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 ... ومدیهم به ناچار دنبالم م ایو مار دمیدویبلند م یقدم ها با

 خبر خوب رو به ادوارد بدم ... نیهرچه زود ا خواستمیخوشحال نبودم م میحد تو زندگ نیوقت تا ا چیه

 برگشتم و گفتم : ایسمت مار به

 ... میقبول شد ورکیویدانشگاه روچستر ن یما تو شهی+هنوز باورم نم

 ... مینمونده بود تا به خونه ادورد برس شتریب یقدم ندچ

در  یو جلو دمیکه مونده بود رو دو یچند قدم ستمیبا یخواستم لحظه ا یکم اورده بودم اما نم نفس

 هم بهم برسه ... ایتا مار ستادمیادوراد ا یخونه

 گفت : زدیو همنجور که نفس نفس م دیبهم رس ایکه مار دیطول نکش یلیخ

 .... ادیب رونی.... کم مونده .... قلبم از دهنم .... ب یوه لعنت_ ا

 حرف زدنش خندم گرفت و گفتم :  کهیت کهیت از

 انقدر ُغر نزن  میدیرس گهی+خب د

 داد و گفت : رونیمحکم ب نفسشو

 ؟ یزنیچرا زنگ رو نم یهست ی_منتظر چ

 به ساعتم انداختم و گفتم  : ینگاه

 باشه ... داریموقع صبح ادوارد ب نیت هستن و فکر نکنم ا+مادر و پدر ادوارد مسافر

 گفت : تیبه سمتم حمله ور شد و با اعصبان ایمار
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 ؟ یمنو دنبال خودت کشوند نجایاِلنا ، پس چرا تا ا یاحمق هی_تو 

 خنده امو گرفتمو گفتم : یحرفش خنده ام گرفته بود اما جلو از

 ... کنمیم داشیاالن پ کنهیم میخونه قا رونیب زاپاس دیکل هی شهی+آروم باش ، ادوارد هم

وقت نبود با  یلیبود رفتمو شروع کردم به گشتن ، خ اطیح یکه کنار نرده ها ییسمت گلدون ها به

 ... شناختمشیم یادوارد رابطه داشتم اما به خوب

 به سمتش برگشتم  ایمار یکه با صدا گشتمیم دیول دنبال

 در بازه  ای_النا ب

 رفتم  ایباال انداختم و به سمت مار ینه اتعجب شو با

 رفته در رو قفل کنه ... ادشی+فکر کنم ادوارد 

 زد و گفت : یلبخند

 ... دیایکه انقدر خوب با هم راه م نهیبخاطر هم دی_البته ، هر دوتاتون احمق

  دیخند یبلند بایتقر یکه با صدا دمیرو اروم کش ایمار یموها

 تو ... یها غیج یکنم نه صدا دارشیدم بخو خوامیم ای_آروم باش مار

 

 ... ومدیم یبیاروم و عج یباز بود و صداها ی، در اتاق ادوارد کم میاز پله ها باال رفت اروم

 ..صحنه روبه روم خشکم زد . دنیتوجه به صدا ها در اتاق رو باز کردم که با د یب

 تر  واشی کمیادوارد  آه×

 ..، بلند تر آه بکش . یلعنت نهی*هم

 هام رو آروم تر فشار بده  نهیس آهههه×

 تو ام یصدا نی؟ من عاشق ا ادی*جوووون دردت م
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 برام سخت نبود ... یلیادوارد نشسته بود و پشتش به ما بود خ یروبکا که رو شناختن

باسن  یبود و جز پاهاش و دستاش که رو دهیتخت خواب ی، رو نمیتونستم بب یادوارد رو نم چهره

 ... نمیتونستم بب یازش نم یزیچ کردیم نشییباسنش رو باال و پا روبکا بود و

 کوب شده بودم خیچرا سرجام م دونمیتو چشمام حلقه زده بود و نم اشک

 ... ختیگونه هام ر یکه با داد ادوارد و روبکا رو متوجه حضورمون کرد اشکام رو ایمار یصدا با

 داد زد : یبلند یبا صدا ایمار

 ؟ یکنیم یهرزه چه غلط نیبا ا ی_ادوارد تو دار

 ... دیکش یمحکم نیو روبکا همزمان به سمتمون برگشتنو روبکا ه ادوارد

 با تو ... نجایهرزه ا نی_با توام ادوارد ، ا

 بلند شه ... تونستیشد اما چون روبکا روش بود نم زیخ میتخت ن یادوارد رو 

 چهره هر دوشون معلوم بود که شوکه شدن ... از

و  دمیتموم شه به سمت پله ها دو ایکه حرف مار نیقبل از ا فتهیادوارد ب یچشمام تو چشما تمخواسینم

 اومدم ... رونیاز خونه ب هیچند ثان یتو

 ... دمیود رفتمیبا دوستام م شهیکه هم یبه سمت خونه درخت شدیبودم باورم نم دهیرو که د یزیچ

 تخت انداختم ... یخودمو روشدم و  یاز نردبون باال رفتم و وارد خونه درخت 

 ... دمیدو رفتمیبا دوستام م شهیکه هم یبه سمت خونه درخت شدیبودم باورم نم دهیرو که د یزیچ

 تخت انداختم ... یشدم و خودمو رو یاز نردبون باال رفتم و وارد خونه درخت 

 چیباهم هستن اما ه ادیکه ادوارد و ربکا ز میدیدیمدرسه م یتو شهی،هم کردمیم هیتمام وجودم گر با

 کنه ... انتیکه ادوارد بهم خ کردمیوقت فکر نم

 ... انیتخت افتادم ،انگار اشک هام قصد نداشتن بند ب یحال رو یکرده بودم که ب هیچقدر گر دونمینم

 ... سوختیم هیخشک شده بود و چشمام از شدت گر دهنم
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 نابود شد ... لحظه هی یتو دانشگاه داشتم تو یکه بخاطر قبول یشاد تمام

 کرده ؟ یکار نی، چرا ادوارد همچ شدینم باورم

 کم نزاشتم ... یزیمون من براش چکل رابطه یتو 

 ... ستیکه عشقم به ادوارد از ته قلبِم و زود گذر ن دونستنیم همه

 

 چشمام بود ... یسال با ادوارد داشتم جلو 2 نیا یخاطرات که تو تمام

 چقدر اون روز خوشحال بودم ... کردمیعالقه کرد فکر مکه بهم ابراز  یبار نیاول به

 شونه هام حس کرد ... یرو رو یدست ینیسنگ هویفکر بودم که  یتو

 شدن ... یصورتم جار یتکون بخورم چشمامو بستم اشک هام باز رو یذره ا یکه حت نیا بدون

ه و حتما هنوز لباس پشتم نشسته چون ادوارد عادت داشت بعد از سکس بخواب ایکه مار دونستمیم

 ... دهیهاش رو هم نپوش

 گفت : ایزدم که مار یپوزخند

 حالت خوبه ؟ النا×

 شد و مکث کرد ... رهیقرمزم خ یچشما یبهش ندادم که به سمت خودش برگردوندتمو تو یجواب

 کردن ... هیشروع کردم به گر یبلند یانداختمو با صدا ایبغل مار یشدمو خودم تو زیخ میتخت ن یرو

 و گفت : دیموهام کش یرو ینوازش وار دست ایمار

 ... یکنیم هیگر ینجوریا فیبخاطر دوتا آدم کث شهیواقعا باور نم النا×

 که تو صدام بود گفتم ؛ یاومدمو با بغض رونیبغلش ب از

 نکردم  انتیبهش خ بارمی یمن بود ، من حت ی+ادوارد تمام زندگ

 گفتم :نلرزو یشد و با صدا شتریهام ب هیگر شدت
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 همش خوابه بگووو ... نایبگو ا ایمار شهی+باورم نم

 و گفت : دیکش یغیسرم ج ایمار

خودتو نابود  نجایکه ا نیا یاالنم بجا میدیاون کثافت رو د انتیخواب نبود النا ما هردومون خ یچی+ه

 ... ورکیوین میفردا قرار بر میرو جمع کن لمونیوسا دیپاشو با یکن

 رت دادمو گفتم :بغضمو قو یسخت به

 ... ورکیوین امیب خوامینم گهی+من د

 شدمو ادامه دادم  : رهیروبه روم خ واریانگار خشکش زد به د ایحرفم مار نیا با

و با هم  ادیکار ب یادوارد هم برا ورکیویکه من اومدم ن نیهفته بعد از ا کی می+ما قرار گذاشته بود

 ... میکن یو زندگ میریخونه بگ

 داد و گفت : رونینفسشو ب محکم ایمار

شهر  نیا یتو ای یبساز تویتا زندگ ورکیوین ییایم ریبگ میخودت تصم 5ساعت  یقطار برا طیبل×

 و ربکا با کاراش زجرت بده ... یبمون کیکوچ

 رفت ... رونیدر رو باز کرد و از اتاق ب ایبگم مار یزیکه چ نیا قبل

 ... دمینوش ختمویخودم ر یآب برا وانیل هی

دوستام که  هیبه عکس هام با ادوارو و بق دمویتخت دراز کش یبدنم نمونده بود رو یتو یجون نگارا

 خوابم برد ... یک دمیشدم بودم که نفهم رهیبود خ زونیآو وارید یرو

 

 شدم ... زیخ میتخت ن یادوارد رو دنیلبهام و گونه هام چشمامو باز کردم که با د یرو یسیحس خ با

 شدم ... زیخ میتخت ن یادوارد رو دنیلبهام و گونه هام چشمامو باز کردم که با د یرو یسیحس خ با

 باال برد و گفت : دستاشو

 _اروم باش النا منم ...
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 که ادوارد گفت : دمیخواب د یکه امروز افتاده رو تو یکردم تمام اتفاق فکر

که تو فکرشو  یاونجور زیچ چیبدم ، باور کن ه حیکه امروز افتاد بهت توض یی_اومدم بابت اتفاق ها

 من و ربکا فقط ... ستین یکنیم

 گفتم : غیادامه حرفشو بزنه و با ج نزاشتم

 ...+خفه شو ادوارد خفههه شووو 

 که ادامه دادم : کردی، ادوارد ساکت نگاهم م ختیریصورتم م یرو اریاخت یهام ب اشک

رو  یچ یاالن اومد دمیرابطه باهم د مثل اون دختره هرزه اس من شما رو موقع یکی اقتتی+تو ل

 ؟؟  یدیم حیتوض

 و گفت : دیموهاش کش یتو یدست

 کرد و من ... کمیباور کن ربکا تحر خوامی_من معذرت م

 همون لحن محکم تر سرش داد زدم و گفتم : با

 ؟؟؟ یاحمق طرف هیبا  یکنی+تو فکر م

امو پاک گونه یرو یم ، اشک هاتخت بلند شدمو به سمت در رفت یجوابش نموندمو از رو منتظر

 که به سمتش برگردم گفتم : نیکردمو بدون ا

 چه برسه به بودن باهام ... یخوریحسرت حرف زدن با منو م یروز هی_ 

 ادیز ی، فاصله خونمون تا خونه درخت دمیاومدمو به سمت خونه امون دو نییسرعت از نردبون پا با

به سمت اتاقم  کردین شدمو بدون توجه به مادرم که صدام مامووارد خونه قهینبودو بعد از چند دق

 رفتمو در رو پشت سرم بستم ...

 یالزم رو تو کردمیکه فکر م یبرداشتمو لباس هامو جمع کردم ، هرچ یکمد چمدون بزرگ یتو از

 چمدون گذاشتم ...

 ، لباس شب و ... ی، کفش مهمون یکتون
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 رمویبدنم نبودکه بخوام دوش بگ یتو یما جونبه ساعت انداختم هنوز وقت داشتم ا ینگاه

 رو چک کنم ... لمیوسا

 نیرو نداشتم اما مجبور بودم ا یزیپله ها گذاشتم ، حوصله چ یآوردمو جلو رونیرو از اتاقم ب چمدونم

 آخر رو کنار مادرمو پدرمو توماس باشم ... یساعت ها

 نیرو نداشتم اما مجبور بودم ا یزیحوصله چ پله ها گذاشتم ، یآوردمو جلو رونیرو از اتاقم ب چمدونم

 آخر رو کنار مادرمو پدرمو توماس باشم ... یساعت ها

خالص شدن از دست توماس بود  کردیرفتن رو برام لذت بخش م طیشرا نیا یتو یکه حت یزیچ تنها

... 

 م باشه ...دادم که منتظر sms ایدراوردمو به مار بمیرو از ج میمبل کنار مادرم نشستمو گوش یرو

گوش  میکن یکه قرار بود توش زندگ یبار هزارم درباره آپارتمان یکه پدرم برا یحاتیبه توض یکالفگ با

 ... دادمیم

 

با چند تا از دوستام از خونه  یخداحافظ یپدرم ، برا یساعت گوش دادن به حرفا کیبعد از  بالخره

 ادوارد نره ... انتیخ شینم و فکرم پشده سر خودم رو گرم ک یهر جور خواستمیاومدم ، م رونیب

 نیا یتمام خاطراتم تو شدی، هر لحظه حالم بدتر م دیطول کش یساعت کی بایبا دوستام تقر یخداحافظ

 شهر با ادوارد بود...

دادمو از وسط بازارچه اومدم  رییرو تغ رمیمس لیچندتا وسا دنیخر یبرگشتن از خونه دوستم برا موقع

... 

 ... دمیدست د یکرده بودم که ادوارد و ربکا رو دست تون دهامویخر هنوز

زنگ  میکه گوش کردمینگاهشون م هی، از دور با گر ادیامروز قرار بود فقط از چشمام اشک ب انگار

 خورد ...

 بود بغضم رو قورت دادمو جواب دادم .. ایانداختم مار یبه صفحه گوش ینگاه
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 +جانم ؟

 .دنبالت .. میایم گهید هقیاماده شو تا چند دق عیسر النا×

که ادوارد و ربکا متوجه ام بشن به طرف  نیآروم بدون ا یلیرو قطع کردم ، خ یگفتمو گوش یا باشه

 خونه امون رفتم ...

 کردنیبه چمدون اضافه م ییزایچ هیدر بود و مادر هم انگار داشتن  یخونه که شدم چمدونم جلو وارد

... 

 م کرد و گفت :قرمزم بغل یچشما دنیبا د مادرم

کردنت  هی، با گر میخوشحال باش دیالنا ما االن با یستیتو که بچه ن یکنیزود عادت م یلیخ زمی*عز

 .... یاریاشک ما رو هم درم

 ... دیزدمو محکم بغلش کردم که  گونه امو بوس یپوزخند

 به سمتم گرفت و گفت : یاومد که پدرم پاکت رونیبغل مادرم ب از

 حساس ازش استفاده کن ... یها طیشرا ی_فقط تو 

 پول بود ... یرو گرفتمو داخلش رو نگاه کردم ، مقدار قابل توجه پاکت

 گفتمو خودمو تو بغل پدرم انداختم ... یچشم

 ... زدیرو داشت رقم م میبخش زندگ نیاالن سخت تر شهیم میاتفاق زندگ نیبهتر کردمیکه فکر م یسفر

 یتوماس از همشون خدافظ دنیاومدمو بعد از بوس رونیغل پدرم باز ب ایپدر مار نیبوق ماش یصدا با

 شدم ... نیکردمو سوار ماش

 ... گرفتیم شتریدلم ب کردمیکه نگاه م ایمار یخوشحال به

 شده بودم ... رهیخ رونینزدمو فقط از پنجره به ب یقطار حرف ستگاهیبه ا دنیرس تا

 دمیخر گاریقطار از مغازه چند پاکت س ستگاهیبه ا دنیکرده بودم ، بعد از رس گاریهوس س بیعج یلیخ

.. 
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 مادرشو از دست داده بود و االن جدا شدن از پدرش براش سخت بود ... یسالگ 6از  ایمار

 ... میبه سمت واگنمون رفت مویکرد سوار قطار شد یاز پدرش خدافظ ایکه مار نیاز ا بعد

 غر بزنه نبود ... گاریس یبخاطر بو که بخواد یرمردیپ ای رزنیواگنمون پ یتو خوشبختانه

 دمیخر گاریقطار از مغازه چند پاکت س ستگاهیبه ا دنیکرده بودم ، بعد از رس گاریهوس س بیعج یلیخ

... 

 ... میکرد دایزود واگنمون رو پ یلیخ مویکرد سوار قطار شد یاز پدرش خدافظ ایکه مار نیاز ا بعد

 غر بزنه نبود ... گاریس یکه بخواد بخاطر بو یرمردیپ ای رزنیواگنمون پ یتو خوشبختانه

 

 شدم ... رهیخ رونیروشن کردمو از پنجره به ب گارمویبعد از راه افتادن قطار س قهیدق چند

 غرق شده بود ... شیگوش یروبه روم نشسته بود و تو ایمار

 شه ...با میروز زندگ نیتونستم باورم کنم قرار بود امروز بهتر یامروز رو نم یها اتفاق

 لب زمزمه کردم ریز

 +لعنت بهت ادوارد ...

کل وجودم  گاریس نیمثل ا قایشده بودم دق رهیخ گرفتمیدستم بود و ازش کام م یکه تو یگاریبه س 

 .. سوختیداشت م یتو

 بودم با ادوارد بود ... دهیکه کش یگاریس نیاول ی، حت ختیاز گوشه چشمم ر یزدم و اشک یتلخ لبخند

 ا بتونم ادوارد رو فراموش کنم ..داشتم ت اجیحتزمان ا سالها

 پرتابش کردم ... رونیگرفتمو از پنجره به ب گارمیاخر رو هم از س کام

 دمیهم گذاشتمو نفهم ی، آروم چشمام رو رو سوختیکرده بودم که چشمام هنوز م هیگر یصبح بقدر از

 خوابم برد ... یک

 کردم ... چشمام رو به زور باز ایدست مار یتکون ها با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شدن ... ادهیشو النا همه مسافر ها پ بلند×

 انداختم ... رونیبه ب یبلند شدم از پنجره نگاه یصندل یبه خودم دادمو از رو یتکون یسخت به

 گفتم : ایشده بود با تعجب رو به مار کیکامال تار هوا

 ؟ دمی+من چند ساعت خواب

 گفت : خوردیکه معلوم بود حرص م یبا لحن ایمار

 زودتر چمدون ها رو بردار ... دنیسوال پرس یبجا النا×

کمک کردم تا چمدون ها رو از غرفه خارج کنه ، با کمک چندتا از کارکنان قطار  ایگفتمو به مار یباشه

 ... میشد ادهیپ مویاورد رونیکه بود چمدون ها رو از قطار ب یبا هر سخت

 ... میبرد ستگاهیرو به ا لمونیوسا یده تاکسبه کمک رانن مویگرفت یتاکس هی قهیاز چند دق بعد

 یرو که آدرس روش بود رو به راننده تاکس یکاغذ مویسوار شد یتاکس یاز گذاشتن چمدون ها تو بعد

 دادم ...

 شونه ام گذاشت و گفت : یخسته شده بود سرشو رو یکه حساب ایمار

 ؟ شهیدانشگاه باورت م میقراره بر مویهست ورکیویما تو ن االن×

 گفتم : دمویخند

 و تازه شروع کارمونه نجایبه ا دنیرس یبرا دمیزحمت کش یلی+ما خ

 چقدر گذشته بود که راننده توقف کرد و گفت : دونمیو نم میحرف زدن بود گرم

 خانوم ها ... میدی_رس

 ... میگرفت لیرو تحو المونیوسا مویشد ادهیپ یاز تاکس ایمار با

 همون نشون داد و گفت :رو ب یاطبقه 3ساختمون  راننده

 خونه اس  نیبرگه مال ا ی_آدرس تو
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 دیدنبال کل لیوسا یتو ایبا مار یو رفتن تاکس هیتکون دادمو بعد از حساب کردن کرا یسر

 ...  میگشت

 در رو باز کرد و گفت : ای، مار میکرد دایرو پ دیگشتن کل یاز کل بعد

 ... میوم ببررو تا طبقه س لیوسا نیا میفکر نکنم بتون النا×

 که همراهمون بود کردمو گفتم : یانبوه لیبه وسا ینگاه

 ... میچند بار ببر یهر کدوم رو تو لیوسا مویچمدون ها رو باز کن میتون ی+حق با توعه اما م

 رفت 3که در آپارتمانمون رو باز کنه به طبقه  نیا یگفت و برا یباشه ا ایمار

 ... میشهر هست نییمحله پا یکه تو دیفهم شدیظاهر ساختمون ها و کوچه ها م از

 کوچه بن بست بود ... هی یتو میکن یکه قرار بود توش زندگ یساختمون 

بود  یکوچه خال یانتها یبود انداختم انگار ساختمون ها کیاز حد تار شیکوچه که ب یبه انتها ینگاه

 بود ... کیکه انقدر همه جا تار

تا پسر  3متوجه  ادیبود که با دقت ز یمیچراغ برق قد فیضعنور  خوردیکه به چشم م یتنها روشن 

 کردن باهم بودن ... یبودنو مشغول حرف زدن و شوخ ستادهیچراغ برق ا ریجون شدم که ز

داخلش رو کم کم به  لیوسا مویاز چمدون ها رو باز کرد یکیکنم  یکه به اون پسرا توجه نیا بدون

 . میآپارتمانمون برد

و  بردیم 3و به طبقه  داشتیبرم لیچندتا وسا مونیکی ینشه هر سر دهیدزد لمونیکه وسا نیا یبرا

 ساختمون مراقب بود ... یجلو گهید یکی

که جلو ساختمون بود نشستم و  ییسکو یگذشته بود که چمدون اول تموم شد رو یساعت مین بایتقر

 ... انیم متوجه شدم اون پسرا به سمتم هویکه  ادیب نییپا ایمنتظر بودم تا مار

کردم تا اگه الزم شد ازش استفاده  میفلفل رو برداشتم و کنارم قا یبودم از چمدونم اسپر دهیترس یکم

 کنم ...

 ...دیکش یغیتا پسر ج3اون  دنیاومد و با د رونیاز ساختمون ب ایشده بودن که مار کینزد بایتقر
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 :گفت  ایبود رو به مار ستادهیا گهید یتا 2اون  یکه جلو یپسر 

 شناسنیهمه ما رو م میکنیم یکوچه زندگ نیما ته هم میکمکتون کن میایب میخواستی_نترس ما فقط م

 ... سین ینگران یجا

 بکنن ... تمونیکه بخوان اذ خوردیاشون نماروم شد به چهره یکم ایحرفش مار نیا با

 کرد و گفت : ایبه منو مار ینگاه

 ؟ نجایا دی_تازه اومد

 به چمدون ها کرد و ادامه داد ؛ یادادم که اشاره تکون یشدمو سر بلند

 میکمکتون کن میتون یما م دی_اگه بخوا

 بود مردد گفتم : یکردم انگار اونم راض ایبه مار ینگاه

 میشیممنون م سی+اگه براتون زحمت ن

 زد و دستشو دراز کرد یلبخند

 

 زد و دستشو دراز کرد باهاش دست دادم که گفت : یلبخند

 هستم می_من ج

 که پشتش بودن اشاره کرد و گفت؛ یاون دوتا پسر به

 و جک هستن کلیدوستام ما نامی_ا

 اشاره کردم و گفتم : ایتکون دادمو به مار یسر

 ... میهست دتونیجد هیهستش و همسا ایدوستم مار نمی+من النام و ا

 گفت : ییرایبا لحن گ میج

 ... تونی_خوشبختم از آشنا
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 بگم رو به دوستاش گفت : یزیچکه بخوام  نیار ا قبل

 ... دیچمدون بردار هیهر کدومتون  دیهست ی_منتظر چ

 رو کامل باال بردن ... لمونیو دوستاش وسا میکه ج دیطول نکش یلیخ 

 و رو به ما گفت: میگذاشتن ج ییرایچمدون ها رو گوشه پذ کلیو ما میج مویآپارتمان شد وارد

 ... میبر گهی_بهتر ما د

 زشون تشکر کردمو گفتم :لبخند ا با

 میقهوه دور هم بنوش هیتا  دیصبر کن قهیچند دق دیخوای+اگه م

دنبالم اومد و گفت  ایگفت ، به سمت آشپزخونه رفتم که مار یانداخت و باشه ا یبه دوستاش نگاه میج

: 

 میشناسیقهوه  بمون ما که اونا رو نم یبرا یچرا ازشون خواست النا×

 مو گفتم :داد رونیمحکم ب نفسمو

 که بهمون کردن یتشکر از کمک یفقط قرار باهامون قهوه بخورن اونم برا ای+اوه مار

 و گفت : دیموهاش کش یتو یدست ایمار

ها بخصوص پسرا حساس  بهیروابطت با غر یرو یلیتو باشه ، تو خ یحرف ها نیا شهینم باورم×

 یبود

 حرف بزنه و گفتم : شترینزاشتم ب 

 مثل ادوارد ... قایلذت ببرم دق میبه بعد از زندگ نیاز ا خوامیم هگی+درسته اما من د

 بهم بگه که ادامه دادم ؛ یزیچ خواستیم ایمار

 ازش خوشم اومده ... سی؟ بنظرت جذاب ن یدقت کرد می+به ج

که  دوارمیفقط ام یکنیم کاریچ یفهمینم یکه ادوارد بهت کرده هست یانتیخ ریاالن تحت تاث تو×

 ... ینش مونیپش
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  امیبا قهوه ها م گهید قهیمنم تا چند دق ششونیبرو پ  ستیحرفا ن نی+االن وقت ا

 ییرایکه قهوه ها آماده شد به پذ قهیرفت ، بعد از چند دق رونیگفت و از آشپز خونه ب یاباشه ایمار

 گذاشتم زیم یرفتمو قهوه ها رو رو

 میمبل نشستمو گرم حرف زدن شد یرو ایمار کنار

 ی،هر سه تاشون واقعا باحال بودن و تو ذاشتنیسربه سرش م میو ج کلیتپل بود و ما پسر هی جک

 میباهشون راحت شد یلیاون فرصت کم خ

 بود هیراحت تر از بق کلیو انگار با ما دیخندیداشت م گرفتیسخت م یکه کل ایمار یحت

 کننیون ازدواج مج   یازدواج دومشون با مردها یکه تو ییسن باال یحرف زدن درباره زن ها گرم

 گفت : ایکه مار میبود

ونشون رو ارضا کنن و شوهرشون به  یمدت نم هیزن ها چون سنشون بااِل بعد از  نیا× تونن شوهر ج 

 پسر اینداره که دختر باشه  یو براش فرق رهیخانواده م یاعضا هیسراغ بق

 رونیاز در ب تیند شد و با اعصبانبل میج هویکه  میدیخند یبلند یام گرفت و با صداخنده ایحرف مار از

 رف

 گفت : ایرو به مار کلیکه ما میجا خورد یحساب میعکس العمل ج با

  یزدیحرف رو نم نی*کاش ا

 : دیبا تعجب پرس ایمار

 ؟ چرا×

 گفت : یبا ناراحت کلیما

دت به م هیمرد جون ازدواج کرد و اون مرد بعد از  هیافتاده مادرش با  میج یاتفاق برا نیا قای*دق

 تجاوز کرد .... میخواهر ج

 شدم ... رهیخ ایبه مار یدهنم گذاشتمو با ناباور یرو دستامو

 هوا گفتم : یچرا ب دونمیبرن که نم میو جک بلند شدن تا دنبال ج کلیما
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 کجاست .. دیفقط بگ ششیپ رمی+من م

 تکون دادنو جک گفت : یو جک سر کلیما

 همونجاست ... ادیه احتمال زهست  ب نیرزمیز هیکوچه  نیهم ی*انتها

رو  میبود و مجبور شدم چراق قوه گوش کیتار یلیاومدم ،کوچه خ رونیگفتمو از آپارتمان ب یا باشه

 روشن کنم ...

 نشسته بود ... دهیو پوس یمیقد یلیخ نیماش هی یکه رو دمیرو د میکوچه بودم که ج یانتها بایتقر

 نیماش یکنارش رو دمویحرکت پر هیشدمو با  شکیبه من بود و متوجه حضورم نشد نزد پشتش

 نشستم ...

 گفتم : ینگفت ، با لحن اروم یزیبهم انداخت و چ ینگاه

که  دونستیکنه و نم یشوخ خواستیفقط م یشیکه چقدر ناراحت م دونستینم ایمار می+واقعا متاسفم ج

... 

 حرفمو بزنمو با داد گفت : نزاشت

 از ...نند ادمینگو  یچیه سی_برام مهم ن

 و با همون لحن آروم گفتم : دمیترس یکم تشیاعصبان از

  رمیمن م یتنها باش یخوای+اگه م

 شد و گفت: رهیو بهم خ دیموهاش کش یتو یدست کالفه

 تند رفتم  کمی_ببخش النا من اعصابم خورد بود 

 زدمو گفتم: یلبخند

 کنمینداره درکت م یرادی+ا

 

 گفتم: یبلندتر یکرومو با صدا یبه بطر یبود افتاد اشاره ا که کنارش یمشروب یچشمم به بطر تازه
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 ...یتونم کمک کنم تمومش کن یم ی+اگه بخوا

 رو روشن کنم ... میبود و مجبور شدم چراق قوه گوش کیتار یلیاومدم ،کوچه خ رونیاز آپارتمان ب 

 نشسته بود ... دهیو پوس یمیقد یلیخ نیماش هی یکه رو دمیرو د میکوچه بودم که ج یانتها بایتقر

 نیماش یکنارش رو دمویحرکت پر هیشدمو با  کشیبه من بود و متوجه حضورم نشد نزد پشتش

 نشستم ...

 گفتم : ینگفت ، با لحن اروم یزیبهم انداخت و چ ینگاه

که  دونستیکنه و نم یشوخ خواستیفقط م یشیکه چقدر ناراحت م دونستینم ایمار می+واقعا متاسفم ج

.. 

 رفمو بزنمو با داد گفت :ح نزاشت

 ننداز ... ادمینگو  یچیه سی_برام مهم ن

 و با همون لحن آروم گفتم : دمیترس یکم تشیاعصبان از

  رمیمن م یتنها باش یخوای+اگه م

 شد و گفت : رهیو بهم خ دیموهاش کش یتو یدست کالفه

 تند رفتم  کمی_ببخش النا من اعصابم خورد بود 

 زدمو گفتم : یلبخند

 ... کنمینداره درکت م یرادی+ا

 گفتم : یبلندتر یکردمو با صدا یبه بطر یکه کنارش بود افتاد اشاره ا یمشروب یچشمم به بطر تازه

 ...یتونم کمک کنم تمومش کن یم ی+اگه بخوا

 و گفت :  دیمشروب رو به سمتم کش شهیزد و ش یلبخند

 ... شمیهم خوشحال م یلی_حتما خ
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خورده بود مست  ادیکه ز نیبا ا مینخوردم اما ج کیتا پ4از  شتریبکار داشتمو  یلیخ فردا

 نشده بود و حواسش کامال سرجاش بود ...

که تا سر حد  نی، از ا گفتیبهم م شیکنارش نشسته بودمو درباره زندگ نیماش یرو یساعت کی بایتقر

 ... بخشهیاد نمخواهرش افت یکه برا یوقت خودش رو بخاطر اتفاق چیجنون از مادرش متنفر و ه

 دادمو گفتم : رونیمحکم ب نفسمو

لحاظ که از اون حادثه چند  نیتو از ا طیکه برات خواهرت افتاد متاسفم اما باز شرا ی+واقعا بخاطر اتفاق

 ... دمید گهید یکیتخت با  یرو رو میصبح امروز عشق زندگ نیبهتر از منه ، من هم گذرهیسال م

 تعجب نگاهم کرد و گفت : با

 ؟ ید_ج

 تکون دادم که ادامه داد ؛ یسر

 احمق باشه ... هی دیاون پسر حتما با یهست یجذاب یلی_تو واقعا دختر خ

 زدمو گفتم ؛ یپوزخند

 ارمیروزا رو درم نیا یتالف یبشه اون روز حساب مونیهستم که پش ی+فقط منتظر روز

 باال انداخت و گفت : ییابرو

 هی_فکر خوب

 بهش زدمو گفتم : یلبخند

 کار دارم یخسته ام و فردا کل یلی+بهتر من برم خ

 کردن باهاش به سمت ساختمون رفتم یتکون داد و بعد از خداحافظ یسر

 ومدنیم نییکه داشتن پا دمیرو د کلیکه وسط پله ها جک و ما رفتمیزحمت از پله ها باال م به

 مانمون شدمپله ها رو باال رفتمو وارد آپارت هیبق عیکردمو سر یخدافظ باهاشون
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نشستمو به سقف  ایمبل کنار مار ی،رو ستمیپاهام با یتونستم رو یخسته بودم که نم یبقدر

 د؛یشده بودم که پرس رهیخ

 از دستم ناراحت شد؟ یلیخ میج×

 گفتم: یسخت به

 از حرفات ینداشت یکه قصد و منظور دی+نه فهم

 گفت: یناراحت با

 دارم یناراحت شدم واقعا حس بد یلیخ×

 میصحبت ها بهتر بخواب نیا یبجا زمیال نداره عز+اشک

 به اطرافمون انداخت و گفت؛ ینگاه ایمار

 میمبل ها بخواب نیهم یرو دیکنم امشب با فکر×

سفت بود اما از  یکه مبل هاش کم نیمبل انداختم با ا یاوردمو رو رونیچمدون پتوم رو ب یتو از

 بهتر بود یچیه

 دیانداخت و خواب میمبل روبه رو یپتوش رو روالمپ ها رو خاموش کرد و  ایمار

 بردیخوابم نم یدلم گرفته بود که با وجود خستگ یکردم بخوابم اما بقدر یمبل رو بغل کردمو سع کوسن

 بشم داریکرده ، هنوز منتظر بودم تا از خواب ب انتیکه ادوارد بهم خ شدیباورم نم هنوز

 ادوارد جوابشو بده ؛ خواستیذهنم بود که دلم م یسوال تو هی تنها

 کم گذاشته بودم براش ؟ ی+چ

 ندادم تیکدومشون اهم چیوقت به ه چیشهر آرزوشون بود تا با من باشن اما من ه یپسرها همه

 تونستم پاکشون کنم ینم یحت یو از خستگ ختنیریگونه هام م یهام رو اشک

احمق  هیمم متنفر بودم که مثل از خود یبه نفرت شده بود حت لیکه به ادوارد داشتم تبد یعشق تمام

 بهش وفادار بودم شهیهم
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 کرده بودم که چشمام گرم خواب شد و خوابم برد ... هیچقدر گر دونمینم

 شدم داریاز خواب ب دیشد یبا احساس گرسنگ صبح

 که هنوز خواب بود نگاه کردم  ایمبل نشستمو به مار یرو یسخت به

اومدم که  رونیرفتم ، بعد از شستن دست و صورتم ب ییوزحمت از جام بلند شدمو به سمت دست ش به

 چشمم به ساعت خورد

 

 بعد از ظهر بود و تازه از خواب بلنده شده بودم 3 بایساعت تقر شدیمن باورم نم یخدا اوه

 مبل نشست .... یرفتمو محکم تکونش دادم که چشماشو باز کرد و رو ایبه سمت مار عیسر

 گفت : یبا همون حالت خواب الودگ 

 بخوابم ... خوامیچشمام گمشو م یاز جلو النا×

 دستم اروم به سرش زدمو گفتم : با

 مینکرد یکار چیظهره و هنوز ه 3+بلند شو ساعت 

ادامه  یانداخت ، با لحن دستور یو نگاه دیبود چرخ وارید یکه رو یبه سمت ساعت عیحرفم سر نیا با

 دادم :

 ... میکارامون رو شروع کن مویبخور یزیچیشو  بلند یشد رهیخ یبه چ ای+زود باش مار

 رو باز کردم ... خچالیگفت که به سمت آشپزخونه رفتمو در د یا باشه

 گذاشته بود ... خچالیرو داخل  یخوراک لیوسا شبید ایمار خوشبختانه

 گاز گذاشتم ... یرو ختمویظرف ر یو ذرت رو تو ایلوب کمپوت

 ب ها بود گفتم :کردن بشقا دایکه مشغول پ ایمار به

 ؟ یو چندتا سس بخر یکن دایسوپرمارکت پ هی یبر شهیم میسس ندار ای+مار
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ت ف دادن  قهیسس فرستادمو بعد از چند دق دیخر یرو برا ایهزارتا خواهش و التماس مار با

 شدم ایو منتظر مار ختمیبشقاب ها ر یغذاها رو تو

 ه با تعجب گفتم :برگشت ک کردمیکه فکر م یزیزودتر از چ یلیخ ایمار

 باالس یلیواقعا سرعت عملت خ ی+چه زود برگشت

 و گفت : دیخند

اونم رفت و  ستمیگفتم که مغازه رو بلد ن دمشویکوچه د یعمل من نه سرعت عمل جک ، تو سرعت×

 دیخر عیسر

 تکون دادمو گفتم : یسر

 تنبل  ی+ا

 و گفت : دیخند

 پول سس رو هم ازم نگرفت  تازه×

 به بشقاب ها انداخت و ادامه داد ؛ یبهش بگم که نگاه یزیچ خواستمیبود ،م یختر پروئواقعا د ایمار

 گرسنه ام یمن که حساب یکردیدرست م شتریب کمی کاش×

 بهش رفتمو گفتم : یغره ا چشم

 نجایا یمردها یکه برا یدونی، م ورکهیوین نجایا میباش کلمونیبه فکر ه شتریب یلیاالن خ دی+ما با

 داره تیبودن اهم بایچقدر ز

 از بشقاب ها رو برداشت ... یکیخنده به سمتم اومدو  با

، بعد از خوردن غذا رو به  دیبهمون چسب یخوشمزه شده بود و چون گرسنه امون بود حساب واقعا

 گفتم ؛ ایمار

 ریها دو تا جارو و سطل اب بگ هیبرو از همسا میشروع کن نجای+بهتر کارمون رو از نظافت ا

 و گفت : دیرو تو هم کش ابروهاش
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 نوبته توئه ینسریمن انجام بدم ؟ ا دیهمه کارها رو با چرا×

 دادمو گفتم : رونیمحکم ب نفسمو

 یهم که جک رو فرستاد شیپ یدرضمن سر میبر ییجا یکه نوبت میمگه بچه ا ای+هوووف باشه مار

 مغازه

 زد و گفت : یلبخند

 ..برو جک رو بفرست تا .به بعد همه جا خودت برو تو هم  نیاز ا پس×

 ادامه حرفشو بزنه و کوسن مبل رو به سمتش پرتاب کردمو به سمت در رفتم ... نزاشتم

 اومد و ازش سطل با جارو گرفتم رونیب یرو زدم که زن مسن 3رفتمو در واحد  نییتا پله پا چند

 ردنک زیبه تم میدادمو شروع کرد ایاز جارو ها رو به مار یکیبرگشتمو  عیسر

 میمبل ها افتاد یجون رو یکردنمون کارمون تموم شد وخسته و ب زیساعت تم 2 بایاز تقر بعد

 یخسته شده بود یلیاما خ میبردیکردن لذت م زیکه از تم نیا با

 ایبرگشتم که مار ییرایشدمو به سمت آشپز خونه رفتمو دوتا قهوه داغ درست کردمو به سالن پذ بلند

 گفت ؛

  میبخر دیکه با میدار اجیم خونه احتلواز یلیخ النا×

 نشستمو گفتم : کنارش

 اجیکه احت یلیاز وسا ستیل هی، بهتر  میدار اجیاحت لیوسا یاما باز کل هینقل یلیکه آپارتمون خ نی+با ا

 میرو بخر هیکه ضرور ییزهایفعال چ مویسیبنو میدار

 فنجون قهوه اش رو برداشت و گفت : ایمار

 میدست دوم بخر لیفعال وسا میتون یم مینو بخر لیوسا ستیمن الزم ن بنظر×

 لبخند گفتم : با
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 میکه بتون ییحتما اونا بازارها میریو دوستاش کمک بگ میاز ج دیخر یبهتر تو هی+فکر خوب

 شناسنیرو م میکن دایدست دوم پ لیوسا

 میتمام کارامون رو تموم کن دیامروز با نیهم میرو بخور اماده ش اتقهوه×

و دوستاش بود  میکه پاتوق ج ینیرزمیبه سمت ز مویگفتمو بعد از خوردن قهوه آماده شد یا باشه

 میرفت

 میکن دیتا ما رو به بازار ببرن تا خر میو ازشون خواست میکرد داشونیزود پ خوشبختانه

و به سمت بازار  میشد میروش نشسته بود میبا ج شبیکه د یمیقد نیبهونه قبول کردنو سوار ماش یب

 میرکت کردح

که  دیطول کش یا قهیدق 40 بایحرکت بکنه ، تا روشن شدنش تقر نیکه اون ماش شدیباورم نم واقعا

 میدیخندیبودن م نیروشن کردن ماش ریبه اون سه تا که درگ ایمدت با مار نیا یتو

پر از  بزرگ که یلیبازار خ هیبه  قهیدق 20بعد از  بایتقر مویسوار شد یهمگ نیاز روشن شدن ماش بعد

 میدینو و دست دوم بود رس یخونگ لیوسا

 میدیرو خر میداشت اجیکه احت یلیوسا شتریب مویتمام مغازه رو گشت بایتقر ایمار با

 بود خورد ... وارید یکه رو یاستخدام یبود که چشمم به آگه دیمشغول خر ایمار

 

 .میدیرو خر میتداش اجیکه احت یلیوسا شتریب مویتمام مغازه رو گشت بایتقر ایمار با

 بمیرو از ج میبود خورد زود گوش وارید یکه رو یاستخدام یبود که چشمم به آگه دیمشغول خر ایمار

 عکس ازش انداختم ... هیدرآورمدمو 

مثل  مویبه خونه برد کیکوچ ونیکام هیرو با  لیتموم شد و وسا دمونیدو ساعت خر بایاز تقر بعد

 و جک به واحدمون بردن ... لکیو ما میرو ج لیتمام وسا شیپ یسر

 بود تماس گرفتم : یآگه یکه رو یمبل نشستمو با شماره ا یرو خسته

 استخدامتون تماس گرفتم. ی+الو سالم روز خوش بابت آگه
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 کامل دارم  ییآشنا وتریکامپ ی+بله با برنامه ها

 خداحافظ امی+باشه من فردا م

 تم که گفت:انداخ ینگاه یشده بود سوال رهیکه بهم خ میج به

  کننیسواستفاده م یلیسرکار خ یجون تو یاز دخترها نجای_مراقب باش النا ا

 دلم گفتم: یبهش زدمو تو یلبخند

 تونم داشته باشم یم یها چه انتظار بهیوار عاشقش بودم سواستفاده کرد از غر ونهیکه د ی+از من کس

 و به آشپزخونه رفتمبه خودم اومد ایمار یفکر رفته بودم که با صدا یلحظه تو هی

  اریها رو بردار ب کیک نیا النا×

 میرفت ییرایقهوه دستش بود به سمت پذ ینیکه س ایتکون دادمو پشت سر مار یسر

 بهمون کرد و گفت: یکه جک نگاه میقهوه بود دنیمشغول نوش مویمبل نشسته بود یرو

 د؟یزنی( م نی*کوک )کوکائ

 گفت : دیخندیهمونجور که م ایمار، میدیکردمو هر دو خند ایبه مار ینگاه

 میما جنبه اشو ندار میدیفهم مویامتحانش کرد باریاصال فقط  نه×

 شد شتریخاطره مشترک افتادمو خنده ام ب هی ادیحرفش  نیا از

 گفت: میکه ج کردنیو جک با تعجب به ما نگاه م کلیو ما میج

 میشیخوشحال م دیایب دیاگه شما دوتا هم بتون میدعوت ی_ ما پنجشنبه مهمون

 بگه گفتم؛ یزیکه چ نیمخالفت کنه کردمو قبل از ا خواستیکه م ایبه مار ینگاه

 تا شروع دانشگاه مونده یهفته ا هیمون سر رفته و هنوز حوصله نجای،ما هم ا میای+باشه حتما م

 زد و گفت؛ یلبخند میج

 خوبه  یلی_خ
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 انداختو ادامه داد: کلیبه جک و ما ینگاه

 میکار دار کمی میبهتر بر گهی_ ما د

 میکرد شونیدر همراه یتا جلو ایهمراه مار مویتکون داد یسر

 

لباسم رو درآوردمو به سمت حموم رفتم که پشت سرم اومد و  عیدر رو بست سر ایکه مار نیاز ا بعد

 گفت:

االن  یومدیهامون هم به زور م یتولد همکالس یتو حت یمهمون میریکه باهاشون م یچرا گفت النا×

 زنن؟یکه همشون کوک م یبه مهون یبر یخوایم

 گفت: یشتریب تیکه تا حموم مونده بود رو رفتم که بااعصبان ینگفتمو چند قدم یزیچ

که  ییها یکنم و با اومدن به مهمون سکیر خوامیمن نم ریبگ میخودت تصم یبه بعد فقط بجا نیا از×

 بمونم نجایا گهیخانواده ام نزارن دو  فتهیب یاتفاق دونمیاز ادم هاش و خودش نم یچیه

 تلخ زدمو گفتم؛ یلبخند

حس کنم  خوامیرو عوض کنم نم میسبک زندگ خوامیازت حق با توئه من فقط م خوامی+من معذرت م

درباره اش  گهیبهتر د الیخیراه اما ب نیتو ا یکنیدختر احمقم ، فکر کردم تو هم کمکم م هیمثل گذشته 

 .میصحبت نکن

 یچشمام رو رو ستادمویدوش وا ریکردم ، ز میه به سمت حموم رفتمو اب دوش رو تنظنگفت ک یزیچ

 هم گذاشتم ..

هرچه  خواستمیباخته بودم ، فقط م جایکرده بودو تمام ارزوهام رو  رییتغ ییهوی یلیخ میزندگ واقعا

 زودتر ادوارد رو فراموش کنم ...

بهش ثابت  خواستمیم ارم،یادوارد ب یجا نیگزیجا هی خواستیفقط دلم م یو چجور یمهم نبود با ک برام

 که فکرشو کنه جاش پر شده یزینداره و زود تر از چ یارزش چیکنم که برام ه

 اومدم رونیاز حموم ب دمویچیم رو دور خودم پرو برداشتمو بعد از شستن موهام حوله شامپو
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از پشت بغلم  هوی ایکه مار دمیکشیتمام خونه رو برداشته بود، با لذت بو م یاملت بروکل یبو

 کرد و گفت:

 تند رفتم یلیببخش النا من خ منو×

 زدمو گفتم: یلبخند

 +نه من مقصر بودم که ...

 ادامه حرفمو بزنمو گفت: نزاشت

 ایحاال هم تا شام سرد نشده زود لباساتو بپوش ب میسازیم زویهمه چ گهیتا تهش باهاتم ، باهم د من×

ام گذاشت و محکم فشار داد که با فش به  نهیس یدستشو رو هویم که زدمو محکم بغلش کرد یلبخند

 عقب هولش دادم.

 وگفت: دیخند یبلند یباصدا

  نیاونا واقعا عال یلعنت×

 گفتمو به سمت اتاقم رفتم. یاونهیلب بهش د ریز

 .دمیکه از کمد برداشته بودم رو پوش ییتخت نشستم و لباسها یرو

 هم داشته باشم. یسرگرم بشمو حقوق یتونم استخدام بشم تا حداقل کمبودم که فقط فردا ب دواریام

 بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم. کردیکه صدام م ایمار یصدا با

 .دمیتخت دراز کش یبه سمت اتاقم رفتمو رو  زیاز خوردن شامو جمع کردن م بعد

 وارد اتاقم شد و گفت: ایبپوشم که مار یبودم که فردا چ نیفکر ا یتو

 ؟یهنوز از دستم ناراحت النا×

 

 تکون دادمو گفتم: یسر

 نباشم حالیامشب زود بخوابم تا فردا ب خوامیفقط م ونهی+نه د
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 رفت .... رونیاز اتاقم ب رگفتنیگفتو بعد از شب بخ یباشه

 خسته بودم که تا چشمام رو بستم خوابم برد . یبقدر

 ارد اتاقم شد و گفت:و ایبپوشم که مار یبودم که فردا چ نیفکر ا یتو

 ؟یهنوز از دستم ناراحت النا×

 تکون دادمو گفتم: یسر

 نباشم حالیامشب زود بخوابم تا فردا ب خوامیفقط م ونهی+نه د

 رفت . رونیاز اتاقم ب رگفتنیگفتو بعد از شب بخ یباشه

 خسته بودم که تا چشمام رو بستم خوابم برد . یبقدر

 و باز کردمچشمام میآالرم گوش یبا صدا صبح

رو خاموش  میکنار تختم دراز کردمو زنگ گوش زیدستمو به سمت م عیسر دارشهیب ایمار خواستمینم

 کردم.

 رفتم. ییتختم بلند شدمو به سمت دست شو یبه زحمت از رو دمویکش یبلند ازهیخم

 وقت داشتم یبه اندازه کاف خوشبختانه

خودم  یبرا کیقهوه و پنک وانیل هیصدا سر  یاز شستن صورتم به سمت آشپزخونه رفتمو ب بعد

 درست کردم.

 نششتم. شیآرا زیم یاز خوردن صبحانه وارد اتاقم شدمو جلو بعد

 روح نباشه. یزدم تا صورتم ب ملیرژ کمرنگ با ر هیکردن نبودم فقط  شیاهل آرا ادیز

 .دمیبرداشتمو پوشبود رو از کمدم  یرسم یکه کم یلباسام تاپ و دامن نیبپوشم ب دیبا یچ دونستمینم

 اومدم. رونیکردن ادکلن از آپارتمان ب یبه خودم کردمو بعد از خال نهییآ یتو ینگاه

به زحمت مترو رو  میگوش یزودتر حرکت کنم با نقشه تو کمیدادم  حیترج شناختمیشهر رو نم نیا چون

 کردم دایپ
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سر راست  رشیانه مسبعد از تماس برام فرستادن کردم ، خوشبخت شبیکه د یبه آدرس یاهگن 

 نشدم. جیگ ادیبود و ز

که  دونستمینم قیهنوز دق دم،یآدرس بود رس یکه تو یبه ساختمون تجار یساعت میبعد از ن بایتقر

 خوادیم یطیو چه شرا هیکارش چ

که جلوم بود شدمو با آسانسور به طبقه  یآروم وارد ساختمون بزرگ یاسترس داشتم با قدم ها یکم

 پنجم رفتم

 بود کیبزرگ و ش یلیبه اطراف انداختم خ یشدمو نگاه 231واحد شماره  وارد

 وتریبا کامپ زیم هیبود که تو هر کدومشون  کیکوچ یواحد غرفه ها یروم چندتا اتاق بود و انتها روبه

 ثابت بود . یو گوش

 به خودم اومد یساله ا 30 بایزن تقر یبا صدا هویزدن بودم که  دید مشغول

 ؟؟  خانوم×

 : دیسمتش برگشتمو سالم دادم که پرس به

 تونم کمکتون کنم ؟  یم×

 تکون دادمو گفتم : یسر

 رو برام فرستادن. نجایآدرس ا شبیاستخدامتون اومدم د ی+ بخاطر آگه

 بهم زدو گفت : یلبخند

  دیایب دنبالم×

 ستنش زیکه کنار اتاق ها بود رفتو پشت م یزیازم بشه به سمت م یکه منتظر حرف نیا بدون

 که گفت : ستادمیآروم پشت سرش حرکت کردمو منتظر ا یقدم ها با

  دینیبش دیتون یم×
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فرم و خودکار بهم  هیگشتن  ینشستم بعد از کم یصندل نیتر کینزد یزدمو رو یکمرنگ لبخند

 دادو ازم خواست تا پر کنم

 پر کردن فرم بودم که گفت : مشغول

 . دیصحبت کن یدرباره روند کار سیاتاق با رئ نیاخر دیبر دیبا دیکه فرمتون رو پر کرد نیاز ا بعد×

 دادم ... یفرمم رو پر کردمو همراه خودکار به منش قیتکون دادمو بعد از چند دق یسر

 گفته بود حرکت کردم... یکه منش یآروم مرتب کردمو به سمت اتاق یکم موهامو

 آروم در زدم دمویکش یقیعم سنف

 گفت : یامردونه یرایگ یصدانگذشته بود که  یا هیچندثان

  دی_بفرما

 در اتاق رو باز کردمو وارد شدم ... یمعطل یاسترس داشتم اما ب یکم

 

 نبود ... زیپشت م یکه روبه روم بود انداختم اما کس ییزیبه م ینگاه

 

 ...دمیرو از پشت سرم شن رایگ یقدم جلو رفتم که  همون صدا هینگاه کردمو  اطرافمو

 از سرجاتون دی_تکون نخور

 

سرم  یرو ییزیاحساس کردم چ هویبه سمت صدا برگردم که  خواستمیحرفش تعجب کردمو م دنیشن از

 افتاد

 

 گفت: یبه سمت سرم بردم که دوباره همون صدا با تُن محکم تر دستمو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دینکن کی_دستتونو به سرتون نزد

 گفتم: یسرم بود با لحن مضطرب یرو یچ دوستمیبودم نم دهیترس یکم

 سرم افتاده؟ یرو یچ+

 گفت: یآروم یصدا با

 فقط تکون نخور  سی_ه

 

کرد و  دنیگوشم شروع به سوت کش کیبلند شل بایتقر یبا صدا هویکرده بود که  دنیشروع به لرز بدنم

 ختیسرم ر یرو یعیحس کردم ما

 شونه هامو تکون داد یکه دست دمیلرزیچشمام رو بسته بودمو فقط سرجام م اریاخت یب

 رایگ یخورد و دوباره همون صدا یلباس مردونه ا یباز و بسته کردم که چشمم به دکمه ها موچشما

 تو گوشم اکو شد؛

 کنهینم دتونیتهد یخطر گهیاالن د دی_چشماتونو باز کن

 نمیکه مقابلم بود رو بب یچشمامو باز کردمو به باال نگاه کردم تا چهره مرد آروم

 جذابش کرده بود یآنکارد که حساب شیه رو ت یآب یصورت مردونه با چشما هی

 شده بودم که گفت: رهیبهش خ 

 _حالتون خوبه خانوم؟

 تکون دادمو لب زدم: یسر

 ادیم نییکف سرم پا یکه داره از رو هیچ عیما نیسرم بود ؟ ا یرو ی+چ

 بود اشاره کرد و گفت : ومیآکوار هیکه شب یبزرگ شهیرو به روم کنار رفتو به ش از

 کردمینم کیوقت بهش شل چینبود ه یبود که متاسفانه مجبور شدم بکشمش اگه سم _جفِت اون

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 رونیب یعنکبوت بزرگ شهیتو ش یسبزه ها نیازب هویشدم که  رهیکه اشاره کرد خ یاشهیش به

 اومد

 

 ومدیم رونیاز تعجب و ترس داشت از حدقه ب چشمام

سرم خون و ترشحاته  یچندش رو یها عیام نیسرم بودو االن ا یرو یعنکوبت به اون بزرگ هی یعنی

 اونه

 

 رفت  یاهیچشمام س هوی دمویکش یمحکم غیج

 بود اشاره کرد و گفت : ومیآکوار هیکه شب یبزرگ شهیرو به روم کنار رفتو به ش از

 کردمینم کیوقت بهش شل چینبود ه ی_جفِت اون بود که متاسفانه مجبور شدم بکشمش اگه سم

 دماوم رونیب یعنکبوت بزرگ شهیتو ش یسبزه ها نیازب هویشدم که  رهیکرد خکه اشاره  یاشهیش به

 ومدیم رونیاز تعجب و ترس داشت از حدقه ب چشمام

سرم خون و ترشحاته  یچندش رو یها عیما نیسرم بودو االن ا یرو یعنکوبت به اون بزرگ هی یعنی

 اونه

 ....رفت  یاهیچشمام س هوی دمویکش یمحکم غیج

 یمنش یبه اطرافم کردم که چشمم رو یسطح یصورتم چشمامو باز کردمو نگاه یرو یسیحس خ با

 دستش گرفته بود ... یتو یآب یبود و بطر ستادهیبهم ا کینزد یلیثابت شد ، خ

 بازم رو به پشتش کرد و گفت : مهین یچشما دنید با

 چشماشو باز کرد ؟ لریم یآقا×

 

 به گوشم خورد ... یمردونه ا یشدن قدم ها کینزد یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ...بار عمل کرده  نیو چند هیساختگ شیبایداشت اما معلوم بود که ز ییبایو اندام ز چهره

 یکاناپه ا یکرد رو کیسرم شل یکه به عنکبوت رو یبودم که همون مرد یمنش لیتحل هیتجز مشغول

 بودم نشست ... دهیکه روش دراز کش

 گفت : یرد و با لحن مردونه اک یبه منش ینگاه

 ... یبر یتون ی_م

 به سرتا پام انداخت و گفت :  یقیدق یلیگفت و به سمت در رفت، نگاه خ یچشم یمنش

 _حالتون خوبه ؟

 تکون دادم که گفت : یسر فقط

 ؟ ی_زبون ندار

 کاناپه بلند شد و گفت : یبهش شده بودم که از رو رهیخ

 ای  یاگه سابقه کار کنم،یمختلف کار م یبرندها یبرا غاتیتبل نهیبخش هستم و تو زم نیا ری_من مد

 بگو یبلد نیزایو د یطراح نهیتو زم یخاص زیچ

 کاناپه نشسته امو گفتم : یرو

،  یسیزبان انگل یتخصص یاما دوره ها ستمیبلد ن یخاص زیچ نیزایدارم و نه از د ی_نه سابقه کار

 رو گذروندم ... یو آلمان یفرانسو

 زد و گفت : یحرفام لبخند دنیشن با

امروز قرار داد رو  نیهم یندار یاگه مشکل میدار ازیمترجم خوب ن هیبه  یلیخ نجایخوبه ما ا یلی_خ

 ...  میکنیامضا م

 گفتم : یلحن خوشحال با

 خوبه ... یلی+خ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

رو برداشت و چند  زشیم یبودم که تلفن رو رهینشست ، بهش خ زشینگفت و پشت م یزیچ

 د گفت :بع هیثان

 اتاقم ... اریفرم قرارداد ب هی کوالسی_ن

 شد ... رهینگاهم رو حس کرده بود که سرشو باال آورد و بهم خ ینیسنگ انگار

 بهم زد و گفت : یداشت ،لبخند ییبایواقعا ز یچشما

 ؟ یدار لی_قهوه م

 : دیبه نشونه نه تکون دادم که پرس یسر

 _چند سالته ؟ 

بودم با چندتا برگه که تو دستش  دهیکه تازه اسمشو فهم یر باز شد و منشجوابشو بدم که د خواستمیم

 بود وارد شد ...

 داد و از اتاق خارج شد لریم یها رو به آقا برگه

 

همون  یاز جام بلند شدمو رو عی، سر نمیخودش اشاره کرد که اونجا بش کینزد یبه صندل لریم یآقا

 که اشاره کرد نشستم . یصندل

 دستش بود رو به سمتم گرفت و گفت : یه توک ییها برگه

 _مطالعه کن 

 تکون دادمو برگه ها رو ازش گرفتم  یسر

 بود. یعال طشیقرار دادو با دقت مطالعه کردم همه شرا متن

 که مطالعه قرارداد تموم شد و گفتم : دینکش قهیدق چند

 ... امیم بتون یهفته نم یخوبه فقط من چون دانشجو هستم دو روز تو طی+همه شرا

 باال انداخت و گفت : ییابرو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 سر کار .. دیایهر روز ب دیو شما با هیکار ادرار هی نی_ا

 گفتم : یآروم یصدا با

تا فرداش اماده  رمویترجمه کنمو ازتون بگ دیکه با ییو متن ها امیقبل از دانشگاه ب تونمی+من م

 شرکت ... ارمیم کنمویم

 فکر کرد و گفت : یا هیثان چند

تا  یرو کنترل کن طتیشرا یکه بتون دوارمیام میچون ما هم هنوز مترجم ندار کنمیال موقعتا قبول م_فع

  دیشیاخراج م نمیبب ینظم یب نیتر کینزنه چون اگه کوچ بیبه کارت آس

 زدمو گفتم : یلبخند

  کنمی+تمام تالشمو م

 ... دیباشه ، پس امضا کن نطوریکه ا داورامی_ ام

 دادم ... لریم ید و امضا کردمو به آقاقراردا یخوشحال با

 گذاشت و گفت : زشیم یرو رو قرارداد

   می_از دوشنبه منتظرتون هست

اومدمو سوار آسانسور شدم  رونیب یکردن از واحد تجار یبلند شدمو بعد از خداحافظ یصندل یرو از

... 

 شماره طبقه ها بود . یرو نگاهم

قرار  لیمن موقع تحو یدستم شدم اوه خدا یتوجه خودکار توبودم که م دهیبه طبقه هم کف نرس هنوز

 رفت خودکار رو بدم ... ادمیداد 

همراهم  فممیبزارم تا دوشنبه پسش بدم که متوجه شدم ک فمیک یگفتمو خواستم خودکارو تو یهوووف

 ... سین

 رو زدم ... 5که در آسانسور باز شه دکمه  طبقه  نیکردمو قبل از ا یعصب یخنده  میحواس پرت از



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شدمو به سمت واحد شرکت رفتم ... ادهیآسانسور پ ستادنیا با

دشوره داشتم اما به هرحال وارد واحد شدمو به  یقضاوتم کنه و فکر کنه خنگم کم لریم یکه آقا نیا از

 نکردم. داشینبود ، با دقت اطرافم رو گشتم اما پ کوالسین شیپ یرفتم مثل سر یمنش زیسمت م

 به گوشم خورد . یظیآه غل یرفتمو خواستم در بزنم که صدا لریم یسمت اتاق آقاناچار به  به

خم کرد بودو  زیم یرو رو کوالسیکه ن لریم یباز بود و ناخواسته چشمم به آقا یدر کم گوشه

 خورد.  کردیرو از عقب واردش م شیمردونگ

خم کرد بودو  زیم یرورو  کوالسیکه ن لریم یباز بود و ناخواسته چشمم به آقا یدر کم گوشه

 خورد.  کردیرو از عقب واردش م شیمردونگ

شده بودم که با مهارت کامل  لریم یآقا یصحنه روبه روم چشمه دوخته بودمو فقط محو تماشا به

 ... کردیم کوالسیبزرگش رو وارد ن یمردونگ

حتما  دنیدیم نجایمنو ااگه  گشتمیهرچه زودتر برم دیبودم ، با دهیباال رفته بود و ترس یقلبم کم تپشم

 ..  دادمیکارم رو از دست م

 یدست بزرگ هی هوی دویچیمشامم پ یتو یلحظه عطر سرد هیبه سمت عقب بردارم که  یقدم خواستمیم

 دور کمرم حلقه شد ... گهیدست د هیدهنم گذاشته شد و  یرو

باال رفته بود که حس  یبغلش ققلم کرد ، از ترس ضربان قلبم بقدر یبه سمتش برگردم که تو خواستم

 ... زنهیم رونیام ب نهیاالن از س کردمیم

 

 بکشم .... غیتونستم ج ینم یکرده بود که حت پیمحکم و سفت لبامو ک یدهنم بود بقدر یکه رو یدست

 

که  شدیم شتریو ب شتریکه تو وجودم بود ب یهر لحظه ترس هیو قصدش چ هیک نیا یعنیمن  یخدا یوا

 راهرو قدم برداشت ... یآهسته به سمت انتها یبلندم کرد و با قدم ها نیلحظه از زم هی یتو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یلیکه خ نیاز دستش که نصف صورتمو گرفته بود و ا یبود ول یکه پشتم بود ک یکس دونمینم

 ... هیکه حتما مرد قدرتمند دیفهم شدیبلندم کرد م نیلحظه از رو زم هی یآسون تو

 

 یا دهیع به تقال  کردن و تکون دادن پاهام کردم اما انگار فابرام سخت شده بود و شرو دنیکش نفس

 ... کردیم شتریترسمو ب نیو هم برتمیکه کجا داره م دونستمینم ینداشت حت

 

 ... ختیریگونه هام م یاشک هام از گوشه چشمام رو 

رو باز  یکیاتاق نسبتا تار هیکه در  شمیدارم خفه م کردمیحس م گهید مویبود دهیراهرو رس یانتها به

 ...مبل انداخت  نیاول یکرد و منو رو

 

 

 ... ختیریگونه هام م یاشک هام از گوشه چشمام رو 

رو باز  یکیاتاق نسبتا تار هیکه در  شمیدارم خفه م کردمیحس م گهید مویبود دهیراهرو رس یانتها به

 ...مبل انداخت  نیاول یکرد و منو رو

 

 شد و گفت : کمیکه نزد دمیکشینفس م یسرفه کردن افتاده بودمو به سخت به

 صداتو بشنون ... یخوایآروم تر م سسسسی_ه

 

 داشت ... یحال تُن مهربون نیبود و در ع رایفوق العاده مردونه و گ صداش

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یاز صدا یدهنم گذاشتم تا حداقل کم یدستمو رو شدیکردم آروم تر سرفه کنم اما نم یسع

 سرفه ام کم بشه ...

 

اما به فرم صورتش و صداش  نمیتونستم چهره اش رو واضح بب یبود که نم کیرتا یبقدر اتاق

 باشه  ... یکه مرد جذاب اما ناپخته ا شدخوردیم

 

رو دراورد و نور چراغ قوه اش رو دور تا دور  شیبودم که گوش لشیتحل هیمشغول تجز یکیتار یتو

 اتاق انداخت ...

 

رو باز کرد  کیکمد کوچ هیاتاق رفت و در  یبه سمت انتها  هیبعد از چند ثان گشتویم یزیدنبال چ انگار

... 

 

 ... ختیکه تو وجودم بود ر یصداش ترس دنیچرا بعد از شن دونمینم

 

مبل  یکه به سمتم اومد و کنارم رو دمیکشیآروم تر شده بود اما هنوز سخت نفس م یام کم سرفه

 نشست ...

 

 گفت : یآروم یبه سمتم گرفت و با صدا یبطر

 ادیبخور تا سرفه ات بند ب یکم یخوایمشروب و شراب هستش اگه م یفقط چندتا بطر سیآب ن نجای_ا

... 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... دمیشراب رو از دستش گرفتمو سر کش یبطر عیسر

 خوشمزه و خنک بود ... یلیبود خ یواقعا عال طمعش

 

ازم  یشکوک و متعحبمبل گذاشتم که با لحن م یجلو زیم یرو رو یبطر دمویازش نوش وانیل هی اندازه

 :  دیپرس

 ؟ یکنیم کاریچ نجایو ا یهست یتو ک نمی_ خب بگو بب

 

 بگم که گفت : یزیرو باز کردم چ دهنم

 ... شناسمیشرکت رو م نیا یچون من تمام کارمند ها یکنیکار م نجای_نگو که ا

 

 بهش زدمو گفتم : یپوزخند

 ..تم .قرار داد بس لریم یبا آقا شیساعت پ کی نی+اتفاقا هم

 

 تکون داد و با حالت تمسخر بهم گفت : یسر

 ؟؟؟ یسکسش نکن یو تماشا یروز اول کار شروع به فوضول نینگفتن که از هم لریم ی_آقا

 

 کرد و گفت : یینگفتم که خنده تو گلو یزیکردم اما چ یحالت معذب اخم با

 ....  لریآرتور م کیهستم پسر عمو وشر لریم تری_به هر حال من پ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یرو نشناختم ، لبخند بزرگ گفتیکه م یکردمو سکوت کردم که متوجه شد کس زیر چشمامو

 بهم زد و ادامه داد :

 گمیرو م یکردیسکسش رو تماشا م یو داشت یکه باهاش قرار داد بست ییفکر نکن همون آقا ادی_ز

... 

 

برخوردش با  نیاول یتو یخجالت چیپرو و گستاخ بود بدون ه یلیباز وبسته شد واقعا خ یمثل ماه دهنم

 ... زدیخانوم از سکس حرف م هی

 

 بهش زدمو گفتم :  یکردم تعجبم رو از رفتارش نشون ندم ، لبخند کمرنگ یسع

 خوشحالم ... یلیمثل شما خ ییبا پسر پرو ییشرکت  و از اشنا دیهستم مترجم جد کی+النا ما

 

 گوشم کرد و گفت : کیو سرشو نزد دیتو گلو خند دوباره

 مرد شدم ... یبود دهیتو هنوز به بلوغ نرس ی_اوومم فکر کنم وقت

 

 تومستم حرفاشو تحمل کنم ... یمم گهیحرفش سرخ شدم واقعا د از

 بلند شد و دستمو گرفت ...   عیبه سمت در  برداشتم که سر یمبل بلند شدمو قدم یرو از

 

که  یده بود اما من دوست نداشتم با مردپا افتا شیپ یلیخ ورکیویمثل ن یشهر یحرفا تو نیکه ا نیا با

 مسائل حرف بزنم ... نیراجب ا شناسمشینم

 

 گفت : یاما آروم یعصب ی، با صدا ستادیبهم ا کیام داد و نزد هیتک واریبه د محکم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

به سرت  یکنه که تا آخر عمر هوس فوضول یو کار ندتیآرتور بب یخوای؟؟؟ م یری_کجا م

 نزنه ؟

 

 به سمت مبل رفتمو نشستم ... یبدون حرف دمویترس یمحرفش ک نیا دنیشن با

 

هم  گهید کیپ هیداشت به اندازه  یرینظیواقعا مزه ب کردیوسوسه ام م  زیم یشراب رو یبطر

 نکنم ... یادرویگذاشتمش تا ز زیم یرو دموینوش

 

 شد ... شیدر بود نشست و مشغول چک کردن گوش کیکه نزد یصندل یرو تریپ

 

هم گرفته بودم  یبیحوصله ام سر رفته بود و سردرد عج یگذشته بود که حساب یا قهیچند دق دونمینم

... 

 

 گفتم : یآروم یصدا با

 ... میبر میتون یکارشون تموم شده و م گهی+فکر کنم د

 

 بلند شد ... یصندل یاورد و از رو رونیب شیسرشو از گوش تریحرفم پ نیا با

 

 و گفت : دینوش کیسه پ ایاندازه دو  بایقربرداشت و ت زیم یشراب رو از رو یبطر

 

 چخبره ... نمیتا من برم بب نیبش نجای_هم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 رفت ... رونیتکون دادم که از اتاق ب یسر فقط

تونستم منتظر  ینم گهیکالفه شده بودمو د ینشده بود حساب داشیپ تریگذشته بودو هنوز پ یا قهیدق چند

 بمونم ...

 

 رفتم ... رونیآروم از اتاق ب ینبود با قدم ها ینداختم اما کسا یسمت در رفتمو آروم نگاه به

 هوینه که  ای ادیم ییدر بردم که بببنم صدا کیگوشمو نزد دمیآرتور رس یجلوتر رفتمو به اتاق آقا یکم

 راهرو روشن شد ... یالمپ ها

 

 ...  دنیکه با د دمیکش یبلند نیه

 

 

 دادمو دستمو رو قلبم گذاشتم ... رونیم بنفسمو محک تریپ دنیکه با د دمیکش یبلند نیه

 گفت : دمیچهره ترس دنیبا د تریبگم که برقا رو خاموش کنه تا متوجه حضورمون نشن که پ خواستمیم

 رفتن ... شیپ قهیانگار چند دق سین نجایا ی_نترس کس

 

 حرفش خوشحال شدمو گفتم : نیا از

 ... رمیم دارمویبرم فموی+خوبه منم االن ک

 

 گفت : ستادویازم ا یشد و تو فاصله چند سانت کمیشمرده نزد یها قدم با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... دیاصال به ذهن خودم نرس ی_چه فکر خوب

 

 کرد و گفت : نییو باال و پا لریم یاتاق اقا رینگاهش کردم که دستگ متعجب

 باز باشه؟ یکه در ورود یقفِل انتظار ندار یفرع یدر اتاق ها ی_وقت

 

 ادمو گفتم :رو تکون د ریدستگ کالفه

 ... میکه تا فردا منتظر بمون میتون ینم میکن کاریچ دی+پس با

 

 داد و گفت : رونیمحکم ب نفسشو

 هیو هم من  یرو بردار فتیاول صبر کن در اتاق آرتور رو باز کنم تا هم تو ک کنهیدرد م یلی_سرم خ

 کنن ...رو باز  یو در وردو انیتا ب ینگهبان زنمیقرص مسکن بخورم ، بعد زنگ م

 

 گفتم :  اریاخت یب

  کنهی+منم سرم درد م

 

 دراورد و در رو باز کرد ... دیکل هی هیکتش کرد و بعداز چند ثان یها بینگفتو شروع به گشتن ج یزیچ

 

به سمت مبل ها رفتم تا  تریشده بود وارد اتاق شدمو بدون توجه به پ شتریسردردم ب یچرا ول دونمینم

 کنم ... دایرو پ فمیک

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفت : یاروم بایتقر یبا صدا ترینگذشته بود که پ یا قهیدق چند

 ... دمیرو نوش نیسنگ یآب هستو ما اون شراب ها نجایا نقدری_ا

 

 

 یآب معدن هیدراورد و خورد و  یکیکوچ یقوط یقرص از تو هینگاه کردمو به سمتش رفتم که  بهش

 ... دیرو کامل سر کش کیکوچ

 

 ببنده گفتم :رو  یکه در قوط نیاز ا قبل

 بردارم؟ یکیمنم  شهی+م

 

 تکون دوتا قرص کف دستم انداخت ... هیرو کج کردو با  یتکون داد و قوط یسر

 

 بندازم که گفتم : یقوط یاز قرص ها رو تو یکیاشاره بهم گفت  با

 خورمی+دوتاشم م

 

 برداشت و برام درش رو باز کرد ... یآب معدن هینگفتو از جعبه کنارش  یزیچ 

 

 اب رو گرفتم . یتشکر کردمو بطر زشا

 ...دمیسر کش مهیرو تا ن یدهنم گذاشتمو بطر یها رو تو قرص

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

گذشته بود اما تمام اتاق رو  قهیچند دق دونمیدوباره مشغول گشتن شدم ، نم یحالت کالفه ا با

 نبود ... فمیاز ک یگشته بودمو هنوز اثر

 

کتش رو  تریپ دمیمبل نشستم که د یه از گشتن روهم اضافه شد ، خست جهیکم به سر دردم سر گ کم

 .... دیمبل دراز کش یدراورده رو

 

 شدم ... رهیخ کردیشدمو به لباس و صورتش که ازش عرق چکه م کشینزد

 

 

 که ترس توش مشخص بود گفتم : یتکونش دادمو با لحن آروم

 حالت خوبه ؟ تری+پ

 

 به عالمت نه تکون داد و گفت :  یسر

 ن قرص ها رو خوردم بدتر هم شدم ...او ی_از وقت

 

 ... نطوریهم قای+منم دق

 

 چک کرد و آروم گفت : گهید باریقرص رو  یرفت ، قوط زیمبل بلند شد و به سمت م یرو از

 ... نای_نکنه ا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 رو دراورد و تماس گرفت ... شیگوش عیسر

 

 شد ... یوشمشغول حرف زدن با گ تریمبل نشستم که پ یرو شدیلحظه حالم بدتر م هر

 

 _سالم  

 

 سوال داشتم  هی_

 

 درسته ؟ گهیبود قرص مسکن هستن د زتیم یکشو یکه تو ییقرص ها نی_ا

 

 _اوه شت 

 

 ... ستمیتنها ن کنمی_نه خودم حلش م

 

 گفت : یرو قطع کرد و به سمتم اومد با لحن مردد یگوش

 ... مشونیبترکون ییجای میتر برهرچه زود دیبودن و االن با Xقرص  میکه خورد ییقرص ها نی_النا ا

 

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد : با

مخصوصا تو که دوتا  یکن یقلب ستیممکنه ا نجایا ینیتحرک بش یب نجوریکه اگه هم یدونی_خودت م

 ... یخورد



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 اروم گفتم : یلیتنم نشسته بود خ یرو یسرد عرق

 شانس نیمن لعنت به ا ی+اوه خدا

 

 نگ زد ...نگفتو دوباره ز یزیچ

 

 هستم  لریم تری_سالم پ

 

  میایب رونیتا ب میندار دیو کل میکرد ریگ 231واحد  یاز همکارام تو یکی_منو 

 

  231_بله واحد 

 

  عی_منتظرم فقط سر

 

 انداخت و گفت : یقیرو قطع کرد و بهم نگاه دق یگوش

 ... کنهیزاپاس در رو باز م دیو با کل ادینگهبان م گهید قهیچند دق یدر ورود یجلو می_بلند شو بر

 

 

 ... یچ فمی+ اما ک

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 پاشو  سی_فعال  مهم ن

 

 ... میمنتظر نگهبان موند یدر ورود یجلو تریبلند شدمو با پ ازجام

 

 .... شدیم شتریضربان قلبم ب کردمیحس م گذشتیکه م هرچقدر

 ... میبه سمت آسانسور رفت مویاز واحد خارج شد ترینگهبان در رو باز کرد و همراه پ قهیاز چند دق بعد

 

 گفت : تریشده بودم که پ رهیخ شدیآسانسور که داشت کمتر م یشماره ها به

قرصا بترکنن  نیتا ا میبرقص کمیاونجا و  میبر میتون یم یهاست اگه بخوا یکینزد نی_من آپارتمانم هم

... 

 

که اگه  دونستمیم یاز طرفدوست نداشتم که باهاش برم به آپارتمانش و  یبگم از طرف یچ دونستمینم

 ... شدیرو داشتم حالم خراب م شیکه پ یطوالن ریمس یبخوام برم خونه حتما تو

 که ادامه داد : کردمیفکر م داشتم

 ؟ ییای_ م

 

 دادمو گفتم : رونیمحکم ب نفسمو

 دارم ؟ یا گهی+چاره د

 

  میشد نگیآسانسور وارد پارک ستادنیباال انداخت و با ا یا شونه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

رو  یبنز کروک مشک هیدر  موتیکه بعد ازچند قدم با ر کردمیحرکت م تریپشت سر پ یحرف چیه بدون

 باز کرد

 

 

رو  یبنز کروک مشک هیدر  موتیکه بعد ازچند قدم با ر کردمیحرکت م تریپشت سر پ یحرف چیه بدون

 باز کرد

 سمت در راننده رفت و بهم اشاره کرد که سوار شم ... به

 

 نیماش نیبارم بود که سوار همچ نیحرکت کرد  ، اول عیشدم که سر نیوار ماشتکون دادمو س یسر

 ... دادیبهم م یکه حالم بد بود اما حس خوب نیبا ا شدمویم یمتیگرون ق

 

 شم ... ادهیبزرگ شد و بهم اشاره کرد تا پ یلیبرج خ هی نگینگذشته بود که وارد پارک قهیدق 5 

 

 موندم . تریشدمو منتظر پ ادهیپ نیماش از

 کرد ... دایپ کلشیه ایچهره  یتو ینقص شدیسخت م یلیبهش نگاه کردم واقعا خ یرچشمیز

 

که  یشد و به آسانسور ادهیپ نیهم از ماش تری، پ زدیضربان قلبم هنوز محکم م رفتویم جیگ یکم سرم

 چند متر جلو تر بود اشاره کرد ...

 

 ... ستادیرو زد و کنار ا 15مه طبقه که دک میسرش به سمت آسانسور رفتمو سوار شد پشت



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

باز  شدیجونمم تموم م متیاگه به ق یبودم حت شیمن باشم اگه همون ادم چند روز پ نیا شدینم باورم

 ... رفتمینم شناختمشیکه نم یخونه کس

 

 شدم ... رهیخ رونیدادمو به ب هیآسانسور تک یا شهیش وارهیبه د سرمو

 ... شدیم باتریبرج ز ویو واقعا میرفتیکه باالتر م هرچقدر

 

 یلیکه خ دمیکشیم قیعم یبودم چشمامو بستمو نفس ها ستادهیکه ا یهمونجور رفتیم جیگ یکم سرم

 چشمامو باز کردم ... تریپ یزود با صدا

 

 شو . ادهی_النا پ

 

 :دیگفتم که پرس یا باشه

 _حالت خوبه ؟

 اسانسور بود رفت . یکه رو به رو یدشد و به سمت واح ادهیتکون دادم که از اسانسور پ سرفقط

 . میآپارتمانشو باز کرد و وارد شد در

 

 لوکس . یلیهم بزرگ بود و هم خ آپارتمانش

 گفت: یسمت مبل ها رفتم که با لحن مردونه ا به

 اتاقم باندها اونجا هستن . میبر دی_با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

امتدادش چندتا در بود رفت و  که  تو یکیبار بایازم بشه به سمت راهرو تقر یکه منتظر حرف نیا بدون

 در رو باز کرد . نیاول

 

 که باهاش اومدم تو آپارتمانش . نیشده بودم از ا مونیچرا پش دونمینم

 

 که گفت: کردمیبودمو بهش نگاه م ستادهیا سرجام

 ؟ی_معطل چ

 

ا قرار الن یدیشده ،اب دهنمو قورت دادمو با خودم گفتم :چرا ترس رید یمونیپش یبرا گهید دونستمیم

 . رمیم نجایکه اثر قرص ها بپره از ا نیبه محض ا فتهیب یاتفاق خاص سین

 

 ؟ ییایب یخوای_نم

 

 بود رفتم . ستادهیدرش ا یکه جلو یاومدمو به سمت اتاق رونیازفکر ب تریپ یصدا با

 

 یوت ایدن یها یداشتم انگار تمام انرژ یبیکه منتظرم باشه وارد اتاق شد ، حس عج نیبدون ا تریپ

 وجودم جمع شده بود .

 لیوسا یاندازه آپارتمان ما بود ، نگاهم رو بایانداختم اتاقش تقر یوارد اتاق شدمو به اطراف نگاه 

 شد . کیتار کیاتاق تار هویکه  گشتیاتاق م یها

 پخش شدن . یرنگ یاتاق نورها یاز گوشه ها هویو  دیتو گلو خند تریکه پ دمیکش ینیه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 کرد . یبال پل یاهنگ تر هیشده بودم که باند ها رو روشن کرد و  رهیرقص نورها خ به

 

 گوشم گفت: کینزد ستادویاومد و روبه روم ا تریزدم که پ یلبخند ناخواسته

 یهست ی_شروع کن منتظر چ

 

 نگاهش کردم که دستمو گرفت و هماهنگ با خودش حرکت داد . مردد

 

،  یبرقص شدیهم باعث م یحالت عاد یکه تو یگاتاق با اون رقص نورها و آهن کیتار یفضا واقعا

 کنترلم رو تو دست خودش گرفته بود .

 

 همراه شدم . تریکردمو با پ دنیزود شروع به رقص یلیخ

 

 و انگار حرکاتم دست خودم نبود . کردیم شتریب مویکه خورده بودم هر لحظه انرژ یقرص 

 

 . دادیبهم دست م تریشدن پ کیدنز ایبود که از دست زدن  یحس دمیفهمیکه م یزیچ تنها

 

 . رمیبگ مویدل یب یخنده ها یتونستم جلو ینم یحت

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 تریپ ریفقط تصو شدمینداشتم اصال متوجه کارام نم یکنترل چیه گهیقرص بودمو د یرو یحساب

 . زدیکه بهم لبخند م دمیدیرو بعد از هر چشمک فلش م

 

به اطراف  ینگاه ستین تریه متوجه شدم پاوج قرص بودم ک یبودم اما تو دهیچقدر رقص دونمینم

 مشروبه . دنیاتاق مشغول نوش یانتها تریپ دمیانداختم که د

 

برداشتم که  کیپ هیپاش نشوندتم ،  یروکه دستمو گرفتو  نمیکنارش بش خواستمیسمتش رفتمو م به

 . دمیپشت سر هم نوش کینگفت و چندتا پ یزیاصرار من چ یباهام مخالفت کرد اما با کم

  

 کارام نداشتم . یرو یتو حال خودم نبودمو کنترل نقدریبود که ا یبار نیاول

 

بدنم  خوردینفسش که از پشت به گردنم م دادیبهم دست م یحس خاص کردیکه نگاه م تریپ یچشما تو

 ... گرفتیگر م

 

باهام  داشتم با خنده دستشو گرفتمو مجبورش کردم که بلند بشه و تریکه کنار پ یتوجه به حس یب

 برقصه

. 

. 

 چشمامو باز کردمو چند بار پلک زدم . یدلم به سخت یاحساس درد تو با

کمرم و  یرو رو یزیچ ینی، خواستم بلند شم که سنگ دیدیتار م یداشتمو چشمام کم یبد یلیخ سردرد

 پاهام حس کردم ...



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 زیخ میحرکت ن هیه ، با هستمو دستش رو دور کمرم حلقه کرد تریبغل پ یتو دمیباال اوردم که د سرمو

 .خورد .. یشدم که دستش از روم کنار رفت و تکون

 

تخت  یرو عیسر تریکه پ دمیکش یمحکم غیتخت بلند شم که متوجه شدم لختم ، ج یاز رو خواستم

 نشستو گفت :

 ؟ شدهی_چ

  

 که انگار تازه متوجه موضوع شد دمیخودم کش یمالفه رو رو عیسر

 

تخت  یرو عیسر تریکه پ دمیکش یمحکم غیند شم که متوجه شدم لختم ، جتخت بل یاز رو خواستم

 نشستو گفت :

 ؟ شدهی_چ

  

 که انگار تازه متوجه موضوع شد دمیخودم کش یمالفه رو رو عیسر

 

تخت بلند  یاز رو دمویچیمالفه رو دورم پ عیبهش زدمو سر یمحکم یلیشد که س رهیبهت بهم خ با

 شدم ...

 

که  یبخاطر درد یداشتمو از طرف یواقعا حس بد شدمیبود داشتم از خجالت آب م جایلباسم  کهیت هر

 ... ستمیسر پا با ادیتونستم ز ینم کردمیشکمم حس م ریز



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

هم متوجه شد که حالم خوب  تریو گلوم خشک خشک شده بود انگار پ رفتیم یاهیس یحساب چشمام

 ... ستین

 

 

 از رو تخت بلند شد و به سمتم اومد . تریپ شده بودم که جیو گ کردمینم دایرو پ دامنم

 

 و گفت : ستادینکردم که رو به روم ا یتوجه بهش

 النا خودتو خسته نکن . ینی_بهتر بش

 

 کنارش رد شدم که دستمو گرفت و ادامه داد : از

 داستان بزرگ بشه ... نیو ا یغش کن نجایا خوادی_دلت م

 

 زد و گفت : یمنظورش نشدم که پوزخند متوجه

به خانواده  مارستانیکه حالت بد بشه و تو ب یسالت هنوز کامل نشده درسته ؟ دوست ندار 18_تو 

 کنن ... تیمجبورن بستر شبیاطالع بدن بخاطر سک*س د

 

 گفتم : یو محکم یشد اما با لحن جد خیتنم س یلحظه موها هیحرفش  از

 ... یمزاحم من نش نقدریگوشه و ا هی یسیوا شهی+م

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 بودم اما دوست نداشتم به حرفش گوش کنم . ستادهیپاهام ا یرو یبه سخت که نیا با

 تخت انداختتم ... یجلوتر رفتم که دستمو گرفت و رو یقدم چند

 

دستشو  دویکنارم دراز کش عیبشم که سر زیخ میتخت ن یرو خواستمیم دمویکش یکوتاه نیکارش ه از

 دور کمرم حلقه کرد تا نتونم بلند شم .

 

 گفتم : یعصب یلحن با

 شکمم بردار  یدستت رو از رو یکنیم کاریچ ی+دار

 

 تر شد  کیخورد و بهم نزد یتخت تکون یرو

 

خودم کمکت کنم تا انجامش  شمیمجبور م یدیو کار درست رو انجام نم یدیبه حرفم گوش نم ی_وقت

 ... یبد

 

م که مالفه دورم به کل تخت بلند شد یحرکت دستشو از روم پس زدمو از رو هیبهش کردمو با  یاخم

 بدنم افتاد ... یاز رو

 

که بلند شدم  یکرده بود و موقع ریگ رشیشدم که متوجه شدم نصف مالفه ز رهیخ تریبهت به پ با

 باعث شد که مالفه از دورم باز بشه ... شیسنگ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

به خودم اومدمو  تریپ یکنم که با خنده  کاریچ دونستمیچرا اما خشکم زده بود نم دونمینم

 و منو تو بغل خودش انداخت ... دیبرم که دستمو کش رونیخواستم از اتاق ب

 

 گفت : یدستامو گرفت و با همون لحن خنده تو تریخودم بکشم که پ یرو خواستمیرو تخت رو م مالفه

 ... دمید شبیرو د دمیدیم دیکه با یزیمن هرچ یکنیم میخودتو قا یچرا االن دار میباهم بود شبی_ ما د

 

 حق به جانب گفتم : یلیاما خ دمیخجالت کش یرفش حسابح از

 خودم بوده لیبا م ای یکه تو بهم تجاوز کرد ستمیمطمئن ن یحت ادینم ادمی شبیاز د یزی+من چ

 

 و گفت : دیگلو خند یمحکم تر تو نباریا

 تو نبوده بلکه با اصرار تو بود لیکه افتاد نه تنها با م ی_هر اتفاق

 

 

 دلم برد و شروع کرد به مالش دادن  ریرفتم که دستمو ول کرد و دستش رو آروم زلبم رو گاز گ گوشه

 

 گفت : یکنم با لحن آروم یاعتراض ایبزنم  یکه حرف نیاز ا قبل

 یاالنم که هنوز صبحانه نخورد یخواب درد داشت یصبح همش تو یها کیتا نزد فهیضع یلی_بدنت خ

 یخواست یبعد هر کار یو صبحانه بخور یراحت کناست کمیو ضعف هم به دردت اضافه شده بهتر 

 ... یبکن

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

دلم رو  تریکه پ نیاما از ا رفتیم یاهیدرد داشتمو بخاطر ضعف چشمام س یلیبود خ تریبا پ حق

دستش ادامه داشته  یحرکت ها خواستیاعتراض کنم اما دلم م خواستمیم دمیکشیمالش بده خجالت م

 باشه ...

 

 

 فکر نکنم ... یچیکردم که به ه یشمامو بستمو سعبگم چ یزیکه چ نیا بدون

زود متوجه  یلی، خ دیچیمردونه اش تو گوشم پ یصدا شدمیآروم م تریکه با حرکات دست پ یهمونجور

 ... دهیشدم که داره سفارش صبحانه م

 

و با  شده رهیبهم خ تریپ دمیدر چشمامو باز کردم که د یصدا دنیگذشته بود که با شن قهیچند دق دونمینم

 ... کنهیخمار نگاهم م یچشما

 

رفت  رونیشدم که نگاهشو ازم گرفت و از رو تخت بلند شو و از اتاق ب رهیبهش خ یواکنش چیه بدون

... 

 

 نکردم دامنم بود ... داشیکه پ یزیفقط تنها چ دمینبودش استفاده کردمو لباسمو پوش تیاز موقع عیسر

 

 تخت ... ریگشته بودن بجز زاتاق نبود کل اتاق رو  یاصال تو انگار

 که ... نمیرو بب زیم ریزانوهام نشستمو خم شدم تا ز یرو

 

 نکردم دامنم بود ... داشیکه پ یزیفقط تنها چ دمینبودش استفاده کردمو لباسمو پوش تیاز موقع عیسر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 تخت ... ریاتاق نبود کل اتاق رو گشته بودن بجز ز یاصال تو انگار

 ستادهیپشتم ا تریحس کردم پ هویکه  نمیرو بب زیم ریشدم تا ز زانوهام نشستمو خم یرو

 

 بود ... ینیفاصله ام باهاش اندازه س ستادمیبلند شدمو روبه رواش ا عیسر

خودم حس کردم ،ازش فاصله گرفتمو چند  ینگاهشو رو ینیکه سنگ کردمیاش نگاه م دهیتراش کلیه به

 عقب رفتم یقدم

 

گذاشت و بهم اشاره کرد که  یپاتخت یدستش بود رو رو یکه تو ینیس بهم انداخت و یدار یمعن نگاه

 نمیتخت بش یور

 

 کنار تخت نشست و شروع به خوردن صبحانه کرد یحرف چیه بدون

 شده بودم که گفت : رهیبهش خ ستادهیا یهمونجور

 ؟ یزود بر یخوایمگه نم یهست ی_منتظر چ

 تخت نشستم ... یتکون دادمو اونطرف رو یسر

 

 نون تست رو برداشتم هی

 

 شروع به خوردن کردم ... دمویرو روش مال ینیبادم زم کره

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفت : ترینخوردم که پ یزیچ گهید وهینداشتمو بعد از خوردن نون تست و آب م لیم ادیز

  یشد ریس یزود نی_به هم

 صبحانه اش شد هینگفتم که مشغول خوردن بق یزیتکون دادم و چ یسر فقط

  کردمینم دایاما دامنم رو پ زدمیم دیکنار اتاقش رو د نگاهم گوشه و با

 

 گفتم : تریناچار رو به پ به

 کجاست ؟ یدونیتو نم کنمینم دایدامنم رو پ گردمی+هرچقدر که م

 

 لبش اومد و گفت : یرو یبزرگ لبخند

 یدیپرس ی_سوال خوب

 

 تخت بلند شد و بهم گفت : یبهش نگاه کردم که از رو یسوال

 بهت نشون بدم کجاست _بلند شو تا

 با تعجب بهش نگاه کردم که گفت : 

 _زود باش

 

 اتاق بود رفت ... یکه انتها ییواریبه سمت کمد د تریتکون دادمو از رو تخت بلند شدم که پ یسر

 

تر رفتم که چشمم به دامنم خورد  کینزد ستادیرو باز کرد و کنار ا یواریسرش رفتم که در کمد د پشت

... 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 امنم رو برداشتم و گفتم :تعجب د با

 ؟ کنهیم کاریچ نجایا نی+ا

 

 پررنگ تر شد و گفت : لبخندش

 ؟ یبدون یخوای_م

حرکت بلندم کردو داخل کمد انداختتمو در رو  هیتکون دادم که با  یفقط سر شدمیمنظورش نم متوحه

 بست 

 

 دستمو باال اوردم که به بدن لختش خورد ... نمشیتونستم بب یم یسخت به

 

 شد و دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت : کمیزدن

در رو باز  یو در روت قفل شد بود، وقت یکرده بود ریگ یواریکمد د یتو شبیاما د سین ادمی_درست 

 یدیلبامو بوس ویدیپر هویکردم 

 

 شد و دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت : کمینزد

در رو باز  یو در روت قفل شده بود، وقت یدکرده بو ریگ یواریکمد د یتو شبیاما د سین ادمی_درست 

 ... یدیلبامو بوس ویدیپر هویکردم 

 

 ادامه حرفشو بزنه و گفتم: نزاشتم

 +امکان نداره 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 خودش رو بهم فشار داد و گفت: یکم

 ... کنمیدارم النا حس م یبیحس عج هیکه باهات بودم  شبی_چرا داشت از د

 

 

 یزیچ دادیکه با ادوارد آشنا شده بودم رو بهم م ییروزا نینفس هاش و حرف هاش بهم حس اول یگرم

 بهش نگفتم که ادامه داد :

 ... یکنی_تو انگار با همه فرق م

 

 لبام نشست اما منتظر ادامه حرفش موندم  یرو یحرفش پوزخند دنیشن از

 ... زارمیبرات کم نم یزیمطمئن باش که چ یدوست دارم که تو دوست دخترم باش یلی_من خ

 

 خواستیکه م ییکه اون در قبال کارا دونستمیاما م ومدیبدم نم یمرد جذاب و پولدار نیبودن با همچ زا

 ازم داشت ... یبرام بکنه چه انتظارات

 

 گفتم : دمویخند کوتاه

 شبید یلعنت یاومدمو بخاطر اون قرص ها کیشهر کوچ هیچون از  یطرف یبا ک ی+تو واقعا فکر کرد

 بهم .... حانهیانقدر وق یررو باهات بودم حق ندا

 

 لبام گذاشت با ولع شروع به خوردن لبام کرد ... یادامه حرفمو بزنمو محکم لباشو رو نزاشت

 

 بغلش قفلم کرد بود . یبودم و تو دهیهولش بدم اما کامال بهش چسب خواستم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 کنه و بخواد ازم سواستفاده کنم . یبرداشت اشتباه طمیاز شرا ترینداشتم پ دوست

به ذهنم  یفکر هی هویکنم که  کاریچ دیبا دونستمینم کردمیرو حس م شیمردونگ یکم داشتم برامدگ مک

 . دیرس

 

 رو گرفتم . میجرعتمو جمع کردمو تصم تمام

که آروم تر به  زدمیرو مک م نشیکردمو لب پا شیشروع به همراه دیبوسیکه لبام رو م یهمونجور

 ادامه داد ... دنمیبوس

 

از لباش گرفتم که دستشو از دور کمرم باز کرد  یحرکت گاز محکم هی یدستم گرفتمو تو یرو تو دامنم

 رو باز کردمو از تو آپارتمانش فرار کردم ... یواریدر کمد د عیو سر

 

به سمت آسانسور  دمویراه پله ها پوش یدامنم رو تو عیسر زدمیقلبم تند شده بود و نفس نفس م تپش

 رفتم ...

 

 قیعم یکردم تا با نفس ها یدادمو سع هیاسانسور تک واریاسانسور سوار شدمو به دباز شدن در  با

 ... کردنیاسانسور بودن و با تعجب نگاهم م یهم تو گهیاروم کنم، چند نفر د دنموینفس کش تمیر

 

 تریاز اپارتمان پ عیبودمو موقع فرار کردن  سر دهیبود که کفشم رو پوش نیکه اورده بودم ا یشانس تنها

 اومدم  رونیب

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

برج به نگهبان گفتم تا  یالب یشدم تو ادهیپ عیو سر ستادینگذشته بود که اسانسور ا قهیدق چند

 خبر کنن ... یتاکس هی عیسر

 

 یکرد که بدون معطل میبود و نگهبان به سمتش راهنما ستادهیبرج ا یجلو یخال یتاکس هی خوشبختانه

 به سمتش رفتمو سوار شدم

 

 

به سمتش  یکرد که بدون معطل میبود و نگهبان راهنما ستادهیبرج ا یجلو یخال یتاکس هی خوشبختانه

 رفتمو سوار شدم ...

 

 بهم انداخت و حرکت کرد ... یخونه رو بهش دادم که با تعجب نگاه آدرس

 

 ... نییمحله پا هیمنطقه بخوام برم  به  نیا یتو یبرج نیبود که از همچ بیعج یلیبراش خ حتما

 

 ...شدم  ادهیپ هیساختمون نگهداشتو بعد از حساب کردن کرا یساعت جلو کیبعد از  بایتقر

 

در رو باز  عیسر ایساختمون شدمو به زحمت از پله ها باال رفتم ،زنگ آپارتمان رو زدم که مار وارد

 شد ... رهیکرد و با بغض بهم خ

 

 تعجب بهش نگاه کردم به سمتم اومدو بغلم کرد با

 مینگرانت شد یلیالنا خ یبود کجا روزید از×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 دور کمرش حلقه کردمو گفتم : دستمو

 کنمیم فیبرات تعر هی+داستانش طوالن

 

 یدر ورود یرو جلو کلیو جک و ما میاومدمو خواستم وارد آپارتمان بشم که ج رونیب ایبغل مار از

 . دمید

 

 به سر تا پام انداخت و گفت : یصورتش بود نگاه یکه رو یبا اخم میج

 _حالت خوبه ؟ 

 تکون دادم که ادامه داد : یسر

 

کل شهر رو  میخبر بده که نگران نشه و مجبور نش ایبه مار یشب بمون ییجا یبعد که خواست ی_ِسر

 میبگرد

 

 هنگ کرده بودم ... شیو عصب یلحن دستور از

 انداخت و گفت : قاشیبه رف ینگاه میبگم ج یزیکه چ نیاز ا قبل

 شگذرون برگشته ...خانوم خو می_بهتر بر

 

 

رفتن  نییاومدن و از پله ها پا رونیاز آپارتمان ب کلیدهن باز فقط نگاهش کردم که همراه جک و ما با

... 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 انداختمو گفتم : ایبه مار ینگاه

 چشون بود ؟ نای+ا

 

 بهم کرد و گفت: یاخم

 ... یدیبر نمخ یبمون ییقرار شب جا یکه وقت یالنا تو انقدر احمق مینگرانت شد یلیخ ما×

 

 گفتم:  دمویکش یهوووف

  دمیم حیتو برات توض ای+ب

 

 

 گفتم : عیهم کنارم نشست که سر ایمبل دونفره نشستمو مار یآپارتمان شدمو رو وارد

 بده  توی+گوش

 ؟ چرا×

 بده گمی+م

 

سرچ رو  لریم تریشدمو اسم پ نستاشیوارد ا عیرو بهم داد که سر یداد و گوش رونیب یبا کالفگ نفسشو

 کردم

 

 گرفتم و گفتم: ایرو به سمت مار یاز عکساش زدمو گوش یکی یاومد ،رو جشیزود پ یلیخ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گذروندم نیرو ناخواسته با ا شبی+د

 

 و گفت: دیذوق کش یاز رو ینیه

 النا ؟ یگیم یجد×

 

 تکون دادم که ادامه داد: یسر

 جذابه  یلیخ واقعا×

 

 کار کنم ...که قرار توش  هیشرکت یعامل ها ریاز مد یکی+

 

 مدت کوتاه باشه ... هی یاگه برا یاز دست بره حت یتیموقع نینزار همچ بنظرم×

 

 گفتم: دمویگلو خند یتو

 چیمارک پوش ، ورزشکار ، پولدار که من ه یمثل خودشون باش دیبا ییمردا نیبودن با همچ ی+برا

  ستمیکدوم ن

 

 یکم ندار یزیچ ییبایز یالنا تو تو ریسخت نگ ادیز×

 

  یزدیحرف رو نم نیا یدیدیرو م کردیم یرو که توش زندگ یبرج شبی+اگه د

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 دستشو رو دهنش گذاشت و با ذوق گفت : ایمار

 کن النا  فیکامل برام تعر همشو×

 

 مبل بلند شدمو گفتم: یرو از

  کنمیم فیکه شدم برات تعر داریبخوابم ب خوامیم ایخسته ام مار یلی+االن خ

 

 میریم یکه امشب باهاشون به مهمون یو بهش بگ میج شیپ یبر دیبا یکه شد داریب×

 

 گفتم: رفتمیکه به سمت اتاقم م یهمونجور

 ... کشهیطول م یشم چندساعت داری+خودت برو بگو من تا ب

 

نگرانت بودن و کل شهر رو گشتن بنظرم ازت دلخوره  یلیخ یکه نبود روزیاز د یبهتر که تو بر اما×

  ید نگرانمون کردمور یب نقدریشد که ا

 

 خوابم برد  یک دمیتخت انداختمو نفهم یگفتمو وارد اتاقم شدم ، خودمو رو یبود باشه ا ایبا مار حق

 

 شدم ... داریاز خواب ب یبودم که با احساس تشنگ دهیچند ساعت خواب دونمینم

 

 زد و گفت : یلبخند دنمیبا د ایسمت آشپز خونه رفتم که مار به



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گرسنه ات باشه ... یلیفکر کنم خ ینشد داریناهار که ب یکردم برا درست کیاست برات×

 

 نشستم ... زیرو از تو ماکروفر دراوردمو پشت م کیتکون دادمو است یسر

 

 

 نوشابه آورد و مشغول خوردن شدم ... یبطر هیبرام  ایمار

 

  یفراموش نکن میج شیبرو پ یکه خورد غذاتو×

 

رفتم  رونید از خوردن غذام لباسامو عوض کردمو از ساختمون بباشه تکون دادمو بع یبه معن یسر

... 

 

 رو زدم ... موندنیو دوستاش اونجا م میکه ج ینیرزمیکوچه رفتمو در ز یسمت انتها به

 

 باال انداخت که گفتم: ییابرو دنمیزود در رو باز کرد و با د یلیخ

 تو ؟ امیتونم ب ی+م

 _البته

 

 به همه جا انداختم ... یکل یرفتن از چندتا پله وارد شدمو نگاه نییز پادر کنار رفت و بعد ا یجلو از

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

برگشتم که  میافتاده بود با تعجب به سمت ج نیزم یکه رو یادیز یو لباس ها لیوسا دنید با

 که اونجا بود اشاره کرد یزد و به صندل یشخندین

 نشستمو گفتم : یصندل یرو

 ؟ یی+تنها

 

نشون  رونیبود که از ب یزیبزرگ تر از چ یلیخ دیسالن چرخ یگاهم توتکون داد که دوباره ن یسر

 ... دادیم

 

 که کنارم بود نشست که گفتم: ییصندل یرو میج

 ؟ سیبزرگ ن یلیتا مرد خ 3 یزندگ یبرا نجای+ا

 

 ... میکنیکار هم م نجایما ا سیما ن یفقط محل زندگ نجای_چرا اما ا

 

 ؛ دمیتعجب پرس با

 راه رفت  شهیم یبه سخت یحت نجایا دیکنیم ی+چه کار

 

  دمیم حی_بعدا برات توض

 

 تکون دادمو گفتم: یسر

 و هم ازت تشکر کنم  میایامشب م یمهمون یهم بگم برا نجای+اومدم ا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 تکون دادمو گفتم: یسر

 و هم ازت تشکر کنم  میایامشب م یمهمون یهم بگم برا نجای+اومدم ا

  

 ؟ یچ ی_تشکر برا

 

 دیرو تنها نزاشت ایو مار یدنبالم گشت یکل روزیکه د نی+اوم بخاطر ا

 

 گفت: ییرایلحن گ با

  دهیدوستش انجام م یبرا یکه هر دوست هیکار نی_ا

 

 نگفتم  یزیزدمو چ یلبخند

 

 ؟یخوریم یزی_چ

 

 بلند شدمو گفتم: یصندل یرو از

 میشب هم اماده ش یبرا دیتنهاست و با ای+نه ممنون مار

 

 8م راس ساعت _باشه پس منتظرتون

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 خارج شدم نیرزمیباال رفتمو از ز یورود یجلو یگفتم ، از پله ها یسمت در رفتمو باشه ا به

 

 بلند پشت سر گذاشتمو وارد ساختمون شدم یرو با قدم ها کوچه

 

در رو باز کرد و  ایاز پله ها باال رفتمو زنگ در رو زدم ، بعد از چند بار زنگ زدن بالخره مار عیسر

 گفت:

 یچقدر عجله دار ×

 

 انداختمو وارد شدم یصورتش بود نگاه یکه رو یماسک به

 

 دستش گرفت و گفت: یرو تو یلباس قرمز ایسمت اشپز خونه رفتم که مار به

 چطوره؟ نیا النا×

 

 گفتم: دمویاب رو سر کش وانیل

 لباس رو دارم نیهم دیمنم رنگ سف قای+دق

 

 میکن انتخابش کردم که ست نیبخاطر هم دونمیم×

 

  هی+فکر خوب

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گرفتمو به کل بدنم پودر مو بر زدم ییدوش سرپا هیبه سمت حموم رفتمو  یحرف بدون

 

 بپوشم رو از کمد برداشتم خواستمیکه م یاومدمو لباس رونیساعت از حموم ب میبعد از ن بایتقر

 

لباس که تا  یهکوتا یکل توجه رو شدیگردش باعث م قهیبلند و  یها نیجذب بدنم بود ، آست یحساب

 باستنم بود جلب بشه یرو

 

 ختمیشونه هام ر یآزاد رو دنیکردمو موهامو بعد از اتو کش یمعمول شیآرا هی

 

اومد و با  رونیهمزمان باهام از اتاقش ب قایهم دق ایرفتم ،مار رونیاز اتاقم ب دمویقرمزم رو پوش کفش

 مینگاه کرد نهییآ یهم تو

 

  یالنا چقدر خوب شد یوا×

 

 گفت: ایزنگ مار یجوابشو بدم که با صدا استمخو

 شهیم ریداره د میعجله کن بهتر×

 

 به سمتمون اومد میکه ج میاز ساختمون خارج شد عیسر

 

 شدن گفت: رهیخ یا هیبعد از چند ثان کردمیخودم حس م یرو رو قشیو دق نیسنگ یها نگاه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

  دیشد بایهر دوتاتون ز یعنی یشد بایز یلی_واقعا خ

 

 که پشت سرش بود اشاره کرد و گفت: ینیکه به ماش میهمزمان ازش تشکر کرد ایمار با

  دی_سوار شد

 انداختمو گفتم: نیبه ماش ینگاه

 یاوردیرو ن یمیقد نی+خوبه اون ماش

 

 جک که راننده بود حرکت کرد مویشد نیرو باز کرد، سوار ماش نیو د ماش دیخند میج

 نشسته بودم میار جکن دهیتنگ بود و چسب نیداخل ماش یفضا

 

جک به سمت  مویشد ادهیپ نی، از ماش میدیرس کردمیکه فکرشو م یزیزودتر از چ یلیخ خوشبختانه

 رفت نگیپارک

 

 میچند نفره نشست یراحت یاز مبل ها یکی یباهم رو ینفر 4وارد بار شدمو  میبا ج همقدم

 

نداشتن نگاه  یخاص یها پیثرشون تبه مهمونا که اک دیهمه رو د شدینبود و م کیتار یلیبار خ یفضا

 شدم . میج بیکه متوجه رفتار عج کردمیم

 

 .دادیبه نشونه آره تکون م یو سر زدیبه اکثر مهمونا چشمک م بایچرا اما تقر دونمینم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 هامون رو پر کرد و گفت: کیپ کلیبود که ما میج شیپ حواسم

 خودمون ی*به سالمت

 

که  یزدم ، آروم پبکمو مزه اش کردم که برخالف مشروب هیبق کیبرداشتمو به پ زیم یرو از رو کمیپ

 خورده بودم تلخ و ب دبو ، بود تریخونه پ یتو

 

 میرفت ستیبه وسط پ مویاز جامون بلند شد یبا اومدن جک همگ دمویهم نوش گهید کیچندتا پ ناچار

 

 همه رو به وجد آورده بود. کردیم یپِل یکه دج یشلوغ بود و آهنگ یلیخ ستیپ

 دستمو گرفت و به سمت خودش کشوندتم میج هویبودم که  ایبا مار دنیرقص مشغول

 

 کردیکردم که فاصله اش رو باهم کمو کمتر م دنیبهش زدمو روبه روش شروع به  رقص یلبخند

کم بود و موقع رقص دستامون بهم  یلیخ می،فاصله ام با ج دادمیبدون اعتراض فقط به رقصم ادامه م 

 خوردیم

 

 سالن روشن شد . یهمه جا خاموش شد و  فلش بک ها و رقص نور ها هویکه  میبود دهینرقص یلیخ

 

کمرم و باستنم  یرو هم پر کرد و دستشو رو نمونیفاصله کم ب می،ج غیج یبار پر شده بود از صدا کل

 . دیکش

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

آغوشش حرکت  ینگفتمو خودمو تو یزیمست نبودم که متوجه حرکتهاش نشم اما چ یاونقدر

 داشتم یخاص یبودن حس میچرا اما از کنار ج دونمی، نم دادمیم

 

 فراموش کردن ادوارد مویشلوغ شدن زندگ خواستمیبود که م یزیهمون چ قایدق نیا دیشا

 

 سین میمتوجه شدم ج هویخودم بودم که  االتیخ یتو

 

 رفتیمزود  یلیخ دنیرقص قهیو بعد از چند دق ومدیهمش کنارم م میج یتموم شدن مهمون تا

 

 برگشتم. زمونیگرفتمو به سمت م یگذشته بود که سردرد بد یدو ساعت بایتقر

 

 

 خوردنیمشروب م دنویخندیبغل هم نشسته بودن و داشتن باهم م بایکه تقر کلیو ما ایچشمم به مار که

 افتاد ...

 

 انشستمیتر شدمو کنار مار کینزد

 گفتم: شده بود که شتریگذشته بود و سردردم ب یا قهیدق چند

 ؟ میبر ستی+بهتر ن

 همزمان گفتن : ایو مار کلیما

 نه×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 جام بلند شدمو گفتم: از

 ... رمویگیم یتاکس هیتونم بمونم  ینم گهی+من واقعا د

 

 گفت : یمردونه ا یبا صدا میتموم نشده بود که ج حرفم

 برمتی_من م

 

 بعد رو به من گفت: کرد و کلیبه ما یدستشو گرفت نگاه کلیبلند شه که ما خواستیم ایمار

 خودت باش مراقب×

  

 

 کرد و بعد رو به من گفت: کلیبه ما یدستشو گرفت نگاه کلیبلند شه که ما خواستیم ایمار

 خودت باش مراقب×

  

 انداختمو گفتم: ینگاه میبه ج ریمس ی، تو میرفت نگیاومدمو به سمت پارک رونیاز بار ب میج همراه

 ؟ یکن یرانندگ یتون ی+م

 

 یلیخ مویگشت نیدنبال ماش نگیپارک ینگفتم ، تو یزیچ نگیبه پارک دنیتکون داد که تا رس یرس فقط

 میکرد داشیزود پ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

داشبورد رو باز کرد  میکه حرکت بکن نیقبل از ا م،یدرها رو باز کرد و سوار شد موتیبا ر میج

 آب برداشتو به سمتم گرفت یبسته قرص و بطر هیو 

 

 دم که گفت:گرفتمو آروم تشکر کر ازش

  زارهیم ریزود تاث یلی_خ

 سُرم بزنم  هیبهتر  کنهیدرد م یلی+ فکر نکنم سرم خ

 _باشه حتما

 

 میاومد رونیب نگیزد و از پارک نویماش استارت

 

 گذشته بود که حس کردم سردردم کامال خوب شده یربع هی

 گفتم: میرو به ج 

  مارستانیب میبر ستیالزم ن گهیخونه من سردردم خوب شده د می+بهتر بر

 

  شهیقرص حالت خوب م هیکه با  دونستمیخونه م میریم می_ االنم دار

 

 ... دادیبهم م یبیحس عج میج ینگاه ها ینیدادم سنگ هیتک شهینگفتمو سرمو به ش یزیچ

 

 شدم ... داریب میج یچشمام گرم خواب شده بود که با تکون ها تازه

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 النا  میدی_رس

 

 ...  میآپارتمان هست یجلو دمیکه دکردم  یاطراف نگاه به

 

 وارد ساختمون شدمو به زحمت از پله ها باال رفتم ... میاز ج یرو برداشتمو بعد از خداحافظ فمیک

 

 ...برداشتمو در رو باز کردم  فمیک یرو از تو دیکل

 بود ... میروز کار نیعرق کرده بود و فردا اول یلیخ بدنم

 لباسم رو دراوردمو به سمت حموم رفتم ... یسختبه  گرفتمیدوش م هیحتما  دیبا

 

به  دمویچیحوله دور خودم پ هی عیزنگ در ازجام بلند شدم ، سر یوان رو باز کردم که با صدا ریش

 سمت در رفتم

 

 به سرتا پام انداخت و با ِمن ِمن گفت: یخشکم زد نگاه میج دنیدر رو باز کردم که با د 

 شیبه من گفت که بهت بگم امشب رو پ رهینسته باهات تماس بگنتو ایخاموش شده و مار تی_گوش

 ... مونهیم کلیما

 

 گفتمو در رو بستم یا باشه

  دمیکش یقیدادمو نفس عم هیدر تک به

 چرا اما تپش قلبم تند شده بود دونمینم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... ختیتو قلبم ر یزیزنگ انگار چ یبستم که با صدا چشمامو

 

لحظه به سمتم هجوم اورد و لبام رو با لباش  هی یتو میردم که جدهنمو قورت دادمو در رو باز ک آب

 قفل کرد ...

 

 ... میهنگ بودم اما ناخواسته شروع به همراهش کرد یا هیثان چند

 

 زد ... میاروم رو تخت گذاشتتم و روم خ یلیحرکت بغلم کرد و به سمت اتاقم بردتم ، خ هی با

 

اتاق  یناله هام تو یکه صدا دادیپام رو فشار م نیم و بها نهیو با دستش س دیبوس یلبامو م محکم

 ... دیچیپیم

 

 و شلوارش رو دراورد ... شرتیت عینفس نفس افتاده بودم که از روم بلند شد و سر به

 

 واژنم بود ... یرو دراورد و پاهامو از هم باز کرد ، نگاهش رو شورتم

 ه خوردن واژنم کرد ...برد و شروع ب نییسرشو پا هویشده بودم که  رهیخ بهش

 ... رفتیناله هام باال م یکه صدا گرفتیاز واژنم م یزیر یها گاز

بزرگش انداختم که خودشو  یبه مردونگ یلذت بودم که بلند شدو شورتش رو دراورد ، نگاه یتو غرق

 ... دادیبه واژنم آروم فشار م شویو هر از گاه سر مردنگ دیمالیپام م نیب

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

هرچه  خواستیقرار درد بکشم اما دلم م یلیخ دونستمیکه م نیشده بود با اخمار خمار  چشمام

 حرکت خودشو واردم کرد هیبا  میکه ج دیطول نکش شتریب هیزودتر حسش کنم چندثان

 

 ... دادیفشار م کردویکه شروع کرد به ضربه زدن محکم خودشو داخلم م دمیکش یضیغل آه

 

 زیر یو گاز ها خوردیهام رو م نهیس کردیهاشو واردم م که ضربه یزد و همونجور مهیروم خ کامال

 ... گرفتیم

 

 وحشتناک بود یلی، تحمل دردش خ دمیکشیآه م یبلند یبا صدا زدمویرو چنگ م یشدت درد رو تخت از

 

 یچیولم کنه اما انقدر باال بود که انگار ه خواستمیرو بدنم نشسته بود و با ناله ازش م یسرد عرق

 دیشنینم

 

که  نیبود با ا دهیچیبدنم پ یکمتر شد بود ، حس لذت و درد تو یضربع زدن دردش کم قهیز چند دقا بعد

 فقط ادامه بده ... خواستیاما دلم م دمیکشیم یادیز یدرد

 

و ضربه هاشو  شدیم کیتحر شتریکه ب دادمیخودمو محکم بهش فشار م دمویکشیکمرش م یرو دستامو

 .... کردیمحکمتر واردم م

 

 شده بود ... سیخ سیپام خ نیبدنم نداشتمو ب یتو یونج گهید

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

پاهام رو کامال بهم  هویاروم تر شده بود که  دنمیضربه هاش آروم تر کرد بود و نفس کش  میج

 چسبوند و محکم خودشو تا انتها واردم کردو فشار داد ...

 

رو شونه هام گذاشت و لبام گذاشت و دستاشو از پشت  یکه لباشو رو دمیکش یمحکم غیشدت درد ج از

 بغلش قفلم کرد یتو

 

 شدیکه انگار روح از بدنم جدا م کردیکه پاهامو به هم چسبونده بود خودشو واردم م یهمنجور

 

خودم احساس کردمو بعد از چندتا ضربه اروم خودشو  یتو شویگذشته بود که داغ قهیچند دق دونمینم

 دیکش رونیازم ب

 

بغلش  یحرکت تو هیو با  دیتخت کنارم دراز کش ینشده بود که رو شدت درد هنوز ناله هام قطع از

 دتمیکش

 

 دیدلم کش یلبام زد و دستشو رو یرو یچشماش نگاه کردم که اروم بوسه ا یتو

 

 وان افتادم ادی هویگرم خواب شده بود که  چشمام

 

 گفت: میاز جام بلند شدم که ج عیوان افتادم سر ادی هویگرم خواب شده بود که  چشمام

 النا؟ شدی_چ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 مهیروز کار نیفردا اول رمیدوش بگ دیوان بازه با ری+ش

 

 تکون داد و گفت: یسر

 _پس بهتر منم برم

 

 برداشت نیزم ینگفتم که بلند شدو لباساش رو از رو یزیچ

 

 زانوهام گذاشتم یآب رو بستم ، داخل وان آب گرم نشستمو سرمو رو ریبه سمت حموم رفتمو ش عیسر

 

 که داشتم خسته شده بود و درد داشتم یدوتا رابطه ا نیاطر ابخ بدنم

 

 ادوارد تنگ شده بودم یخانواده ام ، دوستام ، شهرم حت یبرا دلم

 

وان بلند شدمو بعد از شستن  یدلم کم شده ، از تو ریگذشته بود که حس کردم درد ز قهیچند دق دونمینم

 اومدم رونیموهامو بدنم ب

 

 ر افتاد بود رو برداشتمو بدنم رو خشک کردمد یام رو که جلو حوله

 

خوابم  یک دمیکه نفهم دمیتختم دارز کش یلخت رو یرو نداشتمو همونجور دنیحوصله لباس پوش اصال

 برد



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 زنگ ساعت چشمامو باز کردم یبا صدا یبه سخت صبح

 

 به بدنم دادم یتخت بلند شدمو کش و قوس یرو از

 

زانوهام بود  یکه تا باال یبلند با دامن تنگ نیآست دیلباس سف هیکمد  یاز تو ییاز رفتن به دست شو بعد

 دمیبرداشتمو پوش

 

 خودم درست کردم یصبحونه مختصر برا هیبه سمت آشپز خونه رفتمو  عیسر

 

 رفتم رونیگذاشتمو از خونه ب خچالی یرو یاداشتی ایمار یبرا

 

 دمیساعت به ساختمون شرکت رس میبعد از ن بایتقر

 ختمون شدمو به سمت آسانسور رفتمسا وارد

 معطل نشدم ادینبود و ز یدادم خوشبختانه تو آسانسور کس هیتک واریرو زدمو به د 5طبقه  دکمه

 

 رفتمو گفتم: یمنش زیواحد شرکت شدمو به سمت م وارد

 

 ری+سالم صبح بخ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 زد و گفت: یلبخند دنمیبا د کوالسین

 یخوش اومد زمیعز سالم×

 

 کنم کاریچ دیبا دونمینم قایو االن دق میروز کار نی+من امروز اول

 

 ایب دنبالم×

 

 اشاره کردو گفت : 7به غرفه  کوالسیکه ن میسالن رفت یانتها یسمت غرفه ها به

 ارمیرو برات ب یکن شونیترجمه و سازمان بند دیکه با ییرو روشن کن تا برگه ها ستمیس×

 

 ت:افتاد و گف ادشی یزیتکون دادم که انگار چ یسر

 یجا گذاشته بود نجایرو ا فتیک یراست×

 

 گفتم: یکه فکرش مشغول نشه با خوشحال نیا یبرا

 

 ؟ فکر کردم تو مترو جاش گذاشتم ی+جد

 

 ارمشیبرات م نجاستیا زمیعز نه×

 

 که گفته بود رفتم یکردمو به سمت غرفه ا تشکر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 رو روشن کردم وترینشستمو کامپ زیم پشت

 شد ادیسالن ز یپر شدن و رفت و اومد تو بایکنارم تقر یود که غرفه هاب دیطول نکش قهیدق 5 هنوز

 

 چند تا برگه برام اورد و گفت: کوالسین

هست وارد  وترتیدسکتاپ کامپ یرو یبرنامه ا یو تو یترجمه کن یرو تا اخر ساعت ادار نایا دیبا×

  یکن

 

 گفتمو شروع به کار کردم یا باشه

 یمتوجه شدم همه دارن به سمت در ورود هویکه  شدیارم داشت تموم مک بایگذشته بود و تقر یساعت 3

 رنیسالن م

 

 :دمیکه از کنارم رد شد پرس یتعجب بلند شدمو از دختر با

 که هنوز تموم نشده  یساعت کار رنی+چرا همه دارن م

 *درسته اما االن وقت استراحت 

 

 به سرتا پام انداخت و گفت: ینگفتم که نگاه یزیچ

 ؟ یارد*تازه و

  مهیروز کار نی+بله اول

 

 دامیپ 9غرفه  یتو یتون یکمکت کنم درضمن م شمیخوشحال م یداشت یاگه سوال ی*اهوم موفق باش

  یکن



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 رفتم 5با آسانسور به  طبقه  هیاومدمو دنبال بق رونیبهش زدمو از غرفه ام ب یلبخند

  

که  یکافه ا نیرسنه ام نبود و به سمت اولگ ادیرستوران ها و کافه ها بود ز یطبقه فقط برا نیا انگار

 خورد رفتمبه چشمم

 

 که پنجره اش به سمت پشت ساختمون بود رفتمو نشستم یزیم پشت

 

 سفارش دادم یشکالت کیفنجون قهوه با ک هیاومدو  زمیزود گارسون سر م یلیخ

 

 شدم رهیکه از پنجره معلوم بود خ یدادمو به پارک بزرگ رونیب نفسمو

تا  دادمیفقط ادامه م دیباشن اما حاال با میزندگ یروزا نیروزا قرار بود بهتر نیا شدیباورم نمهم  هنوز

 نکنم دیخانواده امو نا ام

 

 اومدم رونیاز فکر ب تریپ یبا صدا هویگلوم نشسته بود که  یتو بغض

 

 فکرت مشغوله  یلی_انگار خ

 

 تعجب نگاهش کردمو گفتم: با

 نجا؟یا یاومد ی+تو ک



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 زد و گفت: یحیمل لبخند

  شهیم یا قهی_ چند دق

 

 بگم گفت: یزیکه چ نیانداختم که قبل از ا یکه سفارشم روش بود نگاه زیبه م 

که سرکار  یکنار حداقل موقع زاشتمیتو بودم همشونو م یاگه جا یدغدغه دار یلیخ تی_ انگار تو زندگ

 هستم

 

 نگاهش کردم که ادامه داد: یسوال

  یاخراج یاشتباه هم کن هیاگه  یباشه حت یپستت چ ستینشرکت مهم  نیا ی_تو

 

 دلم گفتم: یدادمو تو رونیآروم ب نفسمو

 شدیم کاش

 

 یازش استفاده کن یتون یکه م یدار تیزندگ یشانس خوب تو هی_البته تو 

 

 ؟ ی+چه شانس

 

 _معلومه خب من 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفت: یجد یلیکه خ دمیحرفش خند به

 هیبا بق یفرق هیتو  یعنی نیو من دلم برات تنگ شده ا گذرهیب مکه باهات بودم دو ش ی_از اون شب

 باهات باشم  خوامیو من م یدخترا دار

 

 دمیازش نوش یبهش زدمو فنجون قهوه ام رو برداشتمو کم یلبخند

 

 گفتم: یلحن کامال سرد با

که  یکه بودن با مرد لرزونهیرو م یحرفا دل دختر نیفرق داره ، ا یا گهیبا هرکس د ی+ هرکس

 باشه شیداشته باشه مالک زندگ یخوب تیموقع

 

 جوابم هنگ کرد و گفت: از

 گفتم: یلحن کامال سرد با

که  یکه بودن با مرد لرزونهیرو م یحرفا دل دختر نیفرق داره ، ا یا گهیبا هرکس د ی+ هرکس

 باشه شیداشته باشه مالک زندگ یخوب تیموقع

 

 جوابم هنگ کرد و گفت: از

 کم داشته باشم یزیفکر نکنم من چ هیتو چ اری_خب پس مع

 

 بهش زدمو گفتم: یلبخند

 باشم  یتونم با کس ی+من نم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دیپرس عیسر یلیخ

 _چرا

 

 +چون خودمو گم کردم

 

 کیبگم مشغول خوردن ک یزیکه چ نیلبش نشست ،بدون ا یرو یو لبخند معنا دار دیگلوش خند یتو

 و قهوه ام شدم ...

 

بعدش بلند شدمو  بعد از حساب کردن به  قهیبلند شدو رفت ، چند دق تریکه پ تموم نشده بود کمیک هنوز

 شرکت برگشتم ...

 

 یرو میس یمونده بود که تلفن ب یصفحه ا 2 باینشستمو ادامه کارم رو انجام دادم تقر وتریکامپ پشت

 زنگ خورد  زمیم

 

 

 گفت: کوالسیجواب دادم که ن عیسر

 شما رو کار دارن تریپ یآقا×

 

 کوالسیمونده بود به در برسم که ن یرفتم ، چند قدم لریم یبلند شدمو به سمت اتاق اقا زیپشت م از

 گفت:

 کارتون دارن  لریم تریپ یآقا زمیعز×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 رفتم  تریسمت اتاق پ به نشونه باش تکون دادمو به یسر

 گفت: یمردونه ا یدر زدم که با صدا آروم

 دی_بفرما

 

 ستادیازم ا یقدم هیام داد و تو فاصله  هیتک واریبه د تریحرکت پ هی یه تورو باز کردمو وارد شدم ک در

... 

 

  دیچرخیچشمامو لبام م نیگذاشت و نگاهش ب وارید یدو طرف بدنم رو دستاشو

 

 

رو پر کرد و لباشو  نمونیفاصله ب عیسر تریلبم در رفت که پ ریاز ز یاخ واریبرخورد شونه هام با د از

 .لبام گذاشت .. یرو

 

 تکون نخورد ... یلبام کرد که با تمام زورم هلش دادم اما ذره ا  دنیشروع به بوس محکم

 

که نفس کم اورده بودم خودش هم به نفس نفس زدن افتاده بود که ازم جدا  دتمیبوس یمحکم م یبقدر

 گوشم گفت : کیشد و نزد

  یمنو رد کرد شنهادیپ نیدرسته ؟ بخاطر هم ی_تو دنبال آرتور

 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: با

 ... ایراحت نیبه ا یتون یمرد جا افتاده اس نم هی_ اون 

 

 ادامه حرفشو بزنه و گفتم: نزاشتم

  یراجب من واقعا احمق یفکرکرد ی+تو چ

 اومدم ... رونیدر رو باز کردمو از اتاقش ب عیبگه که سر یچ دونستیحرفم تعجب کرده بود و نم از

 یکردم با نفس ها ینشستمو سع زمیسالن رفتم ، پشت م یدادمو به سمت انتها رونینفسمو محکم ب 

 بکشم ... قیعم

 ... زدمیبهش م یلیس هیشرکت نبود حتما  نیا یرهایاز مد یکی تریپ اگه

 

 دادم که گفت: لیتحو کوالسیترجمه شده رو به ن یزود ادامه کارم رو انجام دادمو برگه ها یلیخ

  یبر یتون ینمونده م یزیچ یم شدن وقت ادارخوبه تا تمو یلیخ×

 ممنون  یلی+باشه خ

 

 یکه تو یدوتا دختر یبودم که صدا لمیغرفه مشغول مرتب کردن وسا یکارم رفتمو تو زیسمت م به

 به گوشم خورد ... کردنیغرفه بغل صحبت م

 

 

 بشن کیکه بهشون نزد ننیهم دنبال ا ایلیجذابن خ لریخانواده م ی*واقعا تمام اعضا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 کوالسیچون ن یشده باش ریاز جونت س دیبا لریشدن به آرتور م کینزد یاما برا درسته×

 نشه کشینزد ینظر داره تا کس ریمثل عقاب همه رو ز

 

 رفتم رونیرو برداشتمو از واحد شرکت بهام فیتوجه به حرفاشون دوتا ک یب

 

مثل عقاب  کوالسیچون ن یشده باش ریاز جونت س دیبا لریشدن به آرتور م کینزد یاما برا درسته×

 نشه کشینزد ینظر داره تا کس ریهمه رو ز

 

 رفتم رونیرو برداشتمو از واحد شرکت بهام فیتوجه به حرفاشون دوتا ک یب

 

که  یتاکس نیآسانسور شدمو دکمه طبقه همکف رو زدم ، از ساختمون خارج شدمو سوار اول سوار

 برام نگه داشت شدم

 

 نتونسته بودم بخوابم یداشتم درست و حساب میکه با ج یطه ابخاطر راب شبید

 

 خوابم برد  یک دمیدادمو نفهم هیتک شهیبه ش سرمو

 

 یتو دمیتخت نشستم با تعجب به اطرافم نگاه کردم که د یشدمو رو داریاز خواب ب یاحساس تشنگ با

 اتاقم هستم 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

عجب به اطرافم نگاه کردم که تخت نشستم با ت یشدمو رو داریاز خواب ب یاحساس تشنگ با

 اتاقم هستم یتو دمید

 

 رفتم رونیرو تخت بلند شدمو از اتاقم ب از

 ومدیآشپز خونه م یاز تو میو ج کلیو ما ایمار یصدا

 بودن تزایمشغول درست کردن پ دمیسمت آشپز خونه رفتم که د به

 

 گفت : دنمیبا د ایمار

 ؟ یشد داریب بالخره×

 

 : دمیتعجب پرس با

 اتاق ؟ یاومدم تو یبودم چجور یتاکس یممم من که تو+او

 

بغلت کرد  میج نیبخاطر هم یخسته بود یلی، خ دمتید مویآپارتمان بود یما جلو دیرس یتاکس یوقت×

 اورد اتاقت 

 

 : دمیگفتمو پرس یآهان

 ؟ دیکنیم کاریچ دی+دار

 

 کمک  ییاینم میکنیدرست م میدار تزایپ×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 رفتم  ییرایبه سمت پذبه نشونه تکون دادمو  یسر

 خورد ... تریپ امیاز مبل ها نشستم که چشمم به پ یکی یبرداشتمو رو فمیک یرو از تو میگوش

 

 بازش کردم که نوشته بود عیسر

 نمتیامروز بب خوامی_م

 

 شد . ییرایدستش بود وارد پذ یکه تو یبزرگ ینیبا س میجوابشو بدم که ج خواستمیم

 

 ها کرد ... تزایشروع به برش زدن پ ایمار هم اومدن و ایو مار کلیما

 

 گذشت ... تزایاز پ شدینداشتم اما نم لیم ادیز

 رفت... رونیب ییرایزنگ خورد و از پز میج یتموم نشده بود که گوش تزایپ هموز

 

 ... زدنیحرف م گهینشسته بود و آروم باهم د ایکه کنار مار کردمیرو برنداز م کلیما داشتم

 رو بردع بود ... ایدل مار یجذاب نبود اما انگار حساب ادیکه ز نیا با

 

 گفت: کلیوارد شد و رو به ما میکه ج کردمیلبخند نگاهشون م با

  میبر دیاومده با شیپ یکار فور هی_

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 کردن از آپارتمان خارج شدن ... یهم بالفاصله بلند شد و بعد از خداحافظ کلیما

 

 

 یبه خودم دادم که دوباره صدا یکش و قوس دمیمبل دراز کش یاز رفتنشون تاپم رو دراوردمو رو بعد

sms اومد ... میگوش 

 

 اومد کنارم نشست و گفت : ایرو برداشتم که مار یگوش

  یسرگرم یبا ک نمیبب×

 

 زدمو گفتم : یلبخند

  میکه باهم باش شنهادی، امروز بهم پ تری+با پ

 

 و گفت: دیکش یاز خوشحال ینیه ایمار

 النا شهیمباورم ن یوا×

 

 

 زدمو گفتم : یلبخند

  میکه باهم باش شنهادی، امروز بهم پ تری+با پ

 

 و گفت: دیکش یاز خوشحال ینیه ایمار



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 النا شهیباورم نم یوا×

 

 رد کردم  شتهادشوی+اما من پ

 

 تعجب نگاهم کرد و گفت ؛ با

 ؟ یکار رو کرد نیچرا ا یشد ونهید×

 

 دادمو گفتم : رونیمحکم ب نفسمو

 نتمیبب خوادیداده که امروز م  smsفکر کنه که ابزار سو استفاده اشم االنم  وامخی+نم

 

 نهیگز نیبهتر ترینره که پ ادتیبنظرم که امروز هم برو  کردمیتو بودم شانسم رو امتحان م یمن جا ×

 ادوارد  یبرا

 

 ه باشم ...رابطه داشت تریمثل پ یکیبا  دیکنم با شرفتیکه پ خواستمیبود اگه م ایبا مار حق

 

 گفت: یمردونه ا یزود جواب داد و با صدا یلیزنگ زدم خ تریرو برداشتمو به پ یگوش

 _الو سالم 

 

 ؟ ینیمنو بب یخوایم یچ ی، اومم برا دمیرو االن د امتی+سالم پ
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 خوب دارم برات  یلیخ یکار شنهادیپ هی_

 

 ؟ یکار شنهادی+پ

 

 رکت منتظرتمش نییپا ابونیخ کایکافه م یتو 7_ آره ساعت 

 

  امی+باشه م

 

 _منتظرتم

 

 ؛ دیپرس عیسر ایرو قطع کردم که مار یگوش

 گفت ؟ یچ×

 

 باال انداختمو گفتم: یا شونه

 داره  یکار شنهادیپ هیگفتش که  دونمی+ نم

 

 

 باال انداختمو گفتم: یا شونه

 داره  یکار شنهادیپ هیگفتش که  دونمی+ نم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 _خوبه پس حتما برو 

 

 میها شد تزایپ هیمشغول خوردن بق ایدمو با مارتکون دا یسر

 

قرار داشتم رو  تریکه توش با پ یاآدرس کافه میبرنامه مپ گوش یها از تو تزایاز تموم شدن پ بعد

 باکالس بود  یادیمن ز یدادم ،اون منطقه برا رونیبرداشتمو نفسمو محکم ب

 

 گفتم: ایرو به مار دمویموهام کش یدست کالفه

 ورکیویپولدار ن یباکالسه مطمئنم که پاتوق دخترا و پسرا یادیقرار دارم ز تریه توش با پک ی+کافه ا

 هستش

 

 و گفت : دیخند ایمار

 یکردن لباس کن دایو پ شیاز االن شروع به آرا دی_بنظرم با

 

مم رو نداشتم اما بد تریبا پ یرابطه جد هیکه قصد  نیبه ساعت انداختمو از جام بلند شدم با ا ینگاه 

 که باهاش وقت بگذرونم ومدینم

 

 به لباسام انداختم ... یکل یآماده شدن وقت داشتم به سمت کمدم رفتمو نگاه یبرا یساعت 2 بایتقر

 

 ... دیپوش ورکیویباکالس ن یها ابونیخ یتو شدیتاشون رو م 7فقط  دیکه داشتم شا ییانبوه لباسا یتو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 تخت انداختم  یباسامو برداشتمو رول نیاز بهتر یکیبه لباسم زدمو  یتلخ لبخند

 

 دوش گرفتم .. هیاز آماده شدن به سمت حموم رفتمو  قبل

 کردن ... شینشستمو شروع کردم به آرا شیآرا زیبودم پشت م دهیچیکه دورم پ یبا حوله ا 

 

 کردم ... ظیغل شیآرا هیروبه رو شدم  تریقبل که با پ یخالف دفعه ها بر

 

 

 گفت: ایاومدم که مار رونیاتاقم ب از دمویرو پوش لباسم

 النا  یخوشگل شد یلیخ×

 

 یرفتمو تو یتاکس ستگاهیاروم به سمت ا یاومدم ، با قدم ها رونیبهش زدمو از آپارتمان ب یلبخند

 نشستم ستگاهیا

 

 شدمو آدرس کافه رو بهش دادم یبالخره سوار تاکس قهیاز چند دق بعد

 

 

رو برداشتمو بعد از حساب کردن به داخل کافه  فمیک دمیکافه رسکه به  دیطول کش یساعت مین بایتقر

 رفتم ...

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 کرد ... میراهنما زیگفتم که به سمت م یرو به منش تریکافه اسم پ یالب یتو

 

 شد ... رهیبودم که متوجه ام شد و بهم خ دهینرس تریپ زیبه م هنوز

 

نشه قدم هام  رهیبهم خ ادیکه ز نیا یلختم چشم دوخت ، برا یبهش زدم که به رون ها یکمرنگ لبخند

 نشستم یرو تند تر کردمو زود پشت صندل

 

 

 بهش انداختو گفت: یمعنا دار لبخند

 اولش نتونستم بشناسمت یعوض شد ی_حساب

 

 یبرام دار یکار شنهادیپ هیکه  یممنون پشت تلفن گفت یلی+خ

 

که پاکتو به سمتم گرفت و  کردمیماورد با تعحب بهش نگاه  رونیپاکت ب هیکرد و  بشیج یتو دستشو

 گفت:

  رشی_بگ

 

 ؟ هیچ نی+ا

 

 _حقوقت 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 +حقوقم ؟

 

به تو  یاجیاحت گهیمترجم با سابقه به شرکت فرستاده و د هی میباهاش قرارداد دار ی_آره امروز شرکت

 ... ستین

 

 تعجب دهنم باز و بسته شد که ادامه داد: از

  خورهیهم کامل م طتیبهتر دارم که با شرا شنهادیپ هینگران نباش من برات  ادی_ البته ز

 

 تعجب کرده بودم چطور ممکن بود من با شرکت قرارداد دارم  یلیحرفش خ از

 

 گذاشت که گفتم: زیم یرو رو پاکت

 +اما چطور ممکن من با شرکت قرار داد دارم 

 

 بود  یشیت آزماقرارداد تو به صور ی_ درسته اما اگه متن قرارداد رو خوب مطالعه کرده باش

 

 

 دادمو گفتم: رونیبود نفسمو محکم ب یشیقرارداد آزما هیبود قرارداد من فقط  تریبا پ حق

 ؟ هیتو چ یکار یشنهادی+خب پ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 بهم زد و گفت: یلبخند

 یدارم که بعد از ساعت کار اجیاحت اریدست هیبه  نیشده بخاطر هم نیکارام پراکنده و سنگ یلی_من خ

برابر حقوق  2حدود  یزیچیحقوق هم  یکنه و برا یکارامو سازمان ده 6تا  2ساعت  یعنیشرکت 

 حاضرم بهت بدم تیقبل

 

 

 باال انداختمو گفتم: ییابرو

 ؟ یگیم ی+جد

 

 : دمیپرس یتکون داد که با حالت کنجکاو یسر

 ؟  شهینم لیشرکت  تعط 1خوبه اما مگه بعد از ساعت  یکه بهم گفت ی+حقوق وساعت کار

 

  یه که انقدر باهوشخوب یلی_خ

 

 و گفت: دیگلو خند یشدم که تو رهیبهش خ یجیحالت گ با

 شرکت  ییایاز روزها م یآپارتمان من هستش البته بعض یمحل کار تو تو یفکر کن ستیالزم ن ادی_ ز

 

 بگم که با اومدن گارسون ساکت شدم یزیلبام نشست و خواستم چ یرو یپوزخند

 

 ز رفتن گارسون گفت:سفارش داد و بعد ا عیسر تریپ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یکه محل کارت تو نیبهم خوب راجبش فکر درضمن از ا یجواب بد ستی_االن الزم ن

 آپارتمان منه نگران نباش ...

 

 گفت : یجد یلیکه خ دمیگلو خند یتو

 حرفم رو امضا کنم نیا یتونم پا ی_م

 

 

 تکون دادمو گفتم: یسر

  دمی+باشه جوابش رو بهت م

 

 و قهوه آورد  کیتابرامون کاپ ک 2ه که گارسون بگ یزیچ خواستیم تریپ

 

  شدیشد م کیکه هوا کم کم داشت تار میکافه مشغول حرف زدن شد یتو تریبا پ یساعت مین بایتقر

 

 به ساعتم کردمو گفتم: ینگاه

 برم گهی+فکر کنم بهتر من د

 تکون داد و گفت: یسر

 رسونمتی_باشه خودم م

 

 میرفت رونیباز کافه  تریگفتمو با پ یا باشه
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  شدیشد م کیکه هوا کم کم داشت تار میکافه مشغول حرف زدن شد یتو تریبا پ یساعت مین بایتقر

 

 گفتم: به ساعتم کردمو ینگاه

 برم گهی+فکر کنم بهتر من د

 تکون داد و گفت: یسر

 رسونمتی_باشه خودم م

 

 میرفت رونیاز کافه ب تریگفتمو با پ یا باشه

 میبنز کروک بود شد هیبار  نیکه ا تریپ نیسوار ماش مویشد نگیپارک وارد

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 کرد تعجبشو پنهون کنه  یتکون دادو سع یآپارتمان رو بهش دادم که سر آدرس

 

 متعجب بشه ... کنمیم یشهر زندگ نییپا یبفهمه تو یکه وقت زدمیم سحد

 

 شدم رهیخ رونیدادمو به ب هیتک یکنم به صندل یبهش توجه خاص نیا بدون

 بهم داده بود  تریبود که پ یشنهادیپ ریدرگ فکرم

 

دم خو یرو پا گهیتونستم باهاش د یبود که م زیبرام وسوسه انگ شنهادشیپ ینظر حقوق بقدر از

 ارمیبه خانواده ام ن یفشار گهید ستمویبا

 

 که یکار طیبا شرا اما

 

 شدمیباهاش هم خونه م ییجورای خواستیازم م تریپ

 

 یفکر بودم که با تکون ها یچقدر تو دونمینم

 

 اومدم رونیاز فکر ب تریپ دست

 

 ستادهیسر کوچه ا تریپ دمیبه اطراف کردم که د ینگاه

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 بهم کرد و گفت: ینگاه

 کوچه اس نیم_ ه

 

 آپارتمان ازش خواستم نگه داره یتکون دادم که وارد کوچه شد وجلو یسر

 

 گفت: یآروم بایتقر یرو باز کردم که با صدا نیماش در

 _تا فردا ظهر منتظر جوابتم 

 

 شدم ادهیپ نیتکون دادمو از ماش یسر

 درساختمون باز بود و وارد شدم  

 

 در باز نکرد  یرو زدم اما کس پله ها باال رفتمو زنگ آپارتمان از

 صبر کردم یا قهیزنگ زدمو چند دق دوباره

 

 آپارتمان ازش خواستم نگه داره یجلو و

 

 کنم دایرو پ دیرو گشتم تا کل فمیک عیخونه نبود سر یکس انگار

 

 نکردم دایرو پ دمیو رو کردم اما کل ریرو ز فمیک تمام

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گ زدمزن ایبرداشتمو به مار فمیرو از تو ک میگوش

 

 تا بوق خورد اما جواب نداد چند

 

 اومدم نییدادمو از پله ها پا رونینفسمو ب کالفه

 

 باشه کلیما شیحتما پ دیبا

 

 کوچه رفتم یساختمون خارج شدمو به سمت انتها از

 

 بکشم قیعم یفقط نفس ها کردمیم یسع کردمویبلند حرکت م یقدم ها با

 

 دمیرس نیرزمینگذشته بود که به ز قهیدق چند

 

 رفتمو خواستم در بزنم که متوجه شدم در باز نییپا نیرزمیز یچندتا پله جلو از

 

 در کامال باز شد و وارد شدم کیهل کوچ هی با

 

 نبود یکس اما

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 جلوتر رفتم و یقدم چند

 

 اتاق به گوشم خورد یاز تو میج یخنده ها یصدا که

 

 شد رهیجک در رو باز کردو بهم خ هویر بزنم که راهرو بود رفتم و خواستم د یکه ابتدا یسمت اتاق به

 

و به سمتش  دیخودشو کنار کش یکم میج یشده بود که با صدا رهیسکوت بهم خ یتو یا هیثان چند

 برگشت

 

 برو زود برگرد  یستادی_چرا وا

 

 کرد و به من اشاره کرد  میبه ج ینگاه معنا دار جک

 شد  رد نگاهشو دنبال کرد و باهام چشم تو چشم میج

 

 شده بودم که ِمن ِمن بهم سالم داد رهیبود خ میج یکه جلو یزیبه م 

 

 تونستم باور کنم یرو نم دمیدیکه م یزیچ واقعا

 

و وزن کردن بسته ها  یدرحال بسته بند میبود و انگار ج نیپر از کوکائ میج یبزرِگ جلو بایتقر ظرف

 بود



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 جک گفت : زدم که به یپوزخند میجلوتر رفتمو به ج یقدم چند

 که بهت گفتم  ی_تو برو دنبال کار

 

 اما×

 

 که بهت گفتمو انجام بده  ی_کار

 

شک بودم که انگار حرف زدن رو  یرفت انقدر تو رونیاز اتاق ب عیتکون داد و سر یسر جک

 فراموش کرده بودم 

 

 _النا ...

 که ادامه حرفشو بزنه گفتم: نیاز ا قبل

 کجاست  ایبشنوم فقط بگو مار یچیه خوامی+نم

 _النا ...

 که ادامه حرفشو بزنه گفتم: نیاز ا قبل

 کجاست  ایبشنوم فقط بگو مار یچیه خوامی+نم

 

 گردنیزود برم دیرفتن خر کلی_با ما

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 آپارتمانمون منتظرشم یپله ها ی+بهش بگو من تو

 

 اومد رونیب نیرزمیبلند از ز یازش گرفتمو با قدم ها تینگاهمو با اعصبان عیتکون داد که سر یسر

 

 نبود  قهیبود و چند دق قهیچند دق یمهمون یچرا تو دمیفهمیاالن تازه م شدینم باورم

 کردیپخش م نیکه ما رو به عنوان مهمون برده بود داشت کوکائ یهم مهمون یتو یحت

 

 ساختمون شدمو از پله ها باال رفتم وارد

 

 شدم ... ایدر آپارتمانمون نشستمو منتظر مار یجلو

 

 بغل کردمو سرم رو روشون گذاشتم وهاموزان

 شده ؟  یقاچاقچ هیعاشق  ایاالن مار یعنی شدینم باورم

 چطور بهش بگم دیمن با یخدا اوه

 

 خوب فکر کنم یتونستم به اتفاق ها یاتفاقات مختلف بود که  اصال نم ریانقدر درگ ذهنم

 

 چقدر منتظر مونده بودم که چشمام گرم خواب شده بود  دونمینم

 میچشم تو چشم شد ایسرم رو باال اوردم که با مار عیآروم پام چشامو باز کردم و سر یتکون ها با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 تعجب نگاهم کرد که گفتم: با

 ؟ یی+معلومه کجا

 

 در رو باز کرد و با خنده گفت: دشیشد و با کل بلند

 ؟ یمنو دعوا کن دیپشت در بنظرت با یو موند یرفته ببر ادتی دهاتویکل تو×

 

 ؟ یدادیجواب نم تویگوش +چرا

 

 تو  میبر ایزنگت نشدم حاال تمومش کن ب متوجه×

 

 خونه شد و منم پشت سرش وارد شدم  وارد

 که دستش بود به سمت آشپزخونه رفت و گفت : یلونینا با

 امشب غذا گرفتم  یبرا×

 

 دادمو گفتم : رونیحرصم گرفته بود نفشمو محکم ب ایمار یالیخ یب نیا از

 باهات صحبت کنم خوامیم انجیا ای+ب

 

 اومد و رو به روم نشست  ایبعد مار هیمبل دو نفره نشستمو چتد ثان یرو
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 گفتم : دمویکش یقیعم نفس

  یچقدر دوست دارم و چقدر برام مهم یدونی+تو خودت م

 

 تکون داد که ادامه دادم: یسر

 اته  ندهیهم بخاطر او  یمهم میزندگ یکه تو نیبهت بزنم هم بخاطر ا خوامیکه م یی+حرفا

 

 شد و لب زد : رهیبهم خ شتریتعجب ب با

 افتاده ؟ یاتفاق×

 

 : دمیکه جوابشو بدم پرس نیا بدون

 ؟ یدار یچه رابطه ا کلی+ تو با ما

 

 اش رو باال انداخت و گفت: شونه

  گشتمیکه تا امروز دنبالش م هیاون کس کنمیحس م نطوریرو دوست دارم اونم هم کلیما من×

 

 :دیپرس یبا نگران ایکه مار دمیموهام کش یتو یو کالفه دست دیکش ریقلبم ت ایحرف مار نیا دنیشن از

 النا ؟  شدهیچ×

 

 گفتم : یشدمو به سخت رهیچشماش خ یتو

 و جک میکرده هم اون هم ج یرو ازت مخف ییزایچی کلی+ما
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 که ادامه دادم :نگاهم کرد  یداشت سوال یفیو لباش لرزش خف زدیتو چشماش موج م ینگران

 یاتفاق یلیخ شیساعت پ مین نیهستن منم هم نیکوکائ یو جک هرسه تاشون ساق میو ج کلی+ما

  کردنیهمه پخش م نیداشتن ب میکه باهم رفته بود یمهمون یتو یحت دمیفهم

 

 داد که با تعجب گفتم : رونیکه تعجب کنه نفسشو محکم ب نیبدون ا ایحرفم مار نیا با

 ؟یضوع خبر داشتمو نی+تو از ا

 

 بهش زدمو گفتم : یتکون داد که پوزخند یسر

 تو  یام  مخصوصا برا بهیوسط غر نی+خوبه انگار فقط من ا

 

 گفتم : تیبگه که با اعصبان یزیدهنشو باز کرد چ ایمار

 شمیندارم م یبرات فرق بهیغر هیکه با  ییکه نگران تو ایاحمقم مار یلی+واقعا من خ

 

 دستمو گرفت و گفت : ایدم که مارمبل بلند ش یرو از

  ستین یکنیکه تو فکر م یاونجور یچیالنا ه یکنیشلوغش م چرا×

 

 

 کمب باال بردمو گفتم: صدامو
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گروهشون  یاز اعضا یکی یو بر یتو گولشون رو بخور خوامیچون نم کنمی+شلوغش م

  یات رو خراب کن ندهیو ا یبش

 

 

 بهشون اضافه شه  یه کسک سیندارن و قرار هم ن یاونا گروه النا×

 

 گفتم : دمویخند تیاعصبان یرو از

 یگیم ویکنیازشون دفاع م یدادن کامال دار تیباز ی+نه انگار واقعت تو کارشون واردن نگاه چجور

 ندارن  یگروه

 

 گفت : یبلند یشد و با صدا یاز حرفام عصب ایمار

 ندارن یگروه آره×

 

  روشنفیم نیندارن چرا دارن کوکائ ی+اگه گروه

 

با پدر  گهیالکس هاورد رو بفروششن تا اون کثافت د ینصف جنس ها گهیمجبورن تا ماه د چون×

 نداشته باشه یکار کلیما

 

 تکون دادمو به سمت اتاقم رفتم یفقط براش سر دمیفهمیاز حرفاش نم یزیچ

 

 نباشن  یروه قاچاقچگ هیدرست باشه و اونا گولش نزده باشن و  ایمار یکه حرفا کردمیته قلبم دعا م از



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 درست باشه و  گولش نزده باشن ایمار یکه حرفا کردمیته قلبم دعا م از

 

 هام کردم  قهیشروع به ماساژ دادن شق دمویتختم دراز کش یرو

 

 کردیچشمام عبور م یاز جلو لمیف هیمدت مثل  نیاتفاقات ا تمام

 

 نرفته بود  شیطبِق برنامه ام پ یچیه

فکر  تریپ شنهادیاما االن داشتم به پ میسازیم مونویشهر بزرگ با ادوارد زندگ نیا یکه تو کردمیم فکر

  کردمیم

 

 که با قبول کردن دونستمیدادمو بالشم رو بغل کردم م رونیمحکم ب نفسمو

 

 گرفتمیرو م میتصم دیاما با کردمیقبول م دیرو هم با گهید یزهایچ یلیعالوه بر کار خ تریپ شنهادیپ 

 

 داده بود از نظر درامد واقعا فوق العااده  بود شنهادیبهم پ تریکه پ یطیشرا

 

 رشته افکارم پاره شد  ایمار یفکر بودم که به صدا یتو

 شام اماده اس النا×

  



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دادم sms تریرو برداشتمو به پ میتوجه به حرفش گوش بدون

 ( کنمیرو قبول م تیکار شنهادی) فکرامو کردمو پ

 

تونستم عالوه بر خرج خونه و  یم گرفتمیم تریکه از پ یبود با حقوق نیکه داشتم هم یراه تنها

 میبر نییمنطقه پا نیهم پس انداز کنم تا از ا یدانشگاه مقدار

 

 رو باز کردم و خوندم : تریپ امیپ عیسر میگوش یصدا با

 منتظرتم ( 1از فردا ساعت  یخوشحالم که قبول کرد یلی)خ

 

 رفتم ندادمو به سمت حموم  یجواب گهید

 گذاشته  زیم یغذا رو ینیس هی ایمار دمیاومدم که د رونیزود از حموم ب یلیگرفتمو خ ییدوش سر پا هی

 

چشمام رو به  امیپ یچشمام گرم خواب شده بود که با صدا دمیتخت دراز کش یرو ینیتوجه به س بدون

 باز کردم یسخت

 

 رو باز کردمو خوندم تریپ امیپ

 ... ( یداشت اجیاحت شتریکردم اگه ب زیت وارماه رو برا نی)نصف حقوق ا

 

  دمیرو کامل نخوندمو خواب امشیخمار خواب بود که پ یبقدر چشمام

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 با احساس ضعف چشمامو باز کردم صبح

 اطراف صورتم رو کنار زدم یتخت نشستمو موها یرو یسخت به

ه سمت آشپز خونه تخت بلند شدمو ب یسکوت اتاق رو شکسته بوداز رو یحساب میشکِم خال یصدا

 رفتم

 

 

 تستر گذاشتم یقهوه ساز رو روشن کردمو دوتا نون تست تو ریز

 

 الزم نبود صبح زود برم سرکار خوشحال بودم نکهیا از

 

 صبحانه مختصر درست کردمو شروع به خوردن کردم هیجوش اومدن قهوه  یصدا با

 

 ش شدممتوجه حضور ایمار یصبحانه ام تموم نشده بود که با صدا هنوز

 ؟ یسرکار یبرا یموند خواب×

 

 به نشونه نه تکون دادم که اومد و کنارم نشست  یسر

 که گفت : خوردمیتوجه بهش صبحانه ام روم بدون

 ... میو ج کلیما یباور کن حرفها یاصال ووست ندارم از دستم ناراحت باش النا×

 

 حرفشو کاما بزنه و گفتم: نزاشتم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یادوارد رو تو ی+من وقت

 

 ضربه خوردن  یعنیاعتماد کردن  دمیفهم دمیادوارد رو به چشم د انتیخ یوقت +من

 

 ادامه دادم : عیبگه که سر یزیدهنشو باز کرد چ ایمار

وقت نتونستم آدم  چیه گهیضربه خوردم که د یازش جور شناختموی+من ادوارد رو چند سال بود م

که به خودمونو  نیا یبرا یدار ینیچه تضم میشناسیرو فقط دو هفته اس که م میو ج کلیبشم ما یقبل

 امون ضربه نزنن ؟؟ ندهیآ

 

 

 چونه اش گذاشتمو سرشو باال اوردم ریانداخت که دستمو ز نییسکوت کرد و سرشو پا ایمار

 بهش زدمو گفتم : یچشمام نگاه کرد کرد که لبخند یتو

 کنم  سکیتونم سر تو ر یدوست دارمو نم یلی+من خ

 

 داخت که دستامو دور کمرش حلقه کردمبغلم ان یتو خودشو

 

 اومدمو گفتم : رونیزود از بغلش ب یلیخ 

 آماده بشم  دی+من با

 

 : دیتعجب پرس با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟ کجا×

 عوض شده میکار فتی+سرکار ،ش

 

 تکون داد که به سمت اتاقم رفتم  یسر

 کردم دایکمدم پ یاز تو یلباس هیزحمت  به

 

 تم نداش یادیز یبود و وقت 12 کینزد ساعت

 

 کردن شیشروع کردم به آرا دمویپوش یکت اسپرت با شلوار ل هی

 

 کردم  یخداحافظ ایاومدمو از مار رونیکفشام از اتاقم ب دنیکردمو بعد از پوش میمال شیآرا هی

 

 

 رفتم ابونیاز ساختمون خارج شدمو به سمت خ یمعطل بدون

 

 

 رفتم ابونیاز ساختمون خارج شدمو به سمت خ یمعطل بدون

 

 رو دادم تریکه برام نگهداشت شدمو آدرس خونه پ یتاکس نیاول سوار

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 زنگ خورد شمیشده بودم که گوش رهیخ رونیپنجره به ب از

 

 کردن قیبهم تزر یمامانم انگار جون دوباره ا یصدا دنیجواب دادم که با شن عیسر

 

 حالت چطوره؟ زمیسالم عز ×

 ؟ دی+ سالم مامان خوبم شما چطور

 

 کالسات هنوز شروع نشده میبهم خو ما×

 شهیشروع م یبه زود ی+نه ول

 خوبه ؟ یهمه چ یندار اجیکه احت یزیچبه×

 

 دایپ نجایا یاز شرکت ها یکی یخوب تو یلیشغل خ هیندارم  اجیاحت یزیخوبه و به چ ی+آره همه چ

 ندارم  یاجیاحت فرستهیبابا برام م ییها یبیبه پول تو ج گهید کردم

 ؟ یگیم یواقعا جد اوه×

 

 +اره

  شهیپدرتم بشنوه حتما خوشحال م هیخبر خوب یلیخ×

 منم خوشحالم دونمی+ م

 

 زنمیکار دارم دوباره بهت زنگ م کمیمن االن  زمیعز باشه×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 +باشه خداحافظ

 

که تونسته بودم مادرمو خوشحال کنم  نیلبام نشست از ا یرو یرو قطع کردمو ناخواسته لبخند یگوش

 تم داش یحس خوب یلیخ

 

 میدیراننده متوجه شدم رس یگذشته بود که با صدا قهیچند دق دونمینم

 

که خونه لوکاس بود شدمو  یبلند وارد برج یشدم با قدم ها ادهیپ عیرو حساب کردمو سر یتاکس پول

 سوار آسانسور شدم

 

 هم سوار شدنو آسانسور شلوغ شد گهیبا من چندتا دختر د همزمان

 

 رو به خاطر بسپارم دنشونینوع لباس پوش کردمیم یسع کردموین نگاه ممارکشو یلباس و کفشا به

 

رفتمو  تریبلند به سمت آپارتمان پ یشدم ، با قدم ها ادهیپ مویدیرس 15نگذشته بود که به طبقه  یلیخ

 زنگ زدم 

 

 در رو باز نکرده بود با تعجب دوباره زنگ رو زدمو منتظر شدم تریگذشته بود اما پ یا قهیدق چدو

 

رو با  تریدر اوردم تا بهش زنگ بزنم که در باز شد و پ فمیک یرو از تو میخونه نبود گوش تریپ انگار

 دمیچارچوب در د یتو یشورت هفت هی



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 کردمو تریپ یبه سرتاپا یزده بود نگاه رونیاز شدت تعجب از حدقه ب چشمام

 شدم که با تعجب گفت : رهیچشماش خ یتو

 ؟ یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 

 با بهت گفتم : شدمیسوالش نم متوجه

  یمنتظرم 1امروز ساعت  یگفت امیپ یخودت تو شبی+د

 

 ؟ یاخرم رو نخوند امیپ مگه×

 

 اخرش رو خوندم  امیرو باز کردمو پ میگوش قفل

هم بهم بگو و کارت از پس فردا  یداشت اجیاحت شتریکردم اگه ب زیماه رو برات وار نی)نصف حقوق ا

 ( شهیشروع م

 

 نگاه کردمو گفتم: تریبه پ بارهدو

 رو کامل نخوندم متاسفم ... امتیبودمو پ یداریحالت خواب و ب یتو شبی+د

 

 

 گفت : تریتموم نشده بود که پ حرف



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

و هم چندتا  میتو  تا هم قرار داد رو امضا کن ییایبهتر ب یاومد نجاینداره حاال که تا ا ی_اشکال

 یبرگه رو ترجمه کن

 

 ش بگم که از چارچوب در کنار رفتبه یچ دونستمینم

 

 آپارتمانش شدمو در رو بست وارد

از  یبزرگش که حساب یتوجه نکنم اما مردونگ تریپ یشده  دهیتراش کلیتا به ه کردمیتالشم رو م تمام

 ختیریتمرکزم رو بهم م کردیم ییشورت خودنما ریز

 

 بگه صداش کردمو گفتم: یزیچ تریکه پ نیاز ا قبل

 ؟یو لباست رو بپوششلوار  شهی+م

 

 شد  کیلبش نشست و بهم نزد یرو یحرفم لبخند نیا با

 گوشم گفت : کیو نزد دیکردم که کامال بهم چسب یاخم بهش

 فاصله دارن نیبدن رو از ا نیا دنیآرزو د اایلی_خ

 زدم که ازم فاصله گرفت و به سمت اتاقش رفت  یخند شیبهش ن فقط

 

 

 اصله گرفت و به سمت اتاقش رفت زدم که ازم ف یخند شیبهش ن فقط

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 تنش اشاره کرد و گفت : یزود برگشت و به لباس ها یلیخ

 _بهتر شد ؟؟

 تکون دادم که ادامه داد : یسر

 دنبالم  ای_ب

 

 که کنار کنار خودش بود رفت  یدنبالش رفتم که به سمت اتاق یحرف چیه بدون

 

 اتاق بود نشست یکه انتها یزیپشت م تریاتاق رو باز کرد و وارد شد ، پشتش وارد شدم که پ در

 

 اشاره کرد و گفت : زشیبه م یصندل نیتر کینزد به

 کنم دایتامتن قرارداد رو پ نی_بش

 

پر از کتاب  یو ِکرم بود و قفسه ها یاتاق نخود ونینشستمو به اطراف نگاه کردم دکوراس یصندل یرو

 اهل مطالعه اس یحساب تریکه پ دادینشون م

 

 صدام کرد : تریاتاق بودم که پ دنیمشغول د ینجوریهم

 _النا ؟

 

 دستش اشاره کرد  یتو یاز اتاق گرفتمو بهش نگاه انداختم که به برگه ها نگاهمو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ها رو ازش گرفتم که ادامه داد : برگه

 کردم بخون و امضا کن  تیالیمهم قرارداد رو ها ی_بندها

 

 گفتمو شروع به خوندن کردم یا باشه

 مهم رو خوندمو امضا کردم یفقط قسمت ها نیبود بخاطر هم یطوالن یلیارداد خقر یها متن

 

 دادمو گفتم : تریها رو به پ برگه

 +خب بهتر که من برم 

 

 باشه تکون داد که بلند شدمو به سمت در رفتم یبه معن یسر تریپ

 کردم اما در باز نشد نییدر اتاق رو باال پا گرهیدست

 فت :کردم که گ تریبه پ ینگاه

 فشارش بده و به سمت خودت بکش نیی_ محکم تر به سمت پا

 

 فشار دادم اما بازم باز نشد نییرو محکم تر به سمت پا گریدست 

 بلند شد و به سمتم اومد یصندل یکردم که از رو تریبه پ ینگاه

 

رفت و  از دستم در گرهیباز شد و دست هویکه در  دمیرو گرفتم و فشار دادمو کش گرهیدست یدست دو

 که پشتم بود افتادم  تریبغل پ یتو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 که دستشو دور کمرم حلقه کرد و به سمت خودش برگردونتم  امیب رونیار تو بغلش ب خواستم

 

 شدم  رهیخ تریپ یچشما یقلبم تند شده بود که تو تپش

 لبم گذاشت یرو سیبگم که دست اشاره رو به عالمت ه یزیرو باز کردم چ دهنم

 

 گوشم گفت : کیو نزد دیلبم کش یبود و انگشتشو رو شد رهیلبم خ به

 یکیمخصوصا اگه مقابلم  رمیخودم رو بگ یتونم جلو ی_مراقب فاصله ات با من باش النا من اصال نم

 بار با حس کردنش تمام وجودمو تشنه کرده هیباشه که 

 

هوس حس کردنش رو با حرفاش و حرکتاش  تونستیخوب م یلیخ تریپ ختیانگار قلبم ر تریپ یحرفا از

 ذهنم بندازه یتو

 

 دیلبام گذاشت و نرم لبامو بوس یشده بودم که آروم لباشو رو رهیساکت بهش خ یهمونجور

 

 کردم شیشدوع به همراه یک دمیکه از لذت چشمامو بستمو نفهم دیبوس یماهرانه لبامو م یلیخ

 

 نمیام گذاشت و قفل سوت نهیس یم رولباس ریدستشو باالتر آورد و از ز دتمیبوس یکه م یهمونجور تریپ

 رو باز کرد 

 

  دیاز دهنم پر یام کرد که آه آروم نهیآروم شروع به فشار دادن س یلیخ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ام داد هیتک واریکه ازم جدا شد و به د بردمیداشتم از حرکت دستش لذت م تازه

 نگاهش کردم که کتم رو دراورد و تاپم رو باال داد  خمار

 

 انداخت  نیزم یو رو دیرو کش نمیدستش سوت هیم قفل شد و با ها نهیس یرو نگاهش

 

 موهاش بردمو چشمامو بستم یام اورد و شروع به خوردن کرد که دستمو ال به ال نهیس کینزد سرشو

 

 بشه سیپام خ نیب شدیو باعث م کردیم کمیتحر کردمیهام حس م نهیس یکه رو یو فشار یسیخ

 

 حرکت بغلم کرد و به سمت اتاقش بردتتم  هیازم جداش شد و با  تریپ گذشته بود که قهیچند دق دونمینم

 

 کمد لباساش رفت و شروع به گشتن کرد  زیتخت انداختتمو به سمت م یرو آروم

 

 برداشت و اومد کنار تخت نشست  کیجعبه کوچ هیکه  کردمیتعجب نگاهش م با

 

  خورد نیکوکائ کیکوچ یرو باز کرد که چشمم به بسته ها جعبه

 

 گرد نگاهش کردم که گفت : یبا چشما ختیر زیم یاز بسته ها رو باز کرد و رو یکی

 ؟ یزنی_م

 لب زدم : یبهت بهش نگاه کردمو به سخت با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟ یکنیمصرف م نی+تو کوکائ

 

 گفت : لکسیر یلیخ

 خوادیم یسکس عال هیکه دلم  یی_معلومه که نه فقط موقع ها

 

 زیم یکه رو یا نیاش خط کوکائ گهیگذاشت و با سوراخ د شینیانگشتش رو سوراخ ب هی یمعطل بدون

  دیکش یقیبودو نفس عم ختهیر

 

 

 زیم یکه رو یا نیاش خط کوکائ گهیگذاشت و با سوراخ د شینیانگشتش رو سوراخ ب هی یمعطل بدون

  دیکش یقیبودو نفس عم ختهیر

 زد مهیبهش بودم که روم خ رهیخ یجور نیهم

 

 خت بلند شدمت یپسش زدم و از رو که

 شد که گفتم : رهیتعجب بهم خ با

 برم  دی+من با

 

 النا ؟ شدی_چ

 

 انداختمو گفتم : ینگاه زیم یته مونده کوکائن رو به



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

  سی+مهم ن

 

 .... گهید قهی_صبر کن چند دق

 

 رو برداشتم فمیاومدمو از اتاق کار ک رونیکه حرفش تموم شه از اتاق ب نیاز ا قبل

 

 اومدم رونیبلند به سمت در رفتمو وز آپارتمانش ب یبا قدم ها تریپ یدناتوجه به صدا کر بدون

 

 حالم بد شد  تریمصرف کردن پ دنیچرا اما با د دونمیدادم نم هیاش تک شهیآسانسور شدمو به ش سوار

 

 بود یپا افتاده ا شیمسله پ یلیشهر خ نیا یداشت اما تو یمن تازگ یصحنه ها برا نیا دنید دیشا

 

 برج رفتم یشدمو به سمت محوطه جلو ادهیاسانسور به طبقه همکف از آسانسور پ دنیرس با

 

 شدم که راننده گفت : یتاکس سوار

 _مقصد ؟

 شهر دی+مرکز خر

 تر بهم کرد و گفت : قیدق ینگاه نهییآ از

  دهی_حالتون خوبه خانوم رنگ صورتتون پر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

ورتم رو کنار زدمو  سرمو به اطراف ص یبه نشون بله تکون دادم که حرکت کرد ، موها یسر

 دادم هیتک یصندل

 ییو کسا نینسبت به کوکائ یترس هیموضوع انقدر برام سخت بود انگار  نیچرا کنار اومدن با ا دونمینم

 داشتم کردنیکه مصرفش م

ادوارد  یجشن آخر سال مدرسه بود که چند تا از دوستا قایبود که داشتم دق یبخاطر خاطره بد دیشا

 پخش کردنو منم به اصرار ادوارد مصرف کردم نیبچه ها کوکائچندتا از 

شدم که کل جشن رو خراب کردمو  خودیاولش از خودم ب یکه از همه کمتر مصرف کردم اما بقدر نیا با

 شد مارستانیب یدر اخر هم راه

 

 کننیکه اون روز ازم گرفتن رو دارن و مسخره ام م ییها لمیاز بچه ها ف یلیهنوز خ مطمئنم

 

 راننده که به سمتم برگشته بود به خودم اومدم یفکر بودم که با صدا یتو

 

 میدی_خانوم رس

 

 شدم ادهیرو حساب کردمو پ یتاکس هیکرا عیسر

 

 که رو به روم بود شدمو به مغازه ها چشم دوختم یبزرگ دیمرکز خر وارد

 

 اشون رو بخرمهمه  خواستیقشنگ بود که دلم م یها بود بقدر نیتریکه پشت و ییلباسها

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دیطول کش دمیخر میساعت و ن کی بایتقر

 

 اومدم رونیب دیگذشته بود که خسته از مرکز خر میساعت و ن کی بایتقر

 

 بود شدمو آدرس خونه رو به راننده دادم  یپاساژ بغل یکه جلو ییها یاز تاکس یکی سوار

 

 و بستمدادمو چشمام هیتک یرات به صندل الیکردمو با خ دامیبه خر ینگاه

 

 بودم اینگران مار یلیچند روز حساسم کرده بود و خ نیا اتفاقات

 

و  میکه حرفاش درباره ج کردمیبشه فقط از ته قلبم دعا م کلیمثل ما یکه عاشق آدم اشتباه خواستمینم

 و جک راست باشه کلیما

 

  میدیمتوجه شدم رس نیگذشته بود که با ترمز ماش یساعت مین

 

 خورد  میساختمون چشمم به ج یشدم که جلو ادهیپ هیرااز حساب کردن ک بعد

 

 به سمتم اومد و صدام کردم دنمیتوجه جلو رفتم که با د نیتر کیکوچ بدون

 

 _النا ؟؟؟



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 شدم یبرداشتمو مشغول باز کردن در ورود فمیک یرو از تو دمیندادمو کل جوابشو

 

 تر شد و گفت : کینزد بهم

 باهات صحبت کنم خوامی_م

 

در رو بنندم که دستمو گرفت و به  خواستمیندادمو در رو باز کردمو وارد ساختمون شدم ، م جوابشو

 سمت خودش برگردوندتم 

 

 اخم بهش نگاه کردمو گفتم : با

 ؟؟ یگفتن دار یبرا یاصال چه حرف ییتو پرو یلی+واقعا خ

 

 گفت : یلحن مصمص با

بهمون شک  یکه کس نیا یرو برا ایو و مارباور کن ما ت ستین یکنیکه تو فکر م یاونجور زیچ چی_ه

 ...نیفروش کوکائ نیا  یمهمون مینکنه نبرد

 

 حرفش تموم بشه و گفتم : نزاشتم

 بشنوم خوامینم یچی+ه

 از پله ها باال اوردمو زنگ آپارتمانمون رو زدم عیبگه سر یزیکه چ نیاز ا قبل

 آپارتمانمون رو زدماز پله ها باال اوردمو زنگ  عیبگه سر یزیکه چ نیاز ا قبل



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

باال  میپله ها نگاه کردم تا مطمئن شم که ج نییاز کنار نرده ها به پا زدمیکه نفس نفس م یهمونجور

 ادینم

 

 در رو باز کرد و با تعجب نگاهم کرد ایزنگ رو بزنم که مار خواستمیم دوبار

 

مبل  یردمو خودمو روول ک ییرایرو وسط پز دهامیاز چهارچوب در کنارش زدمو وارد شدم خر عیسر

 انداختم

 

 

 گفت: کردیکه با تعجب نگاهم م یهمونجور ایمار

 ؟ یزنیالنا چرا نفس نفس م هیچ نای_ ا

 

 ببرداشتش و برام اورد  عیسر ایاپن بود اشاره کردم که مار یکه رو یدستم به پارچ آب با

 

 دمینصفشو سر کش بایرو ازش گرفتمو تقر پارچ

 

 کرد دنیرفتو شروع به د دیخر یبه سمت پاکت ها ایود که مارآروم شده ب یهام کم نفس

 

 دستش بود اشاره کردمو گفتم: یکه تو یلباس به



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟ی+ دوسش دار

 

 ذوق گفت: با

 ش؟یمن گرفت یبرا×

 

 تکون دادم که ادامه داد : یسر

 .... دیحاال با یپوالتو خرج کرد نقدریخوشگله النا اما چرا ا یلیخ یوا×

 

 فشو بزنه و گفتم :ادامه حر نزاشتم

همه  گهید میتون یم دهیهم بهم م یادیامضا کردمو حقوق ز تریقرار داد خوب با پ هی+نگران نباش من 

 بهتر یجا هی میجا بر نیاز ا گهیتا چند ماه د یحت میبخر یچ

 

 افتاده باشه گفت : ادشی یزیحرفم انگار که تازه چ نیا با

  یات صحبت کنه اما نبودباه خواستیاومده بود م میاز تو ج قبل×

 

  دمشیدر د ی+جلو

 

 ؟ دیکرد صحبت×

 

 اومدم باال عی+نه سر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

سو استفاده  نیفروش کوکائ یاز ما برا یکنیکه تو فکر م نیاون از ا یدیبه حرفاش گوش نم چرا×

 ناراحت بخاطر... یلیخ

 

 

 میکنیبت ماالن اصال حوصله اشو ندارم بعدا راجبش مفصل صح یزنیچقدر حرف م ایمار ی+وا

 

 که مال خودم بدون رو جدا کردمو به اتاقم بردم ییپاکت ها اونا نیتکون داد که از ب یسر

 

 بودم کردم دهیکه خر ییلباس ها و کتاب ها دنیبه خودم دادمو شروع به چ یقوس کش

 

 وارد اتاقم شد و گفت : ایچند ساعت گذشته بود که با مار دونمینم

  رونیب رمیم کلیشام با ما یبرا من×

 

 رفت  رونیگفتم که از اتاقم ب یکه دوست نداشتم بره اما باشه ا نیا با

  

 بردم ییرایساال درست کردمو به پذ سید هیخودم  یبه آشپزخونه رفتمو  برا دامیخر دنیاز چ بعد

 

 بود نشستمو روشنش کردم یو یت یکه جلو یمبل یرو

 بود ینجوریا تریداشتم حداقل به چشم پ یخوب لیگرچه استا کردمیباشگاه هم ثبت نام م دیبا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 

 ندارم نیلباسم رو باال زدم که تازه متوجه شدم سوتئ کردمیهام حس م نهیس یتو یظهر هنوز درد کم از

 

انداختم و  یهام که سرشون متورم بودن نگاه نهیجا موند ، به س تریاتاق کار پ یمن حتما تو یخدا اوه

 شدظهر بدنم مرور مرور  یاداوریاز 

 

 یباهاش همراه یک دمیفهمیکه اصال نم بردتمیاوج م یتو یتو کارش وارد بود بقدر یلیواقعا خ تریپ

  کردمیم

 

حوصله ام سر  یلینبود خ ایکه مار ییواقعا موقع ها امیب رونیتکون دادم که از فکر ظهر ب سرمو

  رفتیم

 

 رو عوض کردمو شروع به تماشا و خوردن ساال کردم یو یت شبکه

 

 رو خاموش کردمو به اتاقم رفتم . یو ینصف شب بود که ت بایقرت

 

 خوابم برد   یک دمینفهم دمویتخت دراز کش یرو

 

 شدم داریاز خواب ب یبا احساس تشنگ صبح



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 تخت بلند شدم یبه بدنم دادمو از رو یو قوس کش

 رفتم  ییبه سمت دست شو دمویکش یطوالن ازهیخم

 

 افتاد  زیم یچشمم به ساعت رواومدم که  رونیب ییاز دست شو 

 

 بود  12 قایمن ساعت دق یخدا اوه

 بودم؟ دهیخواب نقدریا یعنی شدینم باورم

 

  ومدهیخونه ن شبید دمیرفتم که از تختش فهم ایاتاق مار به

 جواب داد: یخواب آلود یزنگ بهش زدم که بعد از چندتا بوق با صدا هیرو برداشتمو  میگوش

 الو×

 

 رو قطع کردمو به سمت آشپز خونه رفتم یبگم گوش یزیکه چ نیا بدون

 

 خوردم تیسکوئیبا چندتا ب ختمویخودم ر یبرا ریش وانیل هیوقت نداشتمو فقط  ادیز

 

 رو برداشتم فمیک دمویبودمو پوش دهیکه تازه خر ییدست از لبا هیبا عجله سر کمدم رفتمو  یلیخ

 

 دمیوچه رو داومدمو تمام طول ک نییحالت دو از پله ها پا با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 برام نگه داشت و سوار شدم  یتاکس هیبودم که  دهیبه سر کوچه رس بایتقر

 

 دمیموهام کش یتو یرو دادمو کالفه دست تریآدرس خونه پ دمیکشیکه تند تند نفس م یهمونجور

 

 کردن شیرو برداشتمو شروع کردم به آرا شمیآرا لیو وسا نهییآ هی فمیک یتو از

 

 بستم تا نامرتب بودنش کمتر تو چشم بزنه یه ااز باال گوج موهامو

 

 برج نگهداشت یجلو یمونده بود که تاکس  1به  قهیدق 10

 شدمو وارد برج شدم ادهیپ هیاز حساب کردن کرا بعد

 

 یشمرده به سمت آسانسور رفتمو همراه چند نفر یوقت روز رفت و امد کمتر بود با قدم ها نیا شهیهم

 میکه منتظر بودن سوار شد

 

 دیرس 15که آسانسور به طبقه  دیطول نکش یلیخ

سر ساعت  فایبه ساعتم انداختمو زنگ رو زدم دق یرفتم نگاه تریشدمو به سمت آپارتمان پ ادهیپ عیسر

 بودم دهیرس

 

 در رو باز کرد  تریزنگ رو بزنم که پ خواستمیم دوباره



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

دوباره ببنندم که چشمم  خواستمینشد م وارد شد در رو آروم هل دادم اما بسته یدادمو بدون معطل سالم

 در بود خورد یکه ال یزنونه ا یبه کفش

  

 

 وارد شدم یدادمو بدون معطل سالم

در  یکه ال یزنونه ا یدوباره ببنندم که چشمم به کفش خواستمیدر رو آروم هل دادم اما بسته نشد م 

 بود خورد

 

 

 رو هل دادو وارد شد  حرکت در هیدر بودم که با  یبه کفش ال رهیتعجب خ با

 

 

 شد و گفت : رهیشوکه شده بودم با اخم بهم خ یکارش حساب از

 وسط رابطه ما  یکه خودتو انداخت ییتو پس×

 

به سمتمون برگشت  تریشده بودم که پ رهیبهش خ یسوال کنهیصحبت م یراجب چ شدمیمتوجه نم اصال

 و رو به اون دختر گفت :

 ؟ یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یمنو بچه اتو ول کرد یبخاطر ک نمیبب دماوم×

 

شدو سرش  کیبهش نزد تیشدم که با اخم و اعصبان رهیخ تریحرفاش دهنم باز و بسته شد و به پ از

 زد : ادیفر

 

 هلن رونیبرو ب نجای_ از ا

 

بودم  دهیکه تازه فهم یگرفتمو به اون دختر تریبودم نگاهمو از پ دهیترس تریبلند پ یچهره و صدا از

 سمش هلن نگاه کردم ا

 

 

کرد رو بهم  ینگاهم سع ینیاما با احساس سنگ دهیترس یکه حساب دیفهم شدیصورتش م اتیتمام جزئ از

 کرد و گفت :

شکمت  یبچه ازش تو هیکه  یوقت کنهیرفتار رو با خودت م نیهم یروز هیخوشحال نباش  ادیز×

 ... یلیخ ویدار

 

 انداختش و در رو بست رونیب حرکت هینذاشت حرفش تموم شه و با  تریپ

 

موهاش  یال یمبل نشست و کالفه دست نیاول یرفت ،  رو ییرایداد و به سمت پذ رونیمحکم ب نفسشو

 دیکش

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 آروم به سمتش رفتمو گفتمو : یقدم ها با

 +حالت خوبه ؟

 

 تکون داد که ادامه دادم ؛ یسر

  ارمیبرات آب ب رمی+م

 

 خچالیاز آبسرد کن  خیآب  وانیل هیبه سمت آشپز خونه رفتمو  ازش باشم یکه منتظر جواب نیا بدون

 ختمیر

 

 آب رو به سمتش گرفتم وانیرفتمو ل ششیآروم پ یقدم ها با

 

آب رو به کل سر  وانینشستم که ل شیمبل کنار یرو ازم گرفت ، رو وانیبهم زد و ل یساختگ لبخند

 و ازم تشکر کرد  دیکش

 

 :بهش زدم که گفت  یجون یب لبخند

 گهید یکیبا  شیحدود دو ماه پ مهیکه هلن بهت زد واقعا متاسفم اون دوست دختر قبل ی_ بخاطر حرف

تونه با چندتا دروغ همه  یم کنهیتموم شد اما اون فکر م نمونیب یهمه چ گهیاز همون روز د دمشوید

 رو درست کنه یچ

 

 

 افتادم دمیبا ربکا د که ادوارد رو یصحنه ا ادی قایحرفاش بغض کردم دق نیا دنیشن از



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 هم برام سخت بود باورش هنوز

 آرزوهام برام مردن ... یکرد که حت یتمام آرزوهام بود اما کار یتو ادوارد

 

 صورتم تکون داد و گفت : یدستشو جلو تریفکر بودم که پ یتو

 _حواست کجاست ؟

 

 

 زدمو گفتم : یتلخ لبخند

 برد  داشتم انتیکه از خ ی+حرفات منو به خاطره تلخ

 

 بگه گفتم : یزیچ تریکه پ نیاز ا قبل

 که ازت باردار  گفتی+اما اون م

 

 و گفت : دیبلند خند یبا صدا تریپ

 شده  یمیقد یادیکه ساخته ز یداستان نی_درسته اما ا

 چهره جا خورده ام گفت : دنیبا د تریبگم که پ یچ دونستمینم

 دیامروز هم چندتا پرونده هست که با یشیمشغول م از امروز اونجا ادتهی، اتاق کار رو که  سی_مهم ن

  یکن یدگیبه حساب هاشون رس

 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 رفتم تریگفتمو به سمت دفتر کار پ یا باشه

 

 نشستمو مشغول شدم زیم پشت

 

 گذشته بود که تمام پرونده ها رو تموم کردم  یساعت چند

 بره رونیب میتا خستگ دمیدادمو بدنم رو کش هیتک یبه صندل کامل

 

 مونده بود  میبه تموم شدن ساعت کار یساعت کیبه ساعت کردم هنوز  یهنگا

 

 انداختم اما نبود  ییرایبه پذ یاومدم ، نگاه رونیبلند شدمو از اتاق کار ب زیپشت م از

 

 دمینشن یصداش کردم اما جواب یبلند بایتقر یصدا با

 سمت اتاق خوابش رفتمو در زدم  به

 بود در رو باز کرد  دهیچیحوله که دورش پ هیبا  تریرو زدم که پخونه نبود محکم تر  یتو انگار

 

 بدن لختش افتاد و آب دهنمو قورت دادم یرو نگاهم

شدم که لبخند معنا  رهیچشماش خ یخودم نگاهمو از بدنش گرفتمو تو ینگاهش رو ینیحس سنگ با

 بهم زد یدار
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 به خودم مسلط شدمو گفتم : عیسر

 من ... یندار یا گهید یکردم اگه کار+من پرونده ها رو تموم 

 

 ادامه حرفمو بزنمو گفتم : نزاشت

 رسونمتیصبر کن خودم م قهی_چند دق

 

 زود اومد و گفت : یلیمنتظرش شدم خ ییرایپذ یگفتمو تو یا باشه

 ؟ ی_اماده ا

 

 بود پیخوشت یلیبهش زدم واقعا خ یبخش تیانداختمو لبخند رضا پشیبه ت ینگاه

 

 

 

 حرفمو بزنمو گفت : ادامه نزاشت

 رسونمتیصبر کن خودم م قهی_چند دق

 

 زود اومد و گفت : یلیمنتظرش شدم خ ییرایپذ یگفتمو تو یا باشه

 ؟ ی_اماده ا

 

 بود پیخوشت یلیواقعا خ تریبهش زدم پ یبخش تیانداختمو لبخند رضا پشیبه ت ینگاه
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 میرفت رونیمبل بلند شدمو باهم از آپارتمانش ب یرو از

 

 سکوت بود نمونیب نگیبه پارک دنیتا رس مویآسانسور شد رسوا

 

 که اونجا بود اشاره کرد و گفت : یبزرگ نهیبه آ تریکه پ میشد نگیپارک وارد

 _النا نگاه 

 

 نگاهش کردم که گفت : ینگاه کردم و سوال ننهیآ یتو

  میای_ما واقعا بهم م

 

 کنار رفتم نهییآ یلبام نشستو زود از جلو یرو یاز حرفش لبخند ناخواسته

 

 اومد  نیو پشت سرم به سمت ماش دیخند یگلو یتو تریپ

 

حرکت  تریهنوز کمربندم رو نبسته بودم که پ میرو زد و سوار شد موتیر تریبودم که پ نیماش کینزد

 کرد

 

 آهنگ  تریپ ریتمام مس یتو
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 the Set  fire to rain  

 کردیم یرو گذاشته بود و باهاش همخون Adel از

 

 کردمو گفتم : تریاز چند بار گوش دادن رو به پ بعد

 ؟ یآهنگ عالقه دار نیبه ا یلی+خ

 

 تکون داد و گفت : یسر

  سین یبارون یهوا یآهنگ تو نیبهتر از گوش دادن به ا یچی_ ه

 

 بهش زدم که گفت : یلبخند

 میدی_رس

 

شدم که  ادهیپ نیدمو از ماشسر کوچه نگهداشته ازش تشکر کر دمینگاه کردم که د رونیپنجره به ب از

 گفت :

 خودت باش _ مراقب

 

  نطوری+تو هم هم

 

 دمیرو از پشت سرم شن میج یرفتم که صدا یآهسته به سمت آپارتمان م یبا قدم ها تریاز رفتن پ بعد
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 _ النا ؟

 

 تمو به سمت خودش برگردوند دیکه برگردم قدم هام رو تند تر کردم که از پشت دستم رو کش نیا بدون

 

 گفت : یبگم که با لحن محکم یزیاخم بهش نگاه کردمو خواستم چ با

 شده  نیکه گوشات سنگ نی+مثل ا

 

  دتمیکه پشت سرش بود کش ینینگفتم که به سمت ماش یزیچ

 

 سفت گرفته بود صدامک باال بردمو گفتم : یلیبکشم اما خ رونیکردم دستمو از دستشو ب یسع

 کندستامو ول  یکنیم کاریچ ی+دار

 

 گفت : یلحن کامال جد با

 رو تموم کنم یکه تو راه انداخت یمسخره باز نیا خوامی_م

 

  ذاشتینم یاعتراض یبود که اصال جا یمحکمو جد یبقدر لحنش

 سوار شد  عیکرد و خودش هم سر نمیسوار ماش زوربه

 

 شهر حرکت کرد یسرعت از کوچه خارج شد و به سمت منطقه جنوب با
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بپرسم اما  یتونستم ازش سوال یبودمو نم دهیترس میبودن ج یعصبانو  تیاز جد یکم

 زنهینم یکه بهم صدمه ا دونستمیم

 

 کاره نگه داشت و گفت : مهیساختمون ن هی یجلو قهیدق 20بعد از   بایتقر

 شو  ادهی_پ

 

 : دمیپرس دیشدمو با ترد رهیخ رونیپنجره به ب از

 کجاست نجای+ ا

 

 شد و به سمت در من اومد  ادهیکه جوابمو بده پ نیا بدون

 

 شدم ادهیکه پ ستادیرو باز کرد و کنار ا در

  دیمحکم دستمو گرفت و پشت سر خودش کش میلباسم رو مرتب کنم که ج خواستمیم

 

  کنهیتوش سکونت نم یساختمون شد و از پله ها باال رفت از ظاهر ساختمون معلوم بود کس وارد

 

 گفتم: ستادمویکه ا میبود دهیبه طبقه دوم رس بایتقر شدیم شتریرسم بت میرفتیکه باال م یهر پله ا 

  دارمیقدم هم برنم هی گهید یبریمنو کجا م ی+تا نگ

 

 دادد و گفت : رونیکالفه نفسشو ب میج
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 ... یرو به زود زی_لج نکن النا خودت همه چ

 

اندازه خود در بود  بایکه تقر یپوست اهیتموم نشده بود که در روبه رومون باز شد و مرد س حرفش

 گفت : میاومد و رو به ج رونیب

 داخل تا ... ایب عیسر یکرد رید چقدر×

 

 گفت : عیسر میحرفش تموم نشده بود که نگاهش به من خورد با دقت نگاهم کرد که ج هنوز

 رو اوردم گهید یکیامروز  کلیما ی_بجا

 

 کرد و رو به من گفت : یت اشاره اپوس اهیبه اون مرد س میکه ج شدمیمتوجه حرفاشون نم اصال

 ای_باهام ب

 

 بهم زد و گفت : یترس نگاهش کردم که لبخند با

 فتهیب یاتفاق بد سی_نترس النا قرار ن

 

پشت سرش به سمت در رفتمو وارد  یحرف چیدلگرمم کرد و بدون ه میچرا اما حرف ج دونمینم

 رد شداون مرد هم پشت سرمون وا مویکار شد مهیآپارتمان نصفه ن

 

سمت آپارتمان هم هنوز کامل نشده  هی وارید یآپارتمان نبود حت یتو یچیآهن و آجر ه ریبجز ت بایتقر

 بود
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 بزرگ خورد  یو صندل زیم هیکه چشمم به  میجلوتر رفت یچند قدم میج با

 

 اهیسو با مرد  دیچرخ یصندل هوینگاه کردم که  میبا تعجب به ج کردیداشت کالفه ام م گهید یکنجکاو

 نشسته بود چشم تو چشم شدم یکه پشت صندل یپوسِت چاق

 

 چشم ازم برداشت میج یبهم کرد که با صدا یچندش آور نگاه

 محموله آماده اس ؟ راکیم ی_خب آقا

 

 کرد و گفت : یکه پشت سرمون بود اشاره ا یتکون داد و به اون مرد یسر

 محموله دوم رو ویاریه زودتر بهفت 2 دیپولشو با نباریآره همه اش اماده اس اما ا ×

 

 گفت: عیسر میحرفش تموم نشده بود که ج هنوز

 میفتیب ریباال ممکنه گ یلیفروختنش خ عیسر سکیر ادهیز یلیمحموله خ نیا سیکار ممکن ن نی_اما ا

 

تا  2 نیتر ا هیهرچه سر دیو اگه نتون گذرهیماه م  10 کیبه من نزد کلیمدت قرض پدر ما از×

 دیچند ماه رو هم بد نیسود ا دیبا دیمونده رو بفروش یمحموله باق

 

 داد وگفت: رونینفسشو محکم ب میج

 میکنیرو م مونی_سع

 داد وگفت: رونینفسشو محکم ب میج



 عشق آتشین
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 میکنیرو م مونی_سع

 دیبر دیتون یم گهید قهیگفتم جنسو بار بزنه تا چند دق ویاکا به×

 و گفت : دیخند یدبلن یبا صدا راکیم یتکون داد که آقا یفقط سر میج

 به فروختن  دیامروز شروع کن نیاز هم کنمیم شنهادیپ بهتون×

 

 گفت : راکیم یدستمو محکم تر گرفت و چند قدم به سمت در برداشت که آقا میج

 کن صبر×

 

 گفت : راکیم یکه آقا ستادمیا میج همراه

  یکن یرو معرف شتهیکه پ یعروسک نیا یخوای_نم

 

جلوتر از  دمویمن دستشو کش نباریقرمز شده بود کردمو ا تیاز شدت عصبانکه  میبه چهره ج ینگاه

  میبه سمت در رفت میج

 

منتظرش بمونمو خودش مشغول  نیماش یبهم گفت تو میساختمون ج یکه جلو میاومد نییپله ها پا از

 شد  یکلیپوست ه اهیصحبت کردن با اون مرد س

 

 

خجالت  یلیکه زود قضاوتش کرده بودم خ نیاز ا کردمینگاه م میشدمو از پنجره به ج نیماش سوار

 دمیکشیم
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 حرکت کرد  یمعطل یسوار شد و ب مینگذشته بود که ج قهیدق چند

 

 بگم یزیتونستم چ یشده بودمو ار خجالت نم رهیخ رونیپنجره به ب از

 

  ستیخونه ن ریمس میریم میکه دار یریگذشته بود که متوجه شدم مس یا قهیدق ده

 

 ؛ دمیکردمو آروم پرس میجبه  رو

 خونه ؟ میری+نم

 

 نه تکون داد و گفت : یبه معن یسر

 هم مونده گهیکار د هی_هنوز 

 

 خطر ناکه که  .... یلیکه همراهمونه خ یمواد نیبا ا شهیم کی+اما هوا داره تار

 

 

 کنار زد و گفت : نویتموم نشده بود که ماش حرفم

 منتظر باش  نجای_هم

 

 کنارش پاک کرده بود رفت  نویکه ماش یبلند به سوپر مارکت بزرگ یبا قدم ها میفتمو جگ یباشه ا ناچار
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رو برداشتمو  میگوش فمیک یاز تو عیسر میزنگ گوش یمنتظرش بودم که با صدا نیماش یتو

 به صفحه اش نگاه کردم

 

 گفت : یمردونه ا یجواب دادم که با صدا عیسر تریشماره پ دنید با

 _الو سالم

 +سالم

 _حالت چطورع

 +خوبم 

  رونیب میبر یندار ی_خواستم اگه امشب برنامه ا

 امیبتونم ب کنمی+آاا امشب مهمون دارمو فکر نم

 _باشه پس فعال

 

 گذاشتم  فمیک یرو قطع کردمو تو یگوش

و باهام راحت شده  دادیم تیاز حد بهم اهم شیشده بود و ب بیعج یلیچند روز خ نیا یتو تریپ رفتار

 بود

 

 عقب گذاشت  یصندل یرو رو ییپر از موادغذا یها لونیسوار شد و نا میبودم که ج تریفکر پ یوت

 

 نگهداشت  کیکوچه تار هی یانتها قهیدق 5کرد و بعد از کردم که حرکت  میبه ج ینگاه یکنجکاو با
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 شد و در پشت رو باز کرد و بهم گفت : ادهیپ نیماش از

  7طبقه  میبررو ب لیوسا نیا دیشو با ادهی_پ

 

 ادامه داد : میشدم که ج ادهیپ نیگفتمو از ماش یباشه ا 

  کننیم یزندگ کشیبا خواهر کوچ ناشیو پدر ناب کلِ یما یِ خونه پدر نجای_ا

 

 میکه رو به رومون بود شد یمیزنگ در رو زد و وارد آپارتمان قد مینگفتم ج یزیچ

 

 میدیرس 7به طبقه  مویباال بردساختمون  یفلز یها رو از پله ها لونینا یسخت به

 

ساله  15 بایدختر بور تقر هیزود  یلیزنگ در رو زد و خ میپله ها نشستم که ج ینفس زنان رو نفس

 در رو باز کرد

 

ساله  15 بایدختر بور تقر هیزود  یلیزنگ در رو زد و خ میپله ها نشستم که ج ینفس زنان رو نفس

 در رو باز کرد

 

 میوارد آپارتمان شد میهمراه ج لونیاشتن ناشدمو بعد از برد بلند

 

 شدیمتر م 50آپارتمان به زور  کل
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که رو به  یکیها رو به آشپزخونه کوچ لونیهمه نا میها نشستمو ج یاز صندل یکی یرو میاشاره ج با

 رومون بود برد

 

 د خوردنشسته بو لچریب یکه رو یالغر رمردیچشمم به پ هویکه  کردمیدقت اطرافم رو نگاه م با

 

 نگاهمو ازش گرفتم دمویکش یآروم نیه

 در حال حرف زدن با اون دختر بچه بود نگاه کردم یکه با حالت مهربون میج به

 اون قضاوت ها رو کنم میتونستم راجب ج یمن چطور م واقعا

 

  که چقدر  مهربونو فداکار هستش دمید ستین یادم سواستفاده گر میج دمیکه فهم نیعالوه بر ا امروز

 

  خواستمیکه کرده بودم ازش معذرت م یبابت قضاوت دیمن چطور با یخدا اوه

 

 و به سمتم اومد و رو به اون دختر بچه گفت : میدادم که ج رونیمحکم ب نفسمو

 نجایا ایب رای_سِ 

  

 به من اشاره کرد و گفت : میج ستادیا کمونیبهش نگاه کردم که اومد و نزد یمهربون با

  یهستش خواستم باهاش اشنا بش ایمارخانوم دوست  نی_ا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 مودب بهم لبخند زد و گفت : یلیخ

  دیمهربون باش ایخوشحالم از چهره اتون معلومه که مثل مار تونیآشنا از×

 

 دمیکردمو آروم گونه اشو بوس کشیگرفتمو به خودم نزد دستشو

 هست ... یلیدختر مهربونو خ یلی+تو هم معلومه که خ

 

 گفت : میکرد که ج لبخند ازم تشکر با

 در رو هم حتما قفل کن  رایمراقب خودت باش سِ  میبر دیبا گهی_خب ما د

 

 میاومد رونیکردمو از آپارتمان ب یگفت که ازش خراحافظ یا باشه

 

 میشد نیسوار ماش مویاومد نییپله ها پا از

 

 رو گذاشت یمیمال حرکت کرد و آهنگ ارهیاشتباهم رو به روم ب ایبگه  یزیچ یکه حت نیبدون ا میج

 

گذاشت و حرکت  یمیآهنگ مال ارهیقضاوت اشتباهم رو به روم ب یحت ایبگه  یزیکه چ نیبدون ا میج

 کرد

 

 کنم یازش معذرت خواه یبودم که چجور نیبه فکر ا ریتمام مس یتو
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 به شونم زد و گفت : یآروم ضربه ا میفکر بودم که ج یبود تو یسخت طیشرا واقعا

 _النا ؟

 اومدم رو بهش گفتم : رونیر بفک از

 +بله ؟

  میدی_رس

 ساختمون نگهداشته  یبه اطرافم کردم که متوجه شدم جلو ینگاه

 

 گفتم : میشدمو رو به ج مونیبه سمت در بردم تا بازش کنم که پش دستمو

 درباره تو قضاوت اشتباه کردم یلیمن خ میج خوامی+من واقعا ازت معذرت م

 

 :دمیفرمون گذاشت که پرس یو سرشو روبهم زد  یرمق یب لبخند

 +حالت خوبه ؟

 

 ری_اوهوم فقط ذهنم درگ

 ؟ یچ ری+درگ

 گفت : زدیصداش موج م یکه تو یباال اورد و با ناراحت سرشو

 میبد لیتحو راکیپولشو به م گهیتا دو هفته د دیکه با یمحموله ا نی_ا

 

 : دمیپرس دیترد با

 بدهکار ؟ راکیچقدر به م کلی+پدر ما
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 میسر موقع بفروش میرو بتون گهیدومحموله د نیمونده اگه ا کمشیبود اما االن فقط  یلیخ شی_بده

 شهیتموم م شیتمام بده

 گفتم که ادامه داد : یآهان

 داشت  قتیکه بهت زدم حق ییحرفا مویکه ازتون سواستفاده نکرد یتو بفهم خواستمی_امشب فقط م

 

 انداختمو گفتم : نییخجالت سرمو پا با

  مونمیکه درباره اتون کردم پش ی+واقعا از ته قلبم بابت قضاوت

 

 _بهم نگاه کن ...

 

 کرده  ریشدو متوجه شدم گوشواره ام به لباسم گ دهیکه گوش سمت راستم کش ارمیسرمو باال ب خواستم

 

 کرده بود ریبد گ یلیکردم گوشواره ام رو رها کنم اما انگارخ یکج کردمو سع سرمو

 

 گفت : میکردن گوشواره ام بودم که ج آزاد مشغول

 _بزار کمکت کنم

 

 شد و با دقت مشغول آزاد کردن گوشواره ام شد  کیبهم نزد میاوردم که ج نییگفتمو دستمو پا یا باشه

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دادیبهم م یبیحس عج خوردینفسش که به گردنم م یگرم

 شده بودم که گفت : رهیصورتش خ به

 _ آها بالخره درش اوردم

 

 

 

 شد رهینگاهم رو خودش شدو بهم خ ینیسنگمتوجه 

  دمشیلباش گذاشتمو نرم بوس یسرشو عقب بکشه که لبامو رو خواست

 

 نشست شیصندل یازم جدا شد و کامل رو هویحرکت بود که  یکارم شوکه شده بودو کامال ب از

 

از گذاشت و گ یشم که پاشو رو ادهیمتعجب و ناراحت شدم ، خواستم پ ینکرد کم میکه همراه نیا از

 حرکت کرد

 

 : دمیپرس یلحن آروم با

 افتاده ؟؟ ی+اتفاق

 

که تازه داشتن توش ساخت و  یابونیعبور کرد و به سمت خ یاصل ابونیکه جوابمو بده از خ نیا بدون

 رفت  کردنیساز م

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دیرو کش یبغل زد و دست نویماش میبگم که ج یزیچ خواستمینگران شده بودمو م یکم

 

 دتمیردم که دستمو گرفت و به سمت خودش کشنگاهش ک یسوال

 

 نشستم میج یپاها یبلند شدمو رو میصندل یرو لبام نشت و از رو یلبخند ناخواسته

 

 و گفت : دیپشت پام کش یدست

  ی_تو واقعا خوش اندام

 

 صورتش بردمو گفتم : کینزد سرمو

 +درست مثل تو

 

 یکه چ دونمیکس تجربه اش نکردم اصال نم چیکه با ه یالنا ، حس یدیبهم م یبی_تو واقعا حس عج

 هست

 

صداقته اما  یکه حرفاش از رو دونستمیم رفتیتپش قلبم باال م میحرفا از زبون ج نیا دنیشن با

 گفتمیبهش م دیبا یکه چ دونستمینم

 

 رو کامال خوابدند یرو تا انتها فشار داد و صندل یکنار صندل یلباش گذاشتم که دست یرو لبامو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 که دستشو گرفتمو گفتم : ارهیدرش ب خواستیبه سمت تاپم برد و م دستشو

 ؟ نجایا می+ج

 

  کنهینم یزندگ نجایا ی_ کس

 

 دستاش گرفت یهام رو تو نهیبگم تاپم رو دراورد و س یزیکه چ نیاز ا قبل

 هام کرد نهیشروع به فشار دادن س دتمیبوس یکه م یهمونجور

 

  شدیم کیتحر شتریب میج رفتویدر م یکیزبونم آه کوچ ریزهر از گاه از  دمشویبوس ینرم م یلیخ

 

 از باال تنم درش اورد دویکش نییدامنم رو پا پیگذشته بود که ازم جدا شد و ز یا قهیدق چند

 

 تونستم حس کنم  یرو کامال م شیمردونگ یبرامدگ

 

 یزیدنش چکرده بود و جز حس کر قرارمیب یهام حساب هیسن یگرمش و حرکت دستاش رو یها نفس

 کردیارومم نم

 

 گردنش فرو کردمو شروع به خوردن گردنش کردم یگود یتو سرمو

 

 خمار خمار شده بود که در گوشم گفت ؛ چشمام



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 پام بلند شو  یاز رو هی_چند ثان

 

  دیکش نییشلوار رو پا عیسر میپاش بلند شدم که ج یتکون دادمو از رو یسر

 

 که چشمام بستم  دیواژنم مال یسیو به خر شیو سر مردنگ دیپام کش نیبه ب یدست

 

 نییکرد آروم آروم به سمت پا میپام تنظ نیرو ب شیکه مردونگ نیدستش کمرم رو گرفتو بعد از ا با

 اوردتم

 

شونه ام گذاشت و به  یدفعه دستشو رو کی میج دمویکش یظیوارد واژنم بود که آه غل شیسر مردونگ 

 واردم شد  شیکه تمام مردونگ دتمیکش نییسمت پا

 

 

 لبم گذاشت  یخواستم بلند شم که با دستش کمرم رو سفت گرفتو لبشو رو دمویکش یمحکم غیج

 

لبام گذاشت و شروع به باال و  یلبشو رو میکه ج دمیکشیبودو فقط آه م دهیجیتمام بدنم پ یدرد تو حس

 کردن من کرد  نییپا

 

که خودشو  یهام برد و همونجور نهیس نیبسرشو  میناله هام تمام فضا رو پر کرد بود که ج یصدا

 خوردیهام رو م نهیس کردیواردم م

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 باز کرد و گفت : نویدر ماش میکه ج کردمیتمام وجودم لذت رو حس م با

 شو  ادهی_پ

 

 و ادامه داد: دیتعجب نگاهش کردم که خند با

 _فقط چند لحظه 

 

 شدو در رو بست ادهیدم پشدم که خودشم پش بن ادهیپ نیپاش بلند شدمو از ماش یرو از

 

 نبود یزیمطلق چ یکیبه اطراف بود که جز تار نگاهم

 در عقب رو باز کرد و گفت : میج

 بخواب  یصندل ی_دمبر رو

 

 

  دیکه زود اومد و پشتم خواب دمیپشت دراز کش یصندل یرو دمبر

 

کرد و خودشو  میرو وسط باستنم تنظ شیمردونگ یکه بدون معطل دمیکش یقینفس عم شینیحس سنگ با

 واردم کرد 

 

 

 شد  سیخ سیپام خ نیب دیچیبدنم پ یکه تو یاز درد دمویکش یظیغل آه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

درد برام لذت بخش بود و ارضام  نیهم دمویکشیرابطه هامون درد م یواقعا بزرگ بود و تک میج زیسا

  کردیم

 

گوشم رو گاز  الله کردیکه ضربه هاشو واردم م یکرد و همونجور کیاز پشت به گوشم نزد سرشو

  گرفتیم

 

 گوشم گفت : کینزد یاروم یبا صدا میگذشته بود که ج قهیچند دق دونمینم

 _تمومش کنم ؟

 

 خشن  یلی+آره اما خ

 

 تا از انگشتاشو وارد واژنم کرد  3پام برد و   نیشکمم ب ریو دستشو از ز دیگلو خند یتو

 

رو تا انتها واردم کرد و شروع به  شیدونگلبام گذاشت و مر یکردم که لباشو رو یبگم شوخ خواستمیم

 ضربه زدن کرد

 

  کشدیم رونیو بعد ب دادیتا انتها فشار م کردیبار که خودشو واردم م هر

 

 گرفتیو گاز م خوردیخفه کردن ناله هام محکم لبامو م یکه برا دمیکشیم یظیغل یها آه

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

باستنم  یرو تو میج یکه داغ رفتمیم داشتم از حال گهیتونستم حس کنم د یتمام بدنم م یرو تو درد

 حس کردم

 

 

 

باستنم  یرو تو میج یکه داغ رفتمیداشتم از حال م گهیتونستم حس کنم د یتمام بدنم م یرو تو درد

 حس کردم

 

 داد و خودشو ازم خارج کرد و از روم بلند شد رونیمحکم ب نفسشو

 

 موندم نیپشت ماش یها یدلصن یدمبر رو یهمونجور دمویکش یقینفس عم میبلند شدن ج با

 

 یبرا ایاز منو مار کردمیفکر م شیکه تا چند ساعت پ یادم نیداشتم هم مینسبت به ج یبیعج حس

 دمشیدیمرد مهربون و فداکار م هیسواستفاده کرده االن به چشم  نیفروش کوکائ

 

 نیکردن باستن و ب زیو شروع به تم دیباستنم کش نیرو ب یکه دستمال کاغذ کردمیفکر م میج یکارا به

 کرد پام

 

 جلو نشستم یصندل یلباسام رو دنیبلند شدمو بعد از پوش یصندل یاز رو یسخت به

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یرو یحالت خواب الودم بوسه ا دنیبا د میو چشمام خمار شده بود ج ومدیخوابم م یحساب

 موهام زد و حرکت کرد

 

 کردم یالت خواب الود ازش خداحافظآپارتمان نگهداشت و با همون ح ینگذشته بود که جلو قهیدق 10

 

 صدام کرد یشم که با لحن مردونه ا ادهیپ خواستم

 _النا ؟؟

صورتم  یلبام گذاشت و انگشتش رو نوازش وار رو یلباشو رو ییهوی یلیسمتش برگشتم که خ به

 گفت: دویکش

 _مراقب خودت باش 

 

 شدم ادهیپ نیماشبهش زدمو از یلبخند

 رفتمو زنگ آپارتمان رو زدمباال  یها رو به سخت پله

 

 در رو باز کرد  ایمنتظر نموندم که مار یلیخ

 گفت : ایآپارتمان شدم که مار وارد

 تا االن یکجا بود النا×

 

 گفتم : دمویکش یا ازهیخم

 بودم  میج شی+پ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ؛ دیتعجب پرس با

 ؟ میج شیپ×

 تکون دادم که ادامه داد : یسر

 ؟یصحبت کرد میج با×

 

 فتمو گفتم :سمت اتاقم ر به

 ایمار ادیخوابم م یلیمن خ میکنی+اره فردا راجبش صحبت م

 

 یهنوز شام نخورد اما×

 

 ندارم  لی+م

 

 دمیتخت دراز کش یبستمو بعد از دراوردن لباسام رو در

 

 خوابم برد یک دمیبودم که نفهم میفکر ج یتو

 چشمامو باز کردم میزنگ آالرم گوش یبا صدا صبح

 به بدنم دادم یقوس تخت نشستمو کش و یرو

 کردیداشتم هنوز باستنم درد م میبا ج شبیکه د یارابطه بخاطر

 رو کامال در اوردمو به سمت حموم رفتم لباسام



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 به گوشم خورد  ایمار یاومدم که صدا رونیساعته گرفتمو از حموم ب میدوش ن هی

 

 اومدم  رونیاز اتاقم ب دمویام رو پوش حوله

 کلیرو گرفتم ما میتصم من×

 

 من نباش  نگران×

 

  امیکه از پسش برم دونمیم×

 

 تا آخرش باهاتم زارمیسختش تنهاش نم طیشرا یرو دوسش دارم تو یوقت کس چیه من×

 

 گفت : دنمیبا د ایحرفاش تعجب کرده بودم به سمت آشپز خونه رفتم که مار از

 خداحافظ عشقم  میکنیصحبت م بعدا×

 

 شده  داریدتر از من بزو ایکه مار دادیقهوه نشون م یبو

 نشستم ایمار یرو به رو ختمویخودم ر یفنجون قهوه برا هی

که کالفه و  ایبه مار یچشم ریقهوه ام کردمو ز دنیازش بپرسم شروع به نوش یزیکه چ نیا بدون

  کردمیسردرگم بود نگاه م

 

 گفت: ایقهوه ام تموم نشده بود که مار هنوز



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 باهات صحبت کنم موضوع مهم  هیراجب  خوامی_النا م

 

 شنوم  ی+اوهوم م

 

 برم  نجایاز ا خوامیم یمدت هیمن  ×

 

 تعجب نگاهش کردمو گفتم : با

 ؟ ایشده مار یزی_ چ

 

کنه االن دوتا  یفروشندگ نیکوکائ یماف هی یپدرش مجبوره برا یبخاطر بده کلیقبلن هم بهت گفتم ما ×

  شهیتموم م راکیبه م کلیپدر ما یبده گهیرو هم بفروشنن د نایمحموله فقط مونده اگه ا

 

 گفتم : یجیتکون دادمو باحالت گ یسر

 داره ؟ نجایبه رفتن تو از ا یچه ربط نای+ا

 

 یو هم زمان کم ادهیبفروشنش هم ز ینسریا دیکه با یمحموله ا نیکمک کنم ا کلیبه ما خوامیم من×

 دارن

 نیکمک کنم ا کلیبه ما خوامیم من×

 دارن یو هم زمان کم ادهیبفروشنش هم ز یرنسیا دیکه با یا محموله

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 دادم که ادامه داد : رونینفسمو ب کالفه

 هی نیدرست بشه بخاطر هم یتو دردسر یبرا خوامیکار چقدر باالس من نم نیا سکیر یدونیم خودت×

  کنمیم یزندگ کلیما شیرو پ یمدت

 

 گفتم : یزیباز کردمو با لحن اعتراض آم دهنمو

 +اما ...

 

 حرفمو بزنمو گفت : نزاشت

نگو که دل سردم  یزیچ کنمیاز تو هم خواهش م کنمیم کارمیدارم چ دونمیالنا خودم م ستمیبچه ن من×

  یکن

 

 

  دادیبود اجازه اعتراض رو بهم نم ایمار یچشما یکه تو یتیقعط

 تکون دادم که گفت : یسر فقط

  یشهرباز میبر یهمگ دمیامشب برنامه چ یبرا×

 

 رفت  رونیبلند شد و از آشپز خونه ب یصندل یکه از روگفتم  یا باشه

 

 خورد  تریپ امیکردم که چشمم به پ میبه ساعت گوش ینگاه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 رو باز کردم تریپ امیهمزمان پ دمویام رو کامال نوش قهوه

 شرکت منتظرتم ( ی)امروز تو

 

 رونیز خونه باز آشپ یگالب یتست مربا چینوشتمو بعد از درست کردن ساندو یجوابش باشه ا در

 اومدم

 

 به سمت اتاقم رفتمو کمد لباسام رو باز کردم خوردمیرو م چمیکه ساندو یهمونجور

 

تختم  یکت و دامن کوتاه انتخاب کردمو رو هیبا  دادینشون م یهام رو به خوب نهیکه س یتاپ هفت هی

 انداختم 

 

 دمکردن کر شینشستمو شروع به آرا نهییا یجلو چمیاز خوردن ساندو بعد

 

 دمیمحو کردمو لباسامو پوش یلیصورتم رو خ شیآرا هیچشمام بق بجز

 

 اومدم  رونیکفشام از آپارتمان ب دنینداشتم موهام رو مرتب شونه کردمو بعد از پوش یعجله ا ادیز

 

 هیانتظار  یا قهیدق 5شدم بعد از  یرفتمو منتظر تاکس یتاکس ستگاهیآهسته به سمت ا یقدم ها با

 رام نگهداشتو سوار شدم ب یخال یتاکس

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شدم یگرد تیشرکت رو بهش دادمو مشغول توئ آدرس

 

 بودم حسم بهش عوض شده بود دهیسخت د طیاون شرا یرو تو میکه ج روزید از

 

 دو دل بودم گهیدوستداشتم بهشون کمک کنمو از طرف د یطرف از

 

زندان رو  یسال 10 دیکم کم با میبش ریاگه هر کدوم از ما دستگ لرزوندیکار دلمو م نیا ادیز سکیر

 میکردیتجربه م

 

 ادهیپ هیاوردمو بعد از حساب کردن کرا رونیب یراننده  سر از گوش یبود که با صدا یگوش یتو سرم

 شدم

 

 شرکت شدمو به سمت آسانسور رفتم وارد

 شرکت شدمو به سمت آسانسور رفتم وارد

 

آرتور رو روبه  یآقا هویرو بزنم که   5طبقه خواستم دکمه  یبود که با خوشحال یخال یخال آسانسور

 دمیروم د

 

 تکون داد و سوار اسانسور شد  یبهش سالم دادم که فقط سر عیسر

 

 ستادمیدر ا کیرو زدم و نزد 5طبقه  دکمه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

به صفحه  اوردمویخودم ن یاما به رو کردمیخودم حس م یرو رو لریم یاقا نیسنگ یها نگاه

 شدم رهیشمارشگر آسانسور خ

 

 به سمت واحد شرکت رفتم لریم یشدمو قبل از آقا ادهیپ عیباز شدن در آسانسور سر اب

 

 

 کردمیکه قبال توش کار م یغرفه ا ایبرم  تریبه اتاق پ دیبا دونستمینم

 

 دمیرو از پشت سرم شن تریپ یمردونه یصدا هویرفتم که  یبه سمت منش مردد

 ؟ کی_خانم ما

 که بهم نگاه کنه ادامه داد: نیعتش انداخت و بدون ابه سا یسمتش برگشتم که نگاه به

 دفترم هست  یپرونده ها تو دیبهتر کارتون رو زودتر شروع کن دیداشت ریتاخ قهیدق 10_

 

 بود  کیتراف کمی خوامی+معذرت م

 

 دمیشنیپاش رو پشت سرم م یقدم ها یباشه تکون داد که به سمت اتاقش رفتم ، صدا یبه معن یسر

 

 وارد شد تریشدمو بالفاصله پشت سرم پ اتاقش وارد

 دتمیدستم رو گرفت و به سمت خودش کش هویرفتم که  زشیتوجه به سمت م بدون

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شدمو گفتم : رهیکه با تعجب تو چشماش خ دتمیبغلش کش یتو

 ؟ یکنیم کاری+چ

 

 زد و گفت : یمهربون لبخند

 نپوش  گهیلباس رو د نی_ا

 

 شد و گفتم : شتریب تعجبم

 +چرا ؟؟

 

 جواب داد: یمعطل بدون

 تو خودم رو نگهدارم  یتونم جلو یقبلن که بهت گفتم نم ادیبهت م یلی_چون خ

 

 تیبهم دست داد از حرفش بدم اومدو  با جد یکه جمله رو بهم گفت و حس خوب نیقبل ا یسر برخالف

 گفتم :

  کنمیصورت قرداد رو فسخ م نیا ریچون  در غ ی+بهتر بتون

 

 کارش رفتمو پرونده ها رو برداشتم زیبه سمت م عیبگه که سر یچ دونستیه کرد و نمتعجب بهم نگا با

 کارش رفتمو پرونده ها رو برداشتم زیبه سمت م عیبگه که سر یچ دونستیتعجب بهم نگاه کرد و نم با

 

 بود نشستمو مشغول ترجمه و مرتب کردن پرونده ها شدم  تریپ زیم یکه روبه رو یکیکوچ زیم یرو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ایمار میتصم ریگذاشتم تمام ذهنم درگ زیم یسرمو رو دموینگذشته بود که خسته دست از کار کش یلیخ

 بود کلیو مشکل ما

 

کمک  ریعوض بشه و هم فکرم درگ میدست به دست هم داده بودتا هم حسم به ج روزیاتفاقات د تمام

 و خانواده اش بشه کلیکردن به ما

 

 اما بدون توجه بهش کارم رو ادامه دادم کردمیخودم حس م یرو رو تریو متعجب پ نیسنگ یها نگاه

 

 گفت : تریچند ساعت گذشته بود که پ دونمینم

 به خودت استراحت بده کمی ی_النا وقت استراحته خسته شد

 

 باال اوردمو گفتم : سرمو

 کارمو تموم کنمو زودتر برم خونه دمیم حیترج شهیکارم تموم م گهید قهی+تا چند دق

 

 یهر طور راحت تر_باشه 

 

 باز گذاشت مهیرفتو در رو پشت سرش ن رونیکه منتظر جوابم باشه از اتاق ب نیا بدون

  

وارد  یمردونه ا یقدم ها یصدا دنیباشن قهیپرومده ها شدم که بعد از چند دق یمشغول برس دوباره

 اتاق شد سرمو اال اوردم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 گفتم : دمویدست از کار کش عیسر لریم یآقا دنید با

 اگه کار ... ستنین لریم تریپ ی+آقا

 

 گفت : یادامه حرفمو بزنمو با لحن مردونه و جد نزاشت

 _نه با خود شما کار داشتم

 

 لب زدم: یبه سخت ادیو موشکافانه اش حس دلشوره بهم م قیدق یها نگاه

 +درخدمتم

 

 لب زدم: یبه سخت ادیو موشکافانه اش حس دلشوره بهم م قیدق یها نگاه

 م+درخدمت

 

 تر شد و گفت : کینزد زیم به

  دیکن ستمیشده بعد از تموم شدن پرونده ها رو وارد س رییشرکت تغ یکار ستمی_ س

 

 کار رو ازم نخواستن فقط گفتن ... نیا لریم تریپ ی_اما اقا

 

 ادمه حرفمو بزنمو گفت : نزاشت

 _حتما فراموش کرده ...



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ادامه صحبت بود یبرا یدنبال حرفانداختم که انگار  نییگفتمو سرمو پا یا باشه

 

 ساکت شد کوالسین یبگه که با صدا یزینگاهش کردم که دهنشو باز کرد چ یسوال

 جلسه اتون شروع شده قربان×

 

 فتادمیم لریصحنه سکسش با آرتور م ادی شدمیروبه رو م کوالنسیچرا هربار که با ن دونمینم

 

 امی_ باشه االن م

 

 رفت رونیکه از اتاق ب کردمیش نگاه مبا تعجب به رفتار یهمونجور

 

 که مونده بود رو هم ترجمه کردم یدادمو چندتا صفحه ا رونینفسمو ب کالفه

 

 

چشم تو  کوالسیبسته شدن در سرمو باال اوردمو با ن یمرتب کردن پرونده ها بودم که با صدا مشغول

 چشم شدم

 

 شد و گفت : زمیم کیبگم نزد یزیکه چ نیاز ا قبل

  یکنیشروع م یود دارز یلیخ×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 منظورش نشدمو گفتم : متوجه

 کنمیرو زود دارم شروع م ی+چ

 

 

 گمیآرتور رو م یبرا ختنیبه اون راه نزن برنامه ر خودتو×

 

باز  یبگم که با صدا یزیزدمو خواستم چ ینقش بست و فقط پوزخند میشونیپ یرو یاخم ناخواسته

 شدن در ساکت شدم

 

 

 زدم  یشرو کله بزنم لبخند کوالسیمثل ن یکه مجبور نبودم با احمق نیا در از یجلو تریپ دنید با

 

 رو برداشت و رو بهم گفت : زیم یرو یپرونده ها عیسر وکالسین

 یبه موقع تموم کرد قایدق زمیعز یمرس×

 

 بهش زدم که با پرونده ها از اتاق خارج شد  یمعنادار لبخند

 

 گفتم : تریرداشتمو به پرو ب فمیک کوالسیبعد از رفتن ن بالفاصله

 +من کارم تموم شده



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 رسونمتی_باشه خودم م

 

 رفت  رونیگفتم که قبل از من از اتاق ب یا باشه

 میسرش حرکت کردمو از شرکت خارج شد پشت

 

حس  تریخودم و پ ینگاهشو رو ینینمونده بود که سنگ یکه شرکت توش بود دختر یمجتمع تجار یتو

 نکنم

 

 حرکت کرد یحرف چیبدون ه مویشد تریپ نیشسوار ما گیپارکن یتو

 

خوبش ته دلم رو  تیموقع نیبرام باشه اما هم یانتخاب عال هیتونست  یبود و م یمرد جذاب تریپ واقعا

 ترکم کنه تریبهش وابسته شدمو پ دمیترسیم کردیم یخال

 

 سهیرو مقا میجو  تریذهنم پ ینداشتم تو میداشتمو اصال به ج تریکه نسبت به پ یبازدارنده ا حس

 گفت : هویکه  کردمیم

 رونیب میبهم بگو بر یشد کاری_اگه امشب ب

 

 +آاا باشه اما ...

 

 ؟ ی_اما چ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ؟ یدوست دختر ندار یکه دار یخوب تیهمه موقع نی+ تو واقعا با ا

  

  ی_ نه اما دوست دارم تو دوست دخترم باش

 سهیرو مقا میو ج تریذهنم پ ینداشتم تو میداشتمو اصال به ج تریکه نسبت به پ یبازدارنده ا حس

 گفت : هویکه  کردمیم

 رونیب میبهم بگو بر یشد کاری_اگه امشب ب

 

 +آاا باشه اما ...

 

 ؟ ی_اما چ

 

 ؟ یدوست دختر ندار یکه دار یخوب تیهمه موقع نی+ تو واقعا با ا

  

  ی_ نه اما دوست دارم تو دوست دخترم باش

 

 بهم انداخت و گفت : یدارزدم که نگاه معنا یلبخند فقط

 ؟ کردیباهات صحبت م یدرباره چ کوالسی_ن

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

چشمام جون گرفتو  یجلو لریاسانسور و اتاق با آرتو م یبرخورم تو یلحظه اول صحنه ها هی

 ذهنم اکو شد یتو کوالسین یبعدش حرفا

 

 بهم نظر داره لریفکر کنم که آرتو م نیدرصد به ا هی یحت خواستمینم

 دمیترسیآتور م یما از نگاه هاچرا ا دونمینم

 

 صدام کرد : تریفکر رفته بودم که پ یتو

 _ النا ؟

 

 اومدمو گفتم: رونیفکر ب از

 میکردی+درباره کار صحبت م

 

 باشه تکون داد و گفت : یبه معن یسر

  ینش کیکه دوسشون داره نزد ییزن حسود و احمقه مراقب باش به اونو کسا هی_اون 

 

 

 شدم ادهیساختمون نگهداشت ، ازش تشکر کردمو پ یجلو نویماش قهید از چند دقگفتم و بع یا باشه

 

 وارد ساختمون شدمو از پله ها باال رفتم تریاز رفتن پ بعد

 در رو باز کرد  ایزنگ رو بزنم که مار خواستمیم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دستش بود با تعجب گفتم : یکه تو یکیچمدون کوچ دنیبهش انداختمو با د ینگاه

 ؟ یبر یخوایزود م نقدری+ا

 

 تکون دادو محکم بغلم کرد  یسر

 دور کمرش حلقه کردمو گفتم : دستامو

 بهتون کمک کنم خوامیمنم م یستیتنها ن گهید عدیچون از االن به  یبر ستین یاجیاحت گهی+د

 

 اومد و با ذوق گفت : رونیتعجب از بغلم ب با

 النا ؟ یگیم یجد×

 

 +البته 

 

 ... یخوایاما چرا م ×

 

 حرفش تموم شه و گفتم : نزاشتم

مدت  هی یفقط برا نیتونم تو رو تنها بزارم بعدش هم ا یو منم نم یرو تنها بزار کلیما یتون ی+تو نم

 موقعته 

 

 چشماش جمع شده بود رو پاک کرد و گفت : یکه تو یاشک

 واقعا عاشقتم  من×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 

 به سرش زدمو گفتم : یدستم ضربه ا با

 تو میکردن بزار بر هیگر یارم که ، حاال هم بجاند شتریخواهر خنگ ب هی+ خوب 

 

 میگفت و بعد از برداشتن چمدونش با هم به داخل رفت یا باشه

 

 

 

 میگفت و بعد از برداشتن چمدونش با هم به داخل رفت یا باشه

 

 گفت : عیسر ایزنگ در اومدو مار یگذاشتم که صدا نیزم یرو رو فمیمبل نشستمو ک نیاول یرو 

 بهش بگم برنامه امون عوض شده نییپا رمیدنبالم م ادیر بود بقرا کلیما×

 

 رفت رونیدر رو باز کرد و از آپارتمان ب عیسر ایگفتمو مار یا باشه

 

 برگشت  کلیو ما مینگذشته بود که همراه ج قهیدق چند

 

 مبل نشستم یبه خودم دادمو درست رو یتکون کلیو ما میج دنید با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

همزمان  کلیو ما میسالم دادمو ج یآروم بایتقر یکه با صدا ننیدعوتشون کرد تا بش ایمار 

 جوابم رو دادن

 

 لباش بود گفت: یکه رو یبا لبخند بزرگ ایمار

 ارمیقهوه ب رمیم من×

 

 گفت: میکه ج کردمیرفتنش نگاه م به

 احساسات یکه چقدر خطرناکه از رو یدونی؟ خودت م یکار بش نیوارد ا یخوایکه م ی_النا تو مطمئن

 رینگ میتصم

 

  هیقطع میاما تصم دونمی+البته که خطراتشو م

 نلرزه گفت : کردیم یکه سع یکه انگار بغض کرده بود با لحن کلیما

 ... دیاگه شما نبود دونمینم کنمیکمک هاتون رو جبران م نی*من واقعا ا

 

 نزاشت ادامه بده و گفت : میج

با هم  یهمگ شیپ یکدوممون مشکل ینداره برا یرقف میقیبحث ها رو ما همه با هم رف نی_تمومش کن ا

 میکنیحلش م

 

 

قهوه به  ینیبا س ایکه مار کردمیبا لبخند بهش نگاه م ستمین گهیحس کردم اصال د میلحنو حرف ج از

 گذاشت زیم یرو رو ینیسمتمون اومد و س



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 گفت : جانیبا ه هویرفت و کنارش نشستو  کلیبه سمت ما آروم

 میکنیع ماز امشب شرو النا×

 

 گفت : میج مویدیباهم خند یبود که همگ جانیذوق و ه یلحنش بقدر یتو

 که داره همون رو لو بده یبا ذوق ایترسم مار ی_م

 

 : دمیپرس هیبعد از چند ثان دمویخند دوباره

 ؟؟ میپخش رو شروع کن دی+از امشب با

 

 به ساعتش انداخت و جواب داد ؛ ینگاه کلیما

 میکنیپخش م وانوایک یمنطقه جنوب کیبار نزد یامشب تو میکرد یرو بسته بند ها نیسوم کوکائ کی* 

 

 ادامه داد : میگفتم که ج یاوهم

 شهنادیرقص بهشون پ قهیو بعد از دوسه دق دیشیپسرا م کینزد کمی دیریم دیرفتار کن یعاد یلیخ دی_با

 دیدیرو م نیکوکائ دیخر

 

 میموفق ش میبتون دوارمی+ام

 

 کننیبار مصرف م یتو انیکه م ییچون اکثر کسا ستین یسخت ادی_کار ز



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 گفت : ایبپرسم که مار یسوال خواستمیم

 هاتون سرد نشه قهوه×

 

 دمیسوالم شدمو قهوه ام رو نوش الیخیب

 رومون بود  شیسخت پ یلیبهظاهر آسون اما خ کار

 

از  کلیده بود که ماهنوز کامل قهوه اشو تموم نکر دادیبهم م یبیحس عج میج یرکیرزیز یها نگاه

 بلند شد و گفت : یصندل یرو

 مینکرد یمونده که بسته بند کمیهنوز  نیرزمیز رمی*من م

 

 کرد ک گفت: کلیرو به ما میج

 می_باشه بزار قهوه امو تموم کنم باهم بر

 

 یخسته شد یلیاستراحت کن از صبح خ کمی* نه تو 

 

 ت ...وق یلیو خ یهمشو تموم کن یتون ی_اما دست تنها نم

 

 بلند شد و گفت: ایتموم نشده بود که مار حرفش

 رمیباهاش م من×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 زد و گفت : یطونیلبخند ش میج

 انجام بده یتونه کار یکه اصال نم ینطوری_ا

 

 پرت کرد و گفت: میکوسن مبل رو به سمت ج ایمار مویدیبا هم خند یهمگ

 یبدجنس یلیتو واقعا خ میج×

 

 میربهتر که ما زودتر ب زمی*اره عز

 

گذاشتمو به سمت  ینیس یقهوه رو تو یها وانیمبل بلند شدمو ل یاز رو ایو مار کلیاز رفتن ما بعد

 آشپز خونه رفتم

 

 بود ؟ میبخاطر تنها بودن با ج یعنیچرا تپش قلبم تند شده بود  نمدونم

 

 دمید میخودمو تو بغل ج هویکانتر آشپز خونه گذاشتمو برگشتم که  یرو رو ینیس

گذاشتمو به سمت  ینیس یقهوه رو تو یها وانیمبل بلند شدمو ل یاز رو ایو مار کلیرفتن مااز  بعد

 آشپز خونه رفتم

 

 بود ؟ میبخاطر تنها بودن با ج یعنیچرا تپش قلبم تند شده بود  نمدونم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دمید میخودمو تو بغل ج هویکانتر آشپز خونه گذاشتمو برگشتم که  یرو رو ینیس

 

 لبام گذاشت یرو پر کرد و لباشو رو نمونیفاصله ب عیسر میکه ج قدم عقب تر رفتم هی

 

 کردم یزود باهاش همراه یلیلبام کرد و خ دنیشروع به بوس محکم

 

 زدمیرو مک م نشییلب پا بردمویموهاش فرو م یال به ال دستامو

 

 باستنم انداخت و بلندم کرد ریحرکت دستشو ز هی با

که به سمت مبل ها رفت و  دادمیبه خوردن لباش ادامه م یجوردور گردنش حلقه کردمو همون دستامو

 پاهاش گذاشت یمبل سه نفره نشست و منو رو یرو

 

تونستم  یوجودم شکل گرفته بود اما اصال نم یداشتم از کجا تو میکه به بودن با ج یحس نیا دونمینم

 درمقابلش مقاومت کنم

 

گونه ام  یشدم که دستشو رو رهیچشماش خ نفس نفس زنان ازش جدا شدمو تو قهیاز چند دق بعد

 گذاشت و نوازشوار تکون داد

  

 نگاهش کردم که گفت : خمار

 ؟ یکرد کاری_تو با من چ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 تکون دادم که ادامه داد : یفقط سر ختیحرفش حس کردم قلبم ر از

 کنم  هایباز نیتو رو وارد ا ادینم _دلم

 

 موخانواده اش کمک کن کلی+من خودم خواستم به ما

 

 باالس سکشیو ر دیتجربه ا یب یلیخ ای_اما تو و مار

 

  امیاز پسش برب کنمی+فکر م

 

 دوارمی_ ام

 

 کرد دنیلبام گذاشت و آروم شروع به بوس یشد و دوباره لباشو رو کمینزد

 

 شهیباسنم داره سفت و بزرگ م ریز شیکه حس کردم مردونگ کردمیم شینرم همراه یلیخ

 

 نیبار کوکائ یامشب تو خواستمیحس درد داشتمو اگه م یداشتم  کم میبا ج شبیکه د یاز رابطه ا هنوز

 حس ضعف کنم  دیدرد جد هیبا  خواستمیبفروشم نم

 

 زد مهیمبل گذاشتتمو روم خ یحرکت  رو هیپاش بلند شم که با  یاز رو خواستمیم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گردنم فرو کرد شروع به خوردن گردنم کرد  یگود یتو سرشو

 

 هام رسوند نهیلباسم باال آورد و به س ریدستاشو از ز کردیم قرارمیب یدارش حسابکش ینفس ها یصدا

 

  کردمیپام حس م نیب یکم یسیخمار خمار شده بود و خ چشمام

 

شلوارم برد  یکه دستشو به سمت دکمه ها کردمیناله م یآروم یبا صدا میآروم و محکم ج یفشارها با

 و خواست باز کنه که دستشو گرفتم

  

 خوردمو گفتم : یکرد که تکونتعجب نگاهم  با

 بار ... میقرار امشب بر مویباهم بود شبیکه ؟ ما تازه د یکن تمیاذ یخوای+ نم

 

 رفته بود ادمیلحظه به کل  هی_ 

 

 باز و بسته کرد و از روم بلند شد  یبا حالت خاص چشماشو

 رفت  ییبه سمت دست شو مبل بلند شد و یاز رو میمبل نشستمو لباسمو درست کردم که ج یرو

 

 گفتم : یآروم یبا صدا نیح نیهم یسرش بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم تو پشت

 آماده شم رمی+من م

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفتم : یآروم یبا صدا نیح نیهم یسرش بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم تو پشت

 آماده شم رمی+من م

 

 مجوابش نشدمو زود وارد اتاقم شدمو در رو پشت سرم بست منتظر

 

 کردم زیپام رو تم نیبرداشتمو ب یکنار تختم چند برگ دستمال کاغذ یجعبه دستمال کاغذ از

 

 دمیکمد برداشتمو پوش یبا دامن ستش از تو ینخ تنهمین هی

 

 هی حیبار نه تفر میبر نیفروش کوکائ یکه قرار بود برا ییکردن نداشتمو از اونجا شیحوصله آرا یلیخ

 اومدم رونیاز اتاقم ب قهیدق 15محو کردمو ظرف  شیآرا

 

 دمیرو از پشت سرم شن ایمار یکه صدا گشتمیم مینگاهم دنبال ج با

 

 منتظرن نییپا میو ج کلیباش ما عیالنا سر ×

 

 +آا من آماده ام

 

 میبر ایپس ب نطوریهم منم×

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 میرفت نییاز پله ها پا مویاز آپارتمان خارج شد ایتکون دادمو با مار یسر

 

 حرکت کرد کلیما مویشد نیماش سوار

به منو  4×3عکس  هیاندازه  کیتا بسنه کوچ 10 یدستش بود نفر یکه تو یچمدون فلز یاز تو میج

 داد و گفت : ایمار

 

 یکی دیکرد دایمناسب رو پ سیکه ک نیبعد از ا دینزار جای، همه اشو  دیخودتون نگه دار شیرو پ نای_ا

 دیریگیدالر م 30و  دیدیرو بهشون م نایاز ا

 

 باشه یدیکه م یحیتوض نیهم یبه سادگ دوارمی+ام

 

 به خودتون داره یبستگ نی_ا

 

 میکرد یلباسامون جاساز یتو مویگرفت میها رو از ج بسته

 

 

شک نکنه رو بهمون  یتا کس میدونستیم دیکه با یتمام نکات میتا بار ج یا قهیدق 15 بایتقر ریمس یتو

 میدش ادهیپ یهمگ نیماش ستادنیگفتو با ا

 

 میکه اول بار بود رفت یچند نفره ا یزهایبه سمت م مویبه دو وارد بار شد دو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یسفارش داد و شروع کرد به برس وایمشروب با سبد م هیشک نکنه  یکه کس نیا یبرا میج

 بودن ستیپ یکه تو یافراد

 

 نایسراغ هم دیبر دیاول با دمیکه احتمال دارن بخرن رو بهتون نشون م یی_کسا

 

 

 ادامه داد : ایمار مویگفت یا هباش

 بدم صیرو تشخ یمشتر هیتونم  یم نمیامتحان کنم بب بزار×

 

 و گفت : دیگلو خند یتو کلیما

کار  نیاز ا ایمار راکیبعد از تموم شدن قرض ها به م ترسمیکار م نیواقعا عالقه داره به ا ای*نه مار

 نکشه رونیب

 

 

 گفت: میج دمویباهم خند یهمگ

 ؟ هیتا چقدر قو صشیقدرت تشخ مینی_ بزار بب

 

  دیبنیهمتون م االن×

 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 پسر مو بور اشاره کرد و گفت : هیبه  قهیشد و بعد از چند دق رهیخ ستیبه پ یحالت متفکر با

 عهیسر داریخر هیبنظرم  اون×

 

 انداخت و گفت: یگفته بود نگاه ایکه مار یبه پسر میج

 دینش کیدورش هست نزد دختر تماما هیکه  ی_خب خب درس اول به پسر

 

  یاشاره کرد یمهم یلیشت به نکته خ اوه×

 

 میرفت ستیبه وسط پ مویرو بهمون نشون داد بلندشد یچند نفر میکه ج قهیاز چند دق بعد

 

 میرفت ستیبه وسط پ مویرو بهمون نشون داد بلندشد یچند نفر میکه ج قهیاز چند دق بعد

 

ها  نیفروختن کوکائ دنویشروع به رقص مویباشن رفت دارید خراحتمال داده بو میکه ج ییسمت اونا به

 میشد

 

 یوجودم بود اما کم کم به استرسم غلبه کردمو سع یتو یادیداشتمو استرس ز یحس مبهم یلیخ اولش

 لذت ببرم دنیکردم که از رقص

 

 

 زمونیسمت مبهم داده بود رو تموم کردمو به  میکه ج ییگذشته بود که بسته ها یا قهیدق 40 بایتقر

 برگشتم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 دادم رونینشستمو نفسمو محکم ب یصندل ینبود رو هیو بق میاز ج یاثر

شونه  یرو رو یدست ینیکنم که سنگ لکسیکم ر یبستمو سعس کردم تو اون شلوغ هیچند ثان چشمامو

 هام حس کردم

 

 زدم یلبخند میج دنیباز کردم که با د چشمامو

 نشست و گفت : کنارم

  ی_تموم کرد

 گفتم: یبلند یتکون دادم و با صدا یسر

 ی+تو هم تموم کرد

 بود ی_اره شب خوب

 ؟یدیرو ند کلیو ما ای+مار

 به نشونه نه تکون داد و گفت :  یسر

 میبرقص کمی ای_ب

 لبخند موافقت خودمو نشون دادمو بلند شدم با

 

 میکرد دنیشروع به رقص مویرفت ستیهم به سمت پ با

 شدمیم خکوبیو انگار م رفتیضربان قلبم باال م ردمکیکه نگاه م میج یچشما یتو

 

 گفتن داره یبرا یچشماش حرف یتو کردمیچرا اما حس م دونمینم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 دیلبامو بوس قیلبام گذاشت و عم یلباشو رو هویبودم که  رهیبه چشماش خ دمیرقصیکه م یهمونجور

 

 

زد و  میشونه ج یرو کلیکه ما میبود دنیکردم گرم بوس شیهمراه لکسیر یلیبستمو خ چشمامو

 گفت ... یزیچی کینزد

 

 و گفت : دیدستمو کش میج هویکه  کردمینگاه م کلیحالت مضطرب ما به

 دیو منتظر باش دیش نیسوار ماش ای_تو با مار

 

 که داد زد  کردمینگاهش م جیگ

 ؟ ستمی_مگه با تو ن

 

 میرفت رونیود از بار بب ستادهیجلو تر از من ا یکه چند قدم ایاومدمو با مار رونیشوک ب از

 

     

 و گفت : دیدستمو کش میج هویکه  کردمینگاه م کلیحالت مضطرب ما به

 دیو منتظر باش دیش نیسوار ماش ای_تو با مار

 

 که داد زد  کردمینگاهش م جیگ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟ ستمی_مگه با تو ن

 

 میرفت رونیبود از بار ب ستادهیجلو تر از من ا یکه چند قدم ایاومدمو با مار رونیشوک ب از

 

 :دمیپرس ایاز مار دمیپرس نیهمون ح یتو مویرفت نیسمت ماش به

 افتاد؟ ی؟ چه اتفاق هوی شدی+چ

 

 که از اشک پر شده بود بهم نگاه کرد و با بهت گفت : ییچشما با

رفتمو موقع برگشت  ییبسته رو هم فروختم به دستشو نیکه اخر نیالنا بعد از ا دونمینم قیدق خودمم×

 کنه تمیاذ خواستیم یاون عوض

 

 گفتم : ویشدمیک نیه

 که بهت نزد ؟ ی+صدمه ا

 

 گفت: دیلرزیکه م ییو با صدا ختنیر اریاخت یهاش ب اشک

 که چه .... دونمیبودمو نم یاون عوض ریاالن من ز دیرسینم کلیما اگه×

 

 زدمو گفتم: شیشونیبه پ یادامه حرفشو بزنه و بغلش کردم بوسه ا نزاشتم

 فکر نکن تموم شد باشه ؟ گهیبهش د زمی+باشه عز

 میباز کردمو سوار شد نویتکون داد که در عقب ماش یسر فقط



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 خورد میو ج کلیچشم به ما نگیپارک یکیتار یگذشته بود که تو قهیدق 20 یکاینزد

 

 در عقب رو باز کرد و رو به من گفت ؛ کلیاومدنو ما نیبلند سمت ماش یقدم ها با

 ... ینیتو جلو بش شهی*م

 

 شدم ادهیپ نیتکون دادمو از ماش یسر

 در جلو رو باز کرد و زود سوار شدم میج

 

  دیچیپ نیماش یتو ایهق هق مار یرو بغل کرد و صدا ایمار نیبه محض سوار شدن تو ماش کلیما

 

که گوشه لبش بود  یروشن کرد انداختم ، از چهره اش و خون نویسکوت ماش یکه تو میبه ج ینگاه

 شدن ریکه درگمعلوم بود 

 هم حرکت کرد میساکت شدمو ج کلیما یبهش بگم که با صدا یزیچ خواستمیم

 

 تموم شد  ینکن عشقم همه چ هیگر سسسی* ه

  قهیچند دق یاگه حت کلیما×

 باشه ؟ دمیبهت قول م فتهیاتفاق نم نیا گهید یفراموش کن دیامشبو به کل با زمیفکر نکن عز یچی*به ه

 اوهوم×

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

مهم  نقدریمرد ا هی یبرا ایکه مار نیاز ا کردیته دلم رو گرم م ایبا مار کلیما یحرف زدن ها 

 شده بود خوشحال بودم

 

 میهمه سکوت کرد موینگفت یزیبه خونه چ دنیرس تا

 میو هم ج دید کلیما یهم تو چشما شدیرو م یمونیپش حس

 بودن مونیپش میشد یباز نیکه ما وارد ا نیاز ا انگار

 میشد ادهیپ نیاشاره کردمو از ماش ایبه مار نیماش ستادنیا با

 

 ساختمون رو باز کردم یرو برداشتمو در ورود دیکل فمیک یتو از

 ا؟ی+مار

 بهم انداختو گفت : یدیبا ترد نگاه

 باشه  شمیپ کلیامشب ما خوامیم من×

 

 میدیدخن ایتکون داد که منو مار یدست میج یشد و برا ادهیپ نیاز ماش کلیتکون دادمو ما یسر

 

 صدام کرد  میکه ج میوارد ساختمون شد ییتا سه

 _النا ؟

 میبه سمتش برگشت ییتا سه

  ییایب قهیچند دق شهی_م

 دادمو گفتم: ایرو  به مار دیکل



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گردمی+برم

 رفتم میساختمون خارج شدمو به سمت ج از

 :مطمئن شد گفت  کلیو ما ایکه از رفتن مار نیبه پله ها انداخت و بعد از ا ینگاه

 باال ؟ یبر یخواستی_واقعا م

 به نشونه اره تکون دادم که ادامه داد   یتعجب سر با

 تنها باشن ی_بهتر بزار

 +پس من شب کجا بمونم؟

 تخت دو نفره دارم  هیاتاقم  ی_من تو

 

 بگم که دستشو دور کمرم حلقه کرد و به سمت خودش کشوندتم یزیزدمو خواستم چ یحرفش لبخند از

 

 کردم شیشروع به همراه اریاخت یام گذاشت و بلب یرو لباشو

که با تمام وجودم دلم  یآرامش خواستن هیوقت تجربه نکرده بودم  چیداشتمو انگار ه میکه کنار ج یحس

  فتهیاتفاق ب خواستیم

 

 نشده بودم که ازم فاصله گرفت و محکم بغلم کرد ریس دنشیبوس از

 

 کشتمشیحتما م دزیبه تو دست م ایمار یبه جا ی_اگه اون عوض

 

 عقب بردمو گفتم : سرمو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 +چرا ؟

 

 ..._ چون من 

 

 ؟ ی+تو چ

 

 افتاده فتادیم دیکه نبا یاتفاق کنمی_حس م

 :دمیتعجب بهش نگاه کردمو پرس با

 افتاده ؟ ی+چه اتفاق

 _عاشقت شدم

 

رد و شدم که دوباره به سمت لبام هجوم او رهیهزار رفت فقط بهش خ یحرفش تپش قلبم انگار رو با

 دتمیبوس یشتریبار با شدت ب نیا

 

 افتاده فتادیم دیکه نبا یاتفاق کنمی_حس م

 :دمیتعجب بهش نگاه کردمو پرس با

 افتاده ؟ ی+چه اتفاق

 _عاشقت شدم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

شدم که دوباره به سمت لبام هجوم  رهیهزار رفت فقط بهش خ یحرفش تپش قلبم انگار رو با

 دتمیبوس یشتریبار با شدت ب نیاورد و ا

 

 ازش جدا شدم قهیکردمو بعد از چند دق یهمراه باهاش

 

 لبام گذاشتو  شروع به خوردن لبام کرد یبالفاصله لباشو رو میج اما

 

 بشم کینداشتم ادامه بدمو تحر دوست

 نگاهم کرد که گفتم: یهلش دادم سوال یاش گذاشتمو کم نهیس یرو دستمو

 

 برم سرکار دینباشه من فردا با یامشب وقت خوب کنمی+فکر م

 

 _ حق با توعه

 

 بهش زدمو گفتم ؛ یکمرنگ لبخند

  ری+شب بخ

 ی_خوب بخواب

 

 بهش کردمو وارد ساختمون شدم پشتمو

 سرعت از پله ها باال رفتمو وارد اتاقم شدم به



 عشق آتشین
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 به بدن خسته ام دادمو چشمامو بستم یو قوس کش

 بود میاعتراف ج شیفکرم پ تمام

 من اون منو دوست داره یخدا اوه

 خوشحال بودم یلیخ ستین یکشش جنس هیکه حسش به من فقط  نیا از

 

 خوابم برد یک دمیفکر کردم که نفهم یبه اون لحظه ا یقدر به

 

 چشمامو باز کردم میآالرم گوش یبا صدا صبح

 

 خسته بودم  واقعا

 شدن نداشتم داریجز ب یچند روز بخوابم اما راه خواستیم دلم

 رفتم  ییسمت دست شوتختم بلند شدمو به  یرو از

 

شکمم سکوت  یاومدمو مشغول شونه کردن موهام شدم که صدا رونیاز شستن دست و صورتم ب بعد

 اتاق رو شکست

 

 اومدم رونیسرم بستمو از اتاقم ب یاز باال موهامو

 

 یوت کلیما شبیافتاد د ادمیصحنه روبه روم تازه  دنیکنم که با د دارشیرو باز کردم تا ب ایاتاق مار در

 ... دیخواب ایاتاق مار



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 گوشه اتاق پرت شده بود هیبودو هر کدوم از لباساشون  کلیما ریز ایلخت مار بدن

 

 در رو بستمو به سمت آشپزخونه رفتم آروم

 شدم مونینموندم پش میج شیپ شبیکه د نیصحنه روبه روم از ا دنیچرا اما با د دونمینم

 ستر گذاشتم ت یساز رو روشن کردمو چندتا تست تو قهوه

 اوردم رونیرو ب چیهو یرو باز کردمو ظرف مربا خچالی

 

 میزدیسر به سوپرمارکت م هیفرصت  نیاول یتو دیبا

 روبه روم زدمو درش رو بستم یخال خچالیبه  یلبخند

 

 که درست کرده بودمو خوردمو به سمت اتاقم رفتم یمختصر صبحانه

 نشستم  زیم یاماده شدمو جلو یا قهیدق چند

کردن نداشتم فقط ضدآفتابمو زدمو بعد از حجم دادن به مژهام بلند شدمو از  شیارا یوقت برا ادیز

 آپارتمان خارج شدم

 

 شدم یخال یتاکس نیرفتمو سوار اول یتاکس ستگاهیسمت ا به

 

 حوصله رفتن به سرکارو نداشتم اصال

 چم شده بود دونمینم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

تمام  هویکنه  کمیتونست تحر یم تریزود پ یلیرابطه و خ هی یبرا کردمیفکر م تریکه به پ یمن

 دادیآزارم م شدیم کیکه بهم نزد یهرکس میاحساسم عوض شد و جز ج

 

 دمیترسیم یلیکنه خ انتیکه بهش وابسته شدم بهم خ نیهم مثل ادوارد بعد از ا میکه ج نیا از

 

 حفظ کنم میخودمو ج نیب یفاصله ا هی شدیاحساس ترسم هم باعث م نیهم

 

 اومدم رونیراننده از فکر ب یکر بودم که با صداف یتو

 به اطراف و بعد ساعتم انداختم ینگاه

 شده بود رمید قهیدق 20من  یخدا اوه

 

 بسته شده بود  کیاز تراف ابونیخ مویشرکت بود ابونیخ یانتها قایدق

 

 شدم ادهیرو حساب کردمو پ هیکرا عیسر

 به گوشم خورد لریآرتو م یصدا هویکه  مرفتیم ابونیخ یبلند به سمت ابتدا یقدم ها با

 

 شیرو پ رمیزدمو ادامه مس دنیاما خودمو به نشن دمیشن کردیداشت صدام م یبه وضوح وقت صداشو

 گرفتم

 

 به سمت اسانسور رفتم دمویبه ساختمون شرکت رس قهیدق 15از  بعد
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 روبه رو شدم تریآسانسور شدم که با پ سوار

 لبخند زد دنمیدآسانسور بود و با  یتو تنها

 +سالم

 با عجلع ؟  نقدری_سالم چرا ا

 شد رمید کی+بخاطر تراف

 ستادیا کمیزد و نزد یقیعم لبخند

 

 یکن تیدوست ندارم خودتو اذ برام یکارمندا فرق دار هیتو با بق ستیعجله الزم ن نقدری_ا

 

 0میشد ادهیآسناسور پ ستادنیبگم که با ا یچ دونستمینم

 

 میرفت تریبه سمت اتاق پ مویشدهم وارد شرکت  با

 انداختم روزید یبه پرونده ها ینشستمو نگاه زمیم پشت

 

 رفت رونیاز اتاقش ب تریپ قهینشه زود مشغول کار شدمو بعد از چند دق کمینزد تریکه پ نیا یبرا

 

 نکنم یتوجه تریپ یکردم به رفت و امدها یکار کردمو سع کسرهی یتموم شدن ساعت کار تا

 گفت: تریپرونده مونده بود که پ نیاز اخرصفحه  دو

 ؟یدار یاز شرکت کار مهم رونی_ب



 عشق آتشین
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 باال اوردمو گفتم: سرمو

 +نه چطور؟

 یکنیساعتت نگاه م بهباری قهی_ اخه هر چند دق

 بود تریمن حق با پ یخدا اوه

 شده بودم قراریچرا ب دونمینم

 نمشیزودتر بب خواستیبود ودلم م میبخاطر ج دیشا

 

 گفتم: تریر رو هم داخل پوشه گذاشتمو رو به پاخ یبرگه

 +من کارم تموم شده اگه امکانش هست امروز زودتر برم

 

 یبر یتون ی_باشه م

 

 رو برداشتم فمیمرتب کردمو ک زیم یها رو رو پرونده

 گفت: تریبلند شدمو به سمت در رفتم که پ زیپشت م از

 لحظه صبر کن هی_

 

 بلند شدو به سمتم اومد  زشیتش برگشتم که از پشت مدر رو رها کردمو به سم رهیدستگ

 

  دیباستنم گذاشت و آروم گوشه شورتکم رو کش یدستشو رو ستادویازم ا یقدم هی یفاصله یتو

 شدم که گفت: رهیتعجب بهش خ با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 _شورتکت از پشت باال رفته بود

 

 رو برداشتم فمیمرتب کردمو ک زیم یها رو رو پرونده

 گفت: تریشدمو به سمت در رفتم که پبلند  زیپشت م از

 لحظه صبر کن هی_

 

 بلند شدو به سمتم اومد  زشیدر رو رها کردمو به سمتش برگشتم که از پشت م رهیدستگ

 

  دیباستنم گذاشت و آروم گوشه شورتکم رو کش یدستشو رو ستادویازم ا یقدم هی یفاصله یتو

 شدم که گفت: رهیتعجب بهش خ با

 اال رفته بود_شورتکت از پشت ب

 

 ازش فاصله گرفتمو گفتم : عیسر

 درستش کنم یبه خودم بگ یتونستی+م

 

 گفت : یبا لحن طلبکارانه ا یشوخ به

 یاالن ازم تشکر کن یتونستی_م

 

لحظه دستمو  هی یکه جوابشو بدم در رو باز کردم که تو نیدادمو بدون ا یحدقه گردش یتو چشمامو

 دتمیبغلش کش یگرفت و تو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 صدام کرد یجد یلیدوطرف بدنم گذاشت و خ دستاشو

 _النا ؟

 

 نهیبب یولم کن ممکنه کس تری+اوه پ

  

 به کل عوض شده! ؟رفتارتیسرد شد نقدریا هوی_ تو چرا 

 

 دادمو گفتم؛ رونینفسمو ب کالفه

 کنار ؟ یبر شهی+م

 

 افتاده ؟ یمن منتظر جوابم هستم اتفاق یعجله دار نقدریچرا ا ی_ه

 

 شده رمی+د

 

 رسونمتیخودم م _من

 

 +الزم نکرده

 

 یدر رو کامل باز کردم که چشمم به آقا دمویکش رونیبگه خودمو از تو بغلش ب یزیکه چ نیاز ا قبل

 خورد  لریآرتور م
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متر باز بود بهمون نگاه  یسانت 10در که به اندازه  یبود و از ال ستادهیدر اتاق ا یجلو لکسیر یلیخ

  کردیم

 

 شرکت رفتم یاومدمو به سمت در خروج رونیاز اتاق ب عیسر ختمویرو دور ر تعجبم

 

 من چم شده بود ؟ یخدا اوه

 ؟ کردمیفرار م تریاز پ لیدل یب نقدریا چرا

 

 سمت اسانسور رفتمو سوار شدم به

 !هیبیمرد عج کردمیشده بود حس م ادیز یلیآرتور هم خ یبرخوردم با آقا دایجد

 

 شدم یاومدمو سوار تاکس رونیآسانسور از شرکت ب ستادنیا با

 .دادمو چشمامو بستم هیتک یبه صندل سرمو

 

 خسته ام کرده بود یصندل یساعت نشستن رو نیچند

 کردمیرفتارم به وجود اومده فکر م یکه ناخواسته تو یراتیبه خونه به تغ دنیرس تا

 !کردیدورم م هیوجودم بود ناخواسته از بق یتو میکه به ج یحس

 رو حساب کردم هیشدمو کرا ادهیپ نیماش ستادنیا با
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 ساختمون شدمو از پله ها باال رفتم وارد

 ستادمیآپارتمان رو زدمو منتظر ا زنگ

 در و باز کرد و داخل رفتم ایزود مار یلیخ

 

 به اطراف انداختمو گفتم : ینگاه

 ؟ نجاستیا کلی+ما

 امشب دوباره برنامه دارن یکمک کنه برا می، رفت تا به ج_نه

 

  دمیباال انداختمو پرس ییابرو

 ؟ می+ما از برنامه ها حذف شد

 

 اوناست نه من میفقط تصم نیاما ا اره×

 

 تخت انداختم یلباسمو دراوردمو رو دمویخند

 

 بود  یجد یلیکنار گذاشتن ما از گروه فروش خ یبرا میو ج کلیما می+ اما تصم

 

  ایده اس بتره .... ناهار اما یاز اونا جد میاره اما من تصم اومم×

 

 +باشه
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 دمویپوش یدست لباس راحت هیرفتمو دست و صورتم رو با شستمو بعد از خشک کردن  ییدستشو به

 به آشپز خونه رفتم

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 یراه انداخت یخوب یچه بو ای+اوه مار

 

 ختیبشقاب پر از سوپ جو برام ر هی اینشستمو مار زیم پشت

 سوپ بود  نیادوارد هم عاشق ا یودم حتعاشق سوپ جو ب یبچگ از

 بردمیادوارد هم م یبرا کردیوقت که مادرم سوپ جو درست م هر

 

با فکر کردن درباره گذشته  دیرو بخورم ، نبا کردم با لذت سوپم یاومدمو سع رونیفکر اون اشغال ب از

 اعصابمو خورد کنم

 

 ؟  یگینم یزیچ تریدرباره پ گهیچراد ی؟ راست النا×

 

 بگم ؟ یومم چ+ا

 

 سرکار ؟ یتو ینکنه باهاش برخورد ندار یکنیدرباره اش صحبت نم گهید کال×
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 ... گهیاما د کنمیکار م تریاتاق پ ی+چرا اتفاقا تو

 

 ؟یچ گهید×

 

 رفتمیسر کار نم دیشا یباهاش در ارتباط باشمو اگه اون قرار داد نبود حت ادیدوست ندارم ز گهی+د

 

 گفت : شد و رهیتعجب بهم خ با

 ؟یگیم یرو جد نایا×

 بهیخودمم عج ی+اوهوم برا

  

 گفت : یکرد و با لحن خاص زیر چشماشو

 ؟ یشد میعاشق ج تو×

 

 سرفه کردن گفتم: یو بعد از کم دیگلوم پر یتو خوردمیکه م یسوپ

 رو از میگرفتم زندگ میکه ادوارد بهم کرد تصم یانتیکه من بعد از خ یدونی+البته که نه تو خودت م

 نگهدارمو ... یخال یوجود هر مرد

 

 _الناااااااا ؟

 

 با لبخند گفت: ایشدم که مار ساکت
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  نهیفکر کنم اونم حسش به تو هم ی! حت یشد میعاشق ج تو×

 

 گفتم : یلحن ناراحت با

 بشم یمرد چیعاشق ه گهید خواستمیمن نم ایمار ی+وا

 

 چونه ام گذاشت و سرمو باال گرفت ریز دستشو

پسر خوب و  یلیواقعا خ میپس خودتو سرزنش نکن درضمن ج سیحس اصال دست آدم ن نیا النا×

 هیمهربون

 

 لب گفتم : ریزدمو ز یلبخند کمرنگ فقط

 دوباره شکست نخورم دوارمی+ام

 

 بلند شدم زیهم از سوپم خوردمو از پشت م گهیقاشق د چند

 

 گفت : ایجمع کنم که مار خواستمیرو م زیرو م یها ظرف

  زنمیم کلیو ما میبه ج یسر هیبعدش  کنمویرو جمع م نایمنم ا یاستراحت کن خسته ا+تو برو 

 

 گفتمو بعد از تشکر کردن ازش به اتاقم رفتم یا باشه

 

 به بدنم دادم یکش و قوس دمویتخت دراز کش یرو
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 خسته بودمو زود خوابم برد یلیبه مادرم زنگ بزنم اما خ خواستیم دلم

 

 شدم داریب یبودم که با احساس تشنگ دهیچند ساعت خواب دونمینم

 که شب شد  دیفهم شدیشده بود و م کیتار بایتقر اتاق

 

 

 که شب شد  دیفهم شدیشده بود و م کیتار بایتقر اتاق

 رو برداشتمو به ساعتش نگاه کردم میگوش

 بودم دهیمن چقدر خواب یخدا اوه

 انداختم  ییزایپذ یتو یرفتمو نگاه رونیاتاق ب از

 ؟؟ ای+مار

 که انگار عجله داشا گفت : یاومد و با حالت رونیبه سمت آشپز خونه برم که از اتاقش ب خواستم

 دنبالشون میبر دیاماده شو النا با زود×

 

 دمیپرس یتعجب و سردرگم با

 ؟ ی+دنبال ک

 

 و جک کلیو ما میج گهید معلومه×

 

 م؟یادامه بد باهاشون میخوایکه ما م نیدرباره ا ی+مگه باهاشون صحبت نکرد
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 یحرف زدن بهتر اماده ش یبجا النا×

 

 میکن داشونیپ میتون ینم وگرنه

 

 گفتمو به سمت اتاقم رفتم یا باشه

 تاپم بپوشم یبرداشتم که از رو یکت ل هیرو عوض کردمو  شلوارم

 

 در اتاق رو باز کرد و گفت : ایکه مار گشتمیم فمیک دنبال

 در منتظر یجلو یباش النا تاکس زود×

 

 میاومد رونیاز آپارتمان ب ایشدمو با مار فیک الیخیب

 

و  دیکش ینفس آسوده ا نیرزمیز یجلو میج نیماش دنیبعد از د ایمار مویشد یسوار تاکس یمعطل بدون

 به راننده گفت :

 دیکوچه پارک کن نیهم سر×

 

 ستادیبا تعجب حرکت کرد و سر کوچه ا راننده

 داشتیبود و چشم برنم میج نیحواسش به ماش نیماش یاز تو ایمار 

 میبه حرفشون گوش بد دیواقعا با دیشا ای+اوه مار
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اگه  یحت طیشرا نیا یرو تنها بزارم تو کلیتونم ما یدارن من نم ازیبه کمک ن یلیاونا خ النا×

 خودش بخواد

 

 شدن نیاومدنو سوار ماش رونیب نیرزمیو جک از ز کلیو ما میجوابشو بدم که ج خواستمویم

 بدوز النا  وسرت×

 

 نیتا ما رو نبب میاورد نییپا سرمونو

 

 به راننده گفت: ایاز کنارمون رد شد و مار نشونیزود ماش یلیخ

 آقا دیبر نیماش نیا دنبال×

 

 بار بزرگ نگهداشت هی یکه جلو دیطول نکش یلیشروع به حرکت کرد و خ راننده

 

 میرفت بار یبه سمت ورود هیبعد از حساب کردن کرا مویشد ادهیپ

 میایب یبار نیبه همچ دینکردم با شیکه آرا یشب یشانس درست تو نی+اوه لعنت به ا

 

 دینگفتو فقط دستمو کش یزیچ ایمار

 

  میگشت کلیو ما میدنبال ج مویبار شد وارد
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 گفت: ایکه مار دیطول نکش یلیخ

 دمشونید النا×

 شدن  رهیهمون خگرد ب یکه با چشما میو کنارشون نشست میهم به سمتشون رفت با

 

 زد و گفت : کلیگونه ما یرو یبوسه ا ایمار

 گفته بودم که حرف حرف منه بهت×

 کرد و گفت: یزیبهت خنده ر با

  دیا ونهی*شما واقعا د

 

 بلند که بشونه گفتم : یصدا با

 میزودتر شروع کن دیحاال سهم امشب ما رو بد قای+دق

 

 :و با لبخند گفت دیموهاش کش یتو یدست  کلیما

 تعجبم شما دوتا ... ی*من واقعا از کارتون تو

بوسه نرم  هیگذاش و بعد از  کلیما یلبا یپاش نشستو لباشو رو یرو ایتموم نشده بود که مار حرفش

 گفت؛

  یاگه خودت بخوا یحت زارمیوقت تنهات نم چیه×

 

 دتمیبغلش کش یدستمو گرفت و تو میکه ج کردمیشوق بهشون نگاه م با

 نگاه کردم که گفت :تعجب بهش  با
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 که بخاطر دوست پسرش اومده تو که ... ای؟ مار ی_خب النا تو چرا اومد

 

 گفتم: عیادامه حرفشو بزنه و سر نزاشتم

 بخاطر دوست پسرم اومدم قای+خب منم دق

 

 کنه گفت: مشیقا کردیم یکه سع یلبخند با

 بهمون؟ یکن شیمعرف شهی_خب م

 

 +حتما !

 دمیرو پر کردمو لباشو نرم بوس نمونیصله بکه فا کردینگاهم م منتظر

 

 بلند شد و گفت: شیصندل یکه جک از رو میهم بود دنیبوس مشغول

 * لعنت به همتون 

 خنده  ریز میسمت سالن بار رفت که هممون زد به

 

 بلند شد و گفت: شیصندل یکه جک از رو میهم بود دنیبوس مشغول

 * لعنت به همتون 

 خنده ... ریز میهممون زد سمت سالن بار رفت که به

 ،انگار واقعا عاشقش شده بودم! دادیبهم م یحس خوب دمیدیم میج یچشما یکه تو یشوق
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 شد و گفت : کمونیبا خنده نزد ایبودم که مار دنشیبوس غرق

 به فروختن . میکن تر شروع عیو سر میکن میبهتر بسته ها رو تقس دیکارا وقت دار نیا یبرا بعدا×

 

 تا بسته بهمون داد و گفت : 20 ینفر کلیصله گرفتمو مافا میج از

  دیاز هم دور نش یلی*فقط خ

 

 میرقص شد ستیوارد پ مویگفت یا باشه

 بود  یمست کار حال بهم زن یحروم زاده ها نیبه ا نیفروش کوکائ واقعا

 میشدیم کیبهشون نزد دیکه با مخصوصا

 

 کردم کیرفتمو خودمو بهشون نزد دنیرقصیتنها م ستیکه وسط پ یسمت دوتا پسر به

 باهاشون کردم دنیدادمو شروع به رقص رونیکالفه ب نفسمو

 دیرقصیجلوم م یکیشده بود و اون  کیاز پشت بهم نزد شونیکی

 

 دادیخراب بهم دست م یحس زنها خوردیدستشون بهم م یوقت

 

 ارهیزدمو اشاره کردم که سرشو جلوتر ب یکه جلوم بود چشمک یاون به

 

 زد یدراوردمو بهش نشون دادم که لبخند بمیرو از ج نیکوکائ یاز بسته ها یکی
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دالر ازش گرفتمو بسته رو  20گفت ،  یدستم عدد دو رو نشون دادمو با عالمت سر باشه ا با

 بهش دادم انهیمخف

 رفتم یسراغ نفر بعد دمویهم باهاش رقص یا قهیدق چند

 

 برگشتم زمونیه رو هم فروختمو به سمت مبست نیگذشته بود که آخر قهیدق 40 بایتقر

 

حرکت منو تو بغلش  هیبه سمتم اومد و با  میکه ج گشتمیم ایبا چشم دنبال مار کردیدرد م یحساب پاهام

 دیکش

 

 گفت: یبلند یدادم که با صدا هیبه شونه هاش تک سرمو

 ؟  ی_ تموم کرد

 دادم میبسته ها رو به ج یتکوم دادمو پول ها یسر فقط

 گذاشت فشیک یاز دستم گرفتو تو عیرو سر پوال

 ارین رونیبار پوال رو ب یتو گهیالنا د ستیجاش ن نجای_ا

 شد رهیبه سمت خودش برگردوندتمو تو چشمام خ میگفتم که ج یا باشه

 میریجشن بگ دی_ امشب با

 ؟ یچ ی+اوومم برا

 شروع رابطمون  ی_ معلومه برا

 لش جا به جا شدمبغ یبدنم گُر گرفتو تو میحرف ج نیا با

 گفت: دیانداختو با ترد یبهم نگاه یشدم که سوال رهیچشماش خ یتو یحرف چیه بدون

 !؟یبا من باش یخوای_تو نم
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صورتم تکون داد  یچشمام گذشت و دودل شدم که دستشو جلو یادوارد از جلو انتیلحظه خ کی یتو

 و گفت ؛

 شده  یزیالنا ؟! چ ی_  ه

 زدمو گفتم : ایلحظه دلمو به در هی یرو هم فشردمو تو چشمامو

 نشده  یزی+ نه چ

 ؟ یبا من باش یخوای! تو نمی_ خب جواب سوالمو نداد

 شدمو گفتم : ریچشماش خ یتو

  خوامی_ البته که م

 رو پر کرد نمونیو فاصله ب یزد یلبخند

 . دادیبه خودش فشارم م دتمویبوس یم محکم

 تمیبه سمتش برگش مویجدا شد از هم کلیما یبودم که با صدا دنشیبوس غرق

  

 و گفت : دیخند میج دنیبا د کلیما

 النا آدم خوار باشه  کنمیمن فکر م یدقت کن شتریبهتره تو انتخابت ب می* اوه ج

 

لبام  یرو یلبخند بزرگ میشده ج یصورت رژ دنینگاه کردم که با د میبه ج کلیما یتعجب از حرفها با

 نشست

 

 رژ شده بود یاگونه اش ج یتا رو بای+تقر
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 کردم زیرو تم میبرداشتمو صورت ج یچندتا دستمال کاغذ زیم یرو از

 

 ؟ دیتمام بسته ها رو فروخت کلی_خب ما

 

درستو  یادیز کمی نیبر نجایبهتر زودتر از ا ارهیب نگیرو از پارک نی* آره ، به جک گفتم که ماش

  هیحساب

 

 میگفت و باهم از بار خارج شد یباشه ا میج

 میگفت و باهم از بار خارج شد یباشه ا میج

 

 جک حرکت کرد مویجا شد نیماش یزحمت تو به

 

 گفت : میج ایآپارتمان منو مار یجلو نیماش ستادنیا با

  میری_جک برو جلو تر قرار امشب باهم جشن بگ

 

پارک کرد  نویماش قهیدق کی ریکوچه حرکت کرد و ز یشدن و جک به سمت انتها رهیبهمون خ یهمگ

0 

 

 .کردیبود اما خوب کار م یمیقد نیکه ماش نیا با
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 میشد نیرزمیوارد ز مویشد ادهیپ 

 شلوغ تر شده بود ! یلیخ نجایکه اومده بودم ا شیپ یسر از

 

 انداخت و گفت : نییمبل ها پا یخرت و پرتا رو از رو هیلباس ها و بق کلیما

 نمیبش نجایا می*فکر کنم بتون

 

 میتنشس مویسمت مبل ها رفت به

 اورد و گفت : یکرم فرانسو یودکا ی شهیدوتا ش میج

 خاص نگه داشته بودم مثل امشب یلیمناسبت خ هی یرو برا نای_ ا

 

 گفت: میسرشو خاروند و رو به ج کلیما

 ؟؟ یلعنت یزنی! چرا واضح حرفتو نمشده؟یچ میج ی* ه

 

 چون بالخره موفق شدم النا رو تور کنم رمیجشن بگ میخوای_ امشب م

 

 گفتنو کیو بهمون تبر دنیخند همه

 گفت : میمحکم بغلم کردو رو به ج ایمار

 وگرنه ...! یکه ناراحتش نکن دمیاالن بهت هشدار م از×

 

 نگاه کرد و گفت : کلیباال انداختم که به ما ییابرو میج یزدمو برا یلبخند
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 وقت ناراحتم نکنه هیکن که  دشیکرد تو هم تهد دمی_دوست النا منو تهد

 

 * حتما اگه  ...

 

 گفت: یابا حالت بامزه کلیانداختو ما یبهش نگاه ایتموم نشده بود که مار کلیما حرف

 

 دیبه حسابش برس کنمیکنه منم کمکتون م یاشتباه میحتما اگه ج ×

 

 گفت: کلیمتعجب بهش نگاه کردکه ما میج

 کنم  یتونم برات کار یچون نم یمنو ببخش دیمورد واقعا با هی نیا ی* تو

 

 هامون رو پر کرد کیپ میج دمویباهم خند یهمگ

 

 کلیما کنمیکارت رو فراموش نم نی_ ا

 

فک هامون درد گرفته  ادیاز شدت خنده ز مویساعت نگذشته بود که هممون مست مست شده بود کی

 بود

 

 خوابمون گرفت یک میدیکه نفهم میرو مبل ها نشسته بود یهمنجور
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به اطراف  یچشمامو باز کردمو نگاه یمحکم یبا تکون ها نشده بودم که ریخواب س از

 انداختم

 کنمیم کاریچ نجایمن ، من ا یخدا اوه

 

 به گوشم خورد  میج یکه صدا کردمیفکر م شبیداشتم به د  جیگ

 _النا ؟!

 گفتم : دنشیبرگردونمو با د سرمو

 افتاده ؟! ی!! اتفاقمی+ج

 کرد دنمیکم شروع به بوسلبام گذاشت و مح یشد و لباشو رو کینزد بهم

 

 مبل بلندم یحرکت از رو هیبا  ادیب ادمیبه  شبویکه متوجه کارش بشمو د نیاز ا قبل

 

 از اتاق ها شد یکیسالن رفتو وارد  یسمت انتها به

 زد  مهیتخت گذاشت و روم خ یمنو رو آروم

 ؟! یکنیم کاریچ ی+تو دار

 تونستم ازت دور بمونم عشقم  ینم نیاز ا شتری_ب

 دهنمو قورت دادمو گفتم آب

 چخبره ؟! نجای+ا

 بار ؟!  یتو ستین ادتی_ 

 ومدیم ادمیمن تازه داشت  یخدا اوه
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 کرد دنمیلبام گذاشت و شروع به بوس یساعت رو ازش بپرسم که دوباره لباشو رو خواستم

 

 کرد دنشیام گذاشت و شروع مال نهیس یاز دستاشو رو یکی

 

 باهاش کردم یبود چشمامو بستمو شروع به همراه رممکنیغبرام  میج یکردن جلو مقاومت

 

اورد و  رونیکه کت و تابم رو از تنم ب زدمینرم مک م یلیخ نشوییبود و لب پا دهیاز سرم پر خواب

 اونطرف تخت انداخت

  

 سک*س هستش یقرار و تشنه یکه چقدر ب دیفهم شدیم میرفتار ج از

 

 نم فرو کرد گرد یلبام جدا شد و سرش رو تو گود از

 آروم ناله هام بلند شد یگردنم کرد که صدا نییبه خوردن و مک زدن پا شروع

 

 پام برد  نیو دستشو ب دیکش نییدستش شلوارم رو پا هی با

 پام کرد نیب دنیشروع به مال خوردیکه گردنمو م همزمان

 

 

 پام برد  نیو دستشو ب دیکش نییدستش شلوارم رو پا هی با
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 پام کرد نیب دنیشروع به مال خوردیو مکه گردنم همزمان

 

 بردمیگردنم لذت م یرو میج یاز حرکت لبا کردمویدستم صورتشو نوازش م با

 

 نمونه یباق ییتمام گردنمو بخوره و جا کردیم یشهوت سع با

 

 شده سیپام خ نیحرکت دستش حس کردم که ب از

 و آزادانه تر دستشو حرکت داد دیکش نییشلوارم رو پا عیسر

  دیکش نییتحملش تموم شد و شلوار و شورتش رو پا میناله هام باالتر رفت که ج یداص 

 بهم زد  یآب دهنمو قورت دادم که لبخند معنادار شیمردونگ دنید با

 

 دمیکش یظیرو واردم کرد که آه غل شیحرکت تمام مردنگ هیپام جا کرد و با  نیب خودشو

 

 فه کردهامو خناله یلبام گذاشتو صدا یرو لباشو

 

 کردیدستاش قفل کرده بودو ضربه هاشو واردم م یتو دستامو

 دادمیبه سمتش سوق م شتریبود و خودمو ب دهیچیبدنم پ یو لذت تو درد

  

 آشپزخونه به گوشمون خورد  یتو یکی یپا یکه صدا میلذتو شهوت بود غرق
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 لحظه مکس کرد و بعد ضربه هاشو محکم تر کرد  کی میج

 دهنم گذاشت و به کارش ادامه داد یکه دستشو رو دمیکش یظیغل آه

 میشد و بالفاصله ج شتریپام ب نیاحساس کردمو آب ب یفیکه تو بدنم لرزش خف دیطول نکش یلیخ

 کرد شیام خال نهیس یو رو دیکش رونیرو ازم ب شیمردونگ

 

  دیاز روم بلند شد و شلوارش رو باال کش عیسر

 و گفت :رو به سمتم گرفت یدستمال کاغذ جعبه

 خودتو مرتب کن  ومدهین ی_تا کس

 

 لباسام شدم دنیکردن بدنمو پوش زیگفتمو شروع به تم یا باشه

 

 رفتم ؛ میج شیتخت بلند شدمو پ یرو از

 آشپزخونه اس ؟ یتو ی+ک

  ستیمهم هم ن دونمی_نم

 

 پاش نشوندتم یرو دویکنار در نشست و دستمو کش یصندل یرو

 

 م کرد و گفت :دل ریبه نوازش کردن ز شروع

 کنم  یاعتراف هی خوامی_م

  شنومی+باشه م
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پدر  یبده ریکه انقدر درگ ییروزا نیا یعاشق بشم اونم تو کردمیوقت فکرشو نم چی_من ه

 میهست کلیما

  

 بهش زدمو گفتم ؛ یلبخند

 بودنشه  یناگهان نیعشق به هم ی+قشنگ

 

 نبود ! ی_اما عشق ما که ناگهان

 

 !؟ هی+آاا پس چ

 

 ... نِ یما آتش_عشق 

 

 دمشیلباش گذاشتمو نرم بوس یرو لبامو

 

 تو رو تا آخرش داشته باشم شدی_کاش م

 . یرو دارم که تو دار یهمون حس قایچون منم دق مونمی+مطمئن باش تا آخرش کنارت م

. 

. 

. 

 هفته بعد ... دو
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رم حلقه دور کم یبرم که دست زمونیرو هم فروختمو خواستم به سمت م نیبسته کوکائ نیآخر

 شد .

 

 زدم یلبخند میج دنیسمتش برگشتم که با د به

 کرد و منم با خودش همراه کرد دنیبه رقص شروع

 

 ؟! شونی_ تموم کرد

 

 ؟ ی+آره تو چ

 

 نطوری_ منم هم

 

 زدمو تو بغلش جام کرد یچرخ دستمو

 دتمیلبام گذاشتو محکم بوس یرو لباشو

 

 گوشم گفت: کیازش جدا شدم که نزد زود

 یداد بزنم همه بدونن تو عشق من مخوای_م

 

 دمشیکش زیبا خودم به سمت م دمویخند

 هم کنارم نشست مینشستمو ج یصندل نیاول یرو
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 خودشو آروم به مال من زد . کیهامون رو پر کرد و پ کیپ

 عشقمون ی_ به سالمت

 

 گفت ؛ با تعجب مینشست که ج میکه جک به سمتمون اومد و کنار ج کردمیعالقه بهش نگاه م با

 ی_تو هم تموم کرد

  میفردا بود رو فروخت یهم که برا ییجنس ها یحت هیفروش عال یواقعا برا نجای*ا

 

 امکان نداره ؟!  یگیم ی_جد

 

 میفروش نداشت یهم اومدنو جنس برا یچند نفر یقسم ، حت حی*به مس

 

 سخته !! یلی_باورش خ

 

 پوالرو نگاه  نیا ی*لعنت

 

 باز شد  یک بود دهن هردومون مثل ماهکه دست ج ییپوال دنید با

 

 ی، االن تازه سر شِب ، ما م رهیمحموله رو بگ نیآخر راکیم یکه بره از آقا میبگ کلیبه ما دی* با

  میچهارم محموله رو بفروش کیتا آخر شب  میتون
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درست  یالک یدعوا هی یحتما اون عوض راکیم یآقا شیبره پ کلیاما اگه ما هی_ فکر خوب

 کتک بزنن کلویما کمیتا  کنهیم

 

 االن ؟! میکن کاری*حق باتوئه ، چ

 

 دیمنتظر باش نجایشما هم گرمیمحموله رو م رمی_من م

 

 بلند شد که گفتم: شیصندل یاز رو میج

   امی+منم م

 ؟! یچ ی_ برا

 کنارت باشم خوامی+م

 

 میشد نیسوار ماش مویرفت رونیگفت و باهم از بار ب یباشه ا ناچار

 

 رو دراورد و تماس گرفت ... شیکرد و همزمان گوش حرکت میج

 گفت؛ هیاز چند ثان بعد

  خوامیامشب م یبعد رو برا یهفته ی_ سالم ، محموله

 

 دیرسیشما که بهتره زودتر به پولتون م ی_برا
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 دیکن sms_آدرس رو 

 

 اومد  میج یگوش sms یکه صدا میشد یاصل ابونیخ وارد

 

 حرکت کرد یرشتیخوندش و با سرعت ب عیسر

 

 میشد ادهینگهداشتو پ نویساختمون بزرگ ماش هیکنار  میوه بالخره ج میراه بود یتو یا قهیدق 20

 

 میگفته بود رفت راکیکه م یبه طبقه ا مویساختمون شد وارد

 

 میدر رو برامون باز کرد و وارد شد کرشیقول پ گاردیهمون باد دوباره

 

 تو فروش  دیکرد شرفتیپ یلیخکه  نمیبی، م میج ی* خب خب خوش اومد

 

  می_ ما عجله دار

 

 کرد ... یاشاره ا گادرشیو به باد دیخند یبلند یصدا با

 شدس ... یخودمون بود و همش بسته بند یمحموله برا نیچون ا دیخوش شانس یلی*خ

 

  می_ اره واقعا ما خوش شانس
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 د بهمون داد خورده بو motکه روش برچسب   یبزرگ بایجعبه تقر هی گاردشیباد

 

  دیبر دیتون ی*خب م

 

 که گفت: میرفتیبه سمت در م میج همراه

  می*صبر کن ج

 

 

 انداخت که گفت : یبهش نگاه میج مویستادیا

 من بمونه حاضرم نصف محموله رو کم کنم  شیخوشگله امشب پ نی*اگه ا

 

 گفت : تیبهش کرد و با اعصبان یاخم میج

 گوشه زندان  یریتا آخر عمرت م یره کنکه به دوست دخترم اجا ی_دفعه بعد

 

 کوپ کرد رو به من گفت : میحرف ج از

 النا  می_بر

 

 میاومد رونیمحکم گرفتو از در ب دستمو

 گفتم: یکه با لحن مردد میآسانسور شد سوار
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  می+آروم باش ج

 

 دمیاون حروم زاده رو بگا م یروز هی_

 میبهش فکر نکن ایب

 

 د و گفت :دا رونیب تیبا اعصبان نفسشو

 _ باشه 

 

 میرفت نیبه سمت ماش مویساختمون خارج شد از

 

 رو دست من دادو گفت: جعبه

 _سوار شو

 

 حرکت کرد مویسوار شد باهم

 نگهداشت و گفت : یفست فود هی ینگذشته بود که جلو قهیدق چند

 شو  ادهی_پ

 

 شدمو گفتم ؛ ادهیتعجب پ با

 بار میبر ستی+مگه قرار ن
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 انداخت و گفت:به ساعتش  ینگاه

 بعد از ظهره 6گرسنمه و تازه ساعت  یلی_ چرا اما االن خ

 

 ؟! ارمی+جعبه رو با خودم ب

 

 به اطراف انداخت و گفت : ینگاه

 خودمون باشه جاش امن تره شی_آره پ

 

 میگفتمو وارد شد یا باشه

 گارسون به سمتمون اومد مویبود نشست یورود یپنجره قد کیکه نزد یزیم یرو

 

 خورد که گفتم: هیتک شیسفارش داد و کامال به صندل یدوتا پپرون میج

 ؟! ی+خسته ا

 خسته ام یسبک زندگ نی_از ا

  شهیزود تموم م یلیرو نخور خ یزی+غصه چ

 !کردم؟یم کاریچ دی_اگه تو رو نداشتم با

 نکردم برات ی+من که کار

 دهیم زهیتو بهم انگهم بودن  یاز طرف دیبه ما کرد یادیز یواقعا کمک ها ای_تو و مار

 

 و گفت : دیگونه ام کش یزدم که دستشو رو یلبخند
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  میداشته باش یخوب یلیخ یداستانا روزا نیبه محض تموم شدن ا دمی_قول م

 

 زد شهیبه ش یمرد هویدستش گذاشتمو محو تماشاش شدم که  یرو دستمو

 

 میبهش نگاه کرد میبا ج دمویکش یآروم نیه

 

 ؟! شیشناسی+م

 دمشیاال ند_نه تا ح

 گفت : میو ج میازش گرفت نگاهمونو

  میدادی_کاش سه تا سفارش م

 خنده گفتم: با

  یی+تو واقعا شکمو

 

 تو وسط باشه یکه پا نی_آره مخصوصا ا

 

 نشون داد ؛ میبه ج یعالمت هیبار با دستش  نیزد و ا شهیکه دوباره همون مرد به ش دمیخند

 

 تعجب گفتم: با

 !خواد؟یم ی+اون چ

 بخره خوادیم نیکائ_کو
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 +اون عالمت چقدر مسخره است

 بمون تا برگردم نجای_آره ا

 رفت رونیب میگفتمو ج یا باشه

 

 کردمیبهشون نگاه م شهیپشت ش از

 بسته دراورد  هی انهیکرد و مخف بشیدستشو تو ج دشویبه سمت گوشه کش یکم میج

  دشیکوب شهیبه ش و محکم دیچیرو پ میدست اون مرد گذاشت که دست ج یرو تو بسته

 

 رو نشون داد  FBE سیکرد و کارت پل بشیخواستم ازجام بلند شم که دست تو ج دمویکش یبلند نیه

 

 جون شده بودن  یقورت دادمو انگار پاهام از ترس ب یدهنمو به سخت آب

 

 چشمام جمع شده بود یاشک تو کردمویبود نگاه م دهیچسب شهیکه صورتش به ش میج یچشما یتو

 

  شدینم مباور

 هزار رفته بود یترس ضربان قلبم رو از

 

 

 رو نشون داد  FBE سیکرد و کارت پل بشیخواستم ازجام بلند شم که دست تو ج دمویکش یبلند نیه
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 جون شده بودن  یقورت دادمو انگار پاهام از ترس ب یدهنمو به سخت آب

 

 چشمام جمع شده بود یک تواش کردمویبود نگاه م دهیچسب شهیکه صورتش به ش میج یچشما یتو

 

  شدینم باورم

 هزار رفته بود یترس ضربان قلبم رو از

 نشن ریاشکهام سراز کردمیم یبردارمو فقط سع میتونستم چشم از ج ینم

 

  شدیبرام سخت م شتریهر لحظه ب دنیکش نفس

 بود کردش  ونابیکه اونور خ ینیگردنش گرفتو سوار ماش قهیاز  میبعد از دست بند زدن به ج سیپل اون

 

کنه اما بر خالف تصورم به راننده اش درستور حرکت داد و  ریبودم که برگرده و منو دستگ منتظر

 رفتن

 

 من یخدا اوه

 

 شک بودم  یانگار تو شدینم باورم

 نکرد ریمنو دستگ چرا

 

 گذاشت  زیم یرو اورد و رو تزاهایشوک بودم که گارسون پ یتو
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 ها خورد  نیگذشته بود که بلندشدمو خواستم برم که چشمم به جعبه کوکائاز رفتن گارسون ن هیثان چند

 

 کنم کارشیچ دیبا دونستمینم

 

 برداشتمشو از مغازه خارج شدم عیسر

رو  کردیکه داشت از کنارم عبور م یخال یتاکس یجلو دمویدو ابونیخ یبلند به سمت انتها یقدم ها با

 گرفتم

 

 راوردمرو د میگوش عیشدمو سر یتاکس سوار

 

 رو گرفتم که جواب نداد ایو جک تماس گرفتم اما خاموش بودن  شماره مار کلیما با

 

 زدیهنوز داشت تند م قلبم

 کنم کاریچ دیکه با دونستمینم اصال

 دیلرزیشده بودن و بدنم هنوز از ترس م ریگونه هام سراز یرو اشکهام

 

 وجودم بود  یکنن تو رمیر لحظه دستگکه ه نیاما باز ترس ا دهیما رو لو نم میکه ج دونستمیم

 

 بلند شد میزنگ گوش یگذشته بود که صدا یربع کی
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 جواب دادم عینگاه کردمو سر یصفحه گوش به

 ؟ ای+الو مار

 ؟ ییتو کجا النا×

 ؟ یکنیم هی+چرا گر

 

 ... یشد ریدست گ میکردم تو هم با ج فکر×

 تعجب گفتم: با

 ؟ دنیرو جواب نم شونیو جک گوش کلیچرا ما شده ؟!! ریدستگ میج یدونی+تو از کجا م

 بدم حیتونم بهت توض یبار نشستم االن نم یمن جلو شمیپ ایب النا×

 

 شد  شتریاسترسم ب ایچرا بعد از حرف زدن با مار دونمینم

 

 دادم هیپشتم تک یراننده ادرس بار رو دادمو به صندل به

 

 شت بار نگهدا یچقدر گذشته بود که راننده جلو دونمینم

 شدمو ازش خواستم که منتظر بمونه  ادهیپ

 

 که صدام کرد رمیتماس بگ ایرو دراوردم با مار میگوش

 النااا×
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 یخودشو تو هیاز گر سیبلند به سمتم اومد و با صورت خ یسمتش برگشتم که با قدم ها به

 بغلم جا کرد

 

 گفتم : یحالت نگران با

 شدهیچ ای+ مار

 

 بودن و چرا اومده بودن  یک دونمیو جک رو با خودش بردن نم کلینو ماچندنفر اومد شیپ قهیچند دق ×

 

 بودن ؟! سی+پل

 

 راکیشده و م ریدستگ میکه ج دمیبودن از حرفاشون فقط فهم راکیبنظرم اونا افراد م کنمیفکر نم نه×

 لوش بده میکه ج نهینگرانه ا

 

 میکرد ریبود که توش گ یچه دردسر نیمن ا ی+اوه خدا

 

 ترسمیواقعا م من النا×

 

 خونه  می+بهتره االن بر

 

 میرفت یاشکش رو پاک کرد و به سمت تاکس ایمار
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  میرو سکوت کرده بود ریطول مس تمام

 حالمون بد بود که انگار دهنمون قفل شده بود مویشوک بود یتو یبقدر

 

 سردرگم نبودم میزندگ یتو نقددیحاال ا تا

 میکوچه رفت یبه سمت انتها مویشد ادهیآپارتمانمون پ یجلو نیماش ستادنیا با

 

 نبود  یاما انگار کس میو جک رو صدا کرد کلیما نیرزمیز کیکوچ یپنجره ها از

 

 کرد و گفت : هیگر یشتریبا شدت ب ایمار

 ارنیسرشون ب یینکنه بال النا×

 

  میکردمو به سمت آپارتمانمون رفت ایدادن مار یکه حالم بد بود شروع به دلدار نیا ال

 

 میوارد آپارتمانمون شد مویزحمت از پله ها باال رفت به

 

 گفت : ایگذاشتم که مار زیم یمبل نشستمو جعبه رو رو نیاول یرو

 النا ؟! هیچ نیا×

 میگرفت راکیاز م میکه با ج ی+همون محموله ا
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 نگرفت ؟! سیمحموله رو پل نیا مگه×

 

 رو بردن  نیو ماش میمن موند فقط ج شی+نه پ

 

 کردمیالنا داشتم سکته م یمن چرا زودتر نگفت یخدا اوه×

 

تا  میکن دیبا کاریچ مینیشه تا بب دایو جک زودتر سر و کله اشون پ کلیکاش ما اینبود مار ادمی+اصال 

 میاریب رونیرو ب میج

 

 

 گفت : ایگذاشتم که مار زیم یمبل نشستمو جعبه رو رو نیاول یرو

 النا ؟! هیچ نیا×

 میگرفت راکیاز م میبا جکه  ی+همون محموله ا

 

 نگرفت ؟! سیمحموله رو پل نیا مگه×

 

 رو بردن  نیو ماش میمن موند فقط ج شی+نه پ

 

 کردمیالنا داشتم سکته م یمن چرا زودتر نگفت یخدا اوه×
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 دیبا کاریچ مینیشه تا بب دایو جک زودتر سر و کله اشون پ کلیکاش ما اینبود مار ادمی+اصال 

 میاریب رونیرو ب میتا ج میکن

 

 رفت  خچالیبلند شد و به سمت  ایمار

 قرص ها رو برداشت که گفتم : جعبه

 !؟یکنیم کاری+چ

 مسکن بخورم  خوامیم کنهیدرد م یلیخ سرم×

 اریمنم ب ی+برا

 

 تخت انداختم یاز خوردن دوتا مسکن به به سمت اتاقم رفتمو خودمو رو بعد

 بود میج شیکامال پ فکرم

 و باور نکرده بودماتفاقات ر نیا هنوز

 . شدیداشت درست م زیمن تازه همه چ یخدا اوه

 کرده بودم که حسش بهم از ته قلبش بود دایرو پ یکی تازه

 ؟! کردمیم کاریچ دیبا فتادیچند سال زندان م میج اگه

 فکر کردن بهش هم سخت و عذاب اور بود  یحت

 

 ذهنم دور کنم رو از یکردم افکار منف یگوشه چشمم رو پاک کردمو سع اشک

 

 چقدر فکر کردم که بالخره خوابم برد  دونمینم
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 چشمامو باز کردم  ایمار دیشد یبا تکون ها صبح

 دیلرزیبود و بدنش م سیاز اشک خ صورتش

 تخت نشستم . یرو عیترس تمام وجودمو فراگرفتو سر تیتو اون وضع ایمار دنید با

 

 ؟ ایمار شدهی+چ

 

 ... کلی_ما

 

 ؟؟  یچ کلی+ ما

 

 ؟! یلعنت گهی+بگو د

 

 کما رفته . یجک باهام تماس گرفت و گفت که تو مارستانهیب یتو کلی_ ما

 

 خودشو تو بغلم انداخت ایکه مار دمیکش یبلند نیه

 باشن ختهیسرم ر یکه آب جوش رو انگار

 

 کردیسخت تر م زویهمه چ کلینبودن ما 

 گفت: کردیم هیکه گر یهمونجور ایمار
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 ... ادیبه هوش ن اگه×

 

 ادامه حرفشو بزنه و گفتم: نزاشتم

 مارستانیب می، االنم اماده اشو بر ایحرفشم نزن مار ی+حت

 

 رفتم ییگفت که از رو تخت بلند شدمو به سمت دستشو ی باشه

 اومدم رونیبا سرد شستمو ب صورتمو

 سوخت شبید هیاز گر چشمام

 آماده شدم عیبه سمت کمدم رفتموسر 

 

 و سرکارم افتادم تریپ ادیرو برداشتم که  فمیک 

 تماس گرفتم بعد از چندتا بوق برداشت که گفتم : تریرو برداشتمو با پ میگوش

 _الو ؟

 

 +سالم 

 

 ؟یموقع صبح زنگ زد نی_سالم جانم چرا ا

 

 سر کار . امیتونم ب یبگم که امروز نم خواستی+ م
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 _باشه اما چرا ؟

 

 اومده  شیبرام پ یمشکل خانوادگ هی+

 

 ت خوبه ؟!_تو حال

 

 +اوهوم فقط امروزو ...

 

 _باشه اما صدات انگار گرفته اس 

 

 برم دیمن با میکنی+بعدا باهام صحبت م

 

 بهم زنگ بزن . یخواست ی_باشه اگه کمک

 

 +ممنونم خدافظ 

 

 

 میرفت رونیاومدمو باهم از آپارتمان ب رونیرو قطع کردمو از اتاق ب یگوش

 

. 
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. 

. 

 قطع نشد یلحظه ا ایمار یها هیگر مارستانیبه ب دنیرس تا

 

 کلیما دنیبا د ایکه مار میبه سمت اتاقش رفت مویتوش بود رو گرفت کلیکه ما یپرستار آدرس اتاق از

 شد شتریهاش ب هیشدت گر

 

  شدیکردم ارومش کنم اما اصال اروم نم یرو بغل کردمو سع ایمار یناراحت با

 وارد اتاق بشه که پرستار مانعش شد خواستیم

 

 رهیو دستگاه بهش وصل بود خ میس یادیتخت افتاده بود و تعداد ز یکه رو کلیبه ما شهیپشت ش از

 میشد

  شدینم باورم

 شدیرد م لمیف هیچشمام مثل  یاز جلو میکه با هم داشت یخوش یروزا تمام

  شدینم نیبدتر از ا واقعا

 و جک ... مارستانیب یتو کلیزندان بود و ما یتو میج

 

 کردمو گفتم: ایبه مار رو

 +جک کجاست ؟!
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 ! دمشیند دونمینم×

 

 میباهاش حرف بزن دیبا ری+باهاش تماس بگ

 

 رو دراورد و با جک تماس گرفت  شیگوش کلیگفت و بعد از دل کندن از نگاه کردن به ما یا باشه

 

 کنه  یکار میج یبه جک بود که برا دمیتنها ام رفتمویراه م مارستانیب یراهرو یتو کالفه

 

 به سمتم اومد و گفت : ایبعد مار قهینشستمو چند دق یرفت که رو صندل اهیس چشمام

  ششیپ میبر ایب مارستانهیب اطیح ی+النا جک تو

 

 میخارج شد مارستانیگفتمو از ساختمون ب یا باشه

 شدیهر لحظه بدتر و بدتر م حالم

 

 مینشست یصندل یرو مویکه جک گفته بود رفت یقسمت به

 جک اومدو روبه رومون نشست هقیچند دق بعد

 کرده  هیکه اونم گر دیفهم شدیچشماش م از

 

 تو گلوم رو قورت دادمو گفتم: بغض

 +سالم
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 سالم تکون داد که ادامه دادم؛ یبه معن یسر

 ما ؟! میکن کاریچ دیبا مارستانهیب یاالن تو کلیافتاده و ما ریگ می+ج

 

 تکون داد و گفت: یسر کالفه

 میبکن میتون یتشون نمجف یبرا یکار چی*ه

 

  رونیاوردش ب شهیگرفتن م نیرو با چند گرم کوکائ می+اما چرا ؟!! ج

 

  شهی* نه النا نم

 

 زدمو گفتم؛ یپورخند

 ؟ یفتیب ریتو هم گ یترسی+اما چرا ؟؟!!م

 

 تونه خالص شه یها نم یراحت نیبه ا نباریسابقه داره ا یعنیشده  ریقبلنا هم دستگ می*ج

 

 گلوم نشست  یک بغض توحرف ج نیا با

 شدیذهنم اکو م یتو حرفش

 خراب شد یهمه چ هوی چدا

 

 دمینفهم یزیچ گهیاز گوشه چشمم افتاد و د یاشک
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 تونه خالص شه یها نم یراحت نیبه ا نباریسابقه داره ا یعنیشده  ریقبلنا هم دستگ می*ج

 

 گلوم نشست  یحرف جک بغض تو نیا با

 شدیذهنم اکو م یتو حرفش

 خراب شد یهمه چ هوی چدا

 

 دمینفهم یزیچ گهیاز گوشه چشمم افتاد و د یاشک

 

 گفتم یاحساس سوزش تو دستم چشمامو باز کردمو اخ با

  ستادیکنار تختم بلند شد و باال سرم ا یصندل یاز رو عیسر ایبه اطراف کردم که مار ینگاه

 

 خوبه النا ؟ حالت×

 

 تخت جابه جا شدم یتکون دادمو رو یسر

 

  یاز هوش رفت یوقت دمیترس یلیخ×

 

 ؟ هوشمیمن ! چند ساعته که ب ی+اوه خدا
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 یساعته ، دکتر گفت که ضعف کرده بود 2 بایتقر ستین ادیز×

 

 باد کرده بود و قرمز شده بود نگاه کردمو گفتم: یحساب هیکه از گر ایمار یچشما تو

 ! یسرم بزن هی+بهتره تو هم 

 

 اومدن پرستار باال سرم ساکت شدبگه که با  یزیچ خواستیم ایمار

 

 گذاشت و گفت: زیم یرو یا برگه

کدومش فراموش بشه  چیه دیهم نبا ییغذا یوعده ها دیو موقع مصرف کن دیکن هینسخه رو ته نی*ا

 شده  فیبدنتون ضع

 

 گفتو پرستار ازمون دور شد یباشه ا ایمار

 

 سوزن دستم چسب زخم زدم یجا یتخت نشستمو رو یرو

 

 گفتم : ارمیسرمو باال ب نیا بدون

 کاریچ دیبا تیموقع نیتو ا دونهیباهاش صحبت کنم اون بهتر از همه م خوامیم میبرم مالقات ج دی+با

 . میکن

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

دانشگاه نه  میتا بر نجایا میرفته ما اومد ادتیالنا  یکن سکیر دینبا یبش ریممکنه دستگ اما×

 زندان !

 

 شده  ریته دوق یلینکردن خ سکیفکر کردن به ر ی+برا

 

 پشت سرم اومدو گفت: ایاومدمو چند قدم به سمتددر برداشتم که مار نییتخت پا یرو از

 کن النا ! صبر×

 

 نگاهش کردم که گفت: یسوال ستادمویا

 ! میبخور یزیچ هی میقبل رفتن بر حداقل×

 

 ... ایبشه مار رمید خوامی+نم

 

 رفت . نییز گلوم پاا یزیمنم با بودن تو چ دیشا ینجوریا کنمیم خواهش×

 

 

 میخارج شد مارستانیگفتمو با هم از ب یا باشه

 هردومون سوپ جو سفارش داد یبرا ایمار مویشد مارستانیاطراف ب یاز رستوران ها یکی وارد

 

 میهم اشتهاش کور نشه شروع به خوردن کرد ایکه مار نیا یکه اصال اشتها نداشتم اما برا نیا با
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 نگفت؟ یزیجک چ شدن من هوشی+بعد از ب

 

 ناراحت شد  یلیفقط خ نه×

 

 +آها 

 

 ! ستین یمرد قو کلیو ما میکه اون مثل ج کنمیم حس×

 

 نظرو دارم ! نی+منم هم

 

 که ادامه دادم؛ نگفتیزیچ ایمار

 !؟ یریافتاده رو بگ ریتوش گ میکه ج یادرس زندان یریباهاش تماس بگ شهی+م

 

 باشه×

 

 کنه ! smsزندان رو برام  قیبا جک تماس گرفت و گفت آدرس دق ایاز تموم شدن سوپمون مار بعد

 

 میاز رستوران خارج شد ایوقت نداشتمو بعد از تموم شدن غذامون  با مار ادیز
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 ! میرو بغل کرد گهیباهاش رفتمو موقع جدا شدن محکم هم د مارستانیب یدر ورود تا

 

 داره ! اجیبعد از بهوش اومدن بهت احت لکیما یریبه خودت سخت بگ ادیز دیخونه نبا ای+شب زود ب

 

 تو هم مراقب خودت باش . باشه×

 

 

 اومدم رونیتکون دادمو از بغلش ب یسر

 ، شدمو گفتم از مرکز شهر خارج شه ... شدیرد م مارستانیب یکه از جلو ییها یاز تاکس یکی سوار

 

 شدم رهیخ رونیدادمو به ب هیتک شهیاز ش سرمو

 بود میجآزاد شدن  دمیام تنها

 ومدیم نییاگه نمرهامون پا یرفتن به دانشگاه واقعا سخت بود و از طرف ایافکار شلوغ منو مار نیا با

 بود ! رممکنیکه برامون غ میدانشگاه رو خودمون بد هیشهر دمیشیمجبور م

 

 وصل کردم میدراوردمو به گوش فمیک یرو از تو میهندزفر

 تفاقات بد فکر نکنمکردم فقبه ا یکردمو سع یادل رو پل اهنگ

 

 اهنگو قطع کرد sms یاهنگ تموم نشده بود که صدا هنوز

 بازش کردمو آدرس رو به راننده دادم عیسر
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 میتو راه بود  یا قهیدق 45به زندان مونتنگرو  دنیرس تا

 

 

 اهنگو قطع کرد sms یاهنگ تموم نشده بود که صدا هنوز

 بازش کردمو آدرس رو به راننده دادم عیسر

 

 میتو راه بود یا قهیدق 45به زندان مونتنگرو  دنیرس ات

 

 شدم  رهیکوچه ادامه داشت خ یکه تا انتها یشدمو به ساختمون ادهیپ نیماش ستادنیا با

 

 بودن ! ستادهیدر زندان ا یجلو یادیز بایتقر تیانتظارم جمع برخالف

 

بود رفتمو کنارش نشستم که  نشسته یکه کنار در ورود یرو درست کردمو به سمت دختر جون لباسام

 گفت :

 سالم×

 

 بهش کردمو جوابش رو داد؛  ینگاه

 سالم×

 به سمتم دراز کرد وگفت: دستشو
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 درسته ؟ نجایا نمتیبیبار که م نی! اول کننیصدام م ینجوریا یعنیام ،  یتات من×

 

 دست دادمو همزمان گفتم: باهاش

 ؟! امیهست که م میبار نیل!او نجایپسرم اومدم امالقات دوست ی+النام ! برا

 

 یکارا یسری دیو با یباهاش ندار یکیمالقاتش چون تو نسبت نزد یبر یتون یپس امروز نم اوه×

 ! یرو پشت سر بزار یادار

 

 

 زانوم که بغل کرده بودم گذاشتمو گفتم: یسرمو رو یکالفگ با

 مادرجنده ! یزندگ نی! لعنت به ا ی+لعنت

 

 کمرم گذاشت ! یو روو دستش دیاز حرفم خند یتات

 . کنمی! من برات حلش م ریسخت نگ ادیز یه×

 

 

 باال اوردمو گفتم: سرمو

 ؟! ی+جد
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به  میبد لیصف تشک گفتنینگهبانا که م یکه جوابمو بده در زندان باز شد و صدا نیاز ا قبل

 گوش خورد

 

  دیبلند شد ک دستمو گرفتو دنبال خودش کش عیسر یتات

 داخل ! میگذاشت بر یحرف و سوال چیه یبود رفتو اونم ب ستادهیدر ا یوکه جل یسمت نگهبان به

 

 بلند بود اشاره کرد و گفت : یبزرگ با حصارها اطیح هیکه بعد از  یباال انداختم که به ساختمون ییابرو

 دنبالم  ایب×

  داشتمیو منم پشت سرش گام برم دیدوئیبلند م یقدم ها با

 

 میچندتا نگهبان گذشت یاز جلو مویساختمون شد وارد

 

 و گفت: ستادیا دیجد یها یبخش زندان تیریدر مد یجلو یتات

 منتظرم باش ! نجایهم×

 

 

 اومد و گفت: رونیمنتظرش بودم که ب یربع کی بایگفتمو داخل رفت تقر یا باشه

 داخل  یبر یتون یرو بدون نامه م نباریاما فقط ا ینیدوست پسرتو بب یتونیالنا م یه×

 

 به سمتم گرفت و گفت: ین دادم که برگه اتکو یسر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 رو نوشته ! یانجام بد دیگرفتن حق مالقات با یکه برا ییبرگه تمام کارا نیا تو×

 

 کجا برم ؟! دی+باشه اما من االن با

 

کردمو بعد از  دایگفته بود رو پ یکه تات ییزود جا یلیبهم داد و از ساختمون خارج شدم خ یبیتقر آدرس

 ها و مالقات کننده ها نشسته بودن ! یبود و زندان زیکه پر از م یارد اتاق بزرگو یبدن یبازرس

 

 شدم  میکه گوشه سالن بود نشستمو منتظر اومدن ج یزیم پشت

 زود فراموشش کردم یلیبود اما انقدر استرس داشتم که خ بیعج یبرام کم یکردن تات کمک

 

 لوم نشسته بود !گ یچرا بغض تو دونمیقلبم باال رفته بود و نم تپش

 

 

 خورد میبودم که چشمم به ج رهیخ شدنیها ازش وارد م یکه زندان یدر به

 

 که زود متوجه حضورم شد و به سمتم اومد ! ستادمیا سرجام

 شده بودم  رهیو به راه رفتنش خ ختیاز گوشه چشمم ر اریاخت یب یاشک

 

 نگهبان سرجام خشکم زد  یداشده بود که به سمتش رفتم تا بغلش کنم اما با ص کمینزد یکم
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 نگهبان سرجام خشکم زد  یشده بود که به سمتش رفتم تا بغلش کنم اما با صدا کمینزد یکم

 

 به سمت نگهبان برگشت و گفت: عیسر میج

 نجایا ادیبارشه م نی_متاسفم اون اول

 

 *تکرار نشه !

 

 _حتما !

 

 ! نمیبش یصندل یبه من کرد و با دست اشاره کرد رو رو

 روبه روم رو پر کرد ! یصندل مینشستمو ج یبگم رو صندل یزیکه چ نیا یدونب

 

 با لبخند گفت: میاشک تو چشمام حلقه زد که ج دنشید با

 ؟! یاز دست بد هیبا گر  میهم وقت دار دنید یرو هم که برا یساعت مین نیا یخوایتو م ی_ه

 

 .نمیاشک تو چشمام تار بب رو بخاطر رشیلحظه تصور هی یحت خواستمیبود نم میبا ج حق

 

 اشکم رو پاک کردمو گفتم: یدستمال کاغذ با

 برام سخته ! یلیخ طیشرا نی+ا
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 و گفت: دیموهاش کش یتو یدست

تموم شدن  یقدم هی یافتادم که تو ریگ ینبود درست وقت اریوقت شانس باهام  چیه ی_از همون بچگ

 تو باشم دور از تو ! نیا دیاما االن با شهیرم معم یروزا نیروزا بهتر نیا کردمیمشکالت بودم فکر م

 

زندان  یتو دینفس با نیجتما کارم تمومه اگه اعدامم نکن حتما تا اخر گهید نباریاون همه جنس ! ا با

 باشم

 

 آروم کردمو گفتم: یکم صدامو

 اون محموله دسته منه ! اونا تو رو با چند گرم گرفتن! می+نه ج

 

 گفت:از تعجب باز شد و  چشماش

 ؟! یگیم ی_جد

 

 +اوهوم

 

 صورتش گذاشتو چند بار تو هوا تکون داد یدستشو رو یو ناباور یرو خوشحال از

 

 کارش خنده ام گرفت که گفت: از

 النا !! شهیمن باورم نم ی_اوه خدا
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اون مادرجنده ها محموله رو  کردمیمن فکر م یبهم بگ یتونست یبود که م یخبر نیبهتر نیا

 کردن ! دایپ

 

 بود که عشقمون اورد ! یشانس نیبزرگتر نیا+

 

 باهات ؟! ومدنیاونا ن ایو جک و مار کلی_اره چخبر از ما

 

 رو خراب کنم اما مجبور بودم ! شیخوشحال یزود نینداشتم به ا دوست

 

 :دیبا نگاه کردن تو چشمام لبخندش محو شد و پرس میج چشمام اشک جمع شد که یتو دوباره

 شده النا ؟! یزی_چ

 

و جک رو با خودشون برده بودن تا  کلیبه بار رفته بودنو ما یشدن تو چند نفر گری+بعد از دست

 ! مارستانهیب یشده و االنم تو ریباهاشون درگ کلیرو لو ندن اما انگار ما راکیم ینشن و آقا ریدستگ

 

 شد انیچهره اش نما یتو تیحرفم دستاشو مشت کرد و اعصبان نیا دنیشن با

 چطوره ؟ کلیل ما_االن حا

 

 هوشهی+کامال ب
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 !زارمیاومدنم حساب اون حروم زاده رو کف دستش م رونی! به محض ب ی_ اوه لعنت

 

 کرد! کاریچ دیآزاد شدنت با یبرا می+ج

 

کنه اما حاال  یگریرو پ میآزاد یبود که کارا کلیبه ما دمیتنها ام طیشرا نیا یالنا ! تو دونمی_ واقعا نم

... 

 

 گذاشت زیم یموهاش فرو کرد و آرنج هاشو رو یتو دستاشو

 کنار زدمو گفتم: دستشو

 نگران نباش . میج کنمیالزم باشه م ی+ من هرکار

 

 داد و گفت: رونیمحکم ب نفسشو

 ! ستین یکنیکه فکرشو م ایراحت نی_به ا

چشم اون که جرمم به  شهیباعث م نیپوست بود هم اهیس هیپدرم  نیقبلن سابقه داشتمو عالوه بر ا من

 باشه! شترینژاد پرست ب یمادر جنده ها

 

 نگران شده بودم ! میج یحرف ها از

 هم که داشتمو از دست داده بودم ! یدیام یااون ذره یحت

وقت مالقات رو اعالم کرد ساکت شدمو نگهبانا مشغول  انیبلند که پا یبگم که با صدا یزیچ خواستم

 ها شدن ! یبلند کردن زندان
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 بلند شد که بالفاصله بعدش بلند شدمو گفتم: یصندل یاز رو میج

 نباش ! یزینگران چ میج کنمیدرست م زوی+خودن همه چ

 

 ازم گرفت ! هیچند ثان یبوسه هیلبام گذاشت و  یلباشو رو عیسر

 

 برخورد کردم یرفتم که با تات یاومدم و ناراحت به سمت خروج رونیاز سالن مالقات ب میاز رفتن ج بعد

 

 

 بلند شد که بالفاصله بعدش بلند شدمو گفتم: یصندل یاز رو میج

 نباش ! یزینگران چ میج کنمیدرست م زوی+خودم همه چ

 

 ازم گرفت ! هیچند ثان یبوسه هیلبام گذاشت و  یلباشو رو عیسر

 

 برخورد کردم یرفتم که با تات یاومدم و ناراحت به سمت خروج رونیاز سالن مالقات ب میاز رفتن ج بعد

 

 شد و گفت : کمینزد

 النا ؟ یدیپسرتو د دوست×

 

 گفتم : یبا ناراحت میرفتیکه راه م یهمونجور

 ! دمشی+آره د
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 ؟! یخوشحال باش دیتو که االن با  یچرا ناراحت پس×

 

 گلوم بود گفتم: یکه تو یهمون بغض با

 پوسته ! اهیس هیداره ! مخصوصا که  یسخت یلی+اون پرونده خ

 

 دن از ساختمون و گذشتن از نگهبانا گفت :اوم رونیاز ب بعد

 پوستن ! اهیموکالش هم س شتریکنم که اتفاقا ب یماهر بهت معرف یلیخ لیوک هیتونم  یم من×

 

 ذوق گفتم : با

 ؟! یگیم ی+جد

 

 ! البته×

 

 ؟یآدرس و شماره اش رو بهم بد یتون ی+م

 

 کارتش رو داشته باشم دی+حتما فکر کنم با

 

 شد فشیشد و مشغول گشتن ک متوقف یلحظه ا چند

 کارتش رو داشته باشه که گفت : کردمیدلم دعا م تو
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 کردم داشیپ ناهاشینه ا ستین همرام×

 

 کارت رو ازش گرفتمو گفتم: یخوشحال با

 +واقعا ازت ممنونم .

 

 اش رو پشت کارت نوشت و گفت: شماره

 الزمت شد  دیشماره منه شا نیا×

 

 گفت: عیپسر جون صداش کرد و سر هیبهش بگم که  یزیچ خواستمیم

 دارید دیبرم به ام دیکنم با فکر×

 

 نمتیباز بب دوارمیممنون ام زی+بخاطر همه چ

 

 شدم رهیکارت بود خ یکه رو یبلند ازم دور شد و به آدرس یقدم ها با

 

 اون طرف شهر بود ! قایدق یلعنت

 

 ا اتوبوس برم !ب دیبا دمیفهم یحساب سر انگشت هیپولم  رو چک کردمو با  فمیک

 

 رفتم رونیدادمو از محوطه زندان ب رونیمحکم ب نفسمو
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 صحبت کنم لیاستفاده کنمو با وک میامروز از تمام مرخص دیبا

 

 نشستم . یصندل یاتوبوس رفتمو رو ستگاهیتا ا ادهیپ

 

 چشم دوخته بودم که نایرد شدن ماش به

 

 برام نگهداشت اتوبوس

 

 شدم رهیخ رونیکنار پنجره نشستمو به ب یصندل یبلند شدمو سوار شدم رو عیسر

 

 به شدت مشغول بود ! فکرم

 برام سخت باشه . نقدریا مینبود ج کردمیفکرش هم نم یحت

 

 ! کردیروز اول نبودش دلتنگم م نیهم از

 باشم ششیرو پ مییتمام تا کردمیم یبهش عالقه مند شده بودمو سع یلیمدت کم خ نیا یتو

 

  کردمیم یکاریچ دیبا فتادیم سال زندان نیچند اگه

 فکرش هم برام سخت بود ! یحت حیمس ای اوه

 

 فکر کردن و غصه خوردن آهنم گوش بدم! یدادم بجا حیاوردمو ترج رونیب فمیرو تو ک میهنزفر
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 . دمیدفتر وکالت رس کینزد ستگاهیساعت گذشته بود که به ا کی

 

 خسته بودم یلیشده بود و خ کیکامال تار هوا

 

 گشتم  قیشدمو دنبال آدرس دق ادهیپ عیسر

 کردم ! داشیپ یسر راست بود و بدون معطل یلیخ خوشبختانه

 

  گانیر مزیوکالت ج دفتر

 

در طبقه دوم در رو زدمو  یرو گانیر یاقا یتابلو دنیساختمون شدمو از پله ها باال رفتم با د وارد

 وارد شدم

 

 بود ! یلخا یبه اطراف انداختم برخالف تصورم خال ینگاه

 گفت: شیکه منش دیچرخیم گانیر یدفتر بزرگ اقا یتو ینجوریهم چشمام

 خانم ! لهیتعط دفتر×

 

 بهش کردمو بعد از سالم کردن گفتم : رو

 صحبت کنم ! گانیر یبا اقا دی+اما من با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 وقت مشاور بزارم تا سر فرصت ... هیتونم براتون  یم×

 

 حرفش تموم شه و گفتم: نزاشتم

 اومدم ! یخانم من از راه دور کنمی+خواهش م

 

مرد جا  هیخانم مسن به همراه  هیکه روبه روم بود باز شد و  یکه در اتاق کردمیصحبت م یمنش با

 اومد رونیاز در ب پیخوشت یلیافتادِه خ

 

 شده بود ! دیاش سف قهیشق یرو یاما فقط موها خوردیم 40 یکه سنش باال نیا با

 

 کرد و گفت: یاون خانم مسن رو به منش کردن با یاز خداحافظ بعد

 شده !؟ یزی*خانم هندلتون چ

 

 گفت : یبا حالت اعتراض یمنش

 تموم شده ! یکه وقت ادار شنیو متوجه نم نهیخانم اصرار داره االن شما رو بب نیا×

 

 بگه که گفتم: یزیدهنشو باز کرد چ گانیر یاقا

 ! دینکن دمیگرفتم نا ام یبه زحمت امروز مرخص اومدمو یمن از راه دور گانیر یآقا کنمی+خواهش م

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفت و اشاره کرد که به اتاقش برم یباشه ا دیترد با

 

 

 گفت : یبا حالت اعتراض یمنش

 تموم شده ! یکه وقت ادار شنیو متوجه نم نهیخانم اصرار داره االن شما رو بب نیا×

 

 بگه که گفتم: یزیدهنشو باز کرد چ گانیر یاقا

 ! دینکن دمیگرفتم نا ام یاومدمو به زحمت امروز مرخص یمن از راه دور گانیر یآقا کنمی+خواهش م

 

 گفت و اشاره کرد که به اتاقش برم یباشه ا دیترد با

 

 از مبل ها نشستم یکی  یلب تشکر کردمو وارد اتاق شدمو رو ریز

 

 لیوک نیس زد دستمزد اکه قرار داره حد یاز منطقه ا شدیو ساده بود و م کیش یلیاتاق خ ونیدکوراس

 چقدر باالست !

 

 نشست و با لبخند گفت: زشیپشت م گانیر یحال کنکاش اتاق بودم که اقا در

 ؟! دیدار لیقهوه م دیخوش اومد یلی_ خ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

هماهنگ کرد تا  ینداشت و با منش یتینه تکون دادم اما انگار نظرم براش اهم یبه معن یسر

 ! ارهیبرامون دوتا قهوه ب

 

 رو شکست و سر اصل مطلب رفت ؛ نمونیسکوت ب زود یلیخ

 ؟! دیکنینم ی_خودتونو معرف

 

 هستم  کی+النا ما

 

  ! کیخانم ما تونی_خوشبختم از آشنا

 

 گانیر یطور اقا نی+منم هم

 

 ؟! دیپرونده خودتون اومد ی_برا

 

 +آا نه 

 

 ؟ دیام دار ندهیبا موکل آ ی_پس چه رابطه ا

 

 ! نجایاومدم اپرونده دوست پسرم  ی+من برا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟ لشونی_اسم و فام

 

 کارتر می+ج

 

 درباره پرونده ... شنمیرو م حاتتونی_درسته ، توض

 

کردن  ریدستگ نی، اون رو بخاطر فروش چند گرم کوکائ گذرهیم میج یگریدو روز از دست بای+ تقر

 افتاده !جا زده بود  داریخر یکه خودشو به جا یسیالبته اگه بخوام کامل بگم اون تو دام پل

 

 ! کنهیکار رو سخت م کمی نی_ا

 

 هیاون  از  نطوریشدن داشته و هم گریقبال هم سابقه فروش و دست میکه ج نجاستیکار ا ی+سخت

 پوسته  اهیخانواده س

 

 دادگاه آزادشون کنم  نیدوم یتونم تو ی! من م ستین دهیچیاما پ هیپرونده سخت حاتتونی_ممنون از توض

 

 گفتم: یخوشحال با

 !د؟یگیم یمن جد یاوه خدا+

 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دیو با نفوذ اومد کیدرجه  لیوک هی شی_البته شما پ

 

 پاکت دراورد و به سمتم گرفت و ادامه داد ؛ هی زشیم یکشو یحرف زدن از تو نیهمون ح تو

 

و  دیبدون دیکه شما با یاطالعات حقوق یسریپاکت چندتا کاغذ درباره دستمزد بنده ،  نیا ی_تو

 .وکالت دادن الزمه نوشته شده یکه برا یمدارک نطوریهم

 

 رو ازش گرفتمو تشکر کردم کاغذ

 یوقت بزاره و شروع به برس هیبراتون  یتا منش دیریگرفتن با دفتر تناس بگ می_بعد از خوندن و تصم

 !  میپرونده کن

 

 گفتمو از سرجام بلند شدم یا باشه

 ! دیکه بهم داد ی+ممنون از وقت

 

 . دارید دی_به ام

 

 اتوبوس رفتم . ستگاهیاومدمو به سمت ا رونیدفتر ب از

 

 نگهداشت و سوار شدم ستگاهیا یاتوبوس جلو یا قهیمعطل نشدمو چند دق ادیز خوشبختانه

 توان باز کردن پاکت رو نداشتم . اصال



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 نبود . یباالس اصال کار سخت یلیخ گانیر یکه دستمز اقا نیزدن ا حدس

 

که  شدیو باعث م کردیواقعا حالمو خوب م دنشیداشتم د یبودم حس بهتراومده  میج شیاز پ یوقت از

 تونستیبتونم ادامه بدم م

 

 کابوس بود ! هیاتفاقات فقط  نیتمام ا کاش

 خوابم برد ... یک دمیکم بشه که نفهم میخستگ یهم گذاشتم تا کم یخسته امو رو یها پلک

 

 راننده چشمامو باز کردم یخواب بودم که با صدا غرق

 

 آخره ستگاههی_خانم ا

 

 باز کردمو به اطراف نگاه کردم یبه سخت چشمامو

 افتاد کجا بودمو االن کجام ! ادمیکه تو دستم بود تازه  یپاکت دنیبودم که با د جیگ هنوز

 

 ! میرد شد ستگاهیچندتا ا دمیشدمو که فهم ادهیاتوبوس پ از

 

 دادموبه سمت خونه حرکت کردم ! رونیمحکم ب نفسمو

  دمیکردم که به خونه رس یرو ادهیپ یا قهیدق 20 بایرتق

 خونه باشه ! ایکه مار کردمیدعا م فقط



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 قابل تحمل بود . ریواقعا غ ییتنها طیشرا نیا تو

 

دراوردمو در رو  فمیرو از تو ک دیباز نکرد کل یپله ها باال رفتمو زنگ اپارتمانمون رو زدم اما کس از

 باز کردم ...

 

 بود  کیتار کیبود و خونه تار ومدهیوز نهن ایمار هوووف

 رفتمو چراغها رو روشن کردم . داخل

 کردمو لباسامو دراوردم  زونیرو او فمیک

 

 داده بود رو باز کردم . گانیر یکه آقا یتختم نشستمو پاکت یرو

ز که اونجا بود برق ا یرقم دنینوشته بود رو برداشتمو با د  گانیر یکه توش دستمزد اقا یا برگه

 ! دیچشمام پر

 

 داده بود رو باز کردم . گانیر یکه آقا یتختم نشستمو پاکت یرو

که اونجا بود برق از  یرقم دنینوشته بود رو برداشتمو با د  گانیر یکه توش دستمزد اقا یا برگه

 ! دیچشمام پر

 

 بدم ! گانیر یهزار دالر جمع کنمو به اقا 500تونستم  ینم کردمیاگه چند سال هم کار م یحت

 

 چشمام جمع شده بود و کالفه وسردرگم بودم ! یتو اشک

 بکنم ؟ تونستمیم کاریکنم ! اصال چ کاریچ دیبا دونستمینم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 پام گذاشتم ... یدادمو کالفه سرمو رو زشیاشکام اجازه ر به

 .موندمیدور م میاز ج دیبا یچندسال دیپول رو نتونم جور کنم شا نیا اگه

 که تا دانشگاه مونده بود ! یمدت زمان کم نیا یسر اونم تودرد نقدریمن ا یخدا اوه

 به گوشم خورد  ایمار یصدا هویکه  دمیکش یقیعم نفس

 ؟! النا×

 

 سرمو باال اوردمو گفتم:  عیسر دمویکش ینیه

 ؟!  ییایسر و صدا م یب نقدریبود سکته کنم چرا ا کینزد ای+اوه مار

 

 زد و گفت : یجون یب لبخند

 ! متاسفم×

 

 :دمیپرس دمویموهام کش یتو یتدس

 ؟! یصحبت کرد کلی+با دکتر ما

 

 نگفت ! یکننده ا دواریام زیاما چ اره×

 گفت: نیسمت اتاقش رفت و تو همون ح به

 ! شمیم ونهید دارم×

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؛ دیکه پرس دمیکش یآه

 ؟! ینیرو بب میج یتونست×

 

 کرد ! یوذ بهم معرفو بانف یاحرفه لیوک هیاشنا شدم که  یکیزندان با  یتو ی+آره حت

 

 ؟ یجد اوه×

 

 +اره

 

 سر به دفترش بزن! هیخوبه فردا  یلیخ نیا×

 

 کار رو کردم! نی+امروز ا

 

 ؟! یصحبت کرد باهاش×

 

 مبل نشست؛ یاومد و کنارم رو رونیاتاق ب از

 تونم آزادش کنم ! یجلسه دادگاه م نیدوم یدادمو گفت تو حیرو بهش توض میج طی+آره شرا

 

 گفت: یخوشحال با

 النا  هیعال نیا×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 گفتم؛ یدیحالت ناام با

 +اره اما نه اونقدر !

 

 ؟! هیچ منظورت×

 رو دستش دادمو گفتم: گانیر یدستمزد آقا برگه

 +بخون!

 

 با بهت گفت: قهیرو از دستم گرفت و شروع به خوردن کرد و بعد از چند دق برگه

 .مینیبب میتونیرقم رو ما تو خوابم نم نی! ا حیمس ای×

 

 قای+دق

 

 چونه ام گذاشت و گفت: ریز دستشو

 . میهم سر بزن گهید یلهایاز فردا به وک میتون ی! ما م ستیشهر ن نیا لینشو النا اون تنها وک دیام نا×

 

 تکون دادمو گفتم ؛ یسر فقط

 بخوابم . رمیخسته ام م یلی+من خ

 

 ! یتو که شام نخورد اما×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ! نمیحجم از فکر شب کابوس بب نیبا ا رسمتیندارم و سبک بخوابم بهتره م لی+م

 

  میش میزود تسل نقدریا دیما نبا شهیدرست م یزیچ همه×

 

 مبل بلند شدمو گفتم: یرو از

  ری+شب بخ

  ریبخ یشب×

 

 . شدمیم ونهیتو سرم داشتم د یتخت انداختم ، از حجم فکرا یسمت اتاقم رفتمو خودمو رو به

 باشه !  ایحق با مار دیشا

 مرور کردم تا بالخره خوابم برد . دمیرو د میکه امروز ج یساعت میم هزار بار نذهن یتو

. 

. 

. 

 چشمامو باز کردم ایمار دیشد یبا تکون ها صبح

 شده ! رمید دمینگذشته بود که تازه فهم هیچند ثان خوردیبه گوشم م ینامفهوم یها یصدا

 

 !یخواب موند شهیم 9ساعت داره  النا×

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 تمو گفتم:تخت نشس یرو عیسر

 ! یزندگ نی!!! لعنتتتتتت به ا یییی+لعنت

 

 رفتم  ییبلندشدمو به سمت دستشو یمعطل بدون

 اومدم رونیب ییرو شستمو از دستشو صورتم

 گفت: ایکه مار دمیزمان ممکن لباسامو عوض کردمو کفشم رو پوش نیکمتر تو

 ! کنمیصبحانه درست م یبرا یزیچی االن×

 

 ! خورمیم کیه سر کار قهوه و کشد رمید یلیخ ای+نه مار

 

 اومدم  رونیاز آپارتمان ب عیجوابش نشدمو سر منتظر

 ها دست تکون دادم یتاکس یبرا مویدیرو د ابونیساختمون تا خ فاصله

 

 .شدمو ادرس شرکت رو به راننده دادم .. یتاکس سوار

 خلوت بود ! بایتقر ابونایتا االن همه سرکار رفته بودن و خ 

 

 شدم ادهیشرکت نگهداشت و پ یجلو یکه تاکس دینکش طول یلیخ

 

  232به واحد  تیبلند به سمت اسانسور رفتمو در نها یقدم ها با
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 و خودم رفت ... تریبه سمت اتاق پ دمویکش قیتا نفس عم چند

 

 گفت: یمردونه ا یبا صدا تریدر زدم که پ آروم

 داخل ! ای_ب

 کرد  اتاق رفتم که با لبخند ازم استقبال داخل

 ... نمتیبیامروز نم کردمی_فکر م

 

 +واقعا متاسفم 

 

 . یاز االن شروع کن یتونیم میندار یادینداره امروز کار ز یرادی_ا

 

 رفتم ... زمیتکون دادمو به سمت م یسر

 

 بود و مرتب کردمو شروع به ترجمه کردم ! زیم یکه رو ییپروندها

 

 سرمو باال اوردم ؛ تریپ یکه باصدا کردمیگذشته بودو بدون موقفه کار م یساعت کی

 

 ؟! یاریهفته گذشته رو ب یاون پرونده ها شهی_النا ؟! م

 

 +حتما



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

چشمام  هویکه  رفتمیم تریپ زیپرونده ها رو جدا کردم به سمت م زمیکمد م یجام بلند شدمو از تو از

 رفت ... یاهیس

 

 ! دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیکامال چشمام س هویبرداشتم که  یمکث کردمو چند قدم یکم

 

 

 

 جلو چشمام نقش بست تریتار پ ریصورتم چشمامو به زحمت باز کردم که تصو یرو یسیحس خ با

 

 شدنینامفهومش تازه داشتن برام واضحش م یصداها

 

 النا؟!  ی_ه

 

 صدامو؟! یشنوی_م

 

 تکون دادم که گفت: یسر

 _حالت خوبه؟ 

 

 سرم گذاشتم یدستمو رومبل نشستمو  یخوردمو درست رو یتکون



 عشق آتشین
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 ؛ دیپرس تریآروم باز و بسته کردم که پ چشمامو

 زنگ بزنم دکتر؟ یخوای_م

 +نه حالم خوبه فقط فشارم افتاده بود

 

 وارد اتاق شد ینیس هیبگه در باز شد و خدمت کار با  یزیکه چ نیاز ا قبل

 رفت رونیب عیگذاشت و سر زیم یقهوه رو رو وانیو ل کیک ظرف

 

 شکمم دراومده بود! یهوه ضعف کرده بودمو صداق یبو از

 

 دمیازش نوش یرو دستم داد و کم وانیل تریپ

 جدا کرد و به سمت دهنم گرفت! کیاز ک هیچنگال تک با

 

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 _دهنتو باز کن

 

 !کردیم تمیاذ نیبود و ا یمیصم یادیز رفتارش

 

 مکث کردم که گفت: یا هیثان چند

 !؟ی_منتظر چ
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 رو تو دهنم گذاشت کیک کهیت تریباز کردمو پ دهنمو

 و ازش گرفتمو گفتم: چنگال

 ترم+خودم بخورم راحت

 داد! هیگفت و به مبل تک یا باشه

 

 گفت: تریرو تموم کردم که پ کمیقهوه و ک شتریخوردن شدمو ب مشغول

 .یدوباره بخاطر ضعف غش کن خوامی! نم ی_ بهتره همشو بخور

 ندارم لی+م

 

 چونه ام گذاشت و سرمو با طرف خودش چرخوند و گفت: ریز دستشو

 ریو ز یختیچند روز به کل بهم ر نیا یمدت به کنار تو نی_النا تو چت شده؟! عوض شدن رفتارت تو ا

 تونستم کمکت کنم. دیبگو شااومده بهم شیبرات پ یچشمات گود رفته !! اگه مشکل

 

 لب زدم: دمویکش یآه

 !امیالتم برم+خودم از پس مشک

 

 اما با کمک من.. یای_البته که از پسش برم

 

 حرفشو کامل کنه و گفتم: نزاشتم

 !ستیبه کمک تو ن یازی+از لطفت ممنونم اما ن
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 باال انداخت و گفت: ابروهاشو

 !یباهام مشورت کن یتونیهم م یشیهم اروم م ینجوریا یدرباره اش باهام صحبت کن یتونی_حداقل م

 

کنم حتما  دایخودمو پ امویب رونیمشکلم ب نیکه از شوک ا نیبعد از ا ستیما االن وقتش نا تری+باشه پ

 زنمیباهات حرف م

 

 زد و گفت: یمهربون لبخند

 !ی_ هر طور راحت

 

 مبل بلند شدمو خواستم به سمت دفترم برگردم که گفت: یرو از

 _کجا؟!

 

 سرکارم! رمی+م

 

 خونه! یو بر ی_امروز بهتر استراحت کن

 ما+ا

 !هیاجبار یمرخص نی_ اما نداره ا

 

 بهش زدمو ازش تشکر کردم! یجون یب لبخند



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 +واقعا ممنونم ازت.

 !رسونمتیبردار خودم م فتوی_ک

 گفت: عیباز کردم که سر دهنمو

 می_اما و بهونه ندار

 رو برداشتم. فمیرفتمو ک زمیلبام پررنگ تر شد و به سمت م یرو لبخند

 

 میرفت رونیداشت و از اتاق بهم کت اسپرتش رو بر تریپ

 هم متوجه شد و دستشو دور کمرم حلقه کرد ! تریکه پ رفتیچشمام تار م یکم هنوز

 

روبه رو  لریکه با  آرتور م میرفتیبه سمت در شرکت م مویاعتراض به راه رفتنمون ادامه داد بدون

 !میشد

 

 زد و از کنارمون رد شد! یعنا دارداشتم لبخند م تریبا پ یتیکرد و به وضع تریبه منو پ یکل ینگاه

 

 !میبه راهمون ادامه داد و به سمت اسانسور رفت یبدون واکنش تریپ

 

 !میشدیمعطل م دیبا قهیهر طبقه چند دق یشانس بدم آسانسور پر پر بود و تو از

 

 !دیطول کش یا قهیدق 15شدن  نیو سوار ماش نگیبه پارک دنیرس تا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 میکرد و هر دو سوار شدباز  نویدر ماش موتیبا ر تریپ

 دادم! هیتک یبسته به صندل یرو بستمو با چشما کمربندم

 

 بخوابم! یبه خونه تونستم کم دنیو تا رس کردیم یبا دقت رانندگ یلیهم خ تریپ

 

 صورتم چشمامو باز کردم! یرو یزیشدن چ دهینشده بود که با حس کش نیسنگ یلیخ خوابم

 

 !دیکشیپر م میج یو من دلم برا شدنیم نییو پاگونه هام باال  یرو تریپ یانگشتا

 

 ازم فاصله گرفت. یو کم دیدستشو کنار کش عیسر تریخوردم که پ یتکون

 

 توجه به کارش گفتم: بدون

 !م؟یدی+رس

 _اره

 تشکر کردم تریانداختمو از پ یبه ساختمون نگاه شهیپشت ش از

 و گفت: دیخند یبلند بایتقر یصدا با

 !؟یکنیمقصد درسته و بعد تشکر م یمطئن بشتا  یکنی_اول نگاه م

 

 زدمو گفتم: یمحو لبخند

 نه!؟ ایدوستم خونه اس  نمی+البته که نه خواستم بب



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 !؟یکنیم ی_تو با دوستت زندگ

 

 میاز خانواده امون دور لهایما مویاومد نجایدانشگاه ا ی+ما برا

 

 استشمامم کرد! شهیز االنم مرو ا زییپا ینمونده بو یزیدانشگاه هم چ ی_ تا شروع کالس ها

 +حق باتوعه

 

 نبود دوستت کنارت بمونم! یتو تونمیمن م ی_اگه بخوا

 

 !ندازمیتو رو به زحمت نم نیاز ا شتری+نه من ب

 

 خودمه! هیقلب یخواسته نی_ا

 

 

 ادامه داد: یحرفش شوکه شدمو فقط سکوت  کردم که ادامه با لحن مردونه ا از

 یحساب کن یتونیمن م یرو ی_ هر وقت کمک خواست

 

 +واقعا ازت ممنونم!

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 النا! یتو برام واقعا مهم ستین ازیانقدر تشکر کردن ن ی_ه

 

 باز کردم نویلبخند جوابشو دادمو در ماش هی با

 _مراقب خودت باش

 !نطوری+تو هم هم

 رفتم یشدموبه سمت در ورود ادهیپ 

 حرکت کرد و رفت. تریقفل انداختم که پ یکردمو تو دایپ فمیاز تو ک دویکل

 

 بازش کنم! تونستمیکه داشتم نم یسفت بود و با ضعف یادیقفل ز نیا یلعنت

 

 که بالخره در باز شد چوندمیو پ دیتمام قدرتم کل با

 دهنم گذاشته شد و... یرو یاز پشت دست هویدادمو خواستم وارد بشم که  رونیمحکم ب نفسمو

 رفتم یشدموبه سمت در ورود ادهیلوکاس پ نیماش از

 حرکت کرد و رفت. تریقفل انداختم که پ یکردمو تو دایپ فمیاز تو ک دویکل

 بازش کنم! تونستمیکه داشتم نم یسفت بود و با ضعف یادیقفل ز نیا یلعنت

 که بالخره در باز شد چوندمیو پ دیتمام قدرتم کل با

م گذاشته شد و دست دهن یرو یاز پشت دست هویدادمو خواستم وارد بشم که  رونیمحکم ب نفسمو

 دور کمرم جا خوش کرد!! یا گهید

 تر بود بردتم نییکه وسط چند متر پا ینیبلندم کرد و به سمت ماش نیاز رو زم هیتو چندثان 

تا بنا گوشم بود ، کامال صدامو خفه کرده  بایبزرگ که تقر یاما اون دستا دمیکشیم غیج یبلند یصدا با

 بود !



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 نداشت ! یاثر چیخودمو نجات بدم اما انگار ه کردمیم یسع زدمویتمام توان دست و پا م با

حرفا بود که بتونم خودمو با تکون دادن نجات بدمو از شدت فشار  نیتر از ا کریمادر جنده غول پ اون

 ... شدمیدستش داشتم خفه م

 از تو ، در عقب رو باز کرد ! یکی مویدیرس نیچند قدم بلند به ماش با

 انداختتم ! نیداخل ماش عیبرداشتو سر از رو دهنم دستشو

 

 دمیکشینفس م یسرفه کردن افتاده بودمو به سخت به

 رفتیم یاهیخورد و چشمام س زیاز گوشه چشمم ل یاشک

 حرکت ! نیماش هیچندثان یکه سمت راستم نشسته بود به راننده دستور حرکت داد و تو یمرد

 بودمو حالم بود دهیترس یحساب 

 دارن کاریهستن و با من چ یک نایا دمیفهمینم اصال

چشمام  یپارچه رو هیکه پشت سرم نشسته بود  یمرد هویاز شدت سرفه ام کم شده بود که  یکم

 گذاشت و محکم گره اش زد ...

 

 کلفت و بمش گفت : یمقاومت کنم که با صدا خواستم

 !! یفتیبه رحمت ب دنینفس کش یبرا یکنم تا حت یگون ینکن که سرتو تو ی*کار

 

 کرده بودن و از ترس زبونم گرفته بود ! زشیشروع به ر اشکام

 و گفت : دیرونم کش یرو دستشو

 وگرنه امکان نداشت ازت بگذرم  ششیپ متیدستور داده سالم ببر سیرئ ی*شانس اورد



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 چندشم شده بود! دنشیلحن حرف زدنش و دست کش از

 گفت: یزدم که با لحن عصب نشیتو س یپام لگد با

 کوچولو من خوب بلدم رامت کنم ! کنمیم تیال*االن ح

 

 بدنم نشسته بود ! یکنه عرق سرد رو تمیکه اون مادر حروم زاده اذ نیو از ا زدیم یبه سخت قلبم

 

 که جلوم نشسته بود بلند شد ؛ یمرد یعکس العملش بودم که صدا منتظر

 بگم ! سیبه رئ شمیرابرت انقدر سر به سرش نذار وگرنه مجبور م ی+ه

 

 !!؟ کننیصحبت م یحروم زاده ها از ک نیا یعنی شدمیو سردرگم تر م شدیم شتریلحظه اضطرابم ب هر

 داره !! کاریو با من چ هیک رئسشون

 

 باز شدن در به گوشم خورد یصدا مویدیرس دمیفهم نیماش ستادنیدادم که با ا رونیمحکم ب نفسمو

 شو ادهی* پ

 

 .شدم .. ادهیکه دور کمرم حلقه شد پ یشد و با کمک دست دهیپاهام کش هویحرکت دادم که  خودمو

 

 ! رمیاشکامو بگ یکردم جلو یدهنمو قورت دادمو سع آب

 داشتم ... یکیکوچ دیو نقطه د خوردیبه چشمم م یگوشه چشم بندم نور از



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 بلندم کرد و حرکت کرد ! نیزم یاز اونا از رو یکیکه  نمیاطرافمو بب یکم خواستمیم

 

 . دیطول کش یا قهیبزارتم حدودا چند دق نیزم یم زاده رواون حرو تا

 

 نزنه !! گهیو د ستهیبا دمیترسیآهسته شده بود که م یقلبم بقدر تپش

 

بودن  ستادهیکه کنارم ا فیاون دوتا غول کث یبجز حرکتا ییصدا چینشسته بودمو ه یچوب یصندل یرو

 ! ومدینم

 بودن . یکس ای یزیمنتظر چ انگار

 

باز و بسته شدن در اون  یکه با صدا کردمیاز گناهام توبه م خواستمویمقدس کمک م میاز مرقلبم  یتو

 ..که کنارم بودن همزمان با هم سالم دادن . یدوتا غول

 

 ! کردیم شتریاضطرابمو ب شدیتر م کیو نزد کیکه داشت بهم نزد یمردونه ا یقدمها یصدا

 

 

 باشه !! یاتفاق ها واقع نیا شدی. باورم نمبرام مثل چند سال گذشت .. هیچند ثان اون

 

  دیچیتو اتاق پ ییآشنا یکه صدا دمیکش ینفس



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دیچشماشو باز کن -

 

درست  یباهاشون نداشتمو دردسر یباشه اما چرا ؟!!! من که ارتباط راکیم یکار اقا نیا زدمیم حدس

 نکرده بودم !!

 

 

 

  دیچیتو اتاق پ ییآشنا یکه صدا دمیکش ینفس

 دیو باز کنچشماش -

 

درست  یباهاشون نداشتمو دردسر یباشه اما چرا ؟!!! من که ارتباط راکیم یکار اقا نیا زدمیم حدس

 نکرده بودم !!

 

 شد . انیجلو چشمم نم راکیم یواضح آقا ریتصو هیشد و بعد از چند ثان دهیبندم از پشت سرم کش چشم

 

 زد . یآوریشد و لبخند چندش کیباال گرفتم که بهم نزد سرمو

 

 دهنمو قورت دادم و گفتم : آب

 ؟ دیاورد نجای+منو چرا ا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 بلند شدم نیچونه ام از رو زم دنیچونه ام گذاشت و با باال کش ریز دستشو

 

 داشت ... یبد فرم و گنده ا کلیتا شونه ام بود و ه بایتقر قدش

 

 که دستشو انداخت و گفت : دمیامو عقب کش چونه

 اشتباه !! یکنیم یکه دار یکار یکه بفهم یاونقدر هم باهوش باش دوارمیما یهست ییبای*تو دختر ز

 

 و تعجب گفتم : یبا سردرگم دمیفهمیاز حرفاش نم یزیچ

 ؟! ی+چه کار

 

پس اون همه  هیبستر مارستانیهم که تو ب کلینشده ما ریبا تمام محموله دستگ میج دهی*به گوشم رس

 تو ... شیجنس پ

 

 کرد و گفت ؛ یدست شیگم که پب یزیباز کردم چ دهنمو

 یمونینداره پس فقط تو م یاما گفت از محموله خبر میکرد شیگوش مال کمی موی*ما با جک صحبت کرد

. 

 

  دیام کش نهیس یگردنم گذاشت و تا رو یشده بودم که دستشو رو جیگ یبگم کم یچ دونستمینم

تو که  یفتیبرات هم بهتره که با من درن ادیم رتیاز اونا گ شتریب یلیمن خ میت یتو ییایب ی*اگه بخوا

 .مثل .. ییخواینم

 بلند شد  فونیزنگ آ یتموم نشده بود که صدا حرفش



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 به اون دوتا محافظش نگاه کرد و گفت : راکیم یآقا

 ؟! هیک دینی_بب

 گفت ؛ هیرفت و بعد از چند ثان یریتصو فونیبلند به سمت آ یقدم ها پیبا شونیکی

 کرده ! بمونیتعق یکیقربان انگار -

 

 . دمیرو د تریمسلط شدم که چهره پ فونیبرگردونمو کامل به صفحه ا سرمو

 

 ؟!! نجایاومده ا یمن اون چجور یخدا اوه

 

 گفت: راکیم یلب صداش کردم که آقا ریز

 همراهشه ! یکس ایتنهاس  نیبب ی*لعنت

 

 محافظ کنار پنجره رفت و گفت: یکی اون

 تنهاست قربان-

 

با ما فاصله داشت به گوش  یکه انگار کم سیپل ریآژیبود که صدا ومدهین رونیاز دهنش بحرفش  هنوز

 خورد

 

 دستشو مشت کرد و گفت : راکیم یآقا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 .میبر نجایاز ا دی*با

 

 پنجره بود به سمت من اومد و دستمو گرفت .... شیکه پ یمحافظ

 دهیها و منم پشت سرشون کش و بعدش اون دوتتا محافظ کردیجلو تر از همه حرکت م راکیم یآقا 

 .شمیم

 

و  راکیم یاما از چهره اقا میساکت بود یهمگ کیبه طبقه پارکن دنیتا رس مویاسانسور شد سوار

 ! دنیترس یو کم یچقدر عصبان دیفهم شدیمحافظ هاش م

 

 ... نیدیدو نگیپارک یشدنو به سمت در پشت ادهیپ عیآسانسور باز شدن درش سر ستادنیا با

و منو محکم پشت سرش  دادیکارو بهم نم نیوقت تلف کنم انا اون حروم زاده مجال ا یکم خوستمیم

 خوردم . نیزم هویکه  دیکشیم

 

 . دمیلحظه دستم از دستش ول شد و از فرصت استفاده کردمو به سمت آسانسور دو کی

 

 از دکمه ها رو زدم یکیسوار آسانسور شدمو  عیسر

در گذاشته  نیما ب یدست هویکه  شدیبودم در آسانسور داشت بسته م دهیترس یو حساب زدیتند تند م قلبم

 باز شد ... ییشد و در به صورت کشو

 

 بردتم .... رونیو به از آسانسور ب دیدستش کش یبه موهام زد و موهامو تو یحرکت چنگ هی با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... دیشنینم ییصدا چیانگار ه دتمویکشیفقط م ونیاما اون ح کشدمیم یمحکم غیج

 

از  یکسر یولم کرد و تو هویو از دست اون مادرجنده گرفته بودم که  ختیریرو گونه هان م شکاما

 افتاد ... نیزم یمن رو یخودش جلو هیثان

 

 به گوشم خورد ؛ تریپ یشوک بودم که صدا یبهش نگاه کردمو تو دهیو ترس جیگ

 _النا ؟!

 

 ... انیلند به سمتم مب یبا قدم ها سیبا چندتا پل دمیکه د دمیسمت صدا چرخ به

 

 نشست و گفت ؛ کنارم

 _النا ....حالت خوبه ؟!

 

بغلش پنهان  یاعتراض خودمو تو یبغل خودش گرفت و من ب یتکون دادم که منو تو یسر هیگر با

 شدن دادم ... یکردمو به اشکام اجازه جار

 

 

بغلش پنهان کردمو  یبغل خودش گرفت بدون اعتراض خودمو تو یتکون دادم که منو تو یسر هیگر با

 شدن دادم. یبه اشکام اجازه جار

 

 بشم ... نیبلندم کرد و کمک کرد تا سوار ماش تریپ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 واقعا بد بود و بغض کرده بودم حالم

 

 ومدیسرم م ییچه بال یعنی دنیرسیم رید سایهمراه پل تریپ اگه

 

 به سمتم اومد . یآب وانیبا ل سایاز پل یکیدادم که  رونیمحکم ب نفسمو

 

ها  سیاز پل یکیبعد از صحبت کردن با  تریدادم پ رونینفسمو محکم ب دمویباره سر کش کی وانویل

 داشت کنارم نشست و گفت : یشتریودرجه ب

 _حالت خوبه النا ؟!

 

 فقط تکون دادم که ادامه داد ؛ سرمو

 ؟؟  خواستنیم ی_اونا ازت چ

 

بود  کیاتاقم دارمو بخاطر اون نزد یتو یردال ونیلیم میمحموله ن هیبهش بگم که  دیبا دونستمینم

 خودمو به کشتن بدم !

 

 ؟! ییشنوی_ النا ؟؟؟ صدامو م

 

 گفتم ؛ دمویطرفش چرخ به

 +آره 
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 زدن ؟ ی_ بهت صدمه ا

 

 دیدیبه موقع رس قای+نه دق

 

 داد و گفت : رونیمحکم ب نفسشو

 راحت شد المی_خ

 

 میدیرس سیبه اداره پل بعد قهیها حرکت کرد و چند دق سیپل نیسر ماش پشت

 

مخصوصا  ادیب شیپ یکدوممون دردسر چیه یبرا خواستمینم دمیترسیم یلیکه محموله لو بره خ نیا از

 که تو زندان بود ! میج

 

 دیپرسیکه سروان ازم م ییرو نوشتمو بعد از جواب دادن به سوالها ییفقط آدم ربا تیگزارش شکا یتو

 اومدم رونیب سیره پلاز ادا تریهمراه پ نوشتیم شیو منش

 

 دادم ... هیتک یبه صندل مویشد نیماش سوار

 

 حرکت ... تریهم گذاشتم که پ یرو چشامو

 بود  ختهیتمام تمرکزم رو بهم ر راکیم یبرگشتن ادم ها ترس
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ندارن  ییکه دستمزد باال یخوب یها لیدرباره وک قیاز امروز شروع کنم به تحق خواستمیم تازه

 سر برسه و منو با خودش ببره ... یکیهر لحظه  دمیترسیاما االن م

 

امروز فکر نکنم  یبه اتفاق ها کردمیم یسع دادمویکرد گوش م یبا دستگاه پخش پل تریکه پ یآهنگ به

 ؟ شدیاما مگه م

 

 I let it fall, my heart 

 قلبم سقوط کنه گذاشتم

And as it fell, you rose to claim it 

 یتا فتحش کن یتو بلند شد کردیم که داشت سقوط یدر حال و

It was dark and I was over 

 بودم دهیبود و من به اخر خط رس کیجا تار همه

Until you kissed my lips and you saved me 

 یو نجاتم داد یدیتو منو بوس نکهیا تا

My hands, they’re strong 

 ان یمن قو یدستها

But my knees were far too weak 

 نبودن یزانوانم اونقدر قو اما

To stand in your arms 

 اغوشت محکم باشم یبتونم تو تا
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Without falling to your feet 

 فتمیبه پات ن و

But there’s a side to you that I never knew, never knew 

 دونستمینم چوقتیه…دونستمینم چوقتیرو در مورد تو ه یزیچ هی اما

All the things you’d say, they were never true, never true 

 راست نبود چوقتیه…راست نبود چوقتیه یکه گفت یزیچ هر

And the games you play, you would always win, always win 

 یبرنده ا شهیهم …یبرنده ا شهیتو هم یاریکه در م ییها یباز نیبا ا و

But I set fire to the rain 

 دمیآتش کش من باران رو به اما

Watched it pour as I touched your face 

 دمیدیم کردمیکه صورتت رو نوازش م یبارشش رو درحال و

Let it burn while I cry 

 کنمیم هیکه من گر یباران مشتعل بشه در حال بذار

‘Cause I heard it screaming out your name, your name 

 تو اسم…زدیم ادیفر !باران داشت اسم تو رودمیمن شن چون

When laying with you 

 با تو ام یوقت

I could stay there, close my eyes 

 اونجا بمونم و چشمامو ببندم تونستمیم
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Feel you here, forever 

 تو رو کنار خودم احساس کنم شهیهم یبرا و

You and me together, nothing is better 

 ستین نیهتر از اب زیچ چیو ه میو تو با هم هست من

‘Cause there’s a side to you that I never knew, never knew 

 دونستمینم چوقتیه…دونستمینم چوقتیرو در مورد تو ه یزیچ هی اما

All the things you’d say, they were never true, never true 

 راست نبود چوقتیه…راست نبود چوقتیه یکه گفت یزیچ هر

And the games you’d play, you would always win, always win 

 یبرنده ا شهیهم …یبرنده ا شهیتو هم یاریکه در م ییها یباز نیبا ا و

But I set fire to the rain 

 دمیمن باران رو به آتش کش اما

Watched it pour as I touched your face 

 دمیدیم کردمیکه صورتت رو نوازش م یبارشش رو درحال و

Let it burn while I cried 

 کردمیم هیکه من گر یباران مشتعل بشه در حال بذار

‘Cause I heard it screaming out your name, your name 

 تو اسم…زدیم ادی!باران داشت اسم تو رو فردمیمن شن چون

I set fire to the rain 

 دمیباران رو به آتش کش من
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And I threw us into the flames 

 خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم و

Where I felt somethin’ die, ’cause I knew that 

 رو حس کردم یزیچ هیبود که مردن  اونجا

That was the last time, the last time 

 بار نیآخر…بار بود نیآخر نیا دونستمیم چون

Sometimes I wake up by the door 

 در خوابم برده شیفهمم پ یو م شمیم داریب یموقع ها وقت یبعض

 

Now that you’ve gone, must be waiting for you 

 منتظرت  باشم دیبا یکه رفت حاال

Even now when it’s already over 

 عشق تموم شده نیحاال که ا یحت

I can’t help myself from looking for you 

 تونم دنبالت نگردم ینم

I set fire to the rain 

 دمیباران رو به آتش کش من

Watched it pour as I touched your face 

 دمیدیم کردمیکه صورتت رو نوازش م یبارشش رو درحال و

Let it burn while I cried 
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 کردمیم هیکه من گر یباران مشتعل بشه در حال بذار

‘Cause I heard it screaming out your name, your name 

 تو اسم…زدیم ادی!باران داشت اسم تو رو فردمیمن شن چون

I set fire to the rain 

 دمیباران رو به آتش کش من

And I threw us into the flames 

 خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم و

Where I felt somethin’ die 

 رو حس کردم یزیچ هیبود که مردن  اونجا

‘Cause I knew that that was the last time, the last time, oh 

 بار نیآخر…بار بود نیآخر نیا دونستمیم چون

Oh, no 

Let it burn, oh 

 مشتعل شه بذار

Let it burn 

 مشتعل شه بذار

Let it burn 

 مشتعل شه بذار

 

 برداشتم . یتموم شدن آهنگ چشمامو باز کردمو چند برگ دستمال کاغذ با
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 رهیداره به سمت آپارتمان خودش مب تریپاک کردم که متوجه شدم پ اشکامو

 

 تعجب گفتم ؛ با

 ؟ یبریمنو کجا م تری+پ

 

 که نگاهم کنه گفت : نیا بدون

که با اسلحه  یدار ینبوده تو حتما با اون ادما مشکل ییآدم ربا هیکه اتفاق امروز فقط  دونمی_من م

 نبالتد انیممکن باز ب یسراغت اومده بودن ! اگه تو آپارتمان خودت بمون

 

 موضوع تمام مشکالتم رو چند برابر کرده بود ! نیبود و هم تریبا پ حق

 

 گفتم : دمویکش یقیعم نفس

  کنهیم دیتهد یشتریاون رو خطر ب امیاگه من با تو ب کنمینم ی+من قبلن هم بهت گفتم که تنها زندگ

 

  یبرداررو  تیضرور لیاز وسا کمی یتونیتو هم م میری_حق باتوعه پس دنبال اونم م

 

 برات مزاحمت .... خوامیمن نم تری+پ

 

 ارتشونیچرت فکر نکن و به زبون ن یحرفا نیمن انقدر به ا ی_ اوه خدا
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 که آپارتمان ما بود رفت  ییشهر جا نییدور زد و به سمت پا یدگیبر نیاول از

 

 که نگاهم کنه گفت : نیا بدون

که با اسلحه  یدار یه تو حتما با اون ادما مشکلنبود ییآدم ربا هیکه اتفاق امروز فقط  دونمی_من م

 دنبالت انیممکن باز ب یسراغت اومده بودن ! اگه تو آپارتمان خودت بمون

 

 موضوع تمام مشکالتم رو چند برابر کرده بود ! نیبود و هم تریبا پ حق

 

 گفتم : دمویکش یقیعم نفس

  کنهیم دیتهد یشتریاون رو خطر ب امیو باگه من با ت کنمینم ی+من قبلن هم بهت گفتم که تنها زندگ

 

  یرو بردار تیضرور لیاز وسا کمی یتونیتو هم م میری_حق باتوعه پس دنبال اونم م

 

 برات مزاحمت .... خوامیمن نم تری+پ

 

 ارتشونیچرت فکر نکن و به زبون ن یحرفا نیمن انقدر به ا ی_ اوه خدا

 

 که آپارتمان ما بود رفت ...  ییجا شهر نییدور زد و به سمت پا یدگیبر نیاول از
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 ساختمون نگه داشت یکه جلو دیطول نکش شتریب یساعت مین بایتقر

 

 به اطراف انداختم که گفت : ینگاه

 _من حواسم هست برو 

 

 شدم ادهیپ نیبهش زدمو از ماش یکمرنگ لبخند

 

 وارد شدمقفل بودو چرخوندمو  یرو که هنوز تو دیساختمون رفتمو کل یسمت در ورود به

 

 پله ها باال رفتمو زنگ رو زدم از

 

 دیکش ینیرنگ و جونم ه یصورت ب دنیدر رو باز کرد و با د ایکه مار دیطول نکش یلیخ

 

 باال بردمو گفتم : دستمو

 ؟ یکشیم غیچرا ج ونهید سسسی+ه

 

 افتاده النا ؟ یاتفاق چه×

 

  دمیم حیراه برات توض یتو ستین یمهم زی+چ

 تعجب گفت: با
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 کدوم راه ؟! یوت×

 

 گفتم: نیسمت اتاقم رفتمو تو همون ح به

 مینجابریاز ا دیرو بردار با شهیالزمت م گهیتا هفته د یکنیکه فکر م یلی+فقط االن واسا

 

 شد و گفت: شتریب تعجبش

 چرا ؟!!!! اما×

 

 که بهت گفتمو انجام بده .. یفقط االن زود کار دمیم حی+گفتم برات توض

 

 : و گفت دیکش یهوف

 ؟! میریبگو کجا م حداقل×

 

 رو برداشتم . کمیمدون کوچ0اتاقم شدمو از کنار کمد  وارد

 کمدمو باز کردمو گفتم : در

 یخاص لبا یمهمون هی یدقت کن فکر کن برا شتریانتخاب لباسات ب ی! فقط تو تری+آپارتمان پ

 یداریبرم

 

 

 تکون داد و گفت : یسر کالفه
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 ! یکرد جمیواقعا منو گ تو×

 

 

 ! ایباش مار عی+سر

 

 

 داد زد  رفتیکه به سمت اتاقش م یهمونجور

 بااااااشه×

 

 یرو برداشتمو تو خوریبه دردم م کردمیکه فکر م یزی، لباس هام و هرچ میشخص لیوسا عیسر

 چمدون گذاشتم ...

 

 محموله افتادم ! ادیچمدونمو ببندم که تازه  پیز خواستمیم

 ؟! کردمیم کارشیچ دیمن با یخدا اوه

 

 به سمت حال رفتمو جعبه محموله رو برداشتم . عیسر

 

 !!! یخوشبخت گفتمیکه من بهش م شدیم یزیاز اون چ شتریشک پولش ب یب

 کنم . کارشیکه چ دمیپرسیم میحتما از ج دیبا
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 زنگ خورد . میفکر بودم که گوش یتو

 جواب دادم عیسر تریاسم پ دنیدرش اوردمو با د بمیج از

 

 +الو 

 مرتبه ؟ ی_همه چ

 نییپا میایم گهید قهی+اوهوم تا چتد دق

 _منتظرم

 

 چمدونم گذاشتم . یرو قطع کردمو جعبه محموله رو بردمو تو یگوش

 

 رو صدا کردم که گفت : ایمار

 صبر کن گهید قهیدق کی فقط×

 

به سمت اتاقش رفتمو  نیبخاطر هم میمعطل باش دیبا گهیساعت د میتا ن یعنیحرفش  نیا دونستمیم

 جمع کنه ... لشویکمک کردم تا وسا

 

 !! اوردیهفته م کی یرو داشت برا لیاون همه وسا شدینم باورم

 

 

 . مشونیصندوق بذار یکمک کرد تا تو تریپ مویبرد نییزحمت چمدونها رو پا به
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 کردم !! شونیسالم داد و بهم معرف تریبه پ ایمار

 

 حرکت کرد تریپ مویشد نیماش سوار

 

 بشه . دایو همراهاش پ راکیدوباره سر و کله م دمیترسیمو ماسترس داشت یکم

 

 ؛ دیپرس ایکه مار کردمیبه کوچه ها و اطرافم نگاه م ینگران با

 شده ؟ یزیچ النا×

 

 بهم نگاه کرد و گفت: هیچند ثان تریپ

 ؟ ی_بهش نگفت

 

 گفت : تیاعصبان یو شد و با کم شتریب شینگران ایمار

 ؟ یکنیم میازم قا یرو دار یبگو چ یکنیمام  ونهید یدار یلعنت اوه×

 

 نگاه کرد و گفت : ایبه مار نهییاز آ تریبگم که پ یزیچ خواستم

داره  دمید یساختمون ، وقت یرسوندمش جلو شیساعت پ 2سرکار حالش بد شد و  ی_ النا امروز تو

 منتظر نموندمو حرکت کردم کنهیقفل در رو باز م

 که دوتا مرد به سمتش رفتن ... دمید هوی دمزیداشتم از سر کوچه دور م یوقت



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 سیبا پل عیکردم سر بشونیکه دور زدمو تعق کردنیم نیالنا رو به زحمت سوار ماش داشتن

 رو باهاشون هماهنگ کردم . بردیکه داشت النا رو م ینیماش یتماس گرفتمو آدرس لحظه به لحظه

 

از فرصت استفاد کرد و توتست از دستشون برده بودنش که موقع فرار النا  یمجتمع مسکون هی یتو

جو آروم باشه  یتا کم دیمدت مهمون من باش هیاالنم بهتر تا  مویتو اومد شیپ سیدربره بعد از اداره پل

... 

 

 شد و گفت : رهیخ تریبا دهن باز به پ ایمار

 !!! شهینم باورم×

 

 از جونت ؟! خواستنیم یاونا چ النا×

 

 ن .... ایرو بدم  ایجواب مار رتیپ یجلو تونمیم دونستمینم

 ندونه و گفتم ؛ یزیدادم فعال چ حیمورد اعتماد بود ترج تریک پ نیا با

 دونمی+خودمم نم

 

باز و  یماه هیشد دهنش مثل  نگشیوارد پارک تریکه پ یبرج دنیبگه که با د یزیچ خواستیم ایمار

 بسته شد ....
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 یماه هیشد دهنش مثل  نگشیوارد پارک تریپکه  یبرج دنیبگه که با د یزیچ خواستیم ایمار

 باز و بسته شد

 

 اورد رونیلوکاس چمدون ها رو از صندوق ب مویشد ادهیپ نیماش از

 

 گفتم : ستادمویا ایمار کینزد

  یکنیم یزیآبرو ر ی+ انقدر به اطرافت توجه نکن دار

 

 و گفت؛ دیخند زیر

  ستین یاما شدن کنمیخودمو م تالش×

 

 به سمتمون اومد و گفت: تریبگم گه پ یزیگرفت و خواستم چحرفش خندم  از

 !د؟یخندیم ی_به چ

 

 جواب دادم ؛ عیسر

 .مینستیوا نجایبهتره ا ستین یمهم زی+آااا چ

 

 _باشه

 

 . میسوار شد مویسمت آسانسور رفت به
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 گفت ؛ ایکه مار دیاومدن اسانسور طول کش نییتا پا یا قهیدق چند

 .میآپارتمانمون رو عوض کن که ستیبنظرت بهتر ن النا×

 

 گفت : تریبگم پ یزیکه چ نیاز ا قبل

 .کنمیم یفکر هی_من براش 

 

 میلبخند ازش تشکر کردم که به آسانسور اشاره کرد و سوار شد با

 

. 

. 

. 

 ضرب گرفته بودم! نیزم یبا پام رو کردمویم یناخون هام باز با

 ! میمده بودن بجز جها به سالن مالقات او یزندان یهمه بایتقر یلعنت

 صداش کنن که چشمم بهش خورد. گهید باریبلند شدم تا به نگهبان بگم  یصندل یاز رو کالفه

 

 !!رفتیراه م یو انگار به سخت ومدیبه سمت سالن م یکیتار بایتقر یته راهرو از

 

 . دمیکش ینیصورتش ه یو زخم رو یآثار کبود دنیتر شد که با د کینزد یکم

 

 چشمام جمع شد. یهنم گذاشتمو اشک تود یرو دستامو
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 ... نمیاشاره کرد تا بش میاروم به سمتم اومد و به صندل یقدم ها با

 نگهبان سرجام خشکم زد . ادیبه سمتش برم که با فر خواستم

 

 نشستم. میصندل یشدنو به ناچار رو یگونه هام جار یرو اشکام

 نشست و با لبخند گفت: یصندل یرو یهم به سخت میج

 خوشحالم یلیخ دنتیاز د_

 

 شد ... شتریهام ب هیصداش شدت گر دنیبراش تنگ شده بود و با شن یحساب دلم

 کنمو بودنشو حس کنم  هیبغلش گر یتا صبح تو خواستیم دلم

 

 گفت: یشده بودم که با لحن مهربون رهیبهش خ دیدیتار م رشویتصو یکه کم سمیخ یچشما با

 رو به چشمات نگاه کنم! قهید دقچن نینکن بزار ا هیگر ونهید ی_ه

 

 گفتم: دیلرزیکه م ییهق هق و صدا با

 سرت اوردن ؟! یی+چه بال

 

 ساده بود. یریدرگ هی ستین یزی_چ

 

 شدمو گفتم: یعصب یکم

 قشنگ معلومه که ممکن بوده بکشنت!! میج ستمی+من احمق ن
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 داد و گفت: رونیمحکم ب نفسشو

 حرفا نگرانت کنم . نیبا گفتن ا خوامیالنا نم میراجبش حرف نزن ای_ب

 

 شدم. رهیخسته و کالفه بود خ یبه چهره اش که کم دمویکش یآه

 

 چیها سر زدم اما ه لیهفته به دفتر همه وک کیبهش بگم که  تونستمیمن االن چطور م یخدا اوه

 .... میبه نجات دادن ج یچندان دیداشتن و نه ام ینییکدومشون نه دست مزد پا

رو آزاد کنه اما  میجلسه دادگاه ج نیدوم یبا استفاده از نفوذش تو تونهیبود که گفت م انگیر یآقا فقط

 . خواستیم یییباال یییلیاونم دست مزد خ

 

 دستشو جلو صورتم تکون داد و گفت : میفکر رفته بودم که ج یتو

 شده ! یزی؟!! چ یدی_النا چرا جوابمو نم

 

 لب زدم؛ آروم

 ؟ یگفت ی+نه ... چ

 

 چطوره ؟! کلیما_حال 

 

 !  یهمونجور قای+دق
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 یدستشو مشت کرد و رو میزد و ج ادیجلو اورد اشکامو پاک کنه اما نگهبان از پشت سرش فر دستشو

 زد زیم

 گفت ؛ یعصب یلحن کم با

 ..  یکنیم ونمید ینکن دار هی_النا گر

 

 پاک کردمو گفتم؛ اشکامو

 نشو  یعصب می+باشه ج

 

 دیتکون داد و پرس یسر

 نشده ؟! راکیاز م یروزا خبر نیو ا_ت

 

 دست پاچه شدم اما زود گفتم : یکم

 بشه ؟! ی+نه مگه قرار بود خبر

 

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 کنه . تتونیو اذ ادیب ایمار ایبخاطر پول اون محموله سراغ تو  دمیترسی_م

 

 کار و نکرده نی+نه خوشبختانه ا
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 ومدهیبه مالقاتم ن هفته نی؟! ا یندار ی_خوبه ، از جک خبر

 

 .دهیجواب تلفنهاشو نم گفتیم ایمار یحت دمشیکه ند شهیم ی+آاا نه منم چند روز

 

 تا انجام بده . یبهش بگ یکار هی خواستمی! م ی_اوه لعنت

 

 ؟! ی+چکار

 

 گفت: یآروم یتر کرد و با صدا کینزد یاطرافش نگاه کرد و سرشو کم به

دو هفته الزمشون  نیببره حتما تو ا کلیخانواده ما یاونو برا امخویپول دارم م کمی نیرزمیز ی_من تو

 شده .

 

  کنمیم نکاروی+ جاشو بهم بگو من ا

 

 ؟! ییایاز پسش برب یتونی_م

 

 +البته !!

 

هست کمدو  یکمد چوب هی میکه سکس کرد یبرو ، تو همون اتاق نیرزمیامروز به ز نی_خوبه ... هم

 کلیپول هست آدرس خونه ما یمقدار هیکه هستو بردار تو اون  یکیکنار بکش و از پشتش جعبه کوچ

  ادته؟؟یرو که 
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 تکون دادم که ادامه داد؛ یسر

 رو بخر و ببر . یو ضرور یخوراک لیبراشون وسا میکه باهم رفت ی_مثل همون سر

 

 +باشه حتما

 

 دیالقاتم بام ادیفرصت ب نیجواب تلفنشو داد بهش بگو تو اول ای یدیهر وقت جک رو د ی_ راست

 بده . لیتحو راکیو به م رهیباهاش هماهنگ کنم اون محموله رو از تو بگ

 

 بهم انداخت و گفت : یتر قیتکون دادم که نگاه دق یسر فقط

 النا ؟! ی_وزن کم کرد

 

 گفتم: دمویتو موهام کش یدست کالفه

 دادن ؟! لیبگو از طرف دولت بهت وک ستیمهم ن نای+ا

 

 و گفت : رو لبش نشست یپوزخند

نگاه  نیوکالت رو فرستاده بودنو با اول یدانشجو هیپوستم اونا  اهیس هیرفته که من  ادتی_انگار 

 رو هم پاس نکرده 4که هنوز ترم  دمیفهم

 گفتم: دمویتو موهام کش یدست کالفه

 دادن ؟! لیبگو از طرف دولت بهت وک ستیمهم ن نای+ا
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زنگ وقت مالقات بلند شد و نگهبانا شروع به  یکه صدابگم  یزیخواستم چ دمویکش یآه یناراحت با

 ها کردن یبلند کردن زندان

 

 ... یتو شلوغ تونمینم یلیپا خ نی_ بهتره تا خلوته برم با ا

 

 خرفشو کانل کنه و گفتم : نزاشتم

 + باشه مراقب خودت باش

 

 ! نطوری_تو هم هم

 

 نگاه کردن بهم به سمت راهرو رفت ! یا هیبلند شد و بعد از چند ثان زیزدم که از پشت م یلبخند

 

 شدن دادم یرفتمو به اشکام اجازه جار یسمت در خروج به

 

 زارهیرو داره پشت سر م یسخت یکه چه روزا دیفهم شدیزندان خورده بود م یکه تو یکتک از

 

 اتوبوس رفتم . ستگاهیار محوصله زندان خارج شدمو به سمت ا المیگرفتن وسا لیاز تحو بعد

 

 ! یزندگ نیبه ا عنتل
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 . میدردسر شد نیگرفتار ا شدیخوب م نمونیب یکه داشت همه چ یوقت قایدق

 

 

 نشستم که بالخره اتوبوس اومد ! ستگاهیا یتو یا قهیدق چند

 

 پنجره خودمو جا کردم ... کینزد یصندل نیاخر یشدمو رو سوار

 دراوردمو مشغول گوش دادن به آهنگ شدم . فمیاز تو ک مویهنزفر

 

 نداشتم تنگ شده بود! یکه ذهنم شلوغ نبود و سردرد ییروزا یدلم برا چقدر

 

 آهنگ قطع شد . جیمس یمتن آهنگ شروع نشده بود که با صدا هنوز

 

 بازش کردمو خوندم عیسر

 نمونده ... یزیتا شروع کالسا چ یعنی نیا کردمویانتخاب واحد م دی!! آخر هفته با یلعنت اوه

 

 دینداشت درس و دانشگاه بود اما بخاطر خانواده ام با تیکه برام اهم یزیعا تنها چاون اوضاع واق یتو

 . رفتمیحتما م

 

 کردم . یادامه اهنگو پل دمویکش یقینفس،عم
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 بود نیشک هم یآروم کنه ب تونستیکه م یآهنگ تنها

 

I praise Allah for sending me you my love 

 فرستاد عشق منمن  یسپاسگزار خدام که تو رو برا من

You found me home and sail with me 

 یهوا حرکت کرد یو با من رو یمن رو ساخت یخونه  تو

And Im here with you 

 با تو هستم نجایمن ا و

Now let me let you know 

 یبه من اجازه بده که بزارم بدون حاال

Youve opened my heart 

 یقلب من رو باز کرد تو

I was always thinking that love was wrong 

 که عشق اشتباهه کردمیفکر م شهیهم من

But everything was changed when you came along 

 یکه تو اومد یکرد وقت رییتغ زیهمه چ یول

OOOOO 

 اووووو

And theres a couple words I want to say 

 بگم خوامیدوتا کلمه هست که من م و
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For the rest of my life 

 میزندگ ی هیبق یبرا

Ill be with you 

 با تو باشم خوامیم من

Ill stay by your side honest and true 

 ستمیدر کناره تو صادق و خالصانه با خوامیم من

Till the end of my time 

 عمرم انیپا تا

Ill be loving you.loving you 

 عاشقت. باشم عاشق تو خوامیم من

For the rest of my life 

 میزندگ هیبق یبرا

Thru days and night 

 روزها و شبها یاغاز تا انتها از

Ill thank Allah for open my eyes 

 چشمان من رو باز کرد نکهیا یاز خدا)هللا( تشکر کنم برا خوامیم من

Now and forever I...Ill be there for you 

 تو باشم یراب نجایدر ا خوامیمن...من م شهیهم یو برا حاال

I know that deep in my heart 

 که در اعماق قلبم دونمیم من
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I feel so blessed when I think of you 

 در فکر توام یوقت کنمیم یادیز یاحساس خوشبخت من

And I ask Allah to bless all we do 

 رو ببخشه میکه ما انجام داد ییکارها یهمه  خوامیمن از خدا م و

Youre my wife and my friend and my strength 

 یزن من و دوست من و نقطه قوت من هست تو

And I pray were together eternally 

 میکه ما تا ابد با هم کنمیمن دعا م و

Now I find myself so strong 

 دونمیم یقو یلیمن خودم رو خ حاال

Everything changed when you came along 

 یکه تو اومد یکرد وقت رییتغ زیچ همه

OOOO 

 اوووو

And there’s a couple word I want to say 

 بگم خوامیدوتا کلمه هست که من م و

For the rest of my life 

 میزندگ ی هیبق یبرا

Ill be with you 

 با تو باشم خوامیم من
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Ill stay by your side honest and true 

 ستمیصانه بادر کناره تو صادق و خال خوامیم من

Till the end of my time 

 عمرم انیپا تا

Ill be loving you.loving you 

 عاشقت. باشم عاشق تو خوامیم من

For the rest of my life 

 میزندگ هیبق یبرا

Thru days and night 

 روزها و شبها یاغاز تا انتها از

Ill thank Allah for open my eyes 

 چشمان من رو باز کرد نکهیا یکنم برااز خدا تشکر  خوامیم من

Now and forever I...Ill be there for you 

 تو باشم یبرا نجایدر ا خوامیمن...من م شهیهم یو برا حاال

I know that deep in my heart now that youre here 

 یهست نجایدر اعماق قلبمه حاال که تو ا نیا دونمیم من

In front of me I strongly feel love 

 کنمیاحساس عاشق بودن م دایمقابل من من شد در

And I have no doubt 

 ندارم یمن شک و
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 دمیمونده به آخر متوجه شدم رس یکی ستگاهیا دنیاهنگو گوش داده بودم که با د نیچند بار ا دونمینم

... 

 

 می، من به ج رفتمیحتما م دیاما با دمیترسیم یجلوم ظاهر بشن کم راکیم یکه دوباره افراد آقا نیا از

 برسونم . کلیقول داده بودم که اون پولو به خانواده ما

 

 

 نشم. ریتا غافلگ کردمیکوچه رو چک م یهمه جا اطیرفتمو با احت نیزم ریآهسته به سمت ز یقدم ها با

 

 . دمیرس نیزم ریکه به ز دیطول نکش شتریب یا قهیدق چند

 رو برداشتم  دیلکنار پنجره دستمو. داخل کردمو ک از

 صورتم خورد یتو یبد یلیخ یدر رو باز کردم که بو ستین یکس دمیفهم یسرمو چک کردمو وقت پشت

 

 !  یلعنت اوه

صحنه  دنیشدم که با د نیرزمیگذاشتمو به ناچار وارد ز مینیب یکه دستمو رو خوردیداشت بهم م حالم

 . دمیکش یمحکم غیروبه روم ج

 

 . دمیکشیم غیشده بودمو فقط ج رهیشده بود خ زونیجسد جک که از سقف آو به

 

 . دمیرس نیزم ریکه به ز دیطول نکش شتریب یا قهیدق چند
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 رو برداشتم  دیکنار پنجره دستمو. داخل کردمو کل از

 صورتم خورد یتو یبد یلیخ یدر رو باز کردم که بو ستین یکس دمیفهم یسرمو چک کردمو وقت پشت

 

 !  یلعنت اوه

 گذاشتم... مینیب یکه دستمو رو خوردیبهم مداشت  حالم

 . دمیکش یمحکم غیصحنه روبه روم ج دنیشدم که با د نیرزمیبه ناچار وارد ز 

 

 . دمیکشیم غیشده بودمو فقط ج رهیشده بود خ زونیجسد جک که از سقف آو به

 باورم کنم . تونستمینم مویدیکه م ویزیچ

 

 .رنگ شده بود  اهیجک کامال کبود و س چهره

تو معده ام بود رو باال اوردم  یکه رو به روم بود حالم بد شد و هرچ یوحشتناک یبد و صحنه یبو از

... 

 

 شدن  کیبهم نزد یاومدم که چند نفر رونیب نیزم ریبلند از ز یقدم ها با

 

 ؟! شدهی*خانم چ

 

 گفتم: ادیبا فر یهمونجور

 اون تو کشته شده ... یکی+
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 ؟! دی؟!! شما مطمئن ی*ک

 . دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیبگم که چشمام س یزیچ واستمخ

 

. 

. 

. 

 به اطرافم انداختم .. یچشمامو باز کردمو نگاه یشلوغ یصدا با

 

افتاد  ادمیبودن تازه  ستادهیکه چند متر اون ور تر ا یتیازدحام جمع یو صدا سیپل یها نیماش دنید با

 . دمید یتیچه وضع یجک رو تو

 

 نیرزمیز کیکه نزد یهاش چرخ داشت بلند شدمو به سمت افسر هیکه پا یبرانکارد یتخت یرو از

 رفتم . دادیدستور م هیبودو به بق ستادهیا

  

گرفتن حتما سراغ  یاون حروم زادها منو اونجور یو آدماشه ، وقت راکیکه قتل جک کار م دونستمیم

 جک هم اومدن !

 

 شدن ! یصورتم جار یاجاز رو یاشکام ب دمویکش یآه

 

 سرباز جلومو گرفت : هیافسر نشده بودم که  کینزد

 . نیصحنه بش کینزد نیتونی*خانم شما نم
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 با التماس و اشک گفتم ؛ ومدویبه زحمت از گلوم درم صدام

 با افسر صبحت کنم من فقط چندتا سوال دارم دیبزار کنمی+خواهش م

 

 . کننیم یازرسدارن صحنه رو ب شونیبهتون بدم ا تونمیاجازه رو نم نی*ا

 

 باال بردمو گفتم: صدامو

 مهم رو بهشون بگم زیچ هی دی+اما من با

 

بود گفت  کشیکه نزد یکه سرشو به طرفم برگردوندو به سرگروهبان دیصدام به گوش افسر رس انگار

 جمع کن . یاصالعات محل کمیبرو 

 

 ته بود گفت:که جلومو گرف یبه سمتم اومد و به سرباز یبهش بود که چند قدم نگاهم

  ادی_ بزار ب

 

 شدم . کشیرو پر کردمو نزد نمونیقدم ب چند

 ! قیدق یو نگاها یجو گندم یبا موها یچهره جا افتاد و جد هی

 گفت: یمحکم یکه با صدا ستادمیبه روش ا رو

 ؟! یبگ یخواستیم ی_تو چ

 

 بگم ؟!! تونمیم یافتادم که اصال چ نیا ادیزبونم بند اومد و تازه  یکم
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و چرا  شناسمیکه اصال اونا رو از کجا م دنیپرسیو آدماشه ، مسلما ازم م راکیبگم کار م هاگ

 ! کنمیم ییادعا نیهمچن

 

تا آخر  میکل داستان رو بهشون بگم مثال ج خواستمیبد بود اگه م شینجوریزندان هم یتو میج طیشرا

 .!! میفتادین مهم زندا ایخودمو مار ینه تنها اون حت موندیتو زندان م دیعمرش با

 

 ؛ دیفکر بودم که افسر پرس یتو

 _ خانم ؟!! حالتون خوبه ؟!

 

 تکون دادم که ادامه داد؛ یسر

 ؟! دیبگ دیخواستیم ی_شما چ

 

 بگم! یچ دونستمیشده بودمو نم  جیاز ترس گ 

 قورت دادمو لب زدم؛ یدهنمو به سخت آب

 بگم ... خواستمی+م

شد که چشمام  یچ دمیتنفسم کم شده و نفهم یبرا ژنیسلحظه حس کردم اک هیترس و اضطراب  از

 رفت ! یاهیس

 

 

 ؛ دیفکر بودم که افسر پرس یتو

 _ خانم ؟!! حالتون خوبه ؟!
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 تکون دادم که ادامه داد؛ یسر

 ؟! دیبگ دیخواستیم ی_شما چ

 

 بگم! یچ دونستمیشده بودمو نم  جیاز ترس گ 

 قورت دادمو لب زدم؛ یدهنمو به سخت آب

 بگم ... ستمخوای+م

شد که چشمام  یچ دمیتنفسم کم شده و نفهم یبرا ژنیلحظه حس کردم اکس هیترس و اضطراب  از

 رفت ! یاهیس

 

. 

. 

. 

. 

 گفتم . یاحساس سوزش تو دستم چشمامو باز کردم و آخ با

 بهتر شد . دمیبار چشمامو باز و بسته کردم تا د چند

 

 . مارستمانمیب یتو دمیدستمو اطرافم نگاه کردم که فهم به

 

 سر جک افتاده ! ییچه بال فتادیم ادمیداشت  تازه
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 پرستار رو صدا کردم . دمویتو موهام کش یدست کالفه

 

 ! کاریچ دونستمیاما نم کردمیم یکاریهرچه زودتر  دیبا

 دست به قتل زده ! راکیکه م ارزهیچقدر م یاون محموله لعنت یعنی

 سر اونه . ریزندان هم ز یتو میحروم زاده !! حتما کتک زدن ج یلعنت

 تا اون مادرجنده ها نکشتنش . اوردمیم رونیرو از زندان ب میزود ج یلیخ دیبا

 

 به سمتم اومد و گفت: یتخت نشستم که پرستار شاک یرو دمویکش رونیکه به دستم وصل بودو ب یسرم

 خانم ؟! هنوز سرمتون تموم نشده . دیکنیم کاری* چ

 

 گفتم : کردمو سیلبمو خ دوره

 برم . دی+من با

 

 . دیصحبت کن ستادنیکه جلو در ا ییسایهم سرمتون تموم شه هم با پل دیبا دیتونی* االن که نم

 

 

 دم؛یپرس  دهیبر دهیدست و پامو گم کردمو بر یحرف کم نیا دنیشن با

 باهشون صحبت کنم؟ دی... با ی... چ ی+برا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 اشون کنم .تا صد دیدراز بکش نجایهم ستمین انی*من در جر

 

که پشت سرش  یستوان با سرباز هی قهیبگم به سمت در رفتو بعد از چند دق یزیکه چ نیاز ا قبل

 وارد اتاق شد . کردیحرکت م

 

 تخت نشستم یدهنمو قورت دادمو رو آب

 

 کردم خودمو ناراحت نشون ندم یاشکامو گرفتمو سع یزحمت جلو به

 

 لب زدم ؛ یسخت به

 +سالم

 

 ! دیبگ قتونویلطفا مشخصات دق ورکیوین 54هستم از اداره  سی_سالم افسر لو

 اومدم  ورکیویبه ن لیتحص یسالمه و تازه برا 19هستم  کی+ النا ما

 

 ؟! دیهمراهتون دار ییکارت شناسا کی_خب خانم ما

 نه تکون دادم که ادامه داد؛ یبه معن یسر

 !د؟یداشت کاریچ نیزم ریتو اون ز دیبگ کی_خب خانم ما

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

هولم کرده  ینگاهش حساب ینیبگم ، سنگ یبهش چ دونستمیدستام قفل کردمو نم یرو همونگا

 بود و انگار ذهنو دهنم قفل شده بود

 

 ؟! کی_خانم ما

 

 لحظه گفتم: هیاومدمو تو  رونیبم صداش از تو بهت ب از

 

منو به  دادمیبهش غذا م شهیکه هم یاون کوچه اس و سگ ینداشتم آپارتمانم تو ی+من اونجا کار

 رفتم داخل که با اون صحنه رو به رو شدم . شناختمیم نویرزمیاون ز یاونجا کشوند چون صاحب ها

 

 ؛ دیباال انداخت و پرس ییابرو سیلو افسر

 ؟! یشناختیاز کجا م نویرزمیاون ز ی_صاحب ها

 

 . میآشنا شدبه منو دوستم کمک کردنو باهم  یاسباب کش یتو میاومده بود نجایتازه به ا ی+اونا وقت

 

 

 ؟! دی_ تا چه حد آشنا شد

 

تشکر ازشون هر از  یکمک کردنو ما هم برا یو اسباب کش دیبهمون تو خر یکم اونا چند بار یلی+خ

 . میکردیو قهوه دعوتشون م کیصرف ک یگاه برا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ! دیبا اونا در ارتباط نبود یادیمدت ز دی... خب شما شانس اورد نطوری_که ا

 

 : دمیدمو پرسحرفش تعجب کر از

 +چرا ؟!

 

 شیساعت پ کی نیبودن حتما قصد سو استفاده از شما رو داشتن ! هم نیکوکائ ی_ اونا قاچاقچ

 تموم شد میکرد دایپ نیرزمیکه تو اون ز یصورت جلسه کردن اجناس

 

 +باورش سخته 

 

 . نطورهیا نیشد ورکیویمثل ن یشما که تازه وارد شهر بزرگ ی_برا

 

 ؛ دیسنگفتم که پر یزیچ

 ؟! دیاون سه نفر خبر داشت نی_شما از ارابطه ب

 

 گفتم: یدادمو با ناراحت رونیب نفسمو

 بودن . یخوب ی+ اونا دوستا

 

 ونیم یبود شما از اختالف دهیکه به دار بسته شه به قتل رس نینکرده و قبل از ا ی_جک هارتز خودکش

 ؟! دیخبر دار یا گهیافراد د ایسه تا با گروه  نیا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 دهنم گذاشتم : یدستم رو دمویکش ینیه سیحرف افسر لو از

 ! شهیمن باورم نم ی+اوه خدا

 

 خانم دی_ جواب منو بد

 

 دونمینم یزی+نه چ

 

 . دیخارج نش ورکیوینشدن پروندع از ن لیفقط تا تکم کی_ باشه خانم ما

 

 

 رفت . رونیکه پشت سرش بود از اتاق ب یتکون دادن که همراه سرباز یسر

 

 رفتم . رونیتخت بلند شدمو از اتاق ب یز روا عیسر

 

 رو گرفته بودو واقعا بد بود . دمید یجلو اشکام

 

 خاموش شده. دمیکه د رمیتماس بگ ایرو دراوردمو با مار میگوش

 

 روبه رو شدم. تریو پ ایپاسخ از مار یب یاز تماسا یلیروشنش کردم که با س عیسر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 گفت : یو کالفه ا یرو برداشت و با لحن عصب یصله گوشتماس گرفتمو بالفا ایبا مار یمعطل یب

 ؟! ییمعلومه کجا چیالنا ه الو×

 

 گفتم؛ هیگر با

 +الو

 

 برات افتاده؟! یالنا؟! اتفاق شدهیچ×

 

 

 گفت: ایکه مار کردمیم هیگر یبلند یحرف بزنمو فقط با صدا تونستمینم هیشدت گر از

 !؟ییو کجا شدهیبگو چ کنمیخواهش م میترسونیم یدار النا×

 

 . امیم رونیب مارستانی+ دارم از ب

 

 

 افتاد ؟! یچه اتفاق گهیحرف بزن د یلعنت×

 

 +جک رو کشتن!

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 من چطور ممکنه ؟!! یاوه خدا ×

 

 

 حروم زاده و آدماشه راکی+کار اون م

 

 شهینم باورم×

 

 ایمار یبهم کمک کن دیباتا اونجا نکشتنش  ارمیب رونیرو از زندان ب میج دی+با

 گفت: ایکه مار کردمیم هیگر یبلند یحرف بزنمو فقط با صدا تونستمینم هیشدت گر زا

 !؟ییو کجا شدهیبگو چ کنمیخواهش م میترسونیم یدار النا×

 

 . امیم رونیب مارستانی+ دارم از ب

 

 

 افتاد ؟! یچه اتفاق گهیحرف بزن د یلعنت×

 

 +جک رو کشتن!

 

 من چطور ممکنه ؟!! یاوه خدا ×

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 حروم زاده و آدماشه راکین م+کار او

 

 شهینم باورم×

 

 ایمار یبهم کمک کن دیباتا اونجا نکشتنش  ارمیب رونیرو از زندان ب میج دی+با

 

 دنبالت ... امیم تریبا پ شمیمن ! االن اماده م یاوه خدا ×

 

 گفتم: عیسر

 صحبت نکردم . تریمشکلمون با پ نی! من هنوز راجب ا ایتنها ب ای+نه مار

 

 

 ؟! نمتیکجا بب اشهب×

 

 مرکز شهر متنظرتم ! کیکافه نزد ی+من تو

 

 رسونمیزود خودمو م یلیخ زمیعز باشه×

 

 گذاشتم فمیک یتو مویگوش دمویکش یآه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شستم . خیرفتمو صورتمو با آب  ییخارج بشم به سمت دست شو مارستانیکه از ب نیاز ا قبل

 

 .کردمیبدنم حس م یارو تو تمام سلول ه یو خستگ سوختیبه شدت م چشمام

 

 اتفاق هافکر کنم . نیکدوم از ا چیکه به ه نیبخوابم بدون ا یچند روز خواستیم دلم

 

 

 شدم رهیفروغم خ یب یبه خودم نگاه کردمو به چشما ییدست شو نهییآ از

 

 که جک کشته شده! گفتمیم میبه ج دیبا چطور

 بدم .رو از تو زندان نجاتش  میج دیمن اصال چطور با یخدا اوه

 

 خارج شدم . مارستانیاومدمو از ب رونیب ییاز دست شو کالفه

 

 رفتم . ادهیراه بود و پ یا قهیکافه روزا چند دق تا

 

 بود رو انتخاب کردمو پشتش نشستم . یدورش هم خال یزایکه م یزیم نیکافه شدمو اخر داخل

 

 م دوختم ...چش میبا ج مییدوتا یسرگرم شدمو به عکسا میبا گوش ایاومدن مار تا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دادیعذابم م شهیهم یترس از دستش برا حس

 

 دیرس یکه اون روز لعنت ،ساختمیم میرو ج یعشق واقع هیادوارد رو فراموش کرده بودمو داشتم  تازه

. 

 

 . کردمیبا تمام وجودم حس م نویبهم واقعا متفاوت با ادوارد بود ا میج حس

 

 

 شدمیکه باهاش تنها م ییوقتا

 

 باهاش رابطه داشته باشمو کنارش آرامشو حس کنم . خواستیملحظه دلم  هر

 

 اومدمو بهش نگاه کردم . رونیاز فکر ب ایفکر بودم که با تکون  مار یچقدر تو دونمینم

 

 کرده . هیگر ریدل س هیحدس بزنم که  تونستمیقرمز بود و م چشماش

 

  رهید تا سفارش هامونو بگبگه که گارسون به سمتمون اوم یزیدستش گرفتو خواست چ یتو دستمو

 

 رو ایآب خواستم که مار یبطر هیفقط  من

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گارسون کرد و گفت : به

 !یشکالت کیو ک وهیآبم دوتا×

 

 گفتم ؛ ایکرد و ازمون دور شد که رو به مار اداشتیسفارش ها رو  عیسر گارسون

 چطور ... طیشرا نی+تو ا

 

 حرفمو کامل بزنمو گفت : نزاشت

 یو لبات ترک خوردن حت زنهیم یدیرنگت به سف ینخورد یزیخودت بکن از بس چ نگاه به هیالنا  ×

 ؟! یکمک کن میبه ج یخوایم تتیوضع نیچطور با ا یراه بر یجون ندار

 

 نگفتم . یزیشدنو چ یجار اریاخت یب اشکام

 نگاهم کرد و با بغض گفت : یبا ناراحت ایمار

 دینبا میباش یاالن قو دی! ما با رمیخودمو بگ یجلو متونیمنم نم یکن هیگر یالنا بخوا کنمیم خواهش×

 هم تکرار بشه . کلیما ای میج یبرا گهید باریجک افتاد  یکه برا یاتفاق میبزار

 

 بود ! ایبا مار حق

 باشه تکون دادمو گفتم؛ یبه معنا یسر

 

سوال  یسر برابردنم ، دوتا اف مارستانیحالم بد شد و به ب دمید تیجک رو تو اون وضع ی+امروز وقت

  مارستانیازم اومدن ب دنیپرس

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 خب ؟!! ×

 

سخت تر از  میکار ج یعنی نیکردنو ا دایپ نیکوکائ نیرزمیگفت که تو ز کردیکه باهام صحبت م ی+افسر

 قبل شده !

 

 گفت: یو کالفگ یبا ناراحت ایمار

 ! میپشت هم اورده باش یاریهمه بد ب نیا شهیمن باورم نم یاوه خدا ×

 

 گذاشت و رفت . زیم یبگم گارسون سفارش ها رو رو یزیکه چ نیا از قبل

 

 ؛ دیبا دستام پوشندم که پرس صورتمو

 ؟! دهیبه ذهنت رس یزیچ میکمک به ج یبرا ×

 

مرتبط  یپرونده ها یکه سابقه ییها لیامشب با تمام وک نیکه هم نیا رسهیکه به ذهنم م ی+نه تنها راه

 . میزنبا قاچاق دارنو باهاشون حرف ب

 

 ... میکنیکارو م نیهم ×

 

 . می+ پس پاشو بر

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 چنلگالو برداشتم و شروع به خوردن کردم . لیم یها اشاره کرد که ب وهیو آبم کیک به

. 

. 

. 

 بهم داده بود در رو باز کردمو وارد آپارتمان سوپر لوکسش شدم . تریکه پ یدیکل با

 

 . ستشیه نحدس بزنم ک تونستمیخاموش و سکوت م یلوسترها از

 

 گذاشتم . زیم یرو فمویکاناپه نشستمو ک یرو خسته

 گفتم: یدیهم کنارم نشست که با نا ام ایمار

کمک کنه  میبه ج تونهینم یلیوک چیجز اون ه رمیتماس بگ گانیر یبا آقا دیبا میندار یا گهید ی+چاره 

! 

 

 ... میتونینم میکناگه چند سال هم کار  یحت ادهیفراتر از ز یییلیاما دستمزد اون خ ×

 

 گفتم: تیادامه حرفشو بزنه و با اعصبان نزاشتم

 گفتنیم حیچقدر صر میدادیم حیها توض لیرو به وک میج طیشرا یوقت یدیاما خودت که د ادهی+آره ز

 ... میگریتماس م گانیر یفردا با آقا نیکنن ، هم یکار توننینم

 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 .گذاشتم  زیم یرو فمویکاناپه نشستمو ک یرو خسته

 گفتم: یدیهم کنارم نشست که با نا ام ایمار

کمک کنه  میبه ج تونهینم یلیوک چیجز اون ه رمیتماس بگ گانیر یبا آقا دیبا میندار یا گهید ی+چاره 

! 

 

 ... میتونینم میاگه چند سال هم کار کن یحت ادهیفراتر از ز یییلیاما دستمزد اون خ ×

 

 گفتم: تیادامه حرفشو بزنه و با اعصبان نزاشتم

 گفتنیم حیچقدر صر میدادیم حیها توض لیرو به وک میج طیشرا یوقت یدیاما خودت که د ادهی+آره ز

 ... میگریتماس م گانیر یفردا با آقا نیکنن ، هم یکار توننینم

 

 . ینکن ریگ ییایکه از پسش برنم یتا وسط کار یبهش فکر کن تا صبح بهتره×

 

 لند شد و به سمت اتاق مهمان رفت که گفتم:از کنارم ب اینگفتم که مار یزیچ

 ؟! ای+مار

 

 سمتم برگشت و خسته بهم نگاه کرد به

 بله×

 

 بدونه. یزیموضوع چ نیاز ا تریپ خوامی+نم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ! یتو بخوا هرطور×

 

 گفتن به سمت اتاق رفت . ریزدمو بعد از شب بخ یلبخند

 

 تخت افتادم . یبه سمت اتاق رفتمو رو ایپشت سر مار کالفه

 

بود که  گانیر یجور کردن دستمزد آقا ریبود اما انقدر فکرم درگ ومدهیهنوز ن تریبود که پ بیعج برام

 رو فراموش کردم . تریبه کل نبود پ

 پرداخت کنم. تونمیچقدر از دست مزدشو م نمیتا بب کردمیکه داشتمو جمع م ییتمام پول ها دیبا

 

 رفتم . تریاز رو تخت بلند شدمو به سمت اتاق کار پ عیسر

 برداشتم . زشیم یکشو یبرگه از تو هینشستمو  زشیم پشت

 بودو برداشتمو شروع کردم به حساب کردن . زیم یکه رو یخودکار 

 

 برگه نوشتم . یقبل دانشگاه شدمو پولشو رو یآمادگ یرفتن به کالس ها الیخیب

 + دالر  1000 شهیماه و ماه بعدم که سر جمع م نیدالر + پول حقوق ا 150

 دانشگاه تا آخر ترم + یدهایدالر خر 200

 ماهم ... نیا یبیدالر پول توج 70

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یقبل دانشگاه رو نرم و برا یآمادگ یکه کالس ها یدالر داشتم اونم در صورت 1420 سرجمع

 نکنم . دیدانشگاه خر

هم  گانیر یدرصد از دستمزد آقا کیکه  شدیدالر م 3000کل پولم  فروختمیاگه لب تابم رو هم م یحت

 . شدینم

 

 ؟!!  اوردمیاز کجا م دیدالر رو با 500,000من  یخدا اوه

 

 گذاشتم. زیم یسرمو رو دمویکش یآه

 حالت ممکن بودم . نیکنمو تو کالفه تر کاریچ دونستمینم واقعا

 بدنم نبود !  یتو یخسته بودمو انگار جون یلیخ

 

 رم خواب شد ...ذهنم هنوز مشغول حساب کردن بودم که کم کم چشمام گ تو

 

با ترس  دمویاز خواب پر ییرایتو پذ یزیشکستن چ یبا صدا هوینشده بود که  نیخوابم سنگ یلیخ

 برداشتم . زیم یسرمو از رو

 

 بلند شدمو از اتاق خارج شدم یصندل یاز رو عیسر

 

 خورد ! تریرفتم که چشمم به پ ییرایسمت پذ به

 نبود . یکار سخت تریدادن پ صیبود اما تشخ روشن ییرایپذ یها یکه فقط نور مخف نیا با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 زانوهام نشستم . یبلند به سمتمش رفتمو کنارش رو یقدم ها با

 

 بفهمم که چقدر مسته ! تونستمیکه تمام مشمام رو پر کرده بود م یالک یبو از

 

 تکونش دادمو صداش کردم ؛ آروم

 ؟!! تری+پ

 

 +حالت خوبه ؟!

 

 تکون داد.آره  یبه معن یخورد و سر یتکون

 

 . یتا به اتاقت بر کنمی+خوبه کمکت م

 

 گرفتمو کمکش کردم تا بلند شه  دستشو

 تعادلشو حفظ کنه . تونستیمکه مست بود اما هنوز حواسش جمع بود و نیا با

 

 با پام در اتاقو باز کردم . مویبه سمت اتاق خوابش رفت باهم

 ! کردیم تمیاذ یکه کم تریپ ینیسنگ

 تخت انداختمش . یرو مویب بزرگ اش که وسط اتاق بود رفتسمت تخت خوا به
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 سرشو درست کردم ... ریز یبه شونه ام دادمو بالش ها یو قوس کش

 

 . دمیرو روش کش یو روتخت ادیرو تخت باالتر ب یکردم کم کمکش

 

 . دتمیدستمو گرفتو به سمت خودش کش هویتخت بلند شدم که  یلبه یرو از

 

 

 ...افتادم  تریبغل پ یو از دست دادمو تولحظه تعادلم هی تو

شروع به خوردن  قیلبام گذاشت و عم یبگم که لباشو رو یزیتعجب بهش نگاه کردمو خواستم چ با

 لبام کرد .

 

 

 ...افتادم  تریبغل پ یلحظه تعادلمو از دست دادمو تو هی تو

شروع به خوردن  قیو عم لبام گذاشت یبگم که لباشو رو یزیتعجب بهش نگاه کردمو خواستم چ با

 لبام کرد .

 

 نشون بدم یکه واکنش نیاز ا قبل

 

 ترم کرد . کیدور کمرم حلقه کرد و به خودش نزد دستشو
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متر هم ازم جدا  یلیم کیبه اندازه  یاش گذاشتمو هلش دادم اما حت نهیقفسه س یرو دستامو

 نشد .

 

 . ترسوندتمیداغ و کشدارش داشت م ینفسا

اما تمام اون  شدمیم کیشدن بهش تحر کیبا نزد یباهاش سکس داشتم و هر از گاه که قبلن نیا با

 بود . میاتفاقات مال قبل از رابطه داشتنم با ج

 

 زحمت خودمو ازش جدا کردمو گفتم : به

 ! یکنیم تمیاذ ی+دار

 

 . دیکمرم کش یلباسم داخل برد و انگشتشو رو ریاز ز دستشو

 

 هوت گفت :گوشم اورد و با ش کینزد سرشو

 

 دلم برات تنگ شده  یلیالنا من خ کنمی_ خواهش م

 

 حرفش شوکه شده بودم ! از

 کرده بودم که ادامه داد؛ سکوت

 . میبزار امشبو باهم باش یمن چقدر متفاوت یبرا یدونی_تو م
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 گفتم: یبلند بایتقر یبه سمت شلوارم برد که با صدا دستشو

 حرفو ! نیتمومش کن ا تررررری+پ

 

 از رو تخت بلند شدمو به سمت اتاق مهمان رفتم . عیازش نموندمو سر یواکنش ایحرف  رمنتظ

 

 درو پشت سرم بستمو خودمو رو تخت انداختم فتهین یکه اتفاق نیا یبرا

 

 خوابم برد . یک دمیکرده بودم که اصال نفهم هیطول روز گر یخسته بودمو تو یبقدر

 

. 

. 

. 

 .تخت خوردم  یتو یاز کردمو غلطچشمامو ب یاحساس ضعف و گرسنگ با

 

 

 ساعت تعجب کردم ! دنیتخت نشستم که با د یزحمت رو به

 

 به سمت در رفتمو قفلشو باز کردم!  عیسر

 رفتم اما انگار نبود . کردیازش استفاده م ایکه مار یسمت اتاق به
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 رفتم ! ییرایبه پذ نیبلند صداش کردمو تو همون ه یصدا با

 

 نبود! یکس انگار

 !زیم یصبحانه هنوز رو لیوسا دمیسمت آشپزخونه رفتم که د به

 

 نشستمو شروع به خوردن کردم . زیپشت م اریاخت یگرسنه بودم که ب انقدر

 

 تو قفل به گوشم خورد . دیچرخش کل ینگذشته بود که صدا قهیدق چند

 

 روبه رو شدم . تریرفتم که با پ رونیبلند شدمو از آشپزخونه ب زیپشت م از

 

 ..سالم داد و به سمتم اومد . دنمید با

 

 تکون دادم که گفت : یسر فقط

 کردم . دیخر یکمی_

 

 ...رفت  خچالیدستش اشاره کرد و به سمت  یتو لیوسا به

 

 گفت : تریمعذب بودم که پ کمی شبید یاداوریبودمو با  ستادهیا همونجا

 صبحانه اتو تموم کن . نی_بش
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 خوردم . یه کافندارم به انداز لیم گهی+د

 

 

 . ختیبرداشت و توشون اب پرتغال ر وانیل دوتا

 

 دستم داد. شویکیسمتم اومد و  به

 گرفتمو تشکر کردم که گفت: ازش

 نبودم . یکه تو حالت عاد یدونیواقعا متاسفم خودت م شبی_بابت د

 

 تکرار نشه ! گهید دوارمیفقط ام ستی+مهم ن

 

 . ختیال ربرداشت و توشون اب پرتغ وانیل دوتا

 

 دستم داد. شویکیسمتم اومد و  به

 گرفتمو تشکر کردم که گفت: ازش

 نبودم . یکه تو حالت عاد یدونیواقعا متاسفم خودت م شبی_بابت د

 

 تکرار نشه ! گهید دوارمیفقط ام ستی+مهم ن
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و مطمئن باش که  فتهین یبهت دارم اما من بهت قول دادم اتفاق یچه حس یدونیکه م نی_با ا

 . فتهیمن

 

 +خوبه

 

 حرفو عوض کردمو گفتم : عیکرد که سر یمعتا دار سکوت

 ؟! ینکرد دارمیرفتن به سرکار ب ی+چرا برا

 

 . ی_امروز حوصله کار کردن نداشتمو گفتم بهتره تو هم استراحت کن

 

 ؟! یدیرو ند ای+مار

 

 رفته باشه  رونیصبح زود ب دی_نه با

 

 

 که صداش کردم ! رفتیبود م ونیتلوز یکه رو به رو یت کاناپه اگفتم که ازم دور شد و به سم یآهان

 

 ؟! تری+پ
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 سمتم برگشتو گفت: به

 _بله ؟

 

 +من حقوق دوماهمو الزم دارم البته اگه ...

 

 . سمینوی_باشه چکشو برات م

 

 +ممنونم .

 

 

 رفتم . تریبه اتاق موقعتم تو آپارتمان پ دمویامو کامل سر کش وهیآبم

 

 وقت مالقات گرفتم . هی گهیساعت د مین یتماس گرفتم و برا گانیر یآقا یاشتم و با منشبرد مویگوش 

 

 رفتم . ییرایکردمو به سمت پذ یمختصر شیآرا

 

 ؛ دیپرس یسوال دنمیبا د تریپ

 ؟! یریم یی_جا

 

 ! گردمی+زود برم
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 گاه کاناپه برداشتو مشغول نوشتن شد. هیتک یگفتو کتشو از رو یا باشه

 

 که چکو به سمتم گرفتو گفت : دیطول نکش هقیدق کی

 ! یولخرج شد یلیخ دای_جد

 

 قبل دانشگاه الزم دارم . یآمادگ یکالس ها ی+برا

 

 همراه باشه  تیکردنات با موفق نهیهز نیکه ا دوارمی_ام

 

 . نمتیبی+ممنونم م

. 

. 

. 

 صدام کرد . یسرگرم بودم که منش میگوش با

 تون هستن .منتظر گانیر یاقا کی*خانم ما

 

 بلند شدمو وارد اتاقش شدم . یصندل یرو از

 

 ها نشستم و سالم دادم . یاز صندل یکی یرو
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 . کیمجددتون خوشحالم خانم ما دنی_سالم از د

 

  نطوری+منم هم

 

 . می_خب بهتره زودتر وارد اصل مطلب بش

 

 بهش زدمو گفتم ؛ یلبخند

 براتون اوردم . دی+من تمام اطالعات پرونده رو که خواسته بود

 

 انداخت یرو از دستم گرفتو نگاه پرونده

 وکالت . نهیهز مونهیو فقط م لهیتکم ی_خوبه همه چ

 

 که داشتم گفتم: یاضطراب با

 پرداخت کنم ! تونمیجا نم کیفقط همه اشو  کنمی+من تمام پولو پرداخت م

 

 بهم انداختو گفت : یقیاش متفکر شد و نگاه دق چهره

 . دیاز مبلغو پرداخت کن یپرونده کم یریگیشروع پ یبرا دیفقط با کی_ باشه خانم ما

 

 گرفتم ؛ گانیر یبهم داده بودو به سمت اقا تریکه پ یباز کردمو چک فمویک
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 . دیبد یبه منش دی_با

 

 کنم ؟! یدرخواست هی شهی+باشه فقط م

 

 _بله حتما .

 

 رسهیبه دستم م گهیتا دو هفته د شیادیپرداخت کنم درصد ز خوامیدستمزد شما م یکه برا یانهی+ هز

 دالر همراهم هست .2000و االن فقط 

 

 

 انگار کالفه شدو گفت : یکم چهره

 و قبول کردن ... زیناچ یلیپول خ نقدری_واقعا ا

 ادامه حرفشو بزنه و گفتم: نزاشتم

تا اون پول به منتظر بمونم  تونمینم میج طیبودن شرا یفعال بخاطر بحران گانیر یآقا کنمی+خواهش م

و  شهیپوست محسوب م اهیس هی، اون  دیهست انی! خودتون که درجر رمیبگ لیدستم برسع و بعدش وک

 !شهیبه ضررش م طینداشته باشه با گذر زمان شرا یخوب لیاگه وک

 

 تو هم قفل کرد و گفت: دستاشو

که روند  دیباش انیاما شما هم درجر کنمیم یریگیو پ یرو برس شونی_باشه من از فردا پرونده ا

 ؟! دیفهمیدارن منظورمو که م میپرونده با روند پرداخت رابطه مسق یریگیپ
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 تکون دادمو گفتم : یسر

 تر پرداخت کنمو از کمک شما واقعا ممنونم . عیهرچه سر کنمیم ی+بله سع

 

 الزم شد . دیشا میتا در ارتباط باش دیبد یشماره تماس به منش هیفقط  دیبر دیتونیم کنمی_ خواهش م

 

 +حتما بازم از کمکتون ممنونم 

 

 بلند شدم یصندل یزد و از رو یلبخند

 گفتم: نیسمت در رفتمو تو همون ه به

 +روز خوش .

 

 رفتم . یمنش زیاومدمو به سمت م رونیاتاقش ب از

 

 زنگ زد . گانیر یتعجب کرد و به اقا یحساب دنشیگذاشتم که با د زیم یرو رو چک

 

 دالر هست قبول کنم ؟!2000ل مبلغ چکک گانیر ی* آقا

 

 *بله

 

 *حتما !
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 وارد . وترشیکامپ یچک رو به همراه شماره تلفنم رو تو رو قطع کرد و شماره سلایر یگوش

 

 

 زنگ زد . گانیر یتعجب کرد و به اقا یحساب دنشیگذاشتم که با د زیم یرو رو چک

 

 دالر هست قبول کنم ؟!2000کل مبلغ چک گانیر ی* آقا

 

 *بله

 

 *حتما !

 

 وارد کرد . وترشیکامپ یچک رو به همراه شماره تلفنم رو تو رو قطع کرد و شماره سلایر یگوش

 

 تماس گرفتم اما جواب نداد ! ایاومدمو با مار رونیدفتر ب یتو از

 

 

 اتوبوس رفتمو نشستم ! ستگاهیسمت ا به

اگه چندسال هم کار  یحماقت بود من حت یلیقرارداد بستم ! واقعا خ گانیر یکه با اقا شدیباورم نم هنوز

 حقوقشو بدم !! تونمیکنم باز نم
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 با اومدن اتوبوس سوار شدم . دمویکش یآه

 شدم . ادهیپ یجنوب 32منطقه  ستگاهیاتوبوس بودم که بالخره تو ا یتو یساعت مین

 

 کردم . دیخر کمیکه برام مونده بود  یکه رو به روم بود رفتمو با پول کم یمارکت پریسمت ها به

 

توش  کلیکه خواهر و پدر ما ییابه سمت ساختموِن فرسوده دمویبود رو خر یضرور یلیکه خ یلیوسا

 رفتم . کردنیم یزندگ

 ! ومدیبه آپارتمانشون نفسم باال نم دنیپله داشت که تا رس ی!! بقدر یلعنت

 

 رد .در و باز نک یدر رو زدمو منتظر شدم اما کس تازه کردمو زنگ ینفس

 

 از پشت در گفت ؛ یفیضع یزنگو زدم که صدا گهیبار د چند

 ؟! دیهست ی*شما ک

 صاف کردمو گفتم: صدامو

 اومدم . نجایا می+من النام دوست برادرت قبلن هم با ج

 

 از اشک بهم نگاه کرد. زیلبر یدر رو باز کرد و با چشما عیحرفم سر نیا دنیشن با

 

 ؛ دیپرس یلرزون یداخل رفتم که با صدا برداشتمو نیزم یها رو از رو پاکت
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 سر برادرم اومده ؟! یی*چه بال

 

 

رو اونجا  لیوسا یاشپز خونه باشه رفتمو پاکت ها خوردیکه بهش م یکیکوچ یلیسمت اتاق خ به

 گذاشتم.

 

 !دیراستشو بهم بگ کنمی*خانم خواهش م

 شده ! یگونه هاش جار یاشکاش رو دمیسمتش برگشتم که د به

 

 ردمو گفتم:بغلش ک 

تو و پدرت  شیپ گردهیروزا دوباره برم نیهم مارستانهیب یتصادف ساده کرده االنم تو هی+بردارت فقط 

! 

 

 انداختمو گفتم: یبودم نگاه ستادهیکه وسطش ا یاتاق چند متر به

 پدرت کو ؟! ی+ راست

 

 اتاق . ی*تو

 

 !؟یندار یمحل مشکل نیا یتو نجای+ا
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 ه اشو باال اوردمو گفتم:انداخت که چون نییپا سرشو

 کمکت کنم ! دمی+به من بگو قول م

 

 ! شهیم تیاذ یلیمنطقه خ نیکردن تو ا یزندگ یمثل من برا یکس ی+دختر کم سن و ب

 

 منظورش شدمو گفتم : متوجه

رو جمع کن  یازشون استفاده کن یتونیو م خورهیبه دردت م یکنیکه فکر م یلی_تا فردا شب همه وسا

 دنبال تو و پدرت . امیتا فردا شب م

 

 !م؟ی*اما کجا قرار بر

 

 بهتر باشه . نجایکه از ا ییجا هی+ 

 

 .... ایبراتون دردسر  خوامی* اما من نم

 

 

 حرفشو کامل بزنه و گفتم: نزاشتم

 . یکه بهت گفتمو انجام بد ینره کار ادتیهم فکر نکن ! فقط  زایچ نینباش به ا یچی+نگران ه

 

 ممنونم . یلی*باشه خ
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 سمت در رفتمو گفتم: به

 . بنمتیم ی+به زود

 

 اومدم . رونیرو باز کردمو از آپارتمانشون ب در

 اتوبوس رفتمو منتظر شدم . ستگاهیسمت ا به

 بود ! ایخالفکارا و قاچاق یترسناک بودو فقط برا یلیمنطقه خ نیا واقعا

 

 ستم .نش ییجلو یها یاز صندل یکی یسوار شدمو رو عیامدون اتوبوس سر با

 

به آپارتمان برامون  گهید یجا یرو فسخ کنه و تو مونیکه قرارداد آپارتمان قبل خواستمیم تریاز پ دیبا

 کنه ! دایپ

 

 .کردیم تمینگاهش اذ یمزاحمش بشمو از طرف مخواستمیاز ن شتریب گهید

 

تا منم وق یکه بعض کردیبهم نگاه م یبود اما جور یهات و سک.س یکه دورش پر از دخترا نیا با

 !دادیبهم دست م یبیحس عج

 زنگ خورد . میفکر بودم که گوش یتو

 جواب دادم عیسر ایاسم مار دنیدرش اوردمو با د فمیک یاز تو عیسر
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 +الو ..

 النا ؟! یتماس گرفته بود سالم×

  ییکجا نمیبب خواستمی+م

 .مارستانمیب یتو من×

 .میصحبت کن یموضوع هیراجب  دیبا شتیپ امی+باشه م

 افتاده ؟! یتفاقا×

 +نه نگران نباش ...

 .نمتیبیم باشه×

. 

. 

. 

 رفتم. ویس یشدمو به بخش آ مارستانیب وارد

 شدمو صداش کردم؛ کشیشده بود که نزد رهیخ کلیبود و به ما ستادهیپشت پنجره ا ایمار

  ای+مار

 

 پاک کرد و به سمتم برگشت اشکاشو

 اصال متوجه اومدنت نشدم. یاومد یک اوه×

  یشده بود کلیغرق ما یادین ز+چو

 

 دمیها نشست کنارش نشستمو پرس یاز صندل یکی یزد و رو یتلخ لبخند
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 نکرده ؟! یرییتغ تشی+وضع

 نکرده. یرییتغ چیه نه×

 گفتم: دمویکش یهوف

 گرفته بودم. لیبراشون وسا کمی امیم کلیما ی+از خونه پدر

 کرده بودم. ؟! اوه النا واقعا ممنونم من به کل فراموششون یجد×

 

 کرد. یادآوریبهم  می+ج

 

 خوب بود؟! حالشون×

 

و  رایسِ  مویصحبت کنم تا آپارتمانمو عوض کن تریبا پ خوامیسخته م یلیخ شونیزندگ طی+آره اما شرا

 .کنن  ییبا ما زندگ انیپدرش هم ب

 

 بغلم کرد و گفت: یخوشحال با

 النا . یرینظیواقعا ب تو×

 اومد و گفت: رونیلم باز بغ عیزدم که سر یلبخند

 گریکرده بود و هممونو دست دایپ تریخونه پ یاون محموله رو تو سیپل دمیخواب د شبیالنا د یراست×

 کرده بودن !

 

 به سرم زد ! یفکر ایحرف مار نیا با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 بودم ؟؟! فتادهیاون محموله ن ادیقبال  چرا

 آپارتمان خوب بخرم ! هیو بدم هم ر گانیر یهم دستمزد آقا تونمیم نیکوکائ یپول اون محموله با

 

 

 اومد و گفت: رونیاز بغلم ب عیزدم که سر یلبخند

 گریکرده بود و هممونو دست دایپ تریخونه پ یاون محموله رو تو سیپل دمیخواب د شبیالنا د یراست×

 کرده بودن !

 

 به سرم زد ! یفکر ایحرف مار نیا با

 بودم ؟؟! فتادهیاون محموله ن ادیقبال  چرا

 آپارتمان خوب بخرم ! هیرو بدم هم  گانیر یهم دستمزد آقا تونمیم نیکوکائ یپول اون محموله با

 

 دستشو جلو صورتم تکون داد وگفت : ایفکر بودم که مار یتو

 بودم النا؟!! باتو×

 

 تکون دادمو گفتم: یسر

 ؟! یگفت ی+چ

 

  میبهتره بر گفتم×

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 . میبلند شد یصندل یتکون دادمو از رو یسر

 بود که به ذهنم خطور کرد ! یفکر شیتمام تمرکزم پ مویرفت یم مارستانیب یسمت خروج به

 

ونه زد .. دیام یقلبم روزنه ها یلبام نشست و تو یرو یلبخند  ج 

 

 .آدرسو به راننده دادم  مویشد یسوار تاکس مارستانیب یمحوطه یجلو

 

 ... میبرج شد یوارد الب مویشد دایپ یتاکس ستادنیگذشته بود که با ا قهیچند دق دونمینم

 

بهش  تونستیو چشمامون نم شدیبرامون کم نم تشیاز جذاب یچیانگار ه میومدیبرج م نیکه به ا هربار

 عادت کنه !!

 

 میشد ادهیپ 20طبقه  یتو مویکه منتظر باز شدن در اسانسور بودن سوار شد یکم تیجمع همراه

 

 میآپارتمان شددراورمو داخل  فمیک یرو ازتو دهایکل

 

 رفتمو در و پشت سرم قفل کردم موندمیکه توش م یبه سمت اتاق عیسر

 

 گذاشتمش زیم یاوردمو رو رونیمحموله رو ب یچمدون داخل کمد بسته  یتو از

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شدم ! رهینشستمو بهش خ یصندل یرو

 

 بود!! ادیز یلیخ واقعا

 . کردمیم لیمشو به پول تبدزود ه یلیخ دیو من با بردیهفته زمان م کی شیبسته بند فقط

 

 ازم بخره . جایکنم که حداقل نصفشو  دایپ یمشتر هیحتما  دیبا

 

 .کردم مشیرو دوباره قا نیدادمو بسته کوکائ رونیمحکم ب نفسمو

 

 به بدنم دادم یکش و قوس دمویتخت دراز کش یرو

 

بهم  میج یبزنم و از طرف نیکه بخوام دوباره دست به فروش کوکائ دمیترسیهمه اتفاقات م نیاز ا بعد

 بده. لیتحو راکیم یمحموله رو به جک بدم تا به آقا نیگفته بود که ا

 

 ! کردنیزندان تموم م یهم کار خودمو تو میحتما هم کار ج فتمیب ریگ اگه

 

بدنم  شیادآوریکرده بودن جلو چشمام بودو با  زونیکه جک رو از سقف خونه آو یا یصحنه هنوز

 ! دیلرزیم

 ! ومدیکالفه شده بودمو اشکم داشت درم یهمه سخت نیا از

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 .کردم مشیرو دوباره قا نیدادمو بسته کوکائ رونیمحکم ب نفسمو

 

 به بدنم دادم یکش و قوس دمویتخت دراز کش یرو

 

بهم  میج یبزنم و از طرف نیکه بخوام دوباره دست به فروش کوکائ دمیترسیهمه اتفاقات م نیاز ا بعد

 بده. لیتحو راکیم یمحموله رو به جک بدم تا به آقا نیا گفته بود که

 

 ! کردنیزندان تموم م یهم کار خودمو تو میحتما هم کار ج فتمیب ریگ اگه

 

بدنم  شیادآوریکرده بودن جلو چشمام بودو با  زونیکه جک رو از سقف خونه آو یا یصحنه هنوز

 ! دیلرزیم

 ! ومدیشت درمکالفه شده بودمو اشکم دا یهمه سخت نیا از

 

 بود ... تریرفتن از آپارتمان پ کردمیم دیکه با یکار نیاول

 براش درست کنم . یدردسر چینداشتم ه دوست

 . زمیخودم بر یآب برا یاومدم تا کم رونیدادمو از اتاق ب رونیمحکم ب نفسمو

 

 . دمیکش ینیه دمویترس تریپ دنیسمت آشپز خونه رفتم که با د به

 

 با خنده گفت: سمتم برگشت و به



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 _ نترس منم !

 رو باز کردم خچالیدر  دمویکش یقیعم نفس

 

 به طرفم گرفت ... یوانیاوردم که ل رونیآب رو ب پارچ

 

 ازش گرفتم ... وانویکردمو ل تشکر

 گذاشتم . خچالی یپارچو تو ختمویآب ر وانیل هی

 گذاشتم . زیم یرو وانویل دمویسر کش وانویل تمام

 رفت که پشت سرش رفتمو صداش کردم . رونیم از آشپر خونه ببدون توجه به تریپ

 ؟!! تری+پ

 

 سمتم برگشت و گفت؛ به

 _بله ؟!

 

 ؟! میشه صحبت کن ی+آاا ... م

 

 _البته ...

 

 که کنار پنجره بود اشاره کرد و خودش زودتر از من نشست . یسمت مبل ال به

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ت :گف یبهش نشستم که با لحن مرونه ا یکینزد یتو فاصله 

 . شنومی_م

 

 شتریب خوامینم یقبولش کن یستیاصال هم مجبور ن یدارم البته اگه تو قبول نکن یخواهش هی+من ازت 

 برات دردسر ... نیاز ا

 

 بهت کنم؟! تونمیم یحاال بگو چه کمک دیندار یدردسر چیمن ه یبرا ای_اوه النا سختش نکن تو و مار

 

 ییجا یو از طرف میبه آپارتمان خودمون برگرد میتونینم یطرف و از میبر نجایاز ا میخوایم ای+منو مار

 هیو  یقرارداد آپارتمان ما رو فسخ کن ستیاگه برات باعث دردسر ن خوامیازت م میرفتن ندار یرو برا

 ! یکن دایپ گهیمنطقه د هیتو  گهیآپارتمان د

 

 از حرفم ناراحت شد و گفت: یکم

 !؟ دیموندن دار یبرا یچه مشکل نجای_ ا

 

 میخوایو ما نم یخودتو دار تیشخص یو تو هم زندگ فتهیب دیاتفاق بالخره با نیاما ا میندار ی+ما مشکل

 که باهان رابطه .... ییکسا ایمزاحم تو 

 

 باور کن . دیندار یمن مزاحمت یو شما برا ستیمن ن یکس تو زندگ چی_ه

 

 . یموضوع کمکمون کن نیتو ا خوامیحرفا ازت م نی+با تمام ا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 سکوت گفت : هیبگه اما منصرف شد و بعد از چند ثان یزیچ خواستیم

 شرط  هیاما به  دمیم بشوی_نگران نباش من ترت

 

 ؛ دمیتعجب پرس با

 ؟! ی+چه شرط

 

 . دیشما عادت کردم هر از گاه بهم سربزن یعنیمدت به بودن تو  نی_من تو ا

 

 زنگ خورد ... تریپ یتم که گوشگف یاآهسته یبهم دست داد فقط باشه یبیحرفش حس عج از

 

 اومده استفاده کردمو به سمت اتاقم رفتم . شیفرصت پ از

 

نشم  تیکه من اذ نیا یبفهمم که بهم حس داره اما برا یبه راحت تونستمیم تریپ یرفتارها و حرفا از

 کنه . شیداره مخف یسع

 

 . دمیتخت دراز کش یعوض کردمو رو یلباس راحت هیبا  لباسمو

 

از دوشم برداشته شد اما  یبار هیرو به عهده گرفت  میقبول کرد وکالت ج گانیر یکه امروز اقا نیا از

 دوشم گذاشت . یتر رو نیبار سنگ هی گانیر یپرداخت دستمزد آقا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 خوابم برد . یک دمیفروش اون محموله بودم نفهم یفکر کردن درباره غرق

. 

. 

. 

. 

وارد سالن  یبدن یبه سمت سالن مالقات رفتمو بعد از بازرس دیچیسالن انتظار پ یکه تو یبوق یصدا با

 شدم .

 

 رفتمو نشستم ... میشستیاونجا م میبا ج شهیکه هم یزیسمت م به

 دهیبحث رو به سمت جک و اون محموله کش ادیبود که ز نیا شیبودمو تمام فکرم پ میاومدن ج منتظر

 نشه .

 

 ندادم باخبر بشه . لیتحو راکیکه محموله رو به م نیو ا از مرگ جک یزندانه یتو میتا ج خواستمینم

 

رو  میها باز شد و من بعد از چتد نفر که وارد شدن ج یزندان ینگذشته بود که در ورود یاقهیدق چند

 . دمید

 

 زدمو براش دست تکون دادم . یلبخند دنشید با

 بهم زد . یلبخند پررنگ دتموید عیسر

 نشست ... زیسمتم اومد و پشت م بلند و مشتاق به یقدم ها با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 با ذوق گفت : میلبخندش لبخندم پررنگ تر شد که ج دنید از

 اصال ... شهی؟!!باورم نم یکار و بکن نیا ی_النا تو چطور تونست

 

 فوق العاده اس !!! لیوک اون

 

 صاف کردمو گفتم: صدامو

 +خوشحالم که تونستم خوشحالت کنم .

 

 که داشت گفت: یهمون ذوق با

تو رو بغلت کنمو  رونیاون ب تونمیو م دهینجاتم م یدونگوه نیزود منو از ا یلی_من مطمئنم که اون خ

... 

 

 لبش گذاشتمو گفتم: یاشارمو رو انگشت

و نتونم حست  یحرفارو بزن نی، ا یحرفشم نزن من اصال تحملشو ندارم که تو باش یحت سسسسسی+ه

 کنم .

 

 گفت؛ طنتیزد و با ش یبرق چشماش

 . کنمیکه ازت دور بودمو جبران م ییروزا نیا یهمه رونیبزارم ب نجایکه پامو از ا نیبه محض ا_

 

 منتظر اون روزم ... یلی+خ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 !  نطوری_ منم هم

 

 

 ؛ دیبهش زدم که پرس یلبخند

 داره . یادی؟!! معلومه که دستمزد ز یپرداخت کن یخوایم یرو از چجور لیوک نیپول ا ی_ راست

 

 . دیبه ذهنم رس یزیچ هویبگم که  یچ دونستمینم

 گرفتم ! کنمیکه توش کارم یوام از شرکت هی+ آاا ... من ... 

 

 ؟!! ی_جد

 

وام رو  یتا قسط ها یزود مشغول به کار بش دیبا نجایاومدن از ا رونی+البته ... فکر کنم به محض ب

 . میبد

 

 و گفت : دیحرفم خند از

 دلم تنگ شده بود.هم  اتیزبون نیریش نیهم یبرا ی_ حت

 

 . یدونیقدرمو م شتریب ینجوری+خوبه ا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفت: هیلبخند نگاهم کرد و بعد از چتد ثان با

 ممنونم ! یکارم بود گریو پ یکه منو تنها نزاشت نی_ واقعا ازت ممنونم از ا

 

 نکردم ... یحرفو نزن من کار مهم نی+ا

 

 یلیوک نیو با ا یاما تو تالشتو کرد شمیندگار ممو نجایا میتا تموم شدن جون کردمی_چرا النا من فکر م

 . یدینجاتم م نجایزود از ا یلیخ یکه برام گرفت

 

 اروم گرفتمو گفتم: دستشو

 ! یهمه هست نیا قی+تو ال

 

 خوش شانسم که تو رو دارم . یلی_خ

 

 :دیبگم که پرس یزیچ خواستمیم

  ومدهیهنوز به مالقاتم ن یاز جک خبر ندار ی_راست

 

 گفتم : هیبه خودم مسلط باشمو بعد از چند ثانمکرد یسع

 هی یشده و برا ماریانگار مادرش ب دمشیدادم د لیکه محموله رو بهش تحو شیبار چند روز پ نی+آخر

 مدت برگشته شهرشون ...

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 درست نشه . ینشه تا دردسر یآفتاب ادی_آها خوبه بهتره ز

 

ها  یخش شد نگهبانا شروع به بلند کردن زندانکه تو سالن پ یزنگ یبگم با صدا یزیچ نیاز ا قبل

 کردن ....

 

 و با لبخند ازم دور شد . دینرم لبامو بوس یلیخ میج یشلوغ یتو مویبلند شد زیپشت م از

 

 دادم . رونیباز و بسته کردمو نفسمو محکم ب یاز سر آسودگ چشمامو

 

 ها برام سخت بود ! تیکردن واقع یرو خوشحال کنم خوشحال بودم اما مخف میکه تونسته بودم ج نیا از

 

 زندان رفتم . یسالن  مالقات خارج شدمو به سمت در خروج از

 

 خالص بشم . نجایاز اومدن به ا گهیزود د یلیخ شدیم کاش

 ! میکشور بر نیاز ا یحت ایشهر  نیکنم از ا یرو راض میاتفاقات ج نیتمام ا بعد از کاش

 

لکسوز  هیکه  رفتمیم یاصل ابونیزندان به سمت خ دراز یوچهاومدمو از ک رونیمحوطه زندان ب از

 داد . نییاشو پا شهیکنارم نگهداشتو ش

 

 چرخوندم . نیسرمو به طرف ماش گانیر یآقا یصدا دنینکردم که با شن یتوجه بهش



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 . رسونمتونیم دیسوار ش کی*خانم ما

لکسوز  هیکه  رفتمیم یاصل ابونیخزندان به سمت  دراز یاومدمو از کوچه رونیمحوطه زندان ب از

 داد . نییاشو پا شهیکنارم نگهداشتو ش

 

 چرخوندم . نیسرمو به طرف ماش گانیر یآقا یصدا دنینکردم که با شن یتوجه بهش

 

 . رسونمتونیم دیسوار ش کی*خانم ما

 

 بگم که گفت: یچ دونستمیشوکه شده بودمو نم دنشیاز د یکم

 . دیسوار ش دی_فکر نکن

 ردمو سوار شدم ...ک تشکر

 بگه حرکت کرد . یزیکه چ نیا بدون

 و کم کرد و گفت: شدیکه پخش م یکیکالس یقیموس یصدا

 رو دادم .  میعوض شدن سلول ج بی_امروز ترت

 

 ؛ دمیتعجب پرس با

 ؟!  هی+منظورتون چ

 

 کم خطر منتقلش کردن . یها یسلول بهتر با هم سلول هی_ساده تر بخوام بگم به 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 رو لبام نشست و با ذوق گفتم: یلبخند

 .. هی+واقعا عال

 

پرونده هم صحبت کردم تا وقت دادگاه رو جلوتر بندازه به  ی! امروز با قاض ستیتمامش ن نی_ ا

 با درخواستم موافقت کنن . ادیاحتمال ز

 

 ؟! شهیم یریگیپ شیآزاد یزودتر کارا یعنی نی+آاا ا

 

 . میکنیآزاداش م دینکه فکرشو ک یزیزودتر از چ یلی_البته ! خ

 

 یدستمزد آقا دیزودتر بخواد آزاد بشه با مینگرانم کرد ... اگه ج کمیبود اما  یکه خبر خوب نیا با

 مشکل بزرگ !!! هی یعنی نیرو زودتر آماده کنمو ا گانیر

 

 ؛ دیدادم که با تعجب پرس رونیب محکم نفسمو

 ؟! دیخبر خوشحال نشد نی_از ا

 

 گفتم:زدمو  ییمصنوع لبخند

 !؟دیرو حل کن یپرونده ا نیانقدر آسون همچ دیتونیشوکه شدم شما چطور م کمی+چرا فقط 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 زد و گفت: یلبخند

 برسونمتون؟! دیریاالن کجا م سیمهم ن ادیسواال و جواب ها ز نی_ا

 

 نزیکو 14+ منطقه 

 

 _حتما 

 +ممنونم

 

 هداشت و گفت :نگ نزیکو 14چهارراه منطقه  کیگذشته بود که نزد یا قهیدق 20

 برم ابونی_کدوم خ

 

 باز کردمو گفتم: نویماش در

 رمیاشو خودم م هیممنونم بق یلی+خ

 ؟! رسونمتی_چرا من م

 کنم . یرو ادهیپ کمی خوامی+نه ممنونم م

 

 _باشه فقط ...

 . ی+فقط چ

 بهم انداخت و گفت : ییکل نگاه

  کیروز خوش خانم ما یچی_ه
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 گانیر ی+روز شما هم خوش آقا

 

 رفتم. میروز بود توش مستقر شده بود 3تازه  یشدمو به سمت آپارتمان ادهیپ نیماش زا

 

 و همکاراش راحت بود . راکیبابت م المیخ یبود و کم یبود اما تو منطقه خوب کیکه کوچ نیا با

 

 . دادیادامه دادن م زهیچشمام بود و بهم انگ یدائما جلو میخوشحال ج چهره

 

 فرصت بده ... کمیمهلت پرداخت بهم  یصحبت کنم تا تو نگایر یبا آقا شدیم کاش

 شدمو به سمت آسانسور رفتم . ی.وارد نگهبان دمیکردم که به مجتمع رس یرو ادهیپ یا قهیدق چند

 رو زدم . 3شدمو دکمه طبقه  سوار

 . دمیآسانسور نبود و راحت گوز یتو یکس

 

 تمانمون رفتم .شدمو به سمت آپار ادهیپ عیباز شدن در آسانسور سر با

 

 درو باز کرد رایدر رو زدم که سِ  زنگ

 بهش زدمو وارد شدم یسالم داد که لبخند دنمید با

 

 . دمیکامال ساکت بود که پرس خونه

 ؟! ستین ای+مار
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 . ومدهین مارستانی*نه هنوز از ب

 

 زمی+باشه عز

 

 . رفتمو درو پشت سرم قفل کردم ایسمت اتاق مشترکم با مار به

 نصفش کردم یبندرو از وسط نصف کردمو شروع به بسته نیکوکائ یل محمولهک روزید

 

 رو بدم . گانیر یبارها شروع به فروختن کنم تا به موقع بتونم دستمزد آقا یتو دیامشب با از

 

چمدون گذاشتمو  یزود محموله رو تو ایمار یصدا دنیبودم که با شن یمشغول بسته بند یساعت 3

 جمعش کردم .

 

 اومدم . رونیاتاق رو باز کردمو از اتاق ب هپنجر

 که با تعجب به سمتش رفتم . کردیبا ذوق صدام م ایمار

 

 بغلم جا داد ... یو خودشو تو دیبه سمتم دو دنمید با

 ؟! یمار شدهی+چ

 

 و باذوق گفت: دیکش یاز سر خوشحال یغیج



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 به هوش اومد  کلیما امروز×

 

 فاصله گرفتمو گفتم: ازش

 ؟! یگیم ی+جد

 

 لگنش شکسته ! گنیبدنشو تکون بده دکترا م تونهیهنوز نم یول اوهوم×

 

 که با تعجب به سمتش رفتم . کردیبا ذوق صدام م ایمار

 بغلم جا داد ... یو خودشو تو دیبه سمتم دو دنمید با

 ؟! یمار شدهی+چ

 

 و باذوق گفت: دیکش یاز سر خوشحال یغیج

 به هوش اومد  کلیما امروز×

 

 ه گرفتمو گفتم:فاصل ازش

 ؟! یگیم ی+جد

 

 اما ... اوهوم×

 

 گفت : یبگم با ناراحت یزیکه چ نیاز ا قبل
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فقط  ستیخوب ن ادیلگنش شکسته و حالش ز گنیبدنشو تکون بده دکترا م تونهینم هنوز×

 بهوش اومده !

 

 تیاهمکه  یااالن تنها مسلئه شهیها، زخم ها به مرور زمان خوب م یتمام شکستگ ستیمهم ن نی+ا

  کلهیداره بهوش اومدن ما

 

 لباش نشست گفت : یکه رو یاز حرفام قوت قلب گرفت و با لبخند پررنگ انگار

 رمیجشن بگ دیبا توعه ... امشب با حق×

 

 دادمو گفتم: یتوحدقه چرخش چشمامو

 . ستمی+آاا من امشب ن

 

 : دیباال انداخت و پرس ابروشو

 ؟! ییکجا×

 

 ششیفردا آماده کنه ازم خواست امشب برم پ یبرا خوادیاداره رو م یندههااز پرو کمی تری+اومم ... پ

 تا بهش کمک ...

 

 حرفمو کامل کنمو گفت : نزاشت

 . یبهم دروغ بگ یتونیم یکنیکه فکر م یاحمق یلیخ نی، ا میباهم دوست بود یما از بچگ النا×
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 شونه ام گذاشت و گفت: ینگفتم که دستشو رو یزیچ

 یبر یخوایگو که کجا مراستشو ب حاال×

 

 رو لبام نشست و گفتم: یتلخ لبخند

 . شنیم کیکه هر لحظه دارن بهم نزد یبرم دنبال حل کرن مشکالت خوامی+م

 

 : دیاز حرفم تعجب کرد و پرس یکم

 ؟! هیچ منظورت×

 

 گفتم : دمویکش یآه

واست داده که دادگاه درخ ی، حت کنهیم یریگیرو داره پ میج یتر کارا عیگفت سر گانیر ی+امروز اقا

 دستمزدشو زودتر ... دیمن با یعنی نیرو زودتر بندازن و ا میج

 

 کاریداره مگه قراره امشب چ گانیر یبه دستمزد آقا یرفتن امشب تو چه ربط رونیب فهمیمن نم ×

 ؟! یکن

 

 . نهیکه دارم هم یبفروشم تنها راه دیرو با نیکوکائ ی+محموله

 

 نش گذاشت و گفت:ده یدستشو رو یناباور با
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رفت و  نیمراقب هم دیاما با میکه آپارتمانمون رو عوض کرد نیالنا ؟!! با ا یشد ونهید تو×

بارها  یتو یخوایتو م یطیشرا نینکنن تو همچ دامونیپ راکیم یموقع آدما هیتا  میآمد هامون هم باش

 ؟!! یبفروش نیکوکائ سکوهایو د

 

 ادامه داد : تیبا اعصبان ایادم که مارد رونیهم گذاشتمو نفسمو ب یرو چشمامو

داره  یشهر لعنت نیا یتو یتا ساق 200کم کم  راکیم یبکن نکارویا یتونیچند شب م یکنیفکر م ×

 که ... یزیزودتر از اون چ یلیمطمئن باش خ

 

 گفتم: یبلند یباال آوردمو با صدا دستمو

 اااااای+تمومش کن مار

 

 فقط بهم نگاه کرد ... یاشوکه یرهتعجب کرد و با چه یواکنشم حساب از

 گفتم؛ یآروم یدادمو با صدا رونیمحکم ب نفسمو

 ؟!! یفهمیم ارنیب میسر ج ییزندان بال یتو راکیم یبخوابم که آدما نیهرشب با ترس ا تونمی+من نم

 

 ازم گرفت که ادامه دادم: نگاهشو

 یمرد دی؟!! حاال نوبت منه با یکردرو قبول  یسکیچه ر ادتهی یکمک کن کلیبه ما یتو خواست ی+وقت

 که دوسش دارمو نجات بدم ...

 

 در و پشت سرم بستم . دمویبگه به سمت اتاقم دو یزیکه چ نیتو چشمام جمع شد و قبل از ا اشک
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 کردن . هیکرده بودم شروع کردم به گر ریکه توش گ یطیتخت انداختمو از شرا یرو خودمو

 

 خوابم برد . یک دمیام گرم خواب شد و نفهمکردم که چشم هیچقدر گر دونمینم

. 

. 

. 

 جلوم زانو زد و گفت: میج

 ؟!!  یکنی_النا با من ازدواج م

 شدم . رهیکه به سمتم گرفته بود خ یزدمو با ذوق به حلقه ا یلبخند

 ؟!!  یکنیفکر م ی_النا ؟دار

 خنده ام گرفت و گفتم: میحرف ج از

 +البته که نه .

 _منتظر جوابتم ...

 داخل حلقه کردمو آروم گفتم: گشتموان

 +بله .

 زد و بلندشد . یلبخند میج

 لبام گذاشت . یانگشتم کردو بالفاصله لباشو رو یگرفتو حلقه رو تو دستمو

 

 افتاد. نیزم یبدنش رو هیاز ثان یکسر یمن افتاد و تو یرو شیسنگن هویکه  دتمیبوس یم نرم

 کنارش نشستم  دمویکش یغیج
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 ؟!! یشنویو م؟!!! صدام می+ج

چندش آور  یکه از پشت سرم دوتا دست دور کمرم حلقه شد و بعد صدا زدمیم یلیبه صورتش س آروم

 گوشم زمزمه شد ... کینزد راکیم

 دمیاز خواب پر دمویکش یغیج رفتیم میکه از بدن ج یخون دنیکه با د امیب رونیاز بغلش ب خواستم

 

اشکامو پاک کردمو به سمت کمدم  9 یساعت رو یبهعقر دنیتخت نشستمو با د ینفس زنان رو نفس

 رفتم تا آماده شم .

 

 

اشکامو پاک کردمو به سمت کمدم  9 یساعت رو یعقربه دنیتخت نشستمو با د ینفس زنان رو نفس

 رفتم تا آماده شم .

 

 

 ذاشتمگ فمیک یرو تو نیکوکائ یبسته ها یبعد از جاگذار دمویکوتاه پوش یشورت ل هیبا  دیتاپ سف هی

 

 رفتم رونیسر و صدا کنم از آپارتمان ب نیبدون ا دمویکش یقیعم نفس

 

 گرم بودو متوجه رفتنم نشد . رایسرش با س ایمار خوشبختانه

 

 که باهاش بحث کنم خواستیمنصرفم کنه اما دلم نم میتونست از تصم ینم نکهیا با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 آسانسور شدمو دکمه همکفو زدم سوار

 

 بفروشم ! نیتنها کوکائ استمخویبارم بود که م نیاول

 استرس داشتم ... دمویترسیم یکم

 رفتم . ابونیمجتمع خارج شدمو به سمت خ از

 . دمیرس یتاکس ستگاهیبود و زود به ا ابونینبش خ بایتقر مجتمعمون

 

 برم ! سکویکدوم د دونستمینم یسرگردم بودم که حت یبقدر

 

 اومدم ... رونیراننده از فکر ب یصدا با

 ؟! دیریام خانم کجا م_باشم

 

 ! تینا سکوی+آا د

 

 شد . شتریحرکت داد و من اضطرابم ب نویماش

 یتا بتونم زندگ دادمیانجامش م دیرو گرفتم اما هرجور که شد بود با میتصم نیا یبا چه جرعت دونمینم

 رو نجات بدم ! میج

 رفتم . کوسیشدمو به سمت د ادهیپ نیماش ستادنیگذاشته بود که با ا یاقهیدق چند

 

 کم بود !! انیب نجاهایا راکیکه افراد م نیباکالس بود و احتمال ا یادیز
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 که رو کانتر بود نشستم . ییها یاز صندل یکی یشدمو رو سکوید وارد

 

 یاول سوژه ها رو که مردا شهیمثل هم ریسخت نگ ادیبا خودم گفتم : خوب النا ز دمویکش یقیعم نفس

فقط  یسراغ بعد یریو بالفاصله بعد از فروختن م یشیم کیبهشون نزد بعد یکنیم دایتنها هستن پ

 ! نیهم

 

 به اطراف انداختم که گارسون از پشت کانتر گفت : ینگاه

 ؟! ارمیب ی_خانم براتون چ

 

 نگاه کردم گفتم؛ بهش

 زا ... یانرژ وهیآبم هی+

 

 داد و گفت : یتو حدقه گردش چشماشو

 مشروب رو دارم ! یو تمام برندها یمعمول وهیما آبما میتموم کرد شیساعت پ کی نی_هم

 

 رو نشون دادمو گفتم: نیکوکائ یتا از بسته ها 3 یگوشه فمیک یبهش زدمو از تو یلبخند

 کنمیزاشون م ینداره من خودم انرژ ی+ باشه اشکال

 

 داره ! یخوب ونهیم نیگود رفته و چهره اش مشخص بود که با کوکائ یچشما از
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 و گفت :زد  یلبخند

 ؟! ی_اوه تو چندتا از اونا دار

 

 

 دمیم یخوب متیبهت ق یبخر یبخوا ی+اگه همشونو بخوا

 

 امیم گهید قهی_ منتظر باش تا چند دق

 

 تکون دادمو ازم دور شد . یسر

 

 تاش رو هم بخره 25 یبودم که فقط همه دوارمیام

 

 شونه ام گذاشته شد . یسرم رواز پشت  یدست هویگذشته بود و منتظرش بودم که  یاقهیدق چند

 

 !! ختیآن تمام قلبم ر کی

 

همون گارسون چشمامو رو هم گذاشتمو نفسمو  دنیقلبم تندتند شد و به سمتش برگشتم که با د ضربان

 دادم. رونیمحکم ب
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 ؟!  یدی_ترس

 

 

 ... ستین یزی+نه چ

 

 ؟! یکه چندتا از اونا دار ی_خب نگفت

 

 

 ! هیگرم 3تا بسته  25+ همه اش 

 

 ؟! متی_ و ق

 

 

 دالر  100+ فقط 

 

 !! هی_ واقعا عال

 

 بگم که گفت : یزیچ خواستم

 شلوغه یادیز نجایا ای_پشت سرم ب

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفتمو پشت سرش حرکت کردم . یا باشه

 

 اتاق اشاره کرد و گفت : نیکه به اول میراهرو شد هی وارد

 _برو داخل

 باال انداختمو گفتم ؛ ییابرو

  ستین یهم کس نجای+هم

 

 _اما ...

 

 ... یخوای+اما نداره اگه نم

 

 _نه صبر کن .

 

 دراورد و به سمتم گرفت . بشیج یرو از تو پوال

اوردمو بهش دادم که با لبخند ازم گرفتتشونو هردومون  رونیب فمیرو از تو ک نیکوکائ یها بسته

 ! میمشغول شمردن شد

 و منم پوال رو ... شمردیبسته ها رو م اون

راهرو برم که دستمو  یکردمو خواستم له سمت در خروج ییست بود تشکر خشک و خالاش در همه

 گرفت و مانع شد .
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 سمتش برگشتمو با اخم بهش چشم دوختم که گفت : به

 !  یبر زارمیکه امتحان کنم م نیکه قبل از ا ی_ فکرنکرد

 

 نگاهش کردم که ادامه داد: یسوال

 از ... ای ستین نییپا متشیکه انقدر ق لیدل ی_ب

 ادامه حرفشو بزنه و گفتم: نزاشتم

 برم . خوامیامتحانش کن م عی+انقدر مضخرف نگو سر

 

 .... ختیکه کنارمون بود ر یزیم یها رو رو نیاز کوکائ یاز بسته ها رو باز کرد و کم یکی

 

 . دیکشباال  شینیرو از ب زیم یرو یها نینفس تمام کوکائ هیگذاشت و با  شینیطرف ب هی یرو دستشو

 

 زد گفتم: تیاز سر رضا یکه لبخند نینگاهش کردمو بعد از ا منتظر

 برم . دیبا گهی+خب من د

 . دتمیبه سمت در برداشتم که دوباره دستمو گرفتو به سمت خودش کش یدوقدم

 گفتم: دمویاش کوب نهیبه س یضربه ا تیاعصبان با

 !؟؟ یلعنت یخوایم یچ گهی+د

 

 انداخت و گفت ؛ به سرتا پام یمعنادار نگاه

 ؟! یبدونم تو دوست پسرم دار خامی_م
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 داد و دستاشو دو طرفم گذاشت . وارهلمیبگم به سمت د یزیکه چ نیاز ا قبل

 

 بودم !! یاز اون عصب شتریبودم اما ب دهیترس

 

 گردنم اورد و ... کینزد سرشو

 به سرتا پام انداخت و گفت ؛ یمعنادار نگاه

 ؟! یم داربدونم تو دوست پسر خامی_م

 

 داد و دستاشو دو طرفم گذاشت . وارهلمیبگم به سمت د یزیکه چ نیاز ا قبل

 

 بودم !! یاز اون عصب شتریبودم اما ب دهیترس

 

 ... دیسرشونم کش یگردنم اورد و لباشو رو کینزد سرشو

 قفلم کرد . واریبا دستاش گرفتو به د بازوهامو

 .خوردیبهم م خوردیبهم مو حالم  شدینفساش و حرکت لباش چندشم م از

 

 . خوردیو حالم بهم م شدینفساش و حرکت لباش چندشم م از
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واقعا  کلشینبود قد و ه یبه تقال کردن کردم تا بتونم خودمو نجات بدم اما انگار راه شروع

 از خودم دورش کنم ! ایتونستم هلش بدم  یبزرگ بود و نم

 

 ... دادیگردنم حرکت م یروبود و لباشو  دهیبهم چسب انهیوحش کامال

 

 برام سخت شده بود ! دنیو نفس کش ومدیداشت درم اشکم

 نبود !! یقدم هم کاف هیتکون دادانش به اندازه  یتالش خوردم رو کردم اما تمام زورمم برا تمام

 

 به سرم زد . یبود فکر مونیروروبه زیم یکه رو ییشمعدون دنیگلوم رو قورت دادمو با د بغض

 

  دمیلبام گذاشت که از تقال کردن دست کش یرو لباشو

 . زدیاروم تر شد و نرم تر لبامو مک م یهم کم ونیح اونم

 

لباسم  ریبازوم ها برداشت و از ز یکردم که دستشو از رو شیمنم شروع به همراه یاقهیاز چند دق بعد

 گذاشت ! هامنهیس یرو

 

 فاصله گرفت . یشست و ازم کملباش ن یرو یتیکه لبخند رضا دمیکش یفشار دستش آه از

 

 باسنم زد . یو با دستش رو دیکش نییدست آزادش دامنم رو پا با
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 نداشتم !! هیااما چاره اوردمیداشتم باال م گهید

 به سمت شلوارش بردمو دکمه شلوارش رو باز کردم . دستمو

 گوشم گفت : کینزد یلحن چندش آور با

 . ادی_داره ازت خوشم م

 

 و گفتم : دیآروم لرز بدنم

 +پس معطلش نکن !

 

 . دیکه روبه رومون بود اشاره کرد و منو به طرفش کش یزیم به

 

 !! نجایا ای_ب

 

 رفتم که کمرمو خم کرد . زیبه سمت م یحرف چیه بدون

 

باال منتظر بودم  گهیداشتم د دیباسنم مال نیاز دهنش توف دراورد و ب یو کم دیکش نییرو پا شورتم

 کنم . هوشیبود ب زیم یکه رو یتا با شمعدونحواسش پرت باشه 

 

 هزار رفته بود!! یکرده بودنو تپش قلبم رو دنیاز شدت ترس شروع به لرز دستام
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برداشتمو  زیم یرو از رو یلحظه شمعدون کیشلوارش بود که تو  پیباز کردک ز مشغول

 محکم به پشت سرم زدم .

 

 شد . شتریافتادنش ترسم ب یصدا دنیاز ترس باز و بسته کردمو با شن چشمامو

 

 . دمیکش ینیکه اطراف سرش بود ه یخون دنیطرفش برگشتمو با د به

 

 . دمیراهرو دو یبه سمت در خروج دمویشدنو با ترس دامنو باال کش ریچشمم سراز یاز گوشه اشکام

 

 کردم !؟! کاریمن چ یخدا

 خودش مقصر بود من فقط خواستم ...!! فیکث ونیح اون

 رفتم . سکوید یبه سمت خروج کردمویشتم خودمو قانع مترس دا از

 

 سالن رقص نبودم . یتا سالن داشت و من تو 2 سکوید نیبود که ا نیکه اورده بودم ا یشانس تنها

 

 . دمیدویم ابونیخ یبلند به سمت انتها یهام شدت گرفتو با قدم ها هیگر سکویاومدن از د رونیاز ب بعد

 

 افتادم ... نیزم یکه خسته رو بودم دهیچقدر دو دونمینم

برام نگه داشت و  یتاکس هیکردم که  هیگر ابونیخ یچقدر گوشه دونمیدادمو نم رونیمحکم ب نفسمو

 بهم کمک کرد تا به خونه برم .
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 هفته بعد ... کی

 اومدم ... رونیاز اتاقم ب فمیک یفلفل تو یکردمو بعد از گذاشتن اسپر یمعمول شیآرا

 

 ... رفتمیم سکوهایبه بار ها و د فمیک یفلفل تو یب که مثل جهنم بود با اسپراز اون ش بعد

 

که دستم به خون آلوده شده  دمیترسیشده بود و همش م لیکابوس تبد هیاون شب تمام خواب هام به  از

 باشه ...

 

ز وجودم ا راکیم یرو شدن با آدماترس روبه شدمیو داشتم نابود م شدیم روزیهر از بدتر از د حالم

 کم نشده بود که ترس قاتل شدن هم بهش اضافه شده بود  ! یاذره

 

 بدم ... گانیر یهزار دالر هم جمع کنمو به آقا 20مدت تونستم  نیا یتو

 

 اومدمو ... رونیمجتمع ب از

که دستم به خون آلوده شده  دمیترسیشده بود و همش م لیکابوس تبد هیاون شب تمام خواب هام به  از

 ...باشه 

 

از وجودم  راکیم یرو شدن با آدماترس روبه شدمیو داشتم نابود م شدیم روزیهر روز بدتر از د حالم

 کم نشده بود که ترس قاتل شدن هم بهش اضافه شده بود  ! یاذره
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 بدم ... گانیر یهزار دالر هم جمع کنمو به آقا 20مدت تونستم  نیا یتو

 

 بلند شد . میزنگ گوش یکه صدا رفتمیم یتاکس گاهستیاومدمو به سمت ا رونیمجتمع ب از

 

 تعجب کردم !! گانیر یاسم آقا دنیدرآوردمو با د فمیک یرو از تو میگوش

 

 ! زدیبود که داشت بهم زنگ م یبار نیو اول زدیزنگ م شیمنش شهیهم

 

ا بگه که خودش تماس گرفته ، خوشبختانه از قبل شماره اشو بر خواستیرو م یموضوع مهم حتما

 جواب دادم ؛ عیکرده بودمو سر ویس میگوش یتو یمواقع ضرور

 +الو ...

 

 بد موقع که تماس نگرفتم؟! کی_سالم خانم ما

 

 ؟ دیافتاده که خودتون تماس گرفت یاتفاق دینه بفرما گانیر ی+سالم آقا

 

 

و  روند  دهیرو م یحکم آزاد ادیبه احتمال ز یو قاض شهیکارتر برگزار م میج ی_پس فردا دادگاه آقا

حساب  یدفتر تا با منش دیاریب فیفردا قبل از دادگاه تشر کشهیدو هفته طول م یال کی شونیا یآزاد

 ! دیکن هیرو تصو
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 ممنون  یلی+آا باشه خ

 

 _شب خوش

 

 شدم . یخال یتاکس هیکه دوبرابر از قبل شده بود سوار  ییرو قطع کردمو با نگران یگوش

 

 هم گذاشتم !! یشدن و چشمامو رو ریسراز صدا از گوشه چشمم یب اشکام

 

 بودم !! اوردهیکم ن نقدریا میزندگ یوقت تو چیه

 رو نداشتم ... یاما کس خواستیکردن م هیگر یآغوش برا هی دلم

 

 دیپس فردا با تا

 

پول رو با خورده  نقدریدو روز ا یامکان نداشت که تو دادمویم گانیر یبه آقا دیهزار دالر با 470

 . کردمیروختن جمع مخورده ف

 

 فکر بودم که راننده گفت : یتو

 ؟! دیری*خانم کجا م

 

 ... فیال تی+مرکز شهربرج ال
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 تکون داد و حرکت کرد !! یسر

 

 نداشتم ... یاگهید یچاره

 که شده بود . یمتیبه هر ق خواستمیکمک م میاز ج دیبا

 

 و رژم رو برداشتم . نهییآ فمیک یپاک کردمو از تو اشکامو

 

 تر بشه ! یاامتداد دادم تا گربه یلبمو پررنگ تر کردمو خط چشمم رو کم رژ

 

 مجبورم !! شیآزاد یکنارم باشه و باهاش باشم اما برا میجز ج یکس خواستینم دلم

 

رو حساب  هیکرا نیماش ستادنیچقدر گذشت که با ا دونمیمشغول قانعه کردن خودم بودمو نم ریمس کل

 شدم . ادهیکردمو پ

 

 نه !! ایزنگ بزنمو بپرسم خونه هست  تریرفت به پ ادمی یبود که حت ریذهنم درگ قدران

 

 ... برج شدمو به سمت آسانسور رفتم یالب وارد

 

 زنگ در آپارتمان رو زدم . یاقهیکه منتظر بودن سوار آسانسور شدمو بعد از چند دق یتعداد کم با
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 در رو باز کرد ! عیسر تریبودم که برخالف تصورم پ ستادهیا منتظر

 

 تعجب کرد و گفت: دنمید با

 _النا ؟!

 

 ؛ دینگاهش کردم که پرس فقط

 ؟ یکنیم کاریچ نجای_ ا

 

 تو ؟ امیتونم ب ی+م

 

 در کنار رفت و گفت: یجلو از

 داخل ! ایتعجب کردم !! ب دنتیاز د یادیز دی_ببخش

 

 رفتم ! ییرایآپارتمانش شدمو از راهرو به سمت پذ وارد

 تنگ شده بود! تریآپارتمان لوکس پ یبرا دلم

 

 رفتم ! ییرایآپارتمانش شدمو از راهرو به سمت پذ وارد

 تنگ شده بود! تریآپارتمان لوکس پ یبرا دلم
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 بود اشاره کرد و گفت: کمونیکه نزد یبه مبل لوکاس

 النا ... نی_بش

 

 دادمو نشستم ! رونیب نفسمو

 ته گلوم نشسته بود ! یبیعج بغض

 !! شدیحالم بدتر م گذشتیم شتریب رهرچقد

 کردع بودم ... ریدل و عقلم گ نیب انگار

تنها  نیا میج یآزاد یبرا گفتیبهش دل بسپارم اما عقلم م تریکمک گرفتن از پ یبرا خواستینم دلم

 راهه !!

ظار انت دادیکه نشون م یاکمکم کنه اما با عالقه یچشم داشت چیبدون ه تریبود که پ نیا دمیام تنها

 ازشو داشتم . یهرکار

 

 نشست و گفت : کنارم

 _تو حالت خوبه ؟!!

 

 تو گلوم رو قورت دادمو گفتم: بغض

 +آره !

 

 ! یدار کارمیچ ی_خب نگفت
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 ؟! ادیم ادتیرو  میبود باهم رابطه داشته باش کیکه نزد یبار نی+ آخر

 

 فکر رفت و گفت: یتو متعجب

 _نه !

 

 وشم فرستادمو گفتم:موهامو پشت گ یاحالت کالفه با

 یتو دنشیو موقع کش شدیموقع رفتن از اتاق کارت در باز نم نجایقرارداد اومده بودم ا یامضا ی+ برا

 بغلت افتادم ...

 

!)پارت  یرفت ویپاشد هویتخت بردمت اما تو  یتا رو میریخودمون رو بگ یجلو می_آهاا بعدش نتونست

31) 

 و رفتم .پاشدم یزنیکوک م یدار دمید ی+آره وقت

 

 . شمی_خب ؟! من متوجه حرفات نم

 

 بود !! نیچندتا بسته کوکائ یاورد رونیکه اون روز از کمدت ب یجعبه ا یتو ادمهی+

 

 !شون؟یخوای_آره !!! چطور ؟!! م
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 لبام نشست و گفتم: یرو یتلخ لبخند

 .. یبخر نیازم کوکائ خوامی+نه برعکس م

 

 و گفت: دیخند یبلند یصدا با

 ؟! یتو مستالنا  ی_ه

 

 ؛ دیتر از قبل پرس جیلبش محو شدن و گ یاز گوشه چشمم پاک کردم که خندهاش از رو اشکمو

 من!! تو معلوم هست چته؟؟؟ ی_خدااا

 

 هام بلند شد و صورتمو با دستام پوشندم . هیهق هق گر یصدا

 

 ! دیکشدستشو دور کمرم حلقه کردو منو تو آغوشش  تریشده بود که پ شتریهام ب هیگر شدت

 

 کردنم ادامه دادم . هیو من به گر دیکشیموهام م ینوازش وار رو دستشو

 

بشم  یشونه هامه خال یکه رو یفشار نیکه از ا نیا یداشتم تا صبح باهاش صحبت کنم فقط برا دوست

! 

 

 ! کردمیم تیآغوش مردونه اش حس امن یسردش تمام مشمام رو پر کرده بود و تو ادکلن
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به زندان  میکه ج یمدت نیا یطرف، نداشتن رابطه تو هیاز  تریوش فرم پخ کلیو ه تیجذاب

 رابطه کرده بود !!! هی یمنو تشنه گهیافتاده بود از طرف د

 

 پرت کنم . تریکردم حواسمو از رابطه با پ یتکون دادمو سع یسر

 

 . پاهاش نشوندتم یکه بلندم کرد و رو امیب رونیپاک کردمو خواستم از بغلش ب اشکامو

 

 آروم پشت گوشم فرستاد و گفت: موهامو

 . کنمی! مطمئن باش من بهت کمک م کنهیم تتیاذ ی!! بگو چ شدهی_النا بهم بگو چ

 

 به ساعتش دوختمو لب زدم : نگاهمو

 شرکت راجبش حرف ... یبرم فردا تو دی+االن با

 

 دستش چونمو باال اورد و نزاشت ادامه حرفمو بزنم ... با

 گفت:  یالحن مردونه با

 ! یتونم بزارم بر یحال نم نی_ تو ا

 

 !!! شهیداره سفت م یزیچ هیباسنم  ریز کردمیبه لبام دوخته بود و حس م نگاهشو
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بگم  یزیکنم خواستم چ انتیخ میبه ج خواستمیبودم ! نم دهیترس یدهنمو قورت دادمو کم آب

 لبام کرد ... دنیلبام گذاشت و نرم شروع به بوس یکه لباشو رو

 

 گرم و نرم بودن ! لباش

 باسنم بزرگ و سفت شده ! ریز شیکه مردونگ کردمیمن حس م دتمویبوس یماهرانه م یلیخ

 

تشنه شدمو  یکه حساب دتمیبوس یماهرانه م یبقدر تریاما پ رمیبستمو خواستم ازش فاصله بگ چشمامو

 ... شیشروع کردم به همراه

 

 !!! شهیداره سفت م یزیچ هیباسنم  ریز کردمیبه لبام دوخته بود و حس م نگاهشو

 

بگم که لباشو  یزیکنم خواستم چ انتیخ میبه ج خواستمیبودم ! نم دهیترس یدهنمو قورت دادمو کم آب

 لبام کرد ... دنیلبام گذاشت و نرم شروع به بوس یرو

 

 گرم و نرم بودن ! لباش

 بزرگ و سفت شده ! باسنم ریز شیکه مردونگ کردمیمن حس م دتمویبوس یماهرانه م یلیخ

 

تشنه شدمو  یکه حساب دتمیبوس یماهرانه م یبقدر تریاما پ رمیبستمو خواستم ازش فاصله بگ چشمامو

 ... شیشروع کردم به همراه

 

 . دیشکمم کش یلباسم داخل برد و نوازش وار رو ریاز ز دستشو
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 !! کردیشلوارم باسنمو سوراخ م ریداشت از ز شیمردونگ

 شده بودم !! کیتحر کردمیکه فکرشو م یزیزودتر از چ یلیخ

 هام گذاشت . نهیس یتر شروع به مک زدن لبام کرد و دستشو رو محکم

 

 ناله هام بلند شد ... یهام کرد و صدا نهیشروع به فشار دادن س آروم

 

 باسنم گذاشت و بلندم کرد . ریز دستشو

 تخت گذاشت . یسمت اتاقش رفت و منو رو به

 

هام  نهیزدن س سیتر برد و شروع به لــ.ـــ نییکرد سرشو پا دنمیو شروع به بوس زد مهیروم خ آروم

 کرد .

 

 ... زدیو مک م کردیم یهام باز نهیبچه ها با س مثل

 موهاش بردم و شروع کردم به حرکت دادن ... یال دستمو

 از روم بلند شد و شلوارش رو دراورد ... عیطاقت شده بود که سر یهم مثل من ب تریپ

 

 دادم !! رونینفسمو محکم ب شیمردنگ دنید با

 درد بکشم . یلیقرار خ دونستمینداشتمو م یاکه رابطه شدیماه م کیاز  شتریب

 

 به باز کردن لباسام کرد که دستشو گرفتم ... شروع
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 چشمام نگاه کرد نگاهمو ازش گرفتمو لب زدم ؛ یتو یسوال

 برم ! دی+با

 

 گفت: لباش نشست و یرو یمعنادار لبخند

 ! یفکرت باهام سکـــ.ــس دار یتا صبح تو یاگه االنم بر ی_حت

 

 شد ! خیتنم س یحرفش تمام موها از

 بود! تریبا پ حق

 کنم . کاریچ دونستمیشده بودن و نم ریو احساساتم باهم درگ هوس

 زد و شروع به دراوردن لباسم کرد ... مهیروم خ تریپ

 

 هام کرد ... نهیولع شروع به خوردن و گاز گرفتن س با

 ... کردیم یو با زبونش با نوکش باز دادیهامو فشار م نهیس محکم

 

 . دادیاونمبا لذت کارشو ادامه م کشدمویگوشش آه م کینزد آروم

 . کردیم کمیو تحر شدیپام جا به جا م نیپاهام بود و با تکون خوردنش ب نیب شیمردنگ

 

 دادانش کرد ...و شروع به ماساژ  دیواژنم کش یآزادشو رو دست

 

 !! شدمیشده بود و هر لحظه تشنه تر از قبل م سیپاهام خ نیب
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 نهیکردن با س یانگار از باز تریشدم اما پ کیزود تحر یلیکه رابطه نداشتم خ یماه کی بخاطر

 !! شدینم ریهام س

 

 بشه ... کیبهم نزد زاشتمیانقدر بزرگ نبود نم شیخوش سکس نبود و مردونگ تریپ اگه

 

 . شدمیم ونهیخمار خمار شده بود و داشتم د مچشما

 

 گفتم : تریگوش پ کینزد یکالفگ با

 +زود تمومش کن .

 

 گفت ... یزد و باشه ا تیاز سر رضا یلبخند

 کرد و با دستاش که دو طرف بدنم بود منو قفل کرد !! میواژنم تنظ یرو شویمردونگ

 

 . دیمالیم واژنم یسیرو به خ شیاز هم باز کرد و مردونگ پاهامو

 

 ... دمیکش یظیرو واردم کرد که آه غل شیحرکت سر مردونگ هی با

 

رو هم واردم کرد  شیمردونگ هیکه انگار انتظار نداشت انقدر تنگ باشم با لذت چشماشو بستو بق تریپ

... 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 کردن ... نییکه آروم شروع کرد به باال و پا دمیکش تریپ یبدن عضالن یرو دستمو

 

 کردیواردم م شتریرو ب شیو مردونگ شدیم یاز قبل حشر شتریب تریکه پ دمیکشیآه م یبلند یصدا با

... 

 گردنم کرد و شروع کرد به خوردن ... یوارد گود سرشو

 !! کردیام م ونهیداشت د رفتیم نییکه داخلم باال وپا یداغش و اون حجم ینفسا

 

 ! بود سیخ سیناله هام پر شده بود و واژنم خ یاتاق از صدا کل

 

 گرفت . یزیگوشم رو گاز ر یگوشم اورد و الله کیسرشو نزد تریپ

 گوشم گفت: کیشهوت نزد با

 ... یداغ یلیتو خ ی_ لعنت

 . دادیهاشو محکم تر واردم کرد و تا انتها فشار م ضربه

 هم بلند شد . تریپ یمردونه یآه ها یشروع کردم به ناله کردن که صدا یبلندتر یصدا با

 

 ... دادیاز هم باز کرد و ضربه هاشو تا انتها داخلم فشار م ترشیب پاهامو

 ... دادمیبهش فشار م شتریبود و خودمو ب دهیچیوجودم پ یو لذت تو درد

 . دمیرسیاز لذت داشتم به جنون م دمویکشیم ششیرته یرو دستامو

 تا صبح خودشو ادامه بده !! خواستیم دلم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

کردنش لذت  نییباال و پا دنیاز د یشده بودم حت هریخ شیعضالن کلیخمارم به ه یچشما با

 !! بردمیم

 

 ... کردیم شتریسرعتشو ب گرفتویم زهیانگ تریانگار پ شدیبلندتر م یهام هرچناله یصدا

 

 . کردمیحس م یو به خوب ومدیکه از واژنم م یآب

 ... تخت برمگردوند و دمبر خوابندتم یرو تریکه دردم کمتر شد پ یاقهیاز چند دق بعد

 

 به باسنم زد و آروم گفت: یاضربه

 نره !! ادتیوقت  چی.ـنمت که هکـیم ی_جور

 

 . دیتخت پاشم که از پشت روم دراز کش یاز رو خواستم

 

 از جام جم بخورم ! یذره ا یحت ذاشتیوزنش نم ینیسنگ

 رو وارد باسنم کنه رو نداشتم . شیکه اون حجم از مردونگ نیمن اصال تحمل ا یخدا اوه

 

 گفتم: یادهیلحن ترس با

 ولم کن ... کنمیخواهش م تری+پ

 

 گوشم گفت : کینزد



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... یتا به لذتش برس یتحمل کن کمی دیفقط با یلذت ببر شتریقبل ب قهیاز چند دق دمی_قول م

 

 اس !! دهیفا یاصرار کردنام ب دونستمیم

 

 واژنم گذاشت . یواشو ر گهیهام برد و دست د نهیبدنم به سمت س ریاز دستاشو از ز یکی

 

 رو وسط باسنم،گذاشتو آروم آروم واردم کرد ... شیمردونگ

 

بود و به جز خسته شدن  نیسنگ یلیبکشم اما خ رونیب رشیخواستم خودمو از ز دمویکش یمحکم آه

 نداشت ... یا گهید یجهیخودم نت

 . دمیکش یمحکم غیتا انتها واردم کرد که ج شویمردونگ

 . ختمیر یعرق سرد مدراومده بود و  اشکم

 

 و شروع به ضربه زدن کرد ... دیکش یاآه مردونه تریپ

 ... ومدی.ـفت بود که اشکم داشت درمبزرگ و کلــ یبقدر شیمردونگ

 هامم کرد !! نهیشروع به مالش دادن واژنم و فشار دادن س کردیرو واردم م شیکه مردونگ همزمان

 

 برهیتنگ بودنم چقدر لذت م نیبفهمم از ا تونستمیو م کردیم نییرو باال و پا شیماهرانه مردونگ یلیخ

... 

 هاشو محکم تر کرد ...باسنم باز تر شد ضربه زیکه سا یکم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... زدمیرو چنگ م یکه از درد روتخت کردیسرعت و قدرت ضربه هاشو واردم م با

 

 ! کردمیتمام بدنم حس م یو لذت رو تو درد

 !! بردمیهم لذت م دمیکشیهم درد م یچجور دمیفهمیمن نم و کردیام م ونهیاون داشت د یلعنت

رو تا انتها واردم  شیتخت چسبوند و مردونگ یام برداشت و کمرم رو به کل رو نهیس یاز رو دستشو

 ... دمیکش یمحکم غیکرد که ج

 

 !! کردیواردم م شتریرو ب شیرو باالتر آورده بود و مردنگ باسنم

 د که دردم کمتر شده بود .کر نییباال و پا یا قهیدق چند

 اوج بمونم ! یکه تو کردیم ادیهاشو کم و زماهرانه سرعت ضربه  یلیخ

 

محکم تر  تریتا پ دادمیباسنمو باالتر م کردمویو شهوت رو با تک تک سلول هام حس م لذت

 هاشو واردم کنه ...ضربه

 

تا محکم خودشو واردم  کردمیم کیرو تحر تریپ دمویکشیو با لذت آه م شدیم شتریلحظه شهوتم ب هر

 کنه ...

 

بدنم هست حسش کنم  یتو یجون یو دوست داشتم تا وقت دیچیپ یهام مناله نینامنظمش ب ینفسا یصدا

! 

 

 گفت : دویتخت دراز کش یاز روم بلند شد و کنارم رو تریبسته بودم که پ چشمامو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 روش ... نی_پاشو بش

 بود !! خیس خیس شیگهمه کرده بودتم اما مردون نیکه ا نیا با

 

 !!تخت بلند شدم یبهش زدمو از رو یلبخند

 کارام دست خودم نبود !! انگار

 ..از قبل حسش کنم . شتریب ترویپ خواستمیفقط م دمویفهمینم یزیچ

 

 رو با دستم گرفتمو وسط باسنم گذاشتم ... شیمردونگ

 دتمویکش نییبه سمت پا هویکه  ماوردیم نییپهلوم گذاشت و آروم آروم باسنمو پا یدستشو رو تریپ

 تا انتها واردم شد . شیمزدونگ

 

 ... دمیکش یظیلحظه از درد چشمامو باز و بسته شد و آه غل هی

 

 کنم منو به سمت خودش خم کرد و به لبام هجوم اورد ... یکه حرکت نیاز ا قبل

 

 تنش کرد ... نییو شروع به تکون دادن پا خوردیولع لبامو م با

 هامو با لباش خفه کرد بود ...ناله یو صدا کردیضربه هاشو واردم م یادیزسرعت  با

 

 تخت افتادم ! یخودم حس کردمو بغلش رو یتو شویگذشته بود که بالخره داغ قهیچند دق دونمینم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

تخت  یخودم حس کردمو بغلش رو یتو شویگذشته بود که بالخره داغ قهیچند دق دونمینم

 افتادم !

 

 به موهام زد . یداد و بوسه ا رونیب یودگاز سر آس نفسشو

 

 افتاد ! نییچشمم پا یاز گوشه یچشماش نگاه کردمو اشک یتو

 

 !! خوردیبهم م میاز خودمو زندگ حالم

 

 و اشکمو پاک کرد ... دیصورتش کش یرو یدست کالفه

 

 . دیداد و منم به سمت باال کش هیتاج تخت تک به

 گفت: یامردونه یصدا با

چه  دونمی!! نم یمدت چقدر عوض شد نیا یتو دمیاما به وضوح د شناختمتینم یلیه خک نی_با ا

 خودش کرده ... ریبه کل تو رو درگ کنهیداره نابودت م یبرات افتاده ول یاتفاق

 

 بهش بگم؟؟!! تونستمیم یتونستم حرف بزنم ... اصال چ یگلوم نشسته بود و نم یتو بغض

اره عاشق شدم اما اون بخاطر کمک به دوستش گرفتار زندان شد و شکست دوب هیبعد از  گفتمیم دیبا

 کردم ؟!! انتیمن بهش خ

 

 بازمو تکون داد و گفت: تریکه پ کردمیداغونم فکر م یزندگ به



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... دیشده شا ی_حداقل بهم بگو چ

 حرفشو بزنه و گفتم: یادامه نزاشتم

 رو سراغ ندارم که ازم بخره ! یسبفروشمش اما ک خوامیدارم که م نیکوکائ یمحموله هی+ من 

 

 ؛ دیبهم انداخت و پرس یمعنادار نگاه

 ؟! ی_ اونا رو از کجا آورد

 

 ؛ دمیدادمو پرس رونینفسمو ب کالفه

 ؟! گهید یکیبرم دنبال  ای یکمکم کن یتونی+ م

 

 رمیبا چند نفر تماس بگ دی!؟؟ صبر کن با یشیم ی_چرا اعصبان

 

 تکون دادم که ادامه داد ؛ یسر

 رمیگیمنم تماس م ی_تا تو لباساتو بپوش

 

 رفت رونیتخت بلند شد و از اتاق ب یرو از

 

 کردم زیرفتمو خودمو تم ییسمت دستشو به

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

باز  یبهش انداختم !!معقدم حساب ینگاه نهییطرف باسنمو با دستام از هم باز کردمو از آ دو

 سوزش داشت !! یشده بود و کم

 

 رگ بود و خودش هم کارشو بلد بود !واقعا بز تریپ هیمردونگ زیسا

 

 که باهاش رابــ.ـــطه داشتم هر بار لذتو با تک تک سلول هام حس کردم ... یدوبار نیا یتو

 ..اومدم  رونیب تریتکون دادمو از فکر رابطه هام با پ یسر

 

 دمیاومدمو لباسام رو پوش رونیب ییدستشو از

 

رو از گوشش دور کرد و آروم  شیوارد اتاق شد ، گوش تریدکمه شلوارمم رو هم تبسته بودم که پ هنوز

 : دیپرس

 ؟! یبد لیها رو تحو نیامشب کوکائ یتونی_م

 

 تکون دادم که دوباره مشغول حرف زدن شد یسر

 

 خودت کمکم کن حیمس ایدلم گفتم:  یلبام نشست و تو یرو یجون یب لبخند

 

 دمیشکیم بیقلبم صل یرو دمویتخت دراز کش یرو منتظر

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ومدیسکــــ*س خوابم م یشده بود و از خستگ نیسنگ چشمام

 

 خوابم !! یک دمیکه نفهم دادمیگوش م تریپ فیضع یهم گذاشتمو به صدا یرو رو چشمام

. 

. 

. 

 .ـنه هام چشمامو باز کردم .ــیشدن س دهیو کش یسیاحساس خ با

 

 م ...باز کردن کامل چشمام رو هم نداشت ییتوانا یخسنه بودم که حت یبقدر

 

 راحت نفس بکشم!! زاشتیکه روم افتاده بود نم تریپ ینیسنگ

 خوردم ... یکه روم خم شده بود تکون تریسر پ دنیباز کردمو با د چشمامو

 . دادیو قلقلکم م خوردیام تکون م نهیســ.ـ ینرم رو یلیخ زبونش

 

 از خواب دل بکنم !! تونستمیاما بازم نم دیپر یکم خوابم

 

 گفتم: یکه وست پام بود چشمامو کامل باز کردمو با لحن اعتراض یزیچ یاحساس سفت با

 ؟! یکنیم کاریچ ی+دار

 

 باال اورد و گفت: سرشو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

با  ویکه دار ییها نیتمام کوکائ گهیرو انجام دادم تا چند ساعت د یکه ازم خواسته بود ی_کار

 باشم !! زهیاالنم فکر کنم مستحق جا فرشمیخوب م متیق هی

 

 گفتم: یکه وست پام بود چشمامو کامل باز کردمو با لحن اعتراض یزیچ یسفت احساس با

 ؟! یکنیم کاریچ ی+دار

 

 باال اورد و گفت: سرشو

 متیق هیبا  ویکه دار ییها نیتمام کوکائ گهیرو انجام دادم تا چند ساعت د یکه ازم خواسته بود ی_کار

 باشم !! زهیاالنم فکر کنم مستحق جا فرشمیخوب م

 

 تخت نشستم ... یرو هلش دادمو رو رتیپ

 زد و با خودم مرور کردم ... تریکه پ یحرف گهید باری دمویکش نییپا رولباسم

 

 !!  نمیبیخواب م کردمیم فکر

 گفتم: یخوشحال با

 !!؟یگیم ی+جد

 

 _البته !

 :دمیذوق دستامو بهم زدمو پرس با

 +اونا پولشون نقده ؟!!



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

  نطورهی_مطمئن باش که هم

 

 ... شهیمن باورم نم یااااا+خدا

 

 زد و گفت: یقیعم لبخند

 . کنمیبتونم کمکت م ی_گفته بودم که هرجور

 

 ازش گرفتمو گفتم : نگاهمو

 به آپارتمان من می+ پس بهتره زودتر بر

 

 ... میمحموله رو بردار دیبا

 

 گشتم ... فمیرفتمو دنبال ک ییرایبه پذ عیگفت که سر یباشه ا آروم

 

 کردم . داشیمبل پ یکه رو زدمیم دیجا رو دچشمم همه  با

 

 سمتش رفتمو برداشتمش به

 

 باهاش تماس گرفتم ... ایپاسخ از مار یتماس ب یکل دنیبرداشتم که با د فمیک یرو از تو میگوش



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 بهم زنگ زده !! یکل ایمن مار ی+اوه خدا

 

 شد و گفت: کیاز پشت بهم نزد تریپ

 آروم شد . یینجایبهش گفتم ا یم تماس گرفت وقتنگرانت شده بود با من یحساب شبی_د

 

 بگم گفت : یزیکه چ نیاز ا قبل

 ... می_صبحانه اتو بخور بر

 

 +اشتها ندارم .

 

 ! یریبگ دیبا یانرژ شبید یبخاطر رابطه ی_اما بهتره بخور

 

 !! یکنیضعف م وگرنه

 

 تکون دادمو به سمت آشپز خونه رفتم یبود سر تریبا پ حق

 

 هم روبه روم نشست تریو پشستمن زیپشت م 

 

 !! گفتینم یزیاما چ کردیدار نگاهم م معنا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 !زاشتمیم ارشیانتظار داشت صبح خودمو دراخت 

 

 نه توانشو داشتم نه حسش رو !! شبید یبعد از رابطه اما

 

 از صبحانه ام رو خوردمو گفتم: یکم

 ندارم لیم ادیمن ز می+ بهتره بر

 

 بلند شد . زیاش از پشت م وهیدن آب مگفت و بعد از خور یاوهوم

 

 !! کردیواقعا ازش ممنون بودم که انقدر کمکم م میرفت نگیبه پارک مویاومد رونیهم از آپارتمانش ب با

 

 !!کردمیرو پرداخت م گانیر یچطور دستمزد هنگفت آقا دیبا دونستمینبود نم تریکمک پ اگه

 

 کرد !!حرکت  یاونم بدون معطل مویشد تریپ یفرار سوار

 

 !! ادیاز من خوشش ب تریمثل پ یکی کردمیوقت فکرشو هم نم چیه

 ... دمیکشینم یسخت نقدریا شدموینم میعاشق ج کردمیاگه همون اول حرفاشو باور م دیشا

 

 پام گذاشت و گفت : یدستش رو رو تریفکر بودم که پ یتو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟؟؟ یکنیاز من فرار م یچرا دار ی_النا ؟! تو دار

 

 قورت دادم که ادامه داد: یختدهنموبه س آب

 کوتاه ... یلیخ یکه باهاش دار یخوش یتو رو نداره !! مطمئن باش روزا اقتیل هیزندگ یکه تو ی_اون

 

 ساکت باش باال اورد و ادامه داد: یبگم که دستشو به معن یزیباز کردم چ دهنمو

 یا برعکس تمام تالشممو برارابطتتون سنگ بندازم اتفاق یجلو خواممیاونو قضاوت کنم نم خوامی_نم

 ... یدیبه حرفام رس یروز هیرابطه دوربرگردونه اگه  نیاما آخر ا کنمیکمک بهت م

 

 گفت : تیشد و با قاطع رهیچشمام خ تو

 من !! شیپ یبرگرد یتونی_ م

 

 !! کردیو باز داشت کمکم م دونستیم زویشده بودم !! اون همه چ جیبگم از حرفاش گ یچ دونستمینم

 

 آپارتمان توقف کرد و گفت: یکه جلو دیطول نکش شتریب هیثان چند

 منتظرتم برو زود برگرد ! نجای_هم

 

 شدم . ادهیپ نیتکون دادمو از ماش یسر

 وارد مجتمع شدمو سوار آسانسور شدم ... عیسر

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شدمو به آپارتمانمون رفتم ... ادهیآسانسور پ ستادنیا با

 

 کرد ..زود در رو باز  رایرو زدم که س زنگ

 وارد شدم که متعجب نگاهم کرد !! یخوشحال با

 

 گذاشتم . یمشک فیک هی یبه سمت اتاقم رفتمو محموله رو تو عیسر

 

 اومدمو به سمت پله ها رفتم . رونیعجله از آپارتمان ب با

 تونستم صبر کنم ... ینم اصال

 اومدمو از مجتمع خارج شدم . نییسرعت پله ها رو پا با

 

 

 گذاشتم . یمشک فیک هی یاتاقم رفتمو محموله رو تو به سمت عیسر

 

 اومدمو به سمت پله ها رفتم . رونیعجله از آپارتمان ب با

 تونستم صبر کنم ... ینم اصال

 اومدمو از مجتمع خارج شدم . نییسرعت پله ها رو پا با

 حرکت کرد ... ترینشستمو پ نیماش داخل

 

 بهش انداخت و با خنده گفت : یاهنگ تریپام گذاشته بودم که پ یرو رو فیک



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 معامله کنن !! بارهی یرو تو نیکوکائ نقدریشهر هم ا نیا یها یقاچاقچ نی_فکر نکنم بزرگتر

 

 گفتم: دمویحرفش خند از

 امروز بدون دردسر تموم بشه ! دوارمی+ام

 

 . میمعامله کن ای_نگران نباش من حواسم هست با ک

 

 ! دوارمی+ام

 

 کرد ... ادیآهنگ رو ز ینداد و صدا جوابمو

 

رقابت  میبا ج تونستینم یمن حت یوقت برا چیجذاب بود اما ه یادیز یدوست معمول هیبه عنوان  تریپ

 کنه !!

 

 نفس راحت بکشم ... هیو  رهیمعامله سر بگ نیدلم نبود تا ا یتو دل

 

 افکار خودم غرق بودم ... یداشتمو تو استرس

شده بودم که متوجه شدم از شهر خارج  رهیخ رونیاز پنجره به ب،  کردیقرارم م یب میبا ج خاطراتم

 ... میشد

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شدیم شتریاسترسم ب میرفتیم شتریب یهرچ

 در رو باز کرد و رو به من گفت : تریپ نیچقدر گذشته بود که با متوقف شدن ماش دونمینم

 شو . ادهی_ هر وقت بهت اشاره کردم پ

 

 ..شد . ادهیپ نیتکون دادمو از ماش یسر

 !! میاز شهر دور شده بود یلیبود و خ یتا دورمون خاک دور

 

 ها نشست . یاز صندل یکی یکه چند متر اون ور تر بود رفت و رو یزنگ زده ا قیبه سمت آالچ تریپ

 

از دور به چشمم  ومدنیکه به سمتمون م نیچندتا ماش قهیتماس گرفتو بعد از چند دق هی شیگوش با

 خوردن !!

 

 بود !!!! راکیم یآقا نیماش هیشب قایو بود دقکه جل ینیماش

 !! ومدیم رونیام داشت ب نهیباشه قلبم از س راکیم یآقا نی، ماش نیکه اون ماش نیاز تصور ا یحت

 

 !!! شدمیحالت بدون تجاوز کشته م نیتر نانهیخوش ب یمن !!! اگه حدسم درست باشه تو یخدا

 

 چشمام جمع شده بود . یو اشک تو دزیها تپش قلبم تندتر م نیشدن ماش کینزد با

 

 خسته شده بودم ! گهیکه توش بودم د یهمه دردسر نیا از



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 نداشته باشه !! قتیکه تو فکرم بود حق یزیچ خواستمیمقدس م میاز مر دمویکشیم بیقلبم صل یرو

 

 م ...چشم دوخت شدنیم ادهیکه پ ییبه آدما یبردمو دزدک نییسرمو پا قیکنار آالچ نایبا توقف ماش 

 

 . دمیکش یقیقلبم گذاشتمو نفس عم یداشت دستمو رو ییایتالیا یکه چهره یپوست دیسف یمرد دنید با

 

 نبودن . راکیکدوم از افراد م چیرفتنو خوب چک کردم ه تریکه به سمت پ ییکسا تمام

 

 ! دیطول کش یا قهینرمال شدن تپش قلبم چند دق تا

 زنگ خورد ... میشده بودم که گوش رهیبودن خو اونا که درحال صحبت  تریبه پ منتظر

 بالفاصله جواب دادم ؛ تریاسم پ دنیبرشداشتمو با د فمیک یاز تو عیسر

 ... ایب فی_با ک

 

 شدم ... ادهیپ نیاز ماش فیرو قطع کرد و بعد از برداشتن ک یگوش

 

 دادم ... بروز ندمو به راهم ادامه یزیکردم چ یاما سع دیلرزیبودمو پاهام م دهیترس یکم

  

 اون سه نفر گذاشت ... یدادم که جلو لیتحو تریرو به پ فیک



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

از  یدراورد محموله رو باز کرد و کم بشیکه از ج ییزانو نشست و با چاقو یرو شونیکی

 ها رو امتحان کرد ... نیکوکائ

 

 به همراهاش انداخت و با سر اشاره کرد که جنس خوبه ! ینگاه

 گرفت ... تریکه همراهش بود رو به سمت پ یکیباشه چمدون کوچ نسشویرئ خوردیکه بهش م یمرد

 

 تریرو لبام نشست که پ یپوال لبخند دنیچمدون رو ازش گرفت و درش رو باز کرد ، با د عیسر تریپ

 گفت :

 !! میکه توافق کرد تهیمینصف ق نای_اما ا

 

 که روبه رومون بود کالهشو برداشت و گفت: یمرد

 اس ... گهیروز د 20 یبرا خشیتار چک هست هیپوال  ریز×

 

 ؛ دمیحرف از دهنم در رفت و پرس نیا دنیشن با

 پوال چقدره ؟!! نی+ا

 بهم انداخت و گفت : یمعنا دار نگاه

 چک هست! یهم تو شیهزار دالر ... مابق 600×

 

 بود ! شتریکه الزم داشتم ب یهزار دالر هم از پول 100رقم  نیا

 . ستین یبهش اشاره کردم مشکلبگه که  یزیچ خواستیم تریپ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ... میرفت نیتکون داد و بعد از دست دادن با اون سه تا مرد به سمت ماش یسر

 

 رو جور کنم !! گانیر یکه تونسته بودم دستمزد آقا شدینم باورم

 

 حرکت کرد ... تریپ مویشد نیماش سوار

 پام گذاشتمو بهشون چشم دوخته بودم ... یپول رو رو چمدون

 

 ... یمرس ااااااایزدم خدااااااااا ادیاز پنجره فر دمویکش یمحکم یغیج یشحالخو از

 حرکت کرد ... تریپ مویشد نیماش سوار

 پام گذاشتمو بهشون چشم دوخته بودم ... یپول رو رو چمدون

 

 ... یمرس ااااااایزدم خدااااااااا ادیاز پنجره فر دمویکش یمحکم غیج یخوشحال از

 و گفت : دیخند میبه خوشحال تریپ

 آپارتمانت ؟! یری_م

 داخل اوردمو گفتم : سرمو

 +آره 

 _باشه ...

 

 کرد . شتریگفتو سرعتشو ب یا باشه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 مجتمع نگهداشت .. یجلو یا قهیدق 20از   بعد

 

 پوال رو برداشتمو گفتم : چمدون

 ... دیبا دونستمینم یممنونم اگه تو نبود یکه بهم کرد یی+بابت تمام کمک ها

 ادامه حرفمو بزنمو گفت: نزاشت

 فقط به حرفام فکر کن ! ستیبه تشکر ن یازی_ن

 شدمو وارد مجتمع شدم ادهیپ نیاز ماش یحرف بدون

 

 برچسب آسانسور خراب است به سمت پله ها رفتمو تند تند باال رفتم . دنید با

 

 ر رو باز کرد .د ونیگر یبا چشما رایس قهینفس زنان زنگ آپارتمان رو زدمو بعد از چند دق نفس

 

 تعجب بهش نگاه کردمو وارد آپارتمان شدم . با

 

 کردمو جلوتر رفتم که صدا برام واضح تر شد . زیگوشامو ت یفیضع یهیگر یصدا دنیشن با

 

 مبل نشسته بود قلبمو لرزوند !! یکه رو ایآروم مار یهاهیگر یصدا

 

 نشستم . ششیهامو تندتر کردمو پ قدم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دمیپرس یگذاشتمو با نگرانپاهاش  یرو دستمو

 

 شده ؟!! یچ ای+مار

 

 گذاشته بود زانوهاش یکه سرش رو رو یهمونجور

 

 بهش دادم که سرشو باال آورد یشونه هاش گذاشتمو تکون یرو دستمو

 

 : دمیشده بود و با هراس پرس شتریوجودم ب یقرمز قرمز بود ترس تو چشماش

 ؟! شدیبگو چ ای+باتوام مار

 

 ... کلیما×

 

 ؟!! یچ کلی+ما

 

 عمل بشه  دیبا×

 

 +اما چرا ؟!

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

به حساب  دیهزر دالر با 150 دیعمل با یافتاده براش فقط دکترا گفتن برا یچه اتفاق دونمینم×

 . میکن زیوار مارستانیب

 

 بودن ! ختهیانگار آب سرد روم ر ایحرف مار نیا با

 ! یاریهمه بدب نیا شدینم باورم

 که امروز از فروش محموله به دست اوردم . یبگم اون پول یچ دونستمینم

 

 هزار دالرش اضافه بود . 100 فقط

 

 

 ... کلیما×

 

 ؟!! یچ کلی+ما

 

 عمل بشه  دیبا×

 

 +اما چرا ؟!

 

به حساب  دیهزر دالر با 150 دیعمل با یافتاده براش فقط دکترا گفتن برا یچه اتفاق دونمینم×

 . میکن زیوار مارستانیب



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 بودن ! ختهیانگار آب سرد روم ر ایحرف مار نیا با

 ! یاریهمه بدب نیا شدینم باورم

 که امروز از فروش محموله به دست اوردم . یبگم اون پول یچ دونستمینم

 

 هزار دالرش اضافه بود . 100 فقط

 

 . اوردمیهزار دالر کم م 50 دادمیرو م کلیپول عمل ما اگه

 

 کشش نداشتم . گهیشده بود و د نیسنگ نفسم

 

 تمام تارو پودم رو گرفته بود !! یسردرگم حس

 کنم . کاریچ دیبا دونستمینم

 

 بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم . یسردردگم با

 تخت انداختم . یتخت گذاشتمو خودمو رو ریپوال رو ز چمدون

 

 متونستیهم نم گهیسال د نیچند دیشا دادمیم ایپولو به مار نیبودم اگه ا میآزاد شدن ج یقدم کی االن

 نمیو آزاد بب رونیرو ب میج

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شدن دادم یهم گذاشتمو به اشک هام اجازه جار یرو رو چشمام

 

 کرده بودم که خوابم برد . هیچقدر گر دونمینم

. 

. 

. 

 کتم دراوردم . بیج یرو از تو میچشمام رو باز کردمو گوش میزنگ گوش یصدا با

 

 .ستادیلحظه تپش ا هیقلبم  گانیر یآقا یمنش یشماره دنیانداختم که با د یصفحه نگاه به

 

 جواب دادم که گفت : عیسر

 

 کی*روز خوش خانم ما

 

 +سالم 

 

 من ... دیندار یقصد حق وکالت منتظرتونم اگه با ساعتش مشکل نیآخر یبرا 8* امروز ساعت 

 

 ندارم . ی+ نه مشکل

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 نمتونیب ی* پس م

 

 +بله حتما

 

 ..دادم . رونیتخت نشستمو نفسمو محکم ب یرو

 کنم . کلیرو که با زحمت به دست آورده بودمو خرج عمل ما یپول نیا تونستمینم

 

 ساعت راه بود . کی گانیر یبود و تا دفتر آقا 6 بایتقر ساعت

 

 موندن تو خونه رو نداشتم . طاقت

 تخت بلند شدمو به سمت کمد لباسام رفتم . یرو از

 

 موهامو بعد از ونه زدن پشت گوشم انداختم . مودیپوش یشلوار جذب مشک هیبا  پوریتاپ قرمز گ هی

 

 کردمو سراغ چمدون پوال رفتم حیمل شیآرا هی

 

 اومدم . رونیکه داشتم مرتب گذاشتمو از اتاقم ب یبزرگ فیک یپوالرو تو تمام

 

 ! فتهیب ونشونیگر یچشما ینگاهم تو خواستیو دلمم نم ومدینم رایو س ایاز مار ییصدا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 درست شده بود دوباره خرابش کنم !! زیاالن که همه چ توسنتمیم اما نمعذاب وجدان داشت حس

 

 سمت در رفتمو آروم از آپارتمان خارج شدم به

 

 سمت در رفتمو آروم از آپارتمان خارج شدم به

 درسته ! یچه کار دونستمیداشتمو نم یبیعج حالم

 

 شدم . یخال یتاکس نیمجتمع خارج شدمو سوار اول از

 

سرمو به  کردمیوجودم حس م یکه تو یرو به راننده دادمو با عذاب وجدان گانیر یادفتر آق آدرس

 دادم . هیپنجره تک

 ! رفتیچشمم کنار نم یاز جلو ایمار یاشک ها ریتصو

 

 که راننده گرفت به خودم اومدم !! ییو با ترمز ناگهان ختیر نییاز چشمم پا یاشک یقطره

 

 !؟؟ کنمیم کاریمن !! دارم چ یخدا

 چشماش نگاه کنم !! یتو تونمیم گهیچطور د رهیبم کلیدوست منه اگه ما نیبهتر ایمار

 

 رو به راننده گفتم : یبا حالت گنگ 

 آقا . دی+دور بزن



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 بهم کرد و گفت : ینگاه نهییآ از

 *مقصدتون عوض شد خانم ؟!

 

 مجتمع ! یجلو دی+بله برگرد

 

 *بله 

 

 .دمیکش یقیدادمو نفس عم نییرو پا پنجره

 . رمیدوست عشقم رو ازش بگ نیبهتر تونستمیبود ! من نم میدوست ج نیبهتر کلیما

 شدم . ادهیرو حساب کردمو پ هیداشت کراکه راننده نگه قهیپاک کردمو بعد از چند دق اشکامو

 شدمو به سمت آسانسور رفتم . یبلند وارد الب یقدم ها با

 ستادمیرو زدمو منتظر ا 5طبقه  دکمه

 شدمو به سمت آپارتمانمون رفتم . ادهیآسانسور پ ستادنیبا ازود  یلیخ

آغوشم  یزدمو تو یدر رو باز کرد بهش لبخند ونیگر یبا همون چهره ایدر رو زدم که مار زنگ

 گرفتمش 

 رو جور کردم کلیمن پول عمل ما زمی+غصه نخور عز

آغوشم  یزدمو تو یبخنددر رو باز کرد بهش ل ونیگر یبا همون چهره ایدر رو زدم که مار زنگ

 گرفتمش 

 رو جور کردم کلیمن پول عمل ما زمی+غصه نخور عز



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 نگاهشو بهم دوخت . یاومد و با ناباور رونیتو بغلم ب از

 

 بهش زدمو گفتم : یمهربون لبخند

 +اشکاتو پاک کن .

 

 همه پول رو  نی... از کجا ا اما×

 

 حرفشو کامل بزنه و گفتم : نزاشتم

 . مارستانیب میبر یکر نکن ! االنم بهتره آماده شف زایچ نی+ به ا

 

 . دیاشکاشو پاک کرد و به سمت اتاق دو یخوشحال با

 

 از مبال نشستم ... یکی یآپارتمان شدمو رو وارد

 گذاشتم . زیم یهزار دالر جدا کردمو رو 150 فیک یتو از

 اومد . رونیاز اتاق ب ایکه مار دیطول نکش شتریب قهیدق چند

 اشاره کردمو گفتم : پوال به

 . یبزار فتیک یرو تو نای+بهتره ا

 برداشتو گفت : زیم یبه سمتم اومد و پوال رو از رو دمیچشماش م یرو تو یبهت و ناباور هنوز

 ؟! یدردسر ننداخت یمن النا تو که خودتو تو ینو هستن !! خدا یدالر ستیب اشونهمه×

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 بلند شدمو گفتم : یصندل یرو از

 به دست آوردم . تریهمشونو با کمک پ ایش مار+نگران نبا

 واقعا ؟! ×

 قرار دارم . میج لیبا وک گهیساعت د هیمن تا  فتی+البته ، حاال هم زودتر راه ب

 

 . میرفت رونیتکون دادو با هم از مجتمع ب یسر

 رو به راننده داد . مارستانیآدرس ب ایمار مویشد یخال یتاکس نیسوار اول ابونیخ سر

 . میدیرس مارستانیبه ب یا قهیدق ستیبعد از ب بایتقر

 میرفت مارستانیب یبه سمت در ورود مویشد ادهیپ یتاکس از

 رفتمیو منم پشت سرش م کردیبلند حرکت م یبا قدم ها ایمار

 رفت . یبه سمت بخش حسابدار ایمار مویشد مارستانیساختمون ب وارد

 رو انجام بده کلیعمل ما یکارا ایا مارها نشسته بودمو منتظر بودم ت یاز صندل یکی یرو

 . کردیکارو م نیهم اگه بود هم میکه ج دونستمیاسترس داشتم اما ته دلم آروم بود و م یکه کم نیا با

 تموم شد به سمتم اومد . ایمارا یساعت که کارا میاز ن بعد

 

 گوشم زمزمه کرد : کیبلند شدم که محکم بغلم کرد و نزد یصندل یرو از

 زیهمه چ یبرا مممنون×

 

 ! می+ بهتره بر
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 . میشد یسوار تاکس مویاومد رونیب مارستانیب از

 ! کردیآرومم م دمیدیم ایمار یچشما یکه تو یآرامش

 

 بلند شد . میزنگ گوش یکه صدا میراه بود یتو یا قهیدق چند

 بود . گانیر یآقا یدرآوردم و به صفحه اش نگاه کردم ، منش فمیک یرو از تو میگوش

 جواب دادم که گفت : عیسر

 ؟! دیایقرار امشب رو نم کیما خانم×

 راه هستم . ی+آاا ... چرا تو

 . میمونیپس ما منتظرتون م آها×

 +ممنونم

 

 رو قطع کردمو به راننده گفتم نگهدار ... یگوش

 

 بپرسه گفتم : یزیکه چ نیکردمو قبل از ا ایبه مار رو

 . امیم گهیساعت د کیبرو خونه منم تا  قرار دارم تو گانیر یآقا ی+من با منش

 شدم . ادهیپ نیجوابش نموندمو از ماش منتظر

 برام نگهداشت . یتاکس هیکه  ستادمیا ابونیخ کینزد

 شدمو حرکت کرد . یتاکس سوار

 خانم ؟ دیری_کجا م

 برج جکوار یمرکز دانی+م
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لحظه از  هیقلبم  نشدیقفل شد و راننده به سمتم برگشت که با د نیماش یلحظه درها هی تو

 . ستادیتپش ا

 حرومزاده جلوم سبز شده باشه نیدوباره ا شدینم باورم

 ستادیلحظه از تپش ا هیقلبم  دنشیقفل شد و راننده به سمتم برگشت که با د نیماش یلحظه درها هی تو

. 

 حرومزاده جلوم سبز شده باشه ! نیدوباره ا شدینم باورم

 !! ستادیقلبم از تپش ا که بهم زد یلبخند چندش آور با

 !؟ کردیم کاریچ یتاکس یمگه گارسون بار نبود !!! االن تو یلعنت نیمن ا یخدا

 وگفت : دیبه پشت سرش کش یشده بودم که دست رهیترس بهش خ با

 !! کنهیهنوز جاش درد م یسرم زد یکه تو ی_خوشگله ضربه ا

 مرده باشه !! یلعنت نیا کردمیم فکر

 ه داد ؛نگفتم که ادام یزیچ

 !! دیارزیبه خوردن لباتو گردنت م یکه زد یضربه ا نیهم ی_حت

 در چسبوندمو گفتم : هی خودمو

 دست از سرم بردار . ی+لعنت

 و گفت : دیخند یبلند یصدا با

 !!! کشهیطول نم ادیز _

 رفت ! یقلبم هر لحظه باالتر م ضربان

 ! رهیداشتم رو ازم بگ شمیکه پ یهزار دالر 450و  ارهیسرم ب ییبال هی دمیترسیم

 گفتم : دیلرزیکه م ییصدا با

 ! زنمیم غیکنار از پنجره ج یاالن نزن نی+اگه هم
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 کوچه شد ! هیکرد و وارد  شتریب سرعتشو

 دادمو شروع به دادن زدن کردم ! نییکه پنجره رو پا کردیسرعت حرکت م با

 !! میدیرسیکوچه م یکه تا بخوام بگم کمک به انتها رفتیتند م یبقدر

 ! کردیم یرانندگ یشتریو با سرعت ب دیخندیبه داد زدنام م یبلند یصدا با

 

 و سوت و کور نگه داشت . کیتار ابونیخ هی یکرد و بالخره تو یبا سرعت رانندگ یا قهیدق چند

 شد و به سمت در من اومد ادهیپ نیماش از

 

 بازش کرد و مچ دستمو گرفت! دیبا کل عیسر

 

 شد ! دهیکش نیو بعد زم نیماش یکه کال بدنم رو دتمیکش رونیب نیماش حرکت از هی با

 

 حرکت بلندم کرد و دنبال خودش کشوندتم . هیکه با  دمیکش یدرد آه از

 

 ! ومدیاز ترس نفسم باال نم کشندتمویکه روبه رومون بودم یسمت ساختمون به

 

 گفت : تیبه صورتم زد و با اعصبان یمحکم یلیکردم مانعش بشم که س یسع

 که تا آخر عمر مزه خون از دهنت نره !! زنمتیانقدر م ییای_اگه خودت ن
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 ! کردیشدع بودنو صورتم از درد گز گز م ریاز گوشه چشمام سراز اشکام

 

 بزنم ! یبهش حقه ا تونستمیم گهیجلوش مقاومت کنم نه د تونستمیم نه

 

 برام داره ! االیخ یلید که خولم کنه اما از چهره اش مشخص بو کردمیخواهش م هیگر با

  

 ساختمون بود بردتم . یکارگرها یکه انگار برا کیاتاق کوچ هیپله ها باال بردتم و داخل  از

 

 بود انداختتمو گفت ؛ یاون اتاق چند متر یکه تو یا دهیتخت کهنه و پوس یرو

 از ذهنت بپره ! یزرنگ باز گهیتا د دمی_حاال بهت نشون م

 

 رفت ! یباالتر م قلبم هر لحظه تپش

 تخت نشست و شروع به باز کردن شلوارش کرد . نییپا

 

 بود انداختتمو گفت ؛ یاون اتاق چند متر یکه تو یا دهیتخت کهنه و پوس یرو

 از ذهنت بپره ! یزرنگ باز گهیتا د دمی_حاال بهت نشون م

 

 رفت ! یقلبم هر لحظه باالتر م تپش

 شلوارش کرد .تخت نشست و شروع به باز کردن  نییپا
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اسمشم  یکه حت ونیاون ح کردمیداشتم اما اگه بازش م کیکوچ یچاقو هی فمیک یتو

 ! بردیهمشو با خودش م کردیکه بهم تجاوز م نیو بعد از ا دیدیتمام پوال رو م دونستمینم

 . رمیبگ میتصم تونستمیبودمو نم مردد

  

 به سرم زد ! یفکر هویکه  رمیبگاشکام رو  یتونستم جلو یو نم ومدیاز ترس باال نم نفسم

 

 نداشتم بجز انجام دادنش . یبود اما چاره ا سکیکه ر نیا با

 

رو با دستش  شیو مردونگ دیکش نییشلوارشو کامال پا یکردم که اون عوض شتریب هاموهیگر شدت

 گرفت !

 

 گفت : یرو به سمتم اورد و با حالت چندش آور شیمردونگ

 ؟! یسالم کن میگشیهم قیرف نیبه ا یخوای_نم

 

 گفتم : دیلرزیم هیکه از ترس و گر ییصدا با

 ! دمیبهت م یهرچقدر پول بخوا یولم کن اگه ولم کن کنمی+خواهش م

 

 و گفت : دیخند

 که بخاطر چند دالر ازت بگذرم . ستمی_انقدر احمق ن
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 تخت نشست و مچ دستمو به زور گرفت. یرو کنارم

 

 . یشهر باش نیا یدخترها نیتا چند سال هرشب با بهتر یکه بتون دمیبهت پول م ی+باور کن به اندازا

 

 . دیسرش کش یکرد و آروم رو کینزد شیدستمو به مردونگ کنهیبود که حرفامو باور نم معلوم

 

 !!! اوردمیلمس کردنش داشتم باال م از

 ! شیمردونگ فیبلند و کث یموها دنیبا د مخصوصا

 

 رو باز کردم . پشیاوردمو ز نییشونه هام پا یروام رو از طرفه هی فیهق هق ک با

 شد ! رهیبهشون خ یپول رو دراوردمو انداختم جلوش که با بهت و ناباور یچندتا از بسته ها عیسر

 

 . شدیم شتریهر لحظه ب فشیکث لبخند

 هق هق گفتم : با

 نداشته باش ! یهست ، همشونو بردار اما با من کار یبازم کل نیرو بب نای+ا

 

اتاق گرفت  ینور کم سو یو جلو دیکش رونیبسته ب هیصد دالر از وسط  یکیبه پوال انداخت و  یاهنگ

. 

 

 ؟! ستنین یکه تقلب نایا نمی_بب
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 جواب دادم . عیسر

 . یهمشونو چک کن یتونیم ستین یتقلب چکدومشونی+نه ه

 

از  یکی یکه تو ییها شد، زود از فرصت استفاده کردمو چاقو یچک کردن چندتا از صدالر مشغول

 بود رو برداشتم . فیداخل ک یها پیز

 

 شد و گفت : رهیهام خ نهیپررنگ تر شدو به س شتریب فشیکث لبخند

 ! یقبل از جـــ**ــر دادنت بزارم بر تونمینکنم اما نم تتیاذ شهیپوال فقط باعث م نی_ا

 

 هام برد . نهیسم به سمت سلبا ریکه منتظر جواب من باشه روم هجوم اورد و دستشو از ز نیا بدون

 

 ��️❤ زمیعز یدوستا

 ��میش لتریچون هم ممکنه ما ف دیرو به عنوان زاپاس داشته باش ریز کانال

 

از  یکی یکه تو ییها شد، زود از فرصت استفاده کردمو چاقو یچک کردن چندتا از صدالر مشغول

 بود رو برداشتم . فیداخل ک یها پیز

 

 ... داشتیهام چشم برنم نهیو از س دشیتر مپررنگ فشیکث لبخند

 گفت : یلحن چندش آور با
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 ! یقبل از جـــ**ــر دادنت بزارم بر تونمینکنم اما نم تتیاذ شهیپوال فقط باعث م نی_ا

 

 هام برد . نهیلباسم به سمت س ریکه منتظر جواب من باشه روم هجوم اورد و دستشو از ز نیا بدون

 

 رفت و شروع به فشار دادنش کرد .هام رو محکم گ نهیدستاش س با

 

 لب در رفت که با ولع به کارش ادامه داد . ریاز ز یآه

 دستم چرخوندمو به سمت پشتش بردم . یرو تو چاقو

 . کردمیکمرش فروم یتو شدیکه متوجه م نیبدون ا دیبا

 

 خواستم ضربه بزنم که دستم رو گرفت !!! دمویکش یقیعم نفس

 

 و گفت: صورتم زد یتو یمحکم یلیس

 ! یقِسر در بر قبل یمثل سر یتونیباز م ی_فکر کرد

 

 کردم . ختنیکه شروع به اشک ر کردیدستش گرفت و داشت برندازم م یرو تو چاقو

 

شکل بهم تجاوز  نیهم به بدتر رهیگیاون آشغال هم تمام پوالم رو م دونستمینداشتمو م یدیام چیه گهید

 !!! کنهیم
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 بسته شده بود رو کند و شروع به بستن دستام کرد . لیه چندتا وساکه ب یطناب وارید یرو از

 

 احساس کنم . تونستمیتخت بسته بود و حس درد رو م یمحکم دستام رو به باال یییلیخ

 

 نداشت !! ریولم کنه اما انگار اصال تاث کردمیبلند خواهش م یصدا با

 

 .شوارم رو دراورد .. یسمتم اومد و با لبخند چندش آور به

 

 !!کردیو واژنم رو نوازش م دیکشیپام م نیب دستشو

 

 گردنم برد ! یزد و سرشو تو مهیخ روم

 

 کردمیاحساس تهو م کردیم دایموهاش با بدنم تماس پ یو وقت دادیواژنم حرکت م یرو رو شیمردونگ

. 

 

 نداشت . یا دهیاصال فا کردمیصدام گرفته بود و هرچه تقال م هیشدت گر از

 

 روم افتاد . یاضربه یبا صدا هویواردم کنه که  خواستیکرد و م میواژنم تنظ یرو رو شیمردونگ

 

 داشته باشم . دیکج کردم تا بتونم د یکم سرمو
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 زدتش اما تا آخر عمرم ازش ممنون بودم . یک دونستمینم

 

مو داشت آب دهن یبلند شیاخمو و ر یکه چهره یرمردیپ دنیتخت خم کردم که با د یکامل رو سرمو

 قورت دادم .

 

 

 شده بود !!! رهیبودو بهم خ ستادهیدر ا یدست داشت جلو یکه تو یلیب با

 

 

 حرومزاده رو تموم کنه !!! نیخودش کار ناتموم ا دمیترسیترسناک بود و م یکم اشچهره

 

 

 انداخت و به سمتم اومد !!! نیزم یرو رو لشیب

 

 شد . رعیخ سمیخ یچشما یتخت نشست و تو یرو

 

 که دور دستم بسته شد بود رو چک کرد . یکه نگاهشو ازم گرفت و طناب کردمیس نگاهش متر با
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 باهام نداشته باشه ! یکار کردمیدلم دعا م یدادمو فقط تو رونینفسمو محکم ب 

 

افتاده بود شروع به باز کردن  نیزم یخودم که رو یاون حروم زاده رو از روم برداشت و با چاقو بدن

 دستام کرد .

 

 ... دمیکشیخجالت م رمردیاون پ یشلوار جلو بدون

 فرار کنم . یزود بلند شم و از اون ساختمون کوفت خواستمیم

 

 از باز کردن دستام گفت : بعد

 . یتا لباساتو مرتب کن ستمیمیوا رونی_من ب

 

 ... دمیکشیخجالت م رمردیاون پ یشلوار جلو بدون

 فرار کنم . یوفتزود بلند شم و از اون ساختمون ک خواستمیم

 

 از باز کردن دستام گفت : بعد

 . یتا لباساتو مرتب کن ستمیمیوا رونی_من ب

 

 بهم نداشته باشه !! یکه اون کار شدینم باورم

 

 . دمیتخت بلند شدمو شلوارم رو پوش یاز رو عیسر
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 . کردیکه خورده بودم درد م ییها یلیو س نیشدن رو زم دهیبخاطر کش بدنم

 

 .نگه داشتن تعادلم برام سخت بود  ستادمویمیپاهام وا یزحمت رو به

 

 به پوال انداختم . ینگاه دمویدرد لباسامو پوش با

 

 ! نداختیبه هوس م ویخلوت واقعاهر کس یجا هی یدختر تنها تو هیپر از پول با  فیک هی

 

وقتشو  یاز طرفو  کردیدرد م یلیشده رو جمع کنم اما کتفم خ ختهیر نیزم یکه رو ییپوال خواستمیم

 نداشتم !

 

 رفتم . رونیرو برداشتمو ب فیک ادیدوباره به طرف اتاق ب رمردیکه اون پ نیاز ا قبل

 

 دمیساختمون بود رس یاون حروم زاده که جلو یبود خودمو به تاکس یرفتمو با هر سخت یدرد راه م با

. 

 

 حرکت کردم . عیرول نشستمو سر پشت

 

 از اونجا دور بشم . خواستمیه کجا فقط مب دوستمینم روندمویسرعت م با
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 آروم شدمو بخاطر درد کتفم سرعتمو کم کردم . یکردم که بالخره کم یرانندگ یا قهیدق چند

 

 فرمون گذاشتم یکنار زدمو سرمو رو نویماش

 

 مطلق به سر ببرم ! یهوش یب یفقط چند روز تو خواستیبد بود و دلم م حالم

 

 فرمون بلند کردم . یسرم رو از رو میزنگ گوش یدااروم شده بودم که با ص یکم

 

 صدامو صاف کردمو جواب دادم گانیر یاسم آقا دنیدراوردم که با د بمیج یرو از تو میگوش

 

 +الو ؟!

 

  یا قهیدق 10 کی_سالم خانم ما

 

 

 صدامو صاف کردمو جواب دادم گانیر یاسم آقا دنیدراوردم که با د بمیج یرو از تو میگوش

 

 ؟!+الو 
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 ؟! دیرسیم یبپرسم ک تونمیم گذرهیاز قرارتون م یا قهیدق 10 کی_سالم خانم ما

 

 ؟! دیوقت مالقات بزار هیفردا  یبرا شهیاومد م شیبرام کار پ کمی+آاا من 

 

 

 درضمن فردا روز دادگاه هست! کی_فردا اصال وقت ندارم خانم ما

 

 

 دادمو گفتم: رونیمحکم ب نفسمو

 ام .اونج گیربع د هی+تا 

 

 _منتظرم .

 

 حرکت کردم . گانیر یدادمو به سمت دفتر آقا نییرو پا پنجره

 

 ... سوختیرو صورتم هنوز م یلیس یجا

کوچه پارک  نیتر کینزد یاون حروم زاده رو تو نیماش دمویرس گانیر یبه دفتر آقا قهیدق 15از  بعد

 کردم.

 

 ساختمون شدمو به سمت آسانسور رفتم . وارد
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 انداختم . یکه روبه روم بود به خودم نگاه یا نهییآ یتو

 

 نامرتب ! یکمرنگ معلوم بود و سر و وضعم کم یلیصورتم خ یرو یلیس یجا

 

 شدم ادهیآسانسور پ ستادنیبا ا دمویرو موهامو لباسام کش یدست

 

 سمت دفتر رفتمو زنگ در رو زدم ... به

 

 منتظر موندمو دوباره زنگ زدم یکم

 

 نبود ! یکس انگار

 

 خورد ! گانیر یدوباره زنگ بزنم که در باز شد و چشمم به آقا خواستم

 

 چارچوب در بود یتو گانیر یآقا نباریا کردیدر رو باز م یکه منش شهیهم برخالف

 

 بهم انداخت و با لبخند گفت : یقیدق نگاه

 کیخانم ما دی_بفرما

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 سمت اتاقش رفت و پشت سرش وارد شدم به

 

 ستم که روبه روم نشست .از مبل ها نش یکی یرو

 

 برداشت و به سمتم گرفت نمونیب زیم یرو از رو یکه پرونده ا گفتمینم یزیکرده بودمو چ سکوت

 

 هست میپرونده ج نی_ا

 

 دهیرو م شیحکم آزاد یفردا قاض ادیکاراش انجام شده و به احتمال ز تمام

 

 زدم یقورت دادمو لبخند ساختگ یدهنمو به سخت آب

 

 ! ستین لیبگم پولم تکم دیطور باچ دونستمینم

 ! ومدیباال م یاسترس فشارم افتاده بود و نفسم به سخت از

 گفتم : یلرزون یاز من بود که با صدا یمنتظر حرف گانیر یآقا

 استفاده کنم ؟ یبهداشت سیاز سرو شهی+م

 

 _البته

 بلند شدم که گفت : یصندل یرو از

 راهرو دست چپ  ی_انتها



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ازش تشکر کردمو به سمت در رفتم  یجون یلبخند ب با

 . دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیبرنداشته بودم که چشمام س شتریقدم ب چند

 

 

 گفتم : یلرزون یاز من بود که با صدا یمنتظر حرف گانیر یآقا

 استفاده کنم ؟ یبهداشت سیاز سرو شهی+م

 

 _البته

 بلند شدم که گفت : یصندل یرو از

 پ راهرو دست چ ی_انتها

 

 ازش تشکر کردمو به سمت در رفتم  یجون یلبخند ب با

 . دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیبرنداشته بودم که چشمام س شتریقدم ب چند

 

 صورتم چشمام رو باز کردم . یرو یسیاحساس خ با

 جلوم بود و قدرت باز کردن چشمام رو نداشتم ! گانیر یتار آقا ریتصو

الکل حس تهوع بهم دست داد  یبا استشمام بو یهم گذاشتم که بعد از مدت کم یچشمام رو رو دوباره

 شدم. زیخ میبودم ن دهیکه دراز کش یصندل یو رو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 کردم . یمعده ام رو داخلش خال اتیرو به طرفم اورد و محتو یظرف عیسر گانیر یآقا

 

 بد بود ! حالم

 ! فشردیکه قلبمو م ییفقط بخاطر استرس و ناراحت و

 

 ؟!! حالتون خوبه ؟! کیم ما_خان

 تکون دادم که ادامه داد : یسر

 . دی_بهتره دست و صورتتون رو بشور

 رفتم  ییبه سمت دستشو گانیر یتکون دادمو با کمک آقا یسر

 

 شدمو در رو پشت سرم بستم . ییدستشو وارد

 

 شدم ! رهیام خ دهیرنگ پر یهبه چهر نهییآ یو صورتم رو شستم و تو دست

 

 ! نمیتونستم،ببیخواب هم نم یو دردسر رو تو یهمه سخت نیا

 

 . خواستیرو م میبغل گرم ج دلم

 

 هم که شده تو بغلش آرامشو حس کنم . قهیدق 5 یفقط برا خواستیم دلم

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؛ دیپرس گانیر یاومدم که آقا رونیب ییدر از دستشو یصدا با

 ؟! دیراه بر دیتونی_م

 تکون دادم که گفت : یسر

 . مارستانیب میریو م دارمیرو برم فمی_خوبه من ک

 

 رفت . فشیاعتراض رو بهم نداد و زود به سمت ک فرصت

که دستشو دور کمرم حلقه کرده بود وارد آسانسور  گانیر یاومدمو با کمک آقا رونیب ییدستشو از

 . میدیرس نگیبه پارک قهیشدمو بعد از چند دق

 

 کرد و خودش هم سوار شد . نیسوار ماش منو

 

 کرد و خودش هم سوار شد . نیبا دقت منو سوار ماش یلیخ

 

 هم گذاشتم . یدادمو چشمام رو رو هیتک سرمو

 ومدیخوابم م یلیخ

 

 هم گذاشتم چشمام گرم خواب شد . یتا چشمام رو رو و

 

 چشمام رو باز و بسته کردم . یناشناس یزنگ گوش یصدا با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 مشغول بود خورد . شیبا گوش که گانیر یبه اطراف انداختمو چشمم به آقا ینگاه

 

 به سمتم اومد  گانیر یجا به جا شدم که آقا یتخت کم یرو

 دستتونه ... یهنوز سرم تو دی_مراقب باش

 

 به دستمو بعد سرم انداختم . ینگاه

 سرم بود . یاخرا بایتقر

 بهتر شده . یلیحالم خ کردمیم حس

 

 گفتم : یپشت گوشم زدمو با لحن مهربون موهامو

 دردسر انداختم . یشما رو تو یادیسفم امشب ز+متا

 زد و گفت : یلبخند

 . دی_بهتر حرفشو هم نزد

 بگم در باز شد و پرستار وارد اتاق شد . یزیکه چ نیاز ا قبل

 سرم سوزنش رو از دستم دراورد و گفت : یمونده یاز چک کردن باق بعد

 . دیضعف کرد یلیخ دیبخورد یزیچی گهیساعت د میتا ن ×

 

 ؛ دیاز پرستار پرس گانیر یگفتم که آقا یا اشهب

 ؟ میبر میتونی_ م

 . البته×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 . میشد نیسوار ماش مویخارج شد مارستانیاز ب گانیر یتخت بلند شدمو همراه آقا یرو از

 

 !! تونستمیکه کم داشتم صحبت کنم اما نم یپول یدرباره خواستمیم

 

 ترمز کزد و گفت : که مینشده بود که سوار شده بود قهیدق 5 هنوز

 . دیش ادهی_پ

 نگاهش کردم که ادامه داد ؛ یسوال

،پس بهتره  دیام پرستار هم گفت که شما ضعف کردگرسنه ی_راستش من هنوز شام نخوردم و االن کم

 . میبخور یزیچی

 

 شدم . ادهیپ نینکردمو از ماش یمخالفت

 میوارد رستوران شد گانیر یم گام با آقابود انداختم و ه ابونیکه اون ور خ یبه رستوان لوکس ینگاه

. 

 

 .گذاشت  زیم یکرد و بعد از نشستنمون دوتا منو رو مونیراهنما یخال زیم هیبه سمت  گارسون

 

 گفت : گانیر یاز منو ها رو برداشتم که آقا یکی

 . گهید میفکر کنم االن بتون میدفتر نشد راجب دادگاه فردا صحبت کن ی_ تو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 استرس نداشتم آب دهنمو قورت دادمو گفتم : ینجوریوقت ا چیه

 +بله حق باشماست .

 

 

 گفت : گانیر یاز منو ها رو برداشتم که آقا یکی

 . گهید میفکر کنم االن بتون میدفتر نشد راجب دادگاه فردا صحبت کن ی_ تو

 

 استرس نداشتم آب دهنمو قورت دادمو گفتم : ینجوریوقت ا چیه

 +بله حق باشماست .

 

 ! خوندیانگار داشت ذهنمو م قشیشد و با نگاه دق رهیشمام خچ تو

 بهم زد و گفت :  یخشک لبخند

حقوق  یقبل از گرفتن حکم آزاد دیکه قبلن هم بهتون گفته بودم شما با یهمونجور کی_ خب خانم ما

و قرار بود ما امروز باهم  شهیامضا م یتوسط قاض میج ی. فردا حکم آزاد دیکردیم هیمن رو تسو

 . دیدار یکه شما مشکل رسهیاما بنظر م میحساب کن هیتسو

 

 بگم !! یچ دوستمینم کردموینگاه م گانیر یآقا یچشما یتو

 نباشه ! گانیر یآقا یچشما یبهم گره زدم تا لرزشش جلو زیم ریز دستامو

 زدمو گفتم : ایکنم دلمو به در یکار یمخف تونستمینم نیاز ا شتریب پ

از  یکیبهمون خبر دادن  مارستانیاز ب امیب نجایکه ا نینه اما قبل از ا ای دیکنیباور م دونمی+نم

 رو نداشت! یعمل کنن و اونم جز ما کس دیدوستامون رو با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 که ادامه دادم ؛ کردیداد و ساکت نگاهم م هیکامل تک شیبه صندل گانیر یآقا

 ! زمیبر مارستانیاز دستمزد شما رو به حساب ب ی+مجبور شدم بخش

 

 گذاشتمو گفتم : زیم یکه همراهم بود رو رو یفیک

 نیکه ا خورمی، قسم م دمیکه من همشو پس م دیاما مطمئن باش نقدرهیکه برام مونده هم ی+تمام پول

 . کنمیکارو م

 

 که جلوم بود دوختم . یوانیافتادو پاک کردمو نگاهمو به ل نییکه از گوشه چشمام پا یسمج اشک

 

اما برخالف انتظارم دستامو گرفت  رهیرزنشم کنه و بگه که فردا به داداگاه نمس گانیر یبودم آقا منتظر

 و گفت :

 کنمی+ من درک م

 

 بهم زد و گفت : یچشماش نگاه کردم که لبخند یتو یناباور با

 یخال یکم دیکن شا فیکه افتاده برام تعر ییو بعدش راجب اتفاق ها می+ بهتره اول غذا سفارش بد

 ! یشد

 

 !! شدیم شتریتعجبم ب گذشتیم که هرچقدر

 موضوع کنار اومده باشه ! نیساده با ا نقدریممکنه ا چطور

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 .سفارشش رو داد و گارسون منتظر سفارش من شد گانیر یاومدن گارسون آقا با

 

 گفت : گانیر یسفارش بدم که آقا یچ دونستمینم

 !! هی! عال دیمخصوص سرآشپز رو امتحان کن یغذا کنمیم شنهادی+بهتون پ

 

 کردن رفت  اداشتیگفتمو گارسون بعد از  یا باشه

 

 گهید یجاها یلیو خ نی، دادگاه ، ستاد مجازات محکوم یتمام دادگستر یدارم تو یادیز ی_ من آشناها

! 

 شنیها تفاوت قائل م دپوستیپوست ها و سف اهیس نیکه چقدر ب نمیبیبه چشم م شهیهم

 

 دادمو گفتم : رونیبا آه ب نفسمو

 هی یچقدر زندگ تونهینژاد م ضیتبع نیا کردمیفکرشم نم یوقت حت چیبشم ه میکه عاشق ج نیبل از ا+ق

 فرو ببره و نابودش کنه ! یکینفرو تو تار

 

 _باهات موافقم النا ! درست گفتم ؟! اسمت النا بود ؟!

 

 تکون دادمو گفتم : یسر

 +بله

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دارم . ییقو ی_ حافظ

 

 . نطورهی+هم

 

 : دیپرس خاروند و گوششو

 نه . ای یمشغول یی!؟ جا یکنی_درحال حاضر کار م

 

 کنمیکار م لریشرکت م ی+ تو

 

 کار کنه ؟! لریم ییتو شرکت خانوادگ تونهیتو چطور م ییبه کم سن و سال ی_ جدااا ؟! دختر

 

 

 . دیچ زیم یباال انداختم که گارسون غذا ها رو رو یا شونه

 

  میشروع کن میتونی_خب فکر کنم م

 

 برقرار شد . ییبیسکوت تقر نمونیو ب میغذا خوردن شد مشغول

 

خودش  یبرا یمن و کم یبرا یمشروب رو باز کرد و کم یبطر گانیر ینگذشته بود که آقا قهیدق چند

 . ختیر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 گفت ؛ گانیر یمزه مزه اش کردم که آقا دمویاز مشروبو نوش یکم

 . دیذاتون بخورهمراه غ دیتونیسبک و خوش طمعه م یلیمشروب خ نی_ ا

 

 بود ! گانیر یبا آقا حق

 . یشدینم ریس دنشیداشت و از نوش یافوق العاده طمع

 . دمیکردمو همراه شامم نصف مشروب رو نوش دییرو تا گانیر یآقا حرف

 

 . شمیشامم تموم شده بود که حس کردم دارم مست م بایتقر

 

کمتر متوجه حرفاش  گذشتیم ین هرچو م زدیحرف م ینژاد ضینفوذ و تب یرهدربا گانیر یآقا

 . شدمیم

 

 چقدر گذشته بود که حس کردم مست مست شدم . دونمینم

 

 امروز خوابم گرفته بود . یها یام گرفته بود و از خستگ خنده

 

 ومدینم ادمیاز آدرس  یزیاما چ دمیشنیم دویپرسیرو که آدرس آپارتمانم رو م گانیر یگنگ آقا یصدا

! 

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 کردمو با خنده گفتم ؛ نگایر یرو به آقا 

 بخوابم !! نجایهم خوامی!! چون من م دیرستوران هم آشنا داشته باش نیتو ا دوارمی+ ام

 

 . دمیکنارم گذاشتمو دراز کش ییصندل یسرمو رو گانیر یتوجه به تعجب آقا بدون

 

 .حال بلند شدن نداشتم  گرفتویخندم م دادیبه سرشونه ام م گانیر یکه آقا ییتکون ها با

. 

. 

. 

 که به سرم خورد چشمامو باز و بسته کردم . یاضربه با

 بخواب بخواب ! گفتیاز درون بهم م یحس هیچشمامو باز نگه دارم .انگار  تونستمیم یسخت به

 

 دور کمرم حلقه شده بود . گانیر یآقا یبودمو دستا ستادهیدر ا هی یجلو

 

 اخل برد .در باز شد و منو همراه خودش د هیاز ثان یکسر تو

 کاناپه انداخت و کنارم نشست . یسمت حال رفت و منو رو به

 

 . گهیم یچ شدمیاما کامل متوجه نم دمیشنیم صداشو

 ؟! یاز دوستات رو بهم بگ یکیشماره  ایآدرس آپارتمانت  یتونی_حالت خوبه النا ؟! م

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ستم.کاناپه افتادم و چشمامو ب ی!! رو نمیبش یحت تونستمیمست بودمو نم یلیخ

  

 لباسام . یها بیو شروع کرد به چک کردن ج دیشلوارم کش بیج یرو دستشو

 ! گشتیم یزیچی انگاردنبال

نفسشو با  گانیر یآقا هیبه گوشم خورد و بعد از چند ثان فمیک یها پیباز و بسته شدن ز یصدا

 داد و با خودش گفت : رونیب تیاعصبان

 رمز داره !! شیگوش ی_لعنت

  

 صورتم گرفت و گفت :رو جلو  یگوش

 !! ادته؟یرو  تی_رمز گوش

 

 هام افتاد . نهیس یکه از دستم رو رمیرو بگ یخواستم گوش میعکس خودمو ج دنید با

 

 نهیحس کردم س هیشد و بعد از چند ثان دهیام کش نهیس یدستشو رو یموقع برداشتن گوش گانیر یآقا

 . شهیهام داره فشرده م

 

 نشستم .کاناپه  یپس زدمو رو دستشو

 .دیلبام گذاشت و منو تو بغلش کش یشدم که لباشو رو رهیبه زحمت باز کردمو بهش خ چشمامو

 

 . رمیجلوشو بگ تونستمیمست بودمو نم یلینزارم اما خ خواستمیم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 کرد . کیبه خودش نزد یتو شتریرو از تنم دراورد و منو ب پورمیگ تاپ

  

 ... دمیفهم ینم دشیم دهیبدنم کش یکه رو یدست یجز گرما یزیچ

 

که لخت  گانیر یگرم خواب شده بود که با احساس درد تو واژنم چشمامو باز کردم و به آقا چشمام

 جلوم بود زل زدم .

 

 بکشم . رونیب رشیکرد که خواستم خودمو از ز شیبه حرکت دادن مردنگ شروع

 

 گفت : یدور بازوم حلقه کرد و با لحن پر از شهوت دستشو

 اخلش داغه ...د ی+اوه لعنت

 

وزنش رو  نشیکه سنگ امیب رونیب رشیتا از ز دمیکشیاونور م نوریو خودمو ا کردمیناله م هیگر با

 روم انداخت .

 

 

 . کشدیم یامردنه یو آه ها کردیهاشو محکم واردم م ضربه

 

 ... سوختیو االنم م تریبا پ شبمید بخاطر رابطه واژنم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 . دمینفهم یزیچ گهیس دردم کمتر شد و دگذشته بود که ح قهیچند دق دونمینم

. 

. 

. 

 تخت نشستم . یرو یبا ناباور میج دنیشدن گردنم چشمامو باز کردم که با د دهیبا حس مک صبح

 

 ! زدیم رونیاز تعجب داشت از حدقه ب چشمام

 

 من چطور ممکنه !! یخداا

 

 

 تخت نشستم . یرو یباوربا نا میج دنیشدن گردنم چشمامو باز کردم که با د دهیبا حس مک صبح

 

 ! زدیم رونیاز تعجب داشت از حدقه ب چشمام

 

 من چطور ممکنه !! یخداا

 خوابم ! کردمیم فکر

 . دمیکش ششیته ر یبه سمت صورتش بردم و رو دستمو

 

 لبخند مهربون زد و گفت : هیشدم بودم که  رهیبهت بهش خ با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ، آزاد شدم . ینیبی_خواب نم

 

 لبام گذاشت . یبگم که لباشو رو یزیباز کردم چ دهنمو

 

 . دیکشیم قیموهام نفس عم یبغلم کرده بود و تو محکم

 

 ؛ دمیازش فاصله گرفتمو پرس یکم

 رو بدن ! تیامروز قرار بود تازه حکم آزاد ی+تو چطور آزاد شد

 

 گردنم فرو کرد و گفت : یتو گود سرشو

 تمام تالششو کرد و امروز آزادم کردن . گانیر ی_ آقا

 

 تو ذهنم مرور شد . شبیتازه اتفاقات د گانیر یاسم آقا دنیشن با

 

 تو خاطرم مونده بود ! کردیـس م×که باهام سکــــ ییمست بودم اما صحنه ها یلیکه خ نیا با

 

 فکر رفتم ... یچند لحظه تو شبید یادآوری با

 کارو باهام بکنه !!! نیمن چطور تونست ا یخدا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گانیر یشدن شلوارم از شوک کار آقا دهیکش نیید که با پاچشمام جمع شده بو یتو اشک

 اومدم . رونیب

 

 هام کرد . نهیس کیزد و سرشو نزد مهیکامال روم خ میج

 

بهش  کردیرابطه داشتمو فکر م هی شبیکه د دیفهمیحتما م کردمیــس م×سکـــ میمن اگه با ج یخداااااا

 کردم !! انتیخ

 

 ! رمیبتونم جلوشو بگ دونستمیم دیا بعام کردمیبهونه اب جور م هی دیبا

 

 صداش کردم ... دیلرزیکه م ییصدا با

 ؟ می+ج

 گردنم فرو کرد و گفت ؛ یگود یتو سرشو

 ! کردمیدلم برات تنگ شده بود النا هر روز و هر شبو بخاطر با تو بودن سر م یلی_ خ

 

 کنم ! سکیتونستم ر یاما نم شدمیم کیداغش به گردنم داشتم تحر یخوردن نفسا از

 

 . دیواژنم کش یشورتم داخل برد و رو ریدستشو از ز میدادم که ج رونیمحکم ب نفسمو

 

 از دستاشو داخل واژنم برد . یکی میکه ج دیپر رونیاز دهنم ب یآه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

گرفتم با سفت کردن عضالتمو آه  میتصم نیــس منصرفش کنم بخاطر هم×از سکـ تونمینم دونستمیم

 بدم !  بشیفر ظیغل یها دنیکش

 

 . دمیکش یظیتا انتها داخلم برد که آه غل دستشو

 

 باشه ... یباعث شده بود ناله هام واقع نیسوزش داشتم و هم یکم شبمیرابطه د بخاطر

 

 ! دیکش رونیدستشو از واژنم ب ییعصب یکه با چهره ارهیشلوارش رو درب میبودم ج منتظر

 ترس نگاهش کردم که ... با

 

 از انگشتاشو داخل واژنم برد . یکی میکه ج دیپر رونیاز دهنم ب یآه

 

گرفتم با سفت کردن عضالتمو آه  میتصم نیــس منصرفش کنم بخاطر هم×از سکـ تونمینم دونستمیم

 بدم !  بشیفر ظیغل یها دنیکش

 

 . دمیکش یظیتا انتها داخلم برد که آه غل دستشو

 

 باشه ... یود ناله هام واقعباعث شده ب نیسوزش داشتم و هم یکم شبمیرابطه د بخاطر

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ! دیکش رونیدستشو از واژنم ب ییعصب یکه با چهره ارهیشلوارش رو درب میبودم ج منتظر

 ترس نگاهش کردم که گفت : با

 . یشد ودی... فکر کنم پر ی_لعنت

 بود کردمو گفتم ؛ یبه دستش که خون نگاه

 شدم ! ودی+آااا ... آره تو خواب متوجه نشدم که پر

 بد شانسم ! یلیواقعا خ_من 

 کردم . ینگاه کردیکه داشت شلوارش رو سوراخ م شیبه مردونگ دمویخند

 بهش زدمو گفتم : یچشمک 

 ! ری+انقدر سخت نگ

 

 وع کردم به باز کردن دکمه شلوارش .شر دمویکش شیمردونگ یرو دستمو

 

 . میاومد نییتخت پا یو از رو دیکش نییو شورتش رو باهم پا شلوارش

 

 رو گرفتم دستم شیزانوهام نشستم و مردونگ یرو وشجل

 

 !دنیرسیبه هم م یبزرگ بود که انگشت شصت و اشارم به سخت یقدر به

 

 کردم . سیدهنم کردم و با زبونم خ یکردم و سرشو کم کم تو کشیبه دهنم نزد دیترد با

 اونقدرا هم بد نبود! 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 . شدیه دهنم مشده بود و کم کم داشت لقم شیبا بزاق من خ شیمردونگ

رو تو دهنم جلو  شیکرد تا مردونگ تمیسرمو گرفتو هدا قهیو بعد از چند دق دیکش یآه مردونه ا میج

 عقب کنم.

 

 بزرگ بود ! واقعا

 شبیسکــ*ـــس بشه و نفهمه د الیخیب میکه ج نیا یتهو داشتمو تا مرز باال آوردن رفتم اما برا حالت

 ور بودم !ازم سواستفاده کرد مجب گانیر یآقا

 

رنگشو  یریش عیتو دهنم ارضا شد و من طمع اون ما میکه باالخره ج اوردمیداشتم نفس کم م گهید

 . دمیچش

 گس بود ! ییجورایشور و لزج بود  یکم

 

 رفتو برام اوردش ... یبه سمت جعبه دستمال کاغذ عیسر تمیوضع دنیبا د میج

 

 نداختم .تخت ا یکردمو خودمو رو یتو دهنم بودرو خال یهرچ

 

 رفت . رونیزد و از اتاق ب میشونیرو پ یخم شد و بوسه ا میج

 

 صورتم گذاشتم . یدادم و دستمو رو رونیب یاز سر آسودگ نفسمو

 

 شدم ودیشانس اوردم که پر یحساب



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 استرس گرفته بودم ... میج دنید با

 بهش نگفته بودم . یچیاتفاق افتاده بود و من ه ینبودش کل یتو

 دونستمیکه نم گهید یاتفاق ها یلیو خ کلیبودن ما ی، بستر راکیپس ندادن محموله به مجک ،  مرگ

 بهش بگم . دیچطور با

 

 شدم . زیخ میتخت ن یرو ایمار یفکر بودم که با صدا یتو

 

 بغلم کردو گفت : ینشست و با خوشحال کنارم

 برات خوشحالم . یلیآزاد شده خ میکه ج شهیالنا باورم نم یواااا×

 

 اومدمو گفتم : رونیبغلش ب زا

اومدم به اتاق خودم  یچجور ستین ادمیمست کردم  یادیبودم و ز گانیر یآقا شیپ شبیمن د ای+مار

!! 

 

 گفت : تیبه بازوم زد وبا اعصبان یمشت

 من به کل فراموش کرده بودم !!!  یخدا×

 

 رو ؟! ی+چ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

؟ هرچقدر  ییایب ریقرار د یهم نگفت؟!! چرا ب یستیبه فکر من ن کمیالنا چرا  یاحمق یلیخ تو×

 . دتیند روزیهم خبر گرفتم که گفت از د تریخاموش بود از پ تیگوش زدمیبهت زنگ م

و  یمست کرد یلیجواب داد و بهم گفت خ گانیر یبهت زنگ زدم آقا یشب بود که وقت 2ساعت  بایتقر

 ! ارتتیکجا ب دونهینم

 دتت .رسون قهیبهش آدرس دادم بعد از چند دق یوقت

رو  میامروز هم خودش ج شویدردسر انداخت یتو شبید یلیچون خ یتشکر کن یازش حساب دیبا واقعا

 اورد . نجایبعد از دادگاه به ا

 

 صبحانه وارد اتاق شد . ینیس هیبا  میبگم ج یزیکه چ نیزدمو قبل از ا یپوزخند

 

 گفت : تیبه بازوم زد وبا اعصبان یمشت ایمار

 موش کرده بودم !!! من به کل فرا یخدا×

 

 رو ؟! ی+چ

 

؟ هرچقدر بهت  ییایب ریقرار د ی؟!! چرا بهم نگفت یستیبه فکر من ن کمیالنا چرا  یاحمق یلیخ تو×

 . دتیند روزیهم خبر گرفتم که گفت از د تریخاموش بود از پ تیگوش زدمیزنگ م

و  یمست کرد یلیهم گفت خجواب داد و ب گانیر یبهت زنگ زدم آقا یشب بود که وقت 2ساعت  بایتقر

 ! ارتتیکجا ب دونهینم

 رسوندتت . قهیبهش آدرس دادم بعد از چند دق یوقت



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

امروز هم خودش  شویدردسر انداخت یتو شبید یلیچون خ یتشکر کن یازش حساب دیبا واقعا

 اورد . نجایرو بعد از دادگاه به ا میج

 

 صبحانه وارد اتاق شد . ینیس هیبا  میبگم ج یزیکه چ نیزدمو قبل از ا یپوزخند

 تخت گذاشت یرو رو ینیلبخند به سمتمون اومد و س با

 

 نشست و گفت : کنارم

 میباهم صبحونه بخور یبش داریمنتظرم ب  دمیرس ی_از وقت

 

 گفت : ایبهش زدم که مار یمهربون لبخند

 دن .کر شیبخش بستر یهم بزنم تازه تو کلیسر به ما هی دیبهتره من تنهاتون بذارم با ×

 

 انداختم . نییبپرسه سرمو پا یازم سوال میکه ج نیلبمو به دندون گرفتمو قبل از ا ایحرف مار نیا با

 

 نگه ! میبه ج یزیفعال چ کردمیهماهنگ م ایبا مار دیمن با یخداااا

 

 . کردمیخودم حس م یرو رو مینگاه ج ینیسنگ

 

 ریز دستشو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ام گذاشت و سرمو باال اورد ... چونه

 ؛ دیپرس یمتعجب و نگران لحن با

 افتاده ؟! یچه اتفاق کلیما ی_برا

 

 کردم به خودم مسلط بشم . یدهنمو قورت دادمو سع آب

 گفتم : یبا لحن آروم 

 ساده اس نگران نباش . یشکستگ هی+فقط 

 کردمو گفتم ؛ ایبگه رو به مار یزیچ میکه ج نیاز ا قبل

 ؟ ای! درسته مار یبپرس ایاز مار یتون ی+م

 

 گفت : یدوخت که با دست پاچگ ایرو به مار شینگاه سوال میج

 ! شهیهم خوشحال م کلیما ینجوریا دیایبا من ب دیتونی... اصال م ا ا ا لبته×

 

 . میایما هم باهات م هی+فکر خوب

 

 گفتم ؛ میصبحانه اشاره کردمو رو به ج ینیس به

 نشه . ریتا د می+زودتر شروع کن

 

 سکوت گفت : هیکه بعد از چند ثان دیچرخ یم ایمنو مار نینامطمئنش ب یها نگاه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

از  یبراش تنگ شده ، راست یدلم حساب ادیهمراهمون ب دیری_باشه پس با جک هم تماس بگ

 خانواده اش برگشته ؟ شیپ

 

 بدنم نشست . یعرق سرد رو میاسم جک از دهن ج دنیشن با

 

 !! گفتمیبهش م دیبا یچ

 

 برام سخت شده بود . دنیو نفس کش کردیبهم نگاه م قیدق یلیخ میج

 . میکنیم یرو ازش مخف یزیچ هی میبود دار دهیفهم یانگار

 

 گفتم : ایزدمو رو به مار ییبگه لبخند ساختگ یزیکه چ نیاز ا قبل

 من خراب شده ! یآنتن گوش ریتو با جک تماس بگ ی+مار

 

 . دیلرزیم یدست پاچه شده بود و صداش کم یهم مثل من حساب ایمار

 رفت ... رونیگفت و از اتاق ب یزحمت باشه ا با

 

 مربا زد و به سمت،من گرفت . یتُست کم یاز نون ها یکی یرو میدادمو ج رونیمحکم ب نفسمو

 

 . گفتمیها رو م قتیحق میبه ج دیبا امروز

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... دونستمیچطور نم اما

 

 و سخت شده بود . دهیچیپ یادیز یچ همه

فکر  یمن حت یو اون وقت .... خدا هیقاتلش ک فهمهیک حتما بعدش مخبر مرگ ج دنیبا شن دونستمیم

 کردن بهش هم وحشتناکه !!

 

 تخت بلند شدمو آماده شدم . یاز تموم شدن صبحونه امون از رو بعد

 

 بهش بگم ! دیبود چطور با نیا ریذهنم درگ تمام

جک جواب تلفنشو  میکه بگهماهنگ کردم  ایبا مار ییبه دست شو میزود آماده شدمو با رفتن ج یلیخ

 نداد.

 رفتم . رونیاز مجتع ب ییو سه تا میرو قانع کرد میبود ج یهرسخت با

 بشه !! شتریب میباعث شده بود شک ج نیهم مویتمرکز نداشت چیما ه کردویکامال بهمون شک م داشت

 که جسم گفت ؛ میرفتیم یتاکس ستگاهیسمت ا به

 !! دیچرا آپارتمانتون رو عوض کرد ی_راست

 ؟! دیریمنطقه آپارتمان بگ نیا یتو دیتونست یچجور

از  شتریب کمی میداد حیترج میاز اونجا بود و ما چون تنها بود شتریب یلیخ تشیمنطقه امن نی+آاا ا

  میخودمون مراقبت کن

 د؟ی_خوبه اما پولشو از کجا اورد

 . میاز خانواده امون کمک گرفت کمی ای+ راستش منو مار

 . میبرامون نگه داشت و سوار شد یتاکس هی یاصل ابونیخبه  دنیرس با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

من  یو اون وقت .... خدا هیقاتلش ک فهمهیخبر مرگ جک حتما بعدش م دنیبا شن دونستمیم

 فکر کردن بهش هم وحشتناکه !! یحت

 تخت بلند شدمو آماده شدم . یاز تموم شدن صبحونه امون از رو بعد

 بهش بگم ! دیبود چطور با نیا ریذهنم درگ تمام

جک جواب تلفنشو  میهماهنگ کردم که بگ ایبا مار ییبه دست شو میزود آماده شدمو با رفتن ج یلیخ

 نداد.

 رفتم . رونیاز مجتع ب ییو سه تا میرو قانع کرد میبود ج یهرسخت با

 بشه !! شتریب میباعث شده بود شک ج نیهم مویتمرکز نداشت چیما ه کردویکامال بهمون شک م داشت

 که جسم گفت ؛ میرفتیم یتاکس ستگاهیسمت ا هب

 !! دیچرا آپارتمانتون رو عوض کرد ی_راست

 ؟! دیریمنطقه آپارتمان بگ نیا یتو دیتونست یچجور

از  شتریب کمی میداد حیترج میاز اونجا بود و ما چون تنها بود شتریب یلیخ تشیمنطقه امن نی+آاا ا

 . میخودمون مراقبت کن

 د؟یز کجا اورد_خوبه اما پولشو ا

 . میاز خانواده امون کمک گرفت کمی ای+ راستش منو مار

 . میبرامون نگه داشت و سوار شد یتاکس هی یاصل ابونیبه خ دنیرس با

 . زدیموج م ایاسترس تو نگاه من و مار مارستانیبه ب دنیرس تا

 ! میستادیدردسر بزرگ ا هیتو نقطه شروع  دونستمیخوب م یلیخ

 . کردیدستاش گرفته بود و با لبخند بهم نگاه مدستامو تو  میج

رو از  یکردم افکار منف یشونه اش گذاشتمو سع یسرمو رو نهیپر اضطرابمو نب یکه چهره نیا یبرا

 خودم دور کنم .



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 دستمو ول کردو گفت : میج نیماش ستادنیگذشته بود که با ا قهیچند دق دونمینم

  زمیشو عز ادهی_پ

 

 شدم . ادهیپ نیاز ماش شدیاز قبل م شتریکه هر لحظه ب یترسگفتمو با اس یا باشه

 از چهره ام متوجه شده . ییزایچی میج دونستمیقلبم نامنظم شده بود و م تپش

 . میو به سمت بخش رفت میشد مارستانیب وارد

 برد . ینگاهش تپش قلبمو باال م ینیو سنگ کردیبراندازم م قیدق یبا نگاه ها میج

 ؛ دیبگم که پرس یزیبرگشتم و خواستم چ میبه سمت ج کلیق مابه اتا دنیرس با

 ! یاسترس دار یادی_النا تو حالت خوبه ؟! انگار ز

 بهش زدمو آروم گفتم ؛ ییمصنوع لبخند

 شدنم ... ودیفقط بخاطر پر ستین یزی+نه چ

 گفت . یکه جمله ام رو تموم کنم  قانع شد و آهان نیاز ا قبل

 باز کرد و قبل از ما وارد شد .رو  کلیدر اتاق ما ایمار

 . میگذروندیرو م یسخت یروزا میداشت هممون

 

 ها نشستم . یاز صندل یکی یوارد اتاق شدمو رو ایو مار میسر ج پشت

 

 شد و آروم صداش کرد . کلیما کینزد میج

 

 مرتب کرد . یرو کم کلیما یکنار تخت نشست و موها ایمار



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ! دیعشق رو فهم شدینگاهش م از

 

 زنگ خورد . میکه گوش کردمیکنه نگاه م داریرو ب کلیداشت آروم ما یکه سع ایمار به

 

 لحظه خشکم زد ! کی گانیر یاسم آقا دنیرو برداشتم که با  د یگوش فمیاز تو ک عیسر

 

 بلند شدم . یزنگ رو قطع کردم و از رو صندل یدست پاچه صدا یلیخ میج یصدا با

 

 دهنمو قورت دادمو گفتم ؛ آب

 جواب بدم . دیتماس گرفته با گانیر یآقا+ 

 

 اومدم . رونیگفت و از اتاق ب یباشه ا میج

 

 اون آشغال چرا بهم زنگ زده بود !! دونمینم

 بهم زنگ بزنه !! تونستیکرده بود چطور م شبیکه د یاز کار بعد

 جواب دادم . تیبا اعصبان نیحرکت کردمو تو همون ح مارستانیب یسمت خروج به

 

 در مورد ... خواستمیم کیخانم ما_سالم 

 ادامه حرفشو بزنه و گفتم : نزاشتم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 فتهیب میگوش یاسمت رو گهید باریاگه  یکرد کاریباهام چ شبید دونمیحروم زاده م هی+عوض

 . کشمیتمام اعتبارتو به گند م کنمویم تیازت شکا

 

 قطع کردم . تیرو با اعصبان یبزنه گوش یکه حرف نیاز ا قبل

 

 . دیلرزیشمام جمع شده بود و دستام متو چ اشک

 

 اطیبلند به سمت ح یشده بودن کردمو با قدم ها رهیاطرافم که با تعجب به بهم خ یبه  آدما ینگاه

 . دمیدو مارستانیب

 

 

 نشستمو صورتم رو با دستام پوشندم ... یصندل هی یرو

خودم خفه اش کنم اما  یستابا د خواستیدلم م کردمیباهام کرد فکر م یکه اون عوض یبه کار یوقت

 !! ومدیاز دستم برنم یکار چیه

 . شدیدردسر تازه درست م هیرابطه داشتمو  شبیکه د دیفهمیم میج شدمینم ودیامروز پر اگه

 

 رفتم . ییبه سمت دستشو دمویکش یقیعم نفس

 

 برگشتم . کلیبه دست و صورتم زدمو به سمت اتاق ما یآب

 

 مشغول حرف زدن با دکتر هستن ... ایمار و میج دمیاتاق شدم که د وارد



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 مرخص بشه . کلیحدس بزنم قرار ما تونستمیم ایخوشحال مار یچهره دنید با

 بود اشاره کرد و گفت ؛ وارید یکه رو یکه دکتر به ساعت ستادمیا ایمار کینزد

 

 .استراحت کنه .. یدو روز حساب نیا یتو دیهم وقت مالقات تموم شده بهتره بزار االن×

 

 گفت : یخودشو تو بغلم جا کرد و با خوشحال ایرفتن دکتر مار رونیاز ب بعد

 راحت تو کالس ها شرکت کنم . الیبا خ تونمیفردا م حاال×

 

 گفتم : دمشویکش رونیبغلم ب از

 ؟! ی+ چه کالس

 

 کرد و گفت ؛ یبهت زده ام نگاه یتعجب به چهره با

 روز دانشگاهه ! نیاول فردا×

 

 ! دیزود رس نقدریکه ا شهیورم نممن با ی+خدا

 

 اما ... منم×

 

 رفت . کلیحرفشو ناقص گذاشت و به سمت ما ایمار میج یصدا با

 یکن یخداحافظ کلیبهتره با ما ای_مار



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 مشغول حرف زدن با دکتر هستن ... ایو مار میج دمیاتاق شدم که د وارد

 مرخص بشه . کلیحدس بزنم قرار ما تونستمیم ایخوشحال مار یچهره دنید با

 بود اشاره کرد و گفت ؛ وارید یکه رو یکه دکتر به ساعت ستادمیا ایمار کینزد

 

 استراحت کنه ... یدو روز حساب نیا یتو دیهم وقت مالقات تموم شده بهتره بزار االن×

 

 گفت : یخودشو تو بغلم جا کرد و با خوشحال ایرفتن دکتر مار رونیاز ب بعد

 راحت تو کالس ها شرکت کنم . الیخ با تونمیفردا م حاال×

 

 گفتم : دمشویکش رونیبغلم ب از

 ؟! ی+ چه کالس

 

 کرد و گفت ؛ یبهت زده ام نگاه یتعجب به چهره با

 روز دانشگاهه ! نیاول فردا×

 

 ! دیزود رس نقدریکه ا شهیمن باورم نم ی+خدا

 

 اما ... منم×

 

 رفت . کلیحرفشو ناقص گذاشت و به سمت ما ایمار میج یصدا با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 یکن یخداحافظ کلیبهتره با ما ای_مار

 

 . میاومد رونیب مارستانیکردمو باهم از ب یخداحافظ کلیاز ما ایمار همراه

 

 ؛ دیپرس میکه ج میرفت یم یتاکس ستگاهیسمت ا به

 ومدهین کلیمالقات ما کی_النا چرا ن

 

 ؟

 

 ... شدمیخسته م میج یداشتم از سوال ها گهید

 

 اعصابم خورد شده بود دادیا هر سوال بهم مکه ب یاسترس از

 

 گفت : میآروم بشم که ج یدادم تا کم رونیآروم ب نفسمو

 _با توام النا !

 

 گفتم ؛ تیبا اعصبان دمویموهام کش یتو یدست کالفه

بخاطر مشکل  کیبهت گفتم که ن یکنیجوابم م سوال یفقط دار یاومد یبس کن از وقت می+ج

 رفته . ورکیویاز ن شیخانوادگ

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ایو مار میبگه قدم هامو تندتر کردم و از ج یزیکه چ نیجا خورد و قبل از ا تمیاعصبان از

 فاصله گرفتم

 

 روز بعد ... 3

 شده بودم رهیبود خ زونیبرد آو تیتخته وا یکه باال یساعت به

 

 . شدیم شتریو سردردم ب دیچیپ یکالس م یگوش خراش استاد تو یصدا

 

 بلند شدم . زیگذاشتمو از پشت م فمیک یزنگ کتابم رو تو یبا صدانگذشته بود که  یلیخ

 

 صدام کرد . واکسونیبه سمت در برنداشته بودم که استاد ن شتریب چندقدم

 ؟ کی_خانم ما

 دادمو به سمتش برگشتم . رونیب نفسمو

 هم بهش اضافه  شده بود گفتم ؛ یصدا خسته که کالفگ با

 +بله استاد؟

 گفت ؛ یود رو مرتب کرد و با لحن جدکه جلوش ب ییکاغذها

 باهاتون کار دارم . دی_منتظر بمون

کرد و گفت  یکه رو به روش بود اشاره ا یزیشدن کالس استاد به م یگفتمو بعد از خال یباشه ا کالفه

: 

 . دینی_لطفا بش



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 که گفته بود نشستم ... یزیم یتکون دادمو رو یسر

 باهام صحبت کنه . خواستیگرفته بودم م fتوش نمره  که ریدرباره دوتا امتحان اخ دونستمیم

 

 که گفت ؛ رفتمیور م فمیگرفته بودمو با بند ک نییپا سرمو

 فیضع یلیتو کالس خ نیو همچن ریعملکرد شما تو امتحانات اخ دیدونیهمونطور که م کی_خانم ما

اتون رو  هیانشگاه بورسد تیریمد یعملکرد به زود نیبا ا دیهست هیکه شما بورس ییبوده و از اونجا

 . کنهیباطل م

 

 شدمو با استرس گفتم ؛ رهیخسته و خشن استاد خ یحرف تو چشما نیا دنیشن با

 +اما من فقط تو دوتا امتحان ...

 کنمو گفت : لیحرفمو تکم نزاشت

 !! کیخانم ما دیمرور کن گهید باریرو  هیحفظ بورس طی_شرا

 شوکه شده بودم ! یواقع یمعنا به

 نمره دوتا امتحان انقدر مهم باشه ! ستمدونینم

 که گفت : کردمیبه چهره مردونه و جا افتاده استاد نگاه م جیگ

 یکار شعینم گهید دیاگه جبران نکن یرو بهتون گفتم ، امتحان بعد دیدونستیم دیکه با یحاتی_من توض

 کرد .

 

 رفت ... رونیرو برداشت و از کالس ب فشیبگم ک یزیکه چ نیاز ا قبل

 

 ...دادم  رونینفسمو محکم ب دمویموهام کش یتو یدست کالفه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 به خودم اومدم . یآبدار چ ینشسته بودم که با صدا رزیشوکه پشت م قهیچند دق دونمینم

 ؟!! دیشما قصد رفتن ندار خانم×

 اومدم رونیانداختمو از کالس ب یحرف به ساعتم نگاه نیا با

 

 ! شدیدانشگاه تنها بودم و دانشگاه برام خسته کننده تر م یکالس نداشتم تو ایکه با مار ییروزا

 

 خسته بودمو چشمام گرم خواب بود یلیخ شبید یخواب یب بخاطر

 

 . شدیم کیشب بود و هوا کامال تار 8کالسم ساعت  نیفرد اخر یروزها

 

س برسم از اتوبو ستگاهیکه زودتر به ا نیا یاومدمو برا رونیآهسته از محوطه دانشگاه ب یقدم ها با

 دانشگاه خارج شدم . یدر پشت

 

 بهم داده بود ... یاستاد شوک بد یها حرف

 

 . رمیاز درسام بگ یسراغ کردمیبودم که اصال وقت نم میج ریدرگ یمدت بقدر نیا

 

 . دمیرو پشت سرم شن یکس یقدم ها یصدا هویافکارم غرق بودم که  یتو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

به  یکوچه مشغول جارو کردن بود وجود کس یاکه انته یکامال خلوت بود و بجز رفتگر کوچه

 ! خوردیچشم نم

 

 دهنم گذاشته شد . یرو یدست مردونه و بزرگ هویمونده بود که  ابونیخ یتا ابتدا یقدم چند

 

حصار  نیدور کمرم حلقه شد و منو ب یا گهیفرار کردم که دست د یترس شروع به تقال کردن برا با

 دستاش قفل کرد.

 

 شتریو ب شتریدهنم بود ب یکه رو یفشار دست زدمیم غیج یشدت باال رفته بود و هرچقلبم به  ضربان

 . شدیم

 نیکه رهام کرد و من بالفاصله زم زدیم رونیام ب نهیبه شماره افتاده بود و قلبم داشت از س نفسام

 افتادم .

تمو جمع کردمو به لحظه تمام  جرع هیاز ترس زبونم بند اومده بود، تو  کردمویتمام وجود سرفه م با

 بود نگاه کردم . ستادهیبا فاصله ازم ا یکه کم یمرد

 

 . نمیتونستم بب یصورتش رو نم اتیاز جزئ یزیبود که چ کیتار یبقدر کوچه

 

کردم منظم نفس بکشم که  ینگاهمو ازش گرفتمو سع شدیم شتریکه هر لحظه تو وجودم ب یترس با

 شد ... کمینزد

 

 و با دستش چونه ام رو گرفت  زانوهاش خم شد یرو کنارم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ! ستادیمیاز شدت ترس داشت وا قلبم

 باشه . راکیاز افراد م یکی زدمیم حدس

 هم گذاشته بودم که صورتمو به سمت باال گرفت و گفت ؛ یرو از ترس رو چشمام

 و ... رهیحرف تو گوشت نم یخطرناکه اما تو لعنت نجای_هزار بار بهت گفته بودم از ا

 چند لحظه تو شوک رفتم . میج یعصب یداص دنیشن با

 

 کارو کرده باشه !!! نیا میج شدینم باورم

 

 . ستادیو رها کرد و ا کردیکه بخاطر فشار دستاش درد م اموچونه

 گفتم : زدیحرف م تیبلند شدمو همونجور که داشت با اعصبان نیزم یرو از

 بود از ترس سکته کنم ... کی، نزد میج یآشغال هی_ تو 

 

 زد : ادیکه ترسناکش کرده بود فر یتیبازوهامو گرفت و با اعصبان محکم

 یتون ینم یکار چیه ارهیسرت ب ییبال ریمس نیا یبخواد تو یاگه کس یکارو کردم تا بفهم نی_من ا

 ؟؟؟ یفهممممیم یبکن

 

 لحظه بغض تمام گلوم رو گرفت ... هیکه سرم زد  یادیفر از

 کیاشتباه کوچ هیخودمو تو خطر انداختم بخاطر  دمویکش ینقدر سختکه بخاطرش او یآدم شدینم باورم

 بکشه . ادیسرم فر ینجوریا

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 میشده بود رهیهم خ یچشما تو

 

 دمیکوچه بود دو یبا نفرت نگاهمو ازش گرفتمو به سمت در دانشگاه که انتها که

و  دیدو یت سرم مکه پش میج یادهایتوجه به فر یو ب ختیر یگونه هام م یاراده رو یهام ب اشک

 دادمیادامه م رمیفقط به مس کردیصدام م

 آرومم کنه آغوش مادرم بود . تونستیکه م یزیاز همه جا گرفته بود و تنها چ دلم

لحظه تمام  جرعتمو جمع کردمو به  هیاز ترس زبونم بند اومده بود، تو  کردمویتمام وجود سرفه م با

 گاه کردم .بود ن ستادهیبا فاصله ازم ا یکه کم یمرد

 . نمیتونستم بب یصورتش رو نم اتیاز جزئ یزیبود که چ کیتار یبقدر کوچه

کردم منظم نفس بکشم که  ینگاهمو ازش گرفتمو سع شدیم شتریکه هر لحظه تو وجودم ب یترس با

 شد ... کمینزد

 زانوهاش خم شد و با دستش چونه ام رو گرفت  یرو کنارم

 ! دستایمیاز شدت ترس داشت وا قلبم

 باشه . راکیاز افراد م یکی زدمیم حدس

 هم گذاشته بودم که صورتمو به سمت باال گرفت و گفت ؛ یرو از ترس رو چشمام

 و ... رهیحرف تو گوشت نم یخطرناکه اما تو لعنت نجای_هزار بار بهت گفته بودم از ا

 چند لحظه تو شوک رفتم . میج یعصب یصدا دنیشن با

 رو کرده باشه !!!کا نیا میج شدینم باورم

 . ستادیو رها کرد و ا کردیکه بخاطر فشار دستاش درد م اموچونه

 گفتم : زدیحرف م تیبلند شدمو همونجور که داشت با اعصبان نیزم یرو از

 بود از ترس سکته کنم ... کی، نزد میج یآشغال هی_ تو 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 د :ز ادیکه ترسناکش کرده بود فر یتیبازوهامو گرفت و با اعصبان محکم

 یتون ینم یکار چیه ارهیسرت ب ییبال ریمس نیا یبخواد تو یاگه کس یکارو کردم تا بفهم نی_من ا

 ؟؟؟ یفهممممیم یبکن

 لحظه بغض تمام گلوم رو گرفت ... هیکه سرم زد  یادیفر از

 کیاشتباه کوچ هیخودمو تو خطر انداختم بخاطر  دمویکش یکه بخاطرش اونقدر سخت یآدم شدینم باورم

 بکشه . ادیسرم فر ینجوریا

 میشده بود رهیهم خ یچشما تو

 دمیکوچه بود دو یبا نفرت نگاهمو ازش گرفتمو به سمت در دانشگاه که انتها که

و  دیدو یکه پشت سرم م میج یادهایتوجه به فر یو ب ختیر یگونه هام م یاراده رو یهام ب اشک

 . دادمیادامه م رمیفقط به مس کردیصدام م

 آرومم کنه آغوش مادرم بود . تونستیکه م یزیه جا گرفته بود و تنها چاز هم دلم

 به گوشم خورد . میآخ گفتن ج یصدا هویکه  دادمیادامه م دنیبه دو یهمونجور

 کردم ... یبه پشت سرم نگاه ستادمویا اریاخت یب

 شدیم دهید یبه سخت زیکوچه همه چ یکیتار تو

 ... دمیدیرو نم میچرا ج دونمینم

 از دور به چشمم خورد . ینیصداش کنم که نور ماش استمخویم

 آب دهنمو قورت بدم ! یتونستم حت یچشم دوخته بودم و نم شدیم کیکه داشت بهم نزد یبه نور 

 . نمیافتاده بود بب نیرو که زم مینور چراغ هاش تونستم ج یینشده بود که از  روشنا کینزد یلیخ

 رفت . میبه سمت ج واریمرد مو بلند از کنار د هی هویکه  دمیبه سمتش دو یمعطل یب
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 یکه پشت سرم م میج یادهایتوجه به فر یو ب ختیر یگونه هام م یاراده رو یهام ب اشک

 . دادمیادامه م رمیفقط به مس کردیو صدام م دیدو

 آرومم کنه آغوش مادرم بود . تونستیکه م یزیاز همه جا گرفته بود و تنها چ دلم

 به گوشم خورد . میآخ گفتن ج یصدا هویکه  دادمیادامه م دنیبه دو یهمونجور

 کردم ... یبه پشت سرم نگاه ستادمویا اریاخت یب

 شدیم دهید یبه سخت زیکوچه همه چ یکیتار تو

 ... دمیدیرو نم میچرا ج دونمینم

 از دور به چشمم خورد . ینیصداش کنم که نور ماش خواستمیم

 آب دهنمو قورت بدم ! یتونستم حت یچشم دوخته بودم و نم شدیم کیکه داشت بهم نزد یبه نور 

 

 . نمیافتاده بود بب نیرو که زم مینور چراغ هاش تونستم ج یینشده بود که از  روشنا کینزد یلیخ

 رفت . میبه سمت ج واریمرد مو بلند از کنار د هی هویکه  دمیبه سمتش دو یمعطل یب

شونه  یکه دستش بود رو رو یو چوب دیاز شوکه شدنم خند که اون مرد ستادمیسرجام وا اریاخت یب

 هاش گذاشت

 

 ... دادیبهم م یزشت و اندام الغرش که پر از تتو بود حس چندش آور چهره

 

 شد !! کمیآهسته نزد یخشکم زده بود که با قدم ها سرجام

 

 که رو لبش بود گفت : یهمون خنده چندش آور با
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 !؟! ادیم ادتیخب خوشگله ! منو  ×

 

 تعجب کردم . یحرفش کم از

 بودمش ! دهینگاهش کردم اما تاحاال ند یشتریدقت ب با

 ترس چند قدم به عقب برداشتم که ادامه داد ؛ از

تموم  زیهمه چ ی!! فکر کرد یاز دستمون فرار کرد یچجور شیپ یسر ادمهی؟! اما من  ستین ادتی×

 فراموشت کرده ؟! راکیم یشد و آقا

 

 شد ! یادآوریه چهره اش تو ذهنم حرفش تاز نیا با

 

آهسته  یبا قدم ها یشده بودم که اون عوض رهیافتاده بود خ نیزم یکه رو میبه ج یترس و نگران با

 شد . کمینزد

 

 تونستم تنها بزارم یرو نم میفرار کنم اما ج خواستمیفاصله بود !! م نمونیدو قدم ب بایتقر

 

 که تو صدام بود گفتم : یقورت دادمو با لرزش یدهنمو به سخت آب

 

 چش شده ! نمیبب دیبزار کنمی+خواهش م

 

 و گفت : دیخند یبلند تر یصدا با
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 یتونیم راکیبه مقرر م دنیو تا رس کنمیم نینباش ، االن هر دوتاتون رو سوار ماش نگران×

 .... ادی! البته اگه به هوش ب یباهاش خلوت کن

 

 گفتم ؛ هیگرشد و با حالت  ریاز گوشه چشمم سراز یاشک

 که ... ی+ ممکنه ضربه ا

 حرفمو تموم کنمو چونه ام رو محکم تو دستاش گرفت و گفت : نزاشت

 ... فتیراه ب االیمزخرفات تو ندارم ،  دنیشن یبرا وقت×

 

 رو کامال پر کرد ... نمونیو فاصله ب دیبه سمت خودش کش دستمو

مون رو کامل پر کرد و دستاشو دور کمرم حلقه شده بود که فاصله ا شتریهام ب هیو گر کردیدرد م فکم

 کرد ...

 چندش آورش پررنگ تر شد و دستاشو آروم به سمت باسنم برد . لبخند

 

 مشامم رو پر کرده بود . دادیکه م یبد عرق یبود و بو دهیهامون کامال بهم چسب بدن

 

 ... رهیاش گذاشتمو محکم هلش دادم تا ازم فاصله بگ نهیس یرو دستامو

 . دیخورد و بلندتر خند یآروم ونتک

 ! شدیبودن تو بغلش و برخورد بدن هامون داشت حالم بد م از

 

 ... دیاز جلو کامال بهم چسب شیعقب بردم که باسنم رو فشار داد و مردنگ سرمو
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 گوشم گفت ؛ کیشد و نزد رهیام خ نهیبه س سشیهر ینگاه ها با

 !! راکمیمچون من دست راست  ییایبا من کنار ب بهتره×

 که ادامه داد؛ اوردمیحرفاش سر درنم از

 یباش یو اگه دختر حرف گوش کن یرسیلذتشو از تو برد تو به من م راکیم یکه آقا نیبعد از ا ×

 !! یباش یکیبهت بخوره و هر شب با  یدست کس زارمیبعد از خودم نم گهید

 لب زدم ؛ هیو با گر دیحرفش برق تو چشمام پر از

 ... ی+ولم کن عوض

 گردنم فرو کرد. یکرد و سرشو تو ادیدستشو ز فشار

 

شده  کیکه معلوم بود تحر یو با لحن دیگردنم کش یکه زبونشو رو کردمیجدا شدن ازش تقال م یبرا

 گفت :

 ... یبدمت حساب راکیم لیکه تحو نیقبل از ا دیکه شا یانقدر جذاب ×

 افتاد ... نیزم یرو هیاز ثان یکسر یتو بلند شد و ادشیفر یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز

 . دمیرو پشت سرش د میج یبعد از افتادن اون عوض بالفاصله

 ... دیدانشگاه کش یدستم رو گرفت و به سمت ورود عیکه سر کردمینگاه م میدهن باز به ج با

 . دیکشیو منو پشت سر خودش م دیدو یبلند م یقدم ها با

 تپش قلبم باال رفت کیشل یداکه با ص میمتر دور نشده بود چند

 دمیدو یدنبالش م یشتریقدم هاشو بلند تر کرد و منم با سرعت ب میج

 داد زد ؛ یبلند یبا صدا یکه اون عوض میشده بود کیدانشگاه نزد یبه در ورود بایتقر
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مصرفتت  یقبل از صبح مثل اون دوست چاق ب یفرار کن یتونیترسووو فکر نکن م ییییییه ×

 !! زنمیدارت م تو خونه ات

 

 سرجاش خشکش زد !! میحرفش تموم نشده بود که ج هنوز

 

 شده بودم ... رهیخ میزد و با ترس به ج یبه شدت م قلبم

 حرف اونو باور نکرده باشه . میج کردمیتو دلم دعا م دمویکشینفس م یسخت به

 اما نتونستم ... فتمگیرو بهش م کیمرگ ن یهیکه از زندان اومده بود قض یچند روز نیا یتو دیبا

 

 

 داد زد ؛ یبلند یبا صدا یکه اون عوض میشده بود کیدانشگاه نزد یبه در ورود بایتقر

 

مصرفتت تو خونه  یقبل از صبح مثل اون دوست چاق ب یفرار کن یتونیترسووو فکر نکن م ییییییه ×

 !! زنمیات دارت م

 

 سرجاش خشکش زد !! میحرفش تموم نشده بود که ج هنوز

 

 شده بودم ... رهیخ میزد و با ترس به ج یبه شدت م لبمق

 حرف اونو باور نکرده باشه . میج کردمیتو دلم دعا م دمویکشینفس م یسخت به

 اما نتونستم ... گفتمیرو بهش م کیمرگ ن یهیکه از زندان اومده بود قض یچند روز نیا یتو دیبا
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 ؛به من انداخت و لب زد  یپر از سوال و تعجب نگاه

 النا ؟! گهیم ی_ اون ... اون چ

 زد ؛ ادینگاه کنم که دوباره فر میشدن و فقط تونستم به ج یصورتم جار یرو اشکام

 ؟! ستممممی_مگه با تو ن

 

 ! دیبلند بود که حس کردم پرده گوشم لرز یبقدر ادشیفر

 

 گفتم ؛ دهیبر دهیبر دیلرزیکه م ییبودمو با صدا دهیترس یلیخ

 . میزنیجبش حرف متو خونه را می+ ج

 و گفت : دیموهاش کش یال یدست یناباور با

 رو ... کیداره ؟ ن قتیحق یاون عوض ی_پس حرفا

به سمت  یبه گوش خورد و بالفاصله اون عوض سیپل ریآژ یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز

 فرار کردن . نجایدوستش رفت و از ا نیماش

 

 رو کم کردمو گفتم : میام با ج فاصله

 ... نجایا انیها م سیپل یراندازیت یبخاطر صدا میبر نجایاز ا دیبا +

 خشکش زده بود و تو شوک بود ! میج

 رو بهش دادن ! کینحو خبر مرگ ن نیاون حروم زاده ها به بدتر ییلعنت
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 رو گرفتم و گفتم ؛ میکه دست ج شدیتر م کیو نزد کینزد سیپل ریآژ یصدا

 رسنیاالن م میج کنمی+خواهش م

 

 . کشمی_من همشونو م

 گفتم ؛ دمویرو کش میکوچه بودن که دست ج یانتها سیپل یها نیاز ترس خشک شده بود و ماش اشکام

اگه ما رو  یاون لعنت یلعنت یفهمیجا ، چرا نم نیاز ا میاالن بر دیبا یریرو بگ کیانتقام ن ی+اگه بخوا

 زندان . ندازنیم یضرور ریغ یراندازیبه جرم ت نیبب نجایا

 هم پشت سرم قدم برداشت . میج دمویبه سمتم چرخوند که، به سمت داخل دانشگاه دو نگاهشو

 

 . کردیم میهم همراه میو ج دمیدو یتمام سرعت م با

 

 . میاتوبوس رفت ستگاهیبه سمت ا مویدانشگاه خارج شد یدر اصل از

 

 . میتبود نشس یکه اطرافش هم خال یصندل نیآخر یرو مویهم سوار اتوبوس شد با

 

 داده بود و صورتش رو پوشنده بود . کهیت ییجلو یصندل یدستاشو رو میج

 

 ندم ! شیدلداد ومدیتنهاش بزارم اما دلم نم دیکه چقدر حالش بده و با دونستمیم

 

 نمیبب تونستمیگوشه صورتش که م از
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 . رسدیآروم مردونش به گوش م یهق هق ها یشده بود و صدا یاشک هاش جار 

 

 شونه هاش گذاشتم . یکامل پر کردمو دستمو رو موننیب فاصله

 

 ؟! شدیآرومش کنم اما مگه م یجوری کردمیم یو سع دمیکش یشونه هاش دست م یوار رو نوازش

 

فقط باهاش  حرف بزنم تا بدون فکر و  خواستمیو م کنهیحتما به انتقام گرفتن فکر م میکه ج دونستمیم

 نکنه . یکار تیاز رو اعصبان

 

 صاف کردمو صداش زدم  یمک صدامو

 ؟! می+ ج

 

 بهم نداد که ادامه دادم ؛ یجواب

 میخواستی، م میو ناراحت بود یهم مثل تو عصب ایناراحت کننده بود من و مار یلیخبر خ نیا دونمی+م

 ... دیو با یتون یدرست مثل تو که تنها نم میتوست یاما تنها نم میریازشون انتقام بگ

 سرش و بلند کرد و گفت ؛ حرفمو تموم کنمو نزاشت

 . رمیگیرو از اون حروم زاده ها م کی_ من تنها انتقام ن

 باال بردمو گفتم : یکم دستامو

فقط  یریانتقام بگ یبخوا ییحالش بهتر بشه وگرنه اگه تنها کلیتا ما یصبر کن دی+ باشه اما تو با

 ! یدیخودتو به کشتن م
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 شد . ریکه جلوش بود خ ییندلاز ص یازم گرفت و گوشه ا یبا سرد نگاهشو

 نزدم . یبه خونه حرف دنیو تا رس کنهیداره به حرفام فکر م دونستم،کهیم

 . میرفت ادهیکه مونده بود رو پ یکم ریمس مویشد ادهیاز اتوبوس پ ستگاهیا نیآخر

 گفتم ؛ میزنگ آپارتمان رو بزنم رو به ج نیقبل از ا مویوارد ساختمون شد یحرف چیه بدون

به  دیو نبا زارهینگو اون االن مراحل درمان رو داره پشت سر م یزیچ کلیفعال به ما کنمیهش م+ خوا

 . ارهیخودش فشار ب

 

 باشه تکون داد که زنگ در رو زدم یبه معن یسر

 

 در و بزار کرد و بهمون سالم داد ایمار هیاز ثان یکسر تو

 

 و در و پشت سرش بست . رو بده به سمت اتاق من رفت ایکه جواب مار نیبدون ا میج

 

 د؛یپرس عیو رفتارش شوکه شده بود سر میکه از چهره ج ایمار

 افتاده النا ؟!! ی+اتفاق

 

 . میرفت ادهیکه مونده بود رو پ یکم ریمس مویشد ادهیاز اتوبوس پ ستگاهیا نیآخر

 

 تم ؛گف میزنگ آپارتمان رو بزنم رو به ج نیقبل از ا مویوارد ساختمون شد یحرف چیه بدون
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و  زارهینگو اون االن مراحل درمان رو داره پشت سر م یزیچ کلیفعال به ما کنمی+ خواهش م

 . ارهیبه خودش فشار ب دینبا

 

 باشه تکون داد که زنگ در رو زدم یبه معن یسر

 

 در و بزار کرد و بهمون سالم داد ایمار هیاز ثان یکسر تو

 

 تاق من رفت و در و پشت سرش بست .رو بده به سمت ا ایکه جواب مار نیبدون ا میج

 

 د؛یپرس عیو رفتارش شوکه شده بود سر میکه از چهره ج ایمار

 افتاده النا ؟!! ی+اتفاق

 گفت : یبا نگران ایتکون دادم که مار یسر

 ؟! شدهیچ×

 آروم گفتم: ستین یمطمئن شدم کس یبه اطرافم انداختم و وقت ینگاه

  دهیبه قتل رس کین دهیفهم می+ج

 باز مونده بود که گفتم ؛ هیچند ثان یبرا دهنش

 ! میج شیپ رمی+ من م

 دستامو گرفت و گفت ؛ ایبه سمت اتاق برداشتم که مار یقدم

 ! یتنهاش بزار کمیبهتره  النا×
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 دادم ! رونیگفتم و نفسمو کش دار ب یا باشه

 

 دارم .مواجه شدن باهاشون قدرت ن یتو راه هستن و برا یبد یکه اتفاق ها دونستمیم

 

 جا کردم و گفتم ؛ ایتو بغل مار خودمو

 اتفاقات تموم شده باشه ! نیشدم همه ا داریب یامشب بخوابم و وقت خوادی+دلم م

 

 گوشم گفت ؛ کیهم بغلم کرد و نزد ایمار

 ... ریبه خودت سخت نگ زمیعز شهیتموم م بالخره×

 

 اومدم ؛ رونیب ایو از بغل مار ختیاز گوشه چشمم ر یاشک

 

 . میدیرو از دست م زمونیاما تا تموم شدنش ما همه چ شهیره تموم م+آ

 

 ؛ دیتعجب پرس با

 ؟! یزنیحرف م یاز چ ×

 رهیم راکیسراغ م کیگرفتن انتقام ن یزود برا ای رید می+ ج

 

 شده بود که ادامه دادم؛ رهیبهت بهم خ با

 ام باطل بشه ! هیسبور ایزود نیدرسام به شدت افت کردم و فکر کنم به ا ی+تازه من تو
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 من کدوم درس ؟! یخدا ×

 گسسته اضاتی+ر

 

 . میکن نیتمر میتونیاالن م یاگه بخوا دهیهم خواب کلیازش بلدم ما ییزایچیمن  ×

 تکون دادم و گفتم : یسر

 . ارمیکتابامو ب رمی+من م

 ؟! یخورینم یزیچ یباشه ، راست ×

 خوردم . یزیچی+نه تو دانشگاه 

 .دمو به سمت اتاقم رفتم ازش نش یحرف منتظر

 بود !!! دهیاز سر تا پاش کش یبزرگ یبود و پتو دهیتو اتاق من خواب میج

 بودن ... دهیو پدرشو خواهرش خواب کلیده بود و ما بایتقر ساعت

 رفتم . ییرایاز اتاقم برداشتمو بعد از خاموش کردن چراغ به سمت پذ کتابامو

 ته بود و بهم اشاره کرد که کنارش برم .گذاش ییرایپذ زیم یکتاباشو رو ایمار

 گفت ؛ هوی ایکه مار  میدو فصل رو مرور کرده بود بایتقر

 بسته برات فرستاده ! هی تریالنا به کل فراموش کرده بودم که بهت بگم پ یوااا×

 ؛ دمیتعجب پرس با

 ؟! یچ ی+بسته ؟! بسته

 ... ارمشیبرات م االن×
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 یقهوه ا یبسته هیزود با  یلیبه سمت اتاقش رفت و خ که منتظر جواب من باشه نیا بدون

 رنگ برگشت .

 بازش کردم یرو ازش گرفتم و بدون معطل بسته

 داخل بسته بود !!! اداشتی هیهزار دالر پول نو به همراه  1000

 

 رو باز کردمو خوندم ؛ اداشتیتعجب  با

االن  یخوایاگه م گردهیشرکت م یبرامترجم  هیپروژه شرکت بود آرتور دنبال  نیسهم تو از آخر نی)ا

 (ریسرکارت ، باهام تماس بگ یوقتشه که برگرد

 

 بلند شد ... ایاعتراض مار یشده بودم که صدا رهیتعجب به بسته خ با

 یچجور یکشینقشه م یبسته رو بهت دادم حتما االن دار نیکردم االن ا یمن چه اشتباه یخدا×

 !! یخرجش کن

 ؛و گفتم  دمیحرفش خند از

 کتابم . یال زارمشیشوکه شدم االن م ی+نه فقط کم

 کتابت گم بشه ! یاتاقت امکان داره ال یتو یبهتره بزار نه×

 +فکر کنم حق باتوعه 

 بگه بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم . یزیچ ایمار نیاز ا قبل

 

 نشه ... داریب میرو اروم باز کردم تا ج در

 و به سمت کمدم برم . رمیاتاق بگ واریدستم رو به د بود و مجبور بودم کیکامال تار اتاق
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کتاب بود  یقفسه ها یکه تو ییاز گلدون ها یکیچند قدم برنداشته بودم که دستم به  هنوز

 شد . لیتبد کهیبه هزار ت نیزم یخورد و رو

 . رسدیشکستنش بلندتر به گوش م یبود صدا یخال بایاتاق تقر چون

هوا از تخت بلند نشه و پاش  یشکستن گلدون نترسه وب یاز صدا میرو زدم تا ج زیپر دیکل عیسر

 نشه ... یزخم

 

از  یتکون نخورده بود انداختمو نفس یذره ا یسرش انداخته بود و حت یکه پتو رو رو میبه ج ینگاه

 . دمیکش یسر آسودگ

 

 پاکتو تو کمد گذاشتمو برق رو خاموش کردم . عینشه سر داریب میکه ج نیا یبرا

 

 به سرم خطور کرد ! یاحتمال هویاومدم که  رونیاتاق ب از

 

 شده !!!! دهیپتو بالش چ ریز دمیکنار زدم که د میج یبه اتاق برگشتمو پتو رو از رو عیسر

 

 رو برداشتم . میرفتمو از کنار دفترهام گوش ییرایبه پذ مهیسراس

 

 خاموش بود ... ییلعنت  جواب بده که کردمیرو گرفتم و تو دلم دعا م میاسترس شماره ج با

 

 داد زدم : تیکه با اعصبان دیپرسیبود و مدام ازم سوال م ستادهیکنارم ا یبا نگران ایمار



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

گرفتن انتقام  یتا برا دهیپتو کش هیو روش  دهیتخت چ یچندتا بالش و عروسک رو می+ ج

 ... کشونده نجایکه ما رو به ا کلیبره اونم فقط بخاطر مشکالت ما راکیسراغ م کین

 داد زدم : تیکه با اعصبان دیپرسیبود و مدام ازم سوال م ستادهیکنارم ا یبا نگران ایمار

سراغ  کیگرفتن انتقام ن یتا برا دهیپتو کش هیو روش  دهیتخت چ یچندتا بالش و عروسک رو می+ ج

 کشونده ... نجایکه ما رو به ا کلیبره اونم فقط بخاطر مشکالت ما راکیم

 دادمو به سمت اتاقم رفتم ... رونیوکه شده بود که نفسمو کشدار بش تمیاعصبان از

 نشستم ... نیزم یام به در بود رو هیو محکم پشت سرم بستم و همونجور که تک در

 خسته شده بودم ! یزندگ نیاز ا گهید

 برم ! میدنبال ج دیکجا با دونستمینم یحت

 ..کردن . هیزانوهام گذاشتمو شروع کردم به گر یرو سرمو

 ! سوزوندیم مویشده بود که داشت تمام زندگ یشیعشق مثل آت نیا واقعا

 نمونه ! یبرام باق یچیکه ه یجور

 ! یآرامش یو نه حت یشرفتی، نه درس و پ یدوست نه

حالم بد  یلیکنم اما خ یازش معذرت خواه خواستمیبودم و م مونیپش یلیداد زدم خ ایکه سر مار نیا از

 رو داشتم ... فتهین یاتفاق میج یراکه ب نیبود و استرس ا

 رونیاز اتاق ب عیسر دیچرخش کل یکه با صدا کردمیم هیچند ساعت پشت در نشسته بودمو گر دونمینم

 رفتم .

از ترس  یغیبود ج یکه تمام صورتش خون میج دنیرسوندمو با د ییرایبلند خودمو به پذ یقدم ها با

 . دمیکش

 ... دیرسیبه شش هام نم ژنیانگار قدرت تپش نداشت و اکس قلبم

 !!! دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیبرداشتم که چشمام س میبه سمت ج یقدم
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تخت جا به جا کردم تا مانع  یخودم رو تو ینور چشمام رو باز کردمو کم میتاپش مستق با

 نور از پنجره به صورتم بشم ... دنیتاپ

 میتخت ن یرو عیامتحان امروز سر یادآوریا هم گذاشتم که ب یدهنمو قورت دادم و چشمامو رو آب

 ساعت آه از نهادم بلند شد ... دنیشدم و با د زیخ

 .... دمیکوب واریکنار تختم بود رو برداشتمو محکم به د زیم یکه رو یوانیل تیاعصبان با

 با سر بانداژ شده وارد اتاق شد ! میکه بالفاصله در باز شد و ج دمیموهام کش یال یدست کالفه

 افتادم !!! شبیاتفاق د ادیتازه  دنشید با

 گفتم : یتخت بلند شدم و با نگران یاز رو عیسر

 ؟ می+ج

 + تو حالت خوبه ؟!

 تقسسم شده بود نگاه کرد و گفت : کهیبه هزار ت نیزم یکه رو یوانیل به

 !ستیخوب ن ادی_من حالم خوبه اما انگار حال تو ز

 گفتم ؛ شبشید از کار تیبهش زدمو با اعصبان یپوزخند

 ؟! چرا صورت غرق خون شده بود ؟! یکجا رفته بود شبی+ د

 زد و گفت : یآرامش بخش لبخند

 ... یو کنار توام ! پس خودتو الک ستین میچیه یبنی_ االن که م

 زدم ؛ ادیسرش فر تیحرفش تموم شه و با اعصبان نزاشتم

 میج ستین ی+الک

 ... ستینجات دادنت مثل قبل ن گهیبار د نیزندان و ا یفتیم باز یبکن گهید یکار احمقانه هیتو  یوقت

 شد و بعد از گرفتن دستام  گفت : کیبهم نزد میکه ج زدمینفس نفس م تیاعصبان از

 شدن ... داری_ آروم تر النا همه ب
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 تخت نشستم ... یرو دمویکش رونیدستاش ب یاز تو دستمو

 گفتم : دادمیشدن م یم اجازه جارکه به اشکا یبا دستام پوشندمو همونجور صورتمو

 یکه با تو باشم اما انگار برا نیا یفقط برا دمیکش یسخت یلیگذشتم و خ زایچ یلی+من بخاطر تو از خ

 ن  ای مینداره باهم باش یتیتو اهم

 نشست و دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت؛ کنارم

 من ... یچقدر برا یدونیداره خودتم م تی_البته که اهم

 شدمو گفتم ؛ رهیحرفشو کامل کنه و تو چشماش خ منزاشت

 !!؟ یندازیخطر م ی+پس چرا انقدر خودتو تو

 داد و گفت؛ رونیب نفسشوکشدار

کردم ، با خودش و  دایرو دار زده بود رو پ کیدانشگاه گفته بود ن ابونیکه ما رو تو خ یاون شبی_ د

 شدم و هر دوتاشونو کشتم ! ریبرادرش درگ

 که گفت ؛ کردمیاهش منگ یناباور با

که هنوز  یبه دختر بچه ا باری یکه حت فنینگاهم نکن النا اونا انقدر کث یاونجور کنمی_خواهش م

 راه بره تجاوز  کردن !! تونستینم

 تونستم خودمو ببخشم ! یوقت نم چیرسوندم ه یعملشون نم یاونا رو به سزا اگه

 ماجرا با خبر ... نیاز ا سی؟! اگه پل میج یکرد کاریمن !!! تو چ ی+ خداااا

 و گفت : دیحرفم پر وسط

پرونده تو اداره  هی شیحرفاست که بزاره بخاطر دوتا از افراد دست پاچلفت نیزرنگ تر از ا راکی_ م

 ! فتهیب انیبه جر سیپل

 بودم گفتم ؛ رهیکه بهش خ یشد و همونجور شتریهام ب هیگر شدت

 ! مونیکیدنبال  فرستهیاون حتما دوباره آدماشو م یفتیدر ب راکیبا م یتون یوقت نم چیتو ه می+ج
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 تعلل گفت : یدستش گرفت و با کم یتو دستامو

 شهینم الیخیما رو نکشه ب ی! و مطمئنم که تا همه هیواقعا آدم خطرناک راکی_ م

 صحبت کنم . دمیجد میباهات درباره تصم خواستمیم نیهم بخاطر

 تش پاک کرد و گفت :تعجب نگاهش کردم که اشکامو با دس با

 . میبر ورکیویمدت از ن هیاما بنظرم بهتره  رهیسگ بم هیکه اون حروم زاده حقشه مثل  نی_ با ا

و  گردهیاز قبل دنبال ما م شتریرو کشتم اون ب راکیاما االن دوتا از افراد م ستیتو ذهنم ن یقیدق نقشه

 !! میایب رونیزنده از دستش ب میتون یکدوممون نم چیکنه ه دامونیاگه پ

 

 من ! ی+خدااا

کردنمون نا  دایمدت که کامال از پ هیبشه ، بعد از  المونیخیب راکیتا م میبر نجایمدت از ا هی_ بهتره 

 ! کنمیسره م کیکارشو  کلیگردمو با ما یشد برم دیام

 

 بودم گفتم ؛ رهیکه بهش خ یشد و همونجور شتریهام ب هیگر شدت

 ! مونیکیدنبال  فرستهیاون حتما دوباره آدماشو م یفتیدر ب راکیا مب یتون یوقت نم چیتو ه می+ج

 

 تعلل گفت : یدستش گرفت و با کم یتو دستامو

 شهینم الیخیما رو نکشه ب ی! و مطمئنم که تا همه هیواقعا آدم خطرناک راکی_ م

 صحبت کنم . دمیجد میباهات درباره تصم خواستمیم نیهم بخاطر

 اشکامو با دستش پاک کرد و گفت : تعجب نگاهش کردم که با

 . میبر ورکیویمدت از ن هیاما بنظرم بهتره  رهیسگ بم هیکه اون حروم زاده حقشه مثل  نی_ با ا
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از قبل دنبال ما  شتریرو کشتم اون ب راکیاما االن دوتا از افراد م ستیتو ذهنم ن یقیدق نقشه

 !! میایب رونیده از دستش بزن میتون یکدوممون نم چیکنه ه دامونیو اگه پ گردهیم

 

 من ! ی+خدااا

کردنمون نا  دایمدت که کامال از پ هیبشه ، بعد از  المونیخیب راکیتا م میبر نجایمدت از ا هی_ بهتره 

 ! کنمیسره م کیکارشو  کلیگردمو با ما یشد برم دیام

 

 گفتم ؛ تیدادمو با اعصبان رونینفسمو ب کالفه

 ! می! لعنت بهت ج؟! ی+ تو هنوز تو فکر انتقام

 بلند از آپارتمان خارج شدم ... یاومدم و با قدم ها رونیاتاق ب از

 

 رو نداشتم ! دیجد یحوصله اتفاق ها گهیگرفته بود و د یحساب دلم

 

 شدم رهیشده رو به روم خ یمحوطه مجتمع بود نشستمو به باغچه تازه گل کار یکه تو یمکتین یرو

 

 ! شدیم شتریون بدردسرهام گذشتیروز ها م یهرچ

 

که دو نفرو به قتل  نیاما ا دهینشون م یواکنشون هیحتما  کیکشته شدن ن دنیبا فهم میکه ج دونستمیم

 از حد انتظارم بود! شیبرسونه ب

 

 ندادم ! لیتحو راکیکه محموله رو به م شدیبا خبر نم میج ینجوریموافق بودم حداقل ا نجایرفتن از ا با
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 ! زدمیدانشگاهم رو م دیق دیبا نجایبا رفتن از ا اما

 به پشت سرم نگاه کردم ؛ میج یکه با صدا دیگونه هام غلت یاز گوشه چشمم رو یاشک قطره

 ؟!! یاریهمه اشک رو از کجا م نیمن تو ا ی_خداااا

 

 انداختم که به سمتم اومد و کنارم نشست ... یدستش بود نگاه یکه تو یینیس به

 

 ه بود رو به سمتم گرفت و گفت :که برام اماده کرد یچیساندو

 ! یهم غش کرد شبیو د ینخورد یزی+زود باش از صبح چ

 

 بهش زدم ! یکیرو ازش گرفتمو گاز کوچ چیساندو یناراحت با

 

 گفتم ؛ خوردمیم چمویکه ساندو نیهمون ح یتو

 رو دارم که افتاده تو باطالق ! ی+ حس آدم

 

 نبزرگش نک یادیز زمیعز شهیدرست م زی_ همه چ

 

 زدم و گفتم ؛ یپوزخند

 شد ؟! یبار درست بشن اما چ یتو یلعنت یها نیقرار بود با فروش اون کوکائ زی+همه چ

 

 و گفت ؛ دیموهاش کش یتو یدست کالفه
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 ... فتهیاتفاقات ب نیا خواستمیاما منم نم یشد تیاذ یلیخ دونمی_ م

 

 !! ی+آره اما کم هم مقصر نبود

 

 تموم شده .. زی همه چحاال یمقصر بودم ول دونمی_م

 زدمو گفتم ؛ یصدا دار پوزخند

 ادامه دارهستن !! یزنیکه م ییمطمئن باش تمام گندها یکنیفکر م ینجوری+نه تو ا

 

 پرت کرد و گفت ؛ نیزم یپاش بود رو رو یکه رو یینیس تیاعصبان با

 ایمار یه اگه برا؟!! نکن یکنیطرفه قضاوت م کی؟! چرا  یزاریمن نم یخودتو جا کباری_ تو چرا 

 ؟! یتیاهم یبهش ب فتهیب یاتفاق

 

 بلند شد و به سمت داخل مجتمع رفت ... کمتین یجا خورده بودم که از رو تشیاعصبان از

 

 شده بود بلند شدمو به سمت مجتمع رفتم ... زیوجودم لبر یکه تو یاحساس گناه با

 

 کرده بودم ! یرو ادیز رو ناراحت کنم اما انگار واقعا میحد ج نیتا ا خواستمینم

 

 در رو برام باز کرد . رایبلند زنگ آپارتمان رو زدم که س یشدمو با قدم ها ادهیآسانسور پ از
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 دم؛یوارد شدمو ازش پرس عیسر

 !؟یدیرو ند می+ج

 کنم رفت اتاقت . فکر×

 

ل جمع کردن رو در حا  میشده بودمش رفتمو در رو باز کردم که ج کیشر میسمت اتاقم که تازه با ج به

 . دمیلباس هاش د

 

 اتاق شدمو در رو پشت سرم بستم .. وارد

 

که  یکیساک کوچ یو تو داشتیکه نگاهم کنه با سرعت لباس هاش رو از داخل کمد برم نیبدون ا میج

 . زاشتیداشت م

 

 به سمتش برداشتم و گفتم : یچند قدم یمونیپش با

 ؟! یکنیم یچ ی+تو دار

 

 م رو باال بردمو گفتم :نداد که تن صدا یجواب

 

 می+باتوام ج

 

 گفت ؛ یک نگاهم کنه با لحن سرد نیا بدون
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 براتون ... یدیدردسر جد خوامیبرم نم نجایاز ا خوامیکه م یبنی_م

 

 گفتم ؛ دیلرزیکه از بغض م ییحرفش تموم بشه و با صدا نزاشتم

رو جمع کنم و از  لمیاحت وساانقدر ر تونستمیزندان منم م یافتاد ی! کاش وقت ینامرد یلی+ تو خ

 برم ! تیزندگ

 

 بگه به سمت در رفتم ... یزیکه چ نیشدن وقبل از ا ریگونه هام سراز یهام رو اشک

 

شد و کمتر از چند  دهیکه در رو باز کنم دستم به سمت عقب کش نیواقعا افتضاح بود و قبل از ا حالم

 . دمید میخودمو تو بغل ج هیثان

 

 یباال اورد و لباشو رو یچونم گذاشت و سرمو کم ریشده بود که دستش رو ز شتریهام ب هیهق گر هق

 لبام گذاشت ...

 

 هم گذاشت ... یلبام کرد و چشماش رو رو دنیشروع به بوس نرم

 

 گرم و نرم بودن ! لباش

 کنم ! شیهمراه کردیم قیمنو تشو دتمویبوس یماهرانه م یلیخ

 دنشیتشنه بوس یکه حساب دتمیبوس یماهرانه م یاما بقدر رمیبستمو خواستم ازش فاصله بگ چشمامو

 ... شیشدمو شروع کردم به همراه
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 . دیشکمم کش یلباسم داخل برد و نوازش وار رو ریاز ز دستشو

 ! شهیداره بزرگ و سفت م شیکه حس کردم مردونگ دمیبوس یرو م گهینشده بودهم د قهیچند دق هنوز

 هام گذاشت . نهیس ید و دستشو روتر شروع به مک زدن لبام کر محکم

 ناله هام بلند شد ... یهام کرد و صدا نهیشروع به فشار دادن س آروم

 شده بود !! کیتحر کردمیکه فکرشو م یزیزودتر از چ یلیخ

 بلندم کرد . اطیباسنم گذاشت و با احت ریز دستشو

 زد ... مهیتخت گذاشت و روم خ یحرکت منو رو هی با

 هام کرد . ــنه×ـــیزدن س سیو به لــ.ـــ دنیبوسشهوت شروع به  با

 ... زدیو مک م کردیم یهام باز ــنه×ـــیبچه ها با س مثل

 موهاش بردم و شروع کردم به حرکت دادن ... یال دستمو

 از روم بلند شد و شلوارش رو دراورد ... عیطاقت شده بودم که سر یب میمثل ج منم

 

 رابطه رو االن ندارم . هیحس کروم تحمل  شیمردنگ دنید با

 

 به باز کردن لباسام کرد که دستشو گرفتم ... شروع

 چشمام نگاه کرد که نگاهمو ازش گرفتمو لب زدم ؛ یتو یسوال

 ! میتونم ج ی+االن نم

 

 لباش نشست و گفت: یرو یمعنادار لبخند

 !یفکرشم نکن بزارم بر ی_حت



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 و شروع به دراوردن لباسم کرد ...زد  مهیروم خ میزدم و ج یحرفش لبخند کمرنگ از

 

 هام کرد ... نهیولع شروع به خوردن و گاز گرفتن س با

 ... کردیم یو با زبونش با نوکش باز دادیهامو فشار م نهیس محکم

 

 . دادیاونم با لذت کارشو ادامه م کشدمویگوشش آه م کینزد آروم

 . کردیم کمیو تحر شدیجا مپام جا به  نیپاهام بود و با تکون خوردنش ب نیب شیمردنگ

 و شروع به ماساژ دادانش کرد ... دیواژنم کش یآزادشو رو دست

 !! شدمیشده بود و هر لحظه تشنه تر از قبل م سیپاهام خ نیب

 !! شدینم ریهام س نهیکردن با س یانگار از باز میج اما

 . شدمیم ونهیخمار خمار شده بود و داشتم د چشمام

 گفتم : میجگوش  کینزد یکالفگ با

 +زود تمومش کن .

 

 گفت ... یزد و باشه ا تیاز سر رضا یلبخند

 کرد و با دستاش که دو طرف بدنم بود منو قفل کرد !! میواژنم تنظ یرو شویمردونگ

 

 . دیمالیواژنم م یسیرو به خ شیاز هم باز کرد و مردونگ پاهامو

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 هام کرد ... نهیولع شروع به خوردن و گاز گرفتن س با

 ... کردیم یو با زبونش با نوکش باز دادیهامو فشار م نهیس محکم

 

 . دادیاونم با لذت کارشو ادامه م کشدمویگوشش آه م کینزد آروم

 . کردیم کمیو تحر شدیپام جا به جا م نیپاهام بود و با تکون خوردنش ب نیب شیمردنگ

 و شروع به ماساژ دادانش کرد ... دیواژنم کش یآزادشو رو دست

 !! شدمیشده بود و هر لحظه تشنه تر از قبل م سیپاهام خ نیب

 !! شدینم ریهام س نهیکردن با س یانگار از باز میج اما

 . شدمیم ونهیخمار خمار شده بود و داشتم د چشمام

 

 گفتم : میگوش ج کینزد یکالفگ با

 +زود تمومش کن .

 

 گفت ... یزد و باشه ا تیاز سر رضا یلبخند

 کرد و با دستاش که دو طرف بدنم بود منو قفل کرد !! میواژنم تنظ یرو شویمردونگ

 

 . دیمالیواژنم م یسیرو به خ شیاز هم باز کرد و مردونگ پاهامو

 

 ... دمیکش یظیرو واردم کرد که آه غل شیحرکت مردونگ هی با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 کردن ... نییکه آروم شروع کرد به باال و پا دمیبدنش کش یرو دستمو

 

 ... کردیواردم م شتریرو ب شیو مردونگ شدیم یاز قبل حشر شتریب میکه ج دمیکشیآه م یبلند یصدا با

 گردنم کرد و شروع کرد به خوردن ... یوارد گود سرشو

 !! کردیام م ونهیداشت د رفتیم نییکه داخلم باال وپا یداغش و اون حجم ینفسا

 بود ! سیخ سیناله هام پر شده بود و واژنم خ یاتاق از صدا کل

 گوشم گفت: کیشهوت نزد با

 ... یداغ یلیتو خ ی_ لعنت

 . دادیهاشو محکم تر واردم کرد و تا انتها فشار م ضربه

از هم باز کرد و ضربه هاشو تا انتها  شتریشروع کردم به ناله کردن که پاهامو ب یبلندتر یصدا با

 . کردیواردم م

 ... دادمیار مبهش فش شتریبود و خودمو ب دهیچیوجودم پ یو لذت تو درد

خودم حس  یتو شویکه بالخره داغ دمیرسیاز لذت داشتم به جنون م دمویکشیم ششیرته یرو دستامو

 کردم ...

 داد ! رونیتخت افتاد و نفسشو کشدار ب یرو کنارم

 بگم خودمو تو بغلش جا کردموچشمام رو بستم ... یزیکه چ نیا بدون

 

 ... دیبه مشامم رس گاریس یبو هیو تو کمتر از چند ثانشکسته شد  میج یفندک یبا صدا نمونیب سکوت

 

 ؛ دیپرس میرو باز کردم که ج چشمام

 ؟! کنهیم تتی_ اذ



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ته تکون دادم که ادامه داد ؛ یبه معنا یسر

 ! میریم ورکیوی_تا آخر ماه از ن

 شدمو گفتم؛ زیخ میتعجب رو تخت ن با

 ...  یمناسب یو جا ادهی+اما ما که تعدادمون ز

 حرفم تموم بشه و گفت ؛ اشتنز

،  هیکه به آلمان رفته و خونه اش کامال خال هیو االن چند ماه کنهیم یزندگ زونایآر التیا ی_عموم تو

 ! ییایباهام ب یالبته اگه بخوا میمدت به اونجا بر هی میتون یامروز باهاش صحبت کردم و م

 

 دادمو گفتم ؛ رونینفسمو ب کالفه

 به خانوداه ام بگم ! گهیدانشگاهمو ول کنم و از طرف د دیچطور با دوگی!نم! هیسخت می+واقعا تصم

 سکوت کرد و گفت ؛ یا هیثان چند

 . کنمیدرکت م یریبگ یمی_ هر تصم

 

 تخت بلند شدم ... ینگفتم و از رو یزیچ

ازش معذرت  دیرو ناراحت کرده بودم و با ایمار یحساب شبی، د دمشونیسمت لباسام رفتم و پوش به

 ... کردمیم یواهخ

 !کردمیصحبت م میج میتصم نیباهاش راجب ا دیمهمتر از همه با و

 

 کردم . کلیو ما ایاومدم و به سمت اتاق مار رونیاتاقم ب از



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ته تکون دادم که ادامه داد ؛ یبه معنا یسر

 ! میریم ورکیوی_تا آخر ماه از ن

 شدمو گفتم؛ زیخ میتعجب رو تخت ن با

 ...  یمناسب یو جا ادهیز +اما ما که تعدادمون

 حرفم تموم بشه و گفت ؛ نزاشت

،  هیکه به آلمان رفته و خونه اش کامال خال هیو االن چند ماه کنهیم یزندگ زونایآر التیا ی_عموم تو

 ! ییایباهام ب یالبته اگه بخوا میمدت به اونجا بر هی میتون یامروز باهاش صحبت کردم و م

 فتم ؛دادمو گ رونینفسمو ب کالفه

 به خانوداه ام بگم ! گهیدانشگاهمو ول کنم و از طرف د دیچطور با دوگی!!نم هیسخت می+واقعا تصم

 سکوت کرد و گفت ؛ یا هیثان چند

 . کنمیدرکت م یریبگ یمی_ هر تصم

 تخت بلند شدم ... ینگفتم و از رو یزیچ

ازش معذرت  دیه بودم و بارو ناراحت کرد ایمار یحساب شبی، د دمشونیسمت لباسام رفتم و پوش به

 ... کردمیم یخواه

 !کردمیصحبت م میج میتصم نیباهاش راجب ا دیمهمتر از همه با و

 کردم . کلیو ما ایاومدم و به سمت اتاق مار رونیاتاقم ب از

 وارد شدم .... ایمار یبه در زدم و با صدا یضربه ا آروم

 نشستم یندلص یتر رفتمو رو کینشسته بود که نزد کلیتخت ما کنار

 شده بود رهیبهش خ ایو مار دهیآروم خواب یلیخ کلیما

 نگاه کردمو گفتم ؛ ایآروم مار یچهره به

 لحظه نتونستم خودمو کنترل کنمو .... هیمن  ایمتاسفم مار شبی+ بابت د



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 که حرفم تموم بشه گفت ؛ نیاز ا قبل

 دختر ؟!! یشد ونهید ×

 کنمی، من درکتون م میتو و ج مخصوصا  میهست یبد تیوضع یهممون تو ما

 ؛ دمیلبام نشست و پرس یرو یلبخند شیهمه مهربون نیا از

 چطوره ؟! کلی+ما

 

 گرفت و گفت ؛ کلیاز ما نگاهشو

 نشده داریتا االن ب نیدرد داشت و نتونست بخوابه بخاطر هم کمی شبید ×

 ...دستم شدم  یکردن با دست بند تو یدادمو مشغول باز رونیکشدار ب نفسمو

 گفتم ؛ نیهمون ح تو

 موضوع مهم باهات صحبت کنم هیراجب  خواستمیمن م ای+مار

 به م چشم دوخت که ادامه دادم ؛ ینگران شد و سوال یکم نگاهش

 دار زدن !! نیرزمیز یرو تو کیکه ن ییرو کشته ، همونا راکیدو نفر از افراد م شبید می+ ج

 و لب زد ؛ دیحرفام رنگش پر دنیشن با

 من یخداا×

 میحروم زاده خالص بش راکیاز دست اون م میتون یکه م هیتنها راه نی! ا میشهر بر نیاز ا دی+ ما با

... 

 ؟! اگه خانواده هامون بفهمن ک ... شهیم ی...اما دانشگاهمون چ ا م×

 حرفشو کامل بزنم و گفتم ؛ نزاشتم

 ! ریبگ متویدقدقه ها رو دارم تصم نی+ منم ا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 اومدم رونیط اتاق بتکوم داد که ا یسر

 ناهار غذا درست کنم ... یبرا خواستمیبود و ماز اندازه گرسنه ام شیب

 زدم ... یلبخند یدر حال آشپز رایس دنیسمت آشپز خونه رفتم که با د به

 رفتمو گفتم ؛ جلوتر

 ؟!  یکنیم کاری+چ

 باال انداخت و گفت : ییابرو

 ! کنمیقارچ درست م سوپ×

 ؛ دمیت و پرسلبام نشس یرو یلبخند

 ! یکن یآشپز یتون یسنت م نی+ خوبه که با ا

 

 ... ستمیهم بچه ن یلیسالمه خ 12 من×

 ؛ دمیپرس دمویحرفش خند از

 ؟ یگرفت ادیسوپ رو از کجا  نی+ا

 

 داد و گفت : رونینفسشو ب یناراحت با

 از مادرم  ×

 ! ی+متاسفم اگه ناراحت شد

 رفتم . رونیو از آشپزخونه ب صدام کرد ایبگه مار یزیکه چ نیاز ا قبل

 

 .... نمیرفتم که بهم اشاره کرد کنارش بش ومدیازش م ایمار یکه صدا ییرایسمت پذ به



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ! کردیگوگل سرچ م یپاش گذاشته بود و انگار داشت تو یتابش رو رو لب

 

 ؛ دمینشستمو پرس کنارش

 ؟! یکنیم کاری+چ

 ؛ دیکه نگاه کنه پرس نیا بدون

 رفتنمون در نظر گرفته ؟! یرو برا یمشخص یجا میج ×

 ؟!! یرو گرفت متی+تو تصم

اگه بخاطر کشته شدن  یحت راکیم یهم اونا ، آقا میهم ما در خطر نجای! ا میجز رفتن ندار یراه ×

  ادیم یکه تو بهش پس نداد یبخاطر اون محموله ا ادیافرادش سراغمون ن

 گفتم : یناراحت با

 +حق باتوئه !

 . میکن دایدانشگاه خوب اونجا پ هیتا  یبهم بگ میقرار کجا بر یدونیگه مخودم گفتم ا با×

 زونایآر التی+ا

 ... نترنتیشروع کرد به سرچ کردن و گشتن تو ا عیسر

 ... میگشتیدانشگاه م هیدنبال  ایآخر شب با مار تا

شام  یبرا کلیو ما میخوشمزه بود که با اصرار ج یناهار درست کرده بود بقدر یبرا رایکه س یسوپ

 هم از همون سوپ درست کرد 

 ! میشد یینمایس لمیف دنیو تا آخر شب مشغول د میرو کنار هم خورد شام

 با تکون شونه ام به زحمت چشمان رو باز کردم . صبح

 با تکون شونه ام به زحمت چشمام رو باز کرم !! صبح



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 . تخت نشستم یو رو دمیکش رونیب میخودمو از بغل ج ایمار دنید با

 نشه گفت ؛ داریب میکه ج یآروم یصدا با

 . میرو اماده کردم زود اماده شو تا به کالس برس صبحونه×

 به سمت کمدم رفتم . ایتکون دادم و بعد از رفتن مار یسر

چرم برداشتم و بعد از عوض کردن لباسام کتاب هامو  یکت مشک هیبه همراه  دیتاپ و شلوار سف هی

 گذاشتم ... فمیک یتو

گرفته بودم اما  ادیکالس  یکه بخش عمده درس رو تو نیاسترس داشتم ، با ا یامتحان امروز کم یابر

 وجودم بود !! یتو یحس بد

 

 رفتم . رونیاز اتاق ب دمویکش یقیعم نفس

 . میخورد یصبحانه مختصر ایسمت آشپزخونه رفتم و با مار به

 ... میشگاه رفتبا اتوبوس به دان مویاز مجتمع خارج شد 8از ساعت  قبل

 به دانشگاه رفتن نداشتم . یلیم یاتفاقات افتاده بود حت نیا یوقت از

 رفت . یبود و حوصله ام سر نم ایامروز تمام کالسام با مار خوشبختانه

 کنارش نشستم . رمیکمک بگ ایامتحان از مار یکه بتونم تو نیا دیبه ام مویهم وارد کالس شد با

 یمبحاث امتحان کردم که با تکون ها یادآوریگذاشتم و شروع به  زیم یاومدن استاد سرمو رو تا

 برداشتم . زیسرمو از رو م عیسر ایمار

داد  لیوارد شد وبرگه ها رو به استاد وارتز تحو یامتحان یبا برگ ها یانسالیخانم م قهیاز چند دق بعد

... 

شروع به پخش کردن  شیشگیهم یدبا خونسر انسالیاستاد وارتز بالفاصله بعد از رفتن اون خانم م 

 برگه ها کرد ...



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفت ؛ ییرایبلند و گ یکه دستش بود رو پخش کرد و با صدا ییبرگه ها تمام

 ... دیشروع کن دیتونی_ م

 تمام دانشجوها برگه گذاشته شده بود که با تعجب از سرجام بلند شدم و گفتم: یجلو ایمن و مار بجز

 !! دید+استاد به من و دوستم برگه ندا

 گفت : یخونسرد با

 نشده! هیبراتون ته یامتحانات نبوده که برگه ا ستیل ی_حتما اسمتون تو

 که از من متعجب تر بود گفت ؛ ایمار

 ؟ دیرو چک کن ستیل گهیبار د هی شهیممکنه ؟!! م چطور×

 

 گفت : ییبگم که استاد با لحن دستور یزیباز کردم چ دهنم

 !! دیو مشکلتون رو حل کن تیریدفتر مد دیما برخان دی_ نظم جلسه رو بهم نزن

 

 تمام دانشجوها برگه گذاشته شده بود که با تعجب از سرجام بلند شدم و گفتم: یجلو ایمن و مار بجز

 !! دی+استاد به من و دوستم برگه نداد

 

 گفت : یخونسرد با

 نشده! هیبراتون ته یامتحانات نبوده که برگه ا ستیل ی_حتما اسمتون تو

 

 که از من متعجب تر بود گفت ؛ ایمار

 ؟ دیرو چک کن ستیل گهیبار د هی شهیممکنه ؟!! م چطور×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 گفت : ییبگم که استاد با لحن دستور یزیچ خواستم

 !! دیو مشکلتون رو حل کن تیریدفتر مد دیخانما بر دی_ نظم جلسه رو بهم نزن

 

 تیریبه سمت دفتر مد میکردیجب بهم نگاه مکه با تع یبلند شدم و همونجور زیاز پشت م ایمار همراه

 !! میرفت

 

 کردمیکه فکرشو م یزیچ کردمینبوده اما باز تو دلم دعا م ستیل یاسممون تو یچ یبرا دونستمیم

 نباشه !

 

 فاجعه باشه !! هی تونستیم نیو ا شدنیحتما خانواده هامون باخبر م میشدیحذف م هیاز بورس اگه

 

 ... فکرش هم عذاب آور بود یحت

 

 هزار بار میبرس تیریبه دفتر مد تا

 

 داده بود رو خوندم . ادیبهم  یکه مادرم تو بچگ ییدعا

 

 در رو زدم ... ایو با اشاره مار دمیکش یقینفس عم تیریبه دفتر مد دنیرس با

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ریبِکانرد که مد یو به اقا میوارد شد خوردیکه از پشت در به گوش م یفیخف دیبفرما یصدا با

 ... میبود سالم داد دانشگاه

 

 بود که صدامو صاف کردمو گفتم ؛ زشیم یخوندن چندتا کاغذ رو مشغول

 

 اومده ؟ شیپ یمشکل ندیبب شهیامتحانات نبود م ستیل یبکانرد اسم من و دوستم تو یآقا دی+ببخش

 

 انداخت ایاز برگه ها گرفت و به منو مار نگاهشو

 

 گفت ؛ کردیاشاره م زشیم کینزد یها یکه به صندل نیزد و تو همون ح یلبخند

 کنم ... یتا برس دینی_ بش

 

 ؛ دیکه پرس میها نشست یصندل یرو

 . دی_ اسماتون رو بگ

 

 استند ایو مار کی+النا ما

 

بهمون  ینگاه با تاسف هیکه بعد از چند ثان کردمیبکانرد نگاه م یبه آقا یفیتص رقابلیاسترس غ با

 انداخت و گفت ؛

 لیدانشگاه تحص نیا یتو دیتون ینم گهیو د دیحذف شد هیاز بورس نییاطر نمرات پا_متاسفانه شما بخ

 . دیکن
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که  شدیبود و باورش نم دهیکه اونم مثل من رنگش پر کردمینگاه م ایبه مار یناباور با

 !!!میرو از دست داد هیبورس

 !! میبود دهیسه سال تمام زحمت کش هیبورس نیا یمن ، ما برا یخداااا

 ؟؟ میایموضوع کنار ب نیبا ا دیطور باچ حاال

 انجام بدم ا داریاز دستم برم یا گهیب کنر که گفت : اگه کمک د یآقا یصدا با

 . میاومد رونیاتاقش ب از

. 

 مشکالت خودش غرق شده . یسکوت بود و انگار هر کدوممون تو نمونیبه خونه ب دنیرس تا

 در رو باز کنه ! یکیتا  میزنگ آپارتمان رو زدم و منتظر بود یحوصلگ یب با

 غیمثل بمب که با ج یزیچ دنیباز شدن در و ترک یشده بودم که با صدا رهیآسانسور روبه روم خ به

 !! ستادیاز تپش ا هیچند ثان یهمراه شده بود قلبم برا ایمار

 لحظه تو شوک هی یبرث د یآهنگ هپ یتو هوا و صدا یها یکاغذرنگ دنیسمت در برگشتم که با د به

 رفتم .

 چه خبره ؟!! نجایمن ا یخدا

راست به سمت من  هیاومد و  رونیدستش از آشپزخونه ب یتو کیک هیبا  میکه ج میآپارتمان شد وارد

 اومد !!

 و گفت : ستادیازم ا یکم یکه با فاصله  کردمیتعجب نگاهش م با

 خوشحالم که دارمت ! یلیخ زمی_تولدت مبارک عز

 هیامروز تولدمه چند ثان ادیب ادمیانجام بده و  یکاوریر هیبود !!! تا ذهنم ؟!! امروز مگه چندم  تولدم

 ... دیطول کش یا

کردم و شمع ها رو فوت  ینگاه زدنیدست م هیو بق خوندیکه داشت همراه آهنگ م میلبخند به ج با

 کردم ...
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شده  نیتزئ یرنگ یها سهیر ای وارهایبود و د یو صورت دیسف یپر از بادکنک ها ییرایپذ تمام

 بود ...

 هوا بغلم،کرد و گفت : یشده بود ب زیاز من سوپرا شتریکه ب ایمار

 که فراموش کرده بودم دیببخش ااااایخواهر دن نی+تولدت مبارک بهتر

 بغلش کردم و گفتم : محکم

 زمیعز کنمینداره درکت م یرادی+ا

 لمیکه در حال ف رایفتن و در اخر سگ کینشسته بود و پدرش تبر لچریب یکه رو کلی، ما ایاز مار بعد

 گفت ... کیبود بهم تبر یبردار

 هفته بعد ... دو

 !! دادیخوشش رو بهمون نشون م یداشت رو یکرده بود و زندگ رییتغ زیروز تولدم انگار همه چ از

 وارد شده بود . مونیبه زندگ یآرامش نصب هیاما  میحذف شده بود هیکه از بورس نیا با

 تونست راه بره ! یلگنش م کلیما

 برق و آسانسور شده بود ... رکاریکه کنار مجتمع خودمون بود تعم یچهارتا مجتمع یهم تو میج

 !! میبود کاریتو خونه ب کلیرو شروع کرده بود و انگار من و پدر ما رایدرس دادن به س ایمار

 یلذت م میبود داشت شده قیتزر مونیکه به زندگ یرفت و از آرامش یم شیپ یبه نحو عال زیچ همه

 ... میبرد

 ...رفتم  ییرایشعله گاز رو خاموش کردم و به سمت پذ ریزنگ در ز یصدا با

 زدم و سالم دادم ... یلبخند میج دنیدر رو باز کردم و با د عیسر

  زمی_ سالم عز

  یرسی+خسته بنظر م

 ... میبر یازبه شهرب میو امروز زود اومدم تا اماده ش ستمی_ نه اتفاق اصال خسته ن
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 و گفتم : دمیدستامو به هم کوب جانیه با

  هههههیعال نی+ا

 هم بگو  هی_ به بق

 +حتما

 یلذت م میشده بود داشت قیتزر مونیکه به زندگ یرفت و از آرامش یم شیپ یبه نحو عال زیچ همه

 ... میبرد

 رفتم . ییرایشعله گاز رو خاموش کردم و به سمت پذ ریزنگ در ز یصدا با

 زدم و سالم دادم ... یلبخند میج دنیدر رو باز کردم و با د عیسر

  زمی_ سالم عز

  یرسی+خسته بنظر م

 ... یشهرباز میبر میو امروز زود اومدم تا اماده ش ستمی_ نه اتفاق اصال خسته ن

 و گفتم : دمیدستامو به هم کوب جانیه با

  هههههیعال نی+ا

 هم بگو  هی_ به بق

 +حتما

 م ..حمو رمی_ من م

 رو صدا کردم ... هیو بق دمیچ زیم یبه حموم غذا رو رو میرفتن ج با

 اومد و به جمعممون اضافه شد . رونیهم از حموم ب میو سرو غذا ج زیجمع شدن همه دور م تا

 انداخت ... یشده بود نگاه دهیچ زیم یکه رو ییمن نشست و به هات داگ ها کنار

 ن گفت ؛رو برداشت و بعد از تست کرد شونیکی
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 !!! یرو تو آماده کرد نایا شهی_ باورم نم

 خنده ... ریباهم زدن ز ایو مار کلیدم که مابا غرور بهش ز یلبخند

 گفت ؛ دیخندیکه م یهمونجور کلیما

 غذا !! گنیم یبه چ یتا بفهم یرو تست کن ایمار یغذاها دیتو با می* ج

 گفت؛ یبامزه ا تیخنده اش محو شد و با اعصبان کلیما کهیبا ت ایمار

 هم خوبه !! یلیمن خ یاتفاقا آشپز ×

 زد ... کلیما یبه بازو یمشت ایکه مار میدیبا هم خند یهمگ

 گفت ؛ رایبه س میکه ج میکردن بود یغذاخوردن و شوخ مشغول

 فوقالعاده دارم ... زیسوپرا هیبگم براش  رایبه س شدیمن داشت فراموشم م ی_ اوه خدا

 نگاه کرد و گفت ؛ میبا ذوق به ج رایس

 ؟!! هیجدا ؟!! اون چ •

 ... ینیبیخودت م میتونم بهت بگم اما شب که اونجا رفت ی_ االن نم

 داد و گفت ؛ رونینفسشو ب یبا ناراحت رایس

 انقدر بدجنس نباش! میج کنمیخواهش م •

 تا شب ...  دی_ اصال امکان نداره بهت بگم با

 تموم نشده بود که گفتم ؛ میج حرف

 . یشهرباز میار امشب بر+ قر

 به بازوم زد .... یکردم که با دستش بازوم رو سفت گرفت و گاز محکم ینگاه میخنده به ج با

 بلند شد . هیبق دنیخند یکردم که صدا میبا مشت شروع به ضربه زدن به بدن ج دمویکش یمحکم غیج

 . میبه اتاق هامون رفت یز ظهراستراحت بعد ا هی یو برا میناهار رو تموم کرد یخنده و شوخ یکل با
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 !! کلیپدر ما یکه فک هممون درد گرفته بود حت میبود دهیخند یبقدر

 . دمیدراز کش میکه تنم بود تو بغل ج یرو از تنم دراوردمو با تاپ دوبند لباسم

 گفت ؛ میکه ج میختیر یعرق م میبه شدت گرم بود و هر دومون داشت هوا

 !_ النا برو کولر رو روشن کن 

 

 بود ... کلیو ما ایاستارت کولر تو اتاق مار دکمه

 

رفتم ، چندتا ضربه آروم به در زدم و منتظر جواب شدم  ایتخت بلند شدم و به سمت اتاق مار یرو از

... 

 

 و به ناچار در رو باز کردم . دمیکدومشون نشن چیاز ه ییصدا

 

 !! ستین یکس دمیوارد اتاق شدم که د آروم

 دمیرو از تو حموم شن ایمار یناله ها یاستارت کولر رفتم که صدا دینداختم و به سمت کلباال ا یا شونه

. 

 

ــس رو تو وجودم ×سکـــ هیهوس  دیکشیم کلیکه ما یمردونه ا یبرخورد بدن هاشون و آه ها یصدا

 انداخته بود!!

 

 استارت کولر رو زدم و به اتاق خودم برگشتم... یدکمه  عیسر
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 شیمردونگ یجا کردمو دستم رو رو بردیکه داشت از باد کولر لذت م میجتو بغل  خودمو

 گذاشتم .

 

 لباش گذاشتم ... یتعجب نگاهم کرد که لبامو رو با

 

 لبام کرد دنیلباش بود دستشو دور کمرم حلقه کرد و شروع به بوس یکه رو یخنده ا با

 

 ترم کرد . کیپشت کمرم گذاشتو به خودش نزد دستشو

دستاش  یهامو تو نهیلباسم کرد و س یشروع به باز کردن دکمه ها دیبوسیه لبامو مک یهمونجور

 گرفت .

 

 از دهنم در رفت !! یام رو محکم فشار داد که آه اروم نهیس

 دهنش کرد ... یهامو تو نهیاز س یکیلبام جدا شدو  از

 

 ... گرفتیازش م زیر یگاز ها زندویم سیهامو ل نهیآروم س یلیخ

 زد . مهیشده بود که شلورا و شورتم رو دراوردو روم خ شتریب دنامیآه کش یصدا

 

 . دیواژنشم مال یسیپام گذاشتو به خ نیرو ب شیمردونگ

 

 واژنم کرد ... یکردن رو نییواردم کنه شروع به باال و پا شویکه مردونگ نیا بدون
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 !! شدیخمار خمار شده بود و هر لحظه طاقتم کمتر م چشمام

گردنم  بردو شروع به  یگود یسرشو تو کردیم نییرو واژنم باال و پا شیمردونگکه  یهمونجور

 خوردن گردنم کرد ...

 تحمل کنم ! تونستمینم گهیو د دمیرسیاز خواستنش به جنون م داشتم

 گوشش کردمو گفتم : کینزد سرمو

 معطلش نکن ... می+ج

 یظیرو واردم کرد که آه غل شیمردونگباشه بستمو بالفاصله بعد از تموم شدن حرفم  یبه معن چشمامو

 . دمیکش

 . دمیکشیبه ضربه زدن کردو من با شهـــ*ــوت آه م شروع

 

 کردیهاشو محکم واردم م ضربه

 . کردمیبلندتر ناله م که

 

 .  کردمیخمارم بهش نگاه م یبا چشما دمویکشیم ششیته ر یرو دستامو

 

تخت برگردونتم  یدستش رو هیبا  دویکش رونیم برو از شیمردونگ میطول نگذشته بود که ج قهیدق چند

. 

از دستاش باز کرد  یکیدستش جمع کردو باستنم رو با  یبودم که موهامو تو دهیتخت خواب یرو دمر

.... 
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 فشار سرشو واردم کرد ... هیباسنم گذاشت و با  نیرو به زحمت ب شیمردونگ

 رشو واردم کرد ...فشار س هیباسنم گذاشت و با  نیرو به زحمت ب شیمردونگ

گفت و تا انتها فشار  یــوت جون×الله گوشم رو به دندون گرفت و از رو شهـــ میکه ج دمیکش یظیغل آه

 داد .

 ... کردیم شتریشدت ضربه هاشو ب میج کردمویبلند ناله م یشدت درد با صدا از

 !!! بردمیذتو مل تینها زدیکه م یبود و از هر ضربه ا دهیچیو لذت تو تمام بدنم پ درد

که بالخره ارضا شدو خودشو داخل  دیطول نکش شتریب قهیسرعت ضربه هاشو باال بردو چند دق میج

 کرد ... یباسنم خال

 . میدیتخت دراز کش یرو دویکش رونیازم ب شویدادم که مردونگ رونیصدا دار ب نفسمو

 و گفت : دیکشکرد منو تو بغلش  زیبا دستمال هر دومون رو تم میکه ج نیاز ا بعد

 ! شهیکردن تنگ م نییسرعِت باال و پا نیا یبشم دلم برا ریپ ی_ وقت

 که گفت ؛ دمیحرفش خند از

 ... یدیلذتو بهم م تی!! تو واقعا نها گمیم ی_ جد

که دستاشو دور کمرم  دمیکشیصورتش م یهاشو رو شیته ر ریشدمو با انگشتم مس رهیچشماش خ تو

 حلقه کرد .

 لباش زدم و گفتم ؛ به یبوسه ا آروم

 ! یرسون ی+ تو هم منو به اوج لذت م

 ری، شهــ*ـــوت خودت رو دست کم نگ ستی_ نه همش کار من ن

 

 کردم . دنیحرفش خنده ام گرفت و شروع به خند از

 خوابم برد میبغل ج یتو یک دمیهم گذاشتم و نفهم یبدنم بود چشمام رو رو یتو یبخش یدرد لذت با
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 تخت نشستم . یچشمام رو باز کردمو رو ایمار یتکون ها با

 گفتم ؛ ایو رو به مار دمیکش یا ازهیخم میج یخال یجا دنید با

 کجاست ؟! می+ج

 تکون داد و گفت : یسر کالفه

 ؟؟؟ همه امادن بجز تو یشهرباز می؟! مگه قرار نبود بر یشد جیمن تو چرا انقدر گ یخدااا×

 افتادم و گفتم ؛ یشهرباز ادیتازه  ایحرف مار دنیشن با

 ... امیم گهید قهی+ تا چند دق

. 

. 

 . بستمیو هر از گاه چشمام رو از ترس م دمیکشیم غیج جانیه با

 غیج ادیرو بسته بودم اما بازم از ترس ز یمنیا یرو گرفته بودم و تمام کمربندها میکه دست ج نیا با

 ... دمیکشیم

 

 !! دنیخندیبا خنده بهمون م کلیو ما میو ج رفتیتر م باال ایمنو مار غیج یصدا یزبیاوج گرفتن فر با

 

 . دمیکش یقینفس عم مویاومد نییپا یصندل یدستگاه از رو میاز تموم شدن تا بعد

 

 . نداختیرو هم به خنده م اینداشت و منو مار یانگار تموم کلیو ما میج یها دنیخند

 

 میرو سوار شده بود یباز لیتمام وسا بایتقر
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 وقط آزاد و ستاره وحشت ...بجز س همشون

 

 گفتم ؛ میشب گذشته بود که رو به ج مهیاز ن ساعت

 خسته شدن . یلی( خ کلی) پدر ما نیمارت یو آقا رایس می+ بهتره برگرد

 

 ! میبود ومدهین رونیوقته باهم ب یلی، خ میخوش بگذرون میدار یکه انرژ ییمن بزار تا جا ی_ اوه خدا

 و ... رای+ اما س

 تا برگردن . رمیگیم یاونا تاکس ی_ برا

 گرفت . یتاکس کلیو پدر ما رایس یبرا میگفتم و ج یناچار باشه ا به

 

 گفتم ؛ ستادمویبودن ا یباز لیکه با خنده درحال حرف زدن از وسا کلیو ما ایمار کنار

 خسته نشده بودم !! نیوقت تا ا چی+ ه

 

 به سرش زده بود گفت : یکه انگار فکر ایمار

 استراحت داره ! یهم جا برا میبرقص کمی میتونی؟! هم م یکالب شهرباز میبر هیون چ_ نظرت

 

 نبود !! یخبر میگذشته بود اما از ج یا قهیدق چند

 

 برداشتم و باهاش تماس گرفتم . فمیرو از تو ک میگوش
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 از چند تا بوق جواب داد که گفتم ؛ بعد

 ! یاس که رفت قهیده دق ییتو کجا می+ج

 . گردمیبرم گهیربع د کیبرسونم تا  نویمارت یو آقا رایمجبور شدم س _ اره من

 حرص گفتم ؛ با

 !! میایتا ما هم ب یبهمون خبر بد یتونستی+خب م

 گفت ؛ یلحن مهربون با

 زود خودمو برسونم . یلیخ دمیشبمون رو خراب نکن قول م کنمیخواهش م زممی_ عز

 

 ؛ دیپرس ایرو قطع کردم که مار یگفتمو گوش یا باشه

 النا ؟! شدهیچ ×

 

 میمنتظر باش دیبا نجایا قهیدق 15 دیبرده برسونه فکر کنم با نویتیمار یو اقا رایگفت س می+ج

 

 آه از نهادش بلند شد و گفت : ایمار

 شهینم نیمن بدتر از ا یخدااا ×

 

 که پشتش بود نشست و گفت ؛ ییصندل یرو کلیما

 آزاد ؟!! سراغ سقوط میچطوره بر می_ تا اومدن ج
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 اونجا ... ادیکه ب گمیهم م میکالب به ج مینه بهتره بر ×

 

 فرار از سوقط آزاد گفتم ؛ یبرا

 موافقم ای+ منم با مار

 

 و گفت : دیخند ایاز اتحاد منو مار کلیما

 کالب ... میریباشه م ×

 . میدیرس قهینبود و کمتر از چند دق یادیتا کالب راه ز خوشبختانه

 

 ... مینگفتمو وارد شد یزیبرام آزار دهنده بود اما چ یبدو ورود کمآهنگ از  یصدا

 

 . میسفارش داد یدنینوش مویرقص بود نشست ستیکه کنار پ ییاگرد چهارنفره زیم یرو

 

 . دادیخودشو تکون م شیصندل یشارژ بود و رو یحساب ایمار کلیمنو ما برعکس

 

 گوشم کرد و داد زد ؛ کیسرشو نزد کلیما

 ... شهینم هیهم تخل نجایداره و مطمئنم ا یانرژ یکرده !! هنوز کل نگیدوپ ایم مار_ فکر کن

 

 کرد و داد زد ؛ زیچشماشو ر ایمار دمویخند کلیحرف ما با

 رسمیجفتتون رو م حساب×
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 بلند شد و به سمت من اومد ایکالب مار یبا روشن شدن رقص نورها مویدیخند ییتا سه

 

 گفت ؛ و

  میبرقص دیش پا×

 ... اوردنیهامونو ن یدنیاما هنوز که نوش +

 قهیالنا فقط،چند دق کنمیاوه خواهش م ×

 

 

 سو استفاده کرد و گفت ؛ طیاز شرا کلیبگم که ما یچ ایبه مار دونستمینم

 . دی، فقط وسط نر گرمیو سفارش ها رو م نمیشیم نجایبلند شو النا من ا +

 

 میترقص رف ستیپ یبه زور بلندم کرد و رو ایمار

 

 پخش شد !! ایمورد عالقه منو مار یو از شانس آهنگ میشد دنیرقص سرگرم

 

 و منو با خودش هماهنگ کرد ... دیکش یاز خوشحال یغیج ایمار

 

 سالن آهنگ قطع شد . یانتها یگذشته بود که با همه همه قهیچند دق دونمینم مویبود دنیرقص غرق
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که مشغول  ییگاردهایدو با تیاما بخاطر ازدحام جمع میبود رهیسالن کالب خ یبه انتها ایمار با

 ... شدینم دهید یزیجدا کردن بودن چ

 

 دستم رو گرفت و گفت : ایمار

 . مینیبش میبهتر بر ×

 ! ستین کلیما میدیکه د میقدم برداشت زمونیبه سمت م 

 ستادیظه قلبم از تپش الح هی کلیما ادیفر ینگاه کردم که با صدا کردیکه با بهت به من نگاه م ایمار به

. 

 اهیمرد س هیکه در حال حمله کردن به  کلیو ما میج دنیکه با د میکالب رفت یبلند به انتها یقدم ها با

 بودن  !!! گهیپوست د

 

 و ... زدیبه شدت م قلبم

 

 سالن آهنگ قطع شد . یانتها یگذشته بود که با همه همه قهیچند دق دونمینم مویبود دنیرقص غرق

 

که مشغول جدا  ییگاردهایدو با تیاما بخاطر ازدحام جمع میبود رهیسالن کالب خ یبه انتها ایمار با

 ... شدینم دهید یزیکردن بودن چ

 

 دستم رو گرفت و گفت : ایمار

 . مینیبش میبهتر بر ×

 !شد  ریاسترس به تمام وجودمون سراز کلیما یخال یصندل دنیکه با د میقدم برداشت زمونیبه سمت م 
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 رونیاز شوک ب کلیما ادیفر ینگاه کردم که با صدا کردیکه با بهت به من نگاه م ایمار به

 . میاومد

 اهیمرد س هیکه در حال حمله کردن به  کلیو ما میج دنیکه با د میکالب رفت یبلند به انتها یقدم ها با

 بودن  تپش قلب گرفتم !! گهیپوست د

 !! دمیرو قبلن د کردنیبهش حمله م کلیو ما میه جک یمرد کردمیچرا اما احساس م دونمینم

 . میخودمونو به صحنه دعوا رسوند مویکه جمع شده بود عبور کرد یتیاز جمع یسخت به

رو  میو ج کلیتونستن ما یجدا کردن اومده بودن اما باز نم یبرا کلیه یقو گاریکه دو تا باد نیا با

 مهار کنن !!

 تا تمومش کنه ! کردیالتماس م کلیو به ما شده بود سیصورتش از اشک خ ایمار

 و دعوا همچنان ادامه داشت ! دیرس یمن انگار به گوششون نم یها ادیو فر ایمار یهیگر یصدا

بود که  ینیمثل بنز دادنیکه بهم م یکیرک یشده بود و فحش ها یو صورت سه تاشون هم خون سر

 !! ختیر یم شیآت یرو

بالخره سه تاشون هم مهار شدن  گهید گاردیتا باد 4که با اضافه شدن گوشته بود  قهیچند دق دونمینم

... 

و نفس  کردنیشده بود نگاه م یخون شتریکه صورتش ب یپوست اهیبا نفرت به اون مردس کلیو ما میج

 . زدنینفس م

 به ما افتاد ... کلیو ما مینگاه ج ایهق هق مار یسه تاشون ساکت شده بودن با صدا هر

 پوست داد زد ؛ اهیاسممو صدا کرد که اون مرد سلب  ریز میج

 . یاوردیو ن یبهشون بگو که محموله رو برداشت یابونیخ ی* هرزه

 

 ؟؟!!! رهیجک بم یتو باعث شد ی! چرا نگفت یاما فرار کرد می* بگو چند بار دنبالت اومد
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 بود ... کم شده دنمینفس کش یبرا ژنیو انگار اکس ستادیحرفاش قلبم از تپش ا نیا با

 

 . دنیفهم دمیترس یرو از چهره زیحتما همه چ دونستمیشده بودنو م رهیبهم خ یبا ناباور کلیو ما میج

 

 یبزنم اما نم یحرف خواستمیفرق داشت نگاه کردمو م شهیکه رنگ نگاهش با هم میج یچشما تو

 تونستم ...

 تونستم بازشون کنم . یلبام به هم دوخته شده بود و نم انگار

 

 صدام کرد ؛ میشدن و ج ریگونه هام سراز یرو شکاما

 ؟!! گهیم یچ یعوض نی_ النا ؟! ا

 

 تونستمینم یواکنش چیکرده بود و جز نگاه کردن ه نیکه تو گلوم نشسته بود نفس هام رو سنگ یبغض

 انجام بدم ...

 

 _ با توام النااااااااااا ...

 ؛لب زدم  یو به سخت دیبدنم لرز میبلند ج ادیفر با

ــ ... من ...  + م 

 

 ؟!! یکرد کاری_ با اون محموله چ
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 کیبودم که نزد دهیترس یبقدر کردمویبدنم نشسته بود و حس م یکه رو یسرد یها عرق

 کنم !! سیبود خودمو خ

 

و  شیبدم پول اون محموله رو خرج آزاد حیبهش توض تونستمیو نم کردیهولم م شتریب میج یها ادیفر

 کردم ... کلیعمل ما

 

که گرفته بودنش  ییگارهایو به باد دیخند یبلند یپوست با صدا اهیبگم که اون مرد س یزیچ خواستم

 اشاره کرد تا رهاش کن ....

 

 ... ستادیبه سمتم اومد و کنارم ا دارهیبرم یکه معلوم بود به سخت ییقدم ها با

 

 کرد و با خنده گفت ؛ ، دراز دیرسینفساش به گوش م یصدا تیکه از اعصبان میبه سمت ج دستشو

 بزنه !! رونیگردنش ب یکم مونده رگ ها دی* نگاش کن

 

 محکم تر گرفتنش ... گارایبه خودش داد که باد یتکون میج

 

 ... نمیرو واضح بب میج زاشتیکه تو چشمام جمع شده بود نم ییها اشک

 

 پوست بود !!! اهیحق با اون مرد س اما

 

 زده بود . رونیب شیشونیپ یردن و روگ یبود که رگ ها یعصب یبقدر میج
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 لحظه تمام جرعتمو جمع کردمو گفتم ؛ هی تو

 ... حی، من بهت توض می+ ج

 گفت ؛ یبلندتر ادیتموم نشده بود که با فر حرفم

 ؟!! یبد حیرو توض یچ یخوایحاال م ی؟!! تو جک رو به کشتن داد یحی_ چه توووض

 

 . دیلرزیبدنم از ترس م بلند بود که یبقدر میج یها ادیفر یصدا

 گفت ؛ یهم با لحن عصب کلیانداختم که ما نییپا سرمو

 کرده !! کاریهزار دالر چ 800_ 700، بزار بگه با  میبده ج حیبزار توض -

 

و اشکمو پاک کرد  دیگونه ام کش یپوست دستشو رو اهیهق هق هام بلند تر شد که اون مرد س یصدا

!! 

 گفت ؛ کردیم یبرو عص میج شتریکه ب یلحن با

جبرانش کنه !!  تونهیکرده خودش م یاگه اشتباهـــــ دیعروسک رو ناراحت کن نیا دی* شما حق ندار

 شما صاف شد !! یبگم بده میمن بزاره تا به دد اریخودشو دراخت هیکاف

 

 بودم !!! دهیرو کجا د یعوض نیاومد ا ادمی تازه

 بود ! راکیپسر م اون

 

 گفت ؛ شدیم شتریحظه بکه ل یتیبا اعصبان میج
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 اما ... ستیبرام مهم ن گهیکه د نی، با ا یعوض ری_ ازش فاصله بگ

 شد و با نگاه پر از نفرتق که بهم کرد ادامه حرفشو خورد . رهیچشمام خ تو

 

 و سر زنش رو نداشتم !!! ریهمه تحق نیا انتظار

 شده بود ...که رنگ نگاهش بهم عوض  ایاز مار یو نه حت کلی، نه ما میاز ج نه

 

 انداختم که گفت ؛ نییدوباره سرمو پا میج یبه حرفا راکیخنده پسر م یصدا با

 ! یحرف بزن ینجوریمن ا یراجب معشوقه یحق ندار گهیتو د میج ی* ه

 

از لبام گرفت و شروع  یلبام گذاشت و گاز محکم یلحظه سرمو با دستش باال اورد و لباشو رو هی تو

کردم با تقال کردن و هل دادن از خودم  یاش گذاشتمو سع نهیس یدستمو روبه مک زدنشون کرد که 

 دورش کنم !

 

 شدیم شتریب میج یها ادیفر یکه صدا دادیدور کمرم حصار کرد و محکم تر به خودش فشارم م دستشو

... 

 

 کیاش که دور کمرم حلقه شده بود منو به خودش نزد گهیدستش گرفته بود و با دست د هیبا  دستامو

 ... کردیتر م

 

حس  دادیرو م نیگوه کوکائ یرو که بو یاون عوض یچندش آور یو لبا رمیتو اون لحظه بم خواستمیم

 نکنم .
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 که کم شدن اب بدنمو حس کنم . تونستمیشده بود که م ادیز یهام بقدر هیگر شدت

 

 یکیشل یکه با صدا رفتمیاز درد گازها و مک شدن خشن لبام از حال م اوردموینفس کم م گهید داشتم

 !!! دیبود گوشم سوت کش کیبهم نزد یلیخ

 

 شدم ... رهیخ میبه ج راکیچند لحظه بستم و با افتادن پسر م یبرا چشمامو

 

کالب بودن  یکه تو ییتمام کسا هیثان هیانداخت و تو کمتر از  نیزم یکه دستش بود رو رو یا اسلحه

 به سمت در هجوم بردن ...

 

 شدم !!! رهیخ شدیخون داشت غرق م یکه تو راکیم به پسر یناباور با

 

 باشن !!!! یاتفاقات واقع نیا شدینم باورم

 حد ذهن و رحم تو تالطم نبودن ... نیوقت تا ا چیه

 

 نگاه کردم . میگرفتمو به ج راکینگاهمو از پسر م میج یها ادیفر یصدا با

 

 . زدنیها به سمتش هجوم برده بودنو داشتن کتکش م گاردیباد تمام
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 بود . دهیفا یب دونستمیبه سمتش حرکت کردم تا مانع از کتک خوردنش بشم اما م اریاخت یب

 

. 

. 

. 

که مامورها سوار  ییبه کسا ایچشم دوخته بودمو با مار سیپل یها نیبه ماش تیپشت جمع از

 . کردمینگاه م کردنیم نشونیماش

 

 شدن ... یک شده بودن دوباره جاربود اشکام که خش یخون یکه صورتش حساب میج دنید با

 

 و آمبوالنس داشتم سر درد گرفته بودم ... سیپل ریآژ یصدا از

 

 گفت ؛ دیلرزیکه م ییو با صدا دیدستمو کش ایشده بودم که مار رهیداخلش بود خ میکه ج ینیماش به

 بشم . ریو دستگ نمونیالنا ممکنه بب میبر ایب ×

که مامورها سوار  ییبه کسا ایشم دوخته بودمو با مارچ سیپل یها نیبه ماش تیپشت جمع از

 . کردمینگاه م کردنیم نشونیماش

 

 شدن ... یبود اشکام که خشک شده بودن دوباره جار یخون یکه صورتش حساب میج دنید با

 

 و آمبوالنس سر درد گرفته بودم ... سیپل ریآژ یصدا از
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 گفت ؛ دیلرزیکه م ییو با صدا دیدستمو کش ایارشده بودم که م رهیداخلش بود خ میکه ج ینیماش به

 بشم . ریو دستگ نمونیالنا ممکنه بب میبر ایب ×

 کم شده بود !! دمیو د سوختیکرده بودم که چشمام م هیگر یبقدر

 

 ... شدینم نیبدتر از ا واقعا

 

 جا دادم . ایدادمو خودمو تو بغل مار رونیب یبه سخت نفسمو

 

 گفتم ؛ ومدیدرم یکه به سخت ییصدا با

 خواب بود . هی نای+ کاش همه ا

 

 یاعتبار چیکه به برپا موندنشون ه ییو آمبوالنس با قدم ها سیپل یها نیماش ریآژ یدور شدن صدا با

 . میرفت ابونینبود به سمت خ

 

 !!! رممکنهیغ میآزاد شدن ج نباریا دونستمیم

 

 . میشد رهیخ رونیتو سکوت از پنجره به ببعد از دادن آدرس هر دومون  مویشد یسوار تاکس ایمار با

 

 نمونده ... کلیو ما میج یبرا یراه نجات گهید نباریا میدونستیهر دومون م انگار
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 نسبت به من عوض شد !! میاز همه تمام تصور ج بدتر

 

به  دنیرس یبرا یفرصت استفاده کرده و حت نیکه از بدتر نهیبیم یدختر عوض هیاالن اون منو  حتما

 نفر شده . هیاعث مرگ پول ب

 

 هم گذاشتم . یاز چشمم چکه کرد و چشمام رو رو یاشک یقطره

 

 خانواده ام ! شیبرگردم پ خواستیم دلم

 بودم !! دهیکش یشهر اومده بودم فقط سخت نیکه به ا یوقت از

 

 تا فقط بتونم باهاش صحبت کنم!! فتادمیم میج یدنبال کارها سیاداره پل یبه تو دیفردا با از

 

 ؟! بخشهیرو بگم منو م قتیحق میاگه به ج یعنی

 

که بهش خطور  یینداشته باشم بغض تمام گلوم رو گرفته بود و سرم از هجوم فکرا گهیکه د نیا از

 !! کردیدرد م کردیم

 

 ! میشد ادهیچشمام رو باز کردمو پ نیماش ستادنیا با

 

 براش نداشته !! یا دهیت هاش فارو داشتم که از جنگ برگشته و تمام شجاع یحس سرباز قایدق
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 . میبه آپارتمانمون رفت مویوارد مجتمع شد یاز حساب کردن تاکس بعد

 

 . میبعد از باز کردن در به سمت اتاق هامون رفت بالفاصله

 

 هم گذاشتم !! یچشمام رو رو دمویتختم دراز کش یرو

 بخوابم ... تونستمیکه نم سوختیم یبقدر چشمام

 

 خوابم گرفت . یگذشته بود که بالخره از خستگ قهیچند دق دونمینم

 

. 

. 

. 

 تخت نشستم . یچشمام رو به زحمت باز کردمو رو خوردیصورتم م یکه تو ینور با

 

و استرس به  یشد و دوباره ناراحت یبرام تداع شبید یتمام اتفاقات زجرآور میج یخال یجا دنید با

 شد ریوجودم سراز

 

 رفتم . ییت دستشوتخت بلند شدمو به سم یرو از

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 شد . شتریبه صورتم زدم که سوزش چشمام ب یآب

 

 اومدم . رونیانداختم و ب یباد کرده بود و قرمز شده بود نگاه یبه چشمام که حساب نهییآ یتو

 

 . دمشونیپوش عیبرداشتم و سر یشلوار ل هیدار با  نیلباس آست هیکمد لباسام  یتو از

 

 . کردمیحتما ضعف م خوردمینم یزیو اگه چ ددایصدا م یحساب یاز گرسنگ شکمم

 

 از آپارتمان خارج شدم . تیسکوئیبا ب وهیآب م وانیل هیاومدمو بعد از خوردن  رونیاتاقم ب از

 

 . رفتمیرو برده بودن م میکه قبلن ج یسیدوباره به همون اداره پل دیبا

 

 رسوندمو سوار شدم . یتاکس ستگاهیبلند خودمو به ا یقدم ها با

 

 . ادیکه نم دونستمیاما م نمیرو بب میبودم بتونم ج دواریما

. 

. 

. 

شده  رهیرفت خ یم میصدا کردن ج یکه برا یو نشستمو به دور شدن سربازراهر یها یصندل یرو

 بودم .



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 رو بدم . یا قهیمالقات چند دق هی بیموفق شدم ترت سیرفتن تو اداره پل نییباال پا یاز کل بعد

 

صدا  یکه برا یسرباز قهیکه بعد از چند دق کردمیبزنمو مرور م میبه ج خواستمیکه م ییخودم حرفا با

 رفته بود برگشت و گفت؛ میزدن ج

 . ننیشما رو بب خوانینم شونی* متاسفم خانم اما ا

 

 + اما من ...

 حرفم رو تموم کنمو گفت ؛ نزاشت

 ! ادیاز دستم برنم ی* کار

 

 به سمت اتاق افسر کاپ رفتم . شدن و یدور شدن سرباز اشکام جار با

 

 بهم اجازه ورود داد و داخل رفتم . هیدر زدم و منتظر شدم ، بعد از چند ثان مردد

 

 

 که روبه روش بود اشاره کرد و گفت؛ یدست به مبل با

 . کیخانم ما دینی_ بش

 که گفته بود نشستم . یمبل یتکون دادم و رو یسر

 بود قرار داد و گفت ؛ زشیم یکه رو یچرم یجامداد یرو تو خودکارش



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟! دینجای؟! من که مالقتتون رو هماهنگ کردم چرا ا ادیاز دستم برم ی_ چه کار

 

 نلرزه گفتم ؛ کردمیم یکه سع ییانداختم و با صدا نییپا سرمو

 ! نتمیبب ستتیحاظر ن میاما ج دی+ بله شما هماهنگ کرد

 

 باال داد و با خنده گفت ؛ ابروشو

 . میحلش کن میتونیما نممشکل رو  نی_ ا

 

 ...+ اما من 

 

 . دیدرک کن کنمی_ خواهش م

 

 انداختم که گفت؛ نییپا یبا ناراحت سرمو

اگه اون  یحت یفراموشش کن دیبا گهیکه هست د یاما هرچ هیآقا چ نینسبت شما با ا دونمی_ من نم

 دیدونیو خودتون م نهیگسن یادیکردن زنده بمونه باز پرونده اش ز کیکه تو کالب بهش شل یمرد

 پوست ها چقدر سخته ! اهیس یبرا طیشرا

 

 رونیبهش بدم از اتاق ب یکه جواب نی، بدون ا رهیم یاهیافسر کاپ حس کردم چشمام داره س یحرفا با

 اومدمو به سمت

 اداره رفتم . یخروج

 کنم !! کاریچ دیبا دونستمینم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... نمیبب تونمیرو نم میج هگید کردمیبد بود و انگار داشتم باور م یلیخ حالم

 ! شنیم نیچشمام دارن سنگ کردمیو حس م دادیجا قد نم چیخسته ام به ه ذهن

 شد ... اهیرفت و همه جا س یاهیاتوبوس بودم که چشمام س ستگاهیا کینزد بایتقر

. 

. 

. 

 کنارم لب زدم ؛ ایمار دنیرو باز کردمو با د نمیسنگ یدستم چشما یاحساس سوزش تو با

 کجام+من 

 

 . کنمیم دارتیسرمت تموم شد ب یالنا بخواب وقت اریبه خودت فشار ن ×

 

 بود که دوباره غرق خواب شدم . نیسنگ یچشمام بقدر یبخوابم ول خواستمینم

 

 چشمام رو باز کردم . ایکه بالخره با صدا کردن مار دمیچند ساعت خواب دونمینم

 . میبر دیبا زمیعز پاشو×

 

 بودم بلند شدم . دهیکه روش دراز کش یدیتخت سف یم و از رواطرافم نگاه کرد به

 

 . میحرکت کرد مارستانیب یاومدمو به سمت خروج نییاز تخت پا ایکمک مار با

 که چشماش مثل من قرمز و پف کرده بود انداختم و گفتم ؛ ایبه مار ینگاه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟! مارستانیب یاومد ی+ تو ک

 رسوندم .زنگ زدن و منم خودم رو  مارستانیاز ب ×

 +آها 

 ؟! ینیرو بب میج یبردنت ، تونست سیاداره پل یگفتن از جلو ×

 

 گفتم ؛ دمویکش یآه

 ... نمشیتا بب ومدی+ ن

 ادامه داد ؛ یشونه ام گذاشت و با لحن دلسوز یرو دستشو

 نیکه به بهتر یدو ماه نیمثل ا شهیدرست م زیکم وقت بده آروم شه به موقعش دوباره همه چ هی ×

 گذشتشکل 

 گفتم ؛ یبا پوزخند مویشد یتاکس سوار

 فکر نکنم ... گهیکه افسر کاپ گفت د ییزای+ اون آرامش قبل از طوفان بود ، با چ

 ؛ دیپرس یبا نگران ایکردم که مار سکوت

 گفته ؟! یافسر کاپ چ ×

هم  کلینم مااز اونجا خالص بشه ! فکر ک تونهینم میهم زنده بمونه باز ج راکیاگه پسر م ی+ گفت حت

 زندان بمونه ... یتو دیرو با یچند سال

 ؟! میکن کاریچ دی!! حاال با شهیمن باورم نم یخدااا ×

 

 باال انداختمو گفتم ؛ یا شونه

 بهمون کمک کنه . تونهینم ی+کس

 . تونهیم گانیر یچرا آقا ×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 . مییایاگه بتونه فکر نکنم ما از پس دست مزدش برب ی+ حت

 

 ن ... ایوجود داره  کلیو ما مینجات ج یبرا یراه میفهمیحداق م ×

 

 به راننده گفت ؛ ایبگم مار یزیکه چ نیاز ا قبل

 مرکز شهر . میریعوض شد م رمونیمس ×

 

 . دیطول کش یا قهیدق 20حدودا  گانیبه دفتر ر دنیرس تا

 

 شدم ! رهیشدمو به ساختمون رو به روم خ ادهیپ ایهمراه مار نیتوقف ماش با

 

 تجربه کرده بودم تمام بدنم مور مور شد . یعوض نیکه توسط هم یتجاوز یدآورای با

 

 داخل .... میبر ایالنا ؟!! ب ییمنتظر چ ×

 

 وارد شدم . ایبا مار دمویکش یقیعم نفس

 

 نبود . ینفر کس هیخلوت بود و جز  گانیر یدفتر آقا خوشبختانه

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفت ؛ ایو مار میرفت یمنش زیسمت م به

 . مینیرو بب گانیر یآقا میواخی، م سالم×

 خانما ؟! دیداشت ی* وقت قبل

 آاا نه ... ×

 ....که بدون  شهی* پس نم

 حرفش تموم بشه و گفتم ؛ نزاشتم

 .کننیقبول م شونیا دیخبر بد گانیر ی+ شما به اقا

 

 دکمه با داخل دفتر تماس گرفت ... هیرو برداشت و با فشار  یگفت و گوش یا باشه

 

 . میو منتظر شد میبود نشست یمنش زیم یکه رو به رو ییها یصندل یرو

 

 ؛ دیپرس یکه منش دادمیام رو ماساژ م قهیدستم شق با

 خانم؟! دیگی* اسمتون رو م

 کی+النا ما

 

 رو سرجاش گذاشت و رو به ما کرد و گفت: یاز تموم شدن حرفش گوش بعد

 . دینیرو بب گانیر یآقا دیتونیکه داخلن م ی* بعد از موکل

 دادم . هیتک یکردمو تو سکوت سرمو به صندل یلب تشکر ریز

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 اینداشتمو به قول مار یسخت بود اما چاره ا یلیرو به رو شدن با اون آشغال برام خ واقعا

 !! انیوجود داره  کلیو ما مینجات ج یبرا یبفهم راه تونستمیم

 

 د ...سخت بو یلیبرام خ نمیرو بب میج ستیقرار ن گهیکه د نیا باور

 سخت تر از سخت ! یحت

 . میاومد داخل رفت رونیب گانیر یکه از اتاق آقا یبه خودمو اومدمو بعد از مرد یمنش یصدا با

 

 کرده بود . زیحس تنفر تمام وجودم رو لبر گانیر یآقا دنید با

 

 زد و گفت ؛ یصیلبخند حر ایمنو مار دنید با

 . دینیبش دی_ بفرما

 

 که ادامه داد ؛ میاشاره کرد بود نشستکه بهشون  ییمبل ها یرو

 ؟! دیدار لیم ی_ خب چ

 کرد و قبل از من گفت ؛ یدست شیپ ایمار

 . میگریوقتتون رو نم ادیز مویندار لیم یزیچ ×

 

 !! شهیکه نم ینجوری_ اما ا

 

 سفارش سه فنجون قهوه داد . یرو بهرداشت و به منش یگوش ایبه حرف مار تیاهم بدون



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 ... شنومیم دیدار ی_ خب اگه حرف

. 

. 

 به ساعتم انداختم و گفتم ؛ یدرباره پرونده داد نگاه گانیر یکه آقا یحاتیاز تموم شدن توض بعد

 می+ بهتر بر

 !! یمتیرو نجات بده اما نه به هر ق کلیو ما میج تونهیم ریاون مار پ دونستمیم

 

 ... میرفت یتاکس ستگاهیبه سمت ا مویاومد رونیاز دفترش ب ایمار با

 داد و گفت ؛ رونینفسشو کشدار ب ایکه مار کردمیفکر م گانیر یحرف ها به

 !! میکه ازمون خواسته رو بد یحق وکالت میتونیهم نم گهیتا پنج سال د ×

 

 زدمو گفتم ؛ یپوزخند

 رو ازمون خواست !! رهیگیکه م ی+ االن نصف حق وکالت

 هزار دالر خواست .. 250هزار دالر حق وکالت گرفت و االن  500 شیپ یسر

 

 کنه !! رمونیکارش خواست تحق نیآره با ا ×

 

 ... کنمیپولو جور م نی+ اما من ا

 و گفت ؛ دیخند ایمار



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 مونهیم یشوخ هیمثل  ×

 

 !! یمتیرو نجات بده اما نه به هر ق کلیو ما میج تونهیم ریاون مار پ تمدونسیم

 

 ... میرفت یتاکس ستگاهیبه سمت ا مویاومد رونیاز دفترش ب ایمار با

 داد و گفت ؛ رونینفسشو کشدار ب ایکه مار کردمیفکر م گانیر یحرف ها به

 !! میو بدکه ازمون خواسته ر یحق وکالت میتونیهم نم گهیتا پنج سال د ×

 

 زدمو گفتم ؛ یپوزخند

 رو ازمون خواست !! رهیگیکه م ی+ االن نصف حق وکالت

 هزار دالر خواست .. 250هزار دالر حق وکالت گرفت و االن  500 شیپ یسر

 

 کنه !! رمونیکارش خواست تحق نیآره با ا ×

 

 ... کنمیپولو جور م نی+ اما من ا

 و گفت ؛ دیخند ایمار

 مونهیم یشوخ هیمثل  ×

 آدرس رو به راننده داد ... ایمار مویسوار شد یتاکس ستگاهیبه ا دنیرس با

 

 گفتم ؛ ای، رو به مار رایو س کلیپدر ما یادآوریشده بودم که با  رهیخ رونیپنجره به ب از



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟! ینگفت یزیکه چ کلیو پدرما رایبه س ی+ راست

 

 فقط حرفش آسون بود ! موندویم یشوخ هیهم مثل  واقعا

 ... ادیز یلیما خ یاما همون پول هم برا خواستینصف حق وکالتشو م گانیر یآقا نباریکه ا نیا با

 

 ... فهمنیم ینه اما به زود ×

تازه روحش عوض شده اصال دوست ندارم دوباره  رایس میبگ یزیچ یدروغ هیبهشون  دی+ فعال با

 افسرده بشه...

 

 ! فهمنیم ما یباز از ناراحت میاگه بهشون دروغ بگ یحت ×

 

 بود ایبا مار حق

 

 بعد از قورت دادن بغضم گفتم ؛ دمویکش یآه

 نگو . یزی+ فعال بهشون چ

 

 . میشد ادهیمجتمع پ یجلو نیبا توقف ماش قهیدق ستیگفت و بعد از ب یباشه ا ایمار

 

 ماه بعد ... کی

 



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 که تو دستم بود زدمو کنار پنجره خاموشش کردم . یگاریپک رو به س نیآخر

 

 بدتر شده بود !! زیو همه چ گذشتیم یماه کیشده بودن  ریدستگ کلیو ما میکه ج یشب از

 

رو فلج کرده  ی(خورده بود و اون عوض راکی) پسر م دیویکرده بود به نخاع د کیشل میکه ج یا گلوله

 بود ...

 

تر  نییپامحله  هیو به  میدوباره خونه رو عوض کن مینکنه مجبور شد دامونیپ راکیکه م نیا یبرا

 .. میاز پول خونه بمونه و صرف مخارجمون کن یتا کم میرفت

 

 . میشدیم دینا ام شتریو ما ب گذشتیم روزیهر روز سخت تر از د 

 

ازم نا  یدانشگاه حذف شدمو حساب هیاز بورس دنیبود که پدر و مادرم فهم یقسمتش هم وقت نیبدتر

 شدن ... دیام

 !! ونستمتیاصرار داشتن برگشتم اما نم یلیخ

 نداشتم . یراه چیرو نجات بدم اما ه میج خواستمیم

به خارج از کشور رفته  یکار تیمامور هی یبود که اونم برا تریتونست کمکم کنه پ یکه م یکس تنها

 بود .

 

 یصحبت کنم اما هربار نگهبان با گفتن جمله میبار به زندان رفتم تا با ج 20از  شتریماه ب کی نیا یتو

 کرد . یروبه روم م نهیرو بب یکس خوادینم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 باطالق شده بود !! هیمثل  قایدق میزندگ

 

 . کردیآروم تو خودش غرقم م یلیکه داشت خ یباطالق

 

 اومدمو از تراس وارد اتاقم شدم . رونیاز فکر ب میزنگ گوش یصدا با

 

 یاده بود شونه اصفحه اش افت یکه رو یشماره ناشناس دنیتخت برداشتم و با د یرو با از رو میگوش

 باال انداختمو جواب دادم

 

 + الو ؟!

 وارتر . یآقا یمنش نامیستیالنا کر سالم×

 

 رو لبام نشست و گفتم : یحرفش لبخند نیا دنیشن با

 ؟! یخوب زمی+ سالم عز

 

 یخواستم بهت خبر بدم آقا یباهات تماس گرفتم اما خاموش بود یلیچند روز خ نیا یممنون تو ×

 که برگشته . شهیم یه اهفت کیوارتر 

 

 گفتم ؛ جانیشدمو با ه یبعد از چند وقت از قلبم خوشحال تریخبر برگشتن پ از



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ! یچقدر خوشحالم کرد یدونی+ واقعا ازت ممنونم نم

 . میقهوه بخور هی ایشرکت حتما ب یکنم ،  اگه اومد یخوشحالم که تونستم برات کار ×

  امی+ حتما م

 نم .قطع ک دیخوبه ... من با ×

 

 رو قطع کردم . یگوش یگفتمو بعد از خداحافظ یا باشه

 زود آماده شدم . یلیبه سمت کمدم رفتمو خ یخوشحال با

 ! کنهیحتما کمکم م تریکه پ دونستمیم

 کنم ! میقا یروحم رو کم یکردم تا چهره ب یمختصر شینشستمو آرا نهییآ یجلو

 

 انداخت ...به خودم  یکارم تموم شد و نگاه قهیدق 15از  بعد

 قانع کننده بود ! نمیو هم شدینم نیکه داشتم بهتر از ا یحال و روز با

 

 اومدم . رونیرو کنار تختم برداشتم و از اتاقم ب فمیک

 

از در فاصله  رایبلند س غیج یبلند به سمت در رفتم که با صدا ینبود و با قدم ها یکس ییرایپذ یتو

 . دمیگرفتمو به سمت اتاقش دو

 

که روبه  یصحنه دنیبه اتاقش و د دنیبلندش ضربان قلبم رو باال برده بود که با رس یها هیرگ یصدا

 سرجام خشکم زد ... هیروم بود چند ثان



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

چشم دوخته بودم  کردیم هیبغلش گرفته و گر یکه پدرشو تو رایبودمو به س ستادهیچهارچوب در ا یتو

. 

 

 . شدیرخت ممرده بدنم ک دنیبا د دمویترسیاز مرگ م شهیهم

 

 از وسط چهارچوب در کنارم زد و وارد اتاق شد . ایکه مار دمیلرز یبه خودم م سرجام

 

. 

. 

. 

 میرفت نیمزار پدرش بلند کردمو به سمت ماش یرو از رو رایس ایبا کمک مار یاز مراسم خاکسپار بعد

. 

 

 !! وردایتحملش داشت از پا درمون م رقابلیغ یو گرما دیتاب یوسط آسمون م آفتاب

 

 . میسوار شد مویکه منتظرمون بود رفت یسمت تاکس هی

 

 پر شده بود ... رایس یها هیگر یظهر تمام خونه از صدا روزید از

 !! هیسخت طیچه شرا یدرکش کنم تو تونستمیسوخت و م یبراش م یلیخ دلم
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 میکه اجاره کرده بود ییمیقد یوارد خونه مویشد ادهیپ نیبا توقف ماش قهیاز حدود ده دق بعد

 . میشد

 

 ! میکمبود اتاق نداشت گشتنیبرم کلیو ما میاگه ج یبود اما کامال بزرگ بود و حت یمیکه قد نیا با

 

 ه .استراحت کن یرو به اتاقش برد تا کم رایس ایمار

 زندان افتاده ... یکه   تو یاتفاق هی!!  کردی یرو ازم مخف یزیداشت چ ایاواخر مار نیا کردمیم حس

 

 تختم انداختم  یبه سمت اتاقم رفتمو خودمو رو اوردیکه داشت از پا درم م ییخستگ با

 

 .م بر ترینتونستم به شرکت پ یبودمو حت یدفن و خاکسپار یدنبال کارا ییبه تنها روزید از

 

 کم بشه ... میدوش آب گرم گرفتم تا خستگ هیبه سمت حموم رفتم و  عیسر روزید یادآوری با

 

 وقت نداشتم ! شتریساعت ب 2بود و  12 بایتقر ساعت

 

 اومدم . رونیاز حموم ب دمویچیرو دورم پ حوله

 

 مختصر کردم ! شیآرا هینشستم و  شیآرا زیم یساعت آماده شدمو جلو میکمتر از ن تو

 زدم . یبخش تیبه خودم انداختم و لبخند رضا نهییآ یتو ینگاه
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نقصم  یب کلیبودم که ه دهیپوش یشورت کوتاه ل هیداشت به همراه   یباز قهیکه  دیتاپ سف هی

 ... ذاشتیم شیبه نما شتریرو ب

 

 فرم اومده بود ! یرو یجوریتر شده بود و  کیماه الغرتر شده بودمو کمرم بار کی نیا یتو 

 

 . رفتمیرو برداشتمو از خونه ب فمیکفشام ک دنیاز پوش بعد

 

 شدم. یخال یتاکس نیکردمو سوار اول یرو ادهیپ یا قهیچند دق یتاکس ستگاهیا تا

 

 هم گذاشتم یبه شرکت چشمامو رو دنیرو به راننده دادمو تا رس آدرس

 

 داشتم! اجیاحت یخواب طوالن هیرهام کنه و به  خواستیبدنم بود انگار نم یکه تو یخستگ

 

 راننده باز کردم . یبسته و گرم خوابم رو با صدا یگذشته بودکه چشما قهیچند دق دونمینم

 

 شدم . ادهیرو حساب کردمو پ هیساختمون شرکت کرا دنید با

 

 چهارم رفتمو وارد واحد شرکت شدم . یساختمون شدمو با آسانسور به طبقه ا وارد

 

 برداشتم . تریام رو به سمت اتاق پتو کل شرکت کردمو قدم ه ینگاه
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 گفتم ؛ ستادمویا زشیم یرسوندم و جلو تریپ یبه منش خودمو

 هستن ؟! لریم تریپ ی+ سالم آقا

 گفت ؛ ارهیکه سرشو باال ب نیجلوش بود و بدون ا یبرگه ها ینوشتن رو مشغول

 به آلمان رفتن ! شبید لریم یآقا ×

 

 م :حرفش چشمام از تعجب باز شد و گفت از

 که تازه از آلمان اومده بودن ... شونی+ اما ا

 گفت ؛ نکشیباال اورد و بعد از زدن ع سرشو

 رفتن . شبیدرسته اما د ×

 ؛ دمیدادمو پرس رونینفسمو ب کالفه

 ؟! گردنیبرم ی+ ک

 ندارم . یمن اطالع ×

 

 ..دهنم موند و به عقب برگشتم . یحرفم تو یمردونه ا یبگم که با صدا یزیچ خواستم

 

 زد و گفت ؛ یسالم دادم که لبخند عی( سرتریپ یآرتور ) پسر عمو دنید با

 _ سالم ، فکر کنم اسمت النا بود درسته ؟!

 + بله .

 خنده گفت ؛ با
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سرت بود  یکه رو ی، به عنکبوت کنمیوقت فراموش نم چیرو ه دمتیکه د یبار نی_ اول

 ! یکردمو تو غش کرد کیشل

 

 دامه داد ؛زدم که ا یحرفش لبخند از

 درسته ؟! ندیرو بب تریپ دیخواستی_ فکر کنم م

 +بله اما انگار رفتن آلمان ...

 رفتش . شهیهم ی_ درسته برا

 فقط باز و بسته شد !! یبگم اما دهنم مثل ماه یزیتعجب کردمو خواستم چ یحرفش حساب از

 رفته بود ؟!! شهیهم یبرا تریواقعا پ یعنی

 بود ! تریپ دمی؟!! تنها ام کردمیم کاریچ دیمن حاال با یخداااا

 

 گفتم ؛ ستادمویا زشیم یرسوندم و جلو تریپ یبه منش خودمو

 هستن ؟! لریم تریپ ی+ سالم آقا

 گفت ؛ ارهیکه سرشو باال ب نیجلوش بود و بدون ا یبرگه ها ینوشتن رو لمشغو

 به آلمان رفتن ! شبید لریم یآقا ×

 

 حرفش چشمام از تعجب باز شد و گفتم : از

 که تازه از آلمان اومده بودن ... شونی+ اما ا

 گفت ؛ نکشیباال اورد و بعد از زدن ع سرشو

 رفتن . شبیدرسته اما د ×
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 ؛ دمیدادمو پرس رونیو بنفسم کالفه

 ؟! گردنیبرم ی+ ک

 ندارم . یمن اطالع ×

 

 دهنم موند و به عقب برگشتم ... یحرفم تو یمردونه ا یبگم که با صدا یزیچ خواستم

 

 زد و گفت ؛ یسالم دادم که لبخند عی( سرتریپ یآرتور ) پسر عمو دنید با

 _ سالم ، فکر کنم اسمت النا بود درسته ؟!

 + بله .

 خنده گفت ؛ با

کردمو  کیسرت بود شل یکه رو ی، به عنکبوت کنمیوقت فراموش نم چیرو ه دمتیکه د یبار نی_ اول

 ! یتو غش کرد

 

 زدم که ادامه داد ؛ یحرفش لبخند از

 ؟! ینیرو بب تریپ یخواستی_ فکر کنم م

 +بله اما انگار رفتن آلمان ...

 رفتش . شهیهم ی_ درسته برا

 فقط باز و بسته شد !! یبگم اما دهنم مثل ماه یزیکردمو خواستم چتعجب  یحرفش حساب از

 رفته بود ؟!! شهیهم یبرا تریواقعا پ یعنی

 بود ! تریپ دمی؟!! تنها ام کردمیم کاریچ دیمن حاال با یخداااا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

آرتور به  یمردونه یکه با صدا کردمیم لیتحل هیذهنم تجز یکه آرتور زده بودو تو یحرف

 خودم اومدم .

 . یمتعجب شد یلیحالت خوبه ؟!! انگار خ_ 

 دادمو گفتم ؛ رونیب یبا ناراحت نفسمو

 داشتم ... لریم یبا آقا ی+ کار مهم

 به سرتا پام انداخت و گفت ؛ ینگاه

 ؟! یکار کرد تریپ شی_ چند وقت پ

 سوال و جواب هاشو نداشتم اما به ناچار گفتم ؛ یحوصله

 + سه ماه ...

 ... دمتیکه امروز د یخوش شانس بود یادی_ خوبه ، انگار ز

 نگاهش کردم که بلدفاصله ادامه داد ؛ یسوال

فرم  یاز منش یتون یم ینیرو بب تریپ یخواستی_ شرکت چندتا مترجم الزم داره،اگه بخاطر کار م

 . یو بعد از پر کردنش مشغول کار بش یریاستخدام بگ

 

ازم دور  یحرف چیو گرم حرف زدن شدنو بدون ه مرد مسن به سمتش اومد هیبگم  یزیکه چ نیاز ا قبل

 شد !!

 

 که پشتم بود نشستم و کالفه موهامو پشت گوشم زدم . ییصندل یرو

 

 ! دمیدیجلوم نم یراه چیتمام وجودمو گرفته بود و ه یبدبخت حس
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 ؟!! کردیم کاریچ دینبود با تریکه پ حاال

 

 بودم . بیشهر غر هی یالن تک و تنها توو اما ا کردیبود که کمکم م تریمشکالتم پ یتو شهیهم

 

 اومدمو نگاهمو به سمتش سوق دادم ؛ رونیاز فکر ب یمنش یصدا با

 کمکتون کنم ؟! تونمیخانم م ×

از خرج خونه  یاستخدام بشمو با حقوقم بتونم کم نجایبود که حداقل ا نیبکنم ا تونستمیکه م یکار تنها

 رو بدم .

 

 گفتم ؛ یصاف کردمو  رد به منش صدامو

 . دیفرم استخدام بهم بد هی شهی+بله م

 

 اورد و به سمتم گرفت . رونیفرم ب هیدستش بود  ریکه ز یتکون داد و از پوشه ا یلبخند سر با

 

 بود عوض کردمو فرم رو ازش گرفتم . یمنش زیم کیکه نزد ییبا صندل مویصندل

 

 م ...بود شروع کردم به پر کردن فر یمنش زیم یکه رو یخودکار با

 دادم . یکه تموم شد و فرم رو به منش دیطول نکش شتریب قهیچند دق 

 

 به فرم انداخت و گفت ؛ ینگاه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 . دیتا قراردادتون رو امضا کن لریم یاتاق آقا دیبر کیخب خانم ما ×

 

 گفتموبه سمت اتاق آرتور رفتم . یا باشه

 

 .رود داد وارد اتاقش شدم که بهم اجازه و یمیمردونه و ب یاتاقش رو زدم و با صدا در

 

 هیکه چقدر مرد منظم و قانون مند دیفهم شدیاتاقش م ونیبزرگ تر بود و از دکوراس یلیخ تریاتاق پ از

! 

 ... دی_ بفرما

 

روبه روم نصب شده بود  وارید یکه رو یونیکه بهش اشاره کرده بود نشستمو به تلوز یمبل یرو

 انداختمو گفتم ؛ ینگاه

 قرارداد باشه . یتو دیگفت با یفرم رو پر کردم و منش + ممنونم ، من

 بهش انداخت . ییفرمو ازم گرفتو نگاه کل نکشیاستخدام رو به سمتش گرفتم که بعد از زدن ع فرم

 

 که دستش بود به سمتم اومد و کنارم نشست ... یابلند شد و با پوشه زشیپشت م از

 

که در حال پخش اخبار بودن  ونیهمزمان به تلوز دستش  کرد و یتو یچندتا برگه یبه برس شروع

 کردینگاه م

 

 نگاهمو حس کرد و گفت : ینیکه سنگ کردمینگاهش م یحرف چیه بدون
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که اونم اضافه  شهیم ادیکارت ز ینکرده فقط کم یتفاوت چیقبل ه ی_ خب شغلت نسبت به سر

 ... یند ای یانجامش بد یتونیم شهیمحسوب م یکار

 

 خوبه  . یلی+ خ

 

و  میکن مهیکارمندامون رو ب یتمام میمجبور ونیسیکه ما از طرف کم نهیا مونهیکه م یا گهی_ نکته د

 رو شرکت پرداخت ... مهیب یو مابق شهیکسر م مهیاز حقوقتون بابت ب یکیبخش کوچ

درحال پخش بود جلب  ونیتلوزو یکه  تو یخبر تریآرتور تموم نشده بود که توجه ام با خوندن ت حرف

 !! شد

 

 پوست ( اهیس یها یزندان رتحملیغ طی) شرا

 

اشک  دادیم حیپوست رو توض اهیس یو کشته شدن چندتا زندان یریگزارشگر که خبر درگ یحرف ها با

 چشمام جمع شد ... یتو

 و حس عذاب وجدان داشتم !! کردیحالم رو بدتر م شدیصفحه پخش م یکه رو ییها ریتصو

 یموضوع باعث شد نتونم جلو نیگزارشه و هم نیهم درست مثل هم لکیو ما میج طیکه شرا دونستمیم

 ! رمیاشکام رو بگ

 

 یونم جلوموضوع باعث شد نت نیگزارشه و هم نیهم درست مثل هم کلیو ما میج طیکه شرا دونستمیم

 ! رمیاشکام رو بگ

 عمرشو بگذرونه ... یروزا نیزندان بدتر یشه و االن تو دهیکش نجایبه ا شیحقش نبود که زندگ میج
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 آرتور افتادمو نگاهمو به سمتش سوق دادم !! ادیگونه هام تازه  یرو یشدن دست دهیکش با

 

تا اشکام  کشدیم نییونه هام باال پاگ یو انگشتش رو رو کردیبهم نگاه م شیمردونه و جد یافهیق با

 رو پاک کنه !!!

 

 کرد و گفت ؛ یدست شیبگم که پ یچ دونستمیتعجب زبونم بند اومده بود و نم از

 خبر ناراحتت کرد ؟! نی_ ا

 ؛ دیکرد و دوباره پرس زیتکون دادم که چشماشو ر یسر فقط

 هست که االن تو زندانه ؟! تیزندگ یتو ی_ شخص مهم

 

 گفتم ؛ یگلوم جمع شده بود رو قورت دادمو با لحن آروم یوکه ت یبغض

 زندانه و ازش دورم . یهست تو یماه کی بای+ آره دوست پسرم ، تقر

 

 مکث کرد و بعد گفت ؛ یا هیثان چند

 _ واقعا ناراحت کننده اس !! 

 رون پام گذاشت و ادامه داد ؛ یدادم که آرتور دستشو رو رونیب یبا ناراحت نفسمو

 اون ناراحتم ! یاز تو برا شتری_ ب
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کردم حواسمو از دستش  ی، انداختمو سع کردیلخــ*ـــتم رو لمس م یبه دستش که پا ینگاه

 ! شدیپرت کنم اما واقعا نم

 

 . کردیدستش داشت حالمو بد م ینداشتمو گرما یرابطه ا چیکه ه شدیم یماه کی بایتقر

 

کردم  میخوش رنگ آرتور تنظ یچشما ینگاهمو روکردمو  سیکه خشک شده بودن با زبونم خ لبامو

... 

 

 از هم جدا کردمو گفتم ؛ یبه سخت لبامو

 ؟! یاون ناراحت یاز من برا شترای+ چرا ب

 

 گوشه لبش نشست و گفت : یمحو لبخند

 دوره ! زشیو هـــ*ــوس انگ یماه که از دوست دختر خواستن هی_ چون االن 

 

 نشون ندادمو گفتم ؛ یخاص یواکنش چیهحرفش تمام بدنم گر گرفت اما  از

 ... امیسخته اما از پسش برم یلیکه خ نیتا از اونجا نجاتش بدم با ا کنمی+ دارم تمام تالشمو م

 

 کرد و گفت ؛ نییرونم باال و پا یدستشو رو یکم

  یکن دایخوب پ لیوک هی دی_ با

 هاش به مشکل خوردم . نهیهز یتو کمیکارو کردم اما  نی+ ا
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 ؟! یریگیچرا از شرکت وام نم _ خب

 تعجب گفتم؛ با

 + وام ؟!! مگه به من ...

 حرفمو تموم کنم و گفت ؛ نزاشت

 از شرکت وام گرفتن ... کباریحداقل  نجایا ی_ البته همه کارمندا

رونم  یزدم که با حرکت دست آرتور به سمت باال یشد و لبخند پررنگ دایپ دیروزنه ام هیدلم  یتو

 خشکم زد !!

تا درخواستتو  کنمیهماهنگ م یدرخواست وام بده ، منم با منش یکه شروع به کار کرد نی_بعد از ا 

 !! یصف وام منتظر نش یچند ماه تو گهیجلو بندازه و د

 

 ! دمیحرفاش و حرکت دستش منظورش رو کامال فهم از

 

 پام سوق داد که تپش قلبم باال رفت ... نیبه سمت ب دستشو

 

مقدمه لباشو  یچشماش نگاه کردم که فاصله اشو باهام کم کرد و ب یروم گرفتمو تواز روبه  نگاهمو

 لبام گذاشت !!! یرو

 

 ! ختیحرارت گذاشته باشنش آب شد و فرو ر یکه رو خی هیتک هیداغش قلبم مثل  یحس لبا از

 

 کارو کنم !! نیا زاشتیاز درونم نم یحس هیپسش بزنم اما انگار  خواستمیم
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 لبام کرد و دستشو به وسط پاهام رسوند ... دنیوع به بوسنرم شر یلیخ

 گرم و نرم بودن ! لباش

 ... شدمیم کیاز حرکت دستشو لباش داشتم تحر دتمویبوس یماهرانه م یلیخ

 تونستم !!! یاما نم رمیازش فاصله بگ خواستمیم

 تونستم تکون بخورم ! ینم یبسته بودنمو حت یاون صندل یکه رو انگار

 کردم . شینگذشته بود که ناخواسته شروع به همراه هقیدق چند

 رابطه شده بودم !! هیتشنه  یکه حساب دتمیبوس یماهرانه م یبقدر

متوقف کنه شروع به نوازش  دنمویبوس یکه لحظه ا نیپاش نشوند و بدون ا یحرکت منو رو هی با

 بدنم کرد .

 اسنم بزرگ و سفت شده !ب ریز شیکه مردونگ کردمیشده بود و حس م سیخ یحساب واژنم

 هام گذاشت . نهیس یتر شروع به مک زدن لبام کرد و دستشو رو محکم

 ناله هام بلند شد ... یهام کرد که صدا نهیبه فشار دادن س شروع

 دایشلوار داره به باسنــ*ـــم راه پ یاز رو کردمیباسنم بزرگ شده بود که حس م ریز یبقدر شیمردونگ

 . کنهیم

 طاقت شده بودم ! یکه ب دتمیبوسیم یبا تجربه بود و جورواقعا  آرتور

 پاهاش بلند کرد و به سمت در رفتو قفلش کرد ! یحسو داشت که منو از رو نیخودش هم هم انگار

 خوابوند ! زیم یکه پر از خواستن بود به سمتم اومد و منو رو ییچشما با

 زد . مهیه شورتم درش آورد و روم خبه سمت دکمه شورتکم برد و بعد از باز کردنش همرا دستشو

 

 و از بدنم خارجش کرد ! دیکرد و همزمان تاپم رو به سمت باال کش دنمیشروع به بوس یشتریولع ب با

 هام کرد . نهیزدن س سیتر برد و شروع به لــ.ـــ نییزد و سرشو پا یهام چشماش برق نهیس دنید با
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 ! کردیرد دهنش مو کامل وا زدیهامو مک م نهیشهـــ*ــوت س  با

 ... دادیم یشتریب یزهیتمام اتاق رو پر کرده بود و به آرتور انگ فمیضع یناله ها یصدا

و  کردیم یهام باز نهیجلوش انداخته باشن با س یماه هیکه بعد از مدت ها  یگربه ا مثل

 !!!خوردشونیم

 د شد و شلوارش رو درآورد .حصار دهنش بود که بالخره از روم بلن یهام تو نهیس قهیچند دق دونمینم

 لحظه از تعجب چشمامو بستمو باز کردم !! هی شیمردنگ دنید با

 بودم ! دهیبود که د یزیسا نیبزرگ تر واقعا

 نگ با

 

 زد و لباسش رو هم کامل دراورد ... مهیبودم که روم خ رهیخ شیبه مردونگ یران

 گوشم کرد و گفت ؛ کیه بود که سرشو نزدخمار خمار شد چشمام

 !! یباش رمیز ی.ـنمت که هر شب هــ..ـوس کنکـیم ی_جور

بگم با ولع شروع به خوردن لبام کرد و  یزیکه چ نیشد و قبل از ا خیتنم س یحرفش تمام موها از

 کرد ! شتریاش رو ب مهیخ

 از جام جم بخورم ! یذره ا یحت ذاشتیوزنش نم ینیسنگ

 کرد و آروم آروم واردم کرد . میپاهام تنظ نیب شویمردنگ

 گلوم خفه شدم ! یاما صدام تو دمیکش یقیآه عم 

 خودم حس نکرده بودم و از درد چشمامو بستم ! یحجم رو تو نیبا ا ییوقت مردونگ چیه

 حصار دستاش قفل کرد! یکرد و منو تو نییآروم شروع به باال پا یلیخ

 ! دمیرس یاز لذت به جنون م کردیرو واردم م شیبار که مردونگ خمار خمار شده بود و هر چشمام

 ! دادیآرتور هماهنگ شده بود و اونم با لذت کارشو ادامه م یناله هام با حرکت ها یصدا
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 گفتم : تریگوش پ کینزد یکالفگ با

 +زود تمومش کن .

 

 واردم کرد .رو به تا انتها  شیاوج لذت بودم که پاهامو از هم باز کرد و مردونگ یتو

 رفت و با تمام وجودم اون درد لذت بخشو حس کردم !! هیچند ثان یشدت درد نفسم برا از

 گردنم فرو کرد و شروع به ضربه زدن کرد . یگود یچشماش نگاه کردم که سرشو تو یتو

از قبل  شتریکه ب دمیکشیگوش آرتور آه م کینزد دمویکش شیبدن عضالن یدستمو رو ادیدرد ز از

 ... کردیواردم م شتریرو ب شیو مردونگ شدیم یحشر

 

 !! کردیام م ونهیداشت د رفتیم نییکه داخلم باال وپا یداغش و اون حجم ینفسا

 

 بود ! سیخ سیناله هام پر شده بود و واژنم خ یاتاق از صدا کل

 

 گرفت ... یزیگوشم رو گاز ر یگوشم اورد و الله کینزد سرشو

 فت:گوشم گ کیشـــ*ــهوت نزد با

 و بــ*ـــکنمت ! یباش رمیز ینجوریتا صبح هم خوادی_ دلم م

 فقط ادامه بده !! خواستیرفتو دلم م یشــ*ـــهوتم باال م شتریحرفاش ب با

 !! دادیو فشار م کردیاز هم باز کرد و ضربه هاشو تا انتها داخلم وارد م شتریب پاهامو

 !! دادمیبهش فشار م شتریهوت خودمو ببود و از شدت شـــ*ــ دهیچیوجودم پ یو لذت تو درد
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گوشش  کینزد دمویکش ششیرته یکه دستامو رو میبود دهیدومون از لذت به جنون رس هر

 گفتم ؛

 +محکم تر !!!

 زدشو سرعتش رو باالتر برد . تیرضا یاز رو یلبخند

 بردمیلذت مکردنش  نییباال و پا دنیاز د یشده بودم و حت رهیخ شیعضالن کلیخمارم به ه یچشما با

!! 

 

 .... دمیکشیو با لذت آه م شدیم شتریکاشت هر لحظه شهـــ*ــوتم ب یبدنم م یکه رو یداغ یبوسه ها با

 

 خودم حس کردم ! یتو شویگذشته بود که بالخره داغ قهیچند دق دونمینم

 !! دادمیبهش فشار م شتریبود و از شدت شـــ*ــهوت خودمو ب دهیچیوجودم پ یو لذت تو درد

 گوشش گفتم ؛ کینزد دمویکش ششیرته یکه دستامو رو میبود دهیدومون از لذت به جنون رس هر

 +محکم تر !!!

 زدشو سرعتش رو باالتر برد . تیرضا یاز رو یلبخند

 بردمیکردنش لذت م نییباال و پا دنیاز د یشده بودم و حت رهیخ شیعضالن کلیارم به هخم یچشما با

!! 

 

 .... دمیکشیو با لذت آه م شدیم شتریکاشت هر لحظه شهـــ*ــوتم ب یبدنم م یکه رو یداغ یبوسه ها با

 

 خودم حس کردم ! یتو شویگذشته بود که بالخره داغ قهیچند دق دونمینم

. 
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. 

. 

 ... روز بعد کی

 تا تقه به در زدم و وارد اتاق آرتور شدم . چند

 مشغول بود ! زشیم یرو ینشسته بود و با برگه ها زیپشت م شیشگیهمون جذبه هم با

 بهم زد ! یسالم دادم که نگاهشو به سمتم سوق داد و لبخند یآروم یصدا با

 صاف کردمو گفتم ؛ صدامو

 درخواست وام رو آوردم ... ی+ برگه

 

 ها اشاره کرد و گفت ؛ یاز صندل یکی به

 النا نی_ بش

 

 نشستم که ادامه داد ؛ ییرو صندل یحرف بدون

 ؟! نمیبرگه درخواست وامت رو بب شهی_ م

 + حتما 

 امضاش کرد و گفت ؛ یرو به آرتور دادم که بدون معطل برگه

 ... شهیم زی_ تا فردا وام به حسابت وار

 ؛ گفتم یحرفش تعجب کردمو با خوشحال از

 !! شهی+واقعا ؟!!! باورم نم

 لباش نشست و گفت ؛ یرو یلبخند
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 . ی_ تو ارزشش رو دار

 !! گرفتیآرتور بدنم گر م یحرفها نیچرا با ا دونمینم

 

 لب ازش تشکر کردم که ادامه داد ؛ ریز

 النا ! یندار یروشن یندهی، بنظرم تو با اون آ دمیراجب پرونده دوست پسرت فهم ییزایچی_من 

 

 گفتم؛ حیصر یلیکه حق با آرتور اما خ دونستمیم

 برام . ستی+ مهم ن

 

 شد و گفت ؛ لیبه پوزخند تبد لبخندش

 فکر کنه ... یسطح نقدریا دینبا رهیبگ هیتو که تونسته بورس یبه باهوش ی!!! دختر یفی_ تو واقعا ح

 

 گفتم ؛ دمویکش یکه داشتم آه یاهیبورس یادآوری با

 سرکارم ؟! برگردم تونمی+ من م

 

 نه تکون داد و گفت ؛ یبه معن یسر

 حرفام تموم شد ! ی_ اره اما وقت

 

 بلند شد و به سمتم اومد ... زینگاهش کردم که از پشت م یسوال
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 به سرتا پام انداخت . یکنارم نشست و نگاه یصندل یرو

 

 کرد و ادامه داد ؛ سیخ لبشو

 هیو  ی، به خانواده ات کمک کن یکن دایکار پ هیاه ، دانشگ یبهت کمک کنم تا دوباره بر تونمی_ من م

 شرط دارم ! هیاما  یروشن داشته باش یندهیا

 

و  دیگونه ام کش یکه انگشت شصتشو رو کردمینگاهش م یتعجب کرده بودم و سوال یحرفش حساب از

 گفت ؛

اگه  یو ، حتاون پسره بش الیخیعاقالنه فکر کن و ب کمی!!  یمن باش یجنس کیشر خوامی_ ازت م

 ؟! کاستیآمر نجاینرفته که ا ادتینداره !  یا ندهیآ چیاون ه یاز زندان نجاتش بد یبتون

 

 ! دیکشیم ریو قلبم ت شدیم یآرتور ته دلم خال یحرفا با

 

 رهاش کنم! تیوضع نیا یرو تو میج تونستمیبا اون بود اما من نم حق

 

 گلوم نشسته بود گفتم ؛ یکه تو یبغض با

 برم . دی، من با دی+ ببخش

 

 رفتم ... رونیبلند از اتاق آرتور ب یبلند شدمو با قدم ها یصندل یبزنه از رو یکه حرف نیاز ا قبل

 نشستم . زیکه توش مشغول بودم رفتم و پشت م یسمت اتاقک به

 شدن دادم . یگذاشتمو به اشکام اجازه جار زیم یرو سرمو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 مرگ دلتنگش بودم !و تا حد  دیکشیپر م میج دنید یبرا دلم

 بدم ... حیو براش توض نمشیماه قبول نکرد بب کی نیا یتو اما

 حال رهاش کنم ! نیهم یتونستم تو یاما باز نم گرفتیدلم م شیمعرفت یب از

 ... دادمینجاتش م یهرچه زودتر از اون زندان لعنت دیبا

 بشه . 2هم بگذره و ساعت  قهیچند دق نیساعت ثابت شده بود و منتظر بودم تا ا یرو نگاهم

 

 اوردمو مشغول چک کردنش شدم . رونیب فمیک یرو از تو میگوش

 

 نبود !! یزیپاسخ از مادرم چ یمعمول بجز چندتا تماس ب طبق

 

 رو جور کردم . گانیدادم که پول ر امیپ ایوارد اس ام اس هام شدم و به مار عیسر

 

که  یپولو جور کنه اما با حقوق کم نیاز ا یحداقل کمتا بتونه  کردیتقال م یلیخ ایمدت مار نیا یتو

 به خرج خونه کمک کنه ! تونستیفقط م گرفتیم

 

شده و کارمندا در حال رفتن از  2سالن به پا شد متوجه شدم ساعت  یکه تو یهمهمه ا یصدا با

 شرکت هستن .

 

 .اومدم رونیاز شرکت ب فمیکارم رو مرتب کردمو بعد از برداشتن ک زمیم یرو یبرگه ها یمعطل بدون
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 گهیتا چند سال د دیکه با دونستمیپولو جور کنم اما م نیدلم خوشحال بودم که تونستم ا ته

 وام بدم ! یاز نصف حقوقم رو بابت قسط ها شتریب

 رفتم و سوار شدم . یتاکس ستگاهیسمت ا به

 دمیز کردمو تمامش رو سرکشکه گرفته بودمو با یآب یرو به راننده دادمو بطر گانیر یدفتر آقا آدرس

. 

 ... نمشیاما مجبور بودم بب شدیحالم بد م گانیر یآقا دنید با

 ! کردمیم تینداشت حتما ازش شکا یپارت یمراجع قانون یحد تو نیتا ا اگه

 ... امیکنار ب یمرد عوض ریپ نیتونم با ا یکه نم دونستمیم اما

 و بهش پوزخند بزنم !! نمیپول رو جور کردم بب فهمهیکه  م یچهره اش رو لحظه ا خواستیم دلم

 دادیم شیرو نما گانیر مزیبزرگ که اسم ج یتابلو دنیشدمو با د ادهیپ نیتوقف ماش با

 شلوغ بود به سمت پله ها رفتم . یور که حسابآسانس دنیساختمون شدمو با د وارد

 گفتم ؛ عیپاگرد پله ها سر یتو گانیر یآقا یمنش دنیبا د یپله ها باال رفتمو از

 هستش ؟! لی+ سالم دفتر تعط

 گفت ؛ یلبخند تصنع با

 ! دیدفتر منتظر باش یتو دیتونینه فقط االن وقت ناهار و استراحته م ×

 که رو به روم بود رفتمو وارد دفتر شدم ... یت درگفتمو به سم یلب باشه ا ریز

 ها نشستم ... یاز صندل یکی یبود انداختمو رو یخال یدفتر که خال یتو ینگاه

که روبه روم بود باز شد و  یدر اتاق هویکه  دیچرخیم گانیر یدفتر بزرگ اقا یتو ینجوریهم چشمام

 چهارچوب در ظاهر شد . یتو گانیر یآقا

 زد و گفت: ید پررنگلبخن دنمید با

 ! کیخانم ما دیخوش اومد یلی* خ
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 بهش انداختم که  به اتاقش اشاره کرد و گفت ؛ یسرد و پر از تنفر نگاه

 داخل ... دی* بفرما

 . میبلندشدمو وارد اتاقش شد یصندل یناچار از رو به

 فت ؛که روبه روم بود نشست و گ یمبل یرو شهینشستم که برخالف هم یمبل دونفره ا یرو

 کشونده !؟ نجایشما رو به ا ی* خب چه اتفاق

 صاف کردمو گفتم ؛ صدامو

 رو آماده کردم . دیکه خواستع بود یفقط من پول فتادهین ی+ اتفاق خاص

 تعجب نگاهم کرد و گفت ؛ با

 * واقعا ؟!

 زدمو گفتم ؛ یلبخند

 شیرو پ میو پرونده ج دیچک رو پاس کن دیتونیو شما فردا م سمینوی+ بله امروز چکش رو براتون م

 ... دیببر

 سکوت از جاش بلند شد و به سمتم اومد و کنارم نشست . هیجا خورد و بعد از چند ثان یحرفم حساب از

 باشه گفت ؛ یجد کردیم یکه سع یزد و با لحن یتعجب بهش نگاه کردم که لبخند محو با

از دست من  یکه کار دمیرس جهینت نیکردم و به ا ی، رو برس واردوزیر میج یآقا ی* من پرونده 

 ! ستیساخته ن

 ذهنم از کار افتاد ! یا هیباشن چند ثان ختهیسرم ر یرو خیسطل آب  هیحرفش انگار که  نیا با

 که لبخندش پررنگ تر شد و گفت ؛ کردمیتعجب نگاهش م با

 * واقعا متاسفم !

 لبامو از هم جدا کردمو گفتم ؛ یسخت به

 ... دی+ اما شما که گفت
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 حرفم تموم بشه و گفت ؛ نزاشت

سخته  یلیکار خ نیا دمیمجددش فهم یاما با بررس امیپرونده برب نیاز پس ا تونمی* درسته گفته بودم م

 شیحل کردم اما اون دوباره گرفتار شد و االن هم پرونده قبل یرو به سخت میپرونده ج شی! چند ماه پ

 کردن ! دایباهم تداخل پ دشیهم پرونده جد

 و گفت ؛ دیموضوع رو فهم نیو متعجبم ا جیگ یو انگار از چهره شدمیحرفاش نم وجهمت

من  یپرونده برا نی!! ا ادیب رونیاز اون زندان ب تونهیوقت نم چیه می* بزار ساده بهت بگم النا ، ج

 دردسر بندازم ... یتو یخودمو الک خوامیخطرناکه و نم یلیخ

 هضم کنم ! تونستم یرو نم دمیشنیکه م ییها حرف

 گفتم ؛ دیلرزیکه م یو با لحن ختیگونه هام ر یاز گوشه چشمم رو یسمج اشک

 ! شدیحتما موفق م نیهست ورکیوین لیوک نیشما موفق تر دیرو بکن تونی، سع کنمی+ خواهش م

 تو حدقه چرخوند و گفت ؛ چشماشو

که دارم  ییز تمام توان و نفوذهاا دیبا امیپرونده برب نیباشه ، اما اگه بخوام از پس ا نطوریا دی* شا

 که ... نیپرونده برام ارزش نداره مگه ا نیا نیبخاطر هم فتمیبه دردسر ب یاستفاده کنمو کل

 ؟! یکه چ نی+ مگه ا

 ! ارمیبا ارزش به دست ب زیچ هیپرونده  نیا یکه در ازا نی* مگه ا

 شده بود گفتم ؛ ریجودم سرازبه و گانیر یآقا یکه از حرفا یسرمو تکون دادمو با استرس کالفه

 ؟!! دیخوایم یشتری+ متوجه منظورتون نشدم !! شما دستمزد ب

 و گفت ؛ دیلختم کش یپاها یو دستشو رو دیحرفم خند از

 ... مثال تو ! خوامیبا ارزش م زیچ هی* من 

 ؟!!!!! ی+ چ

 به وسط پاهام برد و گفت ؛ دستشو



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 از تو برام لذت بخش باش ... شتریو بتونه ب بشه دایپ یکیکه  ی، تا وقت خوامی* تو رو م

 بگم !!! یزیچ تونستمیشوکه شده بودم که نم یشده بودمو بقدر رهیبهش خ یناباور با

 گوشم آورد و با شهـ*ــــوت ادامه داد ؛ کیسرشو نزد گانیر یدهنمو قورت دادم که آقا آب

 ستیکس مثل تو اونقدر داغ ن چیکنه ! ه میراض تونهیکس نم چیبودن با تو رو تجربه کردم ه ی* از وقت

 که بتونه منو آرومم کنه ...

بگم به سمت هجوم آورد و منو کامال به سمت خودش  یزیکه چ نیتنفر نگاهش کردم که قبل از ا با

 !! دیکش

لباسم به  ریدستش دوتا دستامو گرفت و دست آزادش رو به زور از ز هیمانعش بشم اما با  خواستم

 رتم برد ...سمت شـــ.ــو

 + ولم کن آشغال ...

 + دستو به من نزن کثافت

 دستشو وارد شورتم کرد و واژنــ*ـــم رسوند ! ادهامیتوجه به فر بدون

 و گفت ؛ دیکش یحرکت دستشو واردم کرد و آه هی با

 ! خوامشی، هر شب و هر روز م خوامیم نوی* من هم

 شیکه با پام ضربه به مردونگ دیرس یبه جنون م داشت ادیها شده بود و از شهـ*ــــوت ز ونهید مثل

 زدمو خودمو از چنگالش رها کردم .

 

 گوشم آورد و با شهـ*ــــوت ادامه داد ؛ کیسرشو نزد گانیر یدهنمو قورت دادم که آقا آب

 ستیکس مثل تو اونقدر داغ ن چیکنه ! ه میراض تونهیکس نم چیبودن با تو رو تجربه کردم ه ی* از وقت

 که بتونه منو آرومم کنه ...

بگم به سمت هجوم آورد و منو کامال به سمت خودش  یزیکه چ نیتنفر نگاهش کردم که قبل از ا با

 !! دیکش



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ریت آزادش رو به زور از زدستش دوتا دستامو گرفت و دس هیمانعش بشم اما با  خواستم

 لباسم به سمت شـــ.ــورتم برد ...

 + ولم کن آشغال ...

 + دستو به من نزن کثافت

 دستشو وارد شورتم کرد و واژنــ*ـــم رسوند ! ادهامیتوجه به فر بدون

 و گفت ؛ دیکش یحرکت دستشو واردم کرد و آه هی با

 ! خوامشی، هر شب و هر روز م خوامیم نوی* من هم

 شیکه با پام ضربه به مردونگ دیرس یداشت به جنون م ادیها شده بود و از شهـ*ــــوت ز ونهید مثل

 زدمو خودمو از چنگالش رها کردم .

گفتم  دیلرزیم تیکه از اعصبان ییتنفر نگاهمو بهش دوختم و آب دهنمو به سمتش پرت کردمو با صدا با

 ؛

 بهم بخوره ! فتیکث یدستا زارمیوقت نم چی، ه یکثافت هی+تو 

بلند به سمت در رفتم و از اون ساختمون  یجمع کنه با قدم ها نیزم یکه خودشو از رو نیاز ا قبل

 اومدم . رونیب یلعنت

 شدن ... یصورتم جار یو اشکام رو دیگلوم نشسته بود ترک یکه تو یبغض

 گرفتار شدم . یبدبخت تیتو نها کردمیگرفته بود و حس م ایدن یاز همه دلم

 شدم . یرفتمو سوار تاکس ابونیاز اشک به سمت خ سیخ یچشما با

 دادم . هیدادمو سرم رو به پنجره تک کردیرو به راننده که با تعجب نگاهم م آدرس

 نداشت! یخشک شده بود و اشک هام تموم گلوم

 ... دیکشیم ریشده بود و قلبم ت لیهام به هق هق تبد هیگر

 مل کنم !!رو تح یزندگ نیا تونستمینم گهید



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 من قرار گرفته بود ! یزندگ یجا تو کیجمع شده بود و  ایتمام مشکالت دن انگار

 ... دیکشیپر م میج یدلم برا کردمویم یکس یاحساس ب یا گهیاز هر وقت د شتریب

 !!!  اوردیو قلبم رو به درد م دادیعذابم م یا گهیاز هر وقت د شتریروزا نبودش ب نیا یتو

 داشتم ... اجیبه آغوشش احت طیشرا نیا یتو چقدر

 ... نمشیبب تونستمیحداقل م کاش

 !! نتمیبب ستیحاضر ن یحت گهیتن دادم اما اون د یبخاطرش به هرکار شدیباورم نم هنوز

 و رو شد ... ریز زیهمه چ کردمیرو حس م یکه داشتم کنارش خوشبخت یوقت درست

 به خودم اومدم . نیکه با توقف ماشچقدر گذشته بود  دونمیو نم سوختیم هیاز شدت گر چشمم

 شدم . ادهیپ هیرو پاک کردمو بعد از حساب کردن کرا اشکام

که اوضاع چمن هاش از  یکیکوچ اطیرو به سمت خونه برداشتمو بعد از عبور از ح دمیناام یها قدم

 حال منم خراب تر بود وارد خونه شدم .

گفتم  دیلرزیم تیکه از اعصبان ییت کردمو با صداتنفر نگاهمو بهش دوختم و آب دهنمو به سمتش پر با

 ؛

 بهم بخوره ! فتیکث یدستا زارمیوقت نم چی، ه یکثافت هی+تو 

بلند به سمت در رفتم و از اون ساختمون  یجمع کنه با قدم ها نیزم یکه خودشو از رو نیاز ا قبل

 اومدم . رونیب یلعنت

 شدن ... یصورتم جار یو اشکام رو دیگلوم نشسته بود ترک یکه تو یبغض

 گرفتار شدم . یبدبخت تیتو نها کردمیگرفته بود و حس م ایدن یاز همه دلم

 شدم . یرفتمو سوار تاکس ابونیاز اشک به سمت خ سیخ یچشما با

 دادم . هیدادمو سرم رو به پنجره تک کردیرو به راننده که با تعجب نگاهم م آدرس

 شت!ندا یخشک شده بود و اشک هام تموم گلوم



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ... دیکشیم ریشده بود و قلبم ت لیهام به هق هق تبد هیگر

 !! دهینجاتم نم یکس چیه دونستمیپناه تر بودمو م یب شهیهم از

 رو تحمل کنم !! یزندگ نیا تونتمینم گهید

 من قرار گرفته بود ! یزندگ یجا تو کیجمع شده بود و  ایتمام مشکالت دن انگار

 ... دیکشیپر م میج یدلم برا کردمویم یکس یس باحسا یا گهیاز هر وقت د شتریب

 !!!  اوردیو قلبم رو به درد م دادیعذابم م یا گهیاز هر وقت د شتریروزا نبودش ب نیا یتو

 داشتم ... اجیبه آغوشش احت طیشرا نیا یتو چقدر

 ... نمشیبب تونستمیحداقل م کاش

 !! نتمیبب ستیحاضر ن یحت هگیتن دادم اما اون د یبخاطرش به هرکار شدیباورم نم هنوز

 و رو شد ... ریز زیهمه چ کردمیرو حس م یکه داشتم کنارش خوشبخت یوقت درست

 به خودم اومدم . نیچقدر گذشته بود که با توقف ماش دونمیو نم سوختیم هیاز شدت گر چشمم

 شدم . ادهیپ هیرو پاک کردمو بعد از حساب کردن کرا اشکام

که اوضاع چمن هاش از  یکیکوچ اطیت خونه برداشتمو بعد از عبور از حرو به سم دمیناام یها قدم

 حال منم خراب تر بود وارد خونه شدم .

 هیرو برام سخت کرده بود که به سمت آشپزخونه رفتم و  دنیخشک شده بود و نفس کش یحساب گلوم

 ... ختمیآب ر وانیل

 به سمت اتاقم رفتم ... دمویرو کامل سر کش وانیل

 !! یداریخواب بدون ب هی،  ایخواب بدون رو هیبخوابم،  واستخیم دلم

 به گوشم خورد . ایمار فیخف یهیگر یپله ها باال رفتم که صدا از

 قلبم رو حس کردم . ستادنیلحظه ا کی یبرا

 رو نداشتم . یتحمل اتفاق تازه ا گهیمن ، د یخداا



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 رفتم . ایسمت اتاق مار به دیلرزیکه م ییو با قدم ها ختیاز گوشه چشمم فرور یاشک

گرفته اش  یاش متوجه صدا هیگر نیو ب شدیاش واضح تر م هیگر یصدا داشتمیکه برم یهر قدم با

 . زدیحرف م یشدم که داشت با کس

 

 اتفاق افتاد؟! نی، آخه چطور امن  یخداا ×

. 

. 

 ؟! فتادین یتو که اتفاق ی، برا میبودمراقب هم  شتریب دیبا ×

. 

. 

 ! شهیم یالنا بفهمه چه حال یتصور کنم وقت تونمینم یمن حت یاوه خدا ×

. 

. 

 کور شده !!!؟! میبهش بگم ج دیهووووف حاال چطور با ×

 برام سخت شد . دنیو نفس کش ستادیقلبم ا ایحرف مار نیا با

 از دستش افتاد و با ِمن ِمن گفت : یشگو دنمیبا د ایرو کامال باز کردم که مار در

 ...  یالنا ؟! تو ک ×

 که حرفش تموم بشه گفتم ؛ نیقورت دادمو قبل از ا یرو به سخت کردیکه داشت خفه ام م یبغض

 ؟! مارستانهیتو کدوم ب می+ ج

 داشت آرومم کنه گفت ؛ یکه سع یتخت بلند شد و به سمتم اومد ، با لحن یاز رو یدستپاچگ با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 بدم . حیر کن بهت توضصب ×

 زدم : ادیفر دمویبه در کوب ی، با هق هق مشت دیکشیم ریشدت گرفته بودن و قلبم ت اشکام

 ؟!! مارستانهی+ االن تو کدوم ب

 سکوت کرد که با هق هق گفتم : ایمار

 . ی+باتوااااام بهم بگو لعنت

 گفت ؛ دیلرزیکخ از بغض م یشد و با لحن ریاز گوشه چشمش سراز یاشک

 هاروان ... مارستانیب ×

 کردمو به سمت پله ها رفتم که پشت سرم راه افتاد و گفت ؛ ایپشتم رو به مار عیسر

 . شینیبب یتونیصبر کن النا ، امروز نم ×

رفت  یاهیچشمم س هویرفتن از پله ها بودم که  نییتوجه به حرفاش به سمت پله ها رفتم و درحال پا یب

 . دمینفهم یزیچ گهیو د

 

 

 از دستش افتاد و با ِمن ِمن گفت : یگوش دنمیبا د ایرو کامال باز کردم که مار در

 ...  یالنا ؟! تو ک ×

 گفتم ؛ که حرفش تموم بشه نیقورت دادمو قبل از ا یرو به سخت کردیکه داشت خفه ام م یبغض

 ؟! مارستانهیتو کدوم ب می+ ج

 داشت آرومم کنه گفت ؛ یکه سع یتخت بلند شد و به سمتم اومد ، با لحن یاز رو یدستپاچگ با

 بدم . حیصبر کن بهت توض ×

 زدم : ادیفر دمویبه در کوب ی، با هق هق مشت دیکشیم ریشدت گرفته بودن و قلبم ت اشکام



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 ؟!! مارستانهی+ االن تو کدوم ب

 سکوت کرد که با هق هق گفتم : ایمار

 . ی+باتوااااام بهم بگو لعنت

 گفت ؛ دیلرزیکخ از بغض م یشد و با لحن ریاز گوشه چشمش سراز یاشک

 هاروان ... مارستانیب ×

 کردمو به سمت پله ها رفتم که پشت سرم راه افتاد و گفت ؛ ایپشتم رو به مار عیسر

 . شینیبب یتونیصبر کن النا ، امروز نم ×

رفت  یاهیچشمم س هویرفتن از پله ها بودم که  نییتوجه به حرفاش به سمت پله ها رفتم و درحال پا یب

 . دمینفهم یزیچ گهیو د

. 

. 

. 

 به اطرافم انداختم . یدستم چشمامو باز کردمو نگاه یاحساس سوزش تو با

 ! میمارستانیب یبفهمم تو تونستمیبود م دهیچیکه تو مشامم پ ییاز بو یحت

 

 تخت جا به جا شدم که یرو یسخت به

 

 !!! نجامیافتاد چرا ا ادمیبود تازه  دهیکنار تختم خواب یصندل یکه رو ایمار دنید با

 

 دمیکش رونیدستم رو ب یشد و سرم تو ریاز گوشه چشمم سراز یاشک اریاخت یب



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

 .تخت بلند شدم  یو به زحمت از رو دیپر رونیلبم ب ریاز ز یآخ

پرستار وارد شد و  هیکه در رو باز کنم  نیکه سست شده بود به سمت در رفتم اما قبل از ا ییقدم ها با

 اخماش تو هم رفت . دنمیبا د

 

 ؟! دی* خانم ! شما هنوز سرمتون تموم نشده چرا از دستتون جداش کرد

 

 قورت دادمو گفتم ؛ یدهنمو به سخت آب

 برم دی+ من با

 

 . دیهم صبر کن گهیتا چند ساعت د دیبا ومدهینهاتون  شی* اما هنوز جواب آزما

 

 از پشت سرم به گوشم خورد . ایمار یبگم صدا یزیکه چ نیاز ا قبل

 

 ؟! یبهوش اومد یالنا ؟؟!!! تو ک ×

 

 سمتش برگشتمو گفتم ؛ به

 . نمیرو بب میج خوامی...من م میبر دیبهشون بگو که با ای... ب ای+ مار

 

 اومد و گفت :به سمتم  یناراحت یچهره با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 میج شیپ میبعدش بر دمی، قول م ادیهات ب شیرو تخت دراز بکش تا جواب آزما ایب ×

 

 ستیبرام مهم ن یلعنت یها شی+ اون آزما

 

 اما ... ×

 حرفشو بزنه و با داد گفتم ؛ نزاشتم

 ... نمیرو بب میج خوامیکههههه گفتمممم من م نی+ هم

 

 مارستانهیب نجای* خانم آرومتر ا

 

 دستامو گرفت و گفت ؛ ایشد که مار یگونه هام جار یرو اماشک

 باشه النا آروم باش ! ×

 

هام به هق هق  هیگر دتمویتو بغلش کش ایموهامو پشت گوش زدم که مار دیلرزیکه م ییبا دستا کالفه

 شد ... لیتبد

 

 و گفت ؛ دیموهام کش ینوازش وار رو دستشو

 . یشد فیضع یلینکن النا خ هیگر نقدریا کنمیخواهش م ×

 

 هق هق هام گفتم ؛ ونیم



 عشق آتشین
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 . نمیرو بب میج خوامی+ م

 ! مارستانهیب نیهم یاونم تو مشینیبیم مویریباشه االن با هم م ×

 + واقعا ؟!

 . شینیبب میبر ایاوهوم ب ×

. 

. 

. 

 ... خوردیچشم دوخته بودمو اشکام رو گونه هام غلت م میبه ج شهیپشت ش از

 باشه ! میج دهیتخت خواب یکه رو یاون شدیینم باورم

 بدم که چقدر وزنش کم شده !! صیتشخ تونستمیفاصله هم م نیاز ا یحت

 ...نشستم  یصندل یکالفه رو یگرفتمو رو میشونه ام نگاهمو از ج یرو ایمار یقرار گرفتن دستا با

 

 هم کنار نشست که با بغض گفتم ؛ ایمار

 اتفاق افتاد؟! نی+ چطور ا

 

 دادو گفت ؛ رونیب یاحتبا لحن نار نفسشو

 

 شانس اورده که زنده مونده !! میبال رو سرش اوردن ج نیا شی.. چند روز پبود . راکیکار افراد م ×

 گفت ؛ ایشد که مار ریاز گوشه چشمم سراز یاشک

 النا غصه نخور ! شهیدرست م زیهمه چ ×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 لبم نشست و گفتم ؛ یرو یحرفش پوزخند با

که  یو نه اشتباهات میدانشگاه نه رابطه ام با ج هی... نه بورس ایمار هشیدرست نم زیچ چیه گهی+ د

 شدم !! کیکردمو باعث مرگ ن

 

 دستش گرفت و گفت ؛ یتو دستمو

کشته بشه انقدر خودتو مقصر  کیکه ن یخواستیبوده ، تو نم کلیو ما میبخاطر ج یکرد یتو هرکار ×

 ندون !

 

 هی میافتاده زندان هم ج کلیاالن کور شده هم ما میم جکشته شد ه کی؟!! هم ن یمتی+ اما به چه غ

 به من نداره !!! یحس چیه گهیچشمص رو از دست داده و هم د

 نه النا ... ×

 ! نمیرو بب می، فقط هماهنگ کن ج اینگو مار یزیچ کنمی+ خواهش م

 

 گفت . یداد و باشه ا رونیب یبا ناراحت نفسشو

 

 رو گرفتم ... یصندل یز سوزشش دستههم گذاشتمو ا یرو رو سمیخ یها چشم

 

 کنار تختش نشستم . یصندل یرو مویشد میبا اومدن دکتر وارد اتاق ج قهیاز چند دق بعد

 

 بهشون زدم . یدستمام گرفتمو بوسه ا یتو دستاشو
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گونه  شدینم یکه بهش وصل بود حت یژنیاما با دستگاه اکس دیکشیپر م دنشیبوس یبرا دلم

 اش رو ببوسم !!

 

 و حس عذاب وجدان داشتم ! دیکشیم ریقلبم ت میپانسمان چشم ج دنید اب

 جلوم روم نبود ! یراه چیمخمسه نجات بدم امااا ه نیرو از ا میج خواستیم دلم

 کرده بودم که دکتر نکاور وارد اتاق شد و گفت؛ هیگر میچقدر کنار تخت ج دونمینم

 وقتتون تموم شده !  کی_ خانم ما

 

 کنار تختش نشستم . یصندل یرو مویشد میبا اومدن دکتر وارد اتاق ج قهیاز چند دق بعد

 بهشون زدم . یدستمام گرفتمو بوسه ا یتو دستاشو

گونه اش رو  شدینم یکه بهش وصل بود حت یژنیاما با دستگاه اکس دیکشیپر م نشدیبوس یبرا دلم

 ببوسم !!

 

 و حس عذاب وجدان داشتم ! دیکشیم ریقلبم ت میپانسمان چشم ج دنید با

 جلوم روم نبود ! یراه چیمخمسه نجات بدم امااا ه نیرو از ا میج خواستیم دلم

 م که دکتر نکاور وارد اتاق شد و گفت؛کرده بود هیگر میچقدر کنار تخت ج دونمینم

 وقتتون تموم شده !  کی_ خانم ما

 از هم باز کردمو گفتم ؛ یبه سخت لبامو

 فقط چند ... کنمی+ خواهش م

 نزاشت حرفم تموم بشه و گفت : دکتر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

بعد هم بتونم  یتا دفعه ها دیکن یهمکار کنمیخواهش م دینجایساعته که شما ا می_ االن ن

 مالقت بدم .بهتون اجازه 

 

بلند شدمو پشت  یصندل یزدم از رو میکه به دست ج یبوسه ا نیگفتمو بعد از آخر یلب باشه ا ریز

 سر دکتر از اتاق خارج شدم .

 

 ؛ دمیدادم و از دکتر پرس رونیب یبا ناراحت نفسمو

 ؟؟ هیکن هیچشمش رو تخل هی دیبا می؟! ج فتهیبراش ب ی+ قرار چه اتفاق

 

 در آروم نگهداشتن من داشت گفت ؛ یکه سع یانداخت و با لحنبهم  ینگاه دکتر

!  فتهیبراش م یچه اتفاق میبگ تیبا قطع تمیتون یاس و تا آخر هفته ما نم دهیچیپ کمی میج طی_ شرا

 براش کرد . یهم نشه کار دیشا میبزن وندیبراش پ میبتون دیشا

 

 شدن وبا بغض گفتم ؛ یصورتم جار یرو اشکام

 !د؟یبگ تیبا قطع دیتون ی! چرا نم شمیرتون نم+ متوجه منظو

 گفت ؛ تیمردد شد اما در نها یحرفم کم با

ممکن تا آخر هفته  نیبخاطر هم شهیپوست محسوب م اهیدورگه اس و س می،ج دیدونی_ خودتون بهتر م

 چشم ثبت نشه ! یوندهایپ ستیل یاسمش تو

 !! ختنیروم ر خیحرف دکتر نِکاور انگار آب  از

 قائل بشن ؟!! ضیتبع نقدریمن چطور ممکنه ا یخداااا

 گوشم گفت ؛ کیشده بودم که صداشو آروم تر کرد و نزد رهیبهت به دکتر خ با
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چشم  رو تا قبل  وندیتا قبول کنن  پ دیصحبت کن مارستانیب تیریبا مد دیکن نهیهز دیتونی_ اگه م

 از اخر هفته انجام بدن .

 سالن رفت ... یبهم زد و به سمت انتها یکه لبخند کمرنگ کردمیدکتر رو تو ذهنم کنکاش م یها حرف

 

 افتاده باشم ! ریگ یطیشرا نیهمچ یتو شدینم باورم

 هم گذاشتم . یرفت رو یم یاهیچشمام رو که س هیقورت دادمو چند ثان یدهنمو به سخت آب

 ام رو بهش دادم ؛ هیچشمام رو باز کردمو تک ایمار یصدا با

 از پرستارها رو صدا کنم ؟ یکی یخوای؟! محالت خوبه النا  ×

 لب زدم ؛ یبه نشونه نه تکون دادمو به سخت یسر

 برم خونه ! خوامی+ فقط م

 . میرفت رونیب  مارستانیگفت و کمکم کرد و از ب یکه توش اشک جمع شده بود باشه ا ییچشما با

. 

 .روز بعد .. 3

 به زحمت چشمام رو باز کردم. تختم خوردمو یرو یچشمام غلط یتابش نور رو با

 وقت نداشتم . یلیصبح بود و خ 10 ساعت

 رفتم . ییتخت بلند شدمو به سمت دست شو یاز رو یسخت به

 از سوزش چشمام کم بشه . یشستم تا کم خیوصورتم رو با آب  دست

 زم زدم .به حال و رو یروح و شکسته ام انداختم و پوزخند یب یبه چهره یروبه روم نگاه نهییآ یتو

 زنده ام !!! کردمیحس نم یحت گهیبود و د دهیحد خودش رس نیبه تلخ تر میزندگ طمع

 نمونده بود ! یسرم بود باق یتو ورکیویکه موقع اومدن به ن ییاهایاز رو یچیه
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 اومدم ... رونیب ییگرفتمو از دست شو نهییفروغم رو از آ یب نگاه

 برداشتم . دهیشدست لباس پو هیسمت کمد لباسام رفتم و  به

 اومدم . رونیاز اتاقم ب دمویلباسام چمدونم رو پشت سرم کش دنیاز پوش بعد

 انجام بدم رو نتونسته بودم هضم کنم اما مجبور بودم . خواستمیکه م یکارا هنوزم

 

 آروم وارد شدم . یرفتمو با قدم ها ایسمت اتاق مار به

 

حوصله  یو ب یروزا عصب نیا یکه اونم چقدر تو دیفهم شدیخواب بود و از سر و وضع اتاقش م خواب

 اس ...

 .نشستمو به صورت مهربونش چشم دوختم  ایتخت مار کنار

 . شمیتنها م یلیتو نبودش خ دونستمیواقعا برام سخت بود و م ایشدن از مار جدا

اتاقش  که به موهاش زدم از یآروم یسرش گذاشتمو بعد از بوسه  یکه خورد نامه رو باال یتکون با

 رفتم . رونیب

 

 گذاشته بودم رو برداشتمو از خونه خارج شدم ... ایاتاف مار یسر و صدا چمدونم رو که جلو بدون

 

 به سمتم اومد و چمدونم رو برداشت . عیسر دنمیبا د راننده

 

 شدم . نیپشت سر راننده حرکت کردمو سوار ماش داشتمیبر م لمیکه برخالف م ییقدم ها با
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 ! ختیاشک از چشمم ر یقطره ا نیدادمو با حرکت ماش هیتک یندلبه ص سرمو

 اخر کار !! نجایا دونستمیو م گذشتنیچشمام م یاز جلو میخاطراتم با ج تمام

 

 و شدیم شتریو ب شتریهام هر لحظه ب اشک

 

 دیکشیم ریت قلبم

 

 ! دمیخند یم ختمیر یکه م ییگذشته و خاطراتم غرق شده بودمو همزمان با اشک ها تو

 

 ناراحت نبودم . میزندگ یحد تو نیوقت تا ا چیه

 

 نیعمارت بزرگ چشمام رو باز کردمو از ماش هی یجلو نیچقدر گذشته بود که با توقف ماش دونمینم

 شدم . ادهیپ

 

 کرد . مییدر رو باز کرد و به داخل عمارت راهنما عیسر دنمیبا د نگهبان

 

 عمارت شدم ... اطیآروم وارد ح یها هام رو با پشت دستم پاک کردمو به قدم اشک

 

 ! دمیخند یم ختمیر یکه م ییگذشته و خاطراتم غرق شده بودمو همزمان با اشک ها تو

 ناراحت نبودم . میزندگ یحد تو نیوقت تا ا چیه
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 نیعمارت بزرگ چشمام رو باز کردمو از ماش هی یجلو نیچقدر گذشته بود که با توقف ماش دونمینم

 شدم . ادهیپ

 

 کرد . مییدر رو باز کرد و به داخل عمارت راهنما عیسر دنمیبه عمارت بودم که نگهبان با د رهیخ

 

 شدم ... عمارت اطیآروم وارد ح یهام رو با پشت دستم پاک کردمو با قدم ها اشک

 . ستادمیشد و سرجام ا دهیبود اخم هام تو هم کش ستادهیعمارت ا یورود یکه جلو گانیر یآقا دنید با

 

 بود ! یعوض نیوابسته به ا میج یکه زندگ فیخودم خفه اش کنم اما ح یبا دست ها خواستیم دلم

 خانم . دی* بفرما

 شت سرش حرکت کردم .دادمو دوباره پ رونیب ینگهبان نفسمو با ناراحت یصدا با

 

 نیو نفس هام سنگ دادیبهم دست م یحس خفگ شدمیم کیساختمون نزد یهر قدم که به در ورود با

 !! شدیم

 زد و گفت ؛ یلبخند معنادار دنمیبا د گانیر یآقا

 . زمیعز یخوش اومد یلی_ خ

 مشت کردمو به اجبار داخل رفتم . تیاز اعصبان دستامو

 طرف النا نی_ از ا
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کرد و با لبخند  مییبود راهنما ییو طال دیسف یها کیکه کفش سرام ییرایت سالن پذسم به

 . کردیلباش بود کنارم حرکت م یکه رو یچندش آور

که تو دلم جمع شده بود رو سرش  یینکنمو تمام عقدها خودمو کنترل کردم تا بهش حمله یلیخ واقعا

 نکنم . یخال

 

به  کیکه نزد یمبل یرو گانیر یتک نفره نشستم که آقا یاز مبل ها یکی یرو دمویکش یقیعم نفس

 من بود نشست .

 شده بودم که لبخندش پررنگتر شد و گفت ؛ رهینفرت بهش خ با

 النا یرو قبول کرد شنهادمیخوشحالم که پ یلی_ خ

 

 گفتم ؛ یو خشن یصاف کردمو با لحن عصب صدامو

 سر اصل مطلب . یتفره رفتن و گفتن خزبالت بر یبهتره بجا مهیاونم ج نجامینفر ا هی+ من فقط بخاطر 

 و گفت ؛ اوردیخودش ن یشوکه شد اما به رو یلحن صحبتم کم از

 . یاصال هرجور که تو راحت باش کنمیدرکت م زمی_ باشه عز

 

 نگفتم که ادامه داد ؛ یزیچ

 شهیدادگاهش آزاد مفردا بعد از  ادیرو انجام دادم و به احتمال ز میج یآزاد ی_ طبق قرارمون من کارا

. 

 کردمو گفتم ؛ زیر چشمامو

 ؟! دیرو انجام بد شیآزاد یکارا دی+ چطور انقدر زود تونست
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 زد و گفت ؛ یا روزمندانهیپ لبخند

 . شهیمثل آب خوردن م زیهمه چ ی_ اگه نفوذ داشته باش

موضوع  نیدرباره ا دارم روزیکامال پاک بشه ! من از د میج یسابقه دیکنیم یکار دی+ شما به من گفت

 ممکنه . ریغ نکاریهمه جا اومده ا کنمیم قیتحق

 که اون شخص مرده باشه . نیمگه ا شهیوجه پاک نم چیبه ه یو حقوق یفریک ی_ درسته سابقه

 حرفش چشمام از تعجب گرد شد و گفتم ؛ نیا با

 ؟! هی؟! منظورتون چ ی+ چ

 و گفت ؛ دیتعجبم خند از

 .مشکل رو حل کنم  نیا خوامیم میج تیهو رییبود که با تغ نینظورم ا_ نگران نباش من فقط م

 که گفت ؛ کردمینگاهش م یشده بودمو سوال جیحرفاش گ از

 شیپ میج یکه برا یفرصت نیاز ا خوامیبگم م دیبدم با حی_ اگه بخوام واضح تر نقشه ام رو برات توض

 شهیمن برده م یاز آپارتمان ها یکیآمبوالنس به  هیبا  میاستفاده رو ببرم ! فردا صبح ج تیاومده نها

م به علت خون یاون برگه نوشته ج ی، تو شهیبه زندان فرستاده م میبرگه از طرف پزشک ج هیو 

 دفن بفرستن . یانجام کارا یرو برا یکی خوانیزندان م تیریمرده و از مد یداخل یزیر

از  تونهیم میج ینطوریو ا شهیدفن م میجسد ج یبه جا گهیجسد د هیکه انجام دادم  ییها یهماهنگ با

 که داره رها بشه . یکیتار ی ندهیگذشته و آ

 کشور بره . نیاز ا کنمیبهتر شد بهش کمک م میج طیهم که شرا یوقت

 تکون دادمو گفتم ؛ یسر یناراحت با

 ؟! یچ کلی+ ما

روز آزاداش  10کمتر از و تو  ستین یکار سخت کلیرو مرده فرض کنه نجات ما میدادگاه ج ی_ وقت

 . کنمیم

 +خوبه .
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 _ گفتم که نگران نباش .

قهوه به سمتمون  ینیخدمه با س یو مشک دیسف یبا لباس ها یسال انیبگم خانم م یزیکه چ نیاز ا قبل

 رو بهش گفت ؛ گانیر یاومد که آقا

 یکمبود دیجمع ش و خاطر دیکن ییصداتون کردم النا رو به اتاق مهمان راهنما ی، لطفا وقت تی_ ک

 کنن . یبه بعد قرار با ما زندگ نیکنه چون از ا هیته دیبگ مویهم که الزم داشتن به د یندارن هرچ

 * چشم 

 گفت ؛ گانیر یگذاشت رو به آقا یعسل یقهوه رو رو یکه فنجون ها نیاز ا بعد

 قربان . شهیناهار اماده م گهیساعت د کی* تا 

 تنهامون گذاشت . تیتکون داد که ک یسر گانیر یآقا

 کنم ! یزندگ نجایبه بعد قرار بود ا نیچطور از ا دونستمینم واقعا

 گفتم ؛ گانیر یدادمو رو به آقا رونیب یبا ناراحت نفسمو

 استراحت کنم. خوامینمونده من م ی+ اگه حرف

 یلی_ باشه هر طور ما

 گفتم ؛ یبلند شدمو با لحن هشداردهنده ا یصندل یرو از

 کار به شدت متنفرم . نیبدون اجازه وارد اتاقم نشه از ا یازتون خواهش کنم کس خواستمیم ی+ فقط آقا

 به حرفم زد و گفت ؛ یمنظورم شد اما فقط لبخند متوجه

دوما  کنهیم تی، عشقم و ... کفا زمیعز ای  مزی، ج یصدا کن گانیر یمنو آقا ستیالزم ن گهی_ اوال د

اتاق  هی یقرار ما تو ندهیدو روز آ یکیدرضمن تا  شهینم یسبدون اجازه وارد اتاق ک یکس نجایا

 پس نگران نباش . میبخواب
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قهوه به  ینیخدمه با س یو مشک دیسف یبا لباس ها یسال انیبگم خانم م یزیکه چ نیاز ا قبل

 رو بهش گفت ؛ گانیر یومد که آقاسمتمون ا

نداره ،  یکن و خاطر جمع شو کمبود ییصدات کردم النا رو به اتاق مهمان راهنما ی، لطفا وقت تی_ ک

 کنن . یبه بعد قرار با ما زندگ نیکنه چون از ا هیبگو ته مویهم که الزم داشت به د یهرچ

 * چشم قربان 

 . دمیکش یادم و آهد رونیب ینفسمو به سخت تیاز  رفتن ک بعد

 کنم ! یزندگ نجایبه بعد قرار بود ا نیچطور از ا دونستمینم واقعا

 گفتم ؛ گانیر یرو به آقا  یناراحت با

 استراحت کنم. خوامینمونده من م ی+ اگه حرف

 یلی_ باشه هر طور ما

 گفتم ؛ یبلند شدمو با لحن هشداردهنده ا یصندل یرو از

کار به شدت  نیبدون اجازه وارد اتاقم نشه از ا یتون خواهش کنم کساز خواستمیم گانیر ی+ فقط آقا

 متنفرم .

 به حرفم زد و گفت ؛ یمنظورم شد اما فقط لبخند متوجه

دوما  کنهیم تی، عشقم و ... کفا زمیعز ای  مزی، ج یصدا کن گانیر یمنو آقا ستیالزم ن گهی_ اوال د

اتاق  هی یقرار ما تو ندهیدو روز آ یکیضمن تا در شهینم یبدون اجازه وارد اتاق کس یکس نجایا

 پس نگران نباش . میبخواب

 رو صدا زد . تینفرت نگاهمو ازش گرفتم که ک با

 

 کرد . مییاومد و به سمت اتاق مهمان راهنما ییرایبه سالن پذ تیک هیکمتر از چند ثان تو
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اب دو نفره وسط اتاق تخت خو هیو بنفش بود و   دیسف ونشیاتاق بزرگ که تمام دکوراس هی

 . کردیم ییخود نما

 

 . دمیتخت دراز کش یتشکر کردمو بعد از رفتنش رو تیک از

 

 کار داده بودم ! نیباورش برام سخت بود که تن به ا هنوز

 و چند سال ازم بزرگ تره ! ستیکه ب یبا مرد یهمخواب

 باطالق نجاتم بده ! نیاز ا ,من  یخدا

 ! کنهیغرق م که داره منو یباطالق نیا از

 ارزه ! یم میج یکارم به آزاد نیروم دارم اما مطمئنم ا شیپ ییها یتمام سخت با

 ! شدمیوقت بعد از ادوارد عاشق نم چیعاقل بودم و ه کاش

 ! کردمینم نیعشق آتش نیا ریوقت خودمو در گ چیه کاش

 ! دیرو تو خودش کش میباطالق تمام زندگ هیکه مثل  یعشق

 

 به عشق !لعنت  هووووف

 

 خوابم برد . یک دمیشد و نفهم نیافکارم غرق بودم که چشمام سنگ یتو

 

 صورتم چشمام رو باز کردم . یرو یدست یبودم که با احساس گرما دهیچقدر خواب دونمینم
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 تخت نشستم . یبا ترس رو دمویکش ینیبود ه ستادهیکه باال سرم ا گانیر یآقا دنید با

 

 . ستین یزی_ آروم باش النا چ

 

 گفتم : دمویهم کش یرو تو اخمام

بدون اجازه وارد  یکس خوادیبهتون گفتم دلم نم شیچند ساعت پ نی! هم؟یکردیم کاریچ نجای+شما ا

 اتاقم بشه .

 

 یسر خودت آورده باش ییبال دمینگرانت شدم ترس یجواب نداد ی_ درسته منم چند بار در زدم اما وقت

. 

 

 ادمو گفتم :د رونیب تیبا اعصبان نفسمو

 کارو کنم . نیا میج یکه قبل از آزاد ستمیاونقدر احمق ن ارمیسر خودم ب یی+اگه بخوام بال

 

 مکث گفت : یتکون داد و بعد از کم یفقط سر گانیر یآقا

 . ایشام ب یحداقل برا یومدین نییناهار که پا ی_ شام آماده اس برا

 

 گرسنه بودم گفتم : یکه حساب نیا با

 تنهام ... شمیممنون م گانیر یدارم آقان لی+ من م

 شد و گفت : یحرفم تموم نشده بود که لحن صداش دستور هنوز
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 شیبا دستورات من پ زیهمه چ نجایدرضمن ا یصدام کن مزیج دیکم کم با ,نه  گانیر ی_ آقا

 شما . لینه م رهیم

 

 تخت بلند شدو به سمت در رفت . یبگم از رو یزیکه چ نیاز ا قبل

 

 که از اتاق خارج به گفت : نیز اا قبل

 شام منتظرتم . یبرا نیی_ پا

 

 تخت بلند شدم . یاز رو دمویموهام کش یتو یمحکم بسته شدن در کالفه دست یصدا با

 

 گانیر یجز گوش دادن به حرفا یعمارت اومده بودم چاره ا نیرو گرفته بودم و به ا میکه تصم حاال

 رو عقب بندازه ! میج یآزاد یکارا خواستمینداشتمو نم

 

 رفتم. رونیلباس و موهامو مرتب کردم و از اتاقم ب کالفه

 

 یناهارخور زیبه سمت م دنمیبا د تیرفتمو ک نییاز پله ها پا داشتمیاجبار برم یکه از رو ییقدم ها با

 کرد . مییراهنما

 گفت : تینشستم که ک گانیر یناچار رو به رو به

 بکشم ؟ ی*خانم براتون چ 

 فاوت گفتم :ت یب

 یخوراک ماه نیاز ا ی+ کم
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 *چشم

 ازش خواست تنهامون بزاره . گانیر یغذا رو سرو کرد آقا تیکه ک نیاز ا بعد

 . گرفتیتمام وجودم و م یشدت از تنها بود بودن باهاش متنفر بودمو حس بد به

 با غذا مشغول کردم که گفت : خودمو

 کنه . یبول کرد باهامون همکارصحبت کردم خوشبختانه ق می_امروز با دکتر ج

 + خوبه .

 کرد و گفت : یساعتش نگاه به

 یلیبهش بگن خ خوامیکه امشب م ییقرار دارم ، فکر کنم  از حرفا ایبا مار گهیساعت د کی_ تا 

 خوشحال بشه .

  

 گفتم : دمویاز نوشابه ام رو سر کش یکم

 ! ادیباشه و زودتر با نبود من کنار ب نطوریهم دوارمی+ ام

مدت از  هیبهتر  نیکنه بخاطر هم داتیپ کنهیامشبم مطمئنا تمام تالششو م یحرفا دنی_ بعد از شن

 . ینر رونیعمارت ب

 زدمو گفتم : یپوزخند

 نیبخاطر هم دیکنیم دکمکمونیدار یچشم داشت چیو بدون ه دیفرشته ا هیشما  کنهی+ اره حتما فکر م

 . شهیون داره حل مکنه و بگه تمام مشکالتم دایمنو پ خوادیم

 . زمیفکر نکن عز ی_ آنقدر منف

 

 تخت بلند شدم . یاز رو دمویموهام کش یتو یمحکم بسته شدن در کالفه دست یصدا با
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 یجز گوش دادن به حرفا یعمارت اومده بودم چاره ا نیرو گرفته بودم و به ا ممیکه تصم حاال

 رو عقب بندازه ! میج یآزاد یکارا خواستمینداشتمو نم گانیر

 رفتم. رونیلباس و موهامو مرتب کردم و از اتاقم ب کالفه

 

 یناهارخور زیبه سمت م دنمیبا د تیرفتمو ک نییاز پله ها پا داشتمیاجبار برم یکه از رو ییقدم ها با

 کرد . میینماراه

 گفت : تینشستم که ک گانیر یاقا یناچار رو به رو به

 بکشم ؟ ی*خانم براتون چ 

 تفاوت گفتم : یب

 یخوراک ماه ی+ کم

 *چشم

 ازش خواست تنهامون بزاره . گانیر یغذا رو سرو کرد آقا تیکه ک نیاز ا بعد

 . رفتگیتمام وجودم و م یشدت از تنها بودن باهاش متنفر بودمو حس بد به

 با غذا مشغول کردم که گفت : خودمو

 کنه. یصحبت کردم خوشبختانه قبول کرد باهامون همکار می_امروز با دکتر ج

 + خوبه .

 کرد و گفت : یساعتش نگاه به

 یلیبهش بگن خ خوامیکه امشب م ییقرار دارم ، فکر کنم  از حرفا ایبا مار گهیساعت د کی_ تا 

 خوشحال بشه . 

 گفتم : دمویام رو سر کش از نوشابه یکم

 ! ادیباشه و زودتر با نبود من کنار ب نطوریهم دوارمی+ ام
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 هیبهتر  نیکنه بخاطر هم gداتیپ کنهیامشبم مطمئنا تمام تالششو م یحرفا دنی_ بعد از شن

 . ینر رونیمدت از عمارت ب

 زدمو گفتم : یپوزخند

بخاطر  , دیکنیکمکشون م دیدار یچشم داشت چیو بدون ه دیفرشته ا هیشما  کنهی+ اره حتما فکر م

 . شهیکنه و بگه تمام مشکالتمون داره حل م دایمنو پ خوادیم نیهم

 . زمیفکر نکن عز ی_ آنقدر منف

 تکون دادم که ادامه داد : یتأسف سر با

 انمارستیشب که ب یو احتماال نصفه ها رنیبه آپارتمان من م رایس bو ای_ به هر حال تا فردا ظهر مار

 . میدیرو انجام م میانتقال ج یدکتر کارا یبا همکار هیخال

 بلند شدمو گفتم: یصندل یاز رو دمویکش یاه یحوصلگ یب با

 + شب خوش

 بلند به اتاقم برگشتم . ینموندمو با قدم ها گانیر یاز آقا یحرف منتظر

 

 شده بود. نیتمام گلوم رو احاطه کرده بودو نفس هام سنگ بغض

 

 که وسط تراس بود نشستم . یتاب یاتاقم بود رفتمو رو یکه تو یبزرگ سمت تراس به

 

 . بردیم غمایو به  زییپا ییبایرفتو زمستون با ولع تمام ز یکم کم داشت رو به سرما م هوا

 

 از دل تنگم رو کم کنه . یوجود نداشت تا کم یراه یچیاما ه کشدیپر م میبغل کردن ج یبرا دلم
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 ! نمشیتا بب کردیقبول نم فتمریم دنشیاگه به د یحت

 

 . گذرهیاز سرش م ییبفهمم چه فکرها تونستمینگاهش تو کالب م نیآخر ازهمون

خودم  یکه از فروش محموله به دست آوردمو برا یتمام پول کنهیحتما ازم متنفره و فکر م االنم

 نگهداشتمو باعث مرگ جک شدم .

 

 من ... یخدا آه

 حقم نبود ! نیا

 

 خراب تر شد . یفقط همه چ دنیو دو یهمه سخت از اون بعد

 

 که گوشه چشمم بود رو با پشت دست پاک کردمو به اتاق برگشتم . یاشک یقطره

 . خوابم برد یک دمیتخت انداختم و انقدر به گذشته فکر کردم که نفهم یرمقم رو رو یجون و ب یب بدن

. 

. 

. 

 تخت بلند شدم . یچشمام رو باز کردمو از رو یدر به سخت یصدا با

 

 روبه رو شدم .  یخدمتکار فرمیونی یدختر جون تو هیدر رو باز کردم که با  یمعطل یب
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 سالم داد و گفت : عیسر دنمید با

 منتظرتون هستن . ییرای، تو سالن پذ دیآماده ش عیگفتن سر گانیر ی* خانم آقا

 

 گفتم و بعد از رفتن خدمتکار در رو بستم . یباشه ا کالفه

 

 خالص بشم ! یزندگ نیاز ا رمویبم خواستیروبه رو بشم دلم م گانیکه مجبور بودم با ر رباره

 

 که گوشه اتاق بود رفتم . یبه سمت کمد دمویکش یآه یناراحت با

 

 هی قهیانداختم و بعد از چند دق یکمد بود نگاه یکه تو یرنگارنگ یکمدرو باز کردمو به لباس ها در

 ب کردم .لباس ساده و بلند انتخا

 

عوض کردمو بعد از مرتب کردن موهام به سالن  عیلباسم رو سر ادیبه اتاقم ن گانیر یکه اقا نیا یبرا

 رفتم . ییرایپذ

 به گوشم خورد .خوشحال و سرمستش از پشت سرم  یکه صدا گشتمیم گانیر یچشم دنبال اقا با

 

 زمیعز ری_صبح بخ

 

 شد و ادامه داد: کمیکه با لبخند نژد دادمو به سمتش برگشتم رونییبا حرص  نفسمو

 تو نیدرست ع هی_ امروز واقعا روز قشنگ
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 ؛ دمیبهش کردم و پرس یسرد نگاه

 

 آماده شم ؟! دیخواست یزود نیافتاده که صبح به ا ی+ اتفاق

 

 سر تا پامو برانداز کرد وگفت : ینگاه پر از شهــــــ.ـــــوت با

 کنه . یکنم باهامون همکار شینستم راضصحبت کردم و تو میبا دکتر ج شبی_ د

 گوشه لبم نشست و گفتم : یمحو لبخند

 ... یعنی+ 

 تموم نشده بود که ادامه داد : حرفم

فوتش رو به زندان  یبه آپارتمان من برده شده و امروز دکتر گواه مارستانیاز ب شبید میج یعنی_ 

 . فرستهیم

 گفتم : گانیر یرو به آقا دمویبوس اقیگردنمو با اشت یتو بیپر رنگ تر شد و صل لبخندم

 

 ؟ نمشیبب میبر شهی+ م

 

 تحت مراقبت باشه . دیو با هوشهیب میاما هنوز ج شهی_  البته که م

 

 نمشیب خوامی+ فقط م
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 ... یکه صبحانه اتو خورد نید از ا_باشه بع

 

 «:حرفش تموم بشه و گفتم  نزاشتم

 . میاالن بر میتونیندارم م لی+ نه ... من  م

 

 فتهیبخور تا فشارت ن وهیآبم وانیل هی_ حداقل 

 

 + اما ...

 که گفتم ینی_ اما نداره هم

 

 کیکوچ چیساندو هیو  وهیرو صدا زد بهش گفت برام آبم تیک گانیر یبگم اقا یزیکه چ نیاز ا قبل

 آماده کنه .

 

. 

. 

. 

 راننده حرکت کرد . مویشد گانیر یآقا نیسوار ماش یمختصر یاز خوردن صبحانه بعد

 

 . رمیمردونه اش رو تو دستام بگ یدستا نمویرو بب میتو دلم نبود تا دوباره ج دل
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 بود . ینم برام کافحسش ک رمویدستاشو بگ تونستمیم نکهیبود اما هم هوشیب میکه ج نیا با

 

 یاما مطمئن بودم وقت امیبا نبودش کنار ب خواستمیماجراها چطور م نیبعد از تموم شدن ا دونستمینم

 آرامش باشه حالم بهتره ! یتو میج

 

 میپام از فکر ج یرو ینیو با دست پاک کردم که با احساس سنگ کردیم ینیکه گوشه چشمم سنگ یاشک

 پام جا خوش کرده بود نگاه کردم . یکه رو گانیر یاآق یاومدمو به دستا رونیب

 

 گفت: گانیر یدادم که آقا رونیب تیبا اعصبان نفسمو

 شینیبب نیبعد از ا ینتون گهی، فکر کنم د گردهیداره برم شیاریو هوش شهیداره بهتر م می_ حال ج

 باهاش . یکن یامروز خداحافظ نیبهتره هم

 

 و گفت: دیپام کنار زدم که اخماشو توهم کش یرو از رو گانیر یگفتمو دست آقا یلب باشه ا ریز

 

، فراموش نکن من تو سن  هیافراط یلیرفتارات خ نیاما ا کنمیالنا من درکت م ری_ آنقدر سخت نگ

 پسم بزنه . یمرد جذاب و پر نفوذ هستم و اصال عادت ندارم کس هیخودم 

 

 و ازم گرفت .بهم زد و نگاهش ینفرت بهش نگاه کردم که پوزخند با

 

که گفت چقدر پست فطرت و  یاتیبزنمو بهش بگم عالوه بر  خصوص ادیتو صورتش فر خواستیم دلم

 شدم . رهیخ رونیسکوت کردم و از پنجره به ب میهم هست اما بخاطر ج فیکث
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 دلم گفتم : یقورت دادمو تو یکه تو گلوم نشسته بود رو به سخت یبغض

 ل کن (تحم میباش النا بخاطر ج ی) قو

 

 سکوت برقرار بود که بالخره راننده توقف کرد و گفت : نمونیب قهیچند دق دونمینم 

 قربان . میدی* رس

 

 شدم . ادهیشد و منم پشت سرش پ ادهیپ نیاز ماش یحرف چیبدون ه گانیر یآقا

 

 . میشد یوارد الب گانیر یکه رو به روم بود انداختم و پشت سرم آقا یبه برج ینگاه

 

متوقف بشه اما انگار همه  ابونیمنطقه خلوت و دور از خ هیتو  نیانتظار داشتم ماش ریول مسط تمام

 برعکس تصوراتم بود !! یچ

 

پرسنل  مویبودن سوار شد ستادهیکه جلوتر از ما ا یآسانسور همراه چند نفر ییباز شدن در کشو با

 آسانسور دکمه بسته شدن در رو زد .

راهرو  یکه انتها یو به سمت واحد میشد ادهین تو طبقه نهم از آسانسور پمنتظر بود قهیاز چند دق بعد

 . میبود رفت

 

چهارچوب در  یتو یدر باز شد و مرد جون هویدر رو باز کنه که  گانیر یمنتظر بودم اقا اقیاشت با

 ظاهر شد .
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گفت  گانیر یاو پاهام سست شد که آق دیکه تو ذهنم نقش بست تمام بدنم لرز یلحظه از فکر کی یبرا

 : 

 ؟! کیافتاد دکتر م ی_ اتفاف

 

 که روبه رومون بود به سمت داخل آپارتمان رفت و گفت : یمرد

 قفل در فکر کردم شاگردم اومده . ینه با صدا ×

 

 گفت : گانیر یآقا مویسرش وارد شد پشت

 ... نطوری_ که ا

 : دیو پرس دیدکتر رو اندامم چرخ نگاه

 ؟! دیداشت یکار نجایشما ا ×

 . مینیرو بب میج خواستمیم کی_ منو خانم ما

 

 اش کنم . نهیچشمش رو شست شو بدمو معا دی, چون با ستین یاالن اصال وقت مناسب ×

 

 رفت گفت : یکتش رو در آورد و همزمان که به سمت مبل ها م گانیر یآقا

 . میمونیما منتظر م ستین ی_ اصال مشکل

 

 م .بر دیبا گهیمن د دیهرجور راحت ×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 

روبه  یکه تو راهرو ییاز اتاق ها یکیبهم کرد و به سمت  یقیاز تموم شدن حرفش دوباره نگاه دق بعد

 رومون بود رفت .

 

 مبل بهم نشستم . نیکترینزد یدادم و رو رونیب یبا کالفگ نفسمو

 شد . یگونه هام جار یرو  اریاخت یاشک تو چشمام جمع شد و ب میکور شدن ج یادآوری با

 

 .بخشتمیوقت نم چیو ه دونهیاتفاقات م نیمنو مقصر تمام ا میکه ج نستمدویم

 

 کنارم نشست و گفت : گانیر یسکوت غرق فکر کردن بودم که آقا تو

 

 افتاده النا ؟! ی_ اتفاق

 

 گوشه لبم نشست که ادامه داد ؛ یحرفش پوزخند از

 

 . میبر میتونی_ اگه حالت بده م

 

 گفتم : یسردازش فاصله گرفتمو با لحن  یکم

 نشده. یزی+ نه چ

 . یکنیم هیگر ی_ اما تو دار



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

حال منو  تونهینم میهم جز ج یکس چیو ه زیچ چی، ه مهیشدن ج نای+ اشک هام بخاطر ناب

 خوب کنه .

 

 و گفت : دیلختم کش یشونه ها یرو دستشو

 

تا چشمش  یکنکمک  میبه ج یتونیمطمئنم م یتالش کن شتریب کمیاگه  , یهست ی_ تو دختر فداکار

 کنه . دایبهبود پ

 

 شدمو گفتم : رهینگاه پر از سوالم تو چشماش خ با

 !! فهممی+ منظورتون رو نم

 

 

 گفت: بردیتر م نییر داد و همونجور که پانسبتا باز لباسم سُ  قهیشونه ام به سمت  یاز رو دستشو

 نیچشمش رو تو بهتر تونهیم میاونوقت ج یتالش کن کمیتو  هیواضحه النا ، کاف یلی_ منظورم خ

 عمل کنه . ایدن یها مارستانیب

 

شده بودم که بهم  رهیپر از اشک بهش خ یام قرار گرفته بود و با چشما نهیس یکامال رو دستشو

 امه داد :تر شد و اد کینزد

که  یاز دختر یادگاری هیخودشو نگاه کنه  نهییآ یهروقت تو میو ج ینکن یتالش چیه یتونی_ البته م

 . نهیعاشقش بوده و بخاطرش زندان رفته بب
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که به  یصورتم آورد و همونجور کیشد که سرشو نزد یگونه هام جار یحرفاش اشکام رو با

 د؛یشده بود پرس رهیلبام خ

 

 النا ؟! هیچ متی_ تصم

 

 ادیفر خواستیهام شدت گرفته بود و دلم م هیکه توش درحال غرق شدن بودم گر ییهمه بدبخت نیا از

 بزنم .

 یمنتظر بود تا برا یآزار دهنده ا یو با صبور دیچرخ یو لبهام م سمیخ یچشما نیب گانیر ینگاه اقا 

 اشم  !باهات ب یبخوا یبار خودمو بهش بفروشمو بگم حاظرم هرجور نیچندم

که گوشه  یزیر یبوسه هیلبام گذاشت و بعد از  یکه لباشو رو شدیم شتریهام هر لحظه ب هیگر شدت

 لبم زد گفت :

 درسته ؟! یکمک کن میبه ج یخوای_ فکر کنم تو م

 

 گفت : یا روزمندانهینزدم که با. لبخند پ یحرف دوباره

 _ پس درسته .

 

 کرد . دنمیر رنگ تر شد و با ولع شروع به بوسبه نشونه آره تکون دادم که لبخندش پ یسر

 

 . کردیم کیبهم نزد شتریو خودشو ب دادیام رو فشار م نهیبا دستش س خوردیکه لبامو م همزمان
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زبونم در رفت که چشماشو از رو شهو.ت بست و فشار دستشو  ریاز ز یام آخ نهیفشار س با

 کرد . شتریب

 

که از  شیمردونگ یدستم رو دنیست ازادش دستم رو گرفتو با کشناله هام بلند شده بود که با د یصدا

 بهم فهموند ماساژش بدم . کردیم ییشلوارش خودنما ریز

 

 

 یمنتظر بود تا برا یر دهنده اآزا یو با صبور دیچرخ یو لبهام م سمیخ یچشما نیب گانیر ینگاه اقا 

 باهات باشم  ! یبخوا یبار خودمو بهش بفروشمو بگم حاظرم هرجور نیچندم

که گوشه  یزیر یبوسه هیلبام گذاشت و بعد از  یکه لباشو رو شدیم شتریهام هر لحظه ب هیگر شدت

 لبم زد گفت :

 درسته ؟! یکمک کن میبه ج یخوای_ فکر کنم تو م

 

 گفت : یا روزمندانهیم که با. لبخند پنزد یحرف دوباره

 _ پس درسته .

 کرد. دنمیبه نشونه آره تکون دادم که لبخندش پر رنگ تر شد و با ولع شروع به بوس یسر

 . کردیم کیبهم نزد شتریو خودشو ب دادیام رو فشار م نهیبا دستش س خوردیکه لبامو م همزمان

 

 شتریه چشماشو از رو شهو.ت بست و فشار دستشو بزبونم در رفت ک ریاز ز یام آخ نهیفشار س با

 کرد.
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 یدستم رو دنیناله هام بلند شده بود که با دست ازادش دستم رو گرفتو با کش یصدا

 بهم فهموند ماساژش بدم. کردیم ییشلوارش خودنما ریکه از ز شیمردونگ

 نداشتم . تیوضع نیخالص شدن از ا یبرا یراه چیتهوع تمام وجودمو گرفته بود اما ه حس

که چشماشو از رو  دمیکشیم شیمردو.نگ یصدام شدت گرفتن و به ناچار دستم رو رو یب یها اشک

 .زدیلبامو تو حصار لباش مک م یشتریو با ولع ب بستیشهو.ت م

 سک.سه ! یچقدر تشنه دیفهم شدینامنظمش م یبزرگ شده بود و از نفس ها یحساب شیمردونگ

 . شدیازم جدا نم یغرق لذت شده بود که لحظه ا یو جور دیشکیلبام م یزبونشو رو یسیخ

 یاز آقا عیباز شدن در سر یصدا دنیکه با شن میبود زیاون حالت نفرت انگ یتو قهیچند دق دونمینم

 غرق بود ! دنمیفاصله گرفتم و خودمو جمع و جور کردم اما انگار اون هنوز تو لذت بوس گانیر

 اومد. رونیب میبگه که در باز شد و دکتر از اتاق ج یزیچ استخوینگاهم کرد و م تیاعصبان با

 دهیدر رو نشن رهیدستگ یکه صدا دونستمیم

 شد و گفت : کیزدم که دکتر بهمون نزد تشیبه اعصبان یپوزخند

 . دشینیبب دیتونیپانسمانش رو عوض کردم م ×

 از جام بلند شدمو گفتم: عیسر

 چطوره ؟! تشی+ وضع

 تیتموم شده و داره به وضع شیداخل یها یزیاما خون ر ستیخوب ن چشمش اصال تی_ وضع 

 . رسهیم یداریپا

 زدمو گفتم: یحرف دکتر لبخند از

 ؟! دیچشمش رو عمل کن دیتونیم ی+ ک

 انداخت و گفت : گانیر یبه آقا یتعجب نگاه با

 ؟! گانیر یدرسته آقا دیاز عمل چشم به من نگفته بود یزیشما تا االن چ ×



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گفت : کیداد و رو به دکتر م رونیکردم که نفسشو محکم ب گانیر یه آقاب ینگاه

که  میگرفت میبود اما االن تصم مارستانیاز ب میما خروج ج تی_ درسته ، نگفته بودم چون اون موقع الو

 . دیکن یچشمش رو عمل

 فکر کردن گفت : هیکنار گوشش رو خاروند و بعد از چند ثان کیم دکتر

 بکنم . تونمیم یچه کار نمیتا بب دیبهم وقت بد کمی دیبا میعمل ندار یبرا زاتیتجه نجایما ا ×

 . می_ باشه پس ما منتظر خبرتون هست

 ... دیهم باهاتون دارم که اگه االن وقت داشته باش یصحبت هیدر ضمن  گانیر یحتما اقا ×

 .رفتم  میبه سمت اتاق ج عیادامه حرف دکتر نموندمو سر منتظر

 شدن . یاشک،هام دوباره جار دنشیقش شدم و با داتا وارد

 بهتر شده بود . یلیبودمش خ دهیکه د یبار نیهاش از اخر یصورتش و کبود یزخم ها وضع

 دستام گرفتم . یتختش نشستم و دستشو تو کنار

که بهش وصل بودن مانعمون شده بودن  ییلعنت یها میاما اون س رمشیمحکم تو بغلم بگ خواستیم دلم

. 

 لب گفتم : ریبه دستش زدم و ز یاسهبو

 زمی+ سالم عز

هنوز ازم  ای؟! اصال دلت برام تنگ شده  یاگه بگم چقدر دلم برات تنگ شده بود ، تو چ شهینم باورت

 !؟ییعصب

ضربان قلبش که  یاما جز صدا دمیشنیرو م میج یبود که صدا یجور طمونیحداقل شرا خواستیم دلم

 . شدینم دهیتو اتاق شن ییصدا چیه دومیسرش م یباال توریاز مان

 . دمیدیرو تار م میکرده بودن وج سیهام کل صورتم رو خ اشک

 کنم . هیتا شب کنار تختش گر خواستیم دلم



 عشق آتشین
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 ادامه دادم : دیلرزیکه م ییصدا با

 . میج نمتیبب یطیشرا نیهمچ یکه تو کردمیوقت فکرشم نم چی+ه

 . شدیجاهامون باهم عوض م شدی+ کاش م

و داره هردومون رو  نِ یعشق آتش هیهردومون  یعشق برا نیا میشدیوقت عاشق هم نم چیکاش ه اصال

 ! سوزنهیم

 . سوزنیهم کنار ما دارن م کلیو ما ایمار یحت

 ! شهیمشکالتمون تموگ م نیو ا میشیروز کنار هم جمع م هیدوباره  گهیقلبم بهم م میج یدونیم

کنارت فقط کاش تا اون موقع حست بهم کمرنگ  گردمیبرم بهتر شه دوباره طیکه شرا گهیمدت د هی

 نشه .

گرفتم  میباز شدن در نگاهمو از ج یحرف زده بودم که با صدا میچقدر گذشته بود و چقدر با ج دونمینم

 و سمت در برگشتم.

 نگاهم کرد و گفت: زدی.ت مج مکه هنوز توش شهو ییبا چشما گانیر یآقا

 وقته رفتن النا. گهی_ د

 لب گفتم : ریز مآرو

 .گهید قهی+ باشه ، فقط چند دق

و  دمیکش میج یتو موها یقیرفت که از جام بلند شدمو نفس عم رونیتکون داد و از اتاق ب یسر

 گوشش گفتم: کینزد

 . شتیپ گردمیزود برم یلی+ خ

 رفتم. رونیزدمو از اتاق ب میج یشونیبه پ یا بوسه

 کرد. یزد و از دکتر خداحافظ یلبخند دنمید با گانیر یرفتم که اقا ییرایسمت پذ به

 کنه. ینخواد کار نیتو ماش کردمیدلم دعا م یو تو زدیموج م گانیر یآقا یتو چشما یقراریو ب شوق
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گرفتم  میباز شدن در نگاهمو از ج یحرف زده بودم که با صدا میر با جچقدر گذشته بود و چقد دونمینم

 و سمت در برگشتم.

 نگاهم کرد و گفت: زدی.ت مج مکه هنوز توش شهو ییبا چشما گانیر یآقا

 وقته رفتن النا. گهی_ د

 لب گفتم : ریز آروم

 .گهید قهی+ باشه ، فقط چند دق

و  دمیکش میج یتو موها یقیجام بلند شدمو نفس عمرفت که از  رونیتکون داد و از اتاق ب یسر

 گوشش گفتم: کینزد

 . شتیپ گردمیزود برم یلی+ خ

 رفتم. رونیزدمو از اتاق ب میج یشونیبه پ یا بوسه

 کرد. یزد و از دکتر خداحافظ یلبخند دنمیبا د گانیر یرفتم که اقا ییرایسمت پذ به

 کنه. ینخواد کار نیتو ماش کردمیدلم دعا م یو تو زدیموج م گانیر یآقا یتو چشما یقراریو ب شوق

. 

پاهام گذاشت و شروع به  یدستش رو رو میشد نیکه سوار ماش یتصورم از همون لحظه ا رخالفب

 .نوازش کرد 

صورتم رو به سمت خودش چرخوند و  تیبا اعصبان گانیر یشد که اقا یاز گوشه چشمم جار یاشک

 گفت :

غرق  یبدبخت یهم خودت هم دوستات تو کنمیم یکار ادیه اشک از چشمات بقطر هی گهید باری_ اگه 

 . یزیکارت حس لذت منو بهم بر نیبا ا دمی؟!! بهت اجازه نم یدی.فهم دیبش

 لبم گذاشت و گفت : یبگم که انگشتشو رو یزیحرفش شوکه شدم و خواستم چ از
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 صداتو بشنم خوامینگو نم یچی_ ه

 د رو به زحمت قورت دادم .که تو گلوم نششته بو یبغض

 شد . رهیخ رونینگاهشو ازم گرفت و از پنجره به ب گانیر ینگفتم که اقا یزیچ و

 هم گذاشتم. یدادمو چشمام رو رو رونیمحکم ب نفسمو

 

رو بده  میعمل چشم ج نهیخواست انجام بدم تا هز یتاهر کار میقرار گذاشته بود شیدو ساعت پ نیهم

 اما انگار گند زدم .

 

 عمارت نگهداشت . یجلو نیماش قهیزده نشد و بعد از چند دق نمونیب یحرف چیبه عمارت ه دنیرس تا

 

 شدمو وارد عمارت شدم . ادهیپ نیبشم از ماش گانیر یکه منتظر اقا نیا بدون

 

 راست از پله ها باال رفتمو وارد اتاقم شدم . هی نیبخاطر هم رمیدوش آب گرم بگ هی خواستیم دلم

 

 تو چهارچوب در ظاهر شد و مانعم شد . گانیر یکه در رو ببندم آقا نیقبل از ا اما

 

 به چشماش که مملو از شهو.ت بود انداختم که گفت : ینگاه

 یرو جبران کن یآورد شیقبل پ قهیکه چند دق ییاالن ناراحت یتونیبهت بدم ! م گهیشانس د هی_ اومدم 

 ؟ هینظرت چ
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به سمت لبام هجوم آورد ومنو تو  هیثان کیگفتم که تو کمتر از  یقفل شدم باشه ا یلبا نیب از

 کرد . یحصار دستاش زندان

 

 ازم جدا بشه به سمت تخت کشوندتم . یکه لحظه ا نیو بدون ا دیبوسیولع لبامو م با

 

 زد . مهیتخت انداختتم و روم خ یهل رو هی با

 

 هیکنم اما  یباهاش همراه خواستیم ازم ملبا یدهنم فرو کرده بود و با حرکتش رو یتو یرو زبونشو

 . شدیاز درونم مانعم م یحس

 

 نکرد و شروع به درآوردن لباس هام کرد . یا گهیرو ندارم اصرار د شیمتوجه شد قصد همراه یوقت

 

که دلم  یجور دیلرزیم فیخف یلیخ ادیو لباش از شهو.ت ز زدیموقع درآوردن لباسم برق م چشماش

 آب دهنم رو تو صورتش پرت کنم .االن  نیهم خواستیم

 

 االن آب دهنم رو تو صورتش پرت کنم . نیهم خواستیکه دلم م یجور

 

و شروع به مک زدنشون کرد .نه هام برد یام نگاهمو ازش گرفتم که سرشو به سمت س نهیفشار س با

 .چ

 ! دهیکه انگار تا حاال ند دادیو فشار م زدی.ــه هام رو تو مک منـــیس یجور

 گفت : گانیر یخودم رو گرفته بودم که آقا یناله کنم اما جلو خواستمیدرد م زا
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 به قلم سوگند

 

 االیرو تجربه کنم  دنشیدوباره لذت شن خوامیکشدارت ضعف کرده م یهااون ناله ی_ دلم برا

 آه بکش .

 جز اطاعت کردن نداشتمو شروع کردم به ناله کردن . یحرف هاش تمام بدنم مورمور شد اما چاره ا از

 نهیهم یلعنت_ 

 تر رفت . نییبدنم جدا کنه پا یکه لباشو از رو نی.ــنه هام زد و بدون اـــیس نیب یپر شهوت یبوسه

 . دیتر رفت که به واژنم رس نییپا انقدر

 

 

 گفت : گانیر یخودم رو گرفته بودم که آقا یناله کنم اما جلو مخواستیدرد م از

 آه بکش . االیرو تجربه کنم  دنشیدوباره لذت شن خوامیکشدارت ضعف کرده م یهااون ناله ی_ دلم برا

 جز اطاعت کردن نداشتمو شروع کردم به ناله کردن . یحرف هاش تمام بدنم مورمور شد اما چاره ا از

 نهیهم ی_ لعنت

 تر رفت . نییبدنم جدا کنه پا یکه لباشو از رو نی.ــنه هام زد و بدون اـــیس نیب یپر شهوت یوسهب

 . دیتر رفت که به واژنم رس نییپا انقدر

 و شروع کرد به خوردنش . دیواژنم کش یرو زبونشو

 

 . گرفتیم یزیو هر از گاه گاز ر خوردیبا ولع واژنمو م یلیخ

 

 یتا هر کار کردمینم یاما مخالفت دادیبهم م یحس چندش آور ششیته رشدن  دهیزبونش و کش یسیخ

 بکنه ! خوادیکه م
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 با واژنم ور رفت که بالخره خسته شد و شروع به دراوردن لباس و شلوارش کرد . انقدر

 

 .ــمه زدو ـــیاز درآوردن لباسش روم خ بعد

 لبام قفل کرد. یرو لباشو

 کم کم واردم کرد ! دویواژنم کش یآروم رو یلیپام بردو خ نیب دستشو

 گوشم گفت : کیکه نزد دمیکش یحرکت دستش آه از

خودمو  نقدریکردنــ*ــــت ا یباهام کرد که برا یداغ بودنت  هم کار نی!! هم یداغـــ.ـــ یلیتو خ ی_ لعنت

 تو دردسر بندازم !

و با لذت شروع به  ام رو وارد دهنش کرد نهیتوجه به حرفش نگاهمو ازش گرفتم که نوک س یب 

 خوردنشون کرد .

 ! شدیفکر نکنم اما نم فتهیکه قرار ب یبه اتفاق کردمیم یو سع کردمیدرد ناله م از

پام  نیکه حس کردم ب دادی.ــنه هامو فشار مـــیکرد و همزمان س شتریسرعت دستشو ب گانیر یآقا

 شده ! سیخ

 لبخند نگاهم کرد و گفت : با

 . یبکنمت که جر بخور یجور خوادیچون دلم م یبش نیتر از ا سی_  بهتر خ

 و ادامه داد : دیکش شیمردونگ یغبض نگاهش کردم که دستمو رو با

 النا ؟!! هی_نظرت چ

 ؟!! ی_ هوم؟! دوسش دار

 کنم ! یاما مجبور بودم باهاش همکار دادیحرفاش احساس تهوع بهم دست م از

 م :که تو گلوم نشسته بود رو قورت دادم و گفت یبغض
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 نداارم . ی+ نظر

 شد و گفت : لیلبخندش به خندا تبد 

 _ باشه پس بزار بعد از تموم شدن کار نظرتو بپرسم .

 رو واردش کرد ... شیتمام مردونگ کباریکردو  مینگفتم که خودشو روبه روم تنظ یزیچ درجوابش

 دن کرد !گفت و شروع به تلمبه ز یلب جون ریز گانیر یکه آقا دمیکش یظیدرد آه غل از

 

ضربه  یشتریتا با شدت ب کردیبدنش رو کامال روم انداختو با دستش پاهام رو از هم باز م ینیسنگ

 هاشو واردم کنه .

 بود. دهیچیشده بود وتو کل اتاق پ لیتبد غیو ناله هام به ج کردیوقفه ضربه هاشو واردم م یب

 مصرف کرده . ی*ــــسجنــ یقوا شیسرعت و شدت ضربه هاش مشخص بود که قرص افزا از

رو تا انتها واردم  شیو مردونگ شدیم کیتحر شتریکه انگار ب دمیکشیکمرش م یدرد دستامو رو از

 . کردیم

 به باسنم زد و گفت : یمحکم یلیناله هام با ضربه هاش هماهنگ شده بود که س یصدا

 . یمن ناله کن ریز دیبا ی_ تا جون دار

 شدن رو تجربه نکرده بودم . زیو تحقانقدر حس بد  میوقت تو زندگ چیه

 ! دیتو چشمام حلقه زده بود که موهامو تو دستاش جمع کرد و به سمت خودش کش اشک

 گوشم گفت : کیکه نزد دمیاز درد کش یغیج

 بلندتر ناله کن . اااالی...  نهی_ هم

 کردم که محکمتر ضربه هاشو واردم کرد و گفت : شتریناله هام رو ب یصدا

 . یمن رخوابیز _ بگو تو

 گفتم : دهیبر دهیبر هیشدن و با گر یرو گونه هام جار اشکام
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 توام . رخوابی... ز ری+ م  ... من ز

 و ادامه داد : دیاز سر لذت کش یآه

 . کنمیم کارتی_ بگو دارم چ

 شد و گفتم : شتریهام ب هیگر شدت

 . یکنیمنو م ی+ دار

 باسنم رو باز کرد . نیرو باسنم زد و با دستش ب یا گهید یلیس

 

 رو واردم کرد و تا انتها فشار داد . شیکنه تمام مردونگ کاریچ خوادیبخوام بپرسم م نیاز ا قبل

 

 که شروع به ضربه زدن کرد ! دمیکش یمحکم غیرفت و ج هیدرد نفسم چند ثان از

 

 تخت افتاد ! یو کنارم رو دیکش رونیضربه نزده بود که خودشو ازم ب شتریب چندتا

 

 باسنم رو باز کرد . نیرو باسنم زد و با دستش ب یا گهید یلیس

 رو واردم کرد و تا انتها فشار داد . شیکنه تمام مردونگ کاریچ خوادیبخوام بپرسم م نیاز ا قبل

 که شروع به ضربه زدن کرد ! دمیکش یمحکم غیرفت و ج هیچند ثاندرد نفسم  از

 تخت افتاد ! یو کنارم رو دیکش رونیضربه نزده بود که خودشو ازم ب شتریب چندتا

 تخت بلند شدمو به سمت حموم رفتم . یتوجه بهش از رو یب

 دراز باشم و بخواد لمس کنه ... یلحظه کنار اون عوض هی یحت خواستینم دلم

 . خوردیبهم م یزندگ نیاز ا محال
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 ! دادیعذابم م دنشیبدنم مونده بود و د یرو یاون عوض یدست ها یجا 

 که در رو قفل کردم به سمت وان رفتم . نیدادمو بعد از ا رونیبا بغض ب نفسمو

 وان رو باز کردم و داخل وان نشستم . ریش

 تونست حالمو خوب کنه . یحموم آب گرم نم هیجز  یچیه

 دادم و با خودم گفتم : رونیهم گذاشتم و نفسمو ب یرو رو چشمام

 ! یقول داد میدختر تو به ج یباش یقو دیبا

 ...مدته  هی یفقط برا نیا

 ! شهیتموم م یک ستیکه معلوم ن یمدت هی

 کردن . هیشروع کردم به گر صدایشدن و ب یگونه هام جار یهام رو اشک

 

 فرو رفتم . ایرو یخواب ب هی یم که چشمام گرم خواب شد و توکرده بود هیحموم گر یچقدر تو دونمینم

 

 اومدم . رونیدر به زحمت چشمام رو باز کردم و از وان ب یبودم که به صدا دهیچقدر خواب دونمینم

 اومدم . رونیاز حموم ب عیو سر دمیچیحوله دور خودم پ هی

 و چهارچوب در ظاهر شد و گفت ؛بلند به سمت دد رفتم و در رو باز کردم که خدمت ت یقدم ها با

 منتظر شمان . گانیر یخانم شام آماده اس آقا ×

 دادم و گفتم : رونینفسم رو ب کالفه

 استراحت کنم خوامیندارم م لی+ من م

 بگه در رو بستم و به سمت تخت خوابم رفتم . یزیکه چ نیاز ا قبل

 هم گذاشتم . یتخت انداختم و چشمام رو رو یرو خودمو
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 خوابم برد . یک دمینفهم یکوفته بود و از خستگ یسابح بدنم

. 

. 

 تخت بلند شدم . یکردم و از روبا احساس ضعف چشمام رو باز  صبح

 متورم شده . کردمیو حس م سوختیم شبید یپام از رابطه نیب

 پام برسم . نیب تیبه وضع یرفتم تا کم ییراست به سمت دست شو هی

 رفت . یم یاهیاز ضعف سگرسنه ام بود که چشمام  یبقدر

 به سمت در رفتم . هیاومدم و  رونیب ییاز شستن دست و صورتم از دست شو بعد

 تحمل کنم !! یگرسنگ نقدریتونستم دربرابر ا ینم گهید

 به گوشم خورد . ییآشنا یرفتم که صدا نییبلند از پله ها پا یقدم ها با

 تر رفتم تا صدا برام واضح شد . کینزد یکم

 !! ایمار ید صدابو خودش

 ؟!! کردیم کاریچ نجایاون ا اما

 کردم تا صداشونو بشنوم . یخودمو مخف ییرایسالن پذ یاز ستون ها یکی پشت

 راحت . التونیخ کنمیم یریگیاون،موضوع رو هم من پ ستیبه تشکر ن یازین کنمی_ خواهش م

 از جاش بلند شد و گفت : ایمار

 . رمیوقتتون رو نگ نیاز ا شتریبرم و ب گهیبهتره من د دیما هست یبرا ی* واقعا شما کمک بزرگ

 ! دمیحرفشون رس یانگار آخرا یلعنت

 هم از جاش بلند شد و گفت : گانیر یآقا

 روز خوش  مونمی_ باهاتون در تماس م
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 * روز خوش .

 رفت چشم دوختم و چشمام پر از اشک شد . یبلند به سمت در م یکه با قدم ها ایمار به

 ! میاز هم دور نبود نقدریاوقت  چیه

 . کردمیرو کنارم حس م شیخال یجا کردمیدلم براش تنگ شده بود و حس م تینها یب

 : دمیراست پرس هیرفتم و  گانیر یمطمئن شدم به سمت اقا ایاز رفتن مار یوقت

 ؟! نجایاومده بود ا یچ یبرا ای+ مار

 اورد و با لبخند بهم گفت : رونیب یاز گوش سرشو

 ؟! یدیخوب خواب شبی، د زمیعز ریبخ_ صبح 

 گفتم : دمویاخم هام رو تو هم کش گانیاز زبون ر شبید یادآوری با

 افتاده ؟! یاتفاق دمیمزخرف هاجواب سوالم رو بده  پرس نیا ی+بجا

 پر رنگ تر شد و گفت : لبخندش

 تا بهت بگم . ایافتاده ، ب ادی_ اتفاق که ز

 رفت . یناهارخور زیاشه به سمت ماز من ب یکه منتظر جواب نیا بدون

 روش نشستم که گفت : روبه یصندل یاجبار پشت سرش حرکت کردم و رو به

 ؟! یکدومش رو بشنو یخبر بد اول دوست دار هیخبر خوب برات دارم  هی_ 

 دادم و گفتم : رونی، کالفه نفسم رو ب خوردهیبهم م یا شهیسوال کل نیاز ا حالم

 هر دوتاشو بفهم ؟!! زودتر بگو ... خوامیم یداره وقت ی+ چه فرق

 و گفت : دیحرفم خند از

 گمی_ باشه باشه حق باتوعه ، خب اول خبر بد رو بهت م

 استرس نگاهش کردم که ادامه داد : با
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 ! قراتهیب یبده و کل یلیکنه متاسفانه حالش خ دایتا تو رو پ ورکیوین ادی_ مادرت داره م 

 و  تو دلم گفتم لعنت من . ختیگونه هام ر یده بود ناخواسته روکه تو چشمام حلقه ز ییها اشک

 خوشحاله . کلیکنار ما کیتو اون آپارتمان ش طشیبارداره و از شرا ایکه مار نهی_ خبر خوب هم ا

 باردار بود ؟!!! ایمار شدجدایمن باورم نم یخدا

 زدم که ادامه داد : یهام لبخند هیگر ونیم

 .اومده بود  نجایا نیامروز هم بخاطر همکنم  دایپ تو رو خوادیازم م ای_ مار

 دونستمیخفه اش کنم اما م خواستیدلم م کردیصحبت م میزندگ یها یراحت راجب بدبخت نقدریا یوقت

 که مقابلش دستم بسته اس !

 

 و  تو دلم گفتم لعنت من . ختیگونه هام ر یکه تو چشمام حلقه زده بود ناخواسته رو ییها اشک

 خوشحاله . کلیکنار ما کیتو اون آپارتمان ش طشیبارداره و از شرا ایکه مار نهی_ خبر خوب هم ا

 باردار بود ؟!!! ایمار شدجدایمن باورم نم یخدا

 داد : زدم که ادامه یهام لبخند هیگر ونیم

 .اومده بود  نجایا نیامروز هم بخاطر همکنم  دایتو رو پ خوادیازم م ای_ مار

 دونستمیخفه اش کنم اما م خواستیدلم م کردیصحبت م میزندگ یها یراحت راجب بدبخت نقدریا یوقت

 که مقابلش دستم بسته اس !

 گفت : یساختگ یکه با ناراحت ختیگونه هام ر یهام رو اشک

 . شهیدرست م زایچ نینکن ، همه ا تییخودتو اذ نقدریا کنمیهش م_ النا خوا

 گفتم ؛ ادیفر با

 ؟! شهیدرست م یگیاونوقت تو م ورکیوین ادی؟! مادرم حالش بد و داره م شهیدرست م ی+ چ

 با دست خاروند و گفت : سرشو
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 نجایا ادیکه ن یکن یکار یتونی_ خب م

 نگاهش کردم که ادامه داد ؛ یسوال

 یکنیدرسات تمرکز م یرو یام بهشون بده و بگو که دار یپ هیاز عکساتو براشون بفرست و _چندتا 

 . یبه دانشگاه برگرد یتا باز بتون یخونیو درس م

 تو وجودم رخنه کرد و دستامو مشت کردم . تیحرفاش اعصبان از

روش بلند شدمو آب دهنمو تو صورتش پرت کنم اما خودمو کنترل کردمو با نفرت از رو به  خواستمیم

 . دمیبه سمت اتاقم دو

 زدم : ادیو فر دمیرو محکم کوب در

 یییییییییلعنت یلعنت

 ها رو نداشتم . یحجم از بدبخت نیمقابل ا ستادنیا ینا گهیو د شدیروز م ریروزم بدتر از د هر

 ارمیدرب ینگران نیکنم تا خانواده ام رو از ا کاریچ دیبا دونستمیکردم ونم دایرو پ میچمدونم گوش یتو از

. 

 . دیرسیبه ذهنم م گانیر یآقا شنهادیو فقط پ دادیقد نم ییبه جا فکر

 کردم و خطم رو روشن کردم . دایرو پ میچمدونم گوش یناچار از تو به

 رو گفتم . گفتمیم دیکه با ییمامان ارسال کردم و دروغ ها یعکس از خودم انداختم و برا چندتا

 . رهیآروم بگ یه و کمبودم که باور کن داواریام

 تراس بود نشستم یکه تو ییصندل یکه رو ختیر یگونه هام م یصدا رو یهام ب اشک

 بلند شد . میزنگ گوش ینگذشته بود که صدا قهیدق چند

  ییاسم مامانم اشک هام رو پاک کردم و با صدا دنیانداختم و با د یبه صفحه گوش ینگاه

 نلرزه جواب دادم . کردمیم یسع که

 الو ؟ ×
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 سالم مامان حالت خوبه ؟ ×

 آره من خوبم نگران نباش . ×

 رمیاون دانشگاه رو بگ هیدوباره سهم خوامیکردم م دایشغل خوب پ هیو  مونمیاز دوستام م یکی شیپ ×

. 

 باشه حتما ×

 . گردمیاما زود برم امیتونم ب یمن گفتم که نگران نباش ، فعال نم یاوه خدا ×

 خداحافظ زنمیباشه زنگ م دیمراقب خودتون باش ×

 کردن . هیشروع کردم به گر یبلند یو با صدا دمیکوب واریرو تو د یگوش تیاعصبان از

 

. 

. 

. 

 ماه بعد ... دو

 . زدیرو تا انتها واردم کرد و با سرعت ضربه م شیمردونگ

 ناله هام تمام اتاق رو پر کرده بود . یو صدا زدمیتخت رو چنگ م یرو یدرد ملحفه ها از

 که با شهو.ت گفت : دمیکش یظیبه باسنم زد آه غل گانیر یکه آقا یمحکم یلیس با

 ... آه بکش ... نهی_ هم

 نبود ! یشده بود اما چاره ا نیهام سنگ نفس

 داشتیو دست از ضربه زدن برنم فتادیروم م یشگ وحش هیمثل  کردیکه مصرف م ییقرص ها بخاطر

. 
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و رابطه هامون خشن تر و پر  شدیم یحشــ.ـــر رشتیب گانیر یآقا گذشتیم شتریب یهرچ

 ! شدیدردتر م

رو وارد دهنش کرد  شونیکیهام حمله کرد و  نهیبه سمت سـ.ــــ گانیر یبود که آقا دهیچیتو بدنم پ درد

. 

 . دیکشیم یمردونه ا یوآه ها زدیامو مک م نهیســــ.ـ کردیکه ضربه هاشو واردم م همزمان

 به باســ.ـــنم زد و گفت : یا گهید یلیبودم که سدرد چشمام رو بسته  از

 کنم . یخودمو تو دهنت خال خوامی_ آماده باش م

 . میصورتش بکوب یبا مشت تو خواستیم دلم

 ... یعوض رمردیپ

دهنم  یبه سمت صورتم اومد و تو عیو سر دیکش زونیرو ازم ب شینفرت بهش نگاه کردم که مردونگ با

 فرو کرد .

 ثابت بمون ... مراقب باش دندونات بهش نخوره ! ینجوریخوبه النا هم یلی. خ_  آههههه ...

اما با اون  ارمیباال ب خواستمیلزج م عیو اون ما خوردیکه به دهنم م شیمردونگ یبرخورد موها با

 معده دوباره برگشت . اتیتمام محتو اوردمیکه تو دهنم بود مطمئنم بودم اگه باال م یحجم

برم اما مانعم شد و  ییکرد بلند شدم تا به سمت دستشو یکه تمام آبشو داخل دهنم خال هقیاز چند دق بعد

 گفت :

 ! یهمه اشو قورت بد دی_ صبر کن کجا ؟! با

 دهنم گذاشت و مجبورم کرد همه اشو قورت بدم . یکه دستشو رو کردمینفرت بهش نگاه م با

تا معده ام رو چسبناک  یتمام آبش از مر کردمیتمام وجودم رو گرفته بود و حس م یزینفرت انگ حس

 کرده !

 و با نفرت گفتم : ختیاز گوشه چشمم فرو ر یکه اشک کردیبا لبخند نگاهم م گانیر یآقا

 که ... ی+ تو حق ندار
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معده ام بود رو  یکه تو یحس حالت تهوع بهم دست داد و هرچ هویتموم نشده بود که  حرفم

 تخت باال اوردم . یرو

 

برم اما مانعم شد و  ییکرد بلند شدم تا به سمت دستشو یکه تمام آبشو داخل دهنم خال قهیاز چند دق بعد

 گفت :

 ! یهمه اشو قورت بد دی_ صبر کن کجا ؟! با

 دهنم گذاشت و مجبورم کرد همه اشو قورت بدم . یدستشو روکه  کردمینفرت بهش نگاه م با

تا معده ام رو چسبناک  یتمام آبش از مر کردمیتمام وجودم رو گرفته بود و حس م یزینفرت انگ حس

 کرده !

 و با نفرت گفتم : ختیاز گوشه چشمم فرو ر یکه اشک کردیبا لبخند نگاهم م گانیر یآقا

 که ... ی+ تو حق ندار

 یمعده ام بود رو رو یکه تو یحس حالت تهوع بهم دست داد و هرچ هویم نشده بود که تمو حرفم

 تخت باال اوردم .

 مصرررررف یب ی_ دختره

 شد ... یگونه هام جار یتخت افتادم و اشکهام رو یکه تو صورتم فرود اومد رو یمحکم یلیس با

 . یکه تا آخر عمر فراموش نکن ماریسرت ب ییکه صبرم تموم بشه و بال یکنیم یکار یدار گهی_ د

 رفت و در رو محکم پشت سرش بست . رونیب گانیر یبگم آقا یزیکه چ نیا بدون

 رفت و در رو محکم پشت سرش بست . رونیب گانیر یبگم آقا یزیکه چ نیا بدون

 

 . اوردمیپشت سرهم و حال بهم زن کم م یرابطه ها نیداشتم مقابل ا گهید
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 رفتم . یبهداشت سیحمت بلند کردم و به سمت سروکوفته ام رو به ز بدن

 

. 

. 

 .شکمم چشمامو باز کردم  ریبا احساس درد ز صبح

 پام متورم شده بود و حس سوزش داشتم . نیب شبیرابطه د بخاطر

 . شدمیدور م اهامیاز رو شتریو ب شدمیم روزیافسرده تر از د یعمارت لعنت نیا یروز تو هر

 رفتم . شیآرا زیبه سمت متخت بلند شدم و  یرو از

 خودم تکون دادم !! یتاسف برا یبه معن یبه خودم انداختم و سر ینگاه نهییآ تو

 وزن کم کرده بودم . یدوماه به اندازه چند سال شکسته تر شده بودم و کل نیا یتو

 ! رفتیم نیاز ب یگریپشت سر د یکی دهامیدرحال بدتر شدن بود و ام زیچ همه

 نیو ا کردمیهر روز با عذاب وجدان روزهامو شب م ستیقابل درمان ن میچشم ج دمیکه فهم یروز از

 عمارت برام عذاب آور شده بود .

کرده  رییاخالقش به کل تغ یجنس یتوان بخش یاز اندازه قرص ها شیهم بخاطر مصرف ب گانیر یآقا

 تا  باهاش رابطه داشته باشم . کردیروز چندبار مجبورم م یبود و تو

 ! ارودیمادرم قلبم رو به درد م یها یقرار یاز همه ب شتریب اما

 . دیکش ریو قلبم ت ختیگونه هام ر یاشک هام رو میکه باهم داشت یخوب یروزها یادآوری با

 داشتم . اجیمادرم تنگ شده بود و به آغوش پر مهرش احت یدلم برا یا گهیاز هر وقت د شتریب

 کردم !و اشک هام رو با دستم پاک  دمیکش یآه

 به مادرم زنگ بزنم و صداش رو بشنوم اما دودل بودم !! خواستیم دل

 برداشتم . میکنارتختم رفتم و گوش زیدست دست کردن بالخره به سمت م قهیاز پند دق بعد
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 از خانواده ام نداشتم . یکه خاموش بود و خبر شدیم یهفته ا کی

 نگران ترشون کرده بود . نیوغ بوده و همدوماه اونا هم متوجه شده بودن که حرفام در نیا یتو

 .نگهداشتم تا روشن شد  هیرو چند ثان میپاور گوش ی دکمه

 شیصفحه به نما یاز دست رفته باال یها و تماس ها امیپ لیس میبعد از روشن شدن گوش بالفاصله

 دراومد !

 داشتم . امیفقط از پدرم پ شهیهام شدم که برخالف هم امیپ وارد

 ه گرفته بودم .دلشور یکم

 نبود !! یچیه ناریا ادامایم امیمادرم بهم پ شهیهم

 . ستادیاز تپش ا هیقلبم چند ثان امیپ نیپدرم رو باز کردم و با خوندن اول یها امیپ عیسر

اشکهام رو گونه  مارستانیتخت ب یعکس مادرم رو دنیتر اومدم که با د نییچت پا یتو صفحه یکم

 شد . ریهام سراز

 . کردیو حس عذاب وجدان داشت خفه ام م شدیپدرم حالم بدتر م امین هر پخوند با

 . رفتمیحتما به مالقات مادرم م دیبا

 خودم رو ببخشم ! تونستمیوقت نم چیه ومدیسرش م ییبال اگه

 من خودت مراقب مادرم باش ! یخدااا

 . رفتمیمالقات مادرم م دیشده بود با یهرجور

 . دمیزانوم برداشتم و پوش ریلباس تا ز هیرفتم و به سمت کمد لباسم  یمعطل یب

 دلشوره گرفته بودم . یکم

 نبود !! یچیه ناریا ادامایم امیمادرم بهم پ شهیهم

 . ستادیاز تپش ا هیقلبم چند ثان امیپ نیدن اولپدرم رو باز کردم و با خون یها امیپ عیسر
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اشکهام رو  مارستانیتخت ب یعکس مادرم رو دنیتر اومدم که با د نییچت پا یتو صفحه یکم

 شد . ریگونه هام سراز

 . کردیو حس عذاب وجدان داشت خفه ام م شدیپدرم حالم بدتر م امیخوندن هر پ با

 . رفتمیحتما به مالقات مادرم م دیبا

 خودم رو ببخشم ! تونستمیوقت نم چیه ومدیسرش م ییبال گها

 من خودت مراقب مادرم باش ! یخدااا

 . رفتمیمالقات مادرم م دیشده بود با یهرجور

 . دمیزانوم برداشتم و پوش ریلباس تا ز هیبه سمت کمد لباسم رفتم و  یمعطل یب

از  ننمیکه خدمتکارها بب نیم و بدون ارفت رونیاز اتاقم ب عیصبر کنم ، سر تونستمیلحظه نم هی یحت

 عمارت خارج شدم .

 

 کردم . یمخف ینگهبان خودمو گوشه ا دنیکه با د دمیرو دو یتا در ورود اطیح یفاصله

 !!؟ رفتمیم رونیب نجایاز ا دی.... حاال چطور با یلعنت

 فکر کنم . یزانوهام نشستم تا کم یرو اطیهمون گوشه از ح کالفه

 ... دیرسینمبه ذهنم  یچیه

مطمئن نبودم که بخواد به  یحت کردمیموندم حتما دق م یم گانیر یکه اگه تا شب منتظر آقا دونستمیم

 . ادیبا خواسته ام کنار ب یراحت نیهم

 کنم . لکسیخودمو ر یزانوهام گذاشتم تا کم یسرم رو رو کالفه

 . ییایو با خودم آروم باش النا تو از پسش برم دمیکش قینفس عم چندتا

 ( خورد . گانیر ی) سِگ آقا یکه به گوشم خورد سرمو باال اوردم که چشمم به تِس یِخرِخر یصدا با

 لبم نشست . یرو یکه به ذهنم خطور کرد لبخند محو یفکر از
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بود  اطیح یدر خروج کیکه نزد یآروم خودمو به پشت درخت یلیبه اطرافم انداختم و خ ینگاه

 رسوندم .

 رو نشونه گرفتم . یتِس قینفس عم هیکردم و بعد از  دایه باغچه پسنگ از گوش چندتا

 به پارس کردن . کنهیشروع م شهیم داریمطمئن بودم که ب خوردیسنگ بهش م وگه

 خورد ! یتِس یچوب یسنگ رو پرت کردم اما به خونه 3 یشماره با

 رو پرتاب کردم . یا گهیتمرکز کردم و سنگ د دوباره

 کیخورد و تو کمتر از  یتِس یاز سنگ هام به پوزه یکیامتحان کردم که بالخره بار شانسم رو  چند

 چشماشو باز کرد و شروع به پارس کردن . هیثان

 . کردیام م هیتک کهیحتما ت گرفتتمیکا اگه م دونستمیشده بود که م یعصب یبقدر

 نهیرفت تا بب یو به سمت تِس قطع نشد نگهبان در رو کامل باز کرد یتِس یکه پارس ها هیاز چند ثان بعد

 افتاده . یچه اتفاق

 خارج شدم . اطیاز ح عیاستفاده رو بردم و سر تیکه برام به وجود اومده بود نها یفرصت از

 . دمیرس یاصل ابونیبالخره به خ قهیو بعد از چند دق دمیدو ابونیبلند به سمت خ یقدم ها با

 شدم . یخال یتاکس نیولو سوار ا ستادمیا ابونینفس زنان کنار خ نفس

 پام گرفته ! یعضله ها کردمیو حس م دیتپ یتندتند م قلبم

 رو به راننده دادم . گانیآروم شدم آدرس دفتر ر یکه کم نیو بعد از ا دمیکش قینفس عم چندتا

 شدم . رهیها خ ابونیدادم و به خ هیتک نیماش یشهیبه ش سرمو

تا بهم اجازه  کردمیرو م یرو راض گانیر یکه بود آقا یرهرطو دیمادرم بود ، با ریبه کل درگ فکرم

 کنار خانواده ام بمونم . یچند روز دادیم

 کنمیاگه الزم باشه فرار م یحت امی؟!! نههه امکان نداره جلوش کوتاه ب دادیاجازه رو بهم نم نیاگه ا اما

. 
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بهم  گانیر ینه و آقاتا بهم ک کردمیخواهش م حیدلم از مس یدادم و تو رونیکالفه نفسم رو ب 

 اجازه بده !

اتفاق  نیا خواستیو دلم نم کنهیاستفاده م میبرگردوندنم از ج یاگه فرار کنم اون حتما برا دونستمیم

 ... فتهیب

 اومدم !! رونیکه گوشم رو لرزوند هرسان از فکر ب یبوق بلند یفکر بودم که با صدا یتو یحساب

 ؟!! صد بار صداتون کردم .خاااااانم ! حواستون کجاست  میدی* رس

 کردم و گفتم : یراننده نگاه یعصب یبه چهره دهیقورت دادم و ترس یدهنم رو به سخت آب

 . دی+ ببخش

 شدم . ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا عیسر

 بود . دهیبود و وقت ناهار رس 2 بایتقر ساعت

 منتظرش باشم !! دفتر باشه و مجبور نشم دو ساعت یتو گانیر یبودم که آقا دواریام

 ساختمون شدم و سوار آسانسور شدم . وارد

 . دمیرس هیطبقه دوم رو زدم و بعد از چند ثان دکمه

 شدم . ادهیموهامو مرتب کردم و از آسانسور پ یآسانسور کم ینهییآ تو

 که درش باز بود رفتم و وارد شدم . گانیر یسمت دفتر آقا به

 اومد . رونیاز نهادم ب یبود اه یکه خال یمنش زیم دنید با

 رو کم داشتم که وقت ناهار برسم !! نیهم فقط

 به گوشم خورد . گانیر یآقا یکه صدا نمیبود رفتم تا روش بش یمنش زیکه کنار م یسمت مبل به

 !! شهیکه نم یدونی_ خودت هم م

 بازه !! گانیر یدر اتاق آقا یجلوتر رفتم که متوجه شدم گوشه یدادم و کم رییرو تغ رمیتعجب مس با

 برو تا هوس نکردم بکن*مت . نجایاالن از ا نی_ اشک هاتو پاک کن و هم
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 گانیر یدر اتاق آقا یجلوتر رفتم که متوجه شدم گوشه یدادم و کم رییرو تغ رمیتعجب مس با

 بازه !!

 برو تا هوس نکردم بکنــ*ــمت ... نجایاالن از ا نی_ اشک هاتو پاک کن و هم

 

رابطه  کلیتونم همزمان هم با ما یرو ، من باردارم نم فیکث یرابطه نیتمومش کن ا کنمیخواهش م ×

 داشته باشم هم با تو !

 خشکم زد ! هیچند ثان یبرا ایمار یصدا دنیباشن

 !!! دمیشنیداشتم م یمن چ یخدااااااااااا

 ور کرده بود باهاش داشته باشه !رو مجب ایمار گانیر یآقا شدینم باورررررم

 

 اومد . رونیاز نهادم ب یبود اه یکه خال یمنش زیم دنید با

 رو کم داشتم که وقت ناهار برسم !! نیهم فقط

 به گوشم خورد . گانیر یآقا یکه صدا نمیود رفتم تا روش بشب یمنش زیکه کنار م یسمت مبل به

 !! شهیکه نم یدونی_ خودت هم م

 بازه !! گانیر یدر اتاق آقا یجلوتر رفتم که متوجه شدم گوشه یدادم و کم رییرو تغ رمیتعجب مس با

 برو تا هوس نکردم بکن*مت . نجایاالن از ا نی_ اشک هاتو پاک کن و هم

 بازه !! گانیر یدر اتاق آقا یجلوتر رفتم که متوجه شدم گوشه یدادم و کم رییو تغر رمیتعجب مس با

 برو تا هوس نکردم بکنــ*ــمت ... نجایاالن از ا نی_ اشک هاتو پاک کن و هم

رابطه  کلیتونم همزمان هم با ما یرو ، من باردارم نم فیکث یرابطه نیتمومش کن ا کنمیخواهش م ×

 و !داشته باشم هم با ت

 خشکم زد ! هیچند ثان یبرا ایمار یصدا دنیباشن
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 !!! دمیشنیداشتم م یمن چ یخدااااااااااا

 رو مجبور کرده بود باهاش رابطه داشته باشه ! ایمار گانیر یآقا شدینم باورررررم

 . دیلرزیکه بهم دست داده بود م ییو بدنم از شوک عصب ختیگونه هام ر یصدا رو یهام ب اشک

 . یلطف منو جبران کن یتا بتون یو پاهاتو ازهم باز کن نجایا ییایب دیکه من بخوام با یت_ تو تا وق

 دست از سرم بردار . ادیب ایکه بچه ام به دن یحداقل تا وقت کنمیتونم خواهش م ینم گهی_ اما من د

 خونم به جوش اومد . ایمار هیگر یصدا دنیشن با

 رو بکشم ... فیثک ونیخودم اون ح یبا دست ها خواستیم دلم

 یدست مردونه هی هویوارد اتاقش بشم که  خواستمیبود رو پاک کردمو م ختهیگونه ام ر یکه رو یاشک

 بلند کرد . نیزم یمنو از رو هیثان کیبزرگ دهنم رو قفل کرد و تو کمتر از 

 . ستادیچند لحظه قلبم از تپش ا یترس برا از

 شده بود . نیو گرفته بود و نفس هام سنگر مینیب یرو یبزرگ بود که حت یبقدر دستش

وجود شروع کردم  نیاما با ا کردیبود که عضله هام درد م دهیچیمحکم دورم پ یدستاش رو بقدر حصار

 به تقال کردن .

 رفت ! یاز در فاصله گرفت و به سمت در خروج عیسر

 . کردیدرز نم رونیصدام به ب یذره ا یاما حت زدمیم غیتمام توان ج با

 . کردیم شتریترسم رو ب نیباهام داره و هم کاریو چ هیک یعوض نیا دونستمینم

بود  گانیر یواحد آقا یکه روبه رو یخارج شد و به سمت واحد گانیر یبلند از اتاق اقا یقدم ها با

 رفت .

 رفت ... رونیرو باز کرد و ب یدر خروج هیکمتر از چند ثان تو

 . دیکشیم ریتونستم نفس بکشم و قلبم ت یم یسخت به

 !! شکنهیاستخون هام داره م کردمیبود و حس م دهیچیتو کل بدنم پ درد
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اتاق رو باز  هیدر  بالخره یکه اون عوض شدمیو داشتم خفه م شدنیبسته م اریاخت یب چشمام

 انداخت . نیکرد و منو زم

 و شروع کردم به سرفه کردن . دمیکش یقیعم نفس

تونستم خودم رو از  یکه نم کردیدرد م یو بدنم بقدر ختیر یشمام مچ یاز گوشه اریاخت یهام ب اشک

 جمع کنم . نیزم یرو

 کینزد یکلفت یشد و  صدا دهیموهام از پشت کش هویکه  کردمیو سرفه م دمیپچیدرد به خودم م از

 گوشم گفت :

 ! ینستیوش وابده پشت در فالگ ادیو بهت  ادیب گانیر ینزن االن قرار آقا یگ* خودتو به موش ُمرده

 . ستادیکه موهام رو ول کرد و روبه روم ا دمیاز درد کش یغیج

 نگاه کردم . یباال آوردمو به اون عوض یرو به سخت سرم

 داشت . ییورزش کلیپوست که قد بلند و ه اهیمرد س هی

 که ترس به تمام وجودم رخنه کرده بود ! کردینگاهم م یجور

 ام بکنه !باه ینخواد کار کردمیدلم دعا م تو

 وارد اتاق شد . گانیر یباز شد و آقا هویدهنم رو به زحمت قورت دادم که در اتاق  آب

 م .اش بکن کهیت کهیخودم ت یبا دستا خواستیکردم و دلم م یظیاخم غل دنشید با

 

 اورده بود گفت : نجایکه منو به ا یبهم زد و روبه همون مرد یلبخند 

 . یبر یتونیم گهی_  تو د

 * چشم قربان ...

 تو گوشش زد و گفت : یمحکم یلیس گانیر یآقا هویبه سمت در نرفته بود که  هنوز
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رو زدم  یکه هر وقت من اون دکمه لعنت یینجایا یشه تو برا یادآوریرو زدم تا برات  نی_ ا

 به دفترم ... یبرسون هیثان هیخودتو تو 

 

 ادامه داد ؛ گانیر یزدم که آقا یانداختم و پوزخند یپوست نگاه اهیاون مرد س یعصب یچهره به

 .... رونی_ حاال گمشو ب

 

 بلند شدم . یکه تماما پارکت بود به سخت نیزم یاز رو یسخت به

دختر  هیو مثل  ستمیبا خواستمیو تحمل کنه اما من متونست وزنم،ر یو نم کردیهنوز درد م پاهام

 ! نمینش نیزم یرو گانیر یناتوان جلو

 زد و گفت : یلبخند پررنگ تمیوضع دنیبا د گانیر یآقا 

 ؟! ییاالن کجا یدونیوجود نداره ! اصال م دنید یبرا یزیچ نجایالنا ا نی_ بش

 !!! ومدیو خونم به جوش م شدیم شتریب میلبخندش اعصبان دنید با

 گفتم : یلحن پر از نفرت با

 ؟!!!! یهم سواستفاده کرد ای، چرا از مار یفیکث یحرومزاده هی+ تو 

 

 و گفت : دیگلو خند تو

 میتصم نیدو دل بودم که کدومتون رو انتخاب کنم بخاطر هم تشیداشت واقع ی_ خب اونم بدن خوب

 گرفتم هر دوتاتون رو انتخاب کنم .

 

 زدم ؛ ادیمشت کردم و فر تیاز اعصبان دستامو

 که ... یپست فطرت باش دیبا یلی+ اما اون بارداره تو خ
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 دیاون آپارتمان لوکاس با ی!!! اگه من نبودم االن بجا ونهی_ آررررررره بارداره اما به من مد

 ! ومدی، البته اگه از زندان درم کردیتو کوچه ها با دوست پسرش سک.س م

 

 .... یآشغال هی+ تو واقعا 

 

 و گفت : دیاز قبل خند بلندتر

قبول کنه  کنمیرو هم مجبور نم یکس خوامیم زیچیفقط  کنمیم هیکه به بق ی_ نه نه  من فقط درقبال لطف

. 

 

 بهش زدم که ادامه داد ؛ یپوزخند

دفترمه چند ساله  یواحد رو که روبه رو نی، ا دیخودتون رو بفروش دیکه حاضر دیی_ آشغال شماها

بکنــ*ــــم  نجایخودشون رو بفروشن رو ا لنیما تیکه مثل تو و اون دوست عوض ییتا کسا اجاره کردم

. 

که  ییو گذاشته تا جا دهیکش نییشلوارش رو پا نجایبار ا 10از  شتریدوست به ظاهر پاکت ب همون

 بکنـــ*ـــمش . تونمیم

 

 .  شدمیم تریاشک تو چشمام حلقه زد و عصبان زدیکه م ییحرف ها از

 

 ! دییآشغال تو و دوستت و امثال شما یدی؟!! نکنه چون فهم یکنیم هی_ چرا گر

 داد زدم ؛ تیحرفاش رو نداشتم ، با اعصبان دنیشن طاقت

 . ی+ خفههههههه شو عوض
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 و گفت : دیخند یبلندتر یصدا با

اگه هر  یکه من حت ادهیشهر ز نیا یانقدررررر آشغال مثل تو تو یستی_  نگران نباش النا تو تنها ن

گرفتم اجاره اشون بدم تا  میتصم نی، بخاطر هم دیرسینم هیفرصت به بق کردمیروز ده تاشون رو م

 هم بکنم ! یکسب درامد هی ینجوریا

 نیکنم و ا دایپ یزیچیتا  زدمیم دینفس هام نامنظم شده بود و با نگاهم اطرافم رو د تیاعصبان از

 خفه کنم ! شهیهم یرو برا یعوض

 

 . یهست یکه تو چه جونور کنمیو ثابت م کنمیم تیا+ ازت شک

 تر شد و گفت : کیبهم نزد یکم

 ! یدِم آخر نیمن انقدر قدرنشناس نباش حداقل ا ی_ اوه خدا

 

 حرفش ترس به تمام بدنم رخنه کرد و با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد ؛ از

!!  دهیکردم که از تو بهتره م دایپ دیجد سیک هی، راستش من  یدِم آخر نیگفتم ا یدی_ آره درست شن

 ها !اجاره ستیل یقرار تو رو بزارم تو نیبخاطر هم

 

 نیکنم و ا دایپ یزیچیتا  زدمیم دینفس هام نامنظم شده بود و با نگاهم اطرافم رو د تیاعصبان از

 خفه کنم ! شهیهم یرو برا یعوض

 . یهست یکه تو چه جونور کنمیو ثابت م کنمیم تی+ ازت شکا

 تر شد و گفت : کیبهم نزد یکم

 ! یدِم آخر نیمن انقدر قدرنشناس نباش حداقل ا ی_ اوه خدا

 حرفش ترس به تمام بدنم رخنه کرد و با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد ؛ از
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کردم که از تو بهتره  دایپ دیجد سیک هی، راستش من  یدِم آخر نیگفتم ا یدیدرست شن _ آره

 ها !اجاره ستیل یقرار تو رو بزارم تو نی!! بخاطر هم دهیم

 حال بهم زن ... یعوض رمردیپ

 لحظه از تعجب خشکش زد . هیتو صورتش زدم که  یمحکم یلیس

 بودم تا متوجه ترسم نشه . ستادهیروبه روش ا یوربودم اما همونج دهیکه کرده بودم ترس یکار از

 !! ارهیسرم م ییحتما بال دونستمیتپش قلبم باال رفت م گانیر یآقا یخنده یصدا با

 تو گوشم زد! یمحکم یلیبه سمتم حمله کرد و س هویکنم که  کاریچ دونستمینم کردویکار نم مغزم

 م .افتاد نیزم یبودم که رو فیانقدر ضع شیلیس دربرابر

 و مزه خون رو تو دهنم احساس کردم . رفتیم یاهیمحکم زد که چشمام س یبقدر

 دوباره بهم زد . یمحکم تر یلیگفتم که س یشدن موهام آخ بلند دایکش با

 ی+ ولم کن عوووووض

 شدش گفت ؛ دیکل یدندون ها نیو از ب دیمحکمتر کش موهامو

نفر اجاره ات دادم اونوقت  3همزمان به  یوقت گوش من ؟!! یریز یزنیکه م ی_ حاال انقدر پررو شد

 . یغلطا نکن نیاز ا یفهمیم

تو دستش جمع  شتریموهامو از دستش ازاد کنم اما هر دفعه موهام ب خواستمیو م کردمیناله م هیگر با

 . کردیم

 دهنم گذاشت و گفت : یشده بود که دستشو رو لیهام به هق هق تبد هیگر

 بدبخته ! یهرزه هیبفهمن دخترشون ات خانواده کنمیم ی_ کار

 !! ومدیدرنم ییازم صدا غیو بجز ناله و ج دمیکشینفس م یسخت یهام ب هیگر ونیم

 زد ؛ ادیکه رهام کرد و فر رفتمیداشتم از هوش م گهید

 ممممم؟؟ی؟؟؟ ت می_ ت
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 پوست وارد شد . اهیدر اتاق باز شد و همون مرد س دیطول نکش شتریب هیثان چند

 بان ؟!* بله قر

، بجاش الکساندرا بفرست به  میدیاشون مکه اجاره ییکسا یهیبق شیرو ببر پ فیکث یهـــ*ـــرزه نی_ ا

 عمارتم .

 . ادیالکساندرا هم قراره پس فردا ب میندار نیا یبرا یی* اما قربان تا فردا جا

 داد و گفت : رونیب تینفسشو با اعصبان گانیر یآقا

 از جلو چشمام گمشو ... یدیدرست انجام نموقت کاراتو  چیه ی_ لعنت

 ! زارهیاش ماجاره ستیحتما منو تو ل یعوض نیکه ا دونستمیاروم شدم اما م یحرفا کم نیا دنیشن با

 جابه جا شدم اما پاهام توان بلند شدن نداشت ... نیزم یرو یکم

 زانوهاش نشست وگفت : یبا خنده به سمتم اومد و کنارم رو گانیر یآقا 

*ــمت که کنــــیم یعمارت خودم و جور برمتیخوشحال نباش هــ*ــــرزه کوچولو امشب م یادیز_ 

 ! یوقت فراموش نکن چیه

 گهیرفت و د یاهیشدن دوباره موهام چشمام س دهیفـــ*ـــاکم رو به سمتش گرفتم که با کش انگشت

 . دمینفهم یزیچ

 

. 

. 

. 

 رد چشمام و باز کردم ...تو بدنم رخنه ک هویکه  ادیز یاحساس سرما با

 یآقا یهاخنده یانداختم که صدا کردیازشون چکه م خیبه لباس ها و موهام که آب  یتعجب نگاه با

 به گوشم خورد . گانیر



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 گذاشت و با لبخند گفت : نیکه تو دستش بود رو زم یآب سطل

 ؟!! یدیالنا !؟ خوب خواب یشد داری_ بالخره ب 

 و  دیلرزیبود م ختهیکه روم ر یاز آب بدنم

 به خودم مسلط بشم . یتا کم دمیکش قینفس عم چندتا

 ؟! زمیعز یجوابم رو برد یخوای_ نم

 به اطرافم انداختم ... یتوجه به حرفش نگاه بدون

 شکنجه بود ، بودم ! یاتاق ها هیشب شتریاتاق که ب هی یتو

 واریکه به د یبیغر بیعج یها شالق دنیبا نگاهم کل اتاق رو از نظر نگذرونده بودم که با د هنوز

 شد !! ریبودن ترس تو وجودم سراز زونیاتاق او یچرم

 

 تو بدنم رخنه کرد چشمام و باز کردم ... هویکه  ادیز یاحساس سرما با

 یآقا یهاخنده یانداختم که صدا کردیازشون چکه م خیلباس ها و موهام که آب به  یتعجب نگاه با

 به گوشم خورد . گانیر

 گذاشت و با لبخند گفت : نیکه تو دستش بود رو زم یآب سطل

 ؟!! یدیالنا !؟ خوب خواب یشد داری_ بالخره ب 

 و  دیلرزیبود م ختهیکه روم ر یاز آب بدنم

 به خودم مسلط بشم . یتا کم دمیکش قینفس عم چندتا

 ؟! زمیعز یجوابم رو برد یخوای_ نم

 به اطرافم انداختم ... یتوجه به حرفش نگاه بدون

 شکنجه بود ، بودم ! یاتاق ها هیشب شتریاتاق که ب هی یتو
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که به  یبیغر بیعج یشالق ها دنیبا نگاهم کل اتاق رو از نظر نگذرونده بودم که با د هنوز

 شد !! ریبودن ترس تو وجودم سراز زونیاتاق او یچرم وارید

متر تکون  یسانت هی یتونستم حت یبسته شده بود و نم یتخت چرم هی یو پاهام به چهارگوشه دست

 بخورم !

 من ... یخداااا

 اس ! ونهید رمردیپ نیا واقعا

 . کردمیداشتم سکته م کردیکه به ذهنم خطور م ییو از فکرها نمیومد باالاز ترس  نفسم

 و گفت : دیخند یبلند یکه با صدا دیترس رو تو وجودم د نیهم ا گانیر یآقا انگار

 نظرتو جلب کرده هر*زه کوچولو ؟! بایز یشالق ها نیا هی_ چ

 ابروهام نشست و با نفرت گفتم : نیب یحرفش اخم از

 . یعوض ررررمردیپ خورهیحالم ازت بهم م ییییرواااااان ماریب هی+ تو 

 دادیکه فشارش م یهجوم اورد و با دستش محکم چونه ام رو گرفت و همونجوربه سمتم  تیاعصبان با

 گفت :

 بِـــ*ــچ ! یوقت فراموشش نکن چیکه ه ارمیسرت م یی_ امشب بال

 دمیکش یمحکم غیمحکم فشار داد که زبونم رو گاز گرفتم و ج یرو بقدر دهنم

 !برداره  نیاز زم یزیخم شد تا چ نیزم یو رو دیکش عیسر دستشو

 حس کردم لبام بهم دوخته شد !!!! هویدرد دهنم چشمام رو بسته بودم که  از

 !! دیبه اوج رس تمیبود اعصبان گانیر یکه دست آقاا یچسب دنیچشمام رو باز کردم که با د عیسر

 یکه رو یبکشم تا چسب تییلبامو به سمت باال و پا کردمیم یو سع دادمیتخت تکون م یرو خودمو

 بود ... دهیفا یشه اما همش ب دهنم بود کنده

 ندارم .... ییبه جا یراه دمیفهمیم شتریب کردمیتالش م شتریب یهرچ
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 . شدمیشده بود که زود خسته م فیانقدر ضع بدنم

 . زدمیدست از تالش برداشتم و خسته نفس نفس م گانیر یآقا یخنده یصدا با

 نبودم . یحد اعصب نیتا ا میوقت تو زندگ چیه

 رو بکشم . یعوض نیخودم ا یبا دستا تخواسیم دلم

 

 با خنده گفت : گانیر یکه آقا ختیریگونه هام م یرو مهیسراس اشکام

 . یات نجات بد هیخودتو از تنب یتونیم هی_ نه ... نه ... نه ، فکر نکن با گر

 هیشالق شب هیبود رفت و  زونیبهش آو بیغر بیکه ابزاراالت عج یواریبلند به سمت د یقدم ها با

 رو برداشت و به سمتم اومد . یشالق سوارکار

 . دیاز اشکم رو نوازش کرد و دور تخت چرخ سیخ یگونه

 که با لبخند گفت : کردمینگاهم دنبالش م با

 !! یدار اجیاحت هیبه تنب یلیکه تو خ فیبدن رو مخدوش کنم اما ح نیا فهی_ واقعا ح

 

 .کشید بازوم و بغل زیر سمت ب اروم و کشید پهلوم رو شالقو نرم ی لبه 

 ! کردیم اریترس تو وجودم رو هش مالیمش و نرم حرکت

 زد . بازوم یرو ینسبتا محکم یآن ضربه هیو کرد تکرار حرکتو همین و رفت تخت دیگه سمت

 سر با محکمی ضربهچرخوند و  ام سینه نوک دور سینمو یتم که دوباره شالق رو رولب گف ریز یآخ

  ام سینه نوک ب شالق

 . زد

 خنده هاش بلند شد . یکه صدا گفتم محکمی هین اگاه ناخود 
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 . ومدیم  بندداشت  نفسموبود و  دهیچیتو کل بدنم پ درد

 . کردیم ارمیهش هید ثانچن یاما با درد ضربه هاش برا رفتیم یاهیدرد چشمام س از

  پاهام بین و باال برگشت اروم برد تر پایین و کشید  پام رون روی رو  شالقتوحه به حالم  یب

 .زد محکمی ضربه ناگهانی طور به بازم و کشیدش

 . شدیم یو فقط باعث خنده اون عوض شدیم لیکه به اممم اممممم تبد ییها غیاما ج دمیاز درد کش یغیج

 شهو*تش برندازم کرد و گفت ؛ نگاه پر از با

 بدنت دوست دارم ! یقرمز رو رو یردها نی_ چقدر ا

 .میکردمدرد  احساس دنمی یجا همه

  ب حسابی زد پاهام بین ای ضربه بار این وقتی

 . پیچیدم خودم

 و گفت : کشید پاهام بین دستشوکه  تخت روی شد خم بایتقر

 یا اماده کمی_فک کنم 

 !  برگشت کوچیک ای جعبه با کرد باز رو کشویی شوسرجا کرد اویزون شالقو

 . میکنی چیکار این با ببینم بزار_

 

 ! مونهیتنم م رو شیکبود و  ردبود که مطمئن بودم  محکم یقدری شضربات 

 رو نداشتم ! شیبعد یمقاومت دربرابر ضربه ها ینا

 کمیلخـــ*ــت شد و نزد عیکه سر کردمیکه از درد باز مونده بودن به اون حروم زاده نگاه م ییبا چشما 

 شد .

 گفت : یپر از شهو*ت یبا خنده و اورد رونینسبتا بزرگ ب  ویبراتور هی  کیاون جعبه کوچ تو از 
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 نهی_ حاال نوبت ا

 گفت : وروبه روم گرفت   رو  ویبراتورکه  کردمیبهش نگاه م اضطراب با

 .کنه سرگرم  جلوتودمیجر*ت م پشت از من یوقت قراره  کوچولو  این؟چیه کوچولو توپ این میدونی_

 ... شد گرداز حرفش  مچشما

 یحت یزدن،کردم اما اون چسب لعنت غیشروع به ج نیرو ندارم بخاطر هم یکی نیتحمل ا دونستمیم

 لبام از هم جدا شن . یذره ا زاشتینم

 . شدیم گانیر یآقا دنیو فقط باعث خند ومدیکه الل بود درم یدرست مثل کس صدام

 + اوووممممم ِممممم 

 ؟!! یدیهر*زه کوچولو نکنه ترس ییگیم یچ ی_ دار

 گفت : دشیمالیپام م نیواژنم گذاشت و همزمان که ب یرو روشن کرد و رو براتوریو

هرجور شده باهاشون  یو بخوا یچند نفر باش ریکه ز ی، وقت دمیترسیم نی_ من جات بودم از بعد ا

 ون باهات تموم بشه !!زودتر کارش دیتا شا یکن یهمکار

 وارد واژنم کرد !  ویبراتور هویو اشک هام شدت گرفت که  دیحرفاش بغضم ترک از

 تا عمق واژنم فرستادش !! فشاربا  اماکنم  مقاومت مکرد سعی

 و عرق سرد کردم . دیاز درد تمام بدنم لرز 

دهنم تنفس کنم و داشتم  قیطراز  زاشتیدهنم بود نم یکه رو یبه شماره افتاده بود و اون چسب نفسمام

 . اوردمینفس کم م

 

 ستشد  تو  موها سینهزد و  مهیروم خ یتخت افتاده بود که اون عوض یحرکت رو یجونم ب یب بدن

 ! فشرد

 !!  ومدیم رونیتمام واژنم ِسر شده بود و ناخواسته ازش آب ب براتوریحرکت و از
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باز  یسوراخ باسنم رو کم نگشتا باو  دمالیسورا*اخ باسنم  به موپاها بین خیسی ستشد با

 کرد .

 نگهم داشت . ثابتو  شتگذا  مکمر  روی  ستشودور رفتن با باسنم  یاز کم بعد

 . کرد موارد  شوخود  قدرت باو  ختیباسنم ر یدهنشو زو آب

 ... کردن تقال به مکرد شروع ادینفسم رفت اما از درد ز هیچند ثان یبرا 

 . رفتمیم شیکه از درد تا مرز مردن پ کردیردم ممحکم ضربه هاشو وا یلیخ

 گفت و ضربه هاشو محکم تر واردم کرد . جونی شمگو زیرکه کردمینم یمقاومت چیشدت ضعف ه از

 حالم بد بود که نفسهام نامنظم شده بود. یبقدر

 ! شمیکه دارم خفه م کزدمیحس م کامال

 گانیر یکه آقا کردیدرز نم رونیز صدام بزدن اما با غیبفهمه شروع به ج یکه اون عوض نیا یبرا

 گفت :

که کارم باهات تموم بشه و بخوام تمام آبم رو  یاما وقت کنمیدهنتو باز کنم ؟!! باشه باز م یخوای_ م

 ! یکنم و قورتش بد یداخل دهنت خال

 . میدادم ماساژ رو  مپا بین  شآزاد دستبا  وزدیم ضربهشدت با

 . دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیچشمام س هویکه  کردیدم مشهو*ت خودشو تا انتها وار از

 

 

 حالم بد بود که نفسهام نامنظم شده بود. یبقدر

 ! شمیکه دارم خفه م کزدمیحس م کامال

 گانیر یکه آقا کردیدرز نم رونیزدن اما باز صدام ب غیشروع به جبفهمه  یکه اون عوض نیا یبرا

 گفت :
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که کارم باهات تموم بشه و بخوام تمام  یاما وقت کنمیدهنتو باز کنم ؟!! باشه باز م یخوای_ م

 کنم ! یآبم رو داخل دهنت خال

 . میدادم ماساژ رو  مپا بین  شآزاد دستبا  وزدیم ضربهشدت با

 . دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیچشمام س هویکه  کردیانتها واردم م شهو*ت خودشو تا از

. 

. 

 یچشمام رو باز کردم اما بقدر یبه سخت اوردیکه پرده گوشم رو به ارتعاش درم ییها ادیفر یصدا با

 !! شدیخسته و ناتوان بودم که چشمام ناخواسته بسته م

 به اطرافم انداختم ... ینگاه

 ؟ کنمیم کاریچ نجایمن ، من ا یبودم !! خداا نگایر یاتاق آقا یتو

 از ترس قلبم تو دهنم اومد !! دیکش گانیر یکه آقا یادیفر با

 برشکسته شده باشه ؟!! ی_ چه طوررررررر ممکنه شرکت به اون بزرگ

 

 مکث !! میبنیرو از چشم تو م ناااایا ی_ من همه

. 

 ... دیکشیم ریصداش سرم ت یلندبود که از ب کیبلند و نزد یبقدر ادهاشیفر یصدا

اما  داشتمیباز نگه م هیشده بود! به زحمت چشمام رو چند ثان نیسنگ یخسته بودم و سرم حساب یلیخ

 . شدیباز بسته م

 مادررر جن*ده . یحرمزاااااده کشمیم رونیپووووووول هام رو از گلوت ب یهمه_ 

 به خودم دادم . یرفت انداختم و تکون یم اتاق راه یتو تیکه با اعصبان گانیر یبه آقا ینگاه
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 بود. یحد عصب نیبود که تا ا یاما معلوم بود موضوع مهم کنهیصحبت م یبا ک دونستمینم

 

 !! دیرس یترسناک تر به نظر م شهیسرخ شده بود و از هم تیاز حرص و وعصبان صورتش

 یچشم ریبه خواب زدم و فقط ز بهم برسونه خودم رو یبیآس تیحجم از اعصبان نیکه با ا نیترس ا از

 . کردمینگاهش م

 

 *نت .کنیم دمی*نمت ! بابت هر دالر از اون پوال مکی*نت حرمزا*ده خودم مکنیم دمی_ من م

 یرو عصب گانیر یحد آقا نیوقت تا ا چیترس تو وجودم رو گرفت .ه واررید یتو یپرت شدن گوش با

 بودم . دهیند

 

 ییبزرگ یبه سمت تابلو تیبودم که با اعصبان گانیر یو نظاره گر آقاترس تپش قلبم باال رفته بود  از

 . دیتابلو کش رینصب بود رفت و دستشو ز وارید یکه رو

 

 هیکنار رفتن و  واریاز د هیال هیبعد تابلو و  هیکه چند ثان کردمیبسته نگاهش م مهین یتعجب و چشما با

 شد ! شده بود مشخص یجاساز واریصندوق بزرگ که تو دل د

 

داخل  یکه با اثر انگشت در صندوق رو باز کرد و مشغول برس کردمینگاه م گانیر یبه آقا اطیاحت با

 صندوق شد .

 

 خودمو لو بدم . ادیز یهست و قصد هم نداشتم با کنجکاو یداخلش چ نمیبب تونستمینم

 صتدوق کنار اومد . یاز جلو گانیر ینگذشته بود آقا هیثان چند
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 !! دیکه تو دستش بود خواب از سرم پر ییپولها دنید با

 بودم !! دهیند کجایهمه پول رو  نیمن تا به خال ا یخدااا

 ! ختیر زیم یمطالعه رفت و تمام پول ها رو رو یزینفس نفس زنان به سمت م گانیر یآقا

 . ارهیم یسر کس ییترسناک شده بود که مطمئن بودم امروز حتما بال یاش بقدر چهره

 که به سمتم چرخوند !! دمیکش ینیزد ه زیم یکه رو یکممح یمشت با

 . میهول شده بودم که تا چشمام رو ببندم باهم چشم تو چشم شد یبقدر

کمربندش رو از  نیزحمت آب دهنم رو قورت دادم که با اعصبانبت به سمتم اومد و تو همون ح به

 شلوارش باز کرد !

 گفت : ادیچند تا قدم خودشو بهم رسوند و با فر با

 ؟ ی؟! نکنه خوشحال شد یابونیخ یهرز*ه یبنیبرشکست شدن من رو م ی؟!! دار هی_ چ

 

 . دمیکش یغیتخت نشستم و ج یمحکم با کمر بندش به بدنم زد که از درد رو یا ضربه

 جن*ده . کنمیم تی_ االن حال

ز ترس بستم و دستم شد که چشمام رو ا یا گهید یزدن ضربه یکمربندش رو باال برد و آماده دوباره

 رو باال اوردم تا مانع از برخورد کمربند به بدنم بشم .

 گفت و کمربند از دستش افتاد !!! یآخ گانیر یاقا هوینفوذ درد تو دستم بودم که  منتظر

زانوهاش خم شد و با دستش شروع به ماساژ دادن  یدرهمش نگاه کردم که رو یترس به چهره با

 . قلبش کرد 

 تخت رفتم که با درد لب زد؛ یتخت جمع کردم و به گوشه یم رو روخود عیسر

 _ قُر ... قرصهام رو ...

 تونستم ازجام تکون بخورم . یمنظورش شدم اما از ترس نم متوجه
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 . رفتیم یقرمزش رو به کبود یو چهره دیچیپ یتو هم م شتریهر لحظه ب گانیر یآقا یچهره

 کنم . کاریچ دونستمیمو ن ختیر یگونه هام م یهام رو اشک

 بغل تخت رفتم . یبه خودم اومدم و به سمت کشو دیکه از درد کش یادیفر با

 . زارهیبودم که قرص هاش رو اونجا م دهید قبال

 رفتم . گانیر یبرداشتمش و به سمت آقا عیسر یرزبونیقرص ز دنیکشو رو باز کردم و با د عیسر

 ؛قرص از ورق دراوردم و با ترس لب زدم  هی

 . گانیر یآقا دی+ دهنتون رو باز کن

 لحظه انگار دستم خشک شد . هیدهنش رو باز کرد و قرص رو به سمت دهنش بردم اما  یسخت به

 کرده بود افتادم . ایکه با منو مار ییکارا ادی فشیکث یچهره دنید با

 . دمیکنار لبم نشست و دستم رو عقب کش یپوزخند

 

 کنم . کاریچ دونستمیو نم ختیر یگونه هام م یهام رو اشک

 بغل تخت رفتم . یبه خودم اومدم و به سمت کشو دیکه از درد کش یادیفر با

 . زارهیجا مبودم که قرص هاش رو اون دهید قبال

 رفتم . گانیر یبرداشتمش و به سمت آقا عیسر یرزبونیقرص ز دنیکشو رو باز کردم و با د عیسر

 قرص از ورق دراوردم و با ترس لب زدم ؛ هی

 . گانیر یآقا دی+ دهنتون رو باز کن

 لحظه انگار دستم خشک شد . هیدهنش رو باز کرد و قرص رو به سمت دهنش بردم اما  یسخت به

 کرده بود افتادم . ایکه با منو مار ییکارا ادی فشیکث یچهره دنید با

 . دمیکنار لبم نشست و دستم رو عقب کش یپوزخند
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 !! دیلرزیبکنم تمام بدنم م خواستمیکه م یکار از

 ... شهیباز م ایدهنش نزارم حتما پاش به اون دن یاگه اون قرص رو تو دونستمیم

 . زدیم یبه کبود شتریو هر لحظه رنگ صورتش ب کردیگرد شده نگاهم م ییچشما با

 . گرفتمیم میزود تصم دیوقت نداشتم و با یلیخ

 . دمیکش یقورت دادم و نفس عمق یدهنم رو به سخت آب

 بودم . دهینترس میتصم هیحد از گرفتن  نیتا ا میوقت تو زندگ چیه

 لمیف هیسرم اورده بود مثل  گانیر یکه آقا ییهم گذاشتم که تمام بالها یچشمام رو رو هیچند ثان یبرا

 دور تند باشه از جلو چشمام گذشت ! یکه رو

 فاصله گرفتم . یدستم بود رو با فشار پودرش کردم و از اون عوض یکه تو یقرص

 ... دیکشیبه گو*ه م نیاز ا شتریرو ب میو زندگ دادیمنو به هزاران نفر اجاره م حتما دادمینجاتش م اگه

 . کردیرو نابود م گهید یایلیخ یو بلکه زندگمن یتنها زندگ نه

 !! زدیو قلبم تو دهنم م دیلرزیانجام بدنم م خواستمیکه م یکار از

وارد  یکس دمیترسیوارد اتاقش بشه اما باز م کنهیجرعت نم گانیر یبدون اجازه آقا یکس دونستمیم

 . کنمینم ینشستم و کار گانیر یجلو ینجوریمن هم نهیبشه و بب

 . دمیتخت دراز کش یرو گانیر یآقا یگرد شده یجام بلند شدم و درمقابل چشما از عیسر

 هم گذاشتم . یچشمام رو رو نمیکبود و غرق عرق اون حرومزاده رو نبب یکه چهره نیا یبرا

 . کردمینباشه فکر م میتو زندگ یعوض نیکه ا ییآروم تر کردم و به روزا ینامنظمم رو کم یها نفس

 کنم . یو تا آخر عمرم کنارش با آرامش زندگ میج شیبرگردم پ نستمتویمردنش م با

 جدامون کنه ... تونستینم یچیه گهید

 لمسش کنم و ببوسمش ... تونستمیدوباره م شدینم باورم

 . دیکشیآغوشش و عطر تنش پر م یبرا دلم
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 . میبر یکشور لعنت نیاز ا میتونستیعوض شده بود اصال م میج تیکه هو حاال

 نداشته باشه . یانقدر براش سخت میکه رنگ پوست ج ییجا میبر

 ناخواسته چشمم رو باز کردم . یزیافتادن چ یافکارم بودم که با صدا غرق

 . دمیکش ینیپخش شده بود ه نیزم یکا رو گانیر یآقا دنیشدم و با د زیخ میتخت ن یرو

 نداشتم . یبشم اما چاره ا کشینزد دمیترس یم

 ن ! ایمرده  دمیدیم دیبا

 .اومدم  نییتخت پا یو آهسته از رو دمیقلبم کش یرو یبیو صل دمیکش قینفس عم چندتا

 . ستمیتونستم درست با یو نم دیلرزیبه شدت م پاهام

 .گذشتیساعت م کیبرام  هیچرا هر ثان دونمینم

 نبضش گذاشتم . یخودم رو بهش رسوندم و دستمو رو یسخت به

 ... شدیمن باااااورم نم یخداااا

 سرد شده بود . یو بدنش کم زدینم نبضش

 ازش فاصله گرفتم . زیخ هیقورت دادم و با  یدهنمو به سخت آب

 .اورژانس رو گرفتم  یبود رفتم و شماره زیم یکه رو یسمت تلفن به

 ؛ دیچیپ یگوش یتو یمرد جون یکه صدا دیطول نکش هیثان چند

 . دی* اورژانس بفرما

 تم :گف دیلرزیکه م ییصدا با

و بدنش داره  زنهیکنم نبضش نم کاریچ دونمیدارم من نم اجی، به کمکتون احت خواستمیآمبوالنس م هی ×

 سرد  ...

 ؟! دیدار یخانم با مصدوم چه نسبت دی* آروم باش
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 لحظه خشکم زد . هی دیکه ازم پرس یسوال با

 نداشتم بدم !! یجواب چیهو من  دنیپرسیسوال رو ازم م نیحتما اونا هم هم نجایا ومدیم سیپل اگه

 ؟ دی* خانم ؟! شماهنوز هست

 و منم ... فتادیدوباره تو دردسر م میحتما ج گفتمیم قتویحق اگه

 که با ذهنم خطور کرده بود بپرن .  یسرمو تکون دادمتا افکار عیسر

 تخت نشستم . یرو قطع و رو یگوش

 کنم . ارکیچ دونستمیضرب گرفته بودم و نم نیزم یبا پاهام رو کالفه

 کنم . کاریچ دیشه با دهیوسط کش سیپل یموضوع فکر نکرده بودم که اگه پا نیبه ا اصال

 رو نداشتم ... گهیاتفاق د هی تحمل

 بود خورد . ختهیر زیم یکه رو ییکه چشمم به پول ها ختیاز گوشه چشمم فرو ر یاشک

 

 

 گفتم : دیلرزیکه م ییصدا با

و بدنش داره  زنهیکنم نبضش نم کاریچ دونمیدارم من نم اجی، به کمکتون احت خواستمیآمبوالنس م هی ×

 سرد  ...

 ؟! دیدار یخانم با مصدوم چه نسبت دی* آروم باش

 لحظه خشکم زد . هی دیازم پرسکه  یسوال با

 نداشتم بدم !! یجواب چیو من ه دنیپرسیسوال رو ازم م نیحتما اونا هم هم نجایا ومدیم سیپل اگه

 ؟ دی* خانم ؟! شماهنوز هست

 و منم ... فتادیدوباره تو دردسر م میحتما ج گفتمیم قتویحق اگه
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 د بپرن . که به ذهنم خطور کرده بو یسرمو تکون دادم تا افکار عیسر

 تخت نشستم . یرو قطع و رو یگوش

 کنم . کاریچ دونستمیضرب گرفته بودم و نم نیزم یبا پاهام رو کالفه

 کنم . کاریچ دیشه با دهیوسط کش سیپل یموضوع فکر نکرده بودم که اگه پا نیبه ا اصال

 رو نداشتم ... گهیاتفاق د هی تحمل

 بود خورد . ختهیر زیم یکه رو ییها که چشمم به پول ختیاز گوشه چشمم فرو ر یاشک

 کنم . کاریچ دیبا دونستمیو نم دیرسیبه مغزم نم خون

 !! بردنمیم سیحتما به اداره پل دیدیکثافت م نیو منو با جسد ا شدیوارد اتاق م یکس اگه

 . دیلرزیو از استرس تمام بدنم م ختیر یگونه هام م یهام رو اشک

 کنم ! رکایکه چ گرفتمیم میتصم عیسر دیبا

 بمونم . یعمارت لعنت نیا یتو دینبا دونستمیکنم فقط م کاریچ دیبا دونستمینم

 تخت بلند شدم . یو از رو دمیکش یقیعم نفس

 به هوس انداختتم !! زیم یرو یپاک کردم و خواستم به سمت در برم که پول ها عیهام رو سر اشک

 بود . یصد دالر همشون

 ... ییییلعنت

 ... داشتمیو برمپول ها ر نیا اگه

 بود !! بایتصورش هم ز یحت

 بسازم . میرو کنار ج یزندگ نیبهتر تونستمیپوال م نیا با

 کردم . دایدل و جرعت پ یکه به ذهنم خطور کرده بود کم ییفکر ها از

 رفتم و شروع به گشتن کردم . گانیر یبه سمت کمد اقا عیسر
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 دایاستاد دانشگاه ها بود پ یها فیک هیشب شتریکه به ب فیک هیگشتن بالخره  قهیاز چند دق بعد

 کردم .

 رو باز کردم تا پول ها رو داخلش بزارم . فیرفتم و ک زیبه سمت م یمعطل یب

 داخلش جا کردم . تونستمیپول م یبود رو برداشتم و هر چ فیکه داخل ک یتا برگه ا چند

 در بود . یو مدام نگاهم رو دیکوبیام م نهیاسترس قلبم تندتند به س از

 رو پر کردم . فیک تونستمیکه م ییطولش ندادم و تا جا یلیخ

 رفتم . رونیب گانیر یبلند به سمت در رفتم و از اتاق آقا یقدم ها با

 به سمت اتاق خودم رفتم . عیسر نیبودم اصال مناسب نبود ، بخاطر هم دهیکه پوش ییها لباس

 د اتاقم شدم .وار یتو راهرو نبود و بدون مشکل یکس خوشبختانه

 . دمیبرداشتم و پوش یکمد تاپ و شلوار ل هیعجله از داخل  با

 کردیموضوع نگرانم م نیبود و هم دهیمنو د یاورده بودتم ک نجایبه ا گانیر یکه آقا شبید دونستمینم

. 

 دلم گفتم : یو تو دمیقلبم کش یرو یبیصل

 کنم . دایجهنم نجات پ نیمقدس خودت کمکم کن که از ا حیمس ای+ 

 اومدم . رونیاز اتاق ب دمیرو ند یکس یبه راهرو انداختم و وقت یدر اتاقم نگاه یال از

 .رفتم  نییاز پله ها پا واشی واشیآروم به سمت پله ها رفتم و  یقدم ها با

 بدنم نشسته بود . یتمام وجودمو گرفته بود و عرق سرد رو استرس

 رفتم. واریخدمتکار به سمت گوشه د یپاگرد بزرگ راه پله بودم که با صدا یرو

 ( نییپا انیم گهید قهیتا چند دق دیرو اماده کن گانیر یآقا ی) دخترا غذا

که  یرفتم که بالخره با سکوت شیو چند بار از استرس تا مرز مردن پ ستادمیاونجا ا قهیچند دق دونمینم

 .برم  نییانداز شد به خودم جرعت دادم تا از پله ها پا نیطن
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 رفتم. واریخدمتکار به سمت گوشه د یپاگرد بزرگ راه پله بودم که با صدا یرو

 ( نییپا انیم گهید قهیتا چند دق دیرو اماده کن گانیر یآقا ی) دخترا غذا

که  یرفتم که بالخره با سکوت شیو چند بار از استرس تا مرز مردن پ ستادمیونجا اا قهیچند دق دونمینم

 .برم  نییانداز شد به خودم جرعت دادم تا از پله ها پا نیطن

 ! شهیام داره شکافته م نهیس کردمیکه حس م دیتپیم یترس قلبم جور از

 رفتم . رونیرفتم و از عمارت ب یآروم به سمت در پشت یقدم ها با

 در وجود داره . هی یپشت اطیح یکه انتها دونستمیبودم اما م ومدهین یپشت اطیبه ح قبال

 رفتم . اطیح یبلند به سمت انتها یبه قدم ها ستین یکس دمید یبه اطرافم انداختم و وقت ینگاه

 . زدمیگشتم و نفس نفس م یاسترس دنبال در م با

 . گرفتمیآروم نم یا اما لحظه خوردیحالم داشت بهم م ادیاسترس ز یا

 کردم . دایدر رو پ قهیبعد از چند دق بالخره

در زده شده بود اشکم  یکه رو یقفل بزرگ دنیزد و به سمتش رفتم اما با د یچشمام برق یخوشحال با

 دراومد .

 ... قفل بود ! ییییلعنت

 برم ؟! رونیعمارت خراب شده ب نیاز ا دیمن حاال چطور با یخدا

 شد . یگونه هام جار یدادم و اشک هام رو رونیرو محکم ب نفسم

 واقعا کم اورده بودم ! گهید

 تونستم تحمل کنم!! یکه توش گرفتار شده بودم رو نم یحجم از بدبخت نیا

 نشستم . نیزم یدادم و رو هیکه پشتم بود تک یواریبه د خسته

 به گوشم خورد . یپارس کردن تِس ینفس هام منظم نشده بود که صدا هنوز

 شدم . رهیخ ومدیکه صدا م یبلند شدم به طرف هراسان
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 . زنهیبازه و داره تو باغ گشت م یتس رهیزنج کردمیم حس

 رفتم . یم نجایهرچه زودتر از ا دی!!! با شدینم نیاز ا بدتر

 ؟! یچجور اما

 ! واریبجز باال رفتن از د یراه یچیراه نبود !! ه چیبه اطرافم انداختم اما ه ینگاه

 برداشتم . زیخ واریپرتاب کردم وبه ناچار به سمت د واریحرکت اون ور د هیبا  رو فیک

 بود باال رفتم . واریکه کنار د یدرخت یآجرها گذاشتمو با کمک گرفتن از تنه نیب دستمو

 . دمیکشیم وارید یو خودم باال زاشتمیآجرها م نیدست و پام رو ب یسخت به

 کنم. دایدست پ  یجا تونستمیم یبه سخت داشت ینیحالت تزئ وارید یآجرها چون

 . سوختیدستم تماما رفته بود و م پوست

 رو تار کرده بود . دمیو د ختیر یگونه هام م یهم پشت سر هم رو میلعنت یها اشک

 برم . نییباال رفتم و برگشتم به سمت اونور باغ پا وارینفس زنان از د نفس

 . رختنینگ ها انگار نمک روشون مو با هر برخوردش با س سوختیم یحساب دستام

 رفتن . نییشروع کردم به پا اطیو با احت دمیکش قیتا نفس عم چند

پرت  وارید یشد و از باال دهیدستم کش هویپا بودم که  یچندتا سنگ قرار دادم و دنبال جا نیب دستمو

 . نییشدم پا

 

 تونستم حرکت کنم ! یو خواستم بلند شم اما نم دمیکش یغیج دیچیکه تو کمرم پ یدرد از

 تکون بخورم . یذره ا یتونستم حت یو نم دمیپچیدرد به خودم م از

 رفتم . یهرچه زودتر م دیبا یعنی نیو ا دمیشنیم واریرو از اونور د یتِس یپارس ها یصدا

 یاهیچشمام س هویشدم که  زیخ مین نیزم یکه داشتم تمام توانم رو جمع کردم و رو یوجود درد با

 . دمینفهم یزیرفت و چ
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. 

. 

. 

 گفتم . یآخ دیچیکه تو بدنم پ یجا به جا شدم و با درد یاحساس سوزش پوستم کم با

 ...  کردیم تمیرو چشمم بود و داشت اذ مایتابش آفتاب مستق 

 از گوشه چشمم قلط خورد و افتاد . یاشک یچشمام باز کردم و قطره یسخت به

 شد . یچشمام تداع یکه افتاده بود جلو جلو یروبه روم همه اتفاقات وارید دنید با

 خوردم و بلند شدم . یتکون یسخت به

 تونستم تکون بخورم . یبدنم کمتر شده بود و م درد

 

 کشون کشون خودمو بهش رسوندم و برداشتم . فیک دنید با

 راحت شد . المیپول ها خ دنیرو باز کردم و با د پشیز عیسر

 . ستادمیپام ا یرو واریگرفتن از د داد و با کمک رونیب قیعم نفسمو

 . زهیداخلش بر یتکون دادم تا خاک ها یکم موهامو

 رفتم . ابونیقدم از قدم برداشتم و به سمت خ یسخت به

 . دمیاما باز ادامه م چدیپیدرد تو بدنم م داشتمیکه برم یهر قدم با

 شدم . یخال یتاکس نیو سوار اول دمیرس ابونیبالخره به خ قهیاز چند دق بعد

جونم رو  یب یداده بود رو به راننده دادم و چشما میو ج ایبه مار ریکه اون سگ پ یآپارتمان آدرس

 هم گذاشتم . یرو
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 شده بود! ریسراز اریاخت یکه تو بدنم بود اشک هام ب یسوزش دستام و درد از

 ! سوختیکرده بودم که چشمام م هیامروز گر یبقدر

 .راننده چشمام رو باز کردم  ید که با صداگذشته بو قهیچند دق دونمینم

 خانم . میدی* رس

 شدم . ادهیپ هیصدامو صاف کردم و بعد از حساب کردن کرا یاتک سرفه با

 تموم شده بود . یکه بالخره اون همه بدبخت شدینم باورم

 زدم و لنگ لنگان داخل کوچه رفتم . یجون یب لبخند

 ! دمیو در میساختمون بودم که ج کینزد بایتقر

 بود . شیساختمون بود نشسته بود و سرش تو گوش یجلو یکه تو محوطه یمکتین یرو

 شده بود. قیتو روحم تزر یانگار جون تازه ا دنشید با

 بودم ! دهیبه تمام ارزوهام رس انگار

جذابش رو  یباعث شن چهره یلعنت یاشک ها نیا خواستمیام گرفته بود اما نم هیگر یخوشحال از

 . نمینبب

 بلند به سمتش قدم برداشتم و خواستم یقدم ها با

 

 ! دمیرو د میساختمون بودم که ج کینزد بایتقر

 بود . شیبود و سرش تو گوشساختمون بود نشسته  یجلو یکه تو محوطه یمکتین یرو

 شده بود. قیتو روحم تزر یانگار جون تازه ا دنشید با

 بودم ! دهیبه تمام ارزوهام رس انگار

جذابش رو  یباعث شن چهره یلعنت یاشک ها نیا خواستمیام گرفته بود اما نم هیگر یخوشحال از

 . نمینبب
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به سمتش رفت و  یم که دختر لوندبلند به سمتش قدم برداشتم و خواستم صداش کن یقدم ها با

 کنارش نشست .

 !! ستادمیخشکم زد و سرجام ا میاون دختر کنار ج دنید از

دستشو دور کمر اون  میخواستم جلوتر برم که ج کنمیکه اشتباه فکر م نیا الیو با خ دمیکش یقیعم نفس

 دختر حلقه کرد ...

 تونستم باور کنم !!!! یرو نم دمیدیکه م یزیچ

خودشو لوس  میبه اون دختره که تو بغل ج سمیخ یکرده بود و با چشما دنینم شروع به لرزبد تمام

 بودم ... رهیخ کردیم

 ! دیکشیم ریشده بود و قلبم ت لیهام به هق هق تبد هیگر

 هام به گوششون نرسه . هیهق هق گر یدهنم گذاشتم تا صدا یرو دستم

 سوقط کردم ! هیمل کنه و تو کمتر از چند ثانتونست وزنم رو تح یکه نم دیلرزیم یبقدر پاهام

 تونستم ازش چشم بردارم ... یچشمام بود و نم یبودم جلو دهیکه کش ییها یتمام سخت یجهینت

 نفس داشتم ... یو حس تنگ زدمیهام نفس نفس م هیگر نیب

 نفس بکشم ! زاشتیبا دستش دهنم رو گرفته بود و نم یکی انگار

 نابود بشم ! ینجوریا کردمیوقت فکرشم نم چیه

 گذاشتم و خواستم بلندشم اما توانشو نداشتم . دیکشیم ریقلبم که ت یرو دستمو

 از پشت دو تا دست دورم حلقه شد . هویرفتم که  یو داشتم از هوش م رفتیم یاهیس چشمام

 م !روبه رو شد ایپر از اشک مار یانداختم که با چشما یبه پشت سرم نگاه دمیلرزیکه م یهجونجور

 به سمتش برگشتمو خودمو تو بغلش انداختم ... کامال

 داشت گفت : یکه لرزش کم ییبغلم کرد و با صدا محکم

 . مردمیم تیو دلتنگ یتو ؟! داشتم از نگران یتا االن کجا بود ×
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 کردن . هیشروع کردم به گر یبلند یحرفش بغض راه گلوم رو بست و تو بغلش با صدا از

 گفت : دیلرزیکه حاال کامال م ییو با صدا دیموهام کش یرو دستشو

 ؟! ینششت نیزم یرو نجایا یچ یبرا زمیپاشو عز ×

از  یو اون دختره انداختم که رد نگاهمو گرفت و اشک میبه ج یو نگاه دمیکش رونیاز بغلش ب خودمو

 شد . ریچشماش سرز یگوشه

 پاک کرد و گفت ؛نوازشگرانه اشک هام رو  ایرو لبام نشست که مار ینیغمگ لبخند

 ... میحرف بزن دیبا ×

. 

. 

. 

 هم پشت سرم حرکت کرد . ایقدم برداشتم و مار یخال زیم نیسمت اول به

 . میرستوران صحبت کن هیبود که اصرار کرد تو  دهیتو صورتم د یچ ایمار دونمینم

 نشستم . یو با خستگ دمیرو عقب کش ییصندل

 تمیبه وضع یبه خودم انداختم و پوزخند تاسف بار ینگاه داشت یا نهیمغازه که حالت آ یشهیش تو

 زدم .

 گرفتمو به سمتش سوق دادم ؛ رمینگاهمو از تصو ایمار یصدا با

 . یچقدر خوشحالم که االن کنارم شهیالنا باورت نم ×

 لبم نشست و گفتم : یرو یجون یب لبخند

 + منم دلم واقعا برات تنگ شده بود .

 گفت : دستش گرفت و یتو دستمو
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که برام نامه گذاشته  نینگران شدم ، با ا یلیزد خ بتیغ تیتو اون وضع یدفعه ا هی یوقت ×

 . نیزم ریز یبود یرفت یباز همه جا رو دنبالت گشتم اما انگار اب شده بود یبود

 ؛ دیحرفاش تکون دادم که پرس دیتائ یبه نشونه یسر

 ؟ یات و من اوردسر خانواده ییه بالکارت چ نیبا ا یدونیالنا ؟! م یکجا رفته بود ×

 برام نمونده بود ! یاشک گهیام بغض راه گلوم رو گرفت اما دخانواده یاداوری با

 زحمت بغضم رو قورت دادم و گفتم : به

 + به انتخاب خودم نرفتم ، مجبور شدم برم .

 !! فهممی؟! نم یمجبور شد ×

 مشت کردم و گفتم ؛ دستامو

 ...جبورم کرد م یعوض رمردی+ اون پ

 : دیشده بود پرس جیکه انگار از حرفام گ ایمار

 ؟! رمردیکدوم پ ×

 ... گانیر ی+ آقا

 حرفم چشماش گرد شد که ادامه دادم ؛ از

تونه  یهم جز خودش نم یکس چیو ه زنمیدارم دست و پا م میج یازاد یچقدر برا دید یوقت یعوض اون

رو جور کردم اما اون  خواستیکه م یتفاده کرد . من پولسواس طمیرو نجات بده از شرا کلیو ما میج

 . کنهیرو قبول م کلیو  ما میشرط وکالت ج هیقبول نکرد و گفت فقط به 

 نشسته بود که با بغض ادامه دادم؛ یاشک یو تو چشماش حاله کردیبهم نگاه م یکه با ناباور ایمار

 بود که باهاش رابطه داشته باشم ... نی+ شرطش هم ا

 چشماش افتاد و گفت : یاز گوشه یاشک یرهقط

 النا ... یکردیقبول م دیتو نبا ×
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 بگم که گارسون به سمتمون اومد و گفت : یزیرو لبام نشست و خواستم چ یپوزخند

 ؟ دیدار لیم یخانم ها ، چ دی* خوش اومد

 سفارش داد . یشکالت کیانداختم که دوتا قهوه با ک ایبه مار ینگاه کالفه

 : دیپرس یبا لحن مردد ایکه مار دمیکش یرفتن گارسون آه از بعد

 ؟! یاجازه داد بر گانیر یکه آقا شدیچ ×

 به حرفش زدم و گفتم : یپوزخند

 + امروز صبح مرد .

 گرد شده نگاهم کرد و گفت ؛ یبا چشما ایمار

 جدا ؟!! ×

و تو دهنش بزارم اما قرصش ر کردیچشمام جون داد ، با نگاهش التماسم م ی+ اوهوم ... درست جلو

 من انتقام خودم و تو رو ازش گرفتم  .

 

 گرد شده نگاهم کرد و گفت ؛ یبا چشما ایمار

 جدا ؟!! ×

قرصش رو تو دهنش بزارم اما  کردیتماسم مچشمام جون داد ، با نگاهش ال ی+ اوهوم ... درست جلو

 من انتقام خودم و تو رو ازش گرفتم.

 

 ادامه دادم ؛ یکه زدم رنگش عوض شد که با ناراحت یحرف از

 زویهمه چ روزید یکن یپنهان کار ستین ازیاون حروم زاده از تو هم سو استفاده کرده ن دونمی+ م

 . دمیفهم
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رو لبام  یلبخند بزرگ شیباردار یاداوریزم گرفت که با تو چشماش حلقه زد و نگاهشو ا اشک

 نشست و گفتم :

 من به کل فراموش کردم حال کوچولوتو بپرسم . ی+ اوووووه خدا

 نقش بست و گفت : نشیغمگ چهره یرو یزیحرفم لبخند ر از

 منم خودم فراموش کرده بودم بهت بگم . ×

 گفتم : یطونیلحن ش با

 !کلیتا ما تو باشه هیشب دوارمی+ ام

 زد که گارسون با سفارش ها به سمتمون اومد . یجوابم فقط لبخند تلخ در

نداشتم  لیحال م نیکه به مشامم خورد ضعف رفتم اما با ا کیک ینخورده بودم و با بو یزیچ روزید از

!! 

 زودباش النا شروع کن . ×

 توجه شد و گفت :نگاهمو بهش دوختم و خواستم مخالفت کنم که انگار م ایمار یصدا با

 ! دهیانقدر لج نکن ، رنگت پر کنمیخواهش م ×

 

که  دمیام رو نوشاز قهوه یدهنم گذاشتم و کم یرو تو کیاز ک کهیت هیناچار چنگالو برداشتم و  به

 گفت : ایمار

 . یصحبت کن میو با ج یرو سر و صورتت بکش یدست هی میبر دیبا نجایبعد از ا ×

 

 زدم و گفتم : یپوزخند

 مونده ؟! میمنو ج نیب یبنظرت حرف +

 شد و گفت : نیغمگ یکم نگاهش
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 دوباره ... دیبتون دیشا ×

 حرفشو کامل کنه وسط حرفش گفتم : نزاشتم

وقته باهمن  یلیچطور با اون دختره تو بغل هم خوش بودن فکر کنم خ میج دمی!!! من د ای+ بس کن مار

 درسته؟!

 نه هنوز دو ماه هم نشده! ×

 

 گفتم : یلبام نشست و با ناراحت یرو یلخت لبخند

 عاشق من نبود ! می+ ج

 سکوت باال بردم و ادامه دادم ؛ یبزنه که دستمو به معنا یخواست حرف ایمار

 یکه بفهم نیبدون ا شهیمگه م بخواد عشقشو ول کنه ، حیکه توض نیبدون ا ادیدلش نم یعاشق چی+ه

 یلعنت یپول اون محموله دیازم نپرس یحت می؟!! ج ینو ولش ک یعشقت قضاوت کن یشده درباره یچ

هم  قهیدق هی ینشد حت یراض نمشیو زندان بب سیکردم ... هرچقدر هم تالش کردم تو اداره پل کاریرو چ

 بهم فرصت نداد تا حرفمو بزنم !! 

 ! ستین یالنا اما االن وقت تالف دونمیم ×

فکر  میرو خرج آزادشدنش کردم اما ج یلعنت یولهبدم پول اون محم حیبهش توض خواستمی+ من فقط م

 جند*ه ام و اون پول رو ... هیکرد من 

 بس کن الناااا! ×

 براس خودم تکون دادم ... یچشمم چکه کرد و سر تاسف یاز گوشه یاشک ایمار یصدا با

 

 بهم نگاه کرد که ادامه دادم ؛ یبا ناباور ایمار
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تا بتونم بهش  دمیکش یسخت یزندان افتاد تا االن کل میکه ج یبار نیاز اول ایمار یدونی+ م

جند*ه باهام رفتار کرد ،  هیکنه اما اون مثل  دایوپردردسرش نجات پ فیکث یکمک کنم از اون زندگ

 . رهیبم اشیکه تمام پول هاش رو به فا*ک داده و باعث شده دوست بچگ یجند*ه ا

 

 بغض راه گلوم رو بستع بود !خوردن و  یگونه ام سُر م یهام پشت سرهم رو اشک

 شده بود که بغضم رو قورت دادم و گفتم : رهیبهم خ سیخ یبا چشما ایمار

ن ب هم تو  گهی، تا ده سال د کردمینم میج یو پول محموله رو خرج آزاد نشستمیتفاوت م ی+ اگه م  م 

دوست  کنهیم یکه بخاطر من توش زندگ یآپارتمان یرو تونست روبه یو االن نم موندیزندان م

 دخترشو ببوسه .

 

 گفت : دیلرزیکه م ییشد و با صدا یگونه هاش جار یهم رو ایمار یحرفم اشکها نیا با

انقدر زود  یدیکه کش ییها ی! حداقل بخاطر سخت ستیالنا ، االن وقت جا زدن ن کنمیخواهش م ×

 رو تکرار نکن . میتو هم اشتباه ج رینگ میتصم

 

 گفتم ؛ دیلرزیم ییو با صدا دمیکش یآه

چندبار  یدونیچندبار غرورم شکست ؟! نم یدونیچند بار حاضر شدم خودمو بفروشم؟! نم یدونی+ تو نم

 هرز*ه از تنم استفاده کردم . هیمثل 

 دستش گرفت و گفت: یدستمو تو ایمار

 النا  دونمیم ×

 جا نزن ! یگفتیوگرنه بهم نم یدونی+ نم

 و ادامه دادم؛ دمیخند یبلند یابا صد اریاخت یب رهیتعجب بهم خ با
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با خودش  یعنی!!  ادینم شیپ یبراش سوال میهمه اتفاق ج نی+ واقعا خنده داره که بعد از ا

 بهش کمک کنه؟! ینجوریهم دیبا کیمطرح و سطح  لیوک هیچرا  گهینم

 شیتو زندگ یچطور هوی کنهیم یکه توش داره زندگ یاون آپارتمان لوکس شهیچرا براش سوال نم ای

نفر  هیکه  هیکار نیپردرسرتر تیهو رییتغ فهمهینم یبه کنار چرا اون عوض نایشده ...اصال ا دایپ

 هیبدزده و  مارستانیاونو از ب ینجوریهم دیچرا با کایمطرح تو آمر لیوک هیانجامش ، اونوقت  تونهیم

 بده . رییرو تغ تشیبکنه و هو نشیگزیمرده رو جا

تونستم رو  یرستوران بودن رو م یکه تو یینگاه کسا ینیده بود که سنگبلند ش یخنده هام بقدر یصدا

 خودم حس کنم ...

 دستاش گرفت و با خجالت گفت : یدستمو محکم تر تو ایمار

 ... کننیاروم باش النا همه دارن نگاه م ×

 و گفتم : دمیندبلندتر خ کردنیکه براندازم م ییتوجه به نگاه ها یب

 

داستانشو  ی. اون موقع ها معن کردیم فیرو تعر یبچه بودم مادربزرگم داستان جالب یوقت ادمهی+ 

 با پوست و گوشتم درکش کنم . تونمیاما االن م دمیفهمینم

رو  میعصب یتونستم خنده ها یداشت آرومم کنه اما نم یشده بود و سع رهیبهم خ یبا نگران ایمار

 !کنترل کنم !!

 بغض گلوم رو گرفت و اشک هام شدت گرفت . کردیم فیکه مادربزرگم تعر یداستان هیادآوری با

 که باز شده بود. یآب ریمثل ش درست

 آروم باش انقدر خودتو ... کنمیالنا خواهش م ×

 گفتم : هیحرفشو بزنه و با گر یادامه نزاشتم

 داشت !! بایز یملکه هیکه  یی! پادشاه!کردیم فیرو تعر یونانیپادشاه  هی+ مادربزرگم داستان 
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از جاسوس  یکیروز  کیاما  کردنیم یزندگ یعاشق ملکه بود وسال ها بود با خوش پادشاه

 ملکه رو بکشه !! خوادیم هیکه پادشاه کشور همسا ارهیپادشاه خبر م یها

 . رهیو پادشاه به جنگ اون کشور م فتهیراه م یجنگ بزرگ فهمهیم ونانیپادشاه  یوقت

 ... گردهیبرم هیاون پادشاه همسا یدهیو با سر بر شهیروز م ریتو جنگ پ ونانیاز چند ماه پادشاه  بعد

وارد اتاق  یاما وقت رهیبه اتاق ملکه اش م قراریو ب شهیوارد کاخش م یبا غرور و خوشحال پادشاه

 !! دهیسرباز خواب هیکه ملکه اش با  نهیبیم شهیملکه م

 بهش زدم که گفت : یکه لبخند تلخ کردیاز اشک بود بهم نگاه م سیکه خ یبا صورت ایمار

فرصت  هیبهش  یدار میکه به ج یاما بخاطر حس یبد شکسته شد یلیخ دونمیحق باتوعه م دونمیم ×

 بده .

 ام رو زدم . ندهیو خانوادمو درسم و ا میزندگ دیق یادیمن تا االنشم ز ییییلیخ ایمار رهید یلی+خ

 ؟! میداشت ییدانشگاه چه نقشه ها یهیرسبو یبرا ادتهی

 افتاده باشه گفت : ادشی یزیو انگار که چ دیکش یاز حرف هام آه ایمار

 موضوع رو بهت بگم . نیمن به کل فراموش کرده بودم ا یاوه خدا ×

 نگاهش کردم که ادامه داد ؛ منتظر

 کاریباهات چ دونمیبر گرفت .نمباهام تماس گرفت و از تو خ لریبه اسم آرتور م یکی شیچند وقت پ ×

 رو ؟! یکس نیهمچ یشناسی.تو منتتیحتما بب دیواجبه و با یلیکه خ گفتیداشت اما م

 گفتم : یرو لبام نشست و با لحن تلخ یپوزخند

بار مجبور شدم باهاش سک*س کنم ... اما  هیگرفتم  گانیدستمزد ر یکه برا ی+ آره ، بخاطر وام

نتونستم به شرکت برم و چک رو پس بدم ، احتماال چک  گهیگذاشت د اون شرط رو یاون عوض یوقت

 ! خوادیرو م

 بلند شدم و گفتم: زیگرد شده نگاهم کرد که از پشت م یبا چشما ایمار

 برم ... دیبا گهی+ من د
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 اما ×

 زدم و گفتم : ایگونه مار یرو یا بوسه

 . زنمی+ بازم بهت سر م

 کن النا من هنوز ... صبر×

 رونیوم شدن حرفش نموندم و به سمت صندوق رفتم و بعد از حساب کردن از رستوران بتم منتظر

 رفتم .

 .کردیبدتر بود و همه جام درد م شهیاز هم حالم

 ! کردیروحم و هم جسمم درد م هم

 به سمت مرکز شهر رفتم . دیکشیم دکینداشتم و پاهام به زحمت وزنم رو  یینا نکهیا با

 برم . ادهیپ خواستیده بود اما دلم ممون یادیز بایتقر راه

 حالم بد نبود !! نقدریا میوقت تو زندگ چیه

 . کردیبرام فرق نم زیچ چیه گهید

 برام ارزش نداشت :/ زیچ چیه

 !کردیم ینیقلبم سنگ یرو یزیچیگرفته بود ... انگار  یلیخ دلم

رو گرفته  باکمیگر یحس بدبخت نداره یتو زندگ یچیکه ه یو درست مثل آدم کردمیآدم ها عبور م نیب از

 بود .

که  یهتل دنیکنار پارک نشستم که با د یصندل یساعت بالخره از راه رفتن خسته شدم و رو میاز ن بعد

 اراده بلند شدم و به سمتش رفتم . یاونور بود ب

 که مخصوص ثبت اتاق ها بود رفتم . ییبزرگ و سراسر زیهتل شدم و به سمت م یالب وارد

 چند شب رو به مسئول ثبت اتاق پرداخت کردم و کارت اتاقم رو گرفتم . ینهیو هز ییساشنا کارت

 سست به سمت آسانسور رفتم و سوار شدم . یقدم ها با
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 شدم و به سمت اتاقم رفتم . ادهیو پ ستادیاسانسور ا قهیاز چند دق بعد

 که دستم بود وارد اتاق شدم و در رو بستم . یکارت با

 . اشتم و به سمت تخت خواب رفتمحوصله ند ادیز

 هم گذاشتم . یرو سوختیرو که به شدت م چشمام

 . کردیمتورم شده بود و درد م وارید یبخاطر افتادنم از رو بدنم

 که بالخره خوابم برد . دمیچیتخت از درد به خودم پ یرو قهیچند دق دونمینم

. 

. 

. 

 .خوردم  یتخت تکون یرو یو باز کردم و به سختدر چشمام ر یبودم که با صدا دهیچقدر خواب دونمینم

 !! دیبلند بود که خوابم از سرم پر یبقدر شدیدر و زنگ که همزمان زده م یصدا

 تخت بلند شدم . یو از رو دمیکش یهوووف کالفه

 هیبودن  ستادهیدر ا یکه جلو ییها سیپل دنیبلند به سمت در رفتم و بازش کردم کهبا د یقدم ها با

 . ستادیبم از تپش الحظه قل

 ؟!! کردنیم کاریچ نجایا نایمن ا یخدا

بود چند قدم به سمتم برداشت و  هیکه جلوتر از بق ییسراسر وجودم رو گرفته بود که افسر استرس

 گفت :

 . دیایبا ما ب دیشما با کی* خانم ما

 با ِمن ِمن لب زدم :  یسخت به

 !؟ یچ ی+ ب  برا

 . دیباز داشت گانیر مزیج ی* شما به جرم قتل آقا
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 تخت نشستم . یدر چشمام رو باز کردم و رو یبودم که با صدا دهیچقدر خواب دونمینم

 !! دیبلند بود که خوابم از سرم پر یزنِگ در بقدر یصدا

 تخت بلند شدم . یو از رو دمیکش یهوووف کالفه

 ستادهیدر ا یکه جلو سیسه تا مامور پل دنیو بازش کردم که با دبلند به سمت در رفتم  یقدم ها با

 . ستادیلحظه قلبم از تپش ا هیبودن 

 ؟!! کردنیم کاریچ نجایا نایمن ا یخدا

 درآورد و به سمتم گرفت . بشیبود کارتشو از ج هیکه جلوتر از بق یمامور

 که گفت : کردمیترس نگاهش م با

 . دیایبا ما ب دیشما با کیما ,خانم 56 یاز اداره زی* افسر چا

 ِمن ِمن لب زدم :  با

 !؟ یچ ی+ ب  برا

 . دیبازداشت گانیر مزیج ی* شما به جرم قتل آقا

 بدنم نشست . یو عرق سرد رو ستادیحرفش قلبم از تپش ا دنیشن با

 . شدمیرو مدردسر تازه روبه هیبا  دیباز با شدینم باورم

 کرده بود . دنیدنم شروع به لرزشده بود و از ترس ب نیهام سنگ نفس

 حرف بزنم اما انگار لب هام بهم دوخته شده بود . خواستمیم

 کردم که فاصله امون رو پر کرد و بازومو گرفت . ینگاه زیافسر چا یچشما تو

 گفتم : دیلرزیکه م ییدهنم رو قورت دادم و با صدا آب

 ... کی+ خواِهش م
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 بود گفت: ادیفر هیشب شتریکه ب ییحرف زدن بهم نداد و با صدا اجازه

 یچون چوبه دییایبا ما ب دیحاال هم با دیفرار کرد گانیر یپول از عمارت اقا یکه شما با کل دنی*همه د

 !! کشهیدار انتظارتون رو م

 شد و وحشت زده گفتم : یگونه هام جار یهام رو اشک

 . دیولم کن کنمینکردم ....خواهش م ی+آا آخه من که کار

 هیشروع کردم به گر یبلند یشد و با صدا لیهام به هق هق تبد هیبهم زد گر زیکه افسرچا یخندپوز با

 کردن .

 ؟!!  کردمیم کاریچ دیمن حاال با یخدا

 ! فتیراه ب االاااای*

محکم نگهم  زیخوردن بودم که افسر چا نیزد زانوهام سست شد و در حال زم زیکه افسر چا یادیفر با

 ت :گف ادیداشت و با فر

 نکن که به زور متوصل بشم . ی_ کار

که روبه رومون بود  یو با سر به مامور دیبعد از تموم شدن حرفش دستمو به سمت در کش بالفاصله

 کرد . یااشاره

 . دمیاز خواب پر هویو  دمیکش یبلنددددد غیهمون مامور به سمتم اومد که ج بالفاصه

. 

 گذاشتم . زدیم رونیام ب نهیکه داشت از سقلبم  یتخت نشستم و دستمو رو یرو دهیترس

 !! دیلرزیبودم و تمام بدنم م دهیمرض سکته ترس تا

 شد . یگونه هام جار یصورتم گذاشتم و اشک هام رو یرو دستمو

 . خوردیبهم م یزندگ نیاز ا حالم

 بود!! میتوش باخته بودم و حاال هم انگار نوبت آزاد مویکه همه چ ییزندگ
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 که کنار تخت بود رفتم . یتخت بلند شدم و به سمت تلفن یاز رو مهیسراس

 . شدمیشهر و دردسرهاش دور م نیهرچه زودتر از ا دیبا

 افتاد . یمن محتما گردن گانیر یمرگ آقا گرفتنمیپول ها م نیدرصد با ا هی اگه

 پدرم رو گرفتم و منتظر شدم . یشماره یمعطل یب

 . دیچیپ یاز چندتا بوق بالخره صداش تو گوش بعد

 ... دی_ الو بفرما

 صداش بغض راه گلوم رو بست . دنیشن با

 _الو ؟!

 نلرزه گفتم : کردمیم یکه سع ییزحمت بغضم رو قورت دادم و با صدا به

 + سالم بابا منم النا .

 گفت :  جانیکرد و با ه رییش تغحوصله ا یصدام لحن ب دنیشن با

 النا . مینگرانت بود یلی؟!! ما خ یدیجواب نم توی، چرا گوش زمی_ س  سالم عز

 .حالم خوب نبود  کمیبابا  دی+ ببخش

 گفت : یناراحت با

 مارستانهیکه مادرت االن تو ب یدونیم متینیبب مییخوای؟! منو مادرت م ییکجا ییگی_ النا چرا بهمون نم

. 

 شدن و با بغض گفتم : یجار اریاخت یهام ب اشک

 . شتونیپ گردمیامشب برم دمیقول مبابا واقعا متاسفم اما  دونمی+ م

 گفت : یخوشحال با

 !زم؟یدنبالت عز امیب یخوای_ جدا ؟!!م
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قطار  نیدارم بعد از انجام دادنش با اول نجایا کیکار کوچ هیبابا من  ستی+ نه الزم ن

 .گردمیبرم

 گفت ؛ زدیکه تو صداش موج م یینگران با

 ش .باهام در تماس با کنمی_ باشه النا فقط خواهش م

 رو قطع کردم . یگوش یگفتم و بعد از خداحافظ یآروم چشم یصدا با

 . دمیکش یرو لبام نشست و آه یروبه روم پوزخند ینهییروح و خسته ام تو آ یصورت ب دنید با

 ! دنیپارک خواب یبود که چند شب تو ییو وضعم درست مثل کسا سر

 م رفتم .راست به سمت حمو هیلباس هام رو درآوردم و  یمعطل یب

 .دوش رفتم و آب گرم رو باز کردم  ریز نیپر کردن وان رو نداشتم بخاطر هم وقت

 چِک آرتور مولر بود . لیشهر داشتم تحو نیا یکه تو یکار تنها

نکنه مجبور  تیکه آرتور مولر ازم شکا نیا یخانواده ام برگردم اما برا شیضرب پ هی خواستیم دلم

 .بودم چکش رو به شرکتش ببرم 

 اومدم . رونیاز حموم ب دمویچیدورم پ یاحوله یا قهیدوش چند دق هیاز چند  بعد

 هم همراهم نداشتم . یلباس چیقبلم رو بپوشم وه یتونستم دوباره اون لباس ها ینم

 فروشگاه هتل به سمت تلفن رفتم . یادآوریکنم که با  کاریچ دیبا دونستمینم

 ؛ دیچیپ یتو گوش یدختر جون یصدا قهیدم و بعد از چند دقکه مربوط به خدمات بود رو ز یاشماره

 ؟! ادیاز دستم برم یروز خوش چه کمک سالم×

 چندتا لباس، شلوار و لباس از فروشگاه سفارش بدم . خواستمی+ م

 مد نظرتون هست ؟! یبله حتما ، فقط برند خاص ×

 گفتم ؛ کالفه

 برام نداره . ی+ نه مارک و رنگو مدلش فرق
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 رو بپرسم ؟! زتونیسا تونمی+ بله م

 38 یال 36 زی+ سا

 . رسهیبه دستتون م گهید قهیتا چند دق ×

 رو گذاشتم . یتشکر کردم و گوش یآروم یصدا با

. 

. 

 به خودم انداختم . یروبه روم نگاه نهییزدم و تو آ یچرخ

 روح و شکننده شده بود . یب یلیکه چهره ام خ فیاما ح ومدیمبهم  یلیکه پسند خودم نبود اما خ نیا با

 رفتم . رونیاز اتاقم ب فمیانداختم و بعد از برداشتن ک وارید یبه ساعت رو ینگاه

 که منتظر بودن سوار شدم . گهیبلند به سمت آسانسور رفتم و همراه چند نفر د یقدم ها با

 ذاب آور بود !!برام ع گذروندمیشهر م نیا یکه تو یلحظه ا هر

 شدم . دایاز آسانسور پ یکه داخل الب دیطول نکش قهیدق چند

 رفتم . یرو گرفتم و به سمت در خروج میمسئول ثبت اتاق کارت اعتبار از

 به سمتم حمله کنن !! سیممکنه چندتا پل کردمیتو کل وجودم رخنه کرده بود و مدام احساس م استرس

 پست فطرت رو کشته بودم . یاون عوض که انگار واقعا من دمیترسیم یجور

 تو مردنش دست داشتم اما ... گرچه

 که تو ذهنم بود سرمو تکون دادم و با خودم تکرار کردم : یاز افکار کالفه

 . افتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیفکر نکن النا ه یچی+ به ه

 هش دادم .رو ب لریشدم و آدرِس شرکت آرتور م یخال یتاکس نیافکار سوار اول نیهم با
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درحال رفت و آمد  ابونیکه تو خ ییبه آدم ها شهیدادم و از ش هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 شدم ... رهیبودن خ

 بدبخت بود؟! نقدریهم مثل من ا یکس یعنی

 شیپ خواستمیکه م یاونجور زیهمه چ کردمیدلم دعا م یو دردسر تازه رو نداشتم و تو هیتحمل  گهید

 بره!!

برام استرس آور بود که  یبخرم اما بقدر کیآپارتمان ش هیتونستم  یکه همراهم بود م یهمه پول نیا با

 !! رونیب زمیبر نیماش یشهیهمه اشون رو از ش خواستیدلم م

 شدم. ادهیپ هیشرکت توقف کرد و بعد از حساب کردن کرا یجلو نیماش قهیدق 15بعد از  بایتقر

 یکیحداقل  کردمیدلم دعا م یه روبه روم بود رفتم و توک یآهسته به سمت ساختمون بزرگ یقدم ها با

 بدم ! لیشرکت باشه و بتونم چک رو تحو یتو

 نگرانم کرده بود . نیشده بود و هم لیساختمون بود تعط یکه تو یتجار یواحدها اکثر

 هامو تندتر کردمو به سمت آسانسور رفتم . قدم

 ار شدم .رو زدم و سو 4 یطبقه یسوار شدم و دکمه باعجله

 شدم . ادهیو پ دیرس 4که آسانسور به طبقه  دیطول نکش هیثان چند

 رو لبام نشست و با دو به سمتش رفتم . یکه باز بود لبخند لریدر واحد شرکت م دنید با

 رو کامال باز کردم که با آرتوز روبه رو شدم !! در

 زد . یشد و بعد لبخند رهیبهم خ یا هیچند ثان دنمید با

 بهش زدم و گفتم : یجون یب لبخند

 ؟! دی+ سالم خوب هست

 

 [01:48 05.12.19, ]��ناب یها رمان��
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 رو لبام نشست و با دو به سمتش رفتم . یدر شرکت که باز بود لبخند دنید با

 رو کامال باز کردم که با آرتوز روبه رو شدم !! در

 .زد  یشد و بعد لبخند رهیبا تعجب بهم خ یا هیچند ثان دنمید با

 بهش زدم و گفتم : یجون یلبخند ب متقابال

 !د؟ی+ سالم خوب هست

 گفت : یلحن مردونه و گرم با

 النا ؟!!  ی_سالم ... چطور

 +خوبم 

 . دنتی!!شوکه شدم از د یاومد ییهوی_ چقدر 

 خجالت زده گفتم : یکم

 + اومده بودم تا چک رو پس بدم .

 به سمت داخل برداشت و گفت : یقدم

 .تو .. ای_ ب

 . گرمیوقتتون رو نم ادیز دیرفتیم دیبرم شما هم انگار داشت دی+ نه من با

 ندارم . ی_ نه عجله ا

 رو روشن کرد . از من باشه وارد اتاق شد و المپ یکه منتظر جواب نیا بدون

 نشستم ... یمبل تک نفره ا یناچار وارد اتاقش شدم و رو به

 بهم انداخت . یکل یحالت خاص چشماش نگاه مبل روبه روم نشست و با اون یهم رو آرتور

 روحم ! یشکننده و ب یچهره نیا دنیاز د ایتعجب کرده بود  دنمیانگار از د کردیمتفکر نگاهم م یلیخ

 اومد و گفت : رونیکردم که از فکر ب یتک سرفه ا 
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 . رهیامروز سرم شلوغ بود و ذهنم درگ کمی دی_ ببخش

 که بد موقع اومدم. خوامیمن معذرت م کنمی+ خواهش م

وقت بود دنبالت  یلی، راستش من خ دمتیاتفاقا خوشحال شدم که د ستی_ اوه نه اصال هم بد موقع ن

 . گشتمیم

 بود گذاشتم. نمونیکه ب یزیم یچک رو برداشتم و رو فمیبهش زدم و از تو ک ییمصنوع لبخند

 گفتم: یرفته ا لیتحل یصدا با

 و نگرانتون کردم. ارمیرو زودتر ب چک نی+ واقعامتاسفم که نتونستم ا

 . گشتمینبود که بخاطر چک دنبالت م نی_ من منظور ا

 : دمیپرس متعجب

 ؟! دیگشتیدنبالم م یچ ی+ پس برا

 افتاده باشه گفت : ادشی یزیو انگار که چ دیموهاش کش نیب یدست کالفه

 شرکت . یدوباره برگرد خواستمیکار تو شرکتم ...م ی_ برا

 !!گهیمتوجه بشم داره دورغ م تونستمیم یبود به راحت دیو لحنش که پر از تردحرفش ها  از

 ؟! یچ یاما برا 

 مبل بلند شدم و گفتم : یرو از

 . رمیم نجایاز ا شهیهم یخانواده ام و برا شیپ گردمیتونم قبول کنم چون من دارم برم ی+ متاسفانه نم

 کرد .مبل بلند شد و ناباورانه نگاهم  یهم از رو آرتور

 بود !! شیزیچیمن واقعا انگار  یخدا

 و گفتم : زدم یرمق یب لبخند

 ممنونم خدانگهدار . ی+ بابت همه چ
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 جوابش نموندم و به سمت در قدم برداشتم که دستم رو گرفت !! منتظر

هوا لبهاش رو رو لبام گذاشت و شروع  یبهش انداختم که ب ییتعجب به سمتش برگشتم و نگاه سوال با

 کرد !!!! دنمیوسبه ب

همو  یمدت طوالن هیو بعد از  میکه انگار سال هاست عاشق هم یجور دتمیبوس یولع و عطش م با

 !! میدید

 یماهرانه لبامو به باز یلیبودم اما آرتور خ ستادهیسرجام ا یکارش خشکم زده بود و همونجور از

 . دادیگرفته بود و منو تو بغلش فشار م

که  دونستمیاما م هیاسمش چ قایدق دونستمیتو وجودم رخنه کرد بود نم یبیحس عج یهم آغوش نیا از

 ! ستیشدن ن کیتحر

 قلبم نامنظم شده بود و سرگردم بودم ! یها تپش

و منو به سمت آرتور سوق  ذاشتیاز درونم نم یحس هیبکشم اما  رونیخودمو از بغلش ب خواستمیم

 !دادیم

 .کردم  شیو با چشم بسته شروع به همراههم رفت  یخسته ام رو یپلک ها ناخواسته

 .رو تجربه نکرده بودم  دنیبود وقت که حس لذت بوس یلیخ

 . دمیکشیم ششیته ر یو دستمو رو زدمیآرتور رو مک م ینرم لب ها یلیخ

 . دمیکشیتو بغلش نفس م قیعطر مردونه اش تمام مشامم رو پر کرده بود و عم یبو

 !کردیرو ازم دور م یو اون استرس لعنت دادیم تیبهم احساس امن آغوشش

 .میکه بالخره از هم جدا شد دمیهمو بوس قهیچند دق دونمینم

 اما حصار دستاش از دورکمرم باز نشد. امیب رونیاز بغلش ب خواستم

 پرازخواستش گفت؛ یشدم که با چشما رهیتعجب تو چشماش خ با

چقدر  شهیمام عمرم حسرتشو خوردم .باورت نمکه من ت یهست یکس هیالنا تو شب یبزارم بر تونمی_ نم

 و رو کردم . ریهمه جا رو ز یشد دیدوستت گفت ناپد یدنبالت گشتم ، وقت
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 حرف هاش خشکم زده بود !! از

 مثل خواب بود !! درست

 لب هام رو از هم باز کردم و گفتم : یسخت به

 برم. دی+ م  من با

 : گرم و مردونه اش گرفت و گفت یدستا یتو دستمو

 و با من ازدواج کن . نجای_ بمون ا

 حرفش چشمام گرد شد !!!  از

 ؟! گفتیم یداشت چ نیمن ا یخدا

 کنم ؟!!! ازدواج

 شدم که ادامه داد : رهیبهش خ شوکه

 . یبش مونینزارم پش دمی_ قول م

 ! دمیدیانگار خواب م شدینم باورم

 یکاوریتونستم حرف هاشو تو ذهنم ر یو نم دیرس یکه بهم وارد شده بود خون به مغزمم نم یشوک از

 کنم .

 صورتم آورد تا ببوستم که سرمو عقب بردم !! کینزد سرشو

کشور  نیخانواده ام و همراه اونا از ا شیپ رفتمیم دیبود باز من با یاگه قصد ازدواجش هم جد یحت

 رو نگرفته بود!! بانمیگر یتا دردسرتازه ا کردمیفرار م

 و ازش فاصله گرفتم . دمیکش ونریدستاش ب نیاز ب دستمو

 لب زدم: یآروم یشده بود که با صدا رهیبهم خ آرتور

 برم. دی_ من با

 :دیحرفم جا خورد و متعجب پرس از
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 ؟! یبر دی_ چرا با

 شدم و فقط سکوت کردم . رهیخ راشیگ یچشما تو

 بزنم . یتونستم حرف یلب هام رو بهم دوخته بودن نم انگار

 نداشتم ! فیتعر یبرا یزیبجز حماقت چ گرچه

 ؟ یبر دی_ النا ؟!! با توام ! چرا با

 قورت دادم و گفتم : یدهنم رو به سخت آب

ن ... من ا  .ندارم  تیامن نجای+ م  م 

 نگاهم کرد ... یشد و سوال جیحرفم گ از

که در رو باز کنم آرتور دستمو  نیبل از ابرداشتم اما ق زیبود که به سمت در خ شتریجواب ب منتظر

 بغلش انداختتم . یو تو دیکش

 ؛ دیگفتم که آرتور متعجب پرس یشدن دستم آخ دهیکش از

 النا ؟!!تو سکوت نگاهش کردم و اشک تو چشمام جمع شد . هی؟! منظورت چ یندار تیامن نجای_ چرا ا

 ؟! گفتمیبهش م دیبا یچ

جلوش رو  تونستمیرفت و من نم یرو به شکستن م شتریلحظه بکه تو گلوم نشسته بود هر  یبغض

 . رمیبگ

مبل  یشده بودم که دستشو دور شونه ام گذاشت و منو رو رهیمملو از اشک به آرتور خ یچشما با

 که پشت سرمون بود نشوندو خودش هم کنارم نشست  . یدونفره ا

 ز کنه گفت :ام بادستشو از دور شونه ای رهیکه ازم فاصله بگ نیا بدون

 . یبر نجایاز ا زارمینم ی_ بهم بگو النا ، تا نگ

 انداختم . نییو سرمو پا ختیگونه هام ر یهام ناخواسته رو اشک

 ؟!! گفتمیاز حماقت هام م دیبا چطور
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 یآرتور سک*س کردم تا مشتر یبا پسر عمو یلعنت یبخاطر فروختن اون محموله یحت من

 برام جور کنه!!

 . رونیب کردیآشغال پرتم م هیمثل  دیفهمیم بودم اگه مطمئن

 گرمش گرفت و سرمو باال آورد ... یام شدت گرفته بود که آرتور چونه ام رو تو دست ها هیگر

 شد و گفت : رهیتو چشم هام خ 

 _ بگو النا .

 گفتم : دیلرزیکه م ییو با صدا دمیکش یقیعم نفس

ممن   نفر رو کشتم . هی+ م  م 

 به خودش اومد و گفت : عیاز حرفم سکوت کرد اما سر هینچند ثا یبرا آرتور

 . کشمیباز من ازت دست نم یاگه هزار نفرم کشته باش یحت شدهیکن که چ فی_ برام تعر

 بهش اعتماد کنم ! تونمیم کردمیو حس م دادیبود که بهم قوت قلب م یحرف زدنش جور لحن

 کردن ... فیعرقورت دادم و شروع کردم به ت یتو گلوم رو به سخت بغض

. 

. 

 . 

 ماه بعد ... دو

 گفت :بلند شدم که آرتور زیو از پشت م دمیام رو تا نصفه نوش وهیآبم

 . ینخورد یزی_ تو که هنوز چ

 زدم و گفتم : ششیته ر یرو یلبخند به سمتش رفتم و بوسه ا با

 . ایمار شیبرم پ دیوقت ندارم با ادی+ ز
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 گفت : تطنیو با ش دیکش یکالفه هوووف آرتور

 کارا باهات دارم .  یلی_ فقط زود برگرد خ

 بهم انداخت و گفت : یزیکه نگاه شهو*ت آم دمیحرفش خند از

 . یشد یخواستن یلیلباس خواب خ نیا ی_ واقعا تو

 کنه به سمت اتاق رفتم . یکه هوس کنه کار نیبهش زدم و قبل از ا یثیعم لبخند

 ت چمدونم رفتم .لباس خوابم رو دراورم و به سم یمعطل یب

 جذب تنم بود برداشتم . یکه حساب یبه همراه شلوار چرم مشک اسنمی ریلباس بافت قرمز تا ز هی

آرتور دور  یمردونه یدستا هویکه  کردمیباز شده بود رو درست م شیکیرو که  رمیلباس ز غزن

 کمرم حلقه شد .

 خمار گفت : یتعجب به سمتش برگشتم که با چشما با

 م تا برگشتنت صبر کنم .تون ی_ نم

 گفتم : کالفه

 قرار دارم . ایولم کن آرتور ، من با مار کنمی+ خواهش م

 حرکت بلندم کرد و به سمت تخت قدم برداشت . هیتوجهه به حرفم با  یب

 . زدیخمار خمار شده بود و خواستن توش موج م شیآب یچشما

 زد . مهیتخت انداختتم و روم خ یکنم رو یکه اعتراض نیاز ا قبل

 ... کیم کاری+ چ

 با شکار شدن لبام ناتموم موند و آرتور با ولع شروع به خوردن لبام کرد . حرفم

کنم تا زودتر کارشو تموم  یگرفتم باهاش همراه میتصم نیتونم مانعش بشم بخاطر هم یکه نم دونستمیم

 کنه !!

 بدنم گذاشت و کامال تو بغلش قفلم کرد !مردونش رو دو طرف  یدستا
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 کردم. شیکرد که شروع به همراه نمییتر شروع به مک زدن لب پا محکم

 !! دادیانگار شهوتش اوج گرفت و محکم به خودش فشارم م میهمراه نیا از

 یو سرشو تو گود دیزبونم در رفت که آرتور از لبام دست کش ریاز ز یکه از لبام گرفت آخ یگاز با

 ردنم فرو کرد .گ

 . کاشتیروش م یزیر یو همزمان  بوسه ها دیبوس یرو م گردنم

 . دتمیکشیو داشت به جنون م شدیپوست گردنم پخش م یداغش رو یها نفس

 گوشم گفت: کیکه نزد بردمیگردنم لذت م یهم گذاشتمو از حرکت لباش رو یرو چشمامو

 ؟!! شمیم قرارتیب نقدریکه ا یکرد کاری_تو با من چ

 رو گونه اش زدم و گفتم : یا بوسه

 دوست دارم . یلی+ خ

 ام رو قاب گرفت . نهیدستش س هیکه به سمت لبام هجوم اورد و با  دمیکش ششیته ر یرو دستمو

 ... گرفتیاز لبام م یزیو هر از گاه گاز ر دادیفشار م نمویمارهنه س یلیخ

 !! شدیچشمام خمار تر م دادیادامه م شتریب یهرچ

 لباسش بردمو شروع به باز کردنشون کردم . یه سمت دکمه هاب دستمو

 دکمه رو که باز کردم ازم فاصله گرفتو خودش لباسشو شلورشو از تنش دراورد ... نیآخر

 شد ! دنمیزد و مشغول بوس مهیروم خ دوباره

 . دمیکشیبدنش که کال عضله بود م یدستامو رو دمشویبوس ینرم م یلیخ

 پاهام بس بود . نیشدن ب سیخ یلمس بدنش هم برا یحت

 بودن باهامه ! یبفهمم چقدر تشنه تونستمینامنظمش و حرکت محکم لباش م ینفسا از

 هام کرد ... نهیاز لبام جدا کرد و شروع به خوردن س لباشو
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 .  شدیآخ گفتن هام بلند م یکه صدا گرفتیو هر از گاه گاز م زدیامو مک م نهیس ماهرانه

کامال  تونستمیو م شدیپاهام بزرگ تر م نیکه هر لحظه ب شیرت داشت اما مردونگکه هنوز شو نیا با

 حس کنم !!

 نهیواژنم گذاشتو دوباره مشغول خوردن س یرو شویشور*تشو از پاش دراورد و مردونگ یمعطل یب

 هام شد .

 . کردیم قرارمیکه ب خوردیم یزیر یواژنم تکون ها یرو شیمردونگ

و با نوک  خوردیهامو م نهیاز س یکیخودم حسش کنم اما آرتور همچنان  یزودتر تو خواستیم دلم

 . کردیم یباز یکیاون 

 بهش فشار دادم . یخودمو کم دمویموهاش کش نیب دستمو

 شونه هاش انداخت ... یشدو پاهامو رو رهیخمارم خ یچشما یتو

 شد و با دوتا دستاش کمرمو گرفت ... کمینزد شتریب یکم

 ... دادیسرشو آروم به اطراف واژنم فشار م دویمال یپام م نیبه ب شویمردونگ 

 واردم کرد ... شویمردونگ واشی واشیشده بودم که  رهیخمارم به صورت جذابش خ یچشما با

 بزرگش رو با دستم فشار دادم . یبازوها دمویکش یآروم آه

 ! دیچیپ یدنم مهم درد تو کل ب شیبزرگ بود که با وارد شدن سر مردونگ یآرتور بقدر زیسا

 . دمیکش یظیفشار کامال خودشو واردم کرد که از درد آه غل هیبا  آرتور

 گفت . یلب جون ریبا دستاش ثابت نگهم داشت و با شهو*ت ز 

 کردن . نییفرو کرد و شروع کرد به باال و پا یسرشو تو گود 

لبام گذاشت و صدام تو گلو  یرو که لباشو کردمیناله م یبلند یبود و با صدا دهیچیتمام بدنم پ یتو درد

 خفه شد! 

 ... کشدیم یمردونه ا یو هر از گاه آه ها بستیو از لذت چشماشو م کردیهاشو محکم واردم م ضربه
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بدن لختش  یضربه هاشو ادامه داد که دردم کمتر شد و دستامو نوازش وار رو قهیدق چند

 . کشدمیم

 بود ! دهیچیبدنم پشده بود و درد و لذت تو  سیخ یپام حساب نیب

که بالخره  دمیرس یبود و از لذت داشتم به جنون م دهیچیناله هام و برخورد بدنمون تو کل اتاق پ یصدا

 تو خودم احساس کردم . شویداغ

 روس گونه ام زد . ینفس نفس زنان کنارم افتاد و بوسه ا آرتور

 دو شرکت کرده بود !! یمسابقهمخصوصا ارتور که انگار تو  میدومون به نفس زدن افتاده بود هر

 

 رفتم . سیتخت بلند شدم و به سمت سرو یکه نفس هام منظم شد از رو قهیاز چند دق بعد

 کنسل کنم . ایقرارم رو با مار خواستمیوجه نم چیاما به ه کردیدرد م یدلم کم ریز

 اومدم و به سمت اتاق برگشتم . رونیب سیاز سرو عیاز شستن خودم سر بعد

 !! بردیبود و انگار داشت خوابش م دهیتخت دراز کش یهنوز رو آرتور

 . دمشونیپوش عیکه انتخاب کرده بودم رفتمو سر ییساعت با عجله به سمت لباس ها دنید با

 کردم . یحیمل شیوقت نداشتم اما آرا ادیکه ز نیا با

 نیمخصوصا ا ومدیبهم م دمیپوش یم یبودم که هرچ دهیرس مکلیبه پوستم و ه یبه قدر یعروس بخاطر

 مارکه !! زدیداد م یلباس ها که از هزار فرسخ

 رو برداشتم و رو به آرتور گفتم : فیکفشام ک دنیاز پوش بعد

 من دارم . زمی+ عز

 گفت : هیداریکه مشخص بود تو خواب و ب ییصدا با

 ت باش .هتل منتظره مراقب خود یجلو نی_ باشه عشم ماش

 به سرم زد . یفکر هویگفتم و به سمت در رفتم که  یاروم باشه ا یصدا با
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لحظه گاز  هیآرتور شدم و تو  کیآروم آروم نزد یرو لبام نشست و با قدم ها یطونیش لبخند

 بلند شد ... ادشیفر یاز بازوش گرفتم که صدا یمحکم

 .اومدم  رونیببا خنده  از اتاق  رتمیکه با دست آزادش بگ نیاز ا قبل

 . گرفتیخنده ام م شیادآوریبا  یبود و حت یدنید زدیداشت م یآرتور وقت یافهیق واقعا

 از  از هتل خارج شدم . قهیسوار آسانسور شدم و بعد از چند دق دمیخندیکه م یهمونجور

 پارک شده بود رفتم و سوار شدم . ابونیکه اونور خ نیبلند به سمت ماش یقدم ها ای

 دادم . هیتک یصندل یبود رو به راننده دادم و سرمو به پشت ایآپاراتمان مار کیکه نزد یستورانر آدرس

که تو  یحلقه ا یرو لبام نشست و نگاهم رو یجون یلبخند ب کردمیپام احساس م نیکه ب یبا سوزش 

 دستام بود قفل شد !

 . کردمیم با آرتور ازدواج گهیماه د کیخودمم باورش سخت بود که تا  یبرا یحت

 گاه محکم دارم . هیتک هی کردمیکرده بود و حس م رییبا اومدن آرتور تغ میزندگ تمام

 و مشکالت رو سرم تلنبار بشن و به خفت بکشنم . نمیبب بیآس دهیکه اجازه نم یکس

 بود !! میشانس زندگ نیآرتور بزرگتر واقعا

 یبه رستوران یشدم و نگاه ادهیپ نیف ماشبا توق قهیتوفکر آرتور بودم که بعد از چند دق رویمس تمام

 که روبه روم بود انداختم .

خودم و هم  یاما االن هم زندگ دمیدیکس رو بدبختتر از خودم نم چیاومده بودم ه نجایقبل که ا دفعه

 رو شده بود ! رویخانواده ام ز یزندگ

 بلند به سمت رستوران رفتم و وارد شدم . یقدم ها با

و وضع  ایاما بخاطر مار ادیب ادیکه داشتم  یبزارم و خاطرات تلخ نجایه پام رو انداشتم دوبار دوست

 . ادیتونستم ازش بخوام تا مرکز شهر ب ینم شیباردار

 نبود !! ایداخل رستوران انداختم اما مار یزهایبه م یقیدق نگاه



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 .رو دراوردم و شماره اش رو گرفتم  میگوش متعجب

 ؛زود جواب داد که گفتم  یلیخ

 ؟! یدیتو هنوز نرس ای+ الو مار

 .رستوران هست نشستم  رونیکه ب یزیپشت م زمیچرا عز ×

 برام دست تکون داد . ایرفتم که مار رونیگفتم و از رستوران ب یا باشه

 زدم و به سمتش رفتم . یقیلبخند عم دنشید با

 بغلم گرفتمش . یپر کردمو تو نمونیب یکه فاصلهبلند شد  شیصندل یذوق از رو با

 بغض گفتم : با

 برات تنگ شده بود ... یلی+دلم خ

 ... زمیمنم عز ×

روبه رواش  یصندل یخودم رو گرفتم و رو یاشک تو چشمام حلقه زد اما به زحمت جلو دنشید از

 نشستم  ...

 .صورت ورم کرده اش خنده ام گرفت  دنید از

 د که گفتم :اخم نگاهم کر با

 . ایمار یشد یتپل و دوست داشتن یلی_ خ

 خوابآلو باشه یلیکوچولو خ نیشده فکر کنم ا ادیخوابمم ز یلیآره چند روزه خ ×

 . دنشید یبرا کنمیم یمن که لحظه شمار زممممی+ عز

 . کلیدرست مثل منو ما ×

 بروز ندادم ... یزیشد اما چ گنیغم یلبخندم کم کلیاسم ما دنیشن از

 بحث رو عوض کزد و با ذوق گفت : عیهم متوجه شد که سر ایمار نگارا
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 نگاهش کنم . خوامیکارت دعوت من کجاست ؟!! زود بدش م ×

 گرفتم . ایکارت دعوت رو برداشتم و به سمت مار فمیگفتم و از تو ک یخنده باشه ا با

 و با ذوق گفت : دیکش یغیکارت ج دنیبا د ایمار

 النا. یکنیازدواج م یکه دار شهیاورم نممن ، ب یخدا یییوااا ×

 زدم و گفتم : یلبخند ناخواسته

 خواب بود !! هیدرست مثل  زی، همه چ شهی+ خودمم باورم نم

 شد ؟ دایپ تیآرتور وسط زندگ یکه سر و کله شدیآخه چ ×

 همون لبخند گفتم  : با

مطلق  یاهینشا نور وسط سم هیشد درست مثل  دایسرو کله اش پ میشب زندگ نیبدتر ی+ آرتور تو

خانواده اما ارتور همون شب بهم گفت که از  شی...من رفته بودم چکش رو بدم و از اونجا برگردم پ

 عاشقم شده !! دتمیکه د یبار نیاول

من  یداشتم بود اما وقت  ارایکه با دوست دختر سابقش ک یعالقه اش فقط بخاطر شباهت کم اولش

 عاشقمه ! که واقعا دهیشدم فهم دیناپد

 . هیمرد واقع هیزود عاشقش شدم چون واقعا ارتور  یلیخ منم

 ؛ دیمردد پرس ایمار

 !؟ یاما تو که اومم تو با پسرعموش رابطه داشت ×

بودن  ارایهر دوشون عاشق ک یعنیداشتن  یخوب یرابطه ارایسر ک شیوقت پ یلیاز خ تری+ ارتور و پ

 . رهیشده بود تا از آرتور انتقام بگ کیبهم نزدبود  دهیمنو د یهم وقت تریپ نیبخاطر هم

 ... چیدر پ چیاوه چه پ ×

 ... گهیماه د هیو تا  میکه االن عاشق هم نهیمن مهم ا یاس اما برا دهیچیپ کمی+ آره 

 . دمیکش یغیزده شد هر دومون ج زیکه وسط م یمحکم یضربه با



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 میرو به رو شد میج یپر از جذبه یگذاشتم که با چهره زدیقلبم که مثل گنجشک م یرو دستمو

. 

 !! دیچرخ یم ایمنو مار نیبود و با اخم نگاهش ب ستادهیما ا زیم یجلو درست

چشمام گذشت و بغض راه  یلحظه از جلو هیکه بخاطرش کرده بودم تو  ییتمام حماقت ها دنشید از

 گلوم رو گرفت .

 گفت : ایررو به ما تیبه سرتا پام انداخت و بعد با اعصبان ینگاه

 کاسه اس ! هی یدزد تو نی_ انگار تو هم دستت با ا

 و اشک تو چشمام جمع شد . دمیخوردن شدن قلبم رو شن یحرفش صدا از

 که ادامه داد ؛ ستادمیازش ا یچند قدم یخشم از جام بلند شدم و تو فاصله با

 !! دیزنیم غیت دیبتون یو هرچ دیشیمردا م یوارد زندگ ییدرسته ؟!! دوتا نهی_ کارتون هم

 دهنم باز موند !! شیهمه گستاخ نیا از

 رو به من ادامه داد : نباریکه ا کردمیتاسف نگاهش م با

 ثابت کنه . تونهیلباس هات هم م نی_ نگو نه چون هم

 گفتم : دیلرزیکه ار بغض م ییصدا با

 حذفت کردم . میخوشحالم که از زندگ یآشغال هی+ تو واقعا 

 و گفت : دیخند یبلند یحرفم با صدا از

 دیبر دیتموم شده و مجبور شد ای؟!! هنوز ازش مونده  یکرد کاریبا اون همه پول چ نمی_ خب بگو بب

 ... یسراغ نفر بعد

 زدم . میتو صورت ج یمحکم یلیافتاد و با تمام وجود س نییچشمم پا یاز گوشه یسمج اشک

 ...بودم  یودم عصبو از دست خ ختیر یگونه هام م یهام با سرعت رو اشک

 گفتم : هیکردم و با گر یدست شیبزنه که پ یو خواست حرف دیخند یبا صدا میج



 عشق آتشین
 به قلم سوگند

 

 . فتویکث ینفس ها نیهم یحت یبه من بدهکار زتوی+ تو همه چ

 انداختم و گفتم : ایبه مار یحرفم جا خورد و متعجب نگاهم کرد که نگاه از

 .منتظرتم  میمراسم عروس ی+ برا

 . دمیدو نیبلند به سمت ماش یازشون باشم با قدم ها یمنتظر حرفکه  نیا بدون

براش  زمویتن به اون همه خفت داده بودم و همه چ یآدم نیکه بخاطر همچ خوردیاز خودم بهم م حالم

 فدا کردم .

 شدم و به راننده دستور حرکت دادم ... نیسوار ماش یمعطل بدون

 بودم . یو از دست خودم عصب دنخوریگونه هام سر م یهام پشت سر هم رو اشک

 . کردمیاون آشغال نم یوقت اون همه خودمو فدا چیبه عقب و ه گشتمیزمان برم خواستیم دلم

 تونست ارومم کنه ... یجز آغوش آرتور نم یزیچ چیواقعا بد بود و ه حالم

 

 کل ؛ یدانا

که متعجب بهش نگاه  میج یبلند شد و تو چشما شیصندل یاز رو یبه سخت ایاز رفتن النا مار بعد

 شد . رهیخ کردیم

 زد و گفت : میتو گوش ج یمحکم یلیس ایبزنه مار یحرف میکه ج نیاز ا قبل

 کرد ... یمثل تو چقدر فداکار یارزش یآدم ب یالنا برا ی... االن وقتشه بدون نیبش ×

 

 ️❤ـــــانیپـــــا


