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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 

 

 

 من......  یآهو 

 :عاشقانه ژانر

 ها: تیشخص

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 ییدفدای:حمنوشیدار

 :النازگلرخغزل

 خواهم کرد...... نیبه روزانتقام......همه راغارنش یمقدمه: وا 

 جونم من عاشق کورسم! یدد ولیا-دیدستاشوبهم کوب یوشوق کودکانه ا بالذت

 گفته قراره روتوشرط ببندم؟ یک-

 مگه من چمه؟-

 !زونهیدوساله آو یبچه ها گامثلیست؟لباشونیچت ن-

 جون غزل... گهیدامون حال بده د-

 اد؟یکه به اون زبون درازت نم نقدسختهیباباگفتن ا هیدرد!دامون و مرگ! _

 بابا! وچهارسالسال ازم بزرگه بگم ستیکه ب یبه مرد رهیجوره توکتم نم جیکاکنم؟هیچ-

 !یمثل بابات خل زارویچ نیا یفهمینم کشهیبه زحمت البته چون توعقل وشعورت نم ستیپدربودن به سن ن-

 ؟یبش بمیرق یخوا یراستشوبگو..خودت م-

شرط ببندم که جنمشوداره  یکیخوام رو یشماجووناست!..فک کن م زاواسهیچ نیا گهید رشدمینه بابا،من که پ-

 تر!..ببنددهنت ومگس نره توش! کیدامون،دامون درابعادکوچ ینیخودم!م ی دهیآموزش د

 ...یبه جزمن نداشت یآموز اددانشیم ادمیکه من  ییتااون جا-

 دختره؟-زکردوگفتیکه ازمادرش به ارث برده بودچشماشور یدخترانه ا طنتیباش

 !یفهمینکن م یفضول-

 ؟یداد میدامون نکنه ....تعل یوا-

 خودمون.نه دراون حد!آدم مثل  گهید-
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 خوب اونم آدم! وانیمگه ...... ح-

 ...ابونااااایکنم توب یروترمزپرتت م زنمیم-

 چموش!-آرام نجواکرد یلیخ سپس

 یاش درنوسان بود!باصدا یفندق کیجورواجوردرمغزکوچ یسوال ومسئله  یکل یکالم هم لب بازنکردول کیتامقصد

 یبغض لعنت نیکردبتواندا یشدامادامون دردلش دعادعام ادهیپ ینگاه کردبدون مکث ستیبه پ رترمزبالذتیج

اش همه  یخال ینبوداگرجا بیجرنگ انداخت ع یمشک نیدلتنگ به ماش یسرخ شده نگاه یراسرکوب کندباچشمان

دامون  یمعصوم سبزش مدام درمقابل چشم ها یخنده هاوچشمها ینبودکه صدا بیجاحس شودعج

 یکیو یشودقرارنبودمنوتنهابزار یدردلش زمزمه م یزیبرد،وفقط چ یخودماورابا یدوباره  دنینباشدتاگورحسرت د

 یایزنده بودنش ازرو لیرنگ خماره غزل تنهادل یمشک یچشم ها دنیتوبغلم!قرارنبودنامرد!باد یدونه توبزار هی

 یغزل درلباس ها دنیشدد ادهیبرداشت وپ یصندل یرنگش راازرو یامد کت تک طوس رونیاش ب یقشنگ زندگ

 اوشد... یمحوه تماشا بابودکهیترمه آنچنان لذت بخش وز

 ؟یدامون!دامون-

 وگازگرفت! دیپدرانه اش دردهان کش طنتیخوردباش یغزل راکه مقابل صورتش تکان م فیظر یها انگشت

 دامون نه بابااصالآقاجون،خوب شد؟ یاک یول کن دد یآ یآ-غزل

 !شهیوروجک االن مسابقه شروع م نیبروبش-

 مهندس! شهیکم م تتونیوقت ازشخص هیای رمیبگ یانرژ یدیماچ م هی-

 بچه پرو! نیبروبش-

بوددرست مثل  یزیهمه سال؟دختره شگفت انگ نیگرفت آن هم بعدا یازکجاسرچشمه م یهمه انرژ نیا

 یکپ یبرآورده شده بوددختر شیدخترش نشست آرزو یهانشستوباافتخاربه تماشا مکتیازن یکی یمادرش!رو

 یمسابقه ماننده بچه ا نیازا رونیکامالمسلط انگارنه انگارب یزکردمغروروجدیبرابراصل عشقش!تمام حرکاتش راآنال

 یدهدحت صیهم سخت نبوداوراتشخ یلیاش گشت،خ یمیقد قیکند!باچشم به دنبال پسرورف یم طنتیپنج ساله ش

ترته  شیکه ب یا افهیدادقیم صیاش راتشخ افهیهم ق یهمه سال دور نیبه خودش بود بعده ا هیپلک زدنش هم شب

 یجذاب زهیچ چیدهیکش یآسودگ یازرو ینفس نیشددار اشتهکه برافر انی!پرچم پایداشت تاشرق یغرب یها هیما
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 نیاش باا یشگیهاهم بردهم یتماشاچ اقیشده بودهم شورواشت یعاد شیزبرایچ باهمهیوجودنداشت تقر شیبرا

درهم وخسته  یا افهیازاوسبقت گرفته بود!غزل باق یدرچندمرحله ازمسابقه به راحت یسرسخت بیتفاوت که انگاررق

خفه  شیدست ها نیخواست آن پسرک زبل راباهم یشددلش م ادهیپرت کردوپ نیکالهش رادرماش

 دوبهینفس سرکش هیآبش را یباپدرش درحال گفت وگوبود!بطر یا مانهیوصم بیکند!مخصوصاحاالکه به طورعج

خورده بود،باحرص به پدرش  نطورشکستیترمه اش رااشتباه رفته بودکه ا ماتیتعل یشدکجا رهینامعلوم خ ینقطه ا

غزل  ی رهیراقطع کنند،دامون که متوجه نگاه خ شانیشدکه قصدنداشتندصحبت ها رهیوآن پسرخ

انداخت  دوشش یکوچکش رارو ی دحولهیآن هاکه رس یکی!به نزدونددیشداوراصدازدتاغزل هم به جمعشان بپ

 هم آنجاست... یگریانگارکه فرده د ستادانگارنهیوکناره دامون ا

 وروجک! یخسته نباش-دامون

 مهندس! یسالمت باش-

 !نوشیدار قمیرف کمیپسرم شر میدانش آموزحرفه ا-

جذاب  یبه چهره  نیخون یبرده است،نگاه یباشدکه اورابه راحت یسرسخت پسر بینبودکه آن رق یسخت حدس

 !رمیگیحالت وم-انداخت وباتحکم گفت شیروروبه  یغرب

 مشتاق اون روزم!  یلیخ-گفت یزیرآمیشدبالحن تحق انینما نیدرصورت دار یمسخره ا پوزخنده

 ..دیرینگ شیمسابقس جد هی!همش دیازراه دوستانه واردش دواربودمیام-دامون

 .میکنم بر یلباساموعوض م-غزل

 قراره مهمون ماباشه البته صاحب خونس! کشهیزحمت رسوندنمونوم نوشیدار-

 دام! یارداریاخت-نیدار

 نیبه دنبال ماش متیگران ق یها نیماش انی!!!درمگر؟دامیبودد یچه مخفف کردن نیدایباالپر شیابروها ناخداگاه

 نیدار یپسرک مخوف مغرورباشداماباصدا نیا نیگشت که احتمال داردماش یم یستمیس نیلوکس آخر

 .دیازجستجودست کش

 اونجاست!-
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 ؟یچ-

 ...یگرد یکه دنبالش م یزیچ-

شدناخداگاه به طرزه فکراحمقانه اش پوزخندزد!پژوپارس  رهیکردخ یکه اواشاره م یچرخاندوبه نقطه ا چشم

 کرد! یم یبه اودهن کج درنگیسف

 کردم.. یفک نم-من

 سرعت نورحرکت نکنه!اگه سان روف نداشته باشه وبا یبهتره!حت یلیخ یرو ادهیازپ نهیماش هی نمیا-

 !کمونیزیرفیدب یها هیتوما یزیچ هی یدار یطرزه فکره جالب-

چال  نیشودوا انینما شیکه زدباعث شدچال گونه ها یبست! پوزخند خی کبارهیونگاه سردش وجوده غزل به  ازلحن

شدکه  یترمتوجه م شیگذشت ب یترم شیگونه بودپنهان نماندهرچه ب یغزل که عاشق چال رو باازچشمیز یها

 دارد! یرینفس گ تیجذاب

 بود؟ وونهید رتونمیدب-نیدار

 غزل! نیلبخنده دلنش یتماشا یشودبرا یبودکه بهانه ا یجمله کاف نیهم

 چراخودم متوجه نشدم!-دادگفتیکه به زورخنده اش راقورت م یدرحال

 وروجکا! نیراه انداخت یچه بحث گرم-دامون

 !رمیگیلقب وم نیکه ا ستمیخوبه فقط من ن-من

 شیبرا یکم التیتشک نیشدا یم ینیماش نیبودکه سواره همچ یبار نیپشت رابازکردونشست اول یها یصندل دره

 یقیموس نیکردا یم ینداشت فقط سع نیدامون ودار یبه گوش دادن به صحبت ها یوناآشنابود!عالقه ا بیغر

 سازگارنبود! اتشیحال باروح نیآرامش بخش بوداماباا بیرابه خاطربسپاردعج تیوال کیکالس

 !میوشادش یبندر ،بزاراونیکن ناگوشیادازایبهت نم-من

 ؟یدوست دار یبندر-نیدار

 !ینگوکه دار-
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 !ادیخوشم نم یندارم!ازهلهله وشاد-

 یشده  میتنظ ی نهیراگوش کندواصالهم حواسش به آ شیرایبم وگ یگرفت که صدا یچرا؟اورابه صحبت م دروغ

 یبایباز دارشید نیوقت بود که ازآخر یلیخ ستیمشتاق به خانه نگر نیدار دندیصورتش نبود!به خانه که رس یرو

 یدخترک مومشک نیبودوا شده یازکودک یحسرت شیآن زن برا ی داردوبارهیگذشت،د یخانه م نیخفته درا

 انتخاب کرده بود! شیون براکه هم اکن ین،نامیازگذشته است!غزل باشتاب به سمت سگش رفت،دار یادگاریانگار

 !میدار زنگهشیگوشزدکردکه تم یلیاونجااتاق غزل بود االن اتاق توا!خ-دامون

 گردم...مگه نه؟ یبرم دونستیم-

 !دونستیومیمن همچ یخفته  یبایز-دوگفتیکش یپرسوز آه

اتاق حکم  نیبعدازاوا رفتیخسته به سمت اتاق مشترکشان م یبودودامون باتن ستادهیوسط سالن ا یباکنجکاو غزل

! دادیدلنوازگوش رانوازش م یقیماننده موس شیخنده ها یدادوصدایتن ترمه رام یکه بو یزندان راداشت اتاق

.................... 

بازازاتاق خارج شدوبه سمت آشپزخانه  مهین یراباز کردباچشمان شیچشم ها یال زوسرحالیهرروزسحرخ مثل

 دیآب پرتغال راسر کش یرابازکردوبطر خچالیه در یشگیحرکت کردطبق عادت هم

 حال اومد! گرمیجون،ج یا-

 دهد... یآب پرتغال انجام م دنیکه هرروزبعدازسرکش یگرددهمان کار یدنبال سگ پشمالواش م به

 من!پسرم؟عجق مامان! یجوجو-

 رهیدستگ نوشیبدون اطالع ازحضوردار دناغافلیاتاق هاراگشت تابه اتاق بغل دست اتاق خودش رس یکی یکی

که  نوشیراقورت داد،دار شیبه زورآب گلو فیتوص رقابلیدرآن وضع غ نوشیدار دنیرفت باد دوداخلیکش نییراپا

 ستادهیوسط اتاق ا دهخوش حالت وپرپشتش بودشوک ز یتاقبل ازواردشدن غزل مشغول خشک کردن موها

زنان به  غیتوان گفت حنجره اش پاره شد!ج یبه جرات م دکهیکش یکشداروبلند غیبودغزل که به خودش آمدج

بود دوست  دهیبودکه ازپدرش د یزیفراترازچ یبودحت دهیکه د یزیخودش قفل کرد چ یدودررارویسمت اتاقش دو

ازخجالت  شیچندلحظه پ یصحنه  یادآورینشود!با شمچشم توچ نوشیراقبرکنداماهرگزبادار نجاخودشیداشت هم

 شیپوست برنزه وبدن ش یکه ازتماشا یگرلذتید میازمغزش خجالت ازروبه روشدن بااوبودون یمیصورتش گر گرفت!ن



 من یچشم آهو

9 
 

گرفت وازجابرخاست دست  شیاوبرده بودپرشده بود!بعدازساعت هاکلنجاررفتن باخودش دستش رابه زانو ی کهیت

ازتاسف تکان دادومشغول آماده شدن  یع سروض نیخودباا دنیاش رفت،ازد یقد نهیآ تراشست وبه سم شیورو

تنش  یرنگ یرصورتینبوده!لباس خواب حر یدرست وحساب نیسرووضع خودش هم همچ دکهیفهم یشد!حاالم

شانه هاوگردن  یترلخت حیزفجیزانوبودازهمه چ یبودکه قدش تاوسط رونش بودوشلوارک ست لباسش که تارو

دادوبه  انیلبان خوش فرمش آماده شدن راپا یبررو یرنگ ی!بازدن رژصورتزدیبرق م یبودکه ماننده الماس دشیسف

 نوشیدار دانستیم ی!وچه کسندیهم درخانه باشداورانب نوشیاگردار دکهیدو یم یسرعت ازخانه خارج شدطور

 یم طنتیش یبودسوق داد،دلش کم دنیخودش که درحال دو یاوبه رو یمیتب دارنگاهش راازعکس قد یبانگاه

مشتش مچاله  انیکه انگارتمامادرصورت دختره ترمه خالصه شده بود!عکس رادرم تیمعصوم یمخواست ک

 دادواردهیاجازه م یکس دبهیشدنبا یم دمنحرفیبودنبا نجاآمدهیتاا رفتیم دکجیازاتاق پرت کردنبا یکردوگوشه ا

 اگردختره ترمه باشد! ........... یوداغونش شود!حت یقلب زخم

 ؟یفهمیم یزیچ-غزل

 !مشیکه مادوتاخل وچل بفهم ارهیسردرم کیزیف نیازا یک-ثمره

 ؟یدیمردولخت مادرزادد هیتابه حال -

 باشه... تونهیآدم م هی یزندگ رهیتصو نیجووووووووون قشنگ تر-

 !یعنیخاک برسرادبت کنم -

 ؟یدیشده حاال؟تود یچ-

 !فتهیبگم دهنت آب م ،اصنیلعبت بودثم ییخدا یباالآوردم که..ول یگند هیاوفف نگوتوروخدا-

 جون ثمره؟-

 به جون خوده خ*ر*ت..-

 مرگ ثمره؟-

 مرگ تو! گمیم-

 .... بهش؟حاال..خوش گذشت؟تون؟باالخرهیشانست!پسره همسا ادبهیلعنت ب-
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 توواسه خودت ؟پسره توخونمونه.. یگیم یچ-

 دارتون؟ینهههههه؟؟؟پسره سرا-

 م؟یدارداری.... نخور مگه ماسرا-

 !یمردم ازفضول گهید هیکه..خوب بگوک نیاوف آره نداشت-

که اتاقش کناره  دونمیشده وفقط م یبوده چ یچ دمیباهم مچن!هنوزنفهم یلیخ یعنی شناسهیپسره ازقبل باباموم-

 المصب! کسیت شیاتاقم وش

 ؟یدیاونجاشم د یعنیلخت مادرزاد؟.. یگفت-

 ......کرد!... رونیراب شانیهردو کیزیرفیقهقه شان که باالگرفت دب یصدا

بود!روبه روشدن  دهیکه ازاوهراس داشت وقتش رس یزیافتادچ نیزم یدامون شانه ازدستش سرخوردورو یباصدا

رنگ  یمشک یبلوز ساده  کیراازنظرگذراند شیباره صدم لباس ها یمرگ اوست برا ی....انگارلحظه نوشیبادار

ساده  نیبوداماهم هرسادهجمع کرده بود،به ظا یراهم ساده درپشت سرش گوجه ا شیدموهایوشلوارچسب سف

اش  قهیداده بودکه در نییداشت سرش راآنقدرپا ی!آهسته وآرام قدم برمنشستیم نیبه دل دار یبودنش بدجور

همه  نیا نیبودکه متوجه نشدازب نییآنقدرازخجالت سرش پا زنشستیم دوپشتیراعقب کش یفرورفته بود!صندل

 اوراانتخاب کرده! یروبه رو یصندل قایدق یصندل

 ن؟یهست،مگه نه دار بمیعج یقشنگه ول دشدنتمیسرخ وسف-دامون

 !دیچک شیکه آمدعرق ازسرورو نیدار اسم

 غزل خانم؟ گمیهست درست نم یقانع کننده ا لیحتمادل-گفت یزیآم طنتیامابالحن ش یجد نوشیدار

غزل  یراشکست نگاهشان که درهم گره خوردلب ها نشانیگردنش سکوت ب یمهره ها یراکه باالآوردصدا سرش

 دامون دورنماند! نیزبیازنگاه ت نیتابناگوش کش آمدوا

 دحموم؟یهرروزصبح بر نیعادت دار-گفت یزیآم طنتیبالحن ش غزل

 واون؟ نیا یشخص میتوحر نیدرزدن خودتونوپرت کن دبدونیشماعادت دار-
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 !شمیحواس پرت م یگاه یعادت که نه ول-

 فرداپروازدارم... پس-دامون

 کجا؟-مدام سرفه زد قهیچنددق یغزل جاماندکه برا یغذادرگلو آنچنان

 !یوکار یسفره فور هی هیترک-دامون

 !شهیواسم زهرم یزندگ یکه نباش میچندهفته ا نیازپروازندارم توا یخوب ی ؟خاطرهینر شهینم-

هم که منم تااون موقع برگردم  یتوسروکله  نینقدبزنیچندهفته ا نیتوا ادکهیب نوشیمنم منتظربودم دار-دامون

 !یستیبچه ن گهیتود ،چونیبشه وبغض کن زونیلب ولوچت آو شمیهربارکه من عازم رفتن م ستیدرضمن قرارن

قاشق وچنگال رارها  یستین گربچهیگفت تود یرام نیاشک درچشمانش حلقه زده بودترمه هم هم ناخواسته

 کردوبلند شد

 هم ندارم! یمادر گهید یول ستمیبچه ن گهیآره من د-

 یگرگرمایترمه د یب یوجهنم بودخانه  کیاوتار یخانه ب نیاتاقش شدا یراباپشت دست پس زدوراه شیها اشک

بغض  نیرادردست گرفت...انگار قلبش دوباره جان گرفته است،ا شانیرادرخودنداشت!قاب عکس خانوادگ یشگیهم

 رهیبه خانه خ یوصل کردباشاد اراکه! .........بادکنک هستنیخواست آن هم بعده چندسال نگر یشکستن م یبهانه 

  دکهیدو یبه لرزه افتادچنان ازپله ها م جانیازه شیکه بلند شددستوپا فونیآ  ی!صدابابودیوز لیزتکمیشد همه چ

رااشتباه  شیپاها ید که باحواس پرتنمانده بو یترباق شیجا گذاشته است..چندپله ب شیپا رهیمتوجه نشدچندپله راز

راازهم باز کردغزل باشتاب درآغوش  شیبه آغوش گرفتن غزل دست ها یبرا نوشی...داردگذاشت ودرهوامعلق ش

خواست که  یازخدمه هام جانیباه یفعل تیاوفرورفت وهردوبه عقب پرت شدندغزل بدون درنظرگرفتن موقع

 سرشبدنش وجودداشت  شد رهیکه درز یجسم دمتوجهیرس انیکه به پا شیدررابازکنندتادامون واردشود حرف ها

رفت  یم نییهردوبه سرعت باالپا ی نهیهم غرق شده بودندوس یحرف درچشم ها یسوق دادهردوب نییرابه پا

 شیپ یبایرنگ ز یآب یبه چشم ها شدوغزلیاند یتنش م یرو یآغوش وگرما نیدرذهنش فقط به لذت ا نوشیدار

 ! شیرو

 جات خوبه وروجک؟-دامون
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خوردن  نیبه پله ها انداخت...چه زم یانداخت وبلند شدباحرص نگاه نییدامون ازخجالت سرخ شدو سرپا یباصدا

شدازخودش  یهم برطرف نم یآب خنک چیتن غزل سوخته بودوباه یازگرما نیشده بود!تمام وجوده دار یلذت بخش

 !الهس جدهیه یحس خوب شده است درست مثل پسربچه ها نیرایآمدکه درگ یبدش م

 !یدامون یهزارسال عمرکن شاهللیا-غزل

 !یشیخوشگل ترم ینجوریا-دیفروکردوبه نوک دماغ خوش تراش غزل مال کیرادرک شیها انگشت

 کرد... یکیراباصورت دامون  کیک رکنندهیحرکت غافل گ کیحرف دامون در بااتمام

 !یشیجذاب ترم ینطوریتوام ا-غزل

 سهیکه حاالغرق خامه بودازخنده ر یوصورت دهیپدرش باآن کت وشلواراتوکش دنیاوسر خوردازد یکه رو نگاهش

 !زکندیوروجکش راتم یزاربه سمت اتاقش رفت تاگندکار یا افهیرفت دامون باق

 مثال.. میبخور میخواست یم-نیدار

به سرعت  نیباکنداماداریصورتش رفت تااوراهم ز کیغزل که آغشته به خامه بودنزد ی دهیوکش فیظر یها انگشت

 یبیهضم حس عج ردرحالیمتح یخامه رابه حلقش فرستاد غزل باچشم ها دوبالذتیاورابه دهانش کش یانگشت ها

 بود... راوشدهیاتفاق درگ نیبودکه باا

 !دیانصافاخوشمزه بود...چسب-نیدار

 تو! یانگشتانجواکرد:مخصوصا ودردل

 رهیخ شیبه انگشت ها جانیشستن ظرف به آشپزخانه پناه برد!باه یرابرداشت وبه بهانه  کیباهول ووالظرف ک غزل

فرورفته بودحس  نوشیانگشتش دردهان خوش فرم دار شیپ ی قهیکندکه چنددق یتوانست باخودش حالج یشدنم

ازسفردامون گذشته بوددوسه  یروز وسهدرحال افتادن است!...........د یکردچه اتفاق یداشت اصالدرک نم یبیعج

مدادرادرپشت  تیترم!....باعصبان رامتحاناتیبودوغزل دگ شینقشه ها دنیدراتاقش مشغول چ نوشیکه دار یروز

حرکت کردبدون درنظرگرفتن  نیبه سمت اتاق دار کیزیمزخرف ف یگوشش جاسازکردووبعدازبرداشتن مسئله 

نبوددره اتاقش  شیب یوشلوارک یتنش که تاب حلقه ا یها دادولباسیه دوازده شب رانشان مساعت ک

 رابازکردوداخل شد!

 نگانکن عادت به درزدن ندارم! یاونطور-غزل
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 یرو نیدار ی رهیمتوجه نگاه خ چیلم داده بودوه نیاتاق دار یکاناپه  یدوروبرش رو یازتمام اتفاق ها اوفارغ

 شده بود!ن انشیبازووگردن عر

 گلوم خشک شد! یبد یتونیآب که م هی یندارم ول ییرایانتظارپذ-غزل

 یخورد-نجواکرد یآب رابه سمتش گرفت بالحن سردوکالفه ا وانیفروبردول شیموها یال یدست یباکالفگ

 برگرداتاقت!

 چرا؟سوال داشتم ازت..-دیفهمیرانم یهمه سرد نیا لیگردبه او نگاه کرددل یباچشمان غزل

 ؟یوانجام بد گمیکه م یکردن کار یبدون فضول یتونیم-راباالتربرد شیولوم صدا ینبارکمیا

 شیازآب درآمده بود!به سرعت ازجا هودهیپوچ وب یبیبه طرزه عج اتشیبودتمام ذهن مانیاتاق پش نیبه ا ازآمدنش

 شد... نوشیدار یومردانه  یقو ردستانیاس شیبلندشدقبل ازخارج شدن ازاتاق بازوها

 !شمیم مونینده که پش ادطولشیارزیلباس بهتربپوش سوالت وب هی-نیردا

 !یزنیبه من دست نم گهید-راازچنگال اودراورد شیبازوها باحرص

 یدخترداشت حت نیبه ا یشود!دست خودش نبودکشش خاص مانیمثل خ*رپش نیبودتادار یجمله کاف نیهم

دخترک  نیگرددتنهاراه رام کردن ا یگربازنمیبودکه غزل د بامطمئنیکرد!تقر یم وانهیبودنش هم اوراد دهیپوش

شدحس  یم کیدرابابلوزتنش عوض کردوبه سمت اتاقش رفت به اوکه نز شرتشیشدن بود!ت یچموش وحش

برافروخته به او حمله  یاتاقش شد!غزل باصورت دوواردهیکش نییراپا رهیکردبدون درزدن دستگ یگل م طنتشیش

 تو؟ یایم یندازیکه سرتوم لهیطو نجانوشتهیسردره ا-کرد

 عادت کردم! ستیدست خودم ن-اش زل زدو گفت یخونسردبه صورت عصب نیدار

 حوصلت وندارم! رونیبروب-غزل

 بدم! لتیادوتحویمجبورم تحملت کنم تابابات ب یتورودارم؟ول یمن حوصله  یفک کرد-

 راه بازجاده دراز! ستیدرکارن یاجبار چیه-

 ..دنبالمایبرداراون ورقه هاتوب-
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 که ازتوکمک بخوام! نیبهترازا یلیخ فتمیوب کیزیاگه ف-

 !میبردار،بر گمیبارم نیآخر یبرا-

 .امیجانمیمن ه-

 !یایم یفص کتک مفصل بخور هیچرا،-

 !یکن ینم یغلط چیه-

بلندکردوازاتاق  شیدست ها یدخترک چموش رانداشت اوراماننده پره کاه رو نیجروبحث باا یکه حوصله  نیدار

کاناپه که  نیبرد!به اول ینکردازحرص خوردنش لذت م یغزل توجه ا یهم به لگدپراندن ها یلحظه ا یخارج شدحت

 پرت کردوخودش هم کنارش نشست... شیداورارویرس

 نشون بده سوالت و..-

 سوال ندارم.-

 دخترخوب سوالت ونشون بده! هیمثل تو!پس مثل  یوحش یدارم نه بحث کردن باگربه  دنینازکش ینه حوصله -

 !یوحش یگربه  یگیباره آخرت بودکه به من م-

 ملوس بگم خوبه؟ یخوب گربه  لهیخ-

 هم دارم... ینگومن اسم یچیه-

 سوالت؟ نهیا-

 ..یبد حیتوض یستیمجبورن یآره!..ول-

 کنم واست! اجلوحلشیدم،بیونخوام انجام بدم انجام نم یکار-

گوش  شیشدفقط به صدا رهیخ نوشیرخ فوق العاده جذاب دار میزدوبه ن شیها چانه رهیدستش راز مشتاقانه

شودوبه  یمست کننده است که چشمانش گرم م میتنش آنقدرمال یدبویفهمیاورانم یکدام ازحرف ها چیه یدادولیم

درتمام  یفیشانه اش لرزش خف یدادن بودکه بارهاشدن سره غزل بررو حیسخت مشغول توض نیرود!دار یخواب م

 طنتیهمه ش نیدرکناره ا تیهمه معصوم نیکردا یدخترک رادرک نم نیزایچ چی!به طرفش برگشت،هدیچیبدنش پ
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از...  یزیاچیدختر نینکرده بودا ضیسرخوردانقدرلجبازبودکه لباسش راتعو دشیبدن سف ی!نگاهش رویولجباز

 یموها یکه درکنارش بودبه اندازه  یکردمرد یراهم نم دفکرشیبه اواعتمادداشت شا یادیازی دانستیمردانه نم

 شیازکاناپه جداکرد!باپاها یدستان غزل رابه دوره گردن خودش حلقه کردواورابه آرام تیسرش ... داشته است!بارضا

بلندشودقالب دستان غزل به دوره گردنش تنگ  نکهیتختش خوابانداماقبل ازا یدره اتاق رابازکردوغزل رارو

 تیموقع نیخواست ازا یکه م یزمان گر؟درستیبودد یچه امتحان نیگردن اوفرورفت!ا یدرگود شدوصورتشتر

دوست  چیلبانش بودواوه رهیگردن غزل درز دوبراقیشده بود!پوست سف یفرارکنددرحصاره دستان غزل زندان

 یزدن بررو دابوسهیدلش شد نکهیرغم ا یبزندعل یبوسه ا یکه دامون به اوامانت داده بودحت یدینداشت به مروار

 دوبلندیتخت گذاشت به زورنگاهش را دزد یخواست!دستان غزل راآرام ازگردنش باز کردورو یدختررام نیصورت ا

 لیدل ینقدربیدانست چراا یهم نم دخودشیرادرهم کش شیاوافتادناخداگاه اخم ها یشدنگاهش که به تخت دونفره 

 یتخت ..باکالفگ نیا یازدواج کندوباهمسرش رو یروز دخترهم نیشده است مگرقرارنبودا یرتیومزخرف غ

 یغزل رو فیظر یدست ها یگردنش گذاشت جا یدرراپشت سرش بست وبه اتاق خودش برگشت دستش رارو

 !.........سوختیگردنش م

آورده است،بدون  کین کیراباخودش به پ نوشیدار نکهیشدازا مانیپش یجلف لحظه ا پیآن هم باآن ت اسی دنیباد

 شیکه ثمره ازپهلو یشگونیعشق نباشد!!بان لشیکردفقط کاش دل یم یرابداندبه عالم وآدم حسود لشیدل نکهیا

 ؟یچته وحش-شد رهیبرداشت وچپ چپ به ثمره خ نیگرفت نگاهش راازدار

 برده؟-ثمره

 و؟یچ-غزل

 دل و...-

 مزخرف نگو!-

 !کستیت یاگه حدسم درست باشه،پسره بدجور دمیحق م-

 !یهو یهو-

 ماله خودت!  گرهمشیهووشش رم نکن ج-

 ..یدختره روازش دورکن نیا یتونیم نیبب-
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 پس برده؟-

 ثمرههههه!-

 کنم ازعشقت! یشد..باشه باشه دورش م یجون بازوحش-

شد!نگاهش راکه ازثمره گرفت دوباره به  یتوسط غزل خوردم شیها مانداستخوانیگرآنجامید ی هیثان کیاگر

 اسی یدرجواب حرف ها یبودوهرازچندگاه دهیرادرهم کش شیاخم ها نکهیدازابر یاونشست!لذت م یتماشا

 یشد!ثمره برا یم شیزپشک جذاب ترا یندبیرابب نیدار یخنده ها یروز دکهیکش ی!حسرت آن رامدادیسرتکان م

 یترهم م دهیچیبداندمسئله پ نکهیراداده بودبدون ا قتیجرات وحق یباز بیترت نیازدار اسیجداکردن 

 تخته سنگ نشست! کی یانداخت وبه دورازجمع رو یبه بطر ینگاه خشک نوشیشود!.....دار

 اد؟یاستادنم-غزل

 !ادیکنن خوشم نم یتلف م یکه وقت آدم والک ییزایازچ-اوست یتمام حواسش پ نکهیبردازا یم لذت

 !گذرهیتوخوش نم یب گهیادیب-اسی

 یزل زدکه حاالروبه رو ینیگردبه دار یآخره هفته!باچشمان حیتفر نیا یدردل خودش رافحش دادبرا وچقدرغزل

 اونشسته بود.

 نظرتون عوض شد؟-

 !ستیتنوع بدن کمی-نیدار

 .لوفریآن روبه ن دبودوتهیشدکه سرش روبه راه رهیدرحال چرخش خ یبطر دوبهیرادرهم کش شیها اخم

 قت؟یاحقیجسارت -دیراه

 !قتیحق-لوین

 ؟یدیتابه حال چندتاپسروبه جزمن بوس-دیراه

 تادلت بخواد!-لوین

 پسره ازپشت بسته! یمادست هرچ یلوین نیا ؟ماشاهللیچکیبه جزخودت ه گهیاالن م ینکنه فک کرد-روشنک
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 و... ی!بچرخون اون بطرداکردمیپ نانیدوست دخترم اطم یخوب خداروشکربه وفادار-دیراه

 ق؟یاحقیجسارت -روشنک

 !قتیحق-غزل

 ؟یوقت به مانشونش نداد چیچراه یدار ؟اگهیچندتادوست پسردار-روشنک

 بودتاجوابش راشکارکند! رهیبه لبان غزل خ یباکنجکاو نیدار

 که ندارم... یدونیم-غزل

 ترازغزل ماکه وجودنداره! زهیپاستور-ثمره

 اس،دوستیبه سمت  آن لوافتادوتهیچرخ خوردتاسرش به سمت ن ی!بطردیآسوده کش یدردلش نفس لیدل یب نیدار

 .دیراپرس یشگیبه اوزدوسوال هم یخوش بگذردچشمک اسیبه  یخواست کم یدلش م لوهمیبودندن یمیصم

 قت؟یاحقیجرات -

 جرات!-اسی

 !داکردیجنمشوپ یکیباالخره  ولیا-دیام

 وببوس! نوشیآقادار-لوین

خواست  یخونسردبودوآرام فقط دلش م نیکند!دار یرام شیبه تکاپوافتادندبه جزغزل که باحرص پوست لب ها همه

غم  یباچشمان دغزلیرابوس نیدار یخودش راخم کردوگونه  حانهیوق یبالبخند اسیعکس العمل غزل راشکارکند!

 بود! رهیخ نیدار یپوست گندم یرو اسیرژه لب سرخ  یباربه جا

 !یدلباشوببوسیبا ستیکه حساب ن ینطوریا-لوین

 !شهینم-گفت یبالحن تند نبارغزلیا

 سرهابه سمت اوبرگشت.... تمام

 اونوقت چرا؟-لوین
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 دانست واقعاچرا؟؟؟ یهم نم خودش

 !نیندازیماچ ماچ رام یهست به نام محرم ونامحرم ه یزیچ هیباالخره -غزل

 .بوسمیمن نم گهیغزل راست م-اسی

 آتش گرفت! تیشدندوغزل ازعصبان خکوبیهمه م نیدار یباصدا

 !بوسمیمن م یول-نیدار

قرن گذشته  کیغزل  یکارراتمام کردهمان مدت کم هم برا عیسر یلیدوخیرابه سمت خودش کش اسی یبازو

 بود........

شده بودوتمام  یوارده باز شهیخونسردترازهم نیامادار دیپوش یکردوباحرص لباس م یوکالفه اتاقش رامترم یعصب

رفت تابه  نیکه تمام شدبه سمت اتاق دار شیلباس ها دنیبود،پوش اگذاشتهیجلب اعتمادرو یتمرکزش رارو

 درخشک شد! رهیدستگ یرو شدستان نوشیجذاب دار یصدا دنیگردد اماباشن یبرنم روقتیاوخبردهدکه تاد

 ؟یدیپوش یچ-نیدار

 تنمه! یچ ینیبب یدحضوریبا یدار شهینم ینجوریا-

باشم!لباس  شتیصبح پ دمیقول م یکنم ول داسکورتشیمزاحم کوچولوهست که با هیبهت که گفتم -نیدار

 !یشیقرمزخوشگلت وبپوش جذاب م

 !منتظرتم!یتوبگ یباشه فدات شم!هرچ-

 فعال!-

شده بودکه هرلحظه درحال فوران  یشد!ازدرون آتش یمزاحم کوچولوماننده ناقوس مرگ درگوشش تکرارم ی کلمه

 نیا ربودکهی!ازخودش دلگماراندیشگازگذاشت وبه سمت ساختمان  یرارو شیبلندازخانه خارج شد!پا یبود..باقدم ها

 شیهم داشته باشد!پا دبچهیانه؟اصالشایاردد یداندنامزدیکه نم یآن پسرشده است درحال یعاشق ودلباخته  نیچن

 ترمزگذاشت به تمام افکارش خاتمه داد!.... یراکه رو

 سادست؟ یدورهم هی ینگفته بود-غزل
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 ؟یومدیم گفتمیاگه م-مایش

 پسره آشناشم؟ نین بااکه م یداشت یچه اصرار-

 گرتیج یواسه توکه شعرا ییفرصت طال هی یعنی نیغزل؟پسره خوانندست ا یدار زشکیهمه چ نقدبهیچراا-

 بره! یوبهش قالب کن

 خوادباشه.. یم یهرک-

 !ادیداره م پیخوشگلت وواکن آقاخوشت یاون اخما-

 ..ستادیشلوارش فروکرده بودکناره غزل ا بیکه دستانش رادرج یآمد،درحال یپسرخوشش نم نیا ییازنگاه کذا چیه

 ؟یمهمون نیازاومدن به ا یستیخوشحال ن یادیانگارز-سیبت

 .ادیخوشم نم یزور یازمهمون-غزل

 ...کارت حرف نداره!دهیوآرامش م یشعرات وخوندم...به آدم زندگ-سیبت

 !نیلطف دار-

بگذرم!چشمات مثل شعرات پرابهت  یناب به راحت یزایازچ تونمیمعموالنم یول ستمیدنیوتمج فیاهل تعر_

 وقدرتمنده البته سراسرآرامش!

 نی!باادادیخطرم یهم بو یکه ازده فرسخ یشد خصوصاحضوره پسر مانیپش یمهمان نیباره صدم ازآمدنش به ا یبرا

چشم  رهیدوزیازاونوش یآب پرتغال رابرداشت،کم یحاو یها وانیازل یکینشان دهد، یخواست ازخودضعف یحال نم

کلفت وخوش  یسگ داروابروها یکمش یکرد!چشم ها یترم شیغزل راب زدوترسیراازنظرگذراندپوزخندم سیبت

خوش حالتش راباواکس به  یمشک یاش جاخوش کرده بود!موها یپوست گندم یهم رو یکم پشت شیحالت ته ر

 نوشیدار یغرب ی افهیکرداماغزل ق یراآب م یاش دل هردختر یازحدشرق شیجذاب ب یباالخوابانده بود،چهره 

اش راازدست داده بود!قبل  یشگیشدوبدنش تعادل هم یترمچشمانش هرلحظه تار دهیتردوست داشت!....د شیراب

 یال یدیشد!....بااحساس سردردشد یزندان سیبت یعضالن یبازوها نیشوددرب نیجسم کم جانش پخش زم نکهیازا

به بدنش انداخت  ینگاه دباترسیمادیدراتاق ش یتخت یرابازکردهنوزهم تعادل نداشت خودش راکه رو شیچشم ها

دربرسددستان لرزانش  دتابهیخودش را کش نیزم یدورویکش ینفس آسوده ا افتی نانیاطم زکهیازهمه چ
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 چکسیدهیآشناد یمخاطبانش نام ستیدهددرل زدتانجاتشیزنگ م یکس دبهی!بادراچرخاندیرابلندکردوکل

 !نیدار-راجزاونداشت

 اگه دستم بهت برسه غزل..-دیچیدرتلفن پ شیرایبم وگ یصدا دبعدازچندبوقیشماره کش یراآرام رو شصتش

 ..ننیدار-

 ؟یافتادکه خبربد ادتیاالن -

 ونداشتم بهش زنگ بزنم..فقط تو! چکسیاتاقم..ه ی..توستیمن حالم خوب ن-

کاره مهم  یکل!االنم رهیبم دبرهیعقل باشه با یکه ب یآدم یهست یکدوم جهنم دره ا ستیواسم مهم ن-

 ترازتودارم..شب خوش!

 یپدال گازم یرارو شیپا تیاش رانابودکرده بود!باعصبان یدخترتمام معادالت ذهن نیاماا یرحم بودزخم یب نیدار

 انیدرم یگریحس د دهمیگذشت شا یازاوم یشک اگردختره دامون نبودبه راحت یداد،بیفشردوغزل رافحش م

 بود...

 رو.. لهیطو نیدروبازکن تانشکستم دره ا-نیدار

 !نجاآبرودارمیمحترم،من ا یتوروخدادادنزن آقا-مایش

 کنم! یدهنتونو... م ای یکن یابازمیآبروت بخوره تواون سرت !-

 یچرادروروخودش قفل کرده ول دونمیحالش بده بردمش تواتاق استراحت کنه من نم دمیکاره ام د چیبه خدامن ه-

 !دیفقط چندلحظه منتظرباش رونیب ارمشیودم مخ نینگران نباش

غزل راکه  ی دهیضرب گرفت!قامت خم نیزم یرو دوباپاشنهیلبش کش یشصتش راگوشه  یحالت عصب به

 یپرتش کرددست خودش نبودغزل بابچه باز یصندل یراگرفت وباقدرت رو شیصدبرابرشدبازو تشیدعصبانید

نوش یدار لیجذبه واستا ماوحامدمحوهیاش راازدست داده بود!ش یقراره زندگ نیاحمقانه اش مهم تر

 ..دیترس یبودم شیکه روبه رو یازمرد یماحسابیبودندوش

 ازدواج کرده! دونستمیمبارک باشه!نم-

 حال وروزافتاد؟ نیبه ا یچطور-ماگفتیخشمناک به حامدانداخت وخطاب به ش ینگاه نیدار
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 بهتره! مینگ یزیراستش ماچ-حامد

 هیبق یبه زندگ زننیاحمقانشون گندم یکه باکارا ییازآدما-شت فرمان نشست وحرکت کردپ کالفه

چون تک بچه  ی!..فک کردشهیکه چشاش وانم زنهیم یچ ستی.. معلوم ندونه؟یبدبختت م یمتنفرم!....چندوقته؟..بابا

 ؟یبکن یتونیم یوپولدارهرغلط یا

 مزخر..ف نگو!-

 آزادت گذاشته! یادیکردم،مشکل ازدامون که ز یهمونجاچالت م یاگه ماله من بود-

 نگهدار!-

 بتمرگ!-

 !ارمیخوام باالب یم-

پرت کرد وپشت فرمان  شیپا یرا جلو یمعده اش راعق زد!بطر اتیجوب زانوزدوتمام محتو ی ستادلبهیکه ا نیماش

 کی یکارها یاش رو یباردرزندگ نیاول یبود!برا یزاروعصبیکه به جانش افتاده بودب یمسخره ا رتینشست،ازغ

 ینگاه ها رهیوراه افتاد!....ز شتگازگذا یرارو شیفرورفت پا یشده بود!غزل که درصندل یدخترحساس وعصب

 ازپله هاباالرفت وبه اتاقش پناه برد! نیدار نیسنگ

 ؟یکن یواسه وقتم که هدررفت عذرخواه یخوا ینم-نیدار

 کند! یبابام کلت وم یومدیبودنم فتیوظ-

 ؟یکن یم یهنوزم زبون دراز یریمیم یدار-

 ؟یشد یدستت دردنکنه!راض-

 !اریگندباالن گهیفقط د ستمیمحتاج تشکرت ن-

 خارج شدودرراپشت سرش بست.. ازاتاق

 .........؟یلعنت یباز نیا شهیتموم م یک-نیدار

 خوردتش؟ اهمخونشیوروجک من چطوره؟زبونش سره جاش هست -دامون
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 !ستیحرفان نیماله ا-

 کرده؟ یاتصال ماتونیدرشده دخترم!بازم ساوهع!چه غل-

 دامون؟....... یگرد یبرم یک-

 عشق! یبغض نکن حت یچیوقت واسه ه چیه گهید دهیاحساس مرگ بهم دست م یکن یبغض که م-

 .....شهیراخوانده بودمثل هم دستش

 خودت باش! دبرم،مواظبیمن با-غزل

 !فعال!نطورخوشگلمیهم-

 خدافظ!-

 یتماشا یشودبرا یخواست غذاخوردن بااوبهانه ا یشددلش م رهیخ شیروبه رو یشده  دهیزچیبه م باافسوس

 دنیبه سمت اتاقش رفت اماباد یدیبود باناام امدهیاش اماساعت ازدوازده گذشته بودوهنوزن یصورت مغروره خواستن

امش راپرکرد!باجان مش نیسردوتلخ دار هراهش راکج کردوداخل شدهمزمان باورودش عطر نیبازاتاق دار مهیدره ن

زن  نیوجذاب بود،راه رفتنش،نگاهش،عطرتنش..به جرات خوشبخت تر یمردخواستن نیزایچ د،همهیودل نفس کش

کند!بالذت سرش رادربالشتش فروبردبااحساس  یم یکه شب رادرآغوش امن اوسپر یاست همسراو،کس نیزم یرو

شد..عضالتش  رهیخ یزعسلیم یگذاردغرق لذت شد!به عکس رو یبالشت م نیا یهرشب سرش رارو نیدار نکهیا

 بود!...... رهیخ نیرنگ اوسردوخشن به دورب یرنگ تنش بودندوچشمان آب یمشک شرتیت دنیدرحال در

کرده بود  یسپر دودخترشیرادرکناررش یآرام وخسته به سمت اتاقش راه افتادچه شب خسته کننده ا یها باقدم

راباصداقورت داد غزل  شیتختش آب گلو یرو زنقشیدخترک ر دنیشد...باد داخلدویکش نییراپا رهیدستگ

اش  یکردتمام خستگ یبدون پلک زدن به صورت معصوم غرق خوابش نگاه م نیفرورفته بودودار قیدرخواب عم

راحت  یلیتوانست خ ینشست....م دوکنارشیکش شیغزل راداشت!پتورارو دنیبودوفقط عطش بوس ادبردهیرااز

هم مثل خودش  یدخترک وحش نیبردکه ا یلذت م یخواست،زمان ینم نیچن نیتصاحبش کنداماا

 برهیصورتش بودکه و یمتر یلیم کیلذت چشمانش رابست وصورتش راجلوبرددراش کند!با یارباشدوهمراهیهوش

 !!!!ای:رویشگیشد،مزاحم هم رهیاش خ یگوش یاش اورابه خودآوردباخشم به صفحه  یگوش

 تموم نشد؟-غزل
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 ازنوساختما! دمیکوب نکهیمثل ا گهیکشه د یصب کن طول م قهیدود یزنیچقدحرف م-ثمره

 ه؟یانباتیحاالکدومشوبپوشم به نظرت؟قرمزه -

 یزود نیخوام به ا یمن نم ،باورکنیتواتاق باش یکیدبایباربا هیساعت  میهرن یروبپوش قرمزه روبپوش یهمون نبات-

 خاله شم!

 درخشانت! یثابغه  نیخاله شدنم باشم باا دنگرانیمن با-

 عاشق تنوع بودم! یازبچگ گهیرمی!ثمزننیخو؟دلموم کاکنمیچ-

ثمره کورشده  یاستعدادها دکهیفهمینکرده بودحاالم شیاندازه آرا نیوقت به ا چیشده رهیخ نهیبه آ یباناباور

غزل بودکه  یکودکانه  یکردچهره  یمترجلب توجه  شیکه ب یزی!چبایوز حیمل تیبودامادرنها یکامل شیاست!آرا

 مخلوط شده بود! شیباآرا

 عسلم! شگرتیهنردست آرا یذره به چشم اومد هی ینیبیاگه م-ثمره

 !یعروس ش شاهللیدستت طال!ا-غزل

 !ننننیبلندبگوآم-ثمره

شانه اش  یاش که رو یموج دارمشک یرنگ وموها یلباس نبات نیبه غزل نگاه کندباا رتیثمره بودکه باح حاالنوبت

 !دیدرخش یرهابودمثل عروسک هام

 بدشدم؟؟-غزل

 ؟یدیبوس م هیبه حال مردا!.. ینگات  نکنم وا  تونمی!من که دخترم نمیغزل یافتضاح خوشگل شد-ثمره

 !تیشخص یگمشووووب-غزل

 یپف()لباس ثمره:تاب دورگردن یازتوربودوحساب نییپا پورازکمربهیتاکمرتنگ وازجنس گ-)لباس غزل

 !(یقرمزشلوارقده نوده مشک

 م؟ینقاباروبه خودمون وصل کن نیدایحاالحتمابا-ثمره

 نکن! زونیلب ولوچت وآو یخودیپس ب دنیکه بدون ماسک رات نم یدونیاسمش روشه مراسم بالماسکه،م-
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 !رشدید میوورداربر چییسو-ثمره

 یرام کیاطرافش جرعه جرعه پ یتوجه به اتفاق ها یستادوبیازسالن ا یمغروروپرابهت گوشه ا شهیهم مثل

حواست وخوب -ثبت کرده بود یرامثل ضبط صوت ومرثیک یرامرورکرد تمام حرف ها شیها گرنقشهید ی!باردینوش

 تیمامور نیانجام ا ی!وقتاتوهو فرستهیسازمان وم نیتو،کل ا یواحمقانه  کیاشتباه کوچ کی!نیجمع کن دار

 تونهیبه جزتونم چکسیه دونستمیناراحت،خوشحال چون م یلیخوشحال شدم،هم خ یلیهم خ یروبرعهده گرفت

 رهیاگه عاقبت ز یفیح یلیخ یواسم باارزش یلیکه خ یدونیباجونت!م یازباز ادوناراحتیبرب تیمامور نیازپس ا

 !سربلندم کن!دامون یدارم پسرخونده  مانی!بهت ایخروارهاخاک بپوس

!منتظرم ارمیم هیسرشوبرات هد-گفت یحن خشن وسردتکان دادوبال یسر یباخونسرد شیتمام حرف ها درجواب

 !رمردیباش پ

 !پیمن ازتوجوون ترم خوشت یه یه-

 جوون! رمردیخداحافظ پ-

 یچرا!باتکان خوردن انگشت ها دانستیقائل بودوخودش هم نم رمردمرموزوترسناکیپ نیا یبرا یخاص احترام

 !دیسرخش رابوس یوباانزجارگونه  اانداختیرو کیصورتش به خودش آمدودست آزادش رادوره کمربار ادرمقابلیرو

 ؟یاومد یک-من

 ..یتوفکرش غرق بود یادی!انگارزستیوقت ن یلیخ-

 ؟یفکره ک-

 که باباش انداختتش روتو! یدختر داونیشا دونمیچه م-

 ..یزنیم احرفیکوچه بازار نیا ادمثلیبدم م یلیخ-

 دوست دارم! تمیاماحسود-گفت نجواگونه

 یدختره  ؟ازاونیدیباربه تختت راه نم هیپس چرامنو -گفت یابالوندیرفته!رو زوشستهیدتمراخوب بلدبو کارش

 !هستم؟ستمیمزاحم که کمترن
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شد!حاال که دقت  یم دخرابیصورتش بکندامانبا یحوال یخواست مشت یم ددلشیمزاحم راکه شن یدختره  ی کلمه

!البته یودوست داشتن ینبود،ساده ومعصوم،خاک یامروز یکدام ازدخترها چیاوهیبه رو هیغزل شب زهیچ چیکرده یم

 یحکم دلبر نیدار یبودکه برا نیهم بلدنبوداماحرکاتش آنقدردلنش یودلبر یلوند یشلخته وحواس پرت!حت

 راداشت،بازهم ناخواسته فکرش سمت اورفته بودوچه بد!!!

 یجا هیتو دمیم حیحرف زده بشه،ترج مونیشخص یزایازچ یمکان عموم یادتویبدم م یلیکه خ یدونیم-نیدار

 بشه! یدگیموضوع رس نیخلوت تربه ا

 بخور! یحساب امیارم،تامیربیاتاق گ هیباال رمیمن م-ایرو

غزل ازسرش برود،مطمئن بودآن دخترآن قدرچموش است که  ییکردفقط همانقدرکه فکره تنها ینم یرو ادهیز

چه  نیاش بودوا یمشتاق شکارچ یلیشدطعمه اش خ رهیخ احمقانه اش یچهره  ابهیرو ی!باصداماندیدرخانه نم

 یورفتارها لید،استایکش قدستانش رابه سمت اتا جانیاباهیقدرلذت بخش بود!باپوزخندپله هاراباالرفت،رو

 !دررا بست ...زاشتیدخترهارادرحسرت ...بااوم یهمه  نیپرغروروسرشارازاعتمادبه نفس دار

 ...میکن ینیمقدمه چ کمی ستیبدن-نیدار

 ............دندیوتاخرخره نوش دنیرابه هم کوب شانیها جام

 نشسته بود.... نیزم یآن طرف تررو ینگاه کردکه کم یبه دختر یچشم رهیزدزیباتلفن حرف م نطورکهیهم نیدار

 .....نوشیدار اززبان

دکه به کفشش بو رهنشیدرحال کلنجاررفتن بانخ پ نیزم یاون طرف ترخم شده بودرو کمی زهیم زهیر یدختر

  باال .. ارهیزحمت ندادسرش روب یبود،جلوتررفتم حت رکردهیگ

 ؟یزل زد نطورهیکه ا الیاسریکنن  یپخش م یینمایس لمیف-

 ..نمیبینم یزیچ ختیر یکسل کننده وب یبرنامه  هیمن که جز-

 ....لمونیمیپس لطفاکانال وعوض کن بعدانظرت راجع به برنامه روارسال کن به ا-

 !نمتیآشناست!سرتوبده باالبب یلیصدات خ- 
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. منم مثل گذاشته بودکه اونم لنزبود. شیخمارشوبه نما یکه زده بودفقط چشما ییبااکراه سرشوبلندکردنقاب طال 

 ..دیسمت کفشاش خودشوعقب کش دمیخودش خم شدم ،دستموکه کش

 کمک خواست ازت بت من؟ یک-

 خوش بگذره!  ستین ی..مشکلیمشغوله وررفتن باکفشت باش رو یکل مهمون یعالقه دار یلینه انگارخ-

به دختره  یازهرحس یخال ی..نگاهرونیبست ازاتاق اومدب یهاشوم نیپوت پیکه ز یادرحالیکه بلندشدم رو نیهم

 یآها-پله نزاشته بودم که دختره صدام کرد نیاول یانداخت ودستاشومحکم حلقه کرددوره بازوهام هنوزپامورو

 بت من!  یآقا

 ...شنومیم-

( اکردیبه رو ی..)وآخره جملش هم باابرواشاره اهیکیموجوده پالست هیبهتره ازم....ه با یلیوررفتن بابنده کفش خ-

 بامنه؟-ایرو

 ادامه نده..-

 باهوش!  یبودزبون درازول یدختره چموش میرفت نییدستاشوگرفتم وازپله هاپا 

 )غزل( 

 تو؟کل سالن ودنبالت گشتم.. ییکجا-

 یحرکت هیدیآب پرتغال نوش جان کنم با یالکچر یمهمون نیتوهمچ نمیبش ارمیدرنم یمن که مثل تو ماست باز-

سوبله مخ بزنم  ددوبلهیکه با ستمیضعف بره برام درضمن تنهاخودمم ن نجادلشونیا یازخودم نشون بدم که خرپوال

 خونه.. میروسرم که برگرد یآوارش یتوتنهانمون

که  یخفنه؟اون همه مخ منوخورد ویالکچر یمهمون نیا یآخه کجا یریناپذ یتوثمره واقعاخستگ یدار یچه انرژ-

 ..نهیبیچشمونم نجا؟چشمیا میاریب

 چیگفتم که ه ینم یاالکچریجورمهمون نیا دبهیخواب یهرشب بغل اتاقم م کهیت شیش یپسره هلو هیمنم اگه -

 که.. ستمیکردم مثل توخنگول ن یم یدرعوض شب تاصبح باهاش آمپول باز ومدمینم رونیاصالازخونه ب

 باز؟ یریکجام-
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به دوروبرت  ینگاه هیتوهم  چارهیباهاش برقصم؟راهنماش سوخت ب زنهیراهنمام یپسره چجور ینیبینم-

 یوگرنه تاآخره شب مجبور ابیبوددر زمیچشمک ر هیمثل منم نبوددرحده  یداشت یخواهان هیمن  دمثلیبندازشا

 ..یحسرت منوبخور

 ! نمتیبروگمشونب-

هااعتمادکنم  بهیبه غر نقدرراحتیا تونستمیکاش من هم مثل ثمره م دمیهم انداختم وشربتمونوش یپاهامورو

رقص  یخنگول رفتن وسط برا یثمره  یزوجابه عالوه  یتوسالن پخش شدوهمه  یتیال کیوسرخوش باشم!موز

 تانگو..

 دن؟یم باافتخاررقصیز خانم- 

 ندارم.. یممنون!عالقه ا-

 ..یمهمون نیاونم توهمچ دتنهابمونهیکه نبا یخوشگل نیبه ا یچراآخه؟خانم-

 خواهرمادرت باش ! ییتوبه فکره تنها-

 عروسک! گهیدله صاب مرده د نیاباایراه ب کمیچقدبددهن وچموش -

 ؟یخوا ی؟میکن یتوخلوتت عروسک باز ینیکه ازجنون بش ارمیسرت ب ییبال هی یخوا یم-

 !یخوشم اومدچه جسارت یلینه خ- 

 کنم؟ تییاراهنمای یراه فراروبلد-به سمت خودش برگردوندش یازپشت بازوشوسفت گرفت وکم یمرد 

 ؟یباش یشماک-

 به چاک! ؟حاالبزنیکه قراره بفرستت ته جهنم شناخت یلییعزرا-

  ؟یخودیب یاریباشه باباچراجوش م-

  ده؟یبه خرج م رتیغ گهید یکیکجاست بت من؟ناراحت نشه شوهرش واسه  کتیپالست-

 که برات کردم تشکرکن ... یتونگران اون نباش واسه کار-
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 ..دمیرسینبودخودم حسابشوم یبه بت من باز یازین-

 ؟یودوست نداشت اپارتنرتی یبرقص یبلدنبود-

 کنم.. یوکم م رقصنیکه وسط م ییمترسکا نیا یهمه  ینگام نکن نشستم، پاش باشه رو ینجوریستم؟ایمن بلدن-

 ..میبکن یامتحان هی ینقدواردیخوب حاالکه ا لهیخ-

 ! دونستمی...نمدن؟یم شنهادرقصیپ ینطوریا-

 هم دارم..  یا گهید یروش ها هینه خوب!من -

 یکن یکارمیچ-به شونه هاش زدم یمشت نیکه گذاشتم زم نیرقص هم ستیگرفت وبردتوپ کمرمومحکم

 کبودشد! ؟کمرمیوحش

  ؟یدوست ندار دمیم شنهادرقصیپ ینطوریمن ا-

 نظربپرس!  کتیاصالبه من چه؟ ازاون پالست-

کاراش  یانگشتاش قفل کرد،همه  نیدستموهم ب یکیشونه هاش گذاشت اون  یدورویدستاموکش باخشونت

شونم گذاشت   ی،چونشورو دمیدستاش چرخ رهی! دستاشوکه باالنگه داشت زیوحش دادمردکیوباخشونت انجام م

 ؟یریهم م گهید یاجاهای یاینجامی؟همیریم یمهمون یلیمعلومه خ یوارد یلیخ نکهینه مثل ا-گوشم لب زد یتو

 به توچه؟-

 ! ییییلیخ یماهربودعوض یلیحرکت ماهرانه کامل چرخوندمورودستاش خمم کردخ هیبا 

 بره باال؟ متتیکه ق یدیخودت ومعصوم جلوه م شهیهم-

 مزخرف نگو! -

......،به هدفت نجارویپولدارا یکه به خاطره پول مردا ییه؟زناییمختص به چه زنا یمهمون نیا یدونیم-کرد بلندم

وشب وواست بسازم فقط  نیولذت بخش تر نیاتاقابهتر نیازهم یکی هیامشب تو تونمیخانم کوچولومن م یدیرس

 ! یکه بهت کردم تشکر کن یبابت کمک هیکاف
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که دورمون بودن باتعجب به  یگوشش اونقدرمحکم که چندنفر رهیتمام وجودم، باتمام توانم، خوابوندم زبا باخشم

 خوشت اومده باشه! دوارمیتشکرت ام نمیا-لرزان ازخشمم گفتم یسمت مابرگشتن باصدا

گ نشستم ثمره زن نیکه توماش نیوپالتووشالموازنگهباناگرفتم هم دمییسالن دو یباسرعت به سمت خروج 

 یال یتوش.............. باخستگ ختهیکه هزارتامرد ر ینفهم من وآورده تومهمون یزد،اصالحوصلشونداشتم دختره 

 نهیخودم توآ دنی،بادییبه بدنم دادمورفتم سمت روشو یکرد،کش وقوس یدست وپام دردم یچشاموبازکردم همه 

تافت روش مونده بود  یچشممو موهام کل رهیبودز ختهیر ملمیر یبود؟همه  یچه وضع نیآن وحشت کردم ا کی

رفتم ونشستم  یخورد چشم غره ا یآب م یفرهنگ داشت بابطر یب نیدست وصورتموآب زدمورفتم آشپزخونه دار

 ! ودپرووووووب دهیهم واسه خودش چ یالتیچه تشک زیپشت م

 ؟یدیتنهانترس دتوخونهیطول کش رونیکارم ب یلیخ شبید-

 هم خوب بود! یلیخنه..اصال!-گفتم یباخونسرد 

 ..یمن جاگذاشت شیهست که پ یامانت هی ااتاقمیب یصبحونتوخورد _

 ؟یگیم ونیهذ یگذشته که دار نقدخوشیا شبیادی؟یدید ؟خوابیمن؟چه امانت-

 ! یصبحونتوخوب بخورپوست استخون یعجله هم کن ستین ت؟الزمیاواقعی ونهیهذ یفهمیتواتاقم م یاومد یوقت-

دوست دخترات برس!چقدم  زنه،توبروبهی...تن وبدن منومترم یرفت،پسره  رونیب زوازآشپزخونهیگذاشت روم یبطر

 ش؟بدنشیشونیبودتوپ ختهیخوش حالت ر نقدموهاشیفک کنم شونه هم نزده بودچراا یجذابه سره صب

 زنهیتن وبدن تورومترم اون...اه غزل ول کن پسره مردمورهیگیباادکلن دوش م ده؟انگارهرصبیخوب م ینقدبویچراا

دارم  ششیکه پ یامانت نمیکنجکاوبودم بب یلیدوسه لقمه کره عسل خوردموبلندشدم خ ا؟یح یب یدیتوچراقورتش م

 نهیخوش به حاله آ زدیبودوموهاشوواکس م ستادهیا یقد ی نهیآ یبدون درزدن رفتم تواتاقش جلو شهیمثل هم هیچ

 ... رهیجلوش رجه م یلعبت نیهمچ

 بشی)کامل به سمت من برگشت،دستاشوتوجیباهوش باش یلیکردم خ یک مف-نیدار

 رفت! ادتیباتوینقاب ز یحواس پرت یلیکه خ دمیفهم شبید یفروکردوباپوزخندجملشوکامل کرد(ول

 یبود،تمام صحنه ها نوشیدار یشدم که حاالتودستا رهیزده بودم خ یتومهمون شبیکه د ییباتعجب به نقاب طال 

 یلیقاب گرفته بودش،اون س یمشک یکه نقاب یمرموزآب یتوذهنم شکل گرفت،اون صدا،اون چشما یمهمون

 تااالن گفته باشه...  دهمیبودم؟؟؟؟شارفته  یمهمون نی..اگه به بابام خبربده که همچدم؟اگهینفهم شبیمحکم....چراد
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..التماست کنم که به بابام همدیاشایازت معذرت بخوام؟ یکه نوش جان کرد یلیس دبابتیبا ؟االنیخوب که چ-

 نکهیبه خاطره ا یشاک دهمیو... شا متی...وقیبد لمیمزخرفت تحو یازاون حرفا ابازمیکجابودم... شبید یخبرند

 بت من! ی...کدومش؟ آقایدیشومت نرس یبه خواسته  شبید

 خورد..  یکه نفس هاش به صورتم م کیتراومد..اونقدرنزد کینزد 

هم حوصله  یداره دراز،کم شین ،زبونیذات تی،معصومی..هارت وپورت الکدمیاددیمثل توروز ییدخترا-نیدار

 ادسروکارداشتمیز یبادختراوزنا میتوزندگ ن،منیخوریم یبد یلیخ یضربه  نیپابد یوقت ین،ولیدیرپامیسربر...د

آخرش هم دل  دمیتودومثل  یهردختروپنج سال  یس نیوپنج سالمه ،توا ی... وباالخره سیدونیخودت که بهترم

 هیچون  یپاک بودنت بجنگ نقدواسهیا ستیکردوادامه داد(پس الزم ن رهنموصافیپ ی قهی)تشونویباختن هم معصوم

 !رهیپاک بودنت وکامالازت بگ یحت یروکه دار یزیتمام چ یمرد هیاتاق... نیدتوهمیخونه..شا نیدتوهمی..شایروز

تخت نحس تو،اون مردهم  یاتاق،رو نیا ی..تو؟یکن یدمیتهد-خواست ازکنارم ردبشه که بازوشوتودستم گرفتم یم 

 ؟ییحتماتو

 مواظب خودت باش!-زدوگفت یوحشتناک شخندهین 

باشه؟رسماداشت  یا نهیرحم وک ینقدربیا تونستیکنم،چطورم یدستام خفت م نیباهم یروز هی!ییییییعوض 

حسادت به جونم افتاده بود؟دارم  یحس لعنت هیومد،چرایخوشم م نقدرازشیکرد..پس..پس چرامن ا ی....م دبهیتهد

 یمشک یکه موها یشدم ثمره درحال خارجحوصله کولمورودوشم انداختم وازمحوطه  یخداااا! ........ب شمیم وونهید

 ..دسمتمییکرددو یمقنعه مرتب م رهیلختشوز

 ؟یقهر-

 نه،مگه بچه ام؟-

 ؟یپس چراسره امتحان تقلب نرسوند-

 رسوندم؟یبهت م ینخونده بودم چجور ممیچون خوده لعنت-

 ؟یواسه اون شب ناراحت-

 ..ستیسوال ن یحوصله ام البته اگه واست جا یب کمیموضوع؟فقط  نیبه ا یرندیگ یه شهیم-
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 راحت باش!  دمیرنمیگ یچراتفاقاهست ول-

 غزل!-مایش

 جانم؟-

 ه تواانگار..منتظر هیاون موتور-

 چقدم هلوا المصب بهش بگوماروهم برسونه.. -ایمیک 

برنزشوبه  یبودکه عضله ها دهیپوش یجذب یمشک شرتیکرد؟ت یکارمینجاچیا نوشینگاه کردم،دار ابونیاونورخ به

 یوبوتا یشلوارکتان مشک یکه دکمه هاش بازبودباکاپشن چرم مشک یمشک رهنیپ هیگذاشته بودازروش هم  شینما

براق شده بودکه مثل خودش  یمشک یموتورپرش هیهم به چشماش زده بودوسواره  یگریج نکیع یدمشکیسف

 درهم به سمتش رفتم. یهلوبود!بااخم ها

 !یموفق باش ادیدخترانه؟خوبه!بهت م یمدرسه  یزدن جلو ؟مخیادگرفتیدیکاره جد-

 ندارم.. یوراج یکه حوصله  یدونیحرف نزن م ادمیز میترکم بر نیبش- 

 شم؟یتوم یگفته من سواره موتوره قراضه  یک-

 !گمینگفته من م یکس-

 دنبالم؟ یومدین نیچراباماش-

 موتوره.. نیندارم هم نیماله دوستم بودمن ماش ن؟اونیکدوم ماش-

 نم؟یاگه نش-

 ! ننیبیوسط م نیا یهند لمیف هینداره فقط دوستات  یکار-

تکون دادمونشستم ترکش دوست نداشتم ازش کمک  نیه دارهازل زده بودن ب دهیبچه هاکه مثل ند یبرا یدست

 میریواسم نزاشت مجبورشدم سفت کمرشوبچسبم اصالمعلوم نبودکجام یرفت که چاره ا ینقدرتندمیا یول رمیبگ

روهم  ییزایچ هیزده بودبه سرم باالخره رفاقت باثمره  یبدجور طنتیش یم،هوایشد یازشهرخارج م میداشت یول

پسراروازحفظ بودم ازقصدامابه طوره نامحسوس  یتایحساس زتادرشتیداده بودبه لطف اون ر ادمی
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 یبه حرکت درآوردم سرموجور نشیس یآروم انگشتامورو یلیسفتش خ ی نهیس یدستاموباالترآوردم درست رو

 دم گوشش لب زدم.. رومآ یلیکرد خ یگوشش بردم که نفسام به گوشش برخوردم کینزد

  م؟یریکجام-

 .. شهیمشخص م میبرس-

 یقیترادامه بدم ازجاش کنده بشه نفس عم شیفک کنم اگه ب زدکهیقلبش اونقدرتندم یازسنگ بودلعنت پسره

وانداخت  ید،بطرینفس سرکش هیکولم گذاشته بودم  یروکه گوشه  یآب یشد....بطر ادهیداشت وپ دوموتورونگهیکش

 !اریدرب شرتتمیگرمه ت یلیاگه خ-شخندگفتمی.... بانرشودرآوردیز رهنیتوبغلموکاپشنشودرآورد،بعدهم پ

 شد..مقنعموزدباالو..... کیباخشم بهم نگاه کردکه توخودم ر...م!بهم نزد یجور 

 ...االن گرمم شد!ینکاروکردیتوبامن ا-گفت یا روزمندانهیبالحن پ 

 شیوره داغ بود..گردنم آتنشست روموتوروحرکت کرد...تنم مثل ک رمیمتح یلباساشوانداخت توبغلمومقابل چشما 

جذاب ونفس  نقدرمرموز،خشکیمردا هی شهیاومده بود؟مگه م ارهیازکدوم س نوشیگرفته بود...دار

 کیمقابل  میدی...باالخره رسرمیجرات نداشتم لباسشوبگ یحت گهیبودم که د دهیکارم ترس رباشه؟اونقدرازعواقبیگ

 شدم. ادهیشدمنم پشت سرش پ ادهیپ یسازنگه داشت باخونسرد یمیقد ییالیو یخونه 

 نجاکجاست؟یا-

 خونه!-

 نجا؟یا میکردم پارکه،چرااومد یفک م یممنون که گفت-

 یدردندشت که بازم هوس مهمون یخونه  هیامانت دامونوول کنم تو تونستمیکاردارم نم یسر هینجایچون که من ا-

 باباش بخنده! ینداشته  شیرفتن بکنه وبه ر

 ...ستیمن اصالبه تومربوط ن یکارا-

 خاک خورده بودهم فوق العاده سرد..  یلیتو خونه ،هم خ میدروکه بازکردرفت 

 ..نهیبندازم توشوم زمیرواون کاناپه تاه نیبش-دامون
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 . شستمیهم م یگفت ینم-

 واصالحواسش به من نهیتوشوم ختیریزمارومیهال،ه یگوشه  یکاناپه  ینشستم رو نیروزم کولموگذاشتم

دستش برجسته شده  یصورتش ورگا یبودجلو ختهیلختش ر یفرصت استفاده کردموزل زدم بهش موها نینبود،ازا

 اخالق هم داشت.. کمیبودچقدجذاب بود!کاش 

 مدرسه؟ یبر ی؟افتخاردادی؟اصالخوندیسوال..توچقددرس خوند هی- 

 وبخونم نگران نباش! سمیرفتم که بتونم بنو یدرحد-

 !یدرس خون بود یلیحتماخ یدادیم حیتوض کیزیخوب ف یلیتوخ-

 .رستانیاول دب-

 ؟یندار پلممی..دیعنی-

 اخراجم کردن..-

 چرا؟-

 به مدرسه ندارم.. یازین دونستنیچون م-

 ..گهیسوال د هی-

 درستوبخون! نیکپن سواالت تموم شدبش-

 ..ادیب دبهتی؟شایخندیچرانم- 

 ..ادینم دنمیخند-

 !یبیعج یلیتوخ-

 ..زایچ نیواسه درک ا یکیکوچ یلیکنه هنوزخ یم بیآدموعج یزندگ-

 داره؟ نقددوستیچرابابام ا-

 ازخودش بپرس!-
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 ..نیدار-

 خوادباچسب دهنت وببندم که؟ یدلت نم-

ثابت موند..اصلحه  یزیچ یتوآشپزخونه چشم که چرخوندم چشام رو دورفتیرهنشوپوشیباصورت درهم پ 

 یبلندشدموبه سمتش رفتم هنوزدستم بهش نخورده بودکه باصداداشته باشه؟ ازجام  داصلحهیبود؟چرا..چرابا

 هوا..  دمیده مترپر نوشیداددار

 ؟یبهت اجازه دادبهش دست بزن یک-

 ه؟یواقع-

 بشه؟  یپوکت مغزت متالش یکنم تواون کله  یگلوله خال هی یخوا یانه؟می هیواقع ینیبب یخوا یم-

زندون آب خنک  یگوشه  فتهیحقش بودلوش بدم ب یروان یبرگشتم سره جاموکولموبغل زدم پسره  باقهردوباره

 بخوره آدم بشه.. 

 !اغذابخوریب-نیدار

 !ستمیگشنه ن-

 ! یداشته باش یانرژ یوکارگاه باز یفضول یابخوربرایب-

 .یزورم کن یتونیتونم خورمینم یعنیخورم  یگفتم نم یوقت-

 .یکن ینخوردن خودکش یزیباچ یکه بخوا ستیاصالبرام مهم ن یول مونهیچرااونکه واسم مثل آب خوردن م-

 ؟یچ یعنیقهر یدونیست؟اصالمین تیقهرکردن حال-

 ؟یباش یکیهم هست که تو یآشت ابامنیتودن یمگه کس-

 ؟ینالیم تینقداززندگیچراا-

 م؟یچرت وپرت توروبشنو یقراره تاصبح سواال-

 !یگوشات وببند یتونیم یدار یاگه مشکل-
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 هیالبته کاف یشیبه طوره خودکارخاموش م یاون اصلحه روبکوبونم تومغزت اونطور نکهیهم هست ا گهیراه د هی-

 !شهیکه امروزباهات کردموتکرارکنم کالصداتوگلوت خفه م یکار

سقف  رهیدردسربودوز هی لیون استانشدن به ا رهید،خیهال درازکش یگوشه  یتخت فلز یکندورو شرتشوازتنشیت 

 دردسر!  هیبودن باخودش 

 دکجابخوابم؟یمن با یبگ شهیم-

 !یهرجاکه دوست دار-

 .جاانتخاب کنم قمیکه براساس عال ستینجااونقدرجانیا-

 گوشه پهن شو! هی یتختم بزرگه توام که دوتاپاره استخون نیا-

 توبخوابم؟عمرا! اکنارهیب یخوادنظربد یممنون تونم-

 ؟یترسیازمن م-

 که من بترسم؟ یدار یترسناک زهیتوچه چ-

تاآخرش  توننیهمشون نم یتوتخت من ول انیامیلیخ یدیخواب یتخت م نیهم یراحت رو الیباخ یدیترسیاگه نم-

 جسارت داشته باشن!

بودم  دهیپوش یرفسف یصورت شرتیت هی رشیمانتوموبازکردم ز یباجسارت تمام زل زدم توچشماشودکمه ها 

اول زانوموگذاشتم روتخت  ختیشونه هام ر یموج داررو میلخت مشک یموها رموبازکردمیمقنعموازسرم کندموگ

 .دمیدرازکش زکاملیچشمک ر هیوبعداز

 .یباتاپ بخواب یستیهواسرده مجبورن-گفت یبالحن کالفه ا نیدار 

 بت من؟ یآقا یدیتوچرالخت خواب-

 خورم. یمن سرمانم-

 !یندار یضعف جیرفته بودتوه ادمی یگیاوه آره راست م-
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چقدتاصبح جابه جاشدوآب  نوشیکه دار دونهیوخدام دونمیپتو،فقط من م رهیراحت چشماموبستم ورفتم ز الیباخ 

....... به دیهم نخواب هیثان کیپسره فک کنم تاصبح  نیا وونستیچک کردد رونیخوردوازپنجره ب

مچاله  وتومشتمروزسال..پتور نیونحس تر نیآذربود..شوم تر کمیو ستیب زورچشماموبازکردم...امروز

 یفروم یخواب ابد هیشد!کاش به  یشده بود..کاش چشمام بازنم نیکردموبلندشدم قدم هام سنگ

 شهیمن هم یخاک سرده پس چراخاک ترمه  گنیمگه نم یساله..ول یلیمادرم؟خ یچندسال که ب شهیرفتم...باامروزم

 تودستش اومدتو..  ییها کیباپالست نیگرم وتازست؟ دار

  دتت؟یازشارژکش یک-نیدار

 زنیخروارخاک بر هیتولده من  دتوروزهی..امروز..روزه تولدمه،چرا؟چرابازمقابلمیم یگذاشت رو یشکالت کیک

  فت؟یروجسم نح

 تولدنگرفته بود ... کیبرام ک چکسیه-

 نگرفته بودم... کیک یتولده کس یمنم تابه حال برا-

 تولدمه؟ یدونستیازکجام-

 بابات بهم زنگ زد..-

 ..کجابود؟ادشه؟یمگه اون تولده منو-

 ..رمیگیبهم نگه آمارنم یزیچ یتاکس-

داشته باشه  یبهونه ا هیمامان..رفت که امسالم  ی..روزه تولده من..روزخاکسپاردونستمیرفته..رفته که برنگرده..م-

 !ن؟ها؟توبگویکردم دار ینگفتن تولدم!من چه گناه کیواسه تبر

تحمل کنم شوم بودن به  تونستمینم گهید ختیر یدستم بودفروم یکه رو نوشیدار یدستا یرو یکی یکیاشکام  

 تی..باجدقمیروشق زبرداشتموگذاشتمیلحظه اصلحشوازروم هیزجرآورهست!تواون لحظه فقط واسه  یکاف یاندازه 

 بدش به من!-شامهم ترس زل زدتوچ یکم

 نیتوا چکسیاون ه رهیعشقشم،به غ ادگارهیتنها،من محبت پدرمودارم چون  یلینوش،خیتنهام دار یلیمن خ- 

دوست دارم اونم ثمره  هیچرافقط  یدونیکنه تحمل کنه م یم یروکه مدام لجباز یدختره لوس ونازناز هی تونهیانمیدن

 مزاحمم.. هیمن واسه همه  یکن ی..تو..توهم منوبه زورتحمل مدونهیکه گذشتموم هیاست؟چون تنهاکس
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به ماشه  خورهیدستت م یشداون اصلحه روبده من خنگ یهند یکاف یبسه فضابه اندازه  یخوب سخنران لهیخ- 

 !یکن یهممونوراحت م

 غزل،عشق غزل! یبشه،زندگ دتمومیامروزبا یهمه چ-

 ..شهیبابات نابودم ینداره ول یمن که فرق ؟واسهیکن یباکشتن خودت بابات وخوشبخت م یکن یفک م-

 هیثان کیرو..فقط  نوشیدار یبایز یچشما یحت دمیشنینم یچیه دمیدینم یچیه گهیماشه د یانگشتم رفت رو 

 هی یلیس نیکه بهم زداصلحه روازم گرفت ا یمحکم یلیباس نیکه دار میدادن به زندگ انیمونده بودتاپا

برگردوند،هق هقم شدت گرفت  ازمآورد،ترمه مرده..چندساله..روشو رونیب شیکه منوازچندسال پ یتلنگربود،تلنگر

 یکردول سیشدم وازپشت سفت بغلش کردم اشکام لباسشوخ کیمرد!بهش نزد هیبه آغوش محکم  ازداشتمیبهش ن

 برنگشت... 

 مونتیپش دمیباش!بهت قول مغزل شوم ودوست داشته  نیبغلم کن!توازمن برنگرد!تومنودوست داشته باش!توا-

 باش! ن،توفقطیکنم دار یواست کم نزارم،ناراحتت نم یچیه دمینکنم،قول م

 ..یبه من ندار یازین چیه تیادامه دادن به زندگ یتوبرا-سردزل توچشام یلیدستاموازبدنش جداکردوخ 

 یبهت ثابت م یبمون یخیمثل سنگ سردو زارمیکنم نم یمن زخمت ودرمون م-دستام گرفتم نیباالتماس دستاشوب 

 ..یعاشق بش یتونی،میبخند یتونیکنم که توهم م

باشم که  یخوام کس یغزل؟توپاک بمون،من نم یدیکنم فهم یآلوده م ادسمتمیوبیکه هرک فمیولم کن!من اونقدرکث-

 ..رهیگیدختره ترمه روم یپاک

بهت داشتم من ازهمون روزه اول  یس خوبروزه اول ح دم،ازهمونیاول فهم نوازروزهی.... ادونمی،میمن یتوگذشته -

 بهت اعتمادداشتم! 

 یکن یکه فک م نهیواسه هم زارهیتوم یهستم که پاتوزندگ یمرد نیو من اول یغزل چون بچه ا وبهیتومغزت مع-

 ! نیهم فقط هم یتوسروکله  میزنیروزمیتموم شه بازمثل د ،امروزکهیبهم اعتماددار

 ،مردهیواسه من داشته باش گاهیجا هی یتونیم ،توفقطیستیتوهم پدرم ن ستمیمن بچه ن-دمیخودش دادکش مثل

 بزنم! میزندگ یکه واسه درمانش ازهمه  یکه تمام لحظات عمرمووقفش کنم مرد یمرد میزندگ
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که  یا ندهیمن؟ازاالن من؟ازآ ی ؟ازگذشتهیدونیم یبس کن غزلللل!توازمن چ- دیتنم لرز ی دهمهیکه کش یادیبافر 

 ستمیبلدن یمن فقط بلدم بزنم وبکشم؟حرف احساس ستمیبلدن یبشه؟من عشق باز یکه چ یمن باشمنتظرمه؟با

 یدونیکردن بدم،م یفرصت زندگ مفقط به طرف مقابل نکهیه؟ایچ یدونی..ته عشق من مدمینشن یچکیچون ازه

که  یکه اون زودترنتونه به من زخم بزنه..ازآدم زنمیبهش زخم م یجور هی شمیم کینزد یچرا؟چون من به هرک

که تک  ی؟ازآدمیکنه انتظاره معشوقه بودن دار یهم تمومش م یزیکنه باقتل وخونر یوانتقام شروع م نهیروزشوباک

 یباهزارنفر...... داشتم اندازه  یازده سالگ ؟منیگاه بودن دار هیانتظار تک شهیتک حرکاتش بازورووحش انجام م

 کنه..  یهمه روهارم دهیکثافت وخون م یوفادارنموندن چون تختمم بو چکدومشونیم،هسر یموها

 گردنش به شدت متورم شده بودهرلحظه امکان داشت اززوره خشم منفجربشه! یسرخ ورگا چشماش

 !ستیبرام مهم ن چکدومشونیه-گفتم یبغض آلود بالحن

ازپشت محکم نگهم داشت،هرلحظه که  یول نیزم فتمیبودب کیکرد که نزد کیچنان باشدت صورتشوبه صورتم نزد 

انگشتاش  یکه مطمئن بودم جا یکردجور یترم شیپشتمونوازش کنه فشارش روب نکهیا یگذشت دستاش به جا یم

محکم مچ دستموپشتم قفل  کهخواستم دستامودوره گردنش حلقه کنم  یمونه،میکمرم م یرو یمدت طوالن هیتا

! نفس دوتامون که بنداومدازم جداشد،بدون از،پرازخشونتیپرازن متیتم بدون مالتردوسش داش شیب ینجوریکرد،ا

 یا روزمندانهی...لبخنده پستادمیوا نهیآ ی!جلودیوکاپشنشوبرداشت ودروبهم کوب چییبهم نگاه کنه سو نکهیا

 یکه ازفضول یرحالشدنش...امافقط دربرابره من! .............. ثمره د ستبودم،س دهیروصورتم نقش بست به هدفم رس

 من... یکردزل زده بودبه لبا یداشت سکته م جانیوه

 ..شیخوب..بق-

 نداره که.. هیم،بقیدیهموبوس گهید نیهم-

دست ازتالش  یکه اون ساالروتصاحب نکرد یتازه شروعش بود تاوقت نینداره ا هیوبقیچ یچ-

 ماهرباشه! یلیمگه نه؟فک کنم خ دتیونرم بوس کیرمانت یلی!خنمینوبگوببی..ایداریبرنم

 !کهیورمانت میمال یلیآره خ-باحسرت گفتم 

 دوره هم.. میبزن یگپ هی امیشاپ قراربزارمنم ب یکاف هی یتو-

 جا! چیشاپ نه پارک ه یکاف نما،نهینه س ستیزانیچ نیشاپ؟اون اصالاهل ا یکاف-
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 خوبه که همش خونه روزتاشب..-

 ..جدهی+هیایفانتز نیباا یتوثمره خفم کرد یریاوففف نم-

 شو! کیگازوبامن شر هیدرحده  اغزلینباش سیخس-

 ( نوشی)دار 

 ..یامینه پ یکردم نه زنگ موچکیبارصدم گوش یبرا

 هیمزاحم زنگ بزنه که  یدختره  داونیبه اون که شا یدیچسب یاومد یکنار؟ازوقت یوبزاریاون لعنت شهیم-ایرو 

 باشه تنهاتوخونه...  دهیوقت نترس

 داره.. یمهم دقرارهیشا رندهیگ چارهیب نوشیدار نقدبهیاایرو نییارپایصدات وب-دیشر

 !دبرمیدارم با یمهم یلیدرسته..قراره خ-

 !نوشیدار-

 بابات! شیپ نیبش میزاریم گهیقراره د هی-

قراره بخورنش  نوش؟مگهیپشت،چه مرگت شده دار یکه مجبوربودم بزنموکندموانداختم روصندل یکروات مسخره ا 

بچه تر،هرلحضه امکان داره بااون  یهم بچه است ازهربچه ا یلیسالشه!چراخ جدهیست،هیتواون خونه؟بچه که ن

 ی..اگه..اگه بازهواییبره ها نیهمچ اسهو زکردنیکه هزارتاگرگ دندون ت ییایدوست عقب موندش پاشه بره تومهمون

...داغون بودم داغون کشهیخودش خودشوم شیکش یتوکه نم نوشیتوچه دار ؟بهیبزنه به سرش چ یخودکش

باشم  یزیبه جزهدفم نگران چ نکهیمتنفربودم ازا یریپذ تی...سردرگم وخسته....ازمسئولشهیترازهم

مشغوله کلنجاررفتن  شهیدم خونه،مطمئن بودم که مثل همیکردم تاباالخره رس نقدخودموسرزنشیتنفرداشتم!ا

ورفتم  دوتودرانداختمی... کلستین ادشیکدوم ازحرفاواتفاقات اون روزروهم  چیخونه ودرس خوندنه ه لیباوسا

 کاراهم بلده؟ نیغزل ازا یعنیدماغم  رهیزدز یلذت بخش قرمه سبز یتو،بو

 سالم...-غزل 



 من یچشم آهو

40 
 

 یمن گشنه نبودم! باخستگ یبودول یخوردن یادیبه سرتاپاش انداختم... انصافاز یازهرحس یخال ینگاه 

 نشیریفکرم آروم شده بودحاالکه بالبخنده ش گهیکاناپه ولم دادم روش...حاالد یدسته  یوکاپشنموپرت کردم ر

 بود!!!!  ستادهیروبه روم وا

 ..دمااایچ یقشنگ زهی؟میدوست ندار یقورمه سبز-غزل

 غذاخوردم...-

 دوقاشق،درحده امتحان..  یکی-دنشدیناام یکاسته شدول شیازانرژ یکم 

سفارش داده شده  رونیازب یندارم اونم وقت یزیعادت به امتحان چ-حوصله بلندشدم وبه سمت اتاقم رفتم یب

 سرآشپز؟  یدیباشه...شن

 )غزل(

که گذشت  یربع هی هیشب زوداومده بودخونه که اصالازحرفاش ناراحت نشدم... هی نکهیاونقدرسرخوش بودم ازا 

 کیگذاشته بود...دوست نداشتم ازدورنگاش کنم نزد شیشونیپ یوروبودوساعدش دهیتخت خواب یرفتم تواتاقش،رو

کرد...دستام  یکه توخوابم حفظش م یوحشتناک یبااخما یبودحت یتختش،چقدرخواستن نییتررفتم..نشستم پا

مجرم گرفته  دانگارکهیازموهاشونوازش کردم مچ دستموسفت چسب یکه طره ا نیناخداگاه به سمت موهاش رفت هم

 باشه.. 

 ؟؟یییییییدی،فهمیشینم کینزد نقدبهمیوقت ا چیه گهید-

 بودنم چرانتونستم خودموکنترل کنم؟ فیشدمتنفربودم ازضع زازاشکیچشمام لبر 

 دستم دردگرفت ول کن!-بابغض گفتم 

دادموبلندشدم،دوباره برگشتم تواتاق  هیتخت تک یگرفت دستموبه لبه  انیدستموکه رهاکردخون دوباره تورگام جر 

 کرد..... یآدموپنهون م یکه اشکا ییخودم بااشک حولموبرداشتمورفتم توحموم تنهاجا

 (نوشی)دار 

 یمحکم به سمت آشپزخونه رفتم بطر یبازکردم،تنم مثل کوره داغ بود..باقدما رهنمویپ یدکمه ها یکالفه وعصب 

 هیفقط به  شناختمینداشت خودموم یا دهیفا یول دمینفس سرکش کیبرداشتم و خچالیآب وازتو
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غام فرستادم که آماده یپ هیطناز یبه شماره  عیسر نیدرآوردمورفتم تومخاطب بمیموازتوجیازداشتم،گوشیزنیچ

 چکدومینه قلبم نه پاهام ه گهیمقابل اتاقش خشکم زدد یوبه سمت اتاقم رفتم ول خچالیوگذاشتم تو یبشه،بطر

 فیزد،چقدرظریبودوبااشک موهاشوشونه م ستادهیوا نهیبرهنه مقابل آ ینکرد،بابدن میهمراه

بزارم  ینجوریهم تونستمی!!نگاهش که به من افتادباخجالت وهول دروبست امامن نمیزیباترازهرچی!زبابودیوز

باهزاران  یتونیمتوفقط  یندار یازیغزل ن یذات یآروم گرفتن به لوند یبرو.....توبرا نوشیتونستم؟؟؟داریوبرم،م

فقط به لذت  ینباش دنشونیرحمانه باهاشون .. ..نگران دردکش یب یکه وقت ی... داشته باشایدخترمثل طنازورو

 قیرف نیبه پدرت به قلبت به بهتر یتوبه دامون قول داد یکن دآلودشینبا نوشیدار یفیتوکث یخودت فکرکن

 نیازب یقول وقرارهاروبه راحت یکه دخترش همه  دونستیمگه دامون م یول یکه پاکج نزار یداد اقولیدن

 یقه صدای...بعدازچنددقرمیآروم بگ کمیدادمونشستم چشماموبستم تا هیها تک لهیوداغون به م بره؟؟خستهیم

 چیمقدمه وه یبازگذاشته بود...بدون فکروتعلل رفتم تو،ب مهیبازشدن دراومدچشماموبازکردم..دره اتاقش رون

 یهرچ رهیتشنه ترشدم،پرتوقع ترشدم،سست شدم زدم ز یول شهیبوسه عطشم برطرف م هیکردم با یم ،فکیحرف

سره هم بهش  نطورتندتندوپشتیخواستم *غزل*هم یزمیچ هیبود!تواون لحظه فقط  یمردونگ یقول وقراربودهرچ

 کردم ... یگوشزدم

 یبهم بگ هیفقط کاف یکنترلم کن ینتونست ادشد،اگهیاگه دردت ز یتحمل کن یتونینم یلحظه هم فک کرد هیاگه -

 برمیمن لذت م ادهمونقدرکهیطرفه هم خوشم نم هی ی.... ها،ازیریدهنت وبگ یتمومش کنم ازصدامتنفرم بهتره جلو

 ..یتحمل کن یگفتم؟اگه نتونست یبهت چ یدی،شنیبریتوهم لذت م

 کنم! یولت نم-

درآوردم  رهنشوکهیکشوند،پ یخودش مترمنوسمت  شیتک حرفاش ب ،تکیشکارچ کیتشنه ترشدم درست مثل  

اول  یعادت ونداشتم ول نیوقت ا چیرودستام بلندش کردموبردمش تواتاق خودم باخشونت پرتش کردم روتخت.....ه

 تمومش کن!-گفت ابغضمشامم که پرشد دستام رفت سمت کمربندم ب یهام فرستادم همه  هیتنشوبه ر یبو

 برهنشونوازش کردم ... یآروم بازوها شهیکس خشونت همقشنگشوبرع یسرخ زل زدم توچشما یباچشما 

 ؟یترسیچرا؟من که هنوزشروع نکردم..م-

 مثبت تکون داد... یسرشوبه معنا تیبامظلوم 

 ؟یازچ- 
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 نتونم ولت کنم...  گهید نکهیازا-

 ...... بود........... دهیازش بگذرم هنوزقلبم به هدفش نرس تونستمیولش کنم نم ینجوریا تونستمی....من نمنه

 )غزل( 

که کردم کنارمولمس  یکار نیاول دچشماموبازکردمیچیکه توکمرم پ یوحشتناک بادرده

 خی..تاریراحت نی...به همرشدیلحظه سست شده و...ازم س هیحالش خوب نبوده تو شبیدبمونه؟دیکردم..نبود..چرابا

فرو رفته بود  یودتوگ هیچشمام اززوره گر ستادمیوا نهیآ ی..بادردجلویستیدخترن گهی..دنقدربودغزلیمصرفت هم

 یلغزش بچگانه دربرابرمرد هیشب،واسه  هی!واسه یغزل..توزن یستیدخترن گهیبود،تود یتمام گردن وبدنم پرازکبود

 نیگفت چون اول یراست م نوشیبچگانت لعنت به عشق بچگانت،دار یبه توغزل!لعنت به کارا ره،لعنتیکه نفس گ

صبح هم نتونست کنارم  هی یبودم که حت یمن اونقدرواسش تکرار یشده بودم ول وونشید ینطوریبودا میمرده زندگ

زدمورفتم توحموم................  زاروبلدبود؟اشکاموپسیچ نیا نوشیبده که ازلذت.. بگه اصالمگه دار میبمونه که دلدار

 بدنمدوره  دمیچیپ یکیکوچ ی وردموحولهامودرآیزدهندزفریادمیدوفریکوب یباوحشت به دره حموم م نوشیدار

 دیشدومشتشوکوب مونیبعدپش یگوشم ول رهیودروبازکردم صورتش ازخشم کبودشده بوددستاشوآوردباالکه بزنه ز

 .. واریبه د

 ؟یکن یم ینجوریچته؟چراا-

که  یکن یکنم دهن المصبت وبازنم یصدات م یهرچ یدرم قفل کرد لهیتواون طو یکنم؟رفت یم ینجوریچراا-

 کنم؟ یم ینجوریچراا یگیبعدم یجواب بد

سره خودم  ییوقت بال هیکه  ینموند شمیچراپ یترسینقدرمیکنم؟توکه ا یم یخودکش یفک کرد-باطعنه گفتم 

 .. ادیکاراخوشت نم نیرفته بودتوازا ادمیدیارم؟آهاببخشین

 تختم..  یحموم وبستم ونشستم رو دره

 !میستیپاشولباسات وبپوش لب ساحل ن-

چون  ستین یاصالمشکل ی؟ولیریخودتوبگ یجلو ینتون یسست بش شبیدوباره مثل د یترسیچرا؟م-

 بهت .... توننیکه توهرساعت ازشبانه روزم یدار نقددختردوروبرتیا



 من یچشم آهو

43 
 

 یبامن حرف بزن هیباطعنه وکنا گهیباره د کی هیفقط کاف-تخت یمثل جنون زده ها گلوموگرفت وخوابوندم رو 

مواظب زبون درازت باش  یلیپس خ دمیدوبارفرصت نم یمن به هرکس زمیریوخونت وم ندمیبیم یچشماموروهمه چ

بهت  شبیکردم بپرسم د فراموش یراست ی....بداشتدباهاشیکه توباشناسنامه سف میکه هستم مرد یمن هرجور

وبامن  یپوشیلباسات وم یشیدختره خوب پام هیحاالهم مثل  ستیبدنگذشت که؟بدم گذشته باشه اصالبرام مهم ن

 دکتر..  یایم

انگشتاش هم روگردنم اضاف  یهاجا یاون کبود رازیحاالبه غ دمیکش قینفس عم هیازروگلوم برداشت  دستشوکه

 شد... 

 .امینم ییمن باتوجا-

 ..یگرفت یدرست میچه تصم-

 کنم.. یوقت آثارکارموپاک نم چیمن مثل توه-

 ؟ینوبگیهم یخوا یبه شوهرتم م-

 ..ستیبه تومربوط ن زاشیاون چ گهید-

کنم که  یکبودنم یجور هیبدنت بکن من  یایبه حاله کبود میفکر هیمن همه جابمونه، یادردپاهایاتفاقابدمم نم-

 ...نابخورهیچشم به ا یبعد یازروبدنت پاک بشه!درضمن دوست ندارم تو... .ها

کرد  یاکشن نگاه م لمیبودوماهواره ف دهیکاناپه درازکش یرون،رویورفتم ب دمیرفت لباساموپوش رونیازاتاق که ب 

مقابلش ومشغول خوردن شدم ازقصدکنترل  یکاناپه  یرو قانشستمیدرآوردم ودق خچالیتزاروازتویپ یبسته 

 ینجوریتوهم ا-دوباپوزخندگفتیچرخ منکه گذشت کامل به سمت  کمیمورده عالقم، یترک لمیوبرداشتم وزدم روف

مثل  یکی یوگستاخ دوست دار یعاشقانه!نه البته تووحش یتایموقع یباکل کیپسره مجنون ورمانت هی؟یدوست دار

 من!

 عشقم؟ یدیازکجافهم- 

 هنوزخوب نشدم.. ؟منیبه درمانت ادامه بد یخوا ینم-

برات مهم  یکه باهاشون ... .داشت ییازاونا چکدومیچون ه یدیقبل از... ..هشدارنم چکسیوقت به ه چیتوه-

 کیک یدختر چیبرات مهم نبوده،توواسه ه چکسیه یچون زندگ یدیدوبارفرصت نم چکسینبودن،توبه ه
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 یاراده  نوش؟توبدونیدار ینیبی..میروبهش برگردون یپاک بودن دختر ینکرد یوقت سع چیه ی؟حتیدیتولدنخر

 یتزانمی..پیبابام که به گردنش حق دار دهمیاشایوهمش هم بابت حضوره پررنگ من بوده  یمن شروع به درمان کرد

 ؟یخور

 گرسنه.. رهیش هیبه خوردن تودارم درست مثل  یادیز یعالقه  یول تزانهیپ-

 نوش جونت!-

من  یتمام گذشته  نوشیدار دمیکش یوجه ازش دست نم چیکارتونشوانداختم توسطل زباله وبرگشتم تواتاقم به ه 

 بودمطمئن بودم...

 حرف نداره! تشینباش موقع نقداالغیبه جون خوده خرت پسره ازت خوشش اومده ا-مایش 

 !شهیتاده روزبدنم مورمورم نمشیبیه،میمنف یادکالانرژیخوشم نم شعور؟ازشیبهت بگم ب یبه چه زبون-

 !ستیهمون پسرموتور اقتتیبروگمشواصن ل-

 درست صحبت کن ازحدت نگذر!-

 مشخص کن! فشمیکن تکل وتمومیقراره ساده اصالبروهمچ هیفقط -

 بده! شنیجاروانتخاب کنه بعدتوبهم لوک هیگوخوب بهش ب لهیخ-

 دخترخوب! ...........  یآهاحاالشد-

 ؟یریکجام-من

 !ستیبه تومربوط ن-

 ه؟یخبر یپوشیوقت کت وشلوارنم چیه-

 !ستیاونم به تومربوط ن-

 !ستیبه من مربوط ن نمیوداره...البته ا اقتتیواقعاهم ل یکن یم پیواسه اون خوشت گهید اجون؟آرهیرو شیپ یریم-

 بروکنار.. -
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 ! نوشیدار-بودکه صداش زدم دهیهنوزبه پله هانرس یدربرداشتم که ازکنارم ردبشه ول یدستاموازرو

کردم  یتمام زل زدم توچشماشوهمونطورکه کرواتشومرتب م یبالوند ستادمیمقابلش ا یروزیبرنگشت باپ یستادولیا

چشمت  یچرا؟چون مدام صورت من جلو یدونیبرد..م ینخواه یلذت چیه یاش..... داشته بیبه بعد..باهرک نیازا-گفتم

...... بامن  یوقت گرما چیشه،توهیمن توگوشت تکرارم یمدام صدا چهیپیم تینیعطره تن من توب یمدام بو رهیرژه م

 باش!  نومطمئنیا یکن یتجربه نم یا گهیدختره د چیوباه

 اتاقمه؟ قاکنارهیکه عروسک عشق.... اتاقش دق ی..... داشته باشم درحالگهید دبادخترهیچرابا- 

 دردصورتم سرخ شد! چوند،اززورهیگوشش که محکم دستاموپ رهیدستموآوردم باالبخوابونم ز 

برگشتم  یجمله بودعروسک خانم!حاالهم بروحاضرشوتاوقت هی نیتک تک جمالتت هم ی گم؟ترجمهیمگه دروغ م- 

 ! یبهم آرامش بد

 ..رمیم ،منمیریم یتودار-

 ..یترس ندار یزیازچ یستیدخترن گهیباالخره تود یبر یتونیآره م-

 ازت متنفرممم!-

 ..شهیشب که اومدم مشخص م-

 یباسنم بودباشلوارچسب مشک رهیکه تاز یشدم)کاپشن سبزارتش دنیباحرص رفتم تواتاقم ومشغول لباس پوش 

 (........رونیهم انداختم سرمورفتم ب یشال پشم هی یمشک یبند ینایوپوت

 ..یخوشحال شدم که اومد-سیبت 

 !مابودیبه اصراره ش-

 ..میقراروگذاشتم که درمورده قراردادوکارحرف بزن نیا-

 گفت... یم یا گهید زهیماچیش یول-

 مثال؟-

 !ستیمهم ن-
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 چندسالته؟-

 مهمه؟-

 !نیعال یعنی خورهیم افتیترازق شیب یلیشعرات خ-

 ... یممنون!لطف دار-

صدم زنگ خوردوهربارهم اسم  یبرا  میگفت...گوش یم یا گهید زهیچ شیزوپرمعنیت ینگاها یبودول یقرارمثالکار

 بارصدم ردتماس دادم..  یروصفحه چشمک زدومن هم برا یوحش

 اصراردارن.. یلیخ نکهیراحت باش جواب بده،مثل ا-سیبت

 .. ستیمهم ن-

 (نوشی)دار

 گرفتموبه سمت اتاقش کشوندمش.. قشوتومشتمیکه اومدتو نیهم 

 !!گردنم شکست..یولم کن وحش-غزل 

 نقداونیا دنهیزندان پوس هی یتو نوشیدورزدن دار ی جهینت-باضرب پرتش کردم تواتاق ودروروش قفل کردم 

 !دشهیکه موهات مثل دندونات سف یمونیجام

 ..ودورنزدمیک چیمن ه-

 گهیکه بامن.. داره همزمان باهزارتاد یمن االغم که بزارم دختر یمگه نه؟فک کرد گهیغال دهم بامن هم باهزارتاآش-

 !نیاریت.....رودرم یادا یبعدالک نیدیبه هزارنفرنخ م شناسمیصفت وخوب م طانیش یهم ... بزنه؟من شمازنا

 گهیمن عروسک عشق.... د یگیآره اصن توراست م تهییهرجا یهمش مختص تواون دوست دخترا یکه گفت یینایا-

 باشم..  یزیکه نگران چ ستمیدخترم ن

 ........رونیوزدم ب زبرداشتمیوازروم چییتوجه به حرفاش سو یب

کنم  یبادامون هم هماهنگ م گهینفرد هیگردن  زارمیوم تیمامور نیدامون ا یخونه  یبر یتونینم گهید-ومرثیک 

 !ینگران پدرخوندت باش ستیالزم ن
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 میوبفرست یاون خونه کاروانسراست که هرکس وناکس گه؟مگهید یکی یبرعهده  زارمیوم تیمورما یچ یعنی-

 توش؟

چه  یدشمنش رفت وآمددار نیبزرگ تر یاگه بفهمه توتوخونه  یدونیخودتم خوب م نوشیباهوشه دار یلیدخیرش-

 ؟یوخراب کن یباز یتوکه دوست ندار شهیم هیفاجعه ا

 خوادبگه؟ یم یبه غزل چ ؟دامونیبفرست یخوا یومیک-

 ششیپ یتونینم گهیکه د یفهمونیگردن توا بهش م تیمسئول نیپسرم،متاسفانه ا گهینم یزیدامون به غزل چ-

 !یومراقبش باش یبمون

درحده محافظ؟اون نفهمه  یبمونم حت شتیپ تونمیاستفاده کردم حاالبگم نم گه؟ازشید یکیغزل وپاس بدم به  

 یکارکردیتوباهاش چ ستیدخترن گهیشه ودلش بشکنه؟اون دبچست نکنه دوباره عاشق ب

 !تیزن زندگ نیکردباپاک تر دبامادرتیکه رش یوکردیقاکارینوش؟تودقیدار

 یسکیو نیاپسرایتوروفرستادم!ب نیواسه هم یبازیمطمئن بودم دل نم نوشیدار یمحکم یلیتوخ-ومرثیک

 ! ..........ادیوبخورحالت جاب

 )غزل( 

بنده  نیدار یداغون وسرووضع آشفته  ی افهیق دنیباد یبلندشدم،ول یاومدباخوشحال دتودرکهیکل دنیچرخ یصدا

 ختهیلختموکه ر یسرخ زل زدتوچشام وموها یبخوره که نگهش داشتم باچشما نیخواست زم یدلم پاره شد!م

 چشم آهو؟  کارکنمیمن..ب.اتو..چ-لحن ممکن گفت نیبودتوصورتم هل دادپشت گوشم،باکشدارتر

وان،آب که تووان  یاشتباه گرفته..باحرص بردمش توحموم وبه زورنشوندمش تو یمنوباک ستیکرده معلوم ن مست

که کمرموگرفت  رهنشوبازکنمیپ یخواستم دکمه ها یسرش م یروبازکردم وگرفتم باال ییپرشددوش باال

وازتنش  اسشوبازکردملب یبودتندتنددکمه ها خیکه روگردنم م صشیحر یتوجه به چشما یب دتووانیومنوکش

ازکناره وان برداشتم ومشغول خشک کردن موهاش شدم،دستشوازدوره کمرم  یکیکوچ یدرآوردم حوله 

روش انداختم  ینازک یتخت درازبکشه پتو یبغلشوگرفتم وکمکش کردم که رو رهیرون،زیبازکردموازتووان اومدم ب

 نرو... -رفتکه دستاموگ ارمیخواستم برم واسش آب پرتغال ب یوبلندشدم م

 کردم... شونوازشیشونیپ یرو ینشستم وموها کنارش
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 یدونیم گرفتهیخونه وهمه روبه بادکتک م ومدهیتره شبامست م شیگفت بابام ب یمامانم موقع مرگش م-نوشیدار 

نبود؟چون  یچرازن خوب یدونیوبهش محبت کنه،م ارهیدرب ینبودکه مثل تواونوازمست نقدرزنیوقت ا چیچرا؟چون ه

 به جزبابام بوده...  یمرد هیعاشقه 

 ودوست داشته؟ ؟مامانتیبابات چ-

 هیاگه تک پسرشو، یاگه قماربازباشه حت یپول باشه،حت یاگه ب یحت ستین انتیحقش خ یمرد چیه ی...ولدونمینم-

 دونه بچشوسره قمارببازه... 

 تورو؟-گفتم بابغض

امانت  گهید یکیبوده که بچشوبه  یهرش نبوده درعوض مادره خوبشو یبرا یهرچه قدرم که مادرم زن خوب یول-

 ؟یکرد یکارمیچ یاون بود یجا ؟تواگهیوقمارباز توچ یدست هزارتاقاچاق چ فتهیداده که ن

 !دونمیکردم..نم یدفرارمیمن..شا-

  ؟یگذشت یگذشت مگه نه غزل؟توازعشقت م یم شیکوفت دازعشقیشده با یکردحت یدفرارمیدرسته،اونم با-

 آره...-قورت دادموگفتم یسخت بغضموبه

 ؟یوبشنو نوشینحس دار یگذشته  یاگه تاصبح طول بکشه حاضر یبه حرفام مگه نه؟حت یدیتوگوش م-

 ... دمیمعلومه که گوش م-

 ! دیبودوگرفت وتک تک انگشتاموبوس شیشونیکه روپ دستام

 ولت کنم؟ گهیکه م یسرم آورد ییچه بال دونهیم ومرثیک-نوشیدار

 ؟یمنو ول کن-

  ؟یمراقب خودت باش نیبدون دار یتونیمراقبش نباش،توم گهید گهیم-منوروتخت خوابوند نباراونیا 

 ؟یبر یواسه چ-

 کشم!  یکه سالهاست انتظارشوم یزیالشخوره مادرموبکشم چ یمعشوقه  نکهیواسه ا-
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 من! یچشم آهو-گوشم آوردوپرحرارت لب زد کیلباشونزد

 رفت مثل دامون،مثل مامان! یداشت م ختنیگونه هام فرور یاشکام راهشونوبازکردن ورو 

 غزل؟ گمیم یچ یشنویم یکن یم میفقط همراه یکن هی.... گرادوسطیبدم م-باغم زل زدتوچشام 

 ..یکه برنگرد یریم- 

 گردم..  یبرنم یاریلوس ودرب یدخترا یوادا یکن هیآره اگه گر-

 بازوهام..  یدرویدستش بنده تاپموآروم آروم کش هیتموباصور صورتشوچسبوندبه

 وحوضش.. مونهیغزل م-

 .. نیبدون دار یوخوشبخت مونهیغزل م-

 دستش دهنمومحکم بست  ........ هیکه با رونیب زمیدلموبر یخواستم حرفا یم تازه

 دهیبرهنه خواب یبافاصله ازمن باباالتنه  یقبل کنارم بودول یچشماموبازکردم برعکس دفعه  نبارکهیا 

تجربه  نیحسوبادار نیاایلیمتاسفانه خ ی!!ولنوشیکناره دار دارشدنیبودب نیریوش یبودچقدرخواستن

 زهیور فیظر یلیخ کلمیتختم افتاده بودتنم کردم چون ه نییوکه پا نوشیدار رهنیوپ زشدمیخ میکردن......توجام ن

دست  نکهیبعدازا ییسرم گوله کردم ورفتم توروشو یشلختموباال ی...موهازدیتوتنم لق م یبودلباسش بدجور

خانوم  هیومثل  میداشت خچالیتو یمفصل آماده کنم هرچ یصبحانه  هیوصورتم وشستم رفتم توآشپزخونه که 

وبه  چشوبرداشتییکه آماده بودباعجله سو یدرحال نوشیدار کهکردم  یذوق م یداشتم کل دمیزچیم یرو قهیباسل

 چه خبرشده.. نمیسمت دررفت منم دنبالش رفتم که بب

 نوش؟یدار یریکجام- 

 ... یخوریبروتوسرمام-

 ورفت.........  دروبست

 ( نوشی)دار

 دام!  یخوش اومد-
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 واقعاخوش اومدم؟...غزلم کو؟-دامون

 بهش نگفتم..-

 چرا؟-

 !یچون باهاتون حرف داشتم خصوص-

 ن! حرفات وبز نیتوماش میخوب بر لهیخ-

 عقب گذاشتم... ساکشوبرداشتموتوصندوق

 ن؟ینداشت یگه؟مشکلیغزل خوبه د-دامون 

نتونست دخترت وول کنه  یکه بهش اعتمادداشت یچون کس ستیدخترن گهیهست دخترد یمشکل هیچرا دامون  

 وتصاحبش کرد!

 ..ردادهییبرنامه روتغ ومرثیک- 

 خودم بهش گفتم.-

 چرا؟-

دلم  بندهیزوددل م شهیزودوابسته م هیبشه،اون دختره تنهاواحساسات ناوابستهیازایتر شیچون دوست ندارم غزل ب-

 خوادروحش آزرده بشه. ینم

 چپ نگاش کنه.. تونهینم یچکیبه من!اگه بامن ازدواج کنه،اسمم رواسمش باشه ه نیغزل وبسپار-

 ؟یباهاش ازدواج کردکه  نهیواسه هم یازغزل محافظت کن یخوا یم یگی؟به اونم م یکن یکارمیاچیبارو-

 که بفهمه... زارمینم یعنی فهمهیانمیرو-

 ؟یدیم ؟طالقشیدار یچه برنامه ا یباز نیشدن ا د؟بعدازتمومیرش یکجا؟خونه  شیبری؟میبعده ازدواج چ-

 یراحت تره توچ المیخودم باشه خ شیکه عقدش کنم پ نهیفقط ا رسهیکه به ذهنم م یزیاالن تنهاچ-

 باالسره غزل؟ هیبشه سا ومرثیک یازآدما گهید یکی دهیاجازه م رتتیدامون؟غ
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 ؟یدونیازرسم ورسوم ازدواج م یزیتوچ-

 گم باشه. زاتوشیچ نیداره که ا یورسوم مهم تر نقدرسمیا ی...چون زندگدونمینه نم-

 عالقه داشته باشه.. یا گهیمرده د دبهیحرف بزنم شا دباغزلیبا-

 نداره!-

 ن؟یردودل کردباهم د نیااا؟؟به توگفته؟نشست-

 که وقتمون کمه؟ یدونیخوب ازش بپرس فقط م لهیخ-

 نیاگه غزل قبول کردوتوا میبد سیپل لیوتحو میکشه که تمام مدارک وجمع کن یترطول نم شیدوسه ماه ب-دامون 

 هیکه جون اون آشغال وگرفتم  نیکانادا منم بعدازا نیریوباغزل م یریگیم تیبل هی یشب اول د میروبرد یمدت باز

 شیازپدربزرگ قالب یچیه دونهیازمرگ ترمه نم یچی!غزل هنوشیگوشات وواکن دار ام،خوبیوم رمیگیم تیبل

 ینحوه ممکن مجازاتت م نیوبه بدتر زنمیکه بزرگت کردم وم ییتمام سال ها دهیق یاگه بفهمم بهش گفت دونهینم

 ...زارمینم ادخودموزندهیترمه ب ادگارهیسره  ییو غزلم اگه بال یتوبرام موند افقطیکنم،ازکل دن

 متوجه ام!-

 )غزل( 

کرده خواب وخوراک ندارم اماواسه جواب دادن  یمنوازش خواستگار نوشیازصبح که بابابهم گفته بوددار 

 یخواستگار هیبا عیسر ستمیدخترن گهیخوادفکرکنه چون د یعذابم داددلم نم یلیخ نوشیفکراموکرده بودم..دار

 قدرم که مغرورباشه..  چهکنه حاالهر ادجلوودرخواستیب دخودشیکنم اصالبا یم مجوابمواعال تهیفرمال

 ! اشامیغزل!ب-بابا

نشستم کناره  شهیخوردن بودن،منم طبق هم زمشغولهیپشت م نوشیباباودار نییچک کردمورفتم پا نهیپموتوآیت

 بابا..

 زم؟یعز یفکراتوکرد-بابا 

 خوام! یمن دوسه روزوقت م-
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 هوا..  دمیقاشق وچنگالشوپرت توبشقاب کردکه ده مترپرچنان  نوشیدار 

 نوش؟یشددار یچ-بابا

 ازدستم افتاد..  یچیه-

 وبهم بده..  یجواب قطع گهیخوب پس دوسه روزد لهیخ-بابا

 چشم! -

 یچیوگرنه ه اوردمیفقط آب باالم دمییدو ییسمت روشو دوبهیچیقاشق وخوردم معدم توهم پ نیکه اول نیهم

بودپشت سرم جمع  ختهیبلندموکه توصورتم ر یباخشونت حوله روپرت کردتوبغلموموها نوشیتومعدم نبود.. دار

 بهت نشون بدم غزل! یدوسه روز هیها؟ گهید یخوا یدوسه روزوقت م-کرد

 مثال؟ یکارکنیچ یخوا یم-

 تواتاقم مثل........ یایامشب م-

 !یباهام ..... داشته باش یتونیتا قبل ازازدواج م یفکرکرد اگه یخوابم کورخوند یبابام م شیپ رمیامشب م-

 ؟یخواست یچقدوقت م یاگه دختربود یخوا یواسه من دوسه روزوقت م یستیتوکه دخترن-

بدترکمرموگرفت  یگذاشتموهلش دادم ول نشیزد بازم قلبموشکوند!بابغض دستموروس شمیبازم باحرفاش آت 

 بهم دست نزن! -ومنوچسبوندبه خودش صورتشوکه آوردجلو پسش زدم

ولم کردوتوگوشم  یبود!کالفه وعصب هیکردم فقط کارم گر ینم شیگرفت وصورتش وآوردجلو  همراه دستامومحکم

 یتوقفل شدت  یدستا نینکردنت؟باهم یهمراه نیکه بهت دست نزنم؟تو؟باهم رهیمنوبگ یجلو تونهیم یک-گفت

 دستم؟

 ازم فاصله گرفت..  عیسر نوشیشددار کیبابام که نزد یصدا 

 ؟یمسموم شد-دامون

 ..دیشا دونمینه..نم-

 ببرمت دکتر؟ یخوا یم-
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 خوبم بابا،نگران نباش!-

باچشم  نوشیشد!دار یآغوش خالصه م نیا یتو امیتاب خودمولوس کردمومحکم بغلش کردم،تمام دن یقراروب یب 

دستاش بلندم کردوبه  یکنم بابام رو یمن کار نکهیقبل ازا یحق ندارم برم اتاق بابام ول دکهیکش یخط ونشون م

 سمت اتاقش رفت.. 

 دامون! رهیگیکمرت دردم-نوشیدار

 ! نوشینکن دار یخوام بادخترم بخوابم حسود یم-بابا 

 وجذاب بود!!! ..................  پیدامون فروکردم،هنوزم خوشت یعضالن ی نهیواسش درآوردموسرموتوس یزبون

 چقدفروش داشته؟ یدونیسالن وم ترکونهیتوم گرهیج یسن باشعرا نیادروایبه خودت افتخارکن غزل امشب م-مایش

 شه؟یشروع م یداد ک جهیخوشحالم که تالشم نت-

 نکن! ادعجلهیاالن م-

مطمئن بودم  زدنیم غیج یجور هیودست طرفداراش شدت گرفت....  غیازسن ج یهمزمان باروشن شدن قسمت 

ازاون دخترکش  یفوق العاده دخترکش ولبخند پیبات سیسالن کامل روشن شدوبت ی...چراغاشهیحنجرشون پاره م

 سن حاضرشد...  یتررو

که بگم  ییدستت بخوره رواسمم...کاش بشه آخره قصه برسم به جا تیباگوش یریورم یدار ی:کاش بشه وقتآهنگ

به  کمیسخت بشه  نیترازا شیبرام ب ی...نزارزندگیبهم بزن یسر هیدوروبرا نیازا یتونستم...کاش بشه ردش یدید

 حقشه؟  یدونیخوادم یتوروماگه برف بشه دل من  یحت ادیکنم وقتشه..ازآسمون سنگ ب افکیخودت ب

 (ینیاسی ی)عل

 ما؟یش یمونینم-سیبت 

 سره راهت غزل وهم برسون!  شهیاگه م دبرمیاومده با شیبرام پ یفور یلیکاره خ هینه -

 ...رمیخودم م دمینه من زحمت نم-من

 .. ستین یزحمت چیباعث افتخارمه ه-سیبت
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 من..-

 .امیبروسوارشومنم م میمخالفت ندار-

 چطوربودخوش گذشت؟-ربع ازعکس وامضاخالص شدونشست پشت فرمون هیبه اجبارنشستم جلوخودشم بعده  

 بود! یعال-

 ن؟یپرتغال چطورآب  هیبا-

 .. ستین یمشکل نیبخور نیبخر نیندارم شمااگه دوست دار لینه م-

که  میزنگ گوش یکاله سوشرتش وگذاشت رفت تومغازه،صدا نکهیپارک کردوبعدازا یروگوشه ا نیماش

واسه گرفتن  یعجله دار یلیخ-جواب دادم جانیزدباهیروصفحه چشمک م یدرآوردم اسم وحش فمیبلندشدازتوک

 جواب؟

 !شبتیکاره د یعجله دارم واسه تالف یلیخ-

 دارم! زبزرگیسوپرا هیخودم واست  ستین یالزم به تالف-

 ؟ییکجا-

 خونه.. کینزد-

 تواتاقم.. یایراست م هی یکه اومد نیبابات رفته حموم هم-

 عاشقتم! -

 نوش؟یدستته دار یگوش-قطع شد هیچندثان یبرا صداش

 آره...-

 زم؟یعز یارند یکار-

 نه..-

 خدافظ! -
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 مواظب باش!-

 ؟یمواظب چ-

 که هست خدافظ! یهرچ-

 داددستمواستارت زد.. یچه قدر!!! آب پرتغال نوشیتودار یچقدرمغرور 

 ...فتهیبخورازدهن ن-

 !دیدیکش یزحمت نم-

 تعارف باش بامن ،راحتتت!  یدوست ندارم...ب ،یهست یتعارف یلیخ-

 فرق داشت.......... گهید یبودانگارمزش باجاها واقعاخوشمزه

 خوشمزه  است؟.._

 دارم.. جهیسرگ کمی یاهوم ول_

 ..مارستان؟یب میبر یخوا یم_

 !.................شمیخوب م نه

 (نوشی)دار

 ؟یریکجام-دامون 

 ره..دا یدیجد یخبرا نکهیمثل ا ومرثیک شیتوهم بروپ دبرمیداره با یکاره فور هیزدگفت  دزنگیرش-

 باشه زودتربروشک نکنه..-

 !نمتیبیم-

 به سالمت! ......-

 شد.. رهیانگشتاش تاب دادوبالذت به دهن باباش خ شودورهیصورت یاموهایرو
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 دختره گلم؟ یگیم یهفته مناسب باشه توچ نیکنم آخره هم یفکرم-دیرش 

 نوش؟یدار یگیم یعشقم بگه توچ یهرچ-

 ..شهینم ییهوی ینطوریهاموچک کنم هم دبرنامهیبا-

ودستگاه روبسپارم به  رمودمیبگ یراحت مرخص الیباخ تونمیهرچه زودترحل بشه بهتره منم م هیقض نیا-دیرش 

 !زمیدختروداماده عز

 )غزل( 

لباس تنم  زشدمیخ میتخت ن یرنگ اتاق چشم دوختم باترس رو یطوس واروسقفیبه د رتیچشماموکه بازکردم باح 

پوسترعکس  یاول رو د،نگاهمیکوب یم نمیواربه س وانهیشده بودقلبم د دهیچیم پدور ینازک ینبود،فقط مالحفه 

 تینها یخوش گذشت عسلم،ب یلی:خودنوشته شده ب نهیآ یکه بارژرو یقرمزرنگ یثابت موندوبعدنوشته  سیبت

 !فقط کاش من تصاحبت کرده بودم!!!یبود نیریش

مشتم مچاله  یبه هق هق شدن،مالحفه روتو لیتاتبد ختنیگونه هام فرور یرو یگریپس ازد یکی اشکام

شدم  یکردم خسته نم یپرت م نهیسمت آ ومددستموبهیم یهاهرچ وونهیاتاق،مثل د یکردموپرتش کردم گوشه 

 شیب یاماهرچ متهوع رفتم توحموم دوش وبازکردم ووسواسانه بدنموشست گرفتم،باحالتیهم م یانرژ یحت

دوره خودم  یکه جون ازبدنم رفت،حوله ا دمینقدرخودموسابیردم،اک یتراحساس تهوع وچندش م شیب شستمیترم

 یبودن حالم ازخودموتنم بهم م فیکردم احساس کث یحقارت م دم،احساسیلرزون لباساموپوش یدموبادستایچیپ

 نوشیشد؟جواب دار یپاک م یشد؟باچه معجزه ا یفاش م یآشغال قرارگرفته بودم،باچه ننگ هیخورد،من مورده ...

 نیبارزم نیچند نکهیباا یبلندشدم حت یسخت ؟بهیکه توقلبم جوونه زده بودوچ یبدم؟جواب عشق یوچ

ننشسته بودکه دربازشدوقامت لجنش جلوم ظاهرشد،مثل جنون زده هاشدم  رهیدستگ یخوردم،هنوزدستم رو

 ینگاه مپرت کردم هنوزهم بالذت  وونشیبودبه سمت خوده ح تمدس ینبارهرچیس*گ ا هیهارشدم درست مثل 

 کرد...

 ..شهیس*گ صفت که فقط به فکره لذت کوفت هی،ییآشغال به تمام معنا هیتو-

 ؟یزنیم شیآب وآت نقدربهیکه ا یمگه دختربود-

که ازخودم  یکرد یکار یکرد موتباهیهمه زندگ یبادداد اهاوآرزوهاموبهیرو یهمه  یخفه شو،خفه شوعوض-

 چه قدررر.. یهست یرحم وعوض یمتنفربشم توچه قدرب
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 یمنوندار متیعشق ومال اقتیل اد؟چونیچراازمن خوشت نم یدونیم-تخت یدستاموگرفت ونشوندم رو تیباعصبان 

 پارت کنم.. کهیهاربشموت تیاون دوست پسره وحش دمثلیحتمابا

 حالموبهم نزن!  نیترازا شیخفه شو دهنت وببندب-

 وچقدربهت وفاداره.. تزیدوست پسره عز ینیبیم-چشام گرفت شودرآوردمقابلیگوش

 و.. تیجمع کن گوش نمیبب یزیخوام چ ینم- 

 ست؟ین فیح ینیعکس عاشقانه رونب نیا فهیواقعاح-

 خودم رو... یحت ونداشتیچیطاقت ه گهیچشماموبستم دلم د 

 شینیبیاست؟میراحت نیبه هم گانیدشایمن رش یکنه انتقام گرفتن ازعمو یفکرم چارتیدوست پسره ب-سیبت 

به  شیزندگ یندار ؟دوستیخوا یبهش برسه که م یبیآس یخوا یست؟نمیعکسه عشقه وفادارت ن نیکه توا ینیا

 ؟یانتهابرسه دوست دار ابهیزود نیهم

 ن؟یخوا یم یازمن چ-

 یسوگل یشیم زمیعز یعمو یتو،نوه  یعنیخودم باشه  یعاشقانه برا یونگاها یخوام اون همه لوند یفقط م-

 !یکن یم یاون خانم یو وبرا سیخانم بت یشیمن!م

 ازت متنفرمممم!- 

 حسه!  هی نمیا نیخوبه!به قوله آرم نمیا-

 شد؟ داتیتوازکجاپ-

 نداشته.. گهید چکسیتو حضورداشتم ه یکه من توگذشته  یدلم اونقدر زهیعز داشدمیوقته که پ یلیمن خ-

 شهیم تیزندگ ی شم؟همهیاشقه تومع یکنم؟فک کرد یو فراموش م نوشیاگه باهات ازدواج کنم دار یفک کرد-

 گفتم.. یک نیجهنم بب
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حاالهم پاشوآماده شوبرسونمت  یکن یعادت م دتیجد یزودبه زندگ یوناراحت کن ادخودتیخوادز ینم-

بابغض نگام  یاونطور ،پاشوخوشگلمیعاشق ومجنون من شد نکهیمثالا یبه بابات بکن یادیز داعترافاتیخونتون،با

 نکن! 

........... 

قبلش بامن  یالزم دار یزیبه سروروش بکشه توهم اگه چ یدست هی میقبل یخونه  فرستمیامروزچندنفروم-

 گم؟یم ی...حواست هست چمشیبخر میهماهنگ کن بر

 ..شهینم- 

 شروع شد؟ دتیجد یشه؟اداهاینم یچ-

 کنم.. یمن باتوازدواج نم-

 ..میدیبودخند یقشنگ یهه!شوخ-

 دارم ! میواسه جواب منف لیدل یلیاتوازدواج کنم چون خب تونمیبودم،من نم یکامالجد-

 ..شنومیخوب،م-

به محبت وآرامش دارم نه خشونت  اجینفراحت هیدادن به  هیتک اد،واسهیخشن وزورگوخوشم نم یمن ازمردا-

 یکیداشته باشم؟ازکوچ تیامن داحساسیبا یمن چجور یتو.. .خودت وکنترل کن یتونینم یوجنگ،توحت

 هیبا تونمیبازم من نم یشبابام با نانیقدرهم که مورده اطم ،هرچهیدونیخوب م یلیتونازونعمت بزرگ شدم خودت خ

 قانع کنندست! یلینظرم خ نابهیهم ارهینون شبشوازکجادرم ستیکنم که معلوم ن یزندگ یمرد

 ادتیواز شتیچندروزپ یگفته که حرفاوالتماسا یت؟چییوتوگوشت چپونده؟اون دوست هرجا اتیچرند نیا یک-

 ؟فکیخوا یم یحاالمرده احساس یتواتاقم دنبال بوس وبغل بود یمرده خشن دوست داشت شیبرده؟تاچندروزپ

 چه؟؟نوشتهیمن نوشته باز یشونیپ یتوا؟به من نگاه کن غزل!رو یمزخرفات حرفا نیمن نفهمم که باورکنم ا یکرد

 یدیکه بامن خواب یخودکردی،بیکرد هیمن گر یکه جلو یدکردخوی(بدیکه زدچهارستون بدنم لرز یادی)بافر؟یگالب

 گفتم؟ یچ یدیغزل؟شن یدیفهم ندازمیداده،تورم به غلط کردن م ادتینارویروکه ا یاون ندازمیبه زوزه م

 رودوست دارم.. گهید یکی- 
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 ...دمیقدم عقب کش کیبرجسته شده بودصورتش ازخشم کبودشده بود،باترس  یگردنش بد جور یرگا 

مدت فراموشش کردم..سمت  هی ی...برانیوقته که عاشقشم فک کرده بودم رفته که برنگرده واسه هم یلیخ-

 یبرگشته م سی..بتیستیتوعوض بشون یکمکت کنم ول تونمیم ینطوریتواومدم چون حس کردم ا

 من گذاشته..  یآخروبه عهده  میتصم م،باباهمیادخواستگاریخوادب

 خفه شووووووووو!-

دستاش  نقدرفشارهیوارایومحکم هلم دادکنار،باضرب خوردم به د چشوبرداشتییسو یشتناکباخشم وح 

 صورتم راه بازکردن......... یکباب بوداشکام رو نوشیکه واسه دار ید،ازدرد،ازعشق،ازدلیرکشیت ادبودکمرمیز

مردتموم شد  نوشی؟داریکن هیتاآخره عمرت گر یخوا یم میکرد میوترم شتیبسه توروخداغزل تازه آرا-ثمره 

 دلم! زهیکنم عز یکنه،خواهش م یم اازدواجیاون که داره بارو ،مثلیکن یازدواج م یتودار

 ..ارثمرهیخوام،درش ب یلباس ونم نیا-باکف دست اشکاموپاک کردم 

  د؟یعروس بدون لباس سف شهیقربون دله خونت بشم،مگه م یاله-

 عشقم .. یبودم دشمن خون سینبودم..عروس بت نوشیوس داربنده دلم پاره شد..من عر دمیعروس وکه شن ی کلمه

 !یچقدماه شد نینگاه کن،بب نهیپاشوخودت وتوآ-

که  یشب هم مثل شب نیخواستم نبود...ا یکه م یزیچ هیلباس اصالشب نیشدم...ا رهیخ نهیبه آ یاشک یباچشما 

باخشونت  شهیتورموازروصورتم برداره ومثل هم نوشیدار سیبت یجا دبهیکردم نبود...االن با یتصورم

 ....اکردمیمرددن نیخشن تر یخودمو،عشقمو،قلبمو فدا موببوسه،منیشونیپ

 عروس خانوم ماآمادست؟-سیبت 

 بله کارش تموم شده...-ثمره 

 !گانیمنه!غزل شا ا،زنیعروس دن نیخوشگل تر-سیبت 

 نحست.. یه تنت ازچهر یخوره،ازبویبهم دست نزن،حالم ازت بهم م- 
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بده  یلیمهمونا خ شیپ میوبده من بر ،حاالدستتیریگیکه تمام حرفات وپس م یشیم نقدرعاشقمیا یروز هی-

 ..میجان ومعطل بزار نوشیبابادامون ودار

 ؟یخوا یازجونم م ی؟چیچرادعوتش کرد-

 ..یکردم خوشحال بش ؟فکیناراحت شد-

 !ریحاالبروبم شمیمن فقط ازمرگ توخوشحال م-

 یلیخ یپله هاهم مشخص بودمهمونا یباال نیدستاش قفل کردوکشوندم سمت در،ازهم نیدستاموب یباخونسرد 

 لمیگروه ف هیهمه شروع کردن به دست زدن وسوت زدن  میسوم وچهارم که گذاشت یپله  یاومدن،پامونورو یادیز

جذاب  یبه دنبال دوچشم آب نیتواون ب گرفتنیم لمیمختلف عکس وف یها هیاززاو یبردارفوق العاده حرفه ا

 یکرد،خشک بودول یازسالن نشسته بودبااخم نگام نم یگوشه ا روجذابیفوق العاده نفس گ پیگشتم...اومده بود،بات

 ینیشامپا وانیحسرت!ل دهمیشا یددلتنگیشا میکرد ینگاه م نانهیبوداگه خوش ب یبیدوعجیجد زهیچ هیتونگاش 

 .. دیزدوسرکش بهم یبخوره چشمک نکهیبرداشت وقبل ازا

 ..زم؟مهمونامنتظرنیحواست کجاست عز-سیبت

 یرو یشدم که بدجور یم رهیخ سیبت یکردم ودوباره به دستا یم یمتحرک بامهمونااحوال پرس یمثل مرده ها 

 کمرم به حرکت دراومده بود..

 خاله.. زهیعز یچقدخوشگل شد-گوشم گفت رهیخاله گندم بااشک بغلم کردوز 

 ومدن؟ین هیبق-

 دلشون خونه.. ان؟همشونیکه چرانم یدونیم-

 دلم واسه مامانم تنگ شده خاله..-

 ؟یخوشحاله..دوسش دار یلیاونم حتماخ-

 من..-

 !یخوشبخت بش دوارمیام یول نمیبینم یزیتوچشمات جزنفرت چ-
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 خاله!! یمرس-

 ... یشیخسته م زمیعز نیبش-

 یوانشورویکبودل یباصورت نوشیدتوبغلش،داریشونه هاموگرفت ومنوکش سیکردم ونشستم بت دامنمومرتب

 شیشونه هام ب یهم فشاردستاش رورو سیشدبت یترم کیوبه سمت مااومد هرچه قدرکه اون به مانزد زگذاشتیم

 کرد.... یترم

دوست داشت که  یواحساس کیغزل جون رمانت نکهیمخصوصاا نیایبهم م یلیمبارک باشه خ-نوشیدار

دارم که  یمهم یلیکاره خ ستمیهم بلدن یعذرخواه ستمیمن اجازه گرفتن بلدنهم شد،شرمنده  بشیخداروشکرنص

 بدم.. لشیادتاتحویغزل مونده که بامن م یعروس یخودموبرسونم فقط کادو عیدسریبا

 نقدرمنودنبالیا نوشیداد،دار یلب فحش رهیبااخم روشوبرگردوندوز سیکرد،بت دوبلندمیمچ دستموسفت چسب 

 ته باغ... میدیخودش کشوندکه رس

 !ی؟دستموشکوندیکن یکارمیچ-

 ؟یچقدزشت ودلقک شد شیآرا نیباا یدونستیم-

 بودم.. دازتونظرنخواستهیببخش-

 سیبت یعشق.... من نه هاعروسک خاله باز ،عروسکیلباس عروس خوب به تنت نشسته،عروسک شد نیا یول-

 نه؟ یکالعاشقه عروسک بودن

 ؟انتقام؟یهست یدنبال چ-

 به فکره انتقام ازتوباشم؟ نمیکه بش یهست یتواصالدرحد-

 ..ادیخاطرات افتضاح توذهنم نم یسر هیجز یچیه نمتیبیم یوشوهرمن برداروقت یپس خواهشادست ازسره زندگ-

شدبرام؟)انگشت  یچقدشب پرخاطره ا یدونیتو،م یایلذت بخش بود!مخصوصابادلبر یلیمن که خ یافتضاح؟برا-

مست  یبو نی(ادیبوکش قیگلوموعم رهیلبا)سرشوخم کردز نی(طعم ادیسرخم کش یلبا یآروم رو یلیشصتشوخ

تجربه نخواهم  یا گهید چکسی..... باتوروباهیگرما یگفت یم شه،توراستیپاک نم نوشیوقت ازذهن دار چیکننده،ه

 !نوشیسرکش دار یآهو نوش،چشمیذهن دار یملکه  یکردچون توشد
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 ..یزنیبهم دست نم هگید-پسش زدم دجلوباقدرتیصورتشوکه کش 

که  یوحش نوشی!دارنوشیبه اسم دار زمی..نه عزس؟ی؟بتیلبات؟به اسم ک رم؟سندخوردهیبگ دازشمااجازهیاااا؟با-

 ..یدوسش ندار

 اهنوزمونده؟ی؟یکرد میکادوت وتقد-سیبت 

کنم باشه  میکادوروتقد تونمیمتاسفانه توحضوره تونم-شلوارش فروکردوباپوزخندگفت بیدستاشوتوج یباخونسرد 

 فرصت بهتر! هیواسه 

 اسمشو.. یحت یکن یغزل وفراموش م-

روفراموش  ییایلذت بخش ورو یاون شبا شهیم شه؟مگهینم تونیبابا!شمازن وشوهرچراحال یا-

 ازاون شباگذشت؟ شهیکنم؟هاغزل؟توبگو!اصالم

 خفه شو!-سیبت 

 ..زم،مهمونامنتظرنیتوعز میبر-ملحن ممکن گفت نیتر میوتودستم قفل کردم وبامال سیبت یباعشق دستا 

 تو.. میریباشه خوشگلم االن م-سیبت 

 یدست وپا رهیز نکهیکردقبل ازا گارشوروشنیماانداخت وس یقفل شده  یدستا زبهیخشونت آم ینگاه نوشیدار 

 وبردم تو... سیبت میله بش نوشیدار

 غزلم! تتیبابت حما یمرس-سیبت 

 توآلوده بشه!! فیپاکش به خون کث یخواست دستا یازتونبود،دلم نم تیواسه حما-

 باانزجاردستاشوول کردم وبه سمت ثمره رفتم.. 

 بابام کو؟- 

 دکرد؟یتهد یرفت نوشیبادار دمیست،دیکه ن شهیم یساعت مین هی دونمینم-

 گفت که.. ییزایچ ی..ولدنهیتهد-
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 کن! اودرستشیادبازبیاالن دوباره اشکت درم یبگ ستیخوب گلم الزم ن لهیخ-

 شده بودثمره دلم ضعف رفت واسش! پیچقدخوشت-

 ..یغزل..توشوهرکرد-

 بتونم.. ،اگهیوببندم!ول نوشیدار ی دپرورندهیدونم،بایآره م-

 )دامون(  

 خودم.. یزموبادستایعز یخواستم عروس گلموونوه  یوقت نم چیه-دیرش

 ..اندارمیمرددن نیتر فیاعترافات کث دنیبه شن یادیز یعالقه -

 یدنده،ترمه هم مثل پدرش شدمو هیجفت مادرت سرکش و یقاشدیشه،تودقیم ینجوریاایچراکاره دن دونمینم-

گذاشت که  نقدرپارودممیبا،ایز ده،مثلیم شوازدستیخودش زندگ یبه خاطره حماقت ها یدماغ من،باالخره هرک

 پسرش زهربه خوردش بدم.. یچشما یمجبورشدم جلو

 وببند! فتیخفه شوووو!دهن کث-

کردکه  ینقدرنافرمانیزدم...ا یتصاحبش دست به هرکار یمن برا یوسرکش بود،ول یچه قدرخواستن یدونینم-

 دسمتی!امااونم خودشوکشیپسرمثل تو!قدرتمند،مغرور،تعصب هیخواستم  یمجبورشدم حاملش کنم،ازش پسرم

آرومم کنه هارم  نکهیترازا شیبابیزدوست نداشتم مثل توبشه دشمن جونم!مرگ  یتوبشه ول هیتو،دوست داشتم شب

که  یوهدفم!هدف ی!پناه شده بودزندگیا نهیخواستم بزرگتون کردم،مثل خودم انتقام جووک یکه م یکرد،اونطور

عاشقه  یازبس مثل بابات خ*ربود یتندبودفرستادمت تونبردول شتیفالح بود،توروالزم داشتم آت هانیآ یتودستا

 تیتک پسرم باخته بودم ترب موبهیاموالموزندگ گان،همهیشا نی،من!دارویبادداد نقشه هاموبه یوهمه  یدختره شد

 انبودوهمیانگارعمرش به دن یگروه وفرستادم که آدمش کنن ول هیومد،یازش برم ناهمیترازا شیخودم بودب یشده 

 خودشونابودکردهم زنشو...

 ؟یچ یعنیهم خون   یدونی؟میچ یعنیبچه  یدونیتوم-

حرفابودکه به  نیدانوب االغ ترازا یخواستم آدمش کنم ول یم بافقطیبه جون ز ارمیسرش ب ییخواستم بال ینم-

 جونشوبچسبه! یحس انسان دوستانه دودست یجا
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 ؟یمونده که دنبالش واق واق کن ی؟هنوزاستخونیروبه کثافت بکش گهیچندنفره د ی؟اومدیدنبال چ یاومد-

سرش بکشموبهش بگم که چقدردوسش  یم..اومدم که دستمورودانوب ادگارهی!تنهازمیعز یآره مونده..نوه -

 موازسرش کم شه.. هی یکه حاضرنشدم حت یدارم،اونقدر

 یسرش وبهش بگ یرو یوبکش ،دستتیکه بچت وکشت ییدانوب؟اونم تو ادگارهیدنبال  یهمه سال اومد نیبعده ا-

حرفاچه  نیا دنیبعدازشن یکن یم ا؟فکیمجبورشدم پدرت وبادوتاگلوله بفرستم اون دن فمیبه خاطره منافع کث

 کنه.. یازت تشکرم یکه کرد یکنه وواسه کار ینشون بده؟حتمابغلت م یعکس والعمل

 فشیترتعر کیمن قشنگ ترورمانت داگهیپدره نمونه،شا شنوهیشکل که هست نم نیوقت داستان وبه هم چیاون ه-

 فرق کنه.. یلیعکس العملش خ ینطوریکنم ا

 ..رسهیبهش نم نوک انگشتتم یحت-

 من! یازخانواده  ییکنم،آخه قراره بشه جز یفکرنم-

 واضح حرف بزن!-

 ..ارهیرفتارکنه که دلشونوبه دست ب یمثل عموش خوب بلده بادختراچجور سیبت-

 یحوال یبلندخودموبهش رسوندمومشت د،بادوقدمیرس یخون به مغزم نم گهیتمام عضالت بدنم منقبض شد،د 

 صورت نحسش کردم..

 یخروارهاخاک داشت رهیز یکه وقت یجور یفتیبه دست وپام ب یایمردن ب یکه برا یکنم جور یم اهیروزگارت وس-

 توفم روخاکت نندازن..  هی یحت شنیکه ردم ییکسا یدیپوسیم

 )غزل(

 ؟یاریکمکت کنم لباست ودرب یخوا یم-سیبت 

 به کمک توندارم.. یازیمن ن-

 ؟یپشوبازکنیز ییتنها یخوا یم یچجور-
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نه  فتهیچشم بهت ن یرون،وقتیاتاق بروب نیدرصدواست مهمه ازا هیواست مهمه؟واست مهمه که عذاب نکشم؟اگه -

 ..شهیکشم نه قلبم فشرده م یعذاب م

 ..گهید یازشبا یول یایکه باخودت کنارب زارمیامشب وتنهات م هی-

 خوام صدات وبشنوم.. یرون،نمیبروب-

روازتوکشوبرداشتم دستم به  یچی...دروقفل کردم وقدیدروبهم کوب تیتخت برداشت وباعصبان یبالشتشوازرو 

 یمشک یلباس ها هیتورکل اتاق وپرکرده بود،باگر کیبزرگ وکوچ یها کهیت دمشیدبریهرجاکه رس

 خواست.. یهم نم دنیدلم نفس کش گهید دمیازتوکشوبرداشتم وپوش

 (نوشی)دار 

داشت توحصاره دستام  یمشک یروکه موها یدن،اونیفم نشستن وجام هاشونوبهم کوبدوطر یدوتاازدخترابالوند 

 دمیتوموهاش زدموسرشوکش یبکنه چنگ یکار نکهیکرد،قبل ازا دباالولباشوغنچهیقفل کردم ..سرشوکش

که سمت چپم  یکنه..دختره موبلوند یداشت بانگاهاش دلبر یهنوزم سع یدردش اومده بودول یکم نکهیعقب،باا

پاهام بادست  یرو دمشیروگرفتم وکش یدستم کمره مومشک هیشونم گذاشت،با ینشسته بودباعشوه سرشورو

 کردم... یموبلونده رونوازش م یموها گمید

 ه؟یاسمت چ-

 ثنم! -یمومشک 

 اون..... یچشما هیبود!درست شب یمشک چشماش

 !یدار یقشنگ یچشما- 

 ! ستیتون یچشما یامابه قشنگ-ترکرد کینموخودشونزدیدستاشوگذاشت تخت س 

 بود! یمثل شب مشک یکودکانه،ول طنتیکم داشت..آرامش،ش یزیچ هیشده  شیآرا یچشما نیا یاون بودول هیشب

 اد؟یموهام بهم م دیچقدخوشگل شدم!رنگ جد نینوش؟ببیحواست کجاست دار-غزل 

 زاغ! یباشه،مشک یمشک دموهاتی!توفقط بایزشت شد یلینه،خ- 
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 شهیبه بعدهم نیعشقم ازا یرکردییتغ یلیزم،خیعز یخوشگل شد یبگ یریمیبزن توذوقم!م شهیبازم مثل هم-

 تنوع بده! 

 دلم! زهیعز یخوشگل شد یلیخ-من

 ازش لذت ببر!  یماله توا! هرجورکه دوست دار یخوشگل نیا یهمه -ثنم 

 بکش عقب!-آوردجلومحکم پسش زدم صورتشوکه

 ده؟سندخور-گفت یبالحن تند 

 آره سندخورده به نام عشقم حاالگمشوازجلوچشام!- 

 ؟یپولمون چ-

 خوش گذشت! نیگورتونوگم کن-پرت کردم توصورتش یپنج تا تراول صدتومن 

 زبودثابتیم یکه رو یرنگ ینقاب نقره ا یوگورشونوگم کردن،نگاهم رو دنیپالتوهاشونوپوش تیباعصبان 

عطره تنش  یکه هنوزبو ی؟باکسیبه جزغز.....داشته باش یکیبا یخواست ینوش؟میدار یکرد یکارمیچ یموند..داشت

 نیکنه؟پس چراا ینم راآرومم..پس چدمینفس سرکش کیوبرداشتم و یسکیو یده؟بطریالمصبت نپر رهنیپ یازرو

 کنه؟ یوازجلوچشم دورنم افتیزهرمارم ق

 )غزل(  

 یاسم وحش دنیباد یخواستم جواب بدم ول یزنگ خورد،نم میکه گوش نوشیشده بودم به عکس دار رهیخ بااشک

 وسط......زنگ زدم؟-دیچیپ یخشدارش توگوش یصدا هیوجواب دادم،بعدازچندثان زشدمیخ میتوجام ن عیسر

 ! نوشیدار-

 نوشیبدن دار یداغ یول یدوست دار کیوقت نوازشش نکن،تورمانت چیوقت اونومثل من نبوس غزل،ه چیه-

 وفراموش نکن!

 ؟یخوب-
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تواکثافت نشدن...راست  چکدومیه یاومدن ورفتن ول یادیز ینشد..زنا یول شهی....بوده وتموم م هیفک کردم -

 ؟یکرد وونمی؟چرادیعوض رهینم ادمیره،ینم ادمی.... باتورویگفتیم

 خوام قطع کنم! ی؟میندار یکار -

 میخوام خودت وتوذهنم توقلبم توزندگ یفقط م یبش مونیخوام پش ینم ی... حتیخوام برگرد یازت نم-

 ادامه بدم... میفاتحه بخونموبه زندگ هی فتمیب ادتیکه هردفعه  ی،جوریبکش

 خدافظ!-

 بودوسکوت.... دادسکوتیم میکه دلدار یقطع کردم هق هقم کل اتاق وپرکرد،اماتنهاکس وکهیگوش 

 به گذشته اززبان دامون: ی)سر 

 هیازته دلش  یهاشونداشتم دلم واسه خنده ها هیگر داد،طاقتیم دوفحشیوبک یم نمیهق مشتاشوبه تخت س باهق

 ذره شده بود! 

خودم قبر کردم ،بچم هنوزمدرسه نرفته  یتو،بچموبادستا یایتو،به خاطره کثافت کار ی:به خاطره حماقتاترمه

 گهید یبچه ها یکه بره مدرسه که مثل همه  بافتمیدستام موهاشوم نیدامون؟خودم باا گمیم یچ یشنویبودم

دونه  هیبا یکارکردیموننن؟چبابچم دا یکارکردیمکتش،چیپشت ن نهیکولشوبندازه رودوششوباشوق وذوق بش

که  فتهیم ادمیغزل،بعد گمیاول م شمیدارمیب ینرفته،هنوزوقت رونیمامان گفتناش ازگوشم ب یدخترم؟هنوزصدا

  ؟یچ یعنی یدلتنگ یفهمیدستا،دلم واسش تنگ شده دامون م نیخودم خاکش کردم باهم

دستام بلندش  یکردکه توبغلم خوابش برد،رو هینقدرگریتوبغلموموهاشونوازش کردم،ا دمشیکش یتاب یباب

رفتم  شهیومثل هم دمیتروشکسته ترشده بود،پتوروروش کش فیچهل روزضع نیا یتخت،تو یکردموخوابوندمش رو

قشنگش  یوقت صدا چیوه ستین گهیمهدکودکشوبخونه،د یبپره توبغلموشعرا یکه باطناز ستین گهیتواتاق غزل...د

فدات بشه  ییغزلم کجا یستیکه صدام کنه باباودلم براش ضعف بره...چهل روزه ن ستین گهید چهیپیاتاق نم نیا یتو

 دونه دختر! هی یاشک بابارودرآورد ینیکه بب ییت؟کجایکه مامانت دق کردازدور ییدامون؟کجا

 دامون..-ترمه 

خودشوپرت کردتوحصاره  یقرار یدستاموبازکردم اونم باب یافتادبادلتنگ شیسرخ واشک ینگام که به چشما 

 دستام.....(
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 !ادیصورتتم م میمال شیروبپوش به آرا یگلبه گمیمن م-ثمره 

 ..پوشمیروم یمشک نینه هم-

 تولده شوهرته ها! یمجلس عزا؟ناسالمت یبر یخوا یمگه م-

 .خوام عزاش باشه. یم-

 حامله.. ینهوزنایع یتپل شد رسهیهم بهت م یلیدوست داره،قشنگ مشخصه خ یلیخ سینگوغزل بت ینطوریا-

 چرت وپرت حرف زدنات وندارم.. یخفه شوثمره حوصله -

 بپوش!  یمن چه؟گون ،بهیشعوریازبس ب-

 یتارو شیتنم بودوبلند کسینداشت،ف یکیسه ربع داشت واون  نیطرفش آست هیکه  دمیپوش یرنگ یمشک یماکس

زده  یمات مشک ی هیشونه هام ول کرده بود،پشت چشمم سا یبودوساده رو دهیاتوکش یزانوم،موهاموثمره شالق

 نوشیدار یادکلن مورده عالقه  ملبام مالونده بود یرژکبودهم رو هیچشام وپررنگ ترکرده بود  یبودم که مشک

 دونمیبودم..نم دهیفهم سیداربت کهیت ی...ازنقشه هاوحرفاومدیموازتوکشودرآوردم وباهاش دوش گرفتم ...امشب 

 ...ندباشهیادخوشایکنم ز یکه هست فکرنم یتوکلشونه؟هرچ یچ

 (نوشی)دار

 ...سیسمت بت دمیدستاش قفل کردوکش نیدستامو ب یابالوندیرو

 خان! نوشینطورشماداریدخترعمووهم یخوش اومد_سیبت

 ممنون!_ایرو

محکم به سمتمون  یمغروروگام ها یخودش که باصورت دوبعدهمیچیفضاپ یتو یعطره خنک مست کننده ا یبو

...باعشوه دست هاشودوره دمینفس سرکش هیبرداشتمو یآب وانیقلبم حس کردم ل ی هیوتوناحی...درده بدومدیم

 ...نیمارومنورکرد یشیدرو ی!کلبه نیخوش اومد_حلقه کرد سیبت یبازوها

 !یپسرعموم حرف نداره واقعاخوشگل ی قهیمطمئن بودم سل یول امینتونستم ب تونیمن که واسه عروس_ایرو

 ...میهم شد یعاشقه اخالقا سینبودمن وبت لیواستا پیوت ییبایازدواج مابه خاطره ز ی!ولیمرس-غزل 
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 که بهم انداختن دستام به صورت خودکارمشت شد.. یبانگاه عاشقانه ا 

 !دیشیم وخداخستهدتورینیبش-سیبت 

 یابادلخوریسالن،رو یگوشه  یکاناپه  یونشستم رو دمیکش رونیابیرو یدستا نیدرهم دستاموازب یبااخما 

 اسپرت تروراحت تربودباذوق ازجاش بلندشد! هیکه ازبق یدخترا،پسر شیروشوبرگردوندورفت توآشپزخونه پ

 ن؟یبه کمرتون بد یقر هی نیخوا ینره خره هانم نیمثالجشن تولده ا-

باعشق  سیکه دستش بود،بت یدوطبقه ا کینفرهم غزل بودباک نیدختراباسروصدااومدن توسالن،وآخر 

که دورشون  یوازش گرفت..تنم مثل کوره داغ بودکرواتموشل کردم وباخشم زل زدم به جمع کیدوکیشوبوسیشونیپ

 گردشده بودن.. 

 ن؟یاینوش،شمانمیآقادار-ثمره

 !انینخوادب دلشونیشا اداصرارنکنیداره ز ینیعادت به گوشه نش شهیهم نوشیآقادار-غزل 

 نکهیفروبردوقبل ازا کیک یانگشتاشوتو یموهام زدموبه جمعشون اضافه شدم،غزل بالبخنده مصنوع یال یچنگ 

 یکه برا یهم نگذشته بودازروزه تولده دامون..همون روز یلیپرمعنابه من انداخت،خ یبزاره نگاه سیداخل دهن بت

 یایکه شرم وح یبودم..همون روز دهیکه انگشتشوبه دهنم کش یآغوشم فرورفت،همون روز یبار تو نیاول

 سیرفت...انگشتشوکه سمت دهن بت شمیکه ازپ یهم نگذشته بودازوقت یلیوغرق لذت شدم...خ دمیدخترونشود

 وانیل یرو نقدرفشاردستامیورم اماابرداشتم که آب بخ یوانیرفتم توآشپزخونه...ل میزنگ گوش یبردبه بهانه 

 موکهیخون یاومدتوآشپزخونه،دستا کیدستم شکست!بعدازچندلحظه صداهاشون قطع شدوغزل باک یتو ادبودکهیز

 گرفت. دسمتمودستموتودستشییدو یدبانگرانید

 اد؟یدردت م-

لحظه مثل مرگ بودکه  نیتوا دنشی...مثل مرگ بودنبوسزازاشکشیلبر یمشک یشدم توچشما رهیخ یبادلتنگ 

 کیکوچ ید،دستایچیبرداشت وتندتنددوره دستم پ نتیدازتوکابیسف ی...باهول پارچه ارمیخودموبگ یجلو

 دم،لذتیشتاشوبوسانگ یرو متیبامال شهیمشغول بستن باندبودبادست سالمم گرفتم وبرعکس هم فشوکهیوظر

برد!چون نرم  یمثل من داشت لذت مقشنگش بودکه بسته بودش..اونم  یدستاش چشما دنیبخش ترازبوس

 کیآوردوبالرزچاقوروتودستش گرفت که ک رونیدستام ب نیبودم...دستاشوازب کیرمانت سیبودم،چون مثل بت
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 یلبا یدرست رو کیسمت ک تزده بودن،ناخداگاه انگشتام رف کیشونوروکیکنه،عکس روزعروس میروتقس

 هاشوانگشت زدموفروبردم تودهنم...  متعجبش لب یچشما یجلو کیقرمزش،انگشتموفروبردم توک

 هنوزم خوشمزه است! -گفتم طنتیباش

 بشه ازکنارش ردشدم وبرگشتم توسالن...  دهیکه بدنم کامل به بدنش مال یجور

 )غزل( 

سمت قفل  نیکه رفتم تودرازا نیارم،همیوب سیبت یرفتم سمت اتاقم که کادو میباکمک بچه هاپخش کرد کاروکهیک

 کرد؟  یکارمینجاچیا نوشیشد،باتعجب برگشتم،دار

 ...شهیبدم یلیخ نهینجاببیادماروایب سیاگه بت ن،یدار رونیبروب-

 م؟یکن یکارمیچ میچرا؟مگه دار-

 ؟یچرادروقفل کرد-

 مزاحممون بشه.. تونهینم یکس ینطوریچون ا-

 کنم! یتمومش کن خواهش م نوشیدار-

 سیشدکه نظرت برگشت غزل؟بت ی؟چیکن یچراعشقت وبه من انکارم-دم به درباخشونت کمرموگرفت وچسبون 

 ازمن سرتربود؟ یلیخ

 ؟یهست یدنبال چ-

 کرد.. یکه پشت سرم موس موس م یدنبال دختربچه ا-

 ! ادیبدم م نوش،ازتیولم کن دار-

  زنه؟ینقدتندمی..قلبت چرااشنومینفس هات وم یصدا-دیبازوهام کش یرو دستاشونوازشگرانه

به سرتاپام انداخت(رنگ مورده  یمن...)نگاه یعطره مورده عالقه -دیبوکش صانهیگردنموحر رهیسرشوفروکردز

 یتونیفراموش کنم،توهم نم تونمی..همونطورکه من تورونم؟یکه فراموشم کرد یانکارکن یخوا یمن..بازم م یعالقه 
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هم وابستم!توکه شوهرت  یعاشقم شد توهم یمن عاشقت نشدم،ول نکهیه؟ایفرق ماچ یدونی!فقط مگانیغزل شا

 بامن.. میداره اگه بازم مثل قد یبیچه ع یودوست ندار

 یم یخوادبامن باش یدلت نم یبگ یخوا یم-گوشش که محکم مچ دستموگرفت رهیدستاموآوردم باالبخوابونم ز 

بودم  یکه من همون مرد دبگمیبا یادآوری ؟جهتیپاک بودن بکن یادعا یخوا یم ؟بازمیکن ینم انتیخ یبگ یخوا

 یک فهمهیم یبگ یکه به هرک درراحتاونق دمیکش رونیپاک بودنت ب یایتخت خودم ازدن یکه توروتواون اتاق تو

 مشتاق تربوده..

 بغضموقورت دادم.. یبه سخت 

ازشبانه  یهرساعت یهروقت که توبخوا ،منیخودت وناراحت کن ستین ؟اصالالزمیواسه من بغض کرد-نوشیدار 

وقت اون خاطرات قشنگ  چیترازقبل،نگران رازمون هم نباش من ه یطوالن یحاضرم باهات باشم،حت یکه بگروز

 کنم..  ینم فیتعر زتیشوهره عز یوبرا

نفرت  یوحش نیچراعاشقه ا دونستمیرفتم،هنوزهم نم رونیازاتاق ب سیبت یپسش زدموبه همراه کادو باقدرت

 قشنگش؟  یخاطره حرفا ابهیبودم؟به خاطره آدم بودنش؟ زشدهیانگ

 بچه ها؟  نیدیوند نوشیدار-ایرو

 ..دیرس یکمدبرداره..آخه دستش نم یکردم کادوشوازباال یبه غزل خانم کمک م زم،داشتمیعز نجامیا-نوشیدار

 مشکوک به مادوتاانداخت وکادوموازدستم گرفت..  ینگاه سیبت 

 هیواسه عشقش گرفته باشه؟ یغزل جون چ نیکن یبه بخش خوب جشن فک م میدیخوب خوب رس-لیسه

 ..ییطال یقالده  هی دمیکنه نه؟شا یترش م کمیالتوشمال؟یو هیاونم که نه، راهنیپ هیساعت؟نه..

 !لیخفه شوسه-سیبت 

 !دیکفشون بر یدل دختراروبرد قیرف نیبش-کامران 

پشت  یسیآوردوبادقت به حروف انگل رونشیگردنبندساده...ب هینه  یگردنبندبودول هیروبازکرد...... یمشک یجعبه  

 یگرفت،باوحشت به چشما موازمیکه همه زندگ یخ،روزیتار کیبه روزانتقام(به همراه  ی:وایشد) معن رهیپالک خ

 هیهرثان یتو ومدمی!من عاشقانه باهاش راه نمارپرمعنایبس ییبایز تیبابود،ودرنهایشد،اون پالک ز رهیپرنفرت من خ

 ثبت بشه!  خیتار یکه تو رمیگیانتقامموم یکشم جور یازعمرم واسش نقشه م
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 شدست؟ یحکاک-کامران

 خاص باشه!  یلیخواست خ یآره،دلم م- 

  س؟عاشقانست؟ینوشته بت یچ-لیسه

 ... مینکن یبهتره مافضول دهیکه نشونش نم هیحتماخصوص-ایرو

 ؟یمونیاتومیبرم ،رو عیدسریاومده با شیواسم پ یکارفور هیمن -نوشیدار

 !میصب کن پالتوموبپوشم بر کمی امیمنم منه -

 رفت! ...........  رونیب نوشیتکون دادوپشت سردار یادستیوجذابشوبدرقه کردم،رو دهیباحسرت قامت کش 

 ( نوشی)دار

  ؟یبود فشوکردهیعشقته که تعر باهمونیخانم ز نیجان،ا سیبت یاومد زم،خوشیعز یبه به برادرزاده -ومرثیک

 همسره خوشگلم غزل!-سیبت

 ..نیسردزل زده بودبه زم یکرداماغزل تنهابانگاه یغزل رووارس یگرم سرتاپا یبانگاه ومرثیک

 غزل جان! یدخترم هینم،چقدشبینجاببیاایب-ومرثیک

 ..نیشیم ضیسرماخوردم مر-غزل

 کنه.. داستراحتیبا ستیحالش خوب ن هیچندوقت هیآره عمو-سیبت 

 سالم دخترعمو..-سیبت 

 سالم!-

 ماشد..  بیشمانص دنیخان بازهم سعادت د نوشیسالم دار-

 سالم..-
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شدم..انگارحالش خوب  رهیبهش خ یتر شیمبل،بادقت ب یکمره غزل وگرفت ونشوندش رو شییبالبخنده کذا 

که تموم شه  یباز نیدستش ا یرو یچونموبهش زل زدم به کبود رهیروح بود!دستاموزدم ز ینبود،صورتش زردوب

 خورم! یکنم قسم م یچشماش خوردم یوجلو سیبت ینااستخو

خوام  یمن م م،راستشیکن یدگیرس دبهشیهست که با یموضوع مهم میچقدخوب شدکه همه جمع شد-دیرش 

 سیکنن،اماواسه بت یروترق شرفتیپ یپله ها توننیم اخوبیورو نوشیواگزارکنم،دار نوشیشرکت وبه دار تیریمد

 هیخوام بفرستمون ترک یم نیتکه نرف یوبه جبران ماه عسل تونیعروس یبرنامه دارم..به عنوان کادو هیوغزل هم 

 شهیهم یغزل جان ازاونجاخوشش اومدوخواست برا دهمیشا ن،البتهیاونجابمون نیتونیم نیخوا یهرچه قدرکه م

 عروس گلمون بگه..  یاونجابمونه به هرحال هرچ

 )غزل( 

 .. خورمیبابام جم نم شیمن ازپ-

 هی یبه پدرت...حتماچون تک بچه بود یچقدوابسته ا-دوگفتیهاش کش شیبه ر یدست یبادلخور یدکمیرش

 .. یکوچولولوس شد

 باشه.. ینطوریوقت دوست نداشتم ا چیه یعنینه،اصاللوس نشدم.. -

 تونهیهست که نم یبهونه ا هیهست، یزیچ هی یعنی شهینم شهیهم یبرا یول میماه عسل بر یدبرایشا-سیبت 

 دورکنه.. رانیماروازا

 نشد.. ادموفقیز یکنه ول شوپنهونیکردکنجکاو یسع یلیخ نوشیدار 

 عمو؟  ییخبرا-دیرش 

 ..میمطمئن نشد یهنوزقطع یهست ول ییخبرا هی-سیبت

وط که به تومرب یازتووهرچ م،منیگفت که همه فک کنن ماباعشق بچه دارشد ینقدباافتخارمیباحرص نگاش کردم ا 

 تنفردارم.. شهیم

 .. سیبت شهیداره مادربچت م ییچه مامان کوچولو شهیبامزه م یلیواقعاخ-ای. رو
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گردنش  یبودورگا یآن وحشت کردم صورتش روبه کبود کیسرخورد، نوشیصورت دار یناخداگاه نگاهم رو یلیخ

کمرموگرفت وبه  سیبه شدت متورم شده بود،زل زده بودبه شکمم،باترس ازجام بلندشدم تاخواستم برم سمتش بت

 کرد.. تیسمت اتاقش هدا

 وعوض کن! زم،لباساتیاعزیب-

افتخارداره که آدم  یلیبودازاون کاره مزخرف؟خ یقصدت چ-داخل اتاق باخشم پسش زدم میکه رفت نیهم 

 ربشه؟ با.......بچه دا

خواستم  یوکه اون تموم نکردمن تمومش کردم،م ینفهمت بفهمونم که کار یخواستم به اون معشوقه  یفقط م-

 وجودنداره.. یغزل گهیبدونه که د

ازدواج  عیبودکه اونقدرسر نمیاون خودش منوبه کل فراموش کرده،اصالواسه هم یروهم نگ اتیچرند نیاگه توا-

 کرد..

کنم اونوقته که  یعموم معرف وبهیاراده کنم ونسبت توواون عوض تونمین غزل،من هرلحظه محرف نز ینطوریبامن ا-

...)موهاموپشت گوشم هل دادوادامه شهیعموم له م یپاها رهیز ینداره وبه راحت یقدرت چیعشق شجاعت ه یفهمیم

 ..گمیم یکه چ یدونیخوب م یهست یداد(تودخترزرنگ

 خوام لباسموعوض کنم. یرون،میبروب- 

 .. یشیم تیعادت کن،خودت اذ گهیتوهم د یباشه،ول-

 پالتوموبازکردم...  یودکمه ها باانزجارروموبرگردوندم

 ماه بعد........ پنج

 کنه؟ یخاله چطوره؟قشنگ دهن مامانشو...... م یگردو-ثمره

 ..پرونهیلگدم یکن یم میبهش خوب شعورهیوب یمثل خالش وحش شییآره خدا-

 ..ادایبهت م یجون ثم یول-

 ؟یچ-
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 نه؟ هیخوب ،حسهیمامان بش نکهیا-

فک  یشدن که ازپدرش تنفردار یمادره بچه ا یمامان شدن آره ول-اشک توچشام حلقه زد دکهیطول نکش یزیچ 

 کنم.. ینم

 نوشه؟یدار شیهنوزدلت پ-

 ... دهیاوقات هشدارم یقلب المصب گاه نیکنه ثمره،ا یم ینینجاسنگیا یزیچ هی..یفراموشش کردم ول-

 ..یپس فراموشش نکرد-

 عشق اول...-

 میوقت عاشق نشدم نه نگران ازدست دادن کس چیکنم که ه یاوقات خداروشکرم یغزل؟گاه یدونیعشق آخر!..م-

 .. هیدوست داشتن چه جور دونمینم یمن حت یباشه ول داحمقانهیدن،شایرس ینه نگران به کس

 ! نهیریهرچه قدرم که عذابت بده بازم ش-

 )گذشته اززبان دامون: 

 د؟یخواب-

 مثل غزلم! هیآروم یخداروشکربچه  یبه زورخوابوندمش ول-ترمه 

 ..یفکره بچش نقدربهیتوا نهیبیخوشحاله که م یلیخ نیسل-

کنم غزل  یکنم حس م ینگاش م یدختره خودمه وقت ادآورهیبچه  نیقمه،ایرف نیبهتر ادگارهیبچه  نیا-

 ..شهیرفع م امیدلتنگ یتوبغلمه همه  یشمه،وقتیپ

 ؟یواسش اسم بزار یخوا ینم-

 اسم داشته باشه..غزل!( هی تونهیبچه فقط م نیا-

..به خودم لعنت فرستادم که ومدیراه رفتن ازتوحال م یزشدم،صدایخ میتخت ن یشب بود...باترس تو کیساعت  

بوق  یوگرفتم اماهرچ سیبت ی موبرداشتموشمارهیگوش عیرفتم تادروقفل کنم،سرنگ سیازبت دزاپاسیکل هیچرا

 نوشیدار ی دشمارهیلرز یمکه دستم ازشدت وحشت  یشد..درحال یترم شیخوردجواب نداد..صداهاهرلحظه ب
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مشتش  یکه تو یبیج یچاقو هیبا اهیمردبودباروپوش س هیاتاق بازشد.. ددرهیچیپ یبمش توگوش یوگرفتم..تاصدا

صورت  دمیکه د یزیچ نیچشماموبازکردم..اول یرفت وازهوش رفتم............ به سخت یاهیبود،ازترس چشمام س

 نیبود!..دستاموب دم،خودشیگونش کش یرفت،دستاموباالآوردمورویم جیبود،هنوزهم سرم گ نوشیدار یاخمو

 تودستم.. یدستاش گرفت وتوسکوت زل زدبه حلقه 

 ؟یتونجاتم داد- 

 کنه.. دامونیپ تونهیکه اون شوهره نفهمت نم یی،تنهاجای..ولنجایا میایارنبوددوباره بقر-

 اون مردا..-

 ی لهیاون طو یبچه توشکمت تو هیتوروبا یکه عاشقش یاون مرد یداد،ول ،تورونجاتیکه ولش کرد یهمون مرد-

  رسن؟یبهم م یآدماچجور ینیبیدرندشتش ول کرده ورفته..م

 ومده؟یکه سرش ن ییبال-دمیبه شکمم کش یدستاش درآوردموبلندشدم،نگران دست نیدستاموازب

 مثل خودش سگ جونه! سیبت ینه..بچه -

 !!ننننیدار-

 عاطفه..  یوب زنم،بددهنیحرف م یمن چه جور یدونینداره..آخه توخوب م ی؟اشکالیناراحت شد-

 ..منوبرگردون خونم!شمیاصالناراحت نم نیمآشناهستم واسه ه شناسم،کامالباحرفاتیخوب توروم یلیآره..من خ-

 واسه نجاتت.. ارمیدرنم یبت من باز گهیببرمت د ندفعهیاگه ا-

 بابام.. یمنوببرخونه -

 ؟یشینم تیمن باحضوره من اذ دنیکه منم اونجام،هنوزم اتاقم کناره اتاق توا،باد یدونیم-

 شه؟یشه،میناراحت نم لشیفام دنیکه باد ،آدمیلمی،فامیشوهرم یازخانواده  یبشم؟توهم جزئ تیداذینه...چرابا-

 یلوند ادهی... فتمی....مادهیکه توشکمته بازم  یجالبه نه؟باوجوده بچه ا فتمیخاطراتمون م ادهی..نمتیبیم یوقت-

 !میبردیکه م یلذت ادهیتوبغلم.. اتیهاودلبر

 نه؟ ن،جالبهیحماقتم،فقط هم ادهیفتم،یکه ازدست دادم م ییزایچ ادهیکنم  ینگات م یمن وقت یول-
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 فتهیکندوبه سمت حموم رفت،چشماموبستم که نگام به تن وبدنش ن شرتشوازتنشیدستاشومشت کردوبلندشد،ت 

که گذشت حوصلم سررفت  قهیپنج دق هیلعنتتتتت!  یخودت وکنترل کن یتونیوقت نم چیلعنت به توغزل که ه

جعبه  هید،بایدسته گل سف هی،قرمز یجعبه  هیشپزخونه رفتم،دستموبه کمرم گرفتم وبلندشدم،ناخداگاه به سمت آ

عشقه من  اواسهیکه قراربودرو یلرزون دره جعبه روبرداشتم..لباس عروس بود،لباس عروس یبزرگ..بادستا یلیخ ی

روصورتم روون  لیمثل س د،اشکامیکش یرمی...قلبم تارهیازتنش درب نوشیکه قراربوددار یبپوشه،لباس عروس

 نوشیازدار داگهیومد،شای..چقدبهم مستادمیا نهیآ یعروس ودرآوردموباحسرت مقابلم گرفتموجلوشدن،لباس 

اون  ی.... حضورش روکمرفتمینم سیبت شیاون روزپ داگهیازدواج کنم،شا سیشدکه بابت یوقت نم چیحامله بودم ه

 یزده بودوباحسرت به من نگاه م هیوارتکیلخت به د یطرف ترحس کردم..به سمتش برگشتم،باباالتنه 

واسه آغوش گرمش!لباس روتوجعبه برگردوندموآهسته به سمت حال  مردمیبودم!چقدم گشکرد...چقددلتن

فقط  میزدیکدوم حرف نم چیوار،هیرفتم،هنوزکامل ازکنارش ردنشده بودم که کمرموگرفت وآروم چسبوندم به د

اونم سرخ بود..درست مثل من!شصتشونوازشگرانه  یم،چشمایهم زل زده بود یوحسرت توچشما یبادلتنگ

 روشکم برآمدم.. دودستاشوگذاشتیکش یقیگردنم،نفس عم یدرویکش

 ..خودش هست! ستیباباشم ن یبغلت کنم،وقت زارهیمزاحم کوچولونم نیا- 

  ؟یتوبراش انتخاب کرد-

 سالم! جدهیعروسک ه یبودم..برا دهیتوخر یهمشوبرا-صورتموزمزمه کرد صورتشوچسبوندبه

 چرا؟-

 ! ری..نفس گباویز یلیخ یشیلباس خوشگل م نیتوا یلیبودم خ دمش،مطمئنید نیتریتوو یوقت-

پنجه هام  یترخودموبهش چسبوندم،دودل زل زده بودبه لبام که رو شیزدم وب اربازوشوچنگیاخت یب

،تکون خوردنش خورد یکردوتکون م یورجه وورجه م یتوشکمم حساب یبلندشدمو........،باهربوسش  بچه 

 دمشیبوسیم شتمکه دا یشد،مرد یبچه توشکمم داشت بزرگ م هیبازکرد..من متاهل بودم! قتیحق یچشماموبه رو

 نشیس ینفرومن به دونفر!دستامورو کیبه  نوشی..دارمیکرد یم انتیخ میمرده نامحرم ومتاهل بود،ماداشت هی

 توموهاش زد..  یچنگ زد،کالفهیکه چشماش سرخ بودونفس نفس م یگذاشتم وهولش دادم عقب،درحال

 !نیدار انتهیخ-

 .. شهیالزمم م-که به سمتم اومدوحلقه روازتوانگشتم درآورد نمیتخت بش یخواستم رو یم
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 .. ارمیلحظه فقط به خودم لعنت فرستادم که چرافراموش کردم درش ب تواون

 خونه؟ میریم یک-

 ..گهیربع د هیتا-

 ن نه؟چرااال-

 درازبکش.. یشیم ست،خستهیهنوزآماده ن رگاهیوگذاشتم تعم نیچون ماش-

 .شمیخسته نم-

 پس درازنکش!-

 کردم! ......... یصورتموگردنم حس م یبوسه هاشورو ی...هنوزهم گرماواروچشاموبستمیباحرص سرموچسبوندم به د 

 دلم؟ زهیحالت خوبه عز-سیبت 

 ندارم،ولم کن جون مادرت! یینما اهیس ی س،اصالحوصلهیولم کن بت-

 شدم.. ییرایرفتم ووارده سالن پذ نییپله هاروپا یبه سخت 

 ..یقربونت برم،چقدالغرشد نیابشیب-بابا 

 ! رمیباهاش درگ یلی...منم توخونه خ زنهیغذاشوپس م یازبس که بالجباز-

 که حواست بهش باشه؟ یتومگه خونه هم هست-گفت تیوجد بابابااخم

واجب ترازمراقبت ازهمسرم نبودپدرجان!...هرچندکه شماازمن هم جوون  یچیبودوگرنه ه یکارم ضرور-سیبت

  ن؟یازغزل بزرگ ،چندسالی!راستدیتر

 ؟یزاریوسال بمونه واسه وقتش،غزل!ماروتنهام م،سنیبحث کن درموردشیهست که با یمسائل مهم تر یلیخ-بابا

 حتما!- 

 وگوش ندم. ومددروببندموحرفاشونیطاقتم ن یبه سمت آشپزخونه رفتم،ول مردمیم یکه داشتم ازفضول یدرحال 
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غزل  یوشروع کرده بهش گفته بودم دست رو یبد یباز یلیبگوکه خ زتیهمه چ یب یازقوله من به اون عمو-بابا 

بکشه وگرنه  رونیماجراب نیزودازا یلیپاشوخ یمخش تاب داره بهتره که توبهش بفهمون کمیکنم  یفک م ینزاره ول

 !فتهیمن ودخترم ب یبلندشدن بازهم مثل سگ به پاها یکنم که برا ینابودش م یجور

واسش  یکمبود چیگذشته ه یها تیداره باوجوده تمام واقع نیتحس یدخترم،واقعاهم جا نیگیمطمئن م یلیخ-

 !دیونیبهش مد نوتویکه زندگ نیهست یکه دشمن مرد نهیاونم ا نیبزرگ دار یلیخ رادهیا هی ین،ولینزاشت

دلسوزه،واسه خانوادش نه  یلیکه خ نهیبدداره اونم ا یلیعادت خ هید،یملقب به رش گانیشا نیدارو زتیعز یعمو-

 یخودش جور ی وهیپدر،به ش هیسرپرست، هیدرقالب  سوزه،بعدشیمثل من وتودلش م ییها میتیهافقط واسه بچه 

به پسره خودشم رحم  یحت صفتگرگ  م،اونیکنه که مثل خودش تولجن وکثافت دست وپابزن یبزرگمون م

 سوخته! یمهره  یشیتموم بشه م تییکارا یوقت یمدت واسش برادرزده وهم خون هینکرد،توهم تا

من  ؟نترسی!...تعجب کردنوشهیدار زتیعز یسوخته وجودداره اونم پسرخوانده  یمهره  هی دفقطیرش یباز یتو-

وجوده دختره  ؟بهیونیمد یپسرت وبه چ یزندگ یدونیسره کرده بودم!م کیبگم تااالن کارو  یزیخواستم چ یاگه م

 درکناره من! زتیعز

 ؟یعوض یهست یدنبال چ-کاناپه  یوچسبوندش به پشت قشوگرفتیباباباخشم  

 !دمیخواستم رس یکه م یبه اون ستم،چونین یزیدنبال چ گهید-

 دختره من..-

 دختره تونه..دختره برادرت،زن من!-

 شد:دختره تونه،دختره برادرت،زن من!  یگوشم تکرارم یدهنم گذاشتم،مدام صداش تو یدستاموجلو یباناباور 

 )دامون: 

 متنفرم،هم ازتوهم ازاون قاتل! خوره،ازدوتاتونی.... بهم میحالم ازتوواون پدرخوانده _ترمه

 بدم.. حیتوض دواستیترمه گوش کن،با-

که به تومربوط  ینفس هات،هرچ یتنت صدا یشه،بویصدات حالم بدم دنیازشن گهیخفه شو!خفه شودامون،د-

مثل توشدم فک کردم بعده  یازخودمم متنفرم که عاشقه مرد شهیبدنم ؟تنهاازتوحالمیدونیزنه،میحالموبهم م شهیم
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که واسه  یقدرعاشقم هست اونفک کردم  یدیکثافتت وخط کش یفک کردم دوره اون زندگ یشیآدم م مونییجدا

وزنش واسه  ؟برادرتیخودت وببخش یتونیم ی،چطورینر تیودوروبره اون پدره عوض یحرفم ارزش قائل بش

 ..پوسنیخروارهاخاک دارن م رهیتوز یحماقتا

چه  گهیم د..من که انتقامموگرفته بودومدمیدنبالت نم گهیترمه،اگه نزده بودم اصالد وزدمیهمچ دهیمن واسه توق-

  ؟یباهات داشتم آخه لعنت یکار

 شهیدلم واست تنگ م دونمینم گهیاصالد-دیگونم کش یفشورویظر یقشنگ سبزش پرازشک شد،دستا یچشما

باربه ترمه نگاه  نیآخر ن،واسهییداشته باشه،مگه نه دامون؟سرتونندازپا دوداعیبا یهرعشق یانیهرپا یانه،ولی

 ..یکارکردیکه باهام چ نیکن،نگاه کن وببب

 نروترمه..-

 ..ستادمیسرخ مقابلش ا یدستاش گرفت وبه سمت دررفت باچشما نیغزل وب  یدستا 

 ترمه.. تونمیمن بدون تونم-

 ..تیزندگ یبروپ-

 ! یمیتوزندگ یلعنت-

بزاره  دنیبدون بوکش تونستیبره نم تونستیاونم مثل من بودنم دمیباربوکش نیآخر یتنشوبرا عطره

 من! یکن قلب لعنت یباهاش خداحافظ-قلبش یگذاشت رووبره،دستموگرفت و

خوردم...قلبم دلم فکروذهنم تمام جونم ترمه  نیدرزم دوپشتیآن پاهام لرز کی یرفت،تو رونیدستامورها کردوب 

 خواست!( یروم

 (نوشی)دار 

 ...نطوربودیعشقمم هم ستیمن ساده ن زهیچ چیکه همونطورکه ه یدونیمنم عاشق شده بودم،امام یروز هی-دیرش 

 داشت؟ یبابا؟دختره مشکل یچ یعنی-ایرو 

 ساله... کی یبچه  هیهم شوهرداره هم  دمیکه گرفتارش شدم فهم نیبزرگ،بعدازا یلیمشکل خ هی-
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 پاهام مشت شد! یرو یهیدستام به طوره فج 

 عاشقت بود؟ ؟اونمیواقعابابا؟خوب..اون چ-ایرو 

هردومون سخت ومشکل  یوجوده شوهرش برا یکردم!ول یکه فکرم یزیترازاون چ شیب-دیرش 

واسه  تونستیم یمرده معتاده قماربازچه سخت هینبودآخه نابودکردن  یبود،هرچندکنارگذاشتن اون کاره سخت

 داشته باشه؟ گانیدشایرش

 ؟یدیباالخره بهش رس-

 .دهیبهش رس یعنینداره، یمرده معتاده بدبخت واسش کار هی ینابود یگه؟وقتیم یبابات چ یشنویمگه نم-من 

 بهم خنجربزنه... نقدرزودازپشتیکردم ا یفکرنم یول دمیبهش رس-دیرش

 کرد؟ انتیخ-ایرو 

 باسه تامرده بزرگ ترازمن!-

به  یکاروتکرارکنه..مخصوصاوقت نیا تونهیباردوم وسوم هم م یکرده باشه برا انتیباربه شوهرش خ کیکه  یزن-من 

 !دوارنباشهیام شیمرده زندگ

 یبد یضربه  شهیکه طمع کارباشه،هم یزن یتمام آرزوهاشوهم برآورده کردم ول یواسش کم نزاشتم،حت یچیمن ه-

 .. خورهیم

 شد؟ یبچش چ-ایرو

 مرده پولداروجوون..  هیشرشوکم کنه فروختش به  نکهیمزاحم بود،واسه ا هیبچش تنها-

 شده.. یدوست دارم بدونم سرنوشت اون بچه چ یلیخ-ایرو

دستام  نیخودموگرفته بودم تاباهم یجلو یلیبادکرده بود! خ یگردنم حساب یصورتم ازخشم کبودشده بودورگا 

 خفش نکنم........... 

 !ختنیواسه خون ر نوش،هنوززودهیافسارپاره نکن دار-دامون
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 یچشما یو.... جل کهیبمونه؟مرت نیزم یخون عشقت رو یزاریم ی؟چجوریداشته باش نقدتحملیا یتونیم یچطور-

 یتامنوب نمیبش یخراب،اونوقت انتظاردار گهیمن بهش م یچشما یزنه،جلویتن وبدن مادره من حرف م ییبایمن ازز

 دامون! تونمیمثل توساکت بمونم،نم تونمیفرض کنه؟من نم رتیغ

 . نمیشونه هام گذاشت ومجبورم کردبش یدستاشورو 

 میزمان مناسب پامونوبزار هی ینباش،خشمت وکنترل کن تابه وقتش،تو رتیغ یب-دامون

 صبرداشته باش! گهید کمیفقط  میاریروخرخرشونفسشوبندب

 ابشه؟یاون عوض ی چهیدخترت باز یزاریچطورم- 

که  رهیادبگیدیراهش ازعموش جداست!غزل با یتندباشه ول کمیدیهم دوسش داره،شا سیانتخاب خودشه،بت-

 !..ستیحتماعاقالنه ودرست ن شیتوزندگ یمیهرتصم

 ؟یریامکج

 خونه باغ! رمیم ستیحالم خوش ن-

 !نوشیدار ینکن یکاره احمقانه ا-

 کنم!  یکنترل م نوهمینگران نباش،ا-

کنه..دستش روبه کمرش گرفته بودوبه  یرفتم،بازهم غزل،بازهم خاطرات نحسش که ولم نم رونیکاپشنموبرداشتموب

 !سینحس بت ی..بازهم بچه ومدیپله هاروباالم یسخت

 ؟یینجایکه هرروزا یتوخونه ندار-غزل 

 رفته؟ تیکنم؟شوهرت کو؟بازم مامور یتوروتنگ م یبه توچه؟جا-

 نداره... یبه توربط-

 پس خفه شو!-

 . ستادمیسوم ا یپله  یکه زدرو یتفاوت ازکنارش گذشتم باحرف یب 
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به خاطره انتقام ازمن  یخوا یکه م یهست یا نهینقدرکی...واقعاایکن اازدواجیزود نیبه هم یخوا یم دمیشن-غزل

 ؟یوتوبغلت راه بد یهرلجن

 رحمانه چسبوندمش به در.. یگلوش گذاشتمو ب یزدستامورویخ هیترم کرد..با یبودم وحش یعصب 

قدم  کی یواسه انتقام اززن..... مثل توحت گان،درضمنیفکرکن خانم شا یکه کرد ییبه کارا یکه زربزن نیقبل ازا-

 گهیکثافت د هیکه باشه،تظاهربه عشق نکرده که بعدشم بره توتخت  ی!اون هرچایچه برسه ازدواج بارو دارمیهم برنم

 نکن! سهیمقااصالخودتوبااون  گهیماه نشده بچه پس بندازه..پس د هیو

تفاوت باشم  یب تونستمی!نمید،ترس،نفرت،حسرت،دلخوریاشک دارش د یمشک یشدتوچشما یزرومیهمه چ 

هم خودموهم  نوداشتمیا یبودم که هرلحظه آمادگ دهیامروزاونقدرتلخ شن یه مقابلم بود ولک یزن یحداقل جلو

توکل بدنم  یفیدستام گذاشت،لرزش خف یلرزونشورو کیکوچ یبزنم،دستا شیباحرفام آت یاونوبدون دلسوز

 سست شدن! نیکشش،لعنت به ا نیبه ا د،لعنتیچیپ

  ؟یازم متنفر-غزل 

 کنه؟ یم تتیمتنفرم،اذ کشهینفس م میکه توزندگ یمن ازهرک-

 نه....-

 یکردم؟بهش چ یشدم،من چه غلط نمیتوموهام زدموسوارماش یجداکردورفت توخونه...کالفه چنگ قشیدستامواز 

 ! ........میزن زندگ نیگفتم؟به خاطره لغزش خودم صفت..... روچسبونده بودم بهش،به پاک تر

 شده دامون؟ یزیچ-دادم بموجوابیتوج دن،دستموفروکردمیشروع کردبه لرز میگوش ومرثیک یحرفا وسط

 ..غزل..نیغزلم دار-

 شده؟ یشده دامون؟غزل چ یچ-

کرده  یکرد..خودکش یشش،چشماشوبازنمیاتاقش که استراحت کنه بعده دوساعت رفتم پ رهیگفت م-

 کرده..  یمن خودکش گم؟غزلیم یچ یشنوینوش،میدار

توشوک  یجور یدادولیباترس بازوموتکون م ومرثیستاد،کیا یلحظه ا یقلبم برا ن،تپشیازدستم افتادزم یگوش

 گشتم.. یبرنم یجوره به حالت عاد چیبودم که ه
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 )غزل(

 یبچت هم مثل خودت حساب-مهربون گفت یلیدخیباروپوش سف یدم،پرستاریشکمم کش یلرزونمورو یانگشتا 

 وسرسخته!  یقو

هم مجبورشدن  ادتو،وباالخرهیاجازه بدن ب زدکهیوارمیودهابه در شهیکه پشت ش یتفاوت زل زدم به مرد یب

 ذهنم شکل گرفت،دوباره ازخشم گرگرفتم! یحرفامون تو نیدروواسش بازکنن،آخر

بچه  ؟هنوزمیکن یکه بامردنت راحتمون م یدیرس جهینت نیوبه ا یغزل؟باخودت فکرکرد یکرد یچه غلط-نیدار 

 ! دمیبریخودم زودترنفست وم یبکن یغلط نیقراره همچ دونستمیم ،اگهیکه دار یباوجوده بچه ا یحت یا

ذهنم اون قدرتوان نداشت  گهیبشنوم،د یزیخواستم چ یدم،نمیسرم کش یجمع کردمورو دوتومشتمیسف ی مالحفه

 .. ارهیطاقت نم دونستمید،میصورتم کش یکه نسبت به حرفاعکس العمل نشون بده..باخشم مالحفه روازرو

 شیامروزمومگه نه؟حرف بزن غزل،باسکوتت آت یاالحرفا یکه بهت زدموگوش نداد ییفاوقت حر چیه-نیدار

 خشمموشعله ورترنکن!

طرفت  اتیگر یمحبت باوحش یبه جا یشینفرم که م هیعاشقه  ی،وقتیباش ینگران کس یستیبلدن یتوحت- 

 !ینابود یبرا یکن یم یتوخودت..توفقط زندگ یکشیکه همه روم یباتالق هی ،تومثلیکن یونابودم

مواظب  یلیپس خ-بره گفت رونیکامل ازاتاق ب نکهیصورتش کبودشد،ناباوردستاشوبه تخت گرفت وبلندشدقبل ازا 

 خودش بکشه..  یباتالق باش،ممکن توروهم تو نیا

 ! نوشیاوداریکردم،رو شونگاهیبارآخرکارت عروس ی......برا

 اد؟یشلوارکرمم م نیسبزه به ا نیا-سیبت

 !ادیم یتوهمه چآره..به - 

ازتووبچمون  یکنارت باشم غزل،دور تونستمیکاش م-شکمم حلقه کرد دودستاشودورهیکنارم درازکش جانیباه 

 !دهیواقعاعذابم م

 !دنتیواسه بوکش رهیدلم ضعف م-دیموهاموبوکش شوچسبوندبهینیب صانهیحر 
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زدموبلندشدم،چمدون لباساشوکه آماده کرده بودم،گذاشتم دم  یلبخند یکیهمه نزد نیدادن به ا انیپا یبرا 

عاشقانه  یلی:خنوشی)داردیتودستم لرز یکفشاش شد،همون لحظه گوش دنیپوش دومشغولیشوپوشیدر،کت شکالت

 باشه!!( دارتونید نیکن،ممکن آخر یباشوهرت خداحافظ

 غزل!-سیبت 

 بله؟-شیزل زدم به صورت جذاب شرق یباخونسرد 

 ست دارم!دو یلیخ- 

نبودکه  یاون فرد دچونیقشنگش نداشتم،شا یبه حرفا یحس چیصورتم شکل گرفت ه یرو یجون یلبخنده ب 

 بشنوم!  ناروازدهنشیدوست دارم ا

 یآروم گذاشتم رو یلیبرگشت سمتم،دستاشوخ یدم،باکنجکاویکه بره توآسانسورمچ دستاشوسفت چسب نیازا قبل

 سیشدکه بت ینم د،باورمیپاهام زانوزدوشکمموبوس یجلو جانی...باشعف وهزدیکه بچه لگدم یشکمم،درست نقطه ا

 یقیعمچمدونشوگرفت ورفت توآسانسور،نفس  یپدرانه داشته باشه،دسته  نقدرحسیا

نبودم که تمام  نوشیمن سنگ نبودم،من دار یباشه اگه نگرانش بشم،ول داحمقانهیدمودروبستم،شایکش

 ترمه.... هیم،دختره احساساتدلم بکشم،من غزل بود یاحساساتموتو

 : سندهی)اززبان نو 

پدره شکست  هانیکرد،آ یدل سنگ راهم آب م ییگو دکهیکش یادمیترمه فر یجنازه  یچنان زجه واررو دامون

بودند  دهیدانه اش کش کی یکیجنازه پاک ترمه اش  یکه رو یدیسف یسرخ به مالحفه  یترمه باچشمان یخورده 

 بود!...  ازشدهب هانیقلب آ یگرروید یبارصدم ازهوش رفته بودوزخم یبود...پناه برا رهیخ

کشم،نخواب  یخودموم یچشات وبازکن ترمه،توروجون دامون چشات وبازکن،به قرآن چشات وبازنکن-دامون

بستتوندارم،طاقت بدن سردت  یچشما دنیترمه،من طاقت د ارم،توروقرآنیبدون توطاقت نم ،منیلعنت

 خوابه! یانمج چیبدون من ه ارهیبدون من طاقت نم و،ترمهیاون خاک لعنت نیزیا،نرنامرد نیزیوندارم،نر

خاک  یدامون راچنگ زدوازرو یلرزانش گرفت وبلندشد،بازوها یها یرابه زانو شیکه بوددست ها یرباهرزوریثم 

 نیماش یلصند یبدهد،دامون راکه رو یرادلدار یگرینبودکه د یکس چیبلندش کرد،کمرهمه آن ها شکسته بوده

 یسبزرنگ معصوم م یاچشم ه نیدستانش فشرد،چه قدردلتنگ ا نیترمه رادرب یباینشاندقاب عکس ز

 بزند...(  شیرصدایگرثمیبارد کیشد،هنوزهم حسرت به دل مانده بودکه 
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 (نوشی)دار

اون همه  نیکه حاالب شیمشک یزل زدم توچشما یببرزخم کی دمومثلیصورت غرق درخونشوبانوک کفشم باالکش 

 شد.. یم دهیخون سخت د یکبود

لجنت هم  یاون عمو ست،اگهیهنوزجمع ماکامل ن ،چونیدونیلحظه ام؟نه نم نیچندساله منتظره ا یدونیم- 

کنم  یکار هی یخوا یاد؟میدرنم ه؟صداتیتودلم برپاشده،چ یکه چه عروس فهموندمیبودبهت م نجاکنارمونیا

 اد؟یاصالدرن

 عممو؟ ؟انتقامیریگیم وازمنیانتقام چ-

 نکهیهدفم ازا ی ؟همهیمن خرم که باورکنم غزل وعاشق خودت کرد یوانتقام غزل و..فکرکرد تیانتقام نامرد-

 یمن دست دراز میبه حر یبگوچجور ،زودباشیاعتراف کن یکه کرد ییبودکه مثل س*گ به کارا نینجا،ایآوردمت ا

 ؟یکرد

مااتفاق افتاده باشه  نیهم که ب یزنم... مادره بچمه،هرچ من.. یعمو ی ،نوهیزنیکه ازش حرف م یمیاون حر-

 !شهیمن توشکمش داره بزرگ م یحاالبچه 

 !یبروسره اصلش،بگوچه......خورد-

 دواسهیباشه،با یافتنیکه واسه همه خاص ودست ن یزیبود،چ دمش،خوشگلیکه د یعاشقش شدم ازهمون روزاول-

 شیب شیسرسخت دنشدم،چونیمن ناام ید،ولیترعقب کش شیب یترشدم اون ه کیبهش نزد یمن بشه،هرچ

بدون خشونت  یودتونب داگهیشا  یخاطره توالعنت زدبهیکه عاشقش بودم همه جوره پسم م یترجذبم کرد،دختر

 تشیبامعصوم شهیهم شم،مثلیشد(اومدپ یهرلحظه کبودترم نوشی!)صورت داراوردمیونفرت به دستش م

 هوششی،بیلعنت یگشت توآغوش تو یکردم دوباره برم یچون اگه ولش مولش کنم، روروکرد،نتونستمیقلبموز

 بودکه...  یادماندنی وبهبخش  نقدلذتیکردم،ا ادکاروتمومیبهوش ب نکهیکردموبردم توخونم،قبل ازا

شد،تمام  نیکه جون ازتنش رفت ودوباره پخش زم نقدرزدمشیصورتش،ا یتوانم مشت گره شدموخوابوندم تو باتمام

 یکه تصاحبش کرده بودم دست دراز یدختر رفت،بهیچشمام رژه م یجلو لمیف هیغزل مثل  یورفتاراتلخ  یحرفا

 هی!به قوله غزل یوونینوش؟توحیدار یکرد کارشیبه سرش اومده؟چ یبهش گفته بودم...چ یشده بودومن به راحت

 !زیباتالق نفرت انگ

 مثل توحاضرشدزنم بشه.. یاقتیل یبه خاطره نجات جون آدم ب یحت-سیبت 
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همه  یب یهم اون عمو رمیگینفس حروموتورو وم زارم،همیزندت نم یخفه شو نامرددددد،خفه شوپست فترت!زربزن-

 ووو.... زتیچ

 )دامون( 

 بود..  دهیاومد،شک نداشتم که فهم زمیمشت شده به سمت م یگره خورده ودست ها یباابروها 

 ...نوبشنومیط همکه فق ؟اومدمیچرابهم نگفت-نوشیدار

 که وقتش نبود.. یکرد یومیکار یدیفهمیاگه م-

بهش  دکهیبودککتم نگز گهید یکی ینابودشدن دخترت؟چون بچه  متیبه ق-زمیم دبهیباتمام قدرت مشتشوکوب 

 که ..  ینداشت رتی......غ

 ..دیکه بهش زدم حرف تودهنش ماس یلیباس

 یخواست یم یرتیباغ رت؟مثالتوکهیغ یب یبال وپرم بزرگت کردم که بهم بگ رهیهمه سال ز نیا- 

 ختهیر یبشه؟آبرو یچندسالمون،که چ یبه تمام تالش ها یزدیروگلوش وگندم یزاشتیچاقوم یرفتی؟میکارکنیچ

 یتاامروزکه بفهم تمهم غزل وهم منو...بهت نگف یکرد یهم خودت ونابودم ینطوری؟ایدختره منوجمع کن یشده 

 ! یشکنجش کن یخوا یودستت بازباشه تاهرجورکه م

 ..ارمیغزل وب دبرمیبا-کاناپه یموهاش زدونشست رو نیب یچنگ یوعصب کالفه

 جاش امنه!-

 بزارم تواون جهنم بمونه وعذاب بکشه.. تونمینم-

 چرا؟-

 چرا؟ یچ-

 ؟ینقدنگرانشیچراا-

 آدمم! هیمن -

 وقته حس انسان دوستانشوتوقبرستون خاک کرده..غزل برات مهمه؟ یلیخ شناسمیکه من م ینوشیدار یول-
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 ؟یپرسیچرام-

 ! یمهم یلیاون خ یچون توبرا-

 )غزل( 

دنباله داربه رنگ نقره  یراهنیغزل! پ یباشدیازاندازه ز شی..امشب بدمیتنم کش یبراق تو یبه لباس ها یدست

دوست داره،ساده وبدون  ینطوریا نوشیه بودم...دارشونه هام رهاکرد یداده بودموساده رو موموجیمشک ی،موهایا

 یکنه برا یم ی!غزل زندگنوشیارد یگردنم زدم،عطره مورده عالقه  یخنکموبرداشتمورو ش،ادکلنیآرا

بود! .......کناره  یکه ازهمون روزاول هم برام جذاب وخواستن یکه فاقداحساسات ومحبت بود،مرد ینوشش،مردیدار

 نیب یابالوندیدادم،روینم صیدرهم به صورتم زل زده بود،هنوزهم حرکاتش روتشخ یبااخما نوشیبابانشستم،دار

باباحلقه کردموخودموبراش  یدستامودوره بازوها یکرد،بادلتنگ ینگاه م نوشیهم به دار یدوگاهیرقص یمهمونام

 لوس کردم.

 چطوره؟ پمیخوشت ییبابا-

 رسونه؟یم ؟سالمیوروجک بابابزرگ چ-

تروجذاب  پیساله هم خوشت ستیب یباش،ازجوونا نیواقع ب کمی،من هنوزخودم عادت نکردم بگم بابا،نگوبابابزرگ-

 !یتر

 کامل! یباآمادگ ینطوریا ،اونمیرفتینم ییوقت بدون دعوت جا چیتوسرته غزل؟توه یچ-

 کردم! یم یدتالفیمن اومده بودمنم با یعروس یبرا نوشیدار-

 غزل! یا دهیچیپ یمعما هیتورودرک کنم،مثل  تونمیهنوزهم نم-

 نباش! شم،نگرانیآسون م-

اون اطراف نبودکه معذب  چکسیراه افتادم،خداروشکره ییسمت دستشو زگرفتموبهیم یدستاموبه لبه  

 باخشم دروبست وقفلش کرد..  نوشیرونبسته بودم که دار ییبشم،هنوزکامل دره روشو

 بود؟ دعوتت کرده یپدر یب نجاغزل؟کدومیا یچرااومد-نوشیدار
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قابل تحمل شدم؟البته فراموش  رهینقدرغیکنه؟ا یم تتیچراوجودم اذ-دستاموتوهم قالب کردموگفتم یباخونسرد 

 !ادی..... خوشت نم یکرده بودم که تواززنا

 ازاومدنت؟ هیالمصب وتکرارنکن،به من بگوقصدت چ یکلمه  نقدراونیا-

 بگم وبرم. کیکه نبودگفتم زشته منم نباشم،اومدم تبر سیبت-

 برگردخونه. رمیگیبرات م نیماش هی،یگفت کیخوب تبر لهیخ-

 یترم شیموبیدلتنگ سیونخوردم،درضمن خونه برم نبوده بت تیبرگردم؟من هنوزشام عروس یچراعجله دار-

 !میبهم وابسته ا یلیه؟ماخیچ یدونیکنه،آخه م

 واردرستید یرو دشیکوب ارهیودبصورت من فر یرو نکهیا یبه جا یباحرص دستاشومشت کردوآوردباالول 

 کنارصورتم..

بچگونت  ینقشه ها نیبهتره که دست ازا ی،ولیاومد یکه توواسه چ میدونیدهنت وببندغزل،من و توخوب م-

 کنم! رونتیخودم ب شمیوگرنه مجبورم یکه گفتموبکن یوکاریبردار

 !یکه توقلبم زد ییکدوم ازخنجرها چیکنم..ه یفراموش نم-قورت دادم یبغضموبه سخت 

 دست آزادش کمرموگرفت وبرمگردوند.. یکیخواستم ازکنارش ردبشم که بااون  یم 

 هم خودت و؟ یکن وونهیهم منود یچته؟اومد-نوشیدار 

 ..فتهیچشمتم به چشمم نم گهید رونیدرکه برم ب نینترس،ازا-

 ...نوشیدار نجا،توبغلیهم یگردیبازم برم یزنیادمیحرفاز نیتوازا-

 .گردمیبرنم گهید-

 .یکه برنگرد یکن یجرات نم-

 من شوهردارم.-

 !یگورببر دبهیدوبارشوبا دنید یآرزو-
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 .یتوزن دار-

 عروسکم کنارش داشته باشم!  هیادیبدمم نم یول-

 !ستمیمن عروسک تون-دمیبه شونه هاش کوب یخشمم مشت تیبانها

 !یش یتوبغلم  آروم م ی،مخصوصاوقتیچراهست-

 .نیولم کن دار-

 کنه.. یصدام نیکه منودار یتنهاعروسک-

 کنم.. یصدام نیخوشحال نشو،من س*گ*م روهم دار-

 یرون،دختریقفل دروبازکردورفت ب نوشیعجله داشت،دار یلیخ یکیشدانگار یم دهیبه شدت کوب ییدرروشو 

نفرباقدرت  کیکه !اه نکبت! هنوزوارده سالن نشده بودم دتووباالآوردیدهنش بودپر یکه دستاش رو یموبلونددرحال

 !فتمرفت وازهوش ر یاهیچشمام س دکهیطول نکش یزیگرفت چ مینیب یرو یدستمال

 (نوشی)دار 

 غزل رفت؟- 

 دنبالش؟فک کردم رفته.. یمگه تونرفت اطیرفته توح شهیم یساعت کی-

 ؟یبهش زنگ زد-

 نشده که.. یزینوش؟چیدار یاعصاب ینقدبیچراا-

 ..دارمیخونه دست برنم دهیرس ردامون،تانفهممیشمارشوبگ-

 ..دهی!....جواب نمزنمیخوب،خودم بهش زنگ م لهیخ-

 لعنتتتتتتت!-

 )غزل( 
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 متیکه چراآورد یکنجکاو دونمی!....میدانوبم هیشب یلیخ-چشمام یدستاش قفل کردوزل زدتو نیدستاموب 

 تارموازسرت کم شه..  هیعمرابزارم  یمن هست زهیعز یاصالنگران نشو،توتک نوه  ینطورترسناک،ولیا نجا،اونمیا

 ..زشیروحرکت دادوبرگشت پشت م لچرشیدستاش درآوردم وازش فاصله گرفتم..دوباره و نیدستاموازب بانفرت

توگذشتتون بوده که االن  ی؟چیخوا یازجون من وبابام م ی؟چیواحمقانه روتموم کن فیکث یباز نیا یخوا ینم-من 

 ن؟یکن یوپاره م کهیگروتیهمد نیدار

 کنم! یم فیتعر وبراتیعجله نکن دخترخوشگلم،همچ-

 !ستمیمن دخترتون-

 ..انهی یکه هست یشیمتوجه م یوبشنویهمچ یوقت-

 ..شنومیم-

که هزاران نفرجلوش خم وراست  اردرباهوشیلیم یمولت هیبابات هستم، یپدرخونه  گانیشا نیمن دارو-

 ازش گفته؟ یزیچ ؟باباتیشناسیفالح وکه م هانی..آشنیم

 پدربزرگم!-

مدام باهم رقابت  یهمکار یکه به جا فیح یدم،ولیعمرم د یکه تو یمرد نیتر رکیخالفکاروز نیبزرگ تر-

 نیدارو یوکاردرست،ول تیمردباشخص هیشدبه  لیهاشوپوشوندوتبد یاونقدرباهوش بودکه تمام گندکار یم،حتیکرد

 هیشدم انگل جامعه واون  شونه،منبپو گهید یرکنه باچهارتاگندکا یروکه م یینکردکارها یوقت سع چیه گانیشا

فقط  یشدول اهیشدن وروزگارشون س یاقربانیلیخ هانیباندآ ی!توخوردنیجنتلمن کارخونه دارکه سرش قسم م

 یپسربچه  هیبودواون مونده بودبا تامردهیازمامور یکیسره  ،شوهرشیت یآ بافروزش،مهندسیزن بود،ز شونیکی

 یپدرت اون قدرب یواسشون کم نزاشتم،ول یچیوپرم گرفتمشون،ه بال رهی!زگم،دامونیهفت هشت ساله،پدرت روم

بودکه هدفمون باهم  نیا شیخوب یجداکرد،ول دراهشوازمنیرس یدم ودستگاه هیبودکه تابه  اقتیل یچشم وروب

 گذاشتم تاحساب شده بره جلووترمه ارشیدراخت یچ م،همهیخواست یفالح وم هانیآ یبودهردونابود یکی

 دامون وفرستادم جلو.. نیواسه هم دونستمیوم هانینقطه ضعف آ یبه خوب نروتصاحب کنه،م

 درحقه بابام چه کارکرده بود؟ هانیچرادامون؟مگه آ-
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 یچشما یببره که مبادادهن بازکنه،جلو نیباروازبیخواست ز یکه کرده بودم ییآشکارنشدن رازهاوکارا یبرا هانیآ-

 پدرت به مادربزرگت زهردادن!

 ه؟یدانوب ک-

 یهم دست شدن تامنونابودکنن وهمه  ییمثل پدرت رودنبال کرد،دوتا ی!اون هم سرنوشتبایمن وز یپسره واقع-

 کنن! موغارتییدارا

 نه بابام! یدنبال پول وثروت بوده توبود شهیکه هم یاون-

منوبه چشم  یخواست نابود یمن نبوداون فقط مکه چشمش دنبال پول  نقدرداشتیآره خوب دامون خودش ا-

 ..نهیبب

 پس دانوب..-

 بود! زهیهم باهوش وباانگ یلیبود،خ کیبه من نزد یترازهرکس شیموفق شد،چون ب-

 االن زندست؟-

 تازه پدرهم شده بود! نکهیشدن مخصوصاا یقربان یجوون بودبرا یلیکرد،اون هنوزخ یم یربازیش دبادمینبا-

 ش؟یتوکشت_

 یلیخودش خ یهشداربهش بدن ول هیبکنه؟من فقط چندنفروفرستادم تا یکار نیپدرهمچ کیکه  شهیتوباورت م_

 ییبه خاطره تاوان کارها یازنظره من هرکار شم،چونینم مونیوقت پش چیزم؟هیعز یدونیم یمقاومت کرده بود ول

 کنه! یکه کرده مرگش روانتخاب م

اومدبه خاطرپول بچت وهم خونت اونم درست  دم،چطوردلتیمثل توند یفیوکث یبه آشغال یتاحاالتوعمرم آدم_

 ؟ی؟توآدمیکه تازه بچه دارشده توقبرخاکش کن یوقت

 شد؟ یسرنوشت اون بچه چ یبدون یخوا ینم_

 پوسه؟یخروارهاخاک داره م رهیاونم به خاطره حماقتاش ز دمیاشایشده، چارهیحتمااونم به لطف توبدبخت وب_
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غزلم؟سرنوشت دوباره  ینیبیپدرفداکارومهربون بزرگ شد!م هی ی هیسا رهینازونعمت ز یتو نه اتفاقااون بچه_

 ...رسونهیآدماروبهم م

 یخوادچ یم دونستمی...مزاربودمیب قتیحق دنیبشنوم..ازشن یزیخواستم چ یقلبم مشت شد....نم یرو دستام

 یفداکارومهربون داره غزل یبابا هیکه  یغزل ودوست داشتم غزل نی...من همارهیخواست به زبون ب یدلم نم یبگه..ول

 که مادره مهربونش روسالهاست که ازدست داده...

 موبهیخوام زندگ یکردم م داتیهمه سال که پ نیبعده ا ییدانوبم تو یمن...بچه  زهیعز یغزل!نوه  ییاون بچه تو_

 برادرزادم! یعشق وزندگ یمخصوصاحاالکه شد زمیپات بر

 وغه...در_

خواستم هم بارموسبک کنم هم تمام  یواسم نمونده م یجون گهیبود!من که د قتیحق نیکه گفتم ع ییزهایتمام چ_

 کنم... متیموتقدیوزندگ ییدارا

پس  یمگه نه؟تو شیمشکوک بوده توکشت ؟مرگشی؟مامانموچی..ترمه چی..زنشوکشتی...تودانوب وکشتیتوقاتل_

 مگه نه؟ یختیهمه آدمور نیفترت خون ا

 پاشورودمم گذاشته بود! یادیز یگناه بودول یخواستم غزل...ترمه واقعاب یواقعانم_

 حالت ممکن.. نیاونم به بدتر ییکه مرگ حقشه تو یخفه شووو!اون_

عمرعذاب  کیبدون  یکاروبکن غزل ول نیا یشیاگه راحت م_برداشت وبه سمتم گرفت  زشیم یازتوکشو ی اصلحه

حق روبهت  نیمن ا رهینم رونیاتاق ب نیجنازت هم ازا یبدون که باکشتن من نه تنهازندت حتکنه  یوجدان ولت نم

 باخودته! میتصم دمیم

دل  یگرفتم..غزل احساسات شونشونهیشونیبرداشتم وپ زشیکه بدون مکث اصلحه روازروم یبودم اونقدر هارشده

به بعدش  نیکه ازا یبچه ا یکردحت یفکرنم یچیداشت که به ه زهیانگ یقاتل عوض نیکشتن ا یبرا ینازک اونقدر

آشغال هزاران آدم  نیشدباکشتن ا یتموم م یمادربزرگ شد امشب همه چ ینداشت..مثل غزل که ب یدسرنوشتیشا

 ..نوشیبهتره بگم مادروپدرم..ازهمه مهمترترمه ودار دهمی..بابام..دانوب وزنش شاگرفتنیآروم م

 رحم کن! تی..به جوونیبش اخالصیراحت نیهم به یتونیفکرکن غزل...تونم کمی_نیدارو

 ..ستیمهم ن_
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 مثل خودت داشته باشه؟ یسرنوشت یدار ،دوستیکه توراه دار یبچه ا_

 ..ستیمهم ن_

 قاتل! هیمثل من.. یشیتوهم م_

اگه به  ی..حترمیعمرآروم بگ هیتا هیکاف نیتو!هم یدادن به زندگ انیجزپا ستیمهم ن یچیه گهید ستتتتیمهم ن_

 مرگ پرافتخارخواهم داشت.. هی رمیخاطره کشتن توبم

 غزل..خواهش.._

سرخ زل زدم به  یازدستم افتاد..باچشما داصلحهیچیگوشم پ یگلوله که تو ی....صدادوتمامیماشه لغز یرو انگشتم

 یخونه  یقاتلت وکشت تو یصورت غرق خونش..آروم بخواب مامان!آرومه آروم!قاتلت وکشتم..غزل دست وپاچلفت

کردم عکس  وارراهروحرکتیلرزون به سمت د یخودش!همونطورکه سزاوارش بود...باقدم ها یخودش ..بااصلحه 

 ..بابودیمن!واون زن..احتماالمادرم!چقدرز زهیعز یمن!ترمه  یترمه  یهمشون بود..حت

 یودروبازکردم...بابا باچشما نییپا دمیروکش رهیشدن در،دستگ دهیکوب ومدبعدهمیم نوشیباباودار یادهایفر یصدا

 صورتم شکل گرفت... یرو یتلخ م،لبخندهیخون ینگران زل زدبه دستا

 کشتمش بابا...قاتل ترمه روکشتم!-

 چشماش گرفتم.. مومقابلیخون یکرد...جلورفتم..دستا ینگاه م میخون یناباوروشوک زده به دستا نوشیدار 

 قاتله! هیتو.. یچشم آهو-

 فرورفتم...............  نوشیرفت وتوآغوش دار یاهیآن چشمام س کیرفته بود،تو لیبدنم تحل یانرژ 

 ( سندهی)اززبان نو

که  یبه اودست داد،حس یبیوغر بیسپردند....حس عج نوشیبودنددرآغوش دار دهیچیکه دورش پ ییراباپتو کودک

کودک نفرت داشته باشد؟هرچه نباشد،دختره  نیدازایبودکه با نیرازایگاه اوراتجربه نکرده بود،مگرغ چیتااالن ه

نامشروع  یرابطه  ی!ثمره شیآهو چشمازجان  یا کهیت دهمیشوم ونحسشان،شا یازگذشته  یادگاریبود، سیبت

 اش! یچشم آهو بادشمن خون

 هست خداحفظش کنه! میمهربون،ماشاهلل چه دختره خوشگل یمبارک باشه بابا-پرستار 
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کجاوحس پدرانه  نوشیاش؟اصالدار یکودک زندگ نیزترینفرت انگ اآمدنیدنبه  یبرا کیمبارکش بود؟تبر 

 یکه به دامون داده بود!کودک رادوباره درآغوش پرستارجا یقول وقرار یغزل آمده بود،برا یجاهم برا نیکجا؟تاهم

 کند؟ یراتحمل م یچه عذاب یمرده مغروروسنگ نیدانست که ا یم یداد... چه کس

 محترم.. یآقا..باشمام آقا-پرستار 

 )غزل(  

که  نیبود،هم رهیزخیم یرو یدرهم به ورقه ها یاتاقش..بااخما یشونه هام رهاکردمورفتم تو یسمورویخ یموها

پاهاش نشستم  یوذوق رو جانیشش،باهیدست بهم فهموندکه برم پ دوباحرکتیکش یقیوارده اتاق شدم نفس عم

مشتش گرفت  یسموتویخ یجذابش وبازکنه موها یاخما نکهیم ...بدون اودستامودوره گردنش حلقه کرد

 ..یا گهید زهیترازهرچ شیبورودوست داشت،ب نی..اشینیوچسبوندبه ب

 ؟یناراحت یازچ یبگ یخوا ینم-من 

 نه...-

 !نوشششیدار-

 توتخت؟ میبر-

 نه! یتابهم نگ-

 ..میریپس م-

 دنشیگذاشتم ومانع بوس نشیس یکردروش کف دستامورو باپرتمیدستاش بلندم کردوبه سمت تخت رفت تقر یرو 

 شدم.. 

 ..شهینم-

 انه؟؟ی یگفته که دست تواکه بخوا یک-

  ه؟یدخترهمسا ه؟دستیپس دست ک-

 !یکن یم یکه منووحش ییندارم...فقط تو هیبادخترهمسا دنیبه خواب یعالقه ا-
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 ؟یبش یکه کمتروحش کارکنمیبگوچ-

 ؟یتونینکن..م وونمید-

 ..یبود وونهیکردن تو!هرچندتوخودت د وونهیشدم واسه د دهی..اصالمن آفرتونمینچ!نم-کودکانه گفتم طنتیباش 

 اومد؟ول  کنم؟  ؟دردتیچ یآ-

 ؟یتونیمگه م-دستم مرتب کردم رهنشوبایپ ی قهیدلبرانه  

  ؟یتونی؟تومیتوچ-چشمام وآروم گفت یزل زدتو شیخواستن یآب یباچشما 

 وجه.. چیبه ه-

بدنم  یرو رهمچنانییتغ یوپس زدم امااون بدون ذره ا نوشیپرازنازتپش باقدرت دار یصورتشوآوردجلو....باصدا 

 شده بود!  رهیزده بودوبااخم به تپش خ مهیخ

 (بالم)برام(؟ یخونی)نمیتونیقصته)قصه(نم یمامان-تپش

 .. نیدار-وصدازدم نوشیدار باشرم

 نیهم بدون درزدن وارده اتاق مانشو ا گهیبروتواتاقت د-وتحکم گفت تیدباج نوشیمن جوابشوبدم،دار نکهیازا قبل

 کنم،زودباش!  ینم اولتیراحت نیبعدبه هم یدفعه  یول رمیگیم دهیباروناد

 بچست! نینگودار ینطوریا-گفتم یبادلخور

 مامان؟  یاینم-تپش 

 ...زیچراعز-

 ینجامیهرشب هم هم نجاستیمامانت ا ،اتاقیخواب یم ییتواتاقت وتنها یگرد یکه گفتم،برم نیهم-نوشیدار

 .. یکم عادت کن دکمیخوابه با

نکن خوشگل مامان  هیبروتواتاقت مامان جونم!گر-قشنگش روکه پره اشک شد یکه سره بچم زدچشما یباداد

 .. شهیکه مامان ناراحت م یدونیم
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 (!ریشپ)شب(به خر)به خ-کنارزدوبابغض گفت شوازروصورتشیلخت مشک یموها

 ...دمیکش رونیودروهم بست،اشکاموپس زدموازحصاره دستاش خودموب رونیب رفت 

 ؟یباهاش حرف بزن ینطوریدایچون پدرنداره با یفک کرد- 

 بشه.. دادبیبا-

 نگم؟ یچیبادادوخشونت؟مگه اون منم که واسه عشقم بهت تحملت کنم وه ینطوریا-

 ؟یکن یهه !تحملم م-

 روانتخاب کردم! یزندگ نیمن به خاطره توا نوش،همونطورکهیخودت و عوض کن دار-

 ..یکردم عادت کرد ؟فکیکشیعذاب م-

..آره من قبول دمیدوست دارم ساده نشن هیبارازدهنت  هیتابه حال  نکهیتوهمت؟به ا یکنم به اخما دعادتیچرابا-

نموتوخودم برم اخم ک ینطوریمنم ازتوبهترنبوده،پس اگه منم ا یگذشته  ی،ولیداشت یافتضاح یدارم توگذشته 

 ؟یکن ینکنم عادت م وونتیقوله خودت اگه باحرفام د اد؟بهیخوشت م

 ..یکن یتحمل م یاگه عاشقم باش- 

 خودت وعوض کن!  یتحملت کنم،تواگه عاشقم ستمیمجبورن یعاشقتم ول-

 تخت.. یقدم ازقدم بردارم کمرموگرفت وپرتم کردرو نکهیازا ربوشامموبرداشتموبلندشدم،قبل

 تپش دلش شکسته! شیپ دبرمیولم کن با-

 ؟یواونوبه جزمن درمان کن نیکه دل ا ینشکسته؟توفقط خوب ؟دلمیمن چ-

 شکسته؟ یدلت ازچ-

 ..ینقدرعاشقمیا نکهیازا-

 عاشقت باشم؟ یدوست ندار-

 !یمن فقط دوست دارم که باش-
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 یعاشق کاف هیدلگرم شدن قلب  یروح هم برا یسردوب یجمله  هی نیوعشق شد،هم یقلبم سرشارازشاد 

 حس بودنش!................... یوب یباتمام خشک ینوش،حتیبود،نبود؟اون هم اززبون دار

اومدوپشت  رونیرنگش ازحموم ب یباتن پوش سرمه ا نوشینک،داریتوس ختمیکردمور زجمعیم یظرفاروازرو 

بودافتاددلم ضعف رفت  ختهیر شیونشیپ یکه رو سشیخوش حالت خ ینشست،نگام که به موها یزنهارخوریم

 هم،من بالبخندواون بااخم.. یبه چشما میسکوت زل زده بود یبراش!تو

 ؟یتمومش کن یخوا ینم-نوشیدار 

 و؟یچ-

 مست کننده رو.. ینگاها نیا-

 کنم.... یتوکمترجذاب باش،منم تمومش م-

 ومشغول کف کردن شدم..  شبندموبستمیبه سرتاپام انداخت وبه سمت اتاقش رفت،پ یقینگاه عم 

 ه؟یچ نیا-نوشیدار

 کرد..  یهاگرفته بودمونگاه م یازهمکالس یکیکه ازمهران  ییبرگشتم سمتش،جزوه ها یباکنجکاو 

 جزوه..-

 کنه دست تو؟  یم یتونوشته چه غلط نیکه ا یشماره ا نیتپشه،ا ینه بابامن فک کردم دفتره نقاش-

 ه..بچه خواب نیدار یزنیدادم یخودیچراب-

 نجانوشته؟یا هیچ نیا ارغزلیس*گ منوباالن یاون رو-

 !میکه استادبهمون داده هماهنگ کن یقیکه راجع به تحق سهیخودم گفتم بنو-

 پدرت! یبااون استادب یتوغلط کرد-

 کارونکرده.. نیکه ا یکرده ازدست یروگروه بند ؟همهیزنیحرف م ینجوریچراا-

 ن؟یبش دادتاهماهنگیالدنگ بهت شماره م نیدایحتمابا-
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 گفتم که خودم بهش گفتم! -

 دماغم گذاشتم..  ید،بادرددستمورویکه خون ازدماغم چک دتوصورتمیکوب یرو جور جزوه

 ؟یزنیحرف م بهیمرده غر هیبا یبه چه حق-نوشیدار

 ..مونهیراجع به تحق ه؟فقطیحرف چ-

 توسرت تودرسته اونم سرش تودرسشه؟-

 ست؟یکه ن یدونیتوازکجام-

 که هست؟ یدونیتوازکجام-

 ؟یکن یم نقدبزرگشیچراا-

 چون بزرگ هست!-

 بزرگه؟ یواسه چ-

 !یکرد یغلط نیهمچ یبه من بگ نکهیچون قبل ازا-

 !شعوریحرف دهنت وبفهم ب-

 حسم بهت ببندم غزل..  ینزارچشمامورو-لحن ممکن گفت نیدستاشوآوردباالوباخشن تر 

 ؟مگهیچشمات وببند یخوا یم یچجور-بودونشونش دادم رشدهیکه سراز یبرداشتموخون مینیدستاموازروب

 توصورتم؟ یدینکوب ؟مگهینبست

 .دمیخودموعقب کش یکرده،دستاش که به سمت صورتم اومدبادلخور یچه غلط دکهیانگارتازه فهم 

 نشو! کیبه من نزد-

 نکن بزارپاکش کنم.. یلجباز-

خراب رسمابهم  یگفت شه؟رسمابهمیخوب م یشکوند دلموکه شه؟مگهیپاک م یکه کاشت یگند ؟مگهیکن وپاکیچ-

نحست  یکه توگذشته  یچرا؟چون اون توبود یدونیتوشک داشته باشم م دبهیکه من با یدرحال یاعتماد یب
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که  ادتوسرمیم الیارجورفکروختوبغلت هز امیم یصدباروقت یکه فراموشم شده؟روز التیبه خ یباهزارنفر.... داشت

 آغوش بودن ولذت بردن؟ نیقبل من چندنفرتوا

بودآروم بغلش  دهیادماترسیفر یازصدا یکردخودشوپرت کردتوبغلم،بچم حساب یکه هق هق م یتپش درحال 

که خون  ییتوروشو درفتمیتخت وموهاشونوازش کردم...خوب که خواب یکردموبردمش تواتاقش،خوابوندمش رو

 یحت یتوسطل زباله ول مشفته بودوچنگ زدموانداختکه به سمتم گر یدمش،دستمالید نهیآ یدماغم وبشورم...ازتو

 آورد.. یهم حرصمودرم نیهم نبودهم الشیبه خ یذره ا

 ی،ازتویهم روح یهم جان یمن ،تومالهیخوریبدترم نیازا یپاتوکج بزار-رحمانه گفت یدوبیشونمو بوس یرو 

  ؟یدیچشم آهو،فهم ینیبیبدم یلیخ یمن خارج بش یمحدوده 

 !دمیفهم-آروم گفتم یلیکه به شونه هام واردکردخ یبافشار یبشم ول مشیتسل دادکهیاجازه نم غرورم

جهنم بمونم تامنم  نیشدکه توا ینم لیدل یبودم ول دهیبارازش ترس نیاول ی..برارونیزدورفت ب یپوزخنده ترسناک 

 کنه............. وونهیمثل خودش د

 دهیرنمیینه تنهاخودشوتغ ششیپ یبرگرد نجابمون،اگهیترا شیب کمیبه نظرم  یخوام دل سردت کنم ول ینم-ثمره 

 ؟یخوا یم یکن یخونه وبچه دار یگوشه  ینیتاآخره عمرت بش یخوا یتوکه نم شهیترازقبل م یبلکه وحش

بااسم  نکهیباوجودا یکنه حت یبهش نگاه م بهیغر هیمثل  نوشیطفله معصومه،دار نیا ی ندهیترسم هم ازآ یهمه -

 ..میتپش شناسنامه گرفت یاو برا

 !نیادب بشه هم کمیتا یازش دورباش هیدوست داره فقط کاف نوشیدار-

 خوام مزاحم توبشم.. یمن نم-

 عشق خوشگل خاله! نیخودمم وخودت باا ستنین گهیکه د ناهمیا شعور؟مامانیب هیمزاحم چ-

به  یکیدروباهاش  یثمره بره جلو نکهیباترس ازجام بلندشدم قبل ازا نوشیدار یادهایشدن دروفر دهیکوب یباصدا 

 ! یحال هنوزم جذاب بودلعنت نیباا یدوکنه خودم دروبازکردم..موهاش شلخته ولباساش نامرتب بودول

 نجا؟یا یچرااومد-

 نجا؟یا یایبهت اجازه دادب یک-
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 که کجابرن.. رنیگیکنن اول ازشوهرشون اجازه نم یقهرم یزناوقت-

 اد؟یدختره خوشم نم نیمگه بهت نگفته بودم ازا-

 !ریاونم ازم بگ یخوا یکه دارم ثمرست اگه م یتنهادوست-

 خونه.. میوجمع کن تپش وبرداربر لتیبرووسا-

 .زارمیمن پاموتواون خونه نم-

 !یایخودت م یباپا یفص کتک مفصل بخور هی-

 تهران. رسهیبه بابام زنگ زدم،فرداساعت هشت م شیساعت پ کی-

 خوب..-

 نگهبان باالسرم باشه.. ستین یازین گهید-

 ..یگیم یاول فک کن چ یزنیحرف مفت م یوقت-

 نکن! یزینجاآبروریا نیبرودار-

 کنم! یم مونتیغزل،پش یشیم مونیپش-

بغلش کنم تاهم  ربزنمشوبعدمیدل س هیخواست  یشد،دلم م نشیدوسوارماشیلبش کش یشصتشوگوشه  

 ..مویکنم هم دلتنگ یعقدموخال

 (نوشی)دار 

 یاونقدربهش اعتمادندار یکه عاشقه غزل ییدختره من مثل مادرته؟تو یفک کرد-چشمام یدرهم زل زدتو یبااخما 

 ؟یبازخواستش نکن یکه واسه هرکار

 ..رهیتوکتم نم یزیهرچ میمن تعصب-

 ..یکردم باموضوع تپش کناراومده باش یفک م-

 داده؟ وانتقالیپس دخترت خوب همچ-
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 ..نوشیجواب منوبده دار-

 کنم.. میتقس گهینفرد هیغزل وبا تونمینم یحس نفرت بهش ندارم،ول-

 ..یپدر هیتو-

 اسم ندارم.. نینسبت به ا یحس خاص چیه یول-

 لجبازه مغرورم هست عمرابازوربرگرده تواون خونه.. نوش،غزلیدار یربدییروتغ ییزایچ هیدیبا یخوا یاگه غزل وم-

 ..گردهیخودش برم-

 تو؟ یدهای؟باتهدیباچ-

 .دندارهیبه هشداروتهد یازیاصالن هیدختره باهوش-

 پس بروقشنگ فکراتوبکن! زارمیاگه اونم بخوادمن نم یحت-

 )غزل( 

 دونمیثمره دست تودست عرفان به سمتم اومد،نم شهیدوشم جابه جاکردمووارده محوطه شدم،مثل هم یکولمورو 

 بگرده؟  القید یپسره  نیداشت با یدیشد یچراعالقه 

 خودم! یسالم بردوست جون-ثمره

 خستم! یلیکه خ میجامعه!زودباش سوارشوبر یسالم برانگال-

کنه  یم یا کلموقهوهیه یبه صورت افق یمراد چونمینوبپیکالس هنوزدارم ا هی قیرف تیزمرغیشرمنده اخالق چ-

خوش  بیبه جهم بزن  وهیآبم هیسررفت  ارت،حوصلتیدراخت یتواصالنگران نباش عرفان جون راننده شخص یول

 !نیباش

 ثمرهههه!! -

 .. یشیغزل جون خسته م میبر-عرفان

 زل نزن به صورت من که اصالاعصابتوندارم.. تینلعبک یبااون چشما نقدمیتونگران خسته شدن من نباش،ا-
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 نرم باش! قتیمثل رف کمیخوشگله؟ یاریچراجوش م-

 گمشوبابا نکبتتت! -

 یمدت که باب نیبرعکس تمام ا دیهم سررس نوشیخوبم دار یلیرفتم،ازشانس خ گهیطرف د هیکردمواز راهموکج

آخه  شهیکارام نیرام ا یوحش نیا میکن یکه فکرم میمنوول کرده بودبه حاله خودم.....منوثمره اسگل یالیخ

 یشدوباحالت قشنگ ادهیپ نیشخوش پوش وجذاب ازما شهیبود؟مثل هم یوعذرخواه یاهل منت کش نوشیاصالدار

 .ادیکاراهم خوشش نم نیکه ازا فیکنم ح شیکه چقددوست داشتم بپرم بغلشوتف مال ن،آخیدادبه درماش هیتک

 ؟یداشت یکار-من 

 نه.. -

 ه؟یآقاچقدعصب ینیبیخوشگلم نم میابریب-عرفان

 !! خارهیخورده م هی تیتن همکالس نکهیمثل ا-نوشیدار 

  ؟یباش یشماک-عرفان

 ندارم.. یآقاعرفان من کار میبر-

 توروبرسونه.. نکهیقبل ازا رهیبگ یماتیجان بخوادتصم دعرفانیکنم ؟شا یخودمومعرف یچرانزاشت-

 مثال؟ -عرفان 

 پشتت؟  یها امهرهی هیگردنت روتنت اضاف یمهره  نکهیمثالا-نوشیدار

 کنم!  هیبگوتسو یطلبکار-عرفان

 کنم! یم هیتوزحمت نکش خودم تسو-نیدار

ازاول  زدودوبارهیهربارپسم م یعقب ول دمشیدموکشیتش کرد،باوحشت بازوهاشوچسبصور یحوال یمشت محکم 

 یصندل یرو ی..عرفان باصورت خونمهیجداشون کردن ومنه بدبخت وجر تیحراست باعصبان یدش،مامورایکوبیم

 بود..  ستادهیتوهم کنار درا یبااخما نوشینشسته بودودار

  گان؟یدارن خانم شا یباشماچه نسبت شونیا-یمیکر
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 شوهرشم!-نوشیدار

 مزاحم شماشده بودن؟ یصالح یآقا-انداخت ودوباره به من نگاه کرد نوشیبه دار یبااخم نگاه 

 خواستن منوبرسونن! ینه..فقط م-

 افسارپاره کردوحمله کردبه من! یوحش نیکه ا-عرفان 

 کردم! یخواستم استخدام م یخواداگه م ینم یزن من راننده شخص-نوشیدار 

 !سیبه پل میزنیم ازنگیدیکن یحل م امشکلتونوباهمی-یمیکر 

 تمام!  رمیگینم تموپسیمن شکا-عرفان 

 .. یریهم بگ لیوقت الزم بشه وک داونیشا یقبلش به حرفام گوش کن یخوا ینم-نیدار

 ! رونیدبیمونده باهم بر یمحترم اگه حرف یآقا نیدنکنیتهد-یمیکر

  ؟یاینم-نیدار

 رفت..  رونیب نیدار دبلندشدودنبالیباترد عرفان

 ستیتندخووزورگو! بهترن یهمسر قابرعکسیوخوش خلق ودق تیمثل شماباشخص یخانوم بهیواقعاعج-یمیکر

 ..فتهیاتفاقاب نیازا یلیخ دبعدهاهمید؟شایموضوع بکن نیدرمورده ا یفکر

 !ادیم شیبله درسته مشکل پ-

 کبودوترسان وارده اتاق شد..  یا افهیعرفان باق 

 ن؟یریگینم تتونوپسیشکا ؟هنوزهمیصالح یشدآقا یچ-یمیکر

 ! رمیگیم تموپسینه..شکا-عرفان

 دمیدنبالش رفتم باخشم بازوشوکش تیهم باعصبان رون،منیزدورفت ب یا روزمندانهیپوزخنده پ نوشیدار

 وبرشگردوندم به سمت خودم.. 

 ره؟ینم شیاست تووبازورپخو زبهیکه همه چ یدیهنوزنفهم-من



 من یچشم آهو

105 
 

 ..رهینم شیچون پ دمینفهم-

 ! گانیشا یآقا یفتیازچشمم م یدار-

 یشیم یوحش یبهت گفته بودم وقت-صورتم یزل زدبه تک تک اجزا صانهیدوحریگونم کش یشصتش رورو ینرم به

 که تصاحبت کنم؟ یکن یم قمیترتشو شیب

که  ادگرفتمیلطف تو د،بهید یروازمن نخواه ییرفتارها نیهمچ گهید یهزاربار،ول یروز یآره گفته بود-

ازجلساتش  چکدومیدارم که توه نیقیدادگاه باش هرچند ی هیببرم پس برومنتظراحضار شیکارهاموبازوروخشونت پ

 ...ستیبرام مهم ن یچیه گهید یول یکن یشرکت نم

 شیمن،چون ب ینابود یتقالنکن برا-ستادوگفتیکنارم ا نیرفتم باماش یدستاشوپس زدموبه سمت درخروج 

 .دنتیدر یبرا یکن یم صمیترحر

 نیفکروذهنم،ا یحرفاش رو ینیپدال گازگذاشت وبه سرعت نورازمحوطه خارج شدومن موندم وسنگ یپاشورو 

 منوبرگردونه.............  تونهیداشت که م نیقیازرفتن من،چون  یدحتیترس ینم یچیبشرازه

هم  یوعده ا دنیرقصیازسالن باهم م یعده پسرودخترگوشه ا هیزپله هاباالرفتم،زدموا راهنموچنگیپ دامن

 کیمردش کیکنار یدونفره ا یکاناپه  یرو شهیمشغول گپ زدن بودن،دامون جذاب ترازهم یومجلس دهیاتوکش

نفس  کیو هابرداشتمازخدمه  یکی ینیس یازتو یرنگ ییپوش نشسته بودوسخت مشغول بحث بود...جام طال

مردراه افتادم ووارده آشپزخونه شدم  یبه دنبال همون خدمه  یگلونبودباکنجکاو یازالکل وتلخ یاماخبر دمیسرکش

 نمیگشت تاصورتش روبب یآشپزخونه نبود وخودش هم به سمت من برنم یبه جزمن واون تو یدرکمال تعجب کس

ش گذاشتم ووادارش کردم که به شون یبود،دستامورو سیبتبه عطره تن  هیشب یزیعطرش....تلخ وگس،چ یبو یول

 یبودول رکردهییتغ یلیخ میگر ی لهیازترس چندقدم عقب رفتم ......صورتش به وس سیبت دنیسمت من برگرده باد

هم نمونده بودکه برم عقب  ییجا گهیوبه سمتم اومدد زگذاشتیم یرورو ینیدادم،سیم صیتشخ یمن به راحت

 کنارسرم..  واردرستید یرورو گشیکمرم گذاشت ودست د یدستشورو هیوار،یبه د دمیکامالچسب

مثل توخوشبخت  ؟اونمیبهت ساخته،دخترم چ یلیازمن خ یدور نکهیدلم!مثل ا زهیعز یچقدخانوم شد-سیبت

 عاشقش بوده؟ میپدرخالفکارداشته که حساب هی یوشاده؟بهش نگفت

 س؟یبت یخوا یازجونم م یچ-

 جونت و..-
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 منه! یزندگ یتپش همه -

 سرش. یادباالیب یتاناپدر یکرد یکه اگه بودبه خاطرش ازدواج نم ستیتواون ن یزندگ یابه نظره من همه ام-

 ؟یآزادشد یچطور-

 ؟ینیماه شوهره سابقت وبب یخواست بعده سه سال رو ینم ه؟دلتیچ-

 نه تپش! شهیمن م یبودنت نه باعث خوشحال-

 ؟یریبگ میدختره من تصم یبه جا یکه بخوا یباش یتوس*گ ک-

 !شیریازمن بگ یتونینم-

 نداره.. یواسم کار ناکهیمن تاتوخونت اومدم جلوترازا-

 ..یکه برگشت گمیبه بابام م-

مهمونا زشته  شیپ ی!حاالهم بهتره برگردگانیخانم شا یبریتپش وهم به گورم یدوباره  دنید یول یبگ یتونیم-

 ..یستینجاوایدوساعت ا

 .......شیشدسمت سه سال پ دهیذهنم کش ناخداگاه

 یگردنم هنوزهست،بهش گفتم که همه  یچنگش رو رو یخواست بهم حمله کنه ......جا  یم-)من

 دهیدرآوردوبه سمتم نشونه گرفت ترس زشیم یکشو یشد،تفنگشوازتو یعصب نیواسه هم دمیاشولومیگندکار

 هماش ی..دستم رویول دمیشوکشحواسش نبودتفنگ یدادم،وقت دوانجامیکه به ذهنم رس یزیبودم،تنهاچ

 آدموکشتم.. هی..من فمیضع یدستا نیسرخوردو..کشتمش!من اونوکشتم..باهم

 یشدم..روانشناس یترازخودم متنفرم شیشدوب یگوشم تکرارم یخودم تو ی..مدام صدادمیکش یم غیوقفه ج یب 

فقط زجه  رهیجلوموبگ تونستینم یچکیداده بودم،ه ارازدستیاخت یداشت مهارم کنه ول یکه کنارم نشسته بودسع

 کرد....( یبودکه آرومم م

رفت،بااسترس  یثمره روگرفته بودوبه سمت درم یدستا یسالن،تپش بانارحت یبانفرت روموازش گرفتم وبرگشتم تو 

 دنبالشون رفتم. 
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 کجا؟-من

 اومده دنبال تپش! نوشیکه ها....دار نیامروزچهارشنبست مثل ا-ثمره 

 االن؟وسط تولدش؟-

 یبچه  هیتامراسم تولده  هیشب یتربه پارت شینجابیدرضمن ا بلعهیهممونودرسته م میند لشیکه اگه تحو یدونیم-

 سه ساله..

 بدونم)بمونم( .. شتیخوام(پ ی)متامیمن م یمامان-تپش 

 باهاش حرف بزنم. رمی..میمونیدلم م زهیعز یمونیم-

 یدونی؟نمیشناسیکه..توشوهرت ونم یکن ارهاروتازهدید یبعده چهارماه دوباره بر ستیغزل؟قرارن یریکجام-

 !میدییکه تااالن واسش دو یوهرکوفت یدادگاه وکاغذباز رهیز زنهیم شهیم ییهوا نهیبیتوروم وونستید

 مان! یهمه مهمون مسخره  نیمگه ا میدیوهم نبر کیمن باهزارذوق وشوق واسه بچم تولدگرفتم هنوزک-

 خوبه؟ ده؟حالتیپر نقدررنگتیشده؟چراا هوچتیاصالتو-

 ولم کن ثمره! -

کرد،کنار  یگاردودمیتمام پشت فرمون پژوپارس دوستش نشسته بودوس تیرون،باجدیرفتم ب دمویومانتوموپوش شال

اون بودکه  نینده،امابازهم ا صیوبغض توصداموتشخ نهینب وتوچشمامیبودکه دلتنگ نیا می...تمام سع ستادمیا نیماش

 وازدست دادم.. ارحرفامیچشمام که اخت یرحم زل زدتو یحس نشون دادن موفق بود!!!اونقدرخشک وب یب یتو

 !اریتموم شد بروتپش وب تیرفع دلتنگ-نیدار 

 ..رونیکنم که ازاون خونه اومدم ب یهزاربارخداروشکرم یروز ؟منیهه دلتنگ-

 ..ادیبکنار طیزودباشرا یلیمثل توبتونه خ یفی!خوبه که دختره ضعنیآفر-

 فقط اومدم بگم که .. میکه بحث کن ومدمین-

 تولدشه..-
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 درسته!-

 من هم اومدم ببرمش که کادوشوبدم..-

 تونداره.. یرحمانه  یبه محبت ب یازیاون ن-

 ..ازدارهیاون ن یول ینداشته باش یازیدتونیشا-

 تموم نشده.. ش،هنوزتولدشیببر یتونینم-

 کنم! یمن تمومش م-

 !نوششیدار-

 باره .. نیاول-

 ؟یچ-

 ..نوشیدار یگیکه م-

جست  هیشدوبا ادهیپ نیکه عروسکشوسفت بغل کرده بودبه سمت مااومد..درکمال تعجب ازماش یتپش درحال 

 جلو.. یصندل یتپشوبغل کردوگذاشتش رو

 بزارش عقب خطرداره..- 

 ..ستین یخطر-

 برو.. اآرومیپس حداقل کمربندشوببند-

 سردنشه..  کیمهموناک شیم،برگردپیریبدون توآرومم م-

 یوخواستن نقدرجذابیبودن ا یعوض نیدرع تونهیمردچه قدرم هیزدوباسرعت نورازکنارم گذشت، یشخندین

 یعنیشب.. ازدهیبه ساعت انداختم.. یبود...نگاه دهیفا یب یکل خونه رودورزدم ول یباشه؟؟؟؟؟؟؟............... بانگران

که  فونیآ یکمک کن! صدا اخودتیباشن؟خداباشه؟نکنه تصادف کرده  سرشون اومده ییکجارفته بودن؟نکنه بال

هابه خودم فشارش  وونهیتپش هم خودشومحکم توبغلم پرت کردمثل د دم،همزمانییبه سمت دردو یاومدباخوشحال

 دادن..  اروبهمیانگاردن دادمیم
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 ( گرفته.. ی)خوشگلی( خوشجلیی)عروسکاییبالم)برام( چه علوسکا ییبابا نیبب-تپش

 تپشم؟ یکه نشد تیاذ-

 (می)خوردمیخود تزاهمیاوش)خوش(گذشت تازه پ یلیخ-

 رفت؟ ییبابا-

 آله)آره(رفت!-

 .. خورهیتوسرمام ارشیب یغزل بچه روله کرد گهیبسه د-بابا 

 بغل زدورفت تو،دامون هم دستاشودورشونم انداخت ومنوبردتو..  عروسکاشوباذوق

 ..نمیبابابب شیپ نیبش-

 تپش.. شیپ برم-

 من باش!...حالت که خوبه؟ شیفعالبزارخوش باشه باکادوهاش توپ-

 فک کنم..-

ترمه ازم طالق  یوقت یدونیغزل،م یریطالقت وبگ دمیاجازه نم یشکسته وافسرده بش نوشیاگه قراره بعده دار-

 م؟یدیکش یچ مونییگرفت دوتا

مهم ترازهمه  ن،یهم بمون شیبه خاطره اون پ نیمجبور بود نیبچه داشت هیبحث شمافرق داشت بابا،به هرحال شما -

بهم بگودوست دارم  یگیبرو،م گهیم رمیم یگی؟میچ نوشیدار یول نیفراموش کرد تونویشمابه خاطر مامان کل زندگ

 هیبه خاطره من غرورشوبزاره کنارو ستیحاضرن یحت هکنه تاعذابم بد یم یهرکار یعاشقمه ول نکهیتونم،بااینم گهیم

 یزنا یمنوقاط یداره ول رتیمرده وغ دونمیشه،میبه زورمتوصل م یکیعتراف ساده بکنه واسه انجام هرکارکوچا

 کنه که دورازچشم شوهرشون.. یم یخراب

 ؟یهم فکرکن یا گهیبه مرده د یتونیخوام بدونم م یخودتوناراحت نکن،م زمیخوب عز لهیخ-

 ؟یک-

 ؟یدیکه امروزکنارم نشسته بودود یاون مرد-
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 آره..-

که  شی،چندروزپیبارموضوع توروگفته بودمنم بهش گفتم که متاهل هیشرکته،قبال هم  یازسهام دارا یکی-

 ه؟یتوبگم حاال،نظرت چ دبهیدوباره مطرح کردمنم گفتم که با یریگیطالق م یدداریفهم

 برام مهم تره.. یزیتپش متمرکزشم بابا،االن اون ازهرچ تیترب یخوام فقط رو یم-

 کنارت باشه تابعده من.. یکیدیبا یجوون یلیتوهنوزخ یوب ولآره خ-

 خدانکنه دامون..-

 دانوب؟ یکرد یبازم دامون؟اگه دانوبم زنده بودصداش م-

خواستم باورکنم  یازشون بشنوم،نم یزیخواستم چ ینم یبودول داحمقانهی..شارشدیدلم سراز یازغم تو یکوله بار 

 من بودن.. یاززندگ یکه اون هابخش مهم

 عاشق هم بودن؟- 

 ..یترازاون چه که فکرشوبکن شیب-

 بود؟ ی...اون چجورنیسل-

 یبه طالق م قیکه ترمه روتشو یکس نیشداول یاوقات که بامامانت دعوامون م یخودت،گاه نیسرتق ولجبازع-

 یترمه جلوازش نداشتم فقط به احترام  یخوش اددلیز ومدمنمیکرداون بود دست خودش نبود..ازمن بدش م

 گرفتم.. یخودموم

 دوست دارم بابا..._

 بچه هاباباهاشونودوست دارن.. یهمه  گهید هیجور نیاهمیدن_

 ...نطوریمنم هم یبگ هیجوابمونده فقط کاف نوشیمثل دار گهیکنم تود یخواهش م_

 ...گهیپدره همون پسرم د کارکنم؟منمیچ_

 ؟یبزرگش کن یچطوربااون سن کم قبول کرد_
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 خوش سرزبون وباهوش بود! یلیخ نوشیچون مهرش به دلم نشسته بود،دار_

 ..ینجوریحاالا یپس چطور_

 مادرشوهم بهش دادم. یکردم،نامه  فیتعر وبراشیسالش شدهمچ جدهیه یوقت_

 ..یوقت بهش نگ چیدبهتربودهیشا_

 آدماهرچه قدرهم که گذشتشون مزخرف باشه دوس دارن که ازش باخبرباشن.._

 کس من!درست ع_

 خوابه. یکه چقدمثل خودت لوسه وتنهانم یدونیم زدردونتیعز شیوروجک پاشوبروپ گهیخوب بسه د لهیخ_

 !پمیخوشت یبابا ریشبت به خ_

 !نیریرخودشیشب به خ_

......................... 

وارچسب قده نوده ازروش هم کاپشن کوتاه چرم شل یکوتاه مشک یانداختم.....مانتو لمیواستا پیبه ت نهیتوآ ینگاه

زده  ییقایستش موهام روبافت آفر یدست فیرنگ به همراه ک یسرمه ا  یبوتا یسرمه ا یشال پشم یل

بابارومثل کف دست  رون،رستورانیباباروبرداشتم وزدم ب چیینداشتم،سو یگریرژلب ج هیهم جز یشیبودموآرا

پرشده انداختم  یزهایگذرابه م یوپارک کردمو وارده رستوران شدم،نگاه نیمخصوص ماش نگیپارک یبلدبودم!!تو

وداخل  دمیکش نییروپا رهیبزرگ،دستگ یدوم درسلطنت یرنگ باالرفتم،طبقه  ییطال یوازپله ها

روعقب  ی...صندلشیدوست پسرزندگ نیتولدکناره اول نیلقرارشون...او نی!!اولییباترازهرجای!زبابودیشدم....ز

نبود..فقط خودشون دوتا...دستام دلتنگ  چکسیشد...ه دهیتم...ناخداگاه نگام سمت پنجره کشونشس دمیکش

 یطبقه م نیکه وارده ا یدختر نیکه من نشسته بودم...اول یگاهیجا یبود..تو نجانشستهیرولمس کرد..هم یصندل

 یدامون نشست...بانگاه گاهیجا یآشنافضاروپرکرد..وبعدهم حضورآرامش بخشش!تو یعطر ی... بویشدومن دوم

 لبام!! یعادت نشست رو یازرو یسردونافذ!پوزخند

 باشم... یا گهیکس د دمنتظرهیکردم با یفکرم-

 منم! ،اونمینفرباش کیمنتظره  یتونیتوفقط م-دیلباش پر یگوشه  



 من یچشم آهو

112 
 

 ن؟یکن وونهیکه منود نیباباباهم دست شد-

 ندارم! یباکس یهم دست ازبهیمن واسه حرف زدن بازنم ن-

 زدموبلندشدم .. زچنگیم یفموازرویک 

 .میکجا؟هنوزباهم حرف نزد-نیدار 

 مونده باشه... یباق یکنم حرف ناگفته ا یدادگاهمونه،فک نم یجلسه  نیفرداآخر-

 !میفقط اومدم حرف بزن ییکنم ازجدا مونتیپش ومدمین-

که تورفتارش داده بود، بدون حرف پشت  یرییخواست به احترام تغ یازم م یزیباربودکه بدون خشونت چ نیاول 

 . زنشستمیم

 ؟یدونیم یتوازمن چ-نیدار

 کنه! یمصمم م ییجدا یبرا زاکهیچ یلیخ-

 به جزاخالقم؟-

 بودم! بهیتوغر یبرا شهیهم ؟منیدونیبدونم،آخه م یزیازت چ یوقت نخواست چی..چون توهیچیباهیتقر-

وکه  میتی یبچه  هیکه  یبوده،تنهاکس یمن هم فرده ارزشمند یبوده برا یتوپدره خوب یدامون همونقدرکه برا-

 یمردوالگو نیشداول میقبول کرده..تاپونزده سالگ شیروتوزندگ یابونیخ هیباباش قماربازومعتادبوده ومادرش 

 یکشه،به هربهونه ا ینفس م رشکنا یچه گوهر دونستمیم یبودم ول کیشد،کوچ یم میحسود م،بهشیزندگ

که به  میزن زندگ نیدوست هم نداشتم،ترمه شداول هی یحت میتوکل زندگ نم،منین که ترمه روببخونتو ومدمیبودم

وزن  یگفتم ترمه،اگه حرف پاک یشدم یم ییبایحرف ازز دمش،اگهیپرستیارزش داشت!مثل بت م اواسمیدن یاندازه 

 نیترمه ب گهیترشد،حاالد شیب امیشون،حسودیتوزندگ ی!توکه اومدهگفتم ترم یشک م یب ومدوسطیبودن م

روزترمه  هی نکهیحاضرنبودم نگات کنم،تاا یدامون!اولش ازت نفرت داشتم حت یکیتو، یکیشد، یم میدونفرتقس

گوشه  هیها د،ساعتیکش یپسره شونزده ساله بودم که واسه بزرگ شدن تونقشه م هیتوروتوبغلم گذاشت،اون موقع 

 یدستام فشرده م نیحالت ممکن ب نیکردکه توقشنگ تر یتصورم یبلندمشک یموندوتوروباموهایم تساک

وسردکه جزخودش  یبت سنگ هیشدم به  لیآشکارکرد،تبد موواسمیواقع تیپونزده سالم شدودامون هو ی!وقتیشد

خواستم  نه،ازدامونیشدن به نفرت وک لیخاموش شدن وتبد شیآت هیمثل  میعاطف یحس ها شناخت،تمامیونمیزیچ
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باراومدم سراغت..فقط پنج  نی!واسه آخردادیمرگ وخون م یودوست نداشتم واسم،بو رانیکه اجازه بده برم لندن،ا

لباساش بهم  یدستاش واتو دادالکیرفت امااجازه نم یوارباالمیکه ازدرود طونیش یدخترچشم مشک هیسالت بود،

 یووابستگ یبه خاطردلتنگ یذره ا یتعادت،ح یوازر دم،فقطیچشمات وبوس یخواب بود ی!وقتزهیبر

بدون  کیتنگ وتار یها روساختمونیدلگ یدلم کشتم ورفتم...غروب ها یهمون اتاق تو ینبود،توروهمونجا..تو

 هیتوان ابرازعالقه و یکه جلوت نشسته...من حت ینوشیتابم کردکه شدم دار یوب یاونقدروحش میبچگ یچشم آهو

 یکردم که روز یکردم کار یهزاربارخوشبختت م یروز ندمیکه توآ یزروهم ندارم،منیمحبت آم یساده  یجمله 

نه  یرحمم ول یهم بگم..من ب گهیزدیچ هینای!امشب اومدم عالوه برایبش مونیپش یعاشقم شد نکهیهزاربارازا

چون  ردمک یطالق باهات همکار یترعذاب بکشه،برا شیبمونه وب یکه چشم آهومومجبورکنم بامنه وحش یاونقدر

 نیبه ا نیا یخوام بدون یم یخودمودرمون کنم ول دبتونمیاومده که توروازخودم دورکنم تاشا شیفرصت پ هی

نگاش  یکن یکه به من نگاه م ینطوریهم هیثان هیواسه  یاحتی یبه جزمن  باش یا گهیبامرده د یکه بتون ستیمعنان

 !یکن

 ؟یگذریازمن م-

 که مرده باشم! یآره..فقط وقت-

 نابود؟یآخرت هم یحرفا-

 مواظب چشمات باش،فک کن امانت منه!-

 ن؟یهم-

 ؟یبشنو یدوست دار یا گهید زهیچ-

 کنن..  سیصورتموخ یلیازغرورشکستم بترسم اجازه دادم اشکام مثل س نکهیبدون ا 

ل هاعاشقت سا نیتوتمام ا نکهیدایاشای میتاباهم مشکالتوحل کن شمیغزل دوست دارم پس بمون پ نکهیآره،مثالا-

 تو! یبچگ یاهایشنوم درست مثل رو یتوم نارواززبونیاایصدبارتورو یخوام ازدستت بدم..من روز یبودم وحاالنم

 غزل..-

 خدافظ!-
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وپرکردچشمام  نیهق هقم کل ماش یکه پشت فرمون نشستم صدا نیخارج شدم،هم فموبرداشتموبادوازرستورانیک 

نگران  نوشید،داریکش یرمیودردناک بودکه قلبم به شدت ت میسوخت!حالم اونقدروخ یتارشده بودو م هیاززوره گر

 یخودش ب دم،مثلیدیوم فسونگرشا ینه چشما دمیشنینه صداشوم دامامنیکوب یتاب بامشت به پنجره م یوب

به -کرد یشم مکردونواز یم هیثمره روندم....... ثمره پابه پام گر یرحمانه وخونسردپاموروگازگذاشتموبه سمت خونه 

 نکن! هیازغمت،توروجون بابات گر ترکهیجون غزل دلم داره م

 کنه مگه نه؟ یزندگ تونهی..اون بدون من میبروکه عذاب نکش دم،گفتیرمییازمن گذشت..نگفت خودموواست تغ-

 ومد؟یم ومدسراغتیکه بعده طالقت نم تونستیم تونه،اگهیمعلومه که نم-

 نوشیثمره؟بدون دار تونمیاون م نم،بدونیبیشونمیآب یچشما نم،یبیاخماشونم گهیشه،دیتموم م یفرداهمه چ-

بزنه که مبادانگاه بددنبالم  بیبهم آس یکه همش دنبالم باشه تامباداکس ستین گهیگذره؟دیم یروزاچجور

 یترازجونم م شیخوامش،ب ی.....من م شمیم وونهیتوموهام چنگ بزنه که خوابم ببره؟دارم د یباشه،شباک

 خشونتاشو! یاشو،حتیبداخالق یامش،حتخو

 شده؟ یطالق جار ی غهیص نیتموم نشده غزلم،مگه امضازد یزیهنوزچ-

 خواد... یمنونم-

 ونازنکن! ........... نقدخودتیلوس ا یخوادت دختره  یم-

 ن؟یزنی..امضانمگانیخانم شا-

لرزون  ینگام..بادستا ینیباوجوده سنگ یکردحت یمردونش سرخورد،نگاهم نم غیت شیصورت ش ینگاه غم بارم رو 

ورقه حرکت دادم،دستامومحکم به  یتوانم انگشتامورو نیدباآخریدیوتارمیخودکاروتودستم فشردم چشمام همچ

 نخورم..  نیتازم زگرفتمیم

 حالتون خوبه؟ گانیخانم شا-

 خوب باشم؟  میازتنهاعشق زندگ ییبعده جدا تونستمینه خوب نبودم اصالمگه م 

  ؟یخوب-دیچیگوشم پ یتو شیسردوخواستن یصدا
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 *دامون* 

 یعشق دامون؟م یفراموش که نکرد امیباهات م یسبزت!بهت گفتم هرجابر یبه چشما ا،لعنتیدر نیلعنت به ا 

 یدونیدم؟میعطره تنت وبونکش یچندوقت درست وحساب یدونیبرطرف شه م امونیکه دلتنگ شتیپ امیخوام ب

 مقابل چشمام جون گرفتن..... یلمیمثل ف دمت؟خاطراتیرنبوسیدل س هیچندوقته 

غش کنم،دروکامل بازکردمورفتم عقب  یبودازخوشحال کیکه پشت دربودنزد یقامت بلند دنیبازکردم باد دروکه

شده بودبه منودست  رهینگاه خاص خ هیبا م،دامونیدیگروندیازدستم افتاد،انگاردوساله همد ادداخل،چترناخداگاهیتاب

توحصاره دستاش که شروع کردبه چرخوندنم  دمصدبرابرشدخودموپرت کر می،دستاشوکه بازکردانگارانرژبردارنبود

 وپرکرد.... اطیخنده هامون کل ح یتوهوا!صدا

 رشمیزده بودباال،ز ناشوتاآرنجیبوکه آست دهیپوش یکننده!کت شکالت رهیدلرباوخ شهیدروهم بازکردم،مثل هم نیآخر

قرمزعاشق رزم اونم قرمزش. دستمودرازکردم گل  یدسته گل پرازرزا هیکرم  کتاندباشلواریهفت سف قهی شرتیت

 عقب.. دشیکش رمیوبگ

 ! شهیکه نم یخال یخال-دامون

  گه؟یباج د یعنی نیا-

 !یباالخره مهندس مملکت ستیدرشان تون یدونیمحترمانه تره م ینطوری!اهیهد گمیمن م-

 پرووووو!!!- 

 باشه بابا توفحشم بده...-دامون

 وگرفتم...  دموگلیگونشوبوس عیسر یلیخ 

 ....مردمیداشتم م-دامون

توخونه  میتوبغلش بودم رفت نطورکهیمهم نبود. هم یچیه یول میآب بود سیبه خودش فشارداد،هردوخ منوسفت

 .....نیمنوگذاشت روزم

پره اشک شددست خودم  ارچشامیاخت یقلبش،ب یبرداشت ودست من وهم گذاشت رو دستشوازروچشماش

که فراموشش  شهیم یچه قدرعاشقشم!که چطور ادکهیم ادمیکنم  یسه رنگش نگاه م یچشما ینبودهربارتو
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 کینزد نقدربهشیبودا دم،سختیدستاش دراوردموپشت بهش درازکش نیادبرد؟دستاموازبیدامونواز شهیکنم؟مگه م

تاب برگشتم سمتش بدون حرف زل زده بودتوچشام  یبازوهام نشست،ب ی!دستاش رویلمسش کن یو نتون یباش

 نوخوبیا دداشتی!ترددیکردامامنصرف شدوعقب کش کیگفت.صورتشوبه صورتم نزد ینم یزیوچ

 نه،خوشمیشوم نارهکرد..............رودستاش بلندم کردخوابوندم ک یدادمیچشاش ب یتو ازمیدونستم،امانیم

 خفته! یبایدلم واست تنگ شده بود،ز-اهسته گفت یلیگوشم خ رهی..زهست....... یکه به فکره همه چ نیومدازایم

 *غزل*

 هوا،اشکاموباکف دست پاک کردموبه رفتنم ادامه دادم.... دمیده مترپر نشیبوق ماش یباصدا

 خونه... میبر نیبش-نیدار 

 خونه؟ رنیتوفرهنگ لندن زن ومردبعدازطالق م-

 یدیتوخونم،مگه نشن برمتیعقدت کنم تصاحبت کردم االنم بافرهنگ خودم م نکهیمن به فرهنگ خودم قبل ازا-

 !یوقانون یشرع یزنم گهیوچهارساعت د ستیگفت؟تاب یم یچ کهیمرت

 زنتم؟ می؟دلیچ یدل-

 !نی،حاالبشیزنم یجون-

 چرا؟-

 چرا؟ یچ-

 ام؟یچراباهات ب-

 ؟یلباسات وببر یخوا ینم-

 کنه؟ یم دوناراحتیجد یسوگل دمیاشایکنه؟یجات وتنگ م-

 ..یکن میتقس یوباکسیزیچ یعادت ندار یدوست دارم،جفت خودم ی...ولیهنوزم حسود-

 ...یفراموشم کن یونتون یتاهرشب نگاش کن مونهیلباسام همونجام-

 ؟یریبارخت ولباست انتقام بگ یخوا یم-
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 کوه انتقامه! هیمثل توعاشق شده خودش  یکه مرده سنگ نیوقته که گرفتم،هم یلیمن انتقامم وخ-

 !نیجوابش بمونه واسه خونه..بش یحرفات قشنگن ول-

 خوام.. ینم-

 !ارمتیکه بازوربه چنگم ب ینیتوعاشقه ا-

 ؟یکن ینم یپس چرااقدام یدونیاگه م-

 که صاف توچشمام زل زده بودکمربندموبست....  ی،درحالیصندل یترمززدوباخشونت بازوموگرفت ونشوندم رو 

بهش  ینگاه میزد،نیم گارشیپک به س هی زاشتمیچمدون م یکه تو یه بودوباهرلباسزد هیدراتاق تک به

 حهیشده بودورا گارمخلوطیس یعطرتلخش بابو یکرد،بو یحالت ممکن نگام م نیوجذاب تر نیانداختم..باقشنگ تر

شدم،حرف  رهیخ شیآب یچشماقراربه  یچمدونوبستم،ب پیجمع کردم ز زوکهیبه وجوداورده بود!همه چ یقشنگ ی

آغوشش پرت  یخودموتو یپاهاش له کردودستاشوازهم بازکرد،بادلتنگ رهیگارشوزی...سشهیچشماموخوند،مثل هم

مطمئن  دادکهیمنوبه خودش فشارم یمتعلق به من بود!جور گهیوچهارساعت د ستیکه فقط تاب یکردم،آغوش امن

 ..کردکنارگوشم زمزمه  شه،آرومیبودم تمام بدنم قرمزم

خوادتموم  یکه هست دلم م یمون،هرچییجدا ی هیبشه هد دمی،شایخوام باهام هم نفس ش یبارم نیواسه آخر-

 نشه...

 ؟یمن توماله

 ؟یتوچ-

 هستم!-

 منم هستم!-

 ..............  رمیبگ یاگه فراموش یحت شهیوقت ازذهن خرابم پاک نم چیه  دارمونید نیدارمونوآخرید نیاول-

 (نوشی)دار
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 ینبودول زشدم،لباساشیخ میبود،بااضطراب توجام ن شیخال یکه کردم لمس جا یکار نیچشماموبازکردم،اول 

 ادمی یوآخر یکه به درزده بودثابت موند،باشتاب کندمش)اول یورقه ا یرو زبود،چشممیم یپتووبالشتش هنوزرو

عودکردوچشمام شددوتاکاسه  گرنمیم شهیقلبم حس کردم،مثل هم ی هیوتوناح ی..غزل( دردبدمونه،خدافظیم

 یدبرگردینکبت باروکسل کننده!دوباره با شهیبدون غزل،مثل هم یزندگ هینوش؟ینبوددار نیخون!مگه آخرش هم

 چیگاروساندویس شهیکه صب تاشب هزانفرتروش رفت وآمددارن،دوباره همدم روزوشبت م یتوهمون خراب شده ا

 یطالقش داد ی...تووقتدنیتوتختت که قبلش باهزارنفرخواب نایم یموبور یغرب یغزل همون دخترا یجا ف،بهیکث

که دراومدم باعجله  د؟ازتوشوکیبدون غزل نفس کش شهیکه اصن مگه م یفک نکرد یول یرفتیناروپذیا یهمه 

 ..نوشیالودار-توکوچه ثمره زنگ زد چمیبپ نکهیدامون حرکت کردم،قبل ازا یشدم وبه سمت خونه  نیسوارماش

 شته؟یغزل پ-

 !مارستان،زودخودتوبرسونیب مشیبده آورد یلیمودامون حالش خع-

 یوتو نیطرف!ماش هیطرف حال بده دامونم  هیغزل  مارستان،نبودهیوقطع کردم وتخت گازروندم به سمت ب یگوش

 ..گانیدامون شا-رشیسمت پذ دمییپارک کردمودو نگیپارک

 هستن ته راهرو.. ژهیتوبخش و-

 !نوشیدار-ثمر 

 حالش خوبه؟-

 ..دهیجوابمونم یچکیه دونمینم-

 غزلم اومده؟-

 تواومده.. شیکردم پ دمش،فکیند گهیاومدمحضرد روزکهیرم،ازدیخواستم سراغشوازتوبگ یمن م-

 کجاست من بادکترحرف بزنم.. نیزنگ بزن بب-

 باشه.. -

 اومد.. رونیب ژهیو یها دازبخشیباروپوش سف ینکیوع یجد یمرد

 حالش چطوره؟ گانیدامون شا- 
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 ؟یشماپسرش-

 کنه؟ یم یشمافرق یتومعالجه -

 بدونم.. تشونیخواستم ازوضع یم ر،فقطیخ-

 دامادشم..-

 ده؟یحالت بهشون دست م نیداایاجدیشده؟ یبهشون واردم یقبالهم شوک عصب-

 سالمه! دونمیکه م ییتااونجا یندارم ول یمن خبر-

 همسرتون کجان؟-

 ..ارمشیم گهیساعت د هیتا-

 مطلع بشن! ییزایچ هیدازیدنبالشون با نیخوب پس بر لهیخ-

 که انگارتوفرودگاه بود! دمیشنیم ییصداها هی یومدولیصداش خوب نم-ثمره 

 لعنتتتتت!-

 دنبالش؟ یریم-

 ..میاینجاتابیتوبمون ا-

 باشه................. -

 ..شهیبلندم گهیربع د هیمایآقا؟هواپ یریکجام-

 ..نییادپایدبیکن جیزنم وپ-

 .. دیلطفاسروصدانکن ستیامکانش ن-

 دفتردستک وروسرت خراب کنم؟  نیاای یکن یم جیپ-که ازترس توخودش مچاله شد زشیبه م دمیکوب بامشت

 ... کرد جیغزل وپ لیدهنش گرفت واسم وفام یکروفونشوجلویم باترس
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 شد؟ یپس چ-

 ... مابلندشدهیهواپ-

که کنارم  ین،مردیزم یقلبم مشت کردمونشستم رو یخراب شد،تمام تنم به لرزافتاده بود،دستامورو اروسرمیدن

 دتکونید یوقت رونیب امیگوشم که ازشوک ب رهیچندبارمحکم زدز یصندل یبودبازوموگرفت ونشوندم رو ستادهیا

 نجوا شد..  شمگو یتو یزنونه ا فیظر یصورتم،صدا یدتویآب آوردوپاش یوانیل خورمینم

 آقاچش شده؟ نیا-

 ..نیصورتش کبودشدوافتادزم دمیلحظه د هی دونمینم-

 کنه؟ یدستشوگذاشته روقلبش،دردم-

 ..زنهیواالحرف که نم دونمینم-

 !اریآب قندب هیمعالجش کنم شمابرو تونمیمن دکترم م-

 باشه باشه.. -

 چوندمشیدموپیهمون زن بود،باخشم مچ دستاشوسفت چسب یشونه هام نشست،دستا یرو یگرم یدستا

 حاالازپشت توبغلم بود...

 !یشد یتاآدم م رفتمیدواقعامی!بایوحش- 

کنه به من بگه  یم اجراتینفرتودن هیغزل بود،عطره خودش بود،فقط  یهنوزتوشوک بودم..صدا دمیاشایخواب بود؟ 

 کنه..  یدمینفرمنوبارفتنش تهد هی!فقط یوحش

 که همچنان توبغلتم.. ینیبی؟میتوشوک نرفته بود یواسه من اونطور ؟مگهیمجرم گرفت-

 ؟یبرگشت-دستاموبازکردم وبرشگردوندم به سمت خودم 

 نه هنوزتوراهم..-

 کنم غزل.. یآدمت م-
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 ..یریگیوگازم یشیهارم ینیبیکه تامنوم یشعوریب یلیخ-

 ؟هارنشم؟یلعنت یآوارکرد اروروسرمیدن-

 تو،واسه خاطره بابام برگشتم! شیپ امیاالنم برنگشتم که ب-

 محبتت؟ بودهاکمیغزل؟اخالق گنده من  هیدردت چ-

 هردو..-

 ازمن؟ یخوا یم یتوچ-

 خودت و.......تمام وکمال!-

 بود؟ یمگه ماله تونبودم؟اون موقع دردت چ-

 لیخوام بشنوم که بودنت کنارم دل یم داره،فقطیتونگه م شیحسم که باشه منوپ یوب مهیجمله...نصفه ون هیفقط -

 تیخی یچشما نیبارهم که شده باا هینبوده، یخوب شدنت الک یوتالشم برا یخوام بفهمم که تمام سع یداره،فقط م

کن تازه باهم  ؟فکیکن مونمیکه پش یبود ومدهین ؟مگهیچرامعطل ره،پسیزل نزن توچشمام تاقلبم آروم بگ

 ... یاعتراف کن یخوا یوم میآشناشد

 خوامش! یبودم که چقدم دهیفهم قهیچنددق نینبودش سخت تر،حداقل توا یبود،ول سخت

عاشقت بودم  یعاشقت شدم همونطورکه توبچگ ،منیعلف بچه منوازخودم دورکرد هی،تویاشه قبول توبردب- 

 ی،دخترایفرق داشت هیشدم چون توواسم بابق دهیسمتت کش ،بهییبایوز یسمتت واسه نجابت وپاک ومدمیصرفان

که تودست وبالشون  یپول طرهخا ابهیبود افمیوق پیخاطره ت ابهیهمشون  یمن اومدن ورفتن ول یتوزندگ یادیز

  گه؟ید یبشنو یخواست ینارومیاش،همییخشونتشوزورگو ،عاشقهیسنگدل شد نوشیتوعاشق دار یختم،ولیریم

 دوباره بگو!-پره اشک شده بود شیقشنگ مشک یچشما

 و؟یچ-

 خوام دوباره بشنوم.. یحست به منو،م-

 ..شهینم-
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 چرا؟-

 ...شهیادمیچون روت ز-

 )غزل(  

 .. یریخودت وواسم بگ یتونینم گهی،دیوگفتیگفت یدمیبا وکهیباالخره اون ؟توکهیکن یم نقدمقاومتیا یواسه چ-

 !ستیحرف نزن واسه فکت خوب ن میادیز نیتوماش نیبش-

 ؟یکن یدروواسم بازنم-

 ؟یکنن که زنشون چالقه،توهم چالق یدروواسه زنشون بازم ییمردا-

 ..یمیقد یرودست مردا یطرزه فکرت،زد نیباا یواقعاخد وکشت یعنی-

 .. یشد تیترب یب یلیکالس درست حرف زدنم واست بزارم خ هیدیبا-

پشت  یصندل یهم تپش وکه غرق خواب بودوگذاشت رو نوشیدم،داریودروبهم کوب نینشستم توماش باحرص

ه نگا میدستاموگذاشتم روش،چقدرگرم بودن..ن یدنده بادلتنگ یونشست پشت فرمون.. دستاشوکه گذاشت رو

توسط  ارهکردم دستام هرلحظه د یپاهاش،احساس م یانداخت ودستاموتودستش قفل کردوگذاشت رو یخشک

 ..شهیومردونش خوردم یقو یدستا

 ..ریتربگ ن،آرومیکنه دار یآخ،دردم-

 که؟ ییمنه آشنا یابرازعالقه  ینحوه  نمیا-

 هنوزپاک نشدن.. شیسه سال پ یایبله کامال،کبود-

 ! ی..ماله منیعنی،یبدن توباشه تاهمه بفهمن که صاحاب دار یرو دمهرمنیخوبه،با-

 ودستاموول کرد. دتوهمیدم،اخماشوکشیجهش زدم سمتش وگونشوبوس باذوق

 ؟یکن یم میوبازم پشت فرمون خطر دمیبهت م یجواب هی یکه من واسه هرکار یدونیم-

 ..یجواب بد یتونینم ینجوریکنم چون ا یم یخطر-
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 ؟یمطمئن-

 کامال!-

 ..دعقبیکش یشوکمیپارک کردوصندل ابونیوکناره خ نیشما 

 ..نجایاایب- 

 روپاهات؟-

 زودباش!-

 ..ننیبیم رونیآخه ازب-

 کردم............. کیجهش خودموبهش نزد هی..بانهیبینم یکس هیهادود شهیش-

 (ی)نشست؟یمامان چال)چرا(اونجانششت-تپش

 ماساژبدم.. نجاکهیکنه نشستم ا یبابادردم یشونه ها-گفتم یفاصله گرفتم بالبخندزورک نوشیباترس ازدار 

 (؟ی)کردیکد یبوسش م یپس چال)چرا( داشت-

 ... گهیکه خوب شه د نیواسه ا-

 ..ختیلخت تپش وبهم ر یکردوخم شدعقب موها یپوف نوشیدار

 بگم؟ دبهتیوچندباربایحرف هی-

 کدوم حرف؟-

 ؟یپس چراچشماتونبست ستیکه واسه سن بچه هاخوب ن فتهیم نشونیب ییاتفاقا هیمگه نگفتم زن وشوهرا-

 چون دوشت)دوست(داشتم نگاتون کنم!-

 نا؟یوا ؟بوسیدوست دار-

 ! نوشیدار- 
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 ..دمینشن-نیدار

 عاله...-

 پس منوبوس کن... -

 .. نوشیدار یلبا دسمتیکردوخودشوکش لباشوغنچه

 اونجانه فقط لپ..-نیدار

 کنه( ی)متونهیچال؟آخه مامان اونجاروبوس م-

 فقط مامانااجازه دارن اونجاروبوس کنن..-

 اونجاروبوس کنه.. تونهیم نمیرحسیمامان ام یعنی-

 اونجاروببوسم چون زنشم! تونمیبودکه فقط من م نیکنه،بابامنظورش ا یغلط م-گفتم یبااخم ساختگ 

 سره جات؟شونه هام کامالخوب شدن.. ینیبش یخوا یتونم-نیدار 

 وروشن کرد..  نیدجلووماشیوکش یصندل نوشمیخودم،دار یصندل یرفتم ونشستم رو یچشم غره ا یبادلخور 

 ینیشیخونه تاصبح م میریواسه من اخمات ونکش توهم که س*گ بشم،جلوبچه زشت بود،م یاونطور-نیدار

 هرجاکه دلت خواست!

 خوام.. ینم-

 روفرق سره من!  نیبه درککک،بش-

 ..... دمیوتاصبح بغل دامون خواب ششیکه نرفتم پ یدرست مثل همون شب بردمیخوردنش لذت م ازحرص

 سال بعد........... کی

که همه  یچند وسال ازت بزرگه؟انتظارم دار ستیکه ب یشد یمرد ی غهیص یرفت یثمره؟باچه عقل یشد وونهید-من

 ان؟یباهات راه ب

 شالش.. رهیکرده بودهل دادز یشراب یلختشوکه به تازگ یموها 
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 ...میدار گرودوستیماهم د-

 باباته نفهم! ؟همسنیپدربزرگت ودوست دار-

 فهممیتازه من نم یدونیخودت بهترم افهیوق پیهم پول هم ت یتمومه غزل،هم اخالق یسهراب همه چ-

 مثال.. ی؟خواهرزادشیزنینم نهیوبه س تییتوچرابرعکس همه سنگ دا

 من شده؟ ییهم سن مابوده عاشقه دا یمامانت وقت یدونیم-

منه شوهره منه  یخودش من به عشقم برسم؟زندگ یبه جا شهیم یکرده حاالچ فیخودش هزاربارواسم تعر دونمیم-

 ..دبکنمیکاربایچ دونمیمن م

 پس بروگمشو..-

 غزل!!تومنوتنهانزار..-

 ..امیگورستون بمون تاب نیفعالهم-

 ...زدکتررفتمیبرداشتموبه سمت م یصندل یفموازرویک 

 هام.. شیآزما یواباج نمیا-من

 درسته؟ یان ا یهم د یکی یواسه باردار یکی-

 بله.. -

 ! گانیخانم شا نیگم،شمابارداریم کیتبر-به ورقه هاانداخت وبالبخندسربلندکرد قیعم ینگاه

 دمت گرم! یامرسیخدا یوا-دمیدل خند دموازتهیدستاموبهم کوب جانیباه

 گانیشا نوشیدار ینودونه درصدباخون آقا گانیخون هم،باهم مطابقت داره خون تپش شا یها شیآزما نیا-

 هماهنگه...

بودنه  نوشیدار ینشون بدم،تپش بچه  یچه عکس العمل دونستمیبودم اصالنم ستادهیشوک زده وسط اتاق ا 

اهم اونم درست توروزه جاب هی شه؟دوتاخبرخوبیم یبفهمه چ نوشیاگه دار یمتوجه نشده بودم؟وا س،چراخودمیبت

 سمتم اومد. بهازجاش بلندشدو یاومدم،ثمره باکنجکاو رونیتولدش!باشوق ازدکترتشکرکردموب
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 ؟یشد؟حامله ا یچ-

 آره..-

 !نوشیثمره.. ازپوست وخون من ودار نوشهیدار یتپش بچه -بغل هم میدیباشوق پر 

 ..نوشیدار شیشرکت بابات پ میبر نیتوماش نی..زودباش بششهیخداباورم نم یوا-

 کنما! زشیمثالقراره امشب سوپرا وونهیتود یچقدهول-

 ..میریپدره نمونه بگ نیتوپ واسه ا یکادو هی میپس بر یگیرفته بود راستم م ادمیاوه -

 .شهیرمیمهددنبال تپش د میبر گهیساعت د میدتانیبا-

 .میگردیوبرم میزنیم یدور هینه بابا -

 ............... میخوب بر لهیخ-

 د؟یهم به مازد یسر هیهمه مدت  نیچه عجب بعده ا گانیخانم شا نیخوش اومد-بهراد خانم

شدکه من اومدم  نیادایودانشگاهم امروزم راننده نم  تونست ب ردرسیکه درگ یدونیم زم،شرمندهیعز یمرس-

 دنبالش،داخله؟

 باعموش رفت.. شیساعت پ میدنبال تپش؟اون که ن نیاومد-

 عموش؟تپش که عمونداره..-

 فک کنم..  لشیداد،اسم وفام شونشونییبودخودش کارت شناسا یوجوون لیخوش استا یآقا هی-

 ..گانیشا سیهمون خواننده معروفه،بت-نیریش

 بغلموگرفتن.................. رهیوثمره ز نیریبشم ش نیپخش زم نکهیزانوهام سست شدن،قبل ازا 

 چندسال بعد.....  

پسره  نیا یگیباخودت م یحتمادار-طونشیوباعشق مادرانه زل زدم به صورت ش دمیکش رهنشیپ ی قهیبه  یدست

 وجذاب شده..  پینقدخوشتیرفته که ا یبه ک
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 ؟یبر یک دبهیبا گهید پیسوال نداره مامان خوشگل باباخوشت نکهیرم،اینخ-نازک کردم وگفتم یچشم پشت

 اونکه برمنکرش لعنت! -

درست  هنینقدرشبیبودکه ا نوش،چقدخوبیبرابراصل دار یوباهاش دوش گرفت کپ تشوبرداشتمیگرون ق ادکلن

 نمک! یدونش گوله  هی یکیپسره  یوخشکه ول یجد نوشیبرخالف اخالقاشون که دار

 ..لیکم- 

 جونم خانم معلم!-

 یشغل درست وحساب هیفکره  دبهیبا گهید ستیخوب ن طنتمیوش یگوشینقدربازیبه حرف بابات گوش کن ا-

 .. دمیاشای

 !یزن درست وحساب هی-

 توام که ازخداخواسته!-

که مدام به فکره  یستن،دختریتموم ن یاالن که مثل مامان عروسک من همه چ یازخداخواسته؟دخترا ینه باباک-

 کنم.. یم برتدشدخیتول شاهللیا دنشدهیخوام هنوزتول یکه من م میاون خورهیلباساشه به دردمن نم یرنگ الکشواتو

 ..لیکم-

 سخته درکشون کن! کیزیا،فیریامتحان بچه هاروسخت نگ-

 ! یمردم باش یخوادتوبه فکره دخترا یباشه حاالنم-

 خودموپرت کنم تودروبازکرد. نکهیازا دم،قبلییبه سمت اتاقش دو جانیرون،باهیب دورفتیبوس گونمومحکم

 تو،قفل دراروهم عوض کردم.. یایناغافل ب یتونینم گهید-

 کنم!  یادآوریخواستم اون روزو یم-کردم زونیخودموازگردنش آو طنتیباش 

 مخلوط شده بودپشت گوشم هول داد.. یدیسف یحاالباتارها موکهیمشک یموها

 گم؟یم یچ یدونیخودت که م یکن یم میاداواطوارتودوست دارم وحش-
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  ؟یگیم یچ-گفتم طنتیباش 

 کرد.. یاخالقاشوعوض نم نیا نیدارم واسه هم اشودوستیگر یوحش دونستیتخت م یپرتم کردروتواتاق و دمیکش

 ..یبغلم کن یتونینم یرشدیپ گهید-من 

 هم لذت داره...  یریباتوپ -

 غزل... نیبهتر یا متیسرا ی*م

 ترازحالوت ومرغوب ترازعسل.. نیریش 

 شود.. یتنگ نم یکس یبرا گردلمید 

 بدل... یعشق ب یا یتاتوکنارمن 

 فصل سوم... انیپا 

 وهفت..  صدونودهیبهمن هزاروس نوزده

 (ن؟یدلم!..تپش وکه فراموش نکرد یزای! )عزدایهو دبانامیفصل چهارم باش منتظره

 ۸۸۲می:مرسندهینو 

  

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

https://www.shop.romankade.com/
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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