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ي ایمینوشته ک|رمان نازگل  
 

( ـمــیـه الـرحمن الـرحـٰ◌بسـمـ الـلّ ....) 
 

یاله.. گورتو خودم بکنم یی برام الهارنی خبرتو بی رها الهی در به در بشیاله .... 
 

ستادمی چوب انی گرفتم عیالل مون) ننه بابام( مادر بزرگي که با صداکردمی داشتم غرغر ميهمونطور .... 
زنهی بهم حرف میاالن کل... اه اهاه  

جوری بزرگ بننه  
 

   واالهیزیهه خجالتم خوب چ_ بزرگمامان
..  .... بچها شونی اکنهی نمتی عرضس که تربی چرا انقدر بای ارمنی ادونمیبعد اروم تر گفت نم

 
 

اولندش _ گفتمعی دراز بود سرریو زبونم بقول راشا و ام... نبودمی که بنده مث نازلیی حرفش از اونجانی ابا
 شهیسومندش واال شما هم... دادهادی بهمون ادب میلیدومندش بابام خ... نکردم که يمامان بزرگ من کار بد

زمیعز..یبا ما مشکل داشت ... 
 
 

 اطی گفتم که مادر بزرگ با تعجب بهم نگاه کرد از کنارش رد شدمو به سمت حی با لحن باحالزمویعز
رفتم  

 
 جوابشو خوامی هو وقتم مهی وعضهی ننه بزرگ با ننه ما داره کاصن نی ای چه پدر کشتگدونمی نمیی خدامن

ی زشته با نازلگهی ننه مایبدما   نه ی ولدمیمنم بچه خوب جوابشو م... کن اری سکوت اختگنیاصن کال م
 ... شهسی که دهنش سرویلیخ

 
ساله 25 شهیسالمه اون م18 من نکهی ایعنی ازم بزرگتره یسال7 هی خواهرمه که ینازل... ی گفتم نازلاها

بهله... ... 
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 نیسالشه و هم25 خواهرم دارم که هیهمونطور که گفتم ...ي و غزاله سرمدای ام دختر ارمي نارگل سرمدمن
و صد ) باباقیپسر رف( پسر پولدارهیسالشه 28 نیارم.... نهینومزد محترمشم اقا ارم.. نومزد کرد شیچند ماه پ

شهی نکنم نمفیخخخخ از نکبت تعر...بایالبته ز  
خب خب ....زمایریالبته منم کم کرم نم کنهتیفقط بلده منو اذ...هیشعوری کنم پسر بي جمع بندکال

 اینوک(کایاسمشم نوتر... دارمزیعرضم به حضورتون که من به داداش ن...دهی نرسانیخانوادمون هنو به پا
  حدنیدر ا...زارهیم هم نشی مامان ما دو تا رو پیعنی..زلزله...زلزلس. سالشه 9داداشم )...خودمون

 
 گنیالبته ناگفته نماد که م... ارومیلیخ.... مثل مامان ارومهینازل.... نهی اما نازلمیطونی جفتمون شکای نوترمنو

  پارهشی بهم اتگنی که مممی داشتم و بزرگی ارومیاما من بچگ... بود حاال اروم شدهطونی ششیتو بچگ
 

اروم ...  جاهی انسالهای جا جمع شده بودن و مهی جوونا یعنیبچها ...رونی از فکر اومدم باطی به حدنی رسبا
کردی خواهر دو قلوش زر زر ممای نشسته بود داشت با ریاروم به سمت بچها رفتم رها رو صندل  

 طونهی دختر فوق العاده شهیو رها ... هستن که هم سنم) ... عمه السایدخ( دختر  عمه هام شنی ممای و ررها
 متر هی زد غی محکم زدم به پشتش که جیکیاروم اروم پشت رها رفتم )...ارومه( اس لوههلوی خمای ریول

دیپر .... 
 

ی در به در شیییا_رها ... 
 

  در به در شهیعمت اله_کاینوتر
 

 ... خندهری زدن زهمه
 

 ( شديسالشه اه چه خر تو خر22 که مایداداش رها و ر(ری امشی پرت کردم پخودمو
 

بوجون تو حقم بود_ خنده گفتمبا ... 
 

 .... حق باتوههشهیاصن هم_نیارم
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 ... زد تو مالجمیی گرفت با دمپاشوریب...گهیخب بود د_  گفتمدمویخند
 
 

 ...! رها؟يواقعن زد_ریام
 
 

یاره داداش_ گفتیزونی اوافهی با قرها .... 
 
 

ولیا.. باباولیا...دمت گرم_ریام ... 
 

شعوریب_ دستم زدم تو پهلوشو گفتمبا ... 
 

    عمه محترمس_
 

اه....ینی...زهههیچ_ داد زد رو دهنشو گفتی چه سوتدی سکوت کردن انگار خودش فهمهمه  . ....  
 

ی خاك تو مالجت کنن که انقدر تو اسگولیعنی_راشا .... خندهری زدن زهمه  
 

 نی من بعد ایعنی...که عنوق به تمام معناا... داداش دارههیسالشه 23 که راشا پسر عمومه... خندهری زمیزد
  اسی خنثای کنهی اخم مای... بخندهیکی راد ی کنی ادمیهمه مدت ند

 
 ی بگمااا ولخوامیالبته م...رسهی  به اسمون نمنی زمي بش بگم بخندخوادی اوقات دلم می گاهیعنی

ترسمیم دوستش دارم...شوخه...هی راشا پسر خوبیول!...زنم؟یپس چرا زر م  
 

 .. شوهر عمه رضا اومديصدا
دی کبابو درست کندییبفرما..دیشیجوونا اگه خسته نم_ عمهشوهر ..  

 
چاکرم بابا اومدم_ بلند شد گفتی زورتریام ... 
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پاچه خوار_مایر ... 
 

ریبم_ریام .... 
 

جوونه ارزو داره_ گفتدی داد که رها خندلشی تحویشی امایر ..  
 

کله گنده_اروم گفت... بش نگاه کرد که ساکت شدی چپکریام  
 

 .... باحال بودیلی خیدر حالت_ خنده با خنده گفتمری ززدم
 
 

 چونم زدم رو به ریدستمو ز...کردنی داشتن باهم صحبت منی راد و ارمیک.... رفتری هم بلند شد با امراشا
ن؟یریفردا م..یابج_ گفتمینازل !.. 

 
میریفردا م..یاره اج_ نازش گفتي با اون صداینازل ... 

 
 ...! دوباره؟نیای میک- گفتی با تخسکاینوتر

 
 .... ماه بعدهی_ گفتدی لپشو کشینازل

 
 

اه چه بد_ گفتمي بلندبای تقري صدابا ... 
 

 ...! چه بد؟یچ_نیارم
 
 

 که مثال داشتم يه ابا حالت مسخر... چه؟يبرا...يبری خواهرمو میواس چ_ بش رفتمو گفتي غره اچشم
اصال( دکلی هرگز با نازلیمن بدون نازل..نه - گفتمکردمی مهیگر ).... 
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 از شمی راحت ميریم...گهی دگمیراست م-  باز گفتمشی نثارم کرد که با نيشعوری بی که نازلدنی خندهمه
کا؟؟ینه نوتر....دستت .. 

 
 

 ییدر اتاقش فرمانرواه...اره بابا- خنده دارش گفتافهی افتاد با اون قشی بهش زدم که دوهزاریچشمک
میکنیم  
 
 

کشمتونی منیسمت اتاق من بر_ گفتغی جغی با جینازل  
 

 ... پاشش کنمختی ردمیفقط قول م_ بازکرد  گفتششوی نکاینوتر
 

  .. کمک کنمکای به نوتردمیمنم قول م_ من گفتمندفهیا.. خنده ری ززدم
 
 

اصن مخلصتم.  یچابکر ابج_کاینوتر ... 
 
 

کاااااینوتر_ مامان اومديصدا .. 
 
 

جونم ننه؟_ با هول گفتکاینوتر !... 
 
 

يگند زد_ گفتماروم  
 

؟ی جونم مامانیعنی_ زد رو دهنش گفتکاینوتر ... 
 
 

ي عوض کردموی رمز گوشیباز گرفت...نمی ببنجای اای برتتیمرض نگ_مامان .... 
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اومدم....اومدم_کاینوتر ... 
 
در حد که ...ارهیکال عادتشه حرس مامانو در ب... سمت مامان شوندیی گرفتو دوزی موز از تو ظرف رو مهی

  بود  اخهی چدنشیی زاگهی مشهیمامان هم
 

 ...! رو انگولک کرد؟یی زندایباز گوش_رها
 
 

کال کرم داره_ گاز گنده بهش زدمو همونطور که دهنم پر بود گفتمهی گرفتم اری خهی  ... 
 
 

بخور بعد حرف بزن_ینازل .... 
 

 ... ولش_
 
 

 بی از تو جیکی ابرفض ای...بمی وول خورد تو جمیگوش.. داده زبونمو واسش در اوردملمی تحوی نچ نچینازل
  حاالارهیدرش ب

 
با هر ...ارمی به زور درش میعنی... شلواره المصب جذبهنیا...اخ خدااا... شلوارمبی بردم سمت جدستمو

 ... رو حس کردمیی نگاهینیسنگ.. که بود درش اوردم یبدبخت
 

پف پف پف..کردیبا پوزخند داشت نگام م... راد بودیک!...جانم؟ ... 
 

از راشا بود... بازش کردمعیسر... اس دارمی بلدمی زدم دموی گوشرمز ..... 
 

  بهونه کارت دارمهی پشت باغ به ایبعد شام ب_راشا
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؟یعنی داره کارمیچ !... 
 قیازم خواست که باهاش رف... فقط دختر عموش نباشمگهی داد که دشنهادیاهه که راشا بهم پم7حدود

تا ...نای اکنمایخالصه بهش گفتم فکر م...نای سر صدا کردم که بم گفت دوستم داره و ایمن اولش کل...شم
 يحس بد...نمشی نبوز رهیانقدر وابستش شدم که ... چند ماهنیتو ا... شمقی قبول کردم باهاش رفنکهیا

 ..! داره؟کارمی چدوممینم.... از رفاقتمون خبر نداشتیشکیه...دارم
 
 

؟ي دارکاریچ- اس زدمبش !... 
 

گهی کارت دارم دای بگمیم_ جواب داددرجا ... 
 

 ...  رو هم واسش فرستادمندازهی مرونی زبون بی اموجهی...امینم_ زدماس
 

ی خانومنیافر.... کار مهم دارمایب... يایم- جوابمو دادعیسر ... 
 
 

چتر ....کردهی راد تموم مدت داشته نگام میبه محض سرمو باال اوردن فهمستم ک... واسش فرستادم ي اباشه
 ...  لبخند بهش زدمهیموهامو کنار زدمو 

 
 

 .... لبي پوزخند روهی بود با کردمی درکش نمچوقتی نگاه که ههی فقط جوابش
 

 چی اما اون به هکردنی واسش غش ملی فامي پسر فوق العاده خوشگل و جذاب بود که تموم دختراهی یک
 ي خوشگل بود صورت مردونه ایلی که خی طوسبای تقري بود با چشماي پسرهی...ذاشتی محل نميدختر

 مسابقه نیماش  تو مسابقهی وقتیول.. نداشتای مشکلچی داشت البته قبل عمل دماغش هیبادماغ عمل...داشت
 يموها... حادثه دماغش شکست و مجبور شد عمل کنهنی چب کرد که تو انشی شرکت کرده بود ماشيا

 راشا بر عکس یول...گرهی جیلیکال خ...زنهی مدای مدل جدنی مرتبه از اشهی داره که همی و صافیمشک
 راشا دوست نکهی ارفتنبدون در نظر گ... خبی ان بنظرم ولگهی همدهیکال شب.... دارهیداداشش  مشک

 .... دارهي مردونه تر و جذاب ترافهی قیلی راد خیک...پسرمه
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با اشتها شروع کردم ...شام کباب بود.... شاممی که عمو عرفان صدامون کرد بررونی صورتش اومدم بزی انالاز

 ...به خوردن
 

ینترک_ریام .... 
 
 

_ ترکمی من نمیتو نگران نباش تو نترک ... 
 

؟ي دارکاری عمه رو چزی عزریوااا ام_لساا....دنی خندهمه !... 
 

هستشو تف کن..يخورد_ در اوردمو گفتمری واس امزبونمو .... 
 

دختره..ششیا_ریام ... 
 

ی با من طرفاااایحرف بزن_ نشسته بود گفتری که کنار امکاینوتر  
 

کااااینوتر_مامان ... 
 

مگه نه _رو به بابا کرد گفت... مرد پشت خواهرم باشمهی نی عدیراست گفتم بابا خودش گفت من با_کاینوتر
 .!بابا؟

 
اره بابا_ کرد گفتي خنده ابابا ... 

 
اد؟ی زیکنی منو نمي تو چرا طرفدارکای نوتریه_ینازل !... 

 
 

 . .  نازگل که شوهر نکردهيتو شوهر کرد.... ستی مرد ننیمگه ا_ نشون داد گفتنوی با دست ارمکاینوتر
 

نه بابا؟_ینازل ! .. 
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زن بابا_کاینوتر  
 ! بچه؟ییتو چ پرو_ینازل

 
 .... از شماستییپرو_کاینوتر

 
  ..  خندهری زدن زهمه

_   ولشون کن بوخوریداداش
 

چاکر ماکر_کاینوتر  
 

فدا مدا_ گفتمی با حالت التدمویخند  
 

؟ینازل_مامان !.   
 

چشم چشم_ بگه خوادی می چدونستمیم ... 
 

 ... به خوردنم ادامه دادمدموی خندزیر
؟يدیاون نمکدونو م_راشا !... 

 
 

 بش ينمکدونو دادم دستش چشم غره ا... گرفتمو دستش دادم که باخم چشم ته باغو نشونم دادنمکدونو
رفتم  نکهیبعد غذا به بهونه ا... شدمو غذاو کوفت کردمالشیخیب....شهیچ... رهی ادب چشم غره میپسره ب 

گذاشتم رفتم ته باغدفترمو ته باغ جا   ..... 
 
 

 در اوردمو شروع کردم باهاش ور لمویموبا.... خدا بد قوله شهیاه هم.. از  راشا نبوديخبر... نشستمنی زمرو
اه پسره احمق...دادی گرفتم اما جواب نمشویگوش...اه حوصلم سر رفت... رفتن ... 

 
 : کردم اهنگ خوندنشروع
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   . اره اره ارهاره
 

   ارهاره
ي مال من شدگعید  

   ارهاره
ي عاشقم شديدید  

   ارهاره
   نفسنی تا اخردل
 . بسنوی واسه تو همقرارهیب

   اره اره ارهاره
(  ( باهام شروع به خوندن کردگمی دي صداهی هوی

 
 

ي کنار من نراز . 
ي شهر قصهامو تو پريتو   
   ارهاره

   توي من براقلب
   ارهاره
ي عشق اخرگعید   
 

می شروع به خوندن کردیی دوتاستادموی رو به روش ابلندشدم ...  
 

هی اره حال خوباره ... 
 

   دارمتکه
زارمتی دوتا چشمام مرو  
   غصه هاتو
   شهر عشقتو
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ارمتی هر کا باشم متو   
   عشقم کنارمههی خوبحال

 
   که دارمهيزی چتموم

   شهر پنهون واژه هامتو
   دوستت دارمگمیم

  کارمهههتنها
 
 

ااایخونیخوب م_راشا  
 

؟ی دوشتکاریخب خب چ...بهله بهله_ لبخند گفتمبا  
 

 ...! داشتم؟کارتیچ_ شدو اروم گفتکی نزدبهم
ادی نمادمی_ متفکرا رو گرفت گفتافهیق ...  

 
 

وااا_ تعجب گفتمبا  
 

 واال_
 

؟ی داشتکاریخووو چ...مرض- گفتمنشوی تو سزدم !..  
 
 

_ ياوممم راستشو بخوا ... 
 

_  ... عهگهیخب بگو د
 

_  .... کهدهی دلم واسش تنگفهمهینم.. دوست دختر خنگول دارم من هیبابا 
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 ..!نه بابا؟_

 
 خونمون دختر ای بگمیم..  نهیگی منجای اای بگمیم.... نهیگی مای بگمی مرونیب....اره بابا _ گفتدی کشدماغمو

  کنم خوو؟کاریچ... نهیگی مگهی دییعمو
 
 

فهمنیخب م..چمچاره_ گفتمدمویخند   
 

 ...خو بفهمن مگه دوست داشتنم جرمه_
 

+ گهی دشهی نمیول....اومم نه خب  ... 
 

يخوایخودت نم_ کرد گفتیپوف .... 
 

_ ؟ی چیعنی !... 
 

+    منويخوای نمیعنی
 

 ...چرت نگو_
 

+ يخواینازگل تو منو نم....عتهیواق ... 
 

_ شدمی نمقی باهات رفخواستمتیاگه نم ... 
+  .! شدم برات ن؟يتکرار...هه 

 
 

؟ی بزنی حرفنی همچیتونیچطور م!.  ...من؟_ تعجب بهش نگاه کردم با دستم خودمو نشون دادمو گفتمبا     
 

ستین...نهی اریمگه غ_ زد گفتيپوزخند ... 
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کنهی مينجوریچرا ا...چقدر فرق کرده...گهی چرند مچرا .... 

 
_  ... دوستت دارمیدونیتو م...راشا

 
_ ينه ندار...يندار .... 

 
 ... اه گمشو اصن_

 
_ یخودت خواست.شمیباشع گم م .... 

 
 

 ی همه چلیاوا..... خریلعنت...یاه لعنت...بهم پشت کرد رفت...نیچشه ا...کردمی به رفتارش نگاه مباتعجب
االن دو هفتس جاهامون عوض شده انگار...درست بود . 

 
 

اه...چشه....رمی ازش بگی سراغدیمن با... منت بکشمدیهمش من با... اون دختره من پسرانگار .... 
 
 

 ... بچها رفتمشی پرونی باغ زدم باز
چرا اخمت تو همه...ها؟چته؟_رها .... 

 
 

 ...ولش کن حوصله ندارم اصال_
 

_   كيخوب بود... ؟یوااا واسه چ
 

_ گمیبعدا بهت م .... 
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_  دونمینم... بودي مارموزیلیکال دختر خ... تا بناگوش بازششمی بود نشیسرش تو گوش... نگاه کردممایبه ر
یلیخ... باهاش فرق داره یبا اونکه قل رهاست ول...هی جورهیاقن ...چرا ... 

 
با راشا دعوات شد ن؟_رها  

 
 اوهوم_

 
  نزن باوونهی سنگشو به شادیز.... تو هم افتی قگمیم_رها

 
_ ي با راشا داری تو چ پدر کشتگدونمیمن نم!..؟ی خفه ششهیم ... 

 
_ هیعوض_ لب گفتریاروم ز..  ندارمیپدر کشتگ ..   

 
 .... لبامدنیی نگفتم شروع کردم به جويزی چبهش

 
 دونمی نمیول...عاشقشم... ماها انقدر بهش وابسته شدم که نگونیتو ا...واقعا... واقعا راشا رو دوست داشتممن

کالفم کرده بخدا...يتو اونجور... ينجوری تو اگهی مزنهیهمش غر م... نکردميمن که کار...اه...چشه .... 
 
 

ي بازادیخب خب ب_ریام ... 
 

م؟ی کني بازیاخ جان چ_رها  
 

قتیجرعت حق_ ریام ... 
 

می کنيباز....می نکردي وقته بازیلی خولیا_ینازل ... 
 

 ... کنني بازدیو همه هم با_رها
کنمی نميمن باز_ بمش گفتي با صداشیخی  افهی راد با همون قی راد نگاه کرد که کی باز به کشی نبا ... 
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  ارهی بار بگهی راد شده یک....عه_ریام

 
گهی دایداداش ب_ راشا اومد يصدا ... 

 
يتو کجا بود_ریام .... 

 
  بت بگمدی بارمیهر جا م... ییدسشو_ انداختو گفتری امشی خودشو پراشا

 
زمیاره عز_ریام   
 

 ... گفت که همه خندشرن گرفتي با حالت مسخره ازمویعز
 

گهید.میخب شروع کن_نیارم ... 
 

اری بيبرو بتر)..کاسیبا نوتر( خرسکییهو_ریام  
 

دیی داد دوری  املی تحوي چشم غره اکاینوتر  
 
 

 .... دستش بود اومدي بترهی که ی بعد درحالهی دقدو
 ی نازلگمیمت رها بود سمت د سهی... راد افتادمی کياز شانس بدم روبه رو..می نشسترهی بصورت داهمه

 ....  که روبه روش راشا بودمایکنارشم ر
 

 ... افتادنیسمت ارم...دیچرخ.. دیچرخ... شروع به چرخوندن کردریام
 

کایبپرس نوتر... شانسی به خشکيا_نیارم     
 
 

قت؟ی حقایجرعت _ کاینوتر  
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جرعت...جغل بچه _ نیارم  

 
کای عاشقتم نوترسیبا دماغت بنو....رمیگی جغل حالتو االن مگهیبه من م_ کاینوتر ... 

 
  خندهری زدن زهوی شدنرهی خکای گنده به نوتري با چشماهمه

السی بچه گودزنیا .... 
 

؟ی عاشقتم نازلسمی بنوشهینم_کاینوتر !... 
 
 

فقط من_ کرد گفتگاشی نی چپککاینوتر  
 

از ..البته ناگفته نماند که...کال کرم داشت...کردی متی اذنوی خدا ارمشتی بود که همی تنها شخصکاینوتر
ادی بدش منیارم  

 
گهیبجنب د_ریام ... 

 
 ... از خندهمیرفتی مسهی رگهید.. شروع به نوشتن با دماغش کردنیارم

 
 

  دامادنیافر_کاینوتر
 

چرخونمیخب دوباره م_ریام ... 
 

 ... سمت رها افتادندفعهیا
قت؟ی حقای جرعت یابج_ریام ! 

 
 

قت؟یحق_رها !... 
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  ن؟يتو بود..مامان فکر کرد منم.. بود زد گلدونو شکوندیاوندفعه ک_ریام
 

 .... من بودمیشرمنده داداش_  خنده گفتری زد زرها
 

_   کار منه ن؟یالبد تو هم گفت
 

خووو اره_ گفتدی خندرها ... 
 

شوریب_مایر   
 

یخودت_رها .. 
 

 ....  افتاد سمت راشادی چرخدوباره
؟يتابحال عاشق شد_ینازل !... 

 
 

 ... دمت گرمی نازلولیاوووو ا_ریام
 

 رهی خمای انداختو دوباره باال اورد به رنیی مکث کرد سرشو پاکمی... شدم چشمام به لباش بود رهی راشا خبه
اره_شده گفت ... 

 
 .... چه خبرهجانیا....با بهت بهش نگاه کرد... شدرهی خمایچرا به ر...االن...االن!....شد؟یچ... کردمهنگ

 
 .... رها به خودم اومدمي صدابا

_ ؟يبریکجا به سر م !... 
 

_ شد؟یچ..یچیه...یچیه!..ها؟ !. 
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_  ... بنگريبه باز

 ... سمت من افتاددی چرخدی دفعه چرخنیا
 

قت؟ی حقایجرعت _راشا !... 
جرعت_ سرد بود اروم گفتملحنش .... 

 
 

بپر تو استخر_راشا  
 

؟ییییچ_رها !... 
 

بپره تو اب_راشا ... 
پرمیم_ بش زدمو گفتميبا بغض پوزخند.... نفس دارمی تنگدونستی مخوبه .... 

 
 

؟؟یچ_ینازل !.. 
 

_ پرمیم  
 

يری بميخوای میکنیغلط م_ینازل  
 

. 
_  .... کهستی نيزیچ... استخرههی

 
ستادمی مامان اغیخواستم بپرم که با ج...زیبه ابش نگاه کردم چه تم.. سمت استخر رفتم ... 

_ ازگللللللن  
 
 

کشمتی ميبپر_مامان... سمتشبرگشتم ... 
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  کهستی نيزیبابا چ_ استخرو نشون دادمو گفتماب

 
يریمی توش میوفتیفقط ب... ی نيزیچ-کاینوتر .... 

 
ریزبونتو گاز بگ... بچهیالال نش_مامان ... 

 
چشم_کاینوتر  

 
ادینفست بند م..شهی متیزی چهی نکرده یی خدایوفتی مگهی راست مکاینوتر_نیارم .... 

 
ادیخب ب_ دلم گفتمتو  
. 
 

 .... بگو بهش راشاگهی دیکیخب پس _مایر...می دوباره نشستمی شدالیخی بخالصه
 
 

 ... رادو ببوسیبرو ک_ کرد گفتی نگام کرد مکثراشا
 

یچ- گفتمي بلندي صدابا  
 

 ... رادو ببوسیبرو گونه ک_راشا
 
 و ری با امی حتگفتی ملی که اواییراشا... شده بود راشااي جورنیچرا ا... نگاه به راشا کردمهی نگاه به راشا هی

چشه... رو کنمنکای برم اگهیحاال م...نی راد نشیک ... 
 

گهیبرو د_مایر .... 
 

یدختره عوض... بش رفتمي غره اچشم ... 
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 تو ختی نشسته بود رو سرش خم شدم که موهام رنی راد چون  رو زمی رفتم پشت کي با خونسردبلندشدمو
 ....صورتش

 
دااایببخش_ گفتماروم  

 
  گونشو ببوسم که سرشو باال اوردرفتم

 .... رفتم جام نشستمدموی بلندم دست کشيتو موها...دمیکلمو عقب کش... گونشو بوس کردم اروم
السیچه باک_رها ... 

 
 ... بش گفتمو ساکت شدمیی شوخفه

 
 راد با اخم داره نگام ی کدمیسرمو باال اوردم د...یراشا عوض... راد نگاه کنمی به کدمیکشی مخجالت

کنهیهمش اخم م...ناایوااا خله ا...کنهیم ... 
 
 

 ينجوریچرا ا... راشا اونو گفت دلشوره گرفتمی چرا از وقتدونمیاما نم...می کردي اخر شب بازتا
 ... چه مرگم شدهدونمینم....شدم

 
 

******* 
نازگل....نازگلللل_مامان... از خوابدمی مامان پريصدا با .... 

 
 

بهله؟_ الود گفتمخواب !... 
 
 

 ... شد بجنبریدانشگات د_مامان
 

مردم...اخ مامان...نی محکم خوردم زمنهیرفتم از رو تخت بلندشم که چشتون روز بد نب.... دانشگاهیییوا  
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يباز افتاد!... بود؟یصدا چ_مامان .... 

 
 

خندهی به من می عوضنیی پاامی بزار بشوریب... خندهری بعد زد زگهیاره د_کاینوتر  
 
 

ختمی تو صورتم رامویچتر... بلندمو شونه کردموي قهوه اي موهاعیسر ... 
 ي داشتم که به گردییدماغ سر باال.. گربه امریکه بقول ام... داشتمي الهی چشم تهی... بودی طوسچشام

 ...( نکنمفی همه تعرنیمن از خودم ا...( خوشگل بودیلی داشتم که خي و قرمزي قلوه ايلبا..ومدیصورتم م
 

نیی از پلها زدم پادموی تند لباس پوشتند ... 
 

يچه عجب اومد- که دهنش پر بود از غذا گفتی در حالکاینوتر ... 
 

یچاکر اج_ کردم که گفتگای بش نیچپک ... 
 
 

دفه گفتم درست خرف بزن عهصد_ گفتکای تو کله نوتریکی که مامان زد دمیخند .... 
 
 

چشم مامان قشنگه_کاینوتر ... 
 

 ... بم زد که منم جواب چشمکشو دادمیچشمک
 رنگم شدمو به سمت دانشگا ی مشکي کردمو سوار مزدا تری خدافظکای خوردمو از مامانو نوتری چهی تند تند

 ....روندم
 

 که تو همونجام با کردی خونده بود و تو شرکت بابا کار می مهندسینازل... بودمکی ترم دوم رشته گرافمن
 ... اشنا شدنیارم
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 ی کالس کليبا بچها.... بودومدهیخدارو شکر هنوز استاد ن... تو کالسدمیی دانشگاه ترمز زدمو دويجلو
کلم درد گرفت اوف...میتا دوساعت استاده زر زد ما نوشت...می که استاد اومد و ما ساکت شددمیحرف ... 

 
 

  که به خودم اومدمامی از هم دانشگاهیکی اردالن  ي که با صدارونی بومدمی از دانشگاه مداشتم
 

؟يخانوم سرمد_اردالن !... 
 

_ می صحبت کنشهیم...ی دارابيبله اقا ... 
 
 

دییبفرما_ گفتمدموی به مقنعم کشیدست .. 
 

_ خواستمی شماره پدرتونو منی راستشو بخوادیببخش .... 
 

پدرم؟_ تعجب گفتمبا !... 
 
 

_ پدرتون...بله ... 
 

_ ؟ی چيبرا ... 
 

_ ریواسه امر خ_ مکث  کرد گفتکمی...يبرا...يبرا... مزاحمتون شمخواستمیم ... 
 

رهی بگم جواب من خدیبا...متاسفم_اخم کردمو گفتم... افتادمی دوهزارتازه ... 
 
 

 ...!اما؟_
 

_ خدافظ...دیببخش... بشنومخوامی نمگهید  
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گازو گرفتم به سمت خونه حرکت کردم..توش نشستمو ....نمی سمت ماشدمیی شدمو دو جداازش ... 

 
 

جواب دادم... زنگ خورد ناشناس بودمی که گوشخوندمی هماهنگ با خواننده مداشتم   
 
 

_ د؟ییبله بفرما !.. 
 

_ ؟یخودت!...؟ينازگل سرمد !... 
 

 ... باشهتونهی میوااا ک... زنه بودهی
 

_ دییبله بفرما .. 
 
 

_  (...) ادرسنی به اای بینی عشقتو ببيخوایم
 

_ ؟یک !.. 
 

_ عشقت..يراشا سرمد ... 
 

  بگم که قطع کردزی چهی خواستم
شمارشو گرفتم رنگ زدم بش... کردمی نگاه ممیبا تعجب به گوش!.. گفت؟ی میچ!.. بود ؟ی کنی اوااا   

 
ها ؟_زنه  

 
_ من... مندیببخش ... 
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_  ... بهتانتی البته در حال خینیبی منتویعشق نازن(..) برو رستورانگمیدارم بت م... بدبختیتو چ
 
 

_ ؟یگیاز کجا بدونم  راست م . 
 

 ...چون راسته_
 

پاك...راشا پاکه...  بش گفتمو قطع کردمییخفه شو... واسه خودش باووگهی میچ...کردمی باور نمحرفاشو .... 
 

گازو ... اتفاق بدهی...وفتهی قراره بی اتفاقهی کردمیحس م... داشتميحس بد... فکرم مشغول بودری کل مستو
 ... تو خونهدمیی گزاشتم دواطی تو حنویماش....گرفتمو به سمت خونه رفتم

 
 ....من اومدممممم_

 
کردمی سمت اشپزخونه همونطور که مامانو صدا مدمییدو   
.. 

_ مامان..مامان ... 
 

_  ...! چه خبرته ؟ییوا
 

فداشتم_ گفتمدموی شودمو گونشو بوسکشینزد ... 
 

 خدا نکنه من فدات شم_
 
 

انی قراره بنایعمت ا_ بلند گفتم که مامان گفتنویهم... چه خبره غذا وااا ... 
 
 

 !عه واقن؟_
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_   عوض کنتوی بعدشم لباسریبرو دوش بگ...بله واقعا
.. 

 
انی منامیعمو ا_ برگ کاهو تو  دهنم گزاشتمو گفتمهی ... 

 
_ يدیبو گربه مرده م... نمینه  بدو برو بب  

 
. 

دمیوا کجاش بو م_ بو کردم  گفتمخودمو ... 
 

گهیبرو د.. کردم بچه یشوخ_ گفتدی خندمامان ... 
 

_  ..! رفتن؟شونینازل
 

 .. اره_
 

_ گردن؟ی بر میک !... 
 

_    ماههیگفت ... واالدونمینم
 

_ ادی بچه بهینره با   
 

عه..زشته_ خندشو قورت داد گفتمامان  
 

_  دو نفر عاشق همم نیحاال باز فکر کن ا...طانهی شي مردتو به اتاق نفر بعدهی زن هی...گهی دگمیراست م
شهی می چیییوا...باشن ... 

 
 

 به یکی افتاد ادمیخواستم برم حموم که ... سمت اتاقمدمیی در رفتمو دوعی که سرادی خواست به سمت بمامان
 ....راشا بزنگم
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 ... جواب دادنیم2 بعد ندفعهی که ادیدوباره زنگ.. جواب نداددمیزنگ

 
ها؟_راشا .. 

 
_ گنیفک کنم جانم م  

 
جانم_ کرد گفتیپوف ... 

 
 سالم_

.. 
 

_ ؟یسالم خوب !.. 
 

_ ؟ي دارکاریاره چ ... 
 

 ... لحن سردش بغضم گرفتاز
 

 ... بشه که بهت زنگ بزنمزی چهی دیحتما با_ تخت نشستم اروم بش گفتمرو
 
 

مزاحمتم؟- که گفتمومدی ازش نییصدا !... 
 
 

باینقر_راشا  
 
 

باشه خداحافظ- غورت دادمو گفتمبغضمو  
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 ... بزنم تو دهنشااااشعوریپسره ب... بگه قطع کردم  بغضم شکستيزی چنذاشتم
 

 ی قرمز با شلوار مشککی تونهی رونی خودمو گربه شور کردمو اومدم بعی پاك کردمو رفتم حموم سراشکامو
نیی کردمو رفتم پاسی بلندمو گي موهادمویپوش ... 

 
 

_  ...! هنو؟ومدنین
 
 

ومدنینه ن_کاینوتر .. 
 

_ ؟یکنی مکاریچ !. 
 
 

_ کنمی مامانو نگاه منستای دارم اینینمب ... 
 
 

 ... راد بودی کجی ازش گرفتمو نگاه کردم عه پلویموبا
 

_ ؟ی از کجا گرفتنویا !.. 
 

_ گای نلماشویف...مامان فالوش کرده بود ... 
 
 بگم تونمی نمییخدا... که کاله کپ هم سرش بودخوندی رو ماسی اهنگ از هی وا کردم داشت لمشوی فهی

ستیجذاب ن ... 
ی خوشگله عوضیلی کشته مردشن خدخترا  

. گنده... اخالقش گندیول .. 
 

گرهی ژیلی راد خی کییخدا_کاینوتر  
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_ ه؟یچ !.. 
 

گررری ژگرررریژ_ باز گفتشی نبا  
 
 

درست بگو احمق_ پس کلشو گفتمزدم ... 
 

 ... خندهری زدم زبعد
 ... رها اومدغی جغی جيتا ر باز شد صدا... رفت باز کنهکای در اومد نوتريصدا

 
 

نازگلللللل هووووو نازگللل_رها .. 
 
 

_ ؟يزاریمرگ مگه سر شال  
 
 

  الويسالم ما_ گفتدیخند
 

؟یسالم خوب_ جلو بغلش کردمو گفتمرفتم !.. 
 

_ سی سی  
 

 ... نمشهي بدزی چنمی منم برادر زادمو ببي تکون بدکلویاگه ه_عمه
 
 

مامان؟_رها !.. 
 
 

 ... گنده کردهکلیفقط ه...کوفت_عمه
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 .. دست دادمو بغلش کردمرمی خنده اومد جلو بغلش کردمو به امبا

 
 زدکه سه غی جهوی...رو مبل نشستم رها هم کنار... کی باهاشون سالملرونی بدو بدو اومد از اشپزخونه بمامان

دمیمتر پر .. 
 
 

 ...درد چته؟_
 

نوی اای بییوا_رها   
 

 ... وا کردنستاشی وصل شدو اشدی ما وصل مي فاي به وانجای اودی در اورد طبق معمول که مشویگوش
 

_  ... چه خوشگل شدهنیببب... رادهی کجیپ...نویا
 
 

دمید-  گفتمالیخیب ... 
 
 

کجا؟_ گفتي باباغوري چشابا !. 
 

اونجا_ نشون دادمو گفتممامانو  
 
 

_ يکامنتا رو هم خوند  
 

 نه_
 

_ نجارویا...گااو کامنتا مهمه   
 



 31 

کردمی تعجب به کامنتا نگاه مبا . 
یزمی عشقم عزیییوا... نوشته بودرشی دختره زهی ... 

 
ییینیعاشقتمم _ گهی دیکی   

+ يفداتشم تو چه ناز . 
. 
 

 ... رونجایحاال ا_رها
 

 ...  پست بعدشو اوردهی
 ... متن داده بودهی

 نیمن واسه همچ... چه طرزشه واقعانی ادونمیو واقعا نم... پست منری ان زهی چنای ادونمیواقعا نم_ رادیک
 ری و زرکتی حرفاتونو تو داکنمی دوست دارم و واقن درك نمویکی بگم من خودم نمیو ا... متاسفم ییادما

 ... بگم همتونو از دم بالك خواهم کردنمیو ا..پستام
 
 

 ...  نگاه به  رها کردمهی ی نگاه به گوشهی
 

ببند دهنه رو مگس رفت توش_ گفتدیخند ... 
 
 

_ ؟یعنی ي دوست دارویک !.. 
 

_ خوشابحالش.. که هستیهر ک.. واالدونمینم ... 
 

 .!رها؟_
 

جان؟- گاز بهش زد گفتهی گرفتو اری خهی !.. 
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ه؟یخبر_ تا بناگوش باز بود نگاه کردمو گفتمششی دستش بود و نی که گوشییمای ربه ... 
 

؟ی چیعنی- تعجب گفتبا ... 
 

 ..! اف گرفته؟یب!...ه؟یخبر_ رو اشاره زدمو گفتممایر
 

 ??O_o_رها
 

_ ه؟ی خبرگمیم!...؟ي کرديدرد چشاتو چرا اونجور !.. 
 
 

دیندومبه شا-  زد با دهن گفتارشی گاز به خهی ... 
 

_  ...  مثالیقلش...زرشک
 

_ می نداريکال باهم کار...ارمی از کاراش سر در نمیچی هیواال درسته قلشم ول ... 
 

بهله مشخصه_ بش رفتمو گفتمي غره اچشم ... 
 

_   خونمون بودروزید!...چ خبر از راشا؟
 
 

 خونتون؟O_Oها؟-
 

_  ... اومده بود خونمونهیاره د
 

_ ؟یواس چ !.. 
 

_ ندومبه واال...بقول خودش اومد به عمش سر بزنه ... 
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_   حاال؟گفتی میچ

 
- نای کنه  اگای بش گفت بره پروژشو نمای رنی بعدش اکمی باوو اومد نشست یچیه ..  

 
 ..! بود؟مایتو اتاق ر_ کردم صدام نلرزهیسع

 
_   عالمه فک زدنهیاره باوو 

ییییولش باوو راس_ زد گفتارشی گاز محکم به خهی ... 
 

 ..!هوم؟_
 

-  ..! ؟ياردالنو چ کرد
 

_ ؟یدونیتو از کجا م .. 
 

_ دمیامروز تو محوطه دانشگاه بودم د ... 
 

_  .. امرو؟يمگه اومد
 

رمی بگلهی وساری اومدم از سامينطوریهم...نه باوو_ گفتدیخند ... 
 

0_0 اری گفت سامیجان به استاد کرم ... 
 

- ار؟یسام!...جان؟ !.o_O 
 

ها؟_ گفتدی بش چسبخوردی که داشت میشربت . 
 
 

_ ار؟یسام !.. 
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_ یهمون کرم...اهم اهم ... 

 
 ..! چه خبره؟نمی بگو ببییهو_ به پهلوشو گفتمزدم

 
ه؟ی چیدونیم_ خاروند گفتسرشو ... 

 
_ ه؟یچ . 

 
_ نی شدم همقی داد منم رفشنهادیپ....بم   

 
؟ی کرماریبا سام!؟ي شدقیرف  

 
_ ي نازنی به اهپسریاره مگه چ  

 
اخه تو اون.. ندارمي کارشیبا ناز_ خندهری ززدم  ... باحالهیلیخ

 
؟یمگه چ...کوفت چته؟_رها !. 

 
 

نی متفاوتيای عشقم فقط دو تا ادم با دوتا دنیچیه_ گفتمدموی کشلپشو ... 
 

_ نیکسانینه که تو راشا   
گهی دیکی پاك یکی_ لب اروم گفتریز ... 

 
_ ؟ی گفتیچ !... 

 
من_  ... نگفتمیچیمن ه

 
 ... بلند شد رفت تو اشپز خونهعیسر



 35 

 
کردمی تعجب بهش نگاه مبا   .  

 
؟یکوش_ریام !.. 

 
 .!ها؟_

 
_ چه خبر بچه؟...ااایخواب .. 

 
_ کجام بچس..درد .. 

 
يکال بچه ا-  گفتدی کنارم نشستو دماغمو کشاومد .   

 
 از هی چون مامانچمگیی دامیگیشوهر عمه رضا بش م(ییبابا و دا_ گفتدیی دوکای زنگ خونه اومد نوتريصدا

اومدن...اومدن) داداش هم براش با ارزشتر بوده ... 
 

 چرا دونمینم... می شامو تو سکوت خوردمویدی شامو  چزیم....نطوری کردم بابا هم همکی رضا سالم علیی دابا
 ... بودممای حرکات رخیتموم مدت م

 
 ...! برم تو اتاقت؟شهیم_باولبخند جواب داد بهم گفت... زنگ خورد مای رلی شب بود که موباياخرا

 
 ...اره راحت باش-

 
دانشگاه چه خبر دختر بابا؟_بابا... رفتنش نگاه کردمبه .. 

 
شهی همی مثییفداتشم بابا_ مغرورش کردمو گفتمی ولي به چهره جديلبخند ... 

 
 

  خدا نکنه دختر بابا_
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 .. نازگل؟ییوا_کاینوتر
 

_ ؟!بله؟  
_  ..! تبلتم کو؟نیا

 
_ یاومم تو اتاقم گزاشت ... 

 
 ..! برام؟ياری بشهیم- خم کرد گفتسرشو

 
_ ارمیاره االن م ... 

 
ومدی ممای ريصدا... اتاق شدمکینزد... سمت اتاق حرکت کردمبه  
.. 

شکستمیو کم کم م...شدمی من شکه مگفتی هر کلمه که مبا ... 
 
 

يری راشا نمیییوا_مایر ... 
دی خندبلند ... 

 
منم دوستت دارم_مایر ... 

 
 

_ شتری من برمینخ ... 
 
 

_ ؟..راشا...باشه بابا تو !. 
 

_  ...! پس؟ی با بابا حرف بزنيای میک
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-  .... صبر کنم از سرت وا بشهدی بایتاک
 

_ مگع دوست داشتنم زوره...بهش بگو خب .   
 

_ ییخخخخ باچه عاخا ... 
 

 ...منم دوستت دارم_
 
 

_ يبا..يبا ... 
 
 

امکان نداره..نه ..نه...مگه .... منني راشا ها راشايمگت همه ...کنمیباور نم... کردمهنگ ... 
 

***  ... اوقاتیگاه
 

شهی نميخوای که ميزی چاون .. 
. 

شهینم ...*** 
 
 

دی رنگش پردنمی با دمای اتاق باز شد ردر ... 
 

؟یینجای تو ایییوا_مایر ... 
 

رمی رو بگکایتبلت نوتر..اومدم...اومدم_گفتم.. بهش نگاه کردممنگ ... 
 
 

 ... رفتییرایبه سمت پذ... در کنار رفت ي جلواز
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ستیاون راشا ن...نه....کردی به رفتنش نگاه ممنگ  
... ستیاره ن ... 

   به خودم  اومدمکای نوتري صدابا
_ ؟ینازل !.. 

 
اومدم اومدم_ گفتمتند ... 

 
 

( دیشک و ترد_1 شماره يباز ) 
 

  دادمکایتبلتو دست نوتر...نیی پلها اومدم پااز
 
 

 ... بودشی نگاه کردم هنوزم سرش تو گوشمای ربه
 

ن؟یریگیگلسا امسال سالگرد ازدواج م_مامان . 
 

  رفت بهت بگمادمی..یخوب شد گفت...اره_ رضا کرد گفتیی به دای قشنگی نگاهعمه
 

. 
 

؟ینگفت_ییدا !.. 
 

 ... رفتادمینه _عمه
 

قراره مراسممونو (...)پس فردا شب تو باغ _رو به بابا و مامان کرد گفت...گمیعه پس خودم م_ ییدا
ی الزم به گفتن ندیدونی مشمی بقگهید..میریبگ   

 
ای رو دارای جنگولک بازنیهنو ا_بابا .. 
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  مردری بگادی_ که مامان گفتدنیخند

 
سمی کارا بلد ننی شرمنده از ایول..شمیمن فدات که م_بابا   

 
ن؟یکردی سالگرد ازدواجتون ما رو از خونه اخراج ميپس چرا شبا_کاینوتر !.. 

 
 

 جلو دهنمو ی  ولشمیمن فدات که م_ نگاش کرد که گفتی خنده مامان چپکری زمی حرفش همه زدبا
رمی بگتونمینم ... 

 
 

 ... اخرش بودگهی بچه دنیا... خندهری حرفش همه زدن زبا
 

دلهره داشتم... بودشی نگاه کردم بازم سرش تو گوشمای ربه . 
 ... تو دلم بودای گند دني حساهمه

 
**  ..  اوقاتیگاه

 
 .. کهیشی خسته مانقدر

 
 .. دارمی حس گههی:  به گفتنحست

 
شهی مخالصه ...*** 

 
 

 ... منم قبول کردمنای امویلباس بخر میموقع رفتن  رها بم گفت فردا بر.... بود اون حرفایچ... بودی کراشا
 

 .... گفتمو به سمت اتاقم رفتمریبه بابا و مامان  شب بخ...یلی خومدی مخوابم
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 ... نکنانتیبهم خ...اروم لب زدم... شدمرهی رو تخت انداختم به سقف خخودمو
شمیدارم خفه م...ستی خوش نحالم ... 

 
  چقدر به راشا فکر کردم که خوابم برددونمینم

 
 .. نگاه کنم جواب دادمی به صحفه گوشنکهی باز کردم چشم بسته بدون امی نکره گوشي با صداچشامو

 
 .!بله؟_

 
؟یی مرده کوجالیزل..درد بله_رها !.. 

 
 

شد؟یچ..خونم ..درد_ گرفته گفتمي جام بلند شدمو با همون صدااز !.. 
 
 

_  .! چنده گلم؟یدونیساعت م
 

 ..!نه چنده؟-
 

- بعداز ظهر2 .. 
 
 

 هن؟_
 

_ دی خرمیهه بلند شو گمشو لباس بپوش بر2ساعت ...مرگ هن ... 
 

_ ؟ی واسه چدیخر !.. 
 

- گعیفردا د ... 
 



 41 

اد؟ی مماهمیر_ گفتمعی افتادم پس سرمای رادی . 
 
 

- رهی مگهی دیکیاون با ...نه  
 

ره؟ی میبا ک_اروم گفتم.. کردم صداش عوض شدحس !.. 
 
 

  .. خرهی دونمینم....یشکیه..ها_ کرد گفتهل
 

زنهی مشکوك میلی خیول... نشدمی رو با هرس گفت من که حالخر ... 
 

_ گه؟ی دنبالم ديایتو م..شمیباش اماده م ! 
 

 اره-
 

_ م؟یتا ! 
 
 

- امی مگهی ساعت دهیاومممم    
 

رونی گرفتمو زدم بی دوش هلهلکهی قطع کردم وی گوشموی کردی گفتمو خدافظي اباشه  ... 
 
 سر دی با شال سفدی کفش سففی کهی...می اسمونی با مانتو جلو باز ابدمی پوشی مشکیسانت90 شلوار هی

 . کردمممی مالشی اراهی...کردم
 

 ... خونه نبودیکس...رونی از اتاق زدم بدمی دست کشامویچتر
 

 ... برگه  زده  بودهی سمت اشپز خونع رفتم رو در به
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 "" مامان""

نه زنعمو.. ننه قیرف(ایمی کشی پمیریبعدشم م.. کالس بوکس برمی رو مکای من نوتردخترم )... 
 

زدم گفت حالشون . زنگمیبه نازل... برورونمی بي بريخوایم... هست گرم کن بخورخچالی تو غذا
مامان غزال...فداتشم...خونه ... 

 
بوس ..قربانت... دارمارتی نکن من غادیخوشگلم ز...مراقب خودت باش_ نوشتهکای دفعه معلوم بود نوترنیا

 ...بوس
 

 واس کهی تهی... خوردم که در خوردکی تبکه کهی.. به نوشتهاشون زدميلبخند... اون امضا مسخرشو زدتهشم
رونی گرفتم از در زدم بکیرها هم ک ... 

 
 ... شدمنی ماشسوار

 
افشوویق...کلشویژونننن ه_رها  

 
 

 خفه شوانتر_
 
 

مال من_ گفت دی تو دستمو قاپکیک .. 
 
 

 واس تو اورده بودم خنگ_
 
 

_ ی مرسیجان جان مرس   
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 درست بحرف خوو_
 
 

 چش_
 

_ ؟یوفتیراه نم ! 
 
 

خونعی چه چرت منی گزشت اکمی... بوديزد باز... کردمیاهنگو پل... روشن کردو راه افتادنویماش :/ 
 
 

 ... رها در اومدغی عوض کردم که جاهنگو
 

_ ؟ییییییچرا عوض کرد  
 
 

-  ... اهنگاتنیدرد حالم بهم خورد با ا
 

 ..امل_
 
 

_ ي ندارونمی اهنگ درست درمهی  
 

 ... کردمی فلشمو در اوردمو اهنگ  بابک جهانبخشو پلفمی تو کاز
 
 

 ..  عمرع از تو با خودمهی
گمی مدروغ  

 
 ... اروممیلی که خییتو
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يدی محیترج .. 
 

 ... گفتمصدبار
 

ی رفترمویمی تو میب ... 
 

شهی باورم ممن .. 
 

يدی که نشنبگو ... 
 

 ..  توي پاي روزهی اخر
 

رمی دست ماز  
   بارمکی مرمویم

يدی ندمنو  
   زودکمی دیشا

   من رو شد که هر باردست
   بهت حالم خرابهگفتم

يدی رسرید  
  دلتنگتم

  دارمازی نحضورتم
   فاصلهنیا

ستی نی وابستگنی ايسزا . 
   التماس من اگهبا
یگی ميزیچ  
 

ستی نی بگدی که بايزی اون چيحرفا  
رهاااا_ زدم غیج... اهنگ قطع شدهری  
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هاهاها... تو حستدمیر_ گفتدی غش خندغش   
 

شوررریب_ زدم رو بازوشو گفتم محکم  
 
 

برو کلتو بشور_ واسم در اورد گفتزبونشو .. 
 

پرو_ گفتمدمیخند  
 

می شدادهی پستادی پاساژ ايجلو ... 
 

م؟یخب اول واس من لباس بخر- رها  
 

 \:..چرا تو؟-
 

 چون بزرگترم_
 

-  قانع شدم
 

گرفتی ميرادی اهی از هر کدوم می رفتکای سمت بوتبه ... 
 

_ گهی دری بگی چهی ساعت شد هی...يریاه بم .. 
 
 

خب زشتن_رها  
 

- گهیاون لباس بنفشه قشنگ بود د...خفه شو  
 

واقن؟- رها  
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_ ومدی میلیارع بهت خ  
 

- می بخرمیپس بزن بر  
 

 .... برگشت راشا بودهویپسره .. همو گرفته بودن ي دستادمی دختر پسر دهی هوی  رفتم که کهی سمت بوتبه
نمی نزاشت ببدی دستمو کشرها ... 

 
 .رها راشا بود_

. 
_   بود؟یک

 
 راشا بخدا راشا بود_

 
چرت نگو نبود-  گفتعیسر ... 

 
_ دمیبخدا بود خودم د .. 

 
-   بابامی برایب...ببند دهنتو نبود

 
رونی بمی زدکیاز بوت...می داد بخرتی رها   رضانی بالخره امی رفتکیبه سمت بوت شدمو الیخیب .. 

 
 

_ ؟یکنیخب تو چه م  
 

- مینی ببمی به چشمم خورد برراهنی پهی  
.. 

_ می بریاوک ... 
 

شیاخ.. لباسو انتخاب کردمو تموم شدمی رفتکی سمت بوتبه  
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_   که؟يخوای نميزیکفش مفش چ
 

-  .. گرسنمهمی بخوری چهی مینه  رها بر
 

_ م؟ی بخوریچ ! 
 
 

- تزایپ  
 

_ می بزن بریاوک  
 

می نشستیرو صندل...می رها  به رستوران تو پاساژ رفتبا ... 
 

_   چه گرمهیییوا
 

_  ! نازگل؟گمی گرمه میلیاره خ
 

 جان؟_
 

_ ؟يتو واقعا راشا رو دوست دار ! 
 

پرسهی که مهی چ سوالنی اوااا ... 
 

_ شد؟یاره خب چ  
 

- ؟یکنی مارکی چياگه از دستش بد .. 
 

پرسهی مهی چنای چشه انی اوااا  
 

_ یپرسی مهی چنایا.¡حالت خوبه رها؟  
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. 
 

ي جورنی کرد گفت همی الکخنده ... 
با تعجب نگاش کردم خواستم .. شدرهی به پشت سرم خهوی که رها می اوردن وسط خوردن بودتزامونویپ

نه_ با داد گفتعیبرگردم که سر . 
 
 

وااا چته تو؟_ گفتمدمیترس !.. 
 

یچی هیچیه_ گفتی هلکهل  
 

 يزی بودن چگهی پسر دختر که پشت بهم نشسته بودن البته تو حلق هم دهی برگشتم پشت سرم که جز اروم
 ... لب گفتمری زیبرگشتمو جلل خالق...دمیند

 
چته؟-تند گفتم.. ادمو کنهیسگ م..گفتی مییزای چهی لب ری داشت زرها ! 

 
 

- ؟ي نشدریس...می برای بگمی میچی هیچی؟ه!ها !. 
 

_ رشدمیچرا س   
 ..بلند شدم خواستم برم که رها دستمو محکم گرفت.

 
 .!اه چته رها؟_

 
  خلوت تره بهترعمی برشی از در پشتایب_ گفت هل

 
 

_  ..! داره؟یچ فرق
 

- گهی دمی برينوری اایخب ب   
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تا فردا _ کرد گفتادمیدم خونه پ..زدی رها مشکوك منی اریتو کل مس...می رفتی تکون دادمو از در پشتيسر

 .. عشقميبابا
 

_ یخودافس اج ..  
 

 .. اومدی مکای مامانو نوتردادی بغی جي سمت خونه رفتم صدابه
 

؟..ي اون حرفو به زنه زدی واس چتیتربیپسره ب_مامان . 
 
 

خب حقش بود به من چ_ گفتدی غش غش خندکاینوتر  
 

سالمممم من اومدم_ خونه شدمو بلند گفتموارد .. 
 

يودمدیخوش ن_کاینوتر  
 

_ خورهی مامان هرس مي کردکاریباز چ..شوریب ... 
 

 یاضیرفتم واس عاقا کالس ر_ نگاه کردم که مامان با هرس گفتکای به نوتری رو مبل انداختمو سوالخودمو
کمیثبت نام کنه معلمش چاق بود  ... 

 
امبو بود گيادی نه زکمی_کاینوتر  

 
 به نای ادموی درس  مينجوری اره من اگهیخانومه داره بش م_ نگاش کرد که خندشو خورد گفتی چپکمامان

 ... رومونیوفتی نتی باربکلی هنی تو با اگهیزنه م
 

يری نمکای نوتریییی وامن ... 
 

 ... شدهتیتربی بنینخند ا..مرض_مامان.. خندهری ززدم
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_ گهیخب راست گفت د  

 
  خندهری زمی زدکای منو نوتربازم

 
_ نی شدتی اون باباتونه انقدر به شما رو داد اریهمش تقص  

 
شده؟یخانومم باز چ_بابا !.. 

 
 ری زد زهوی نگاه کرد کای برگشت سمت بابا با هرس تموم اون ماجرا رو گفت بابا اول سامت به نوترمامان

اخم بهمون نگاه کردمامانم خندش گرفته بود اما خودشو کنترل کرد با ...خنده .... 
 

  تو پسريرینم_بابا
 

چاکر بابا_کاینوتر ... 
 

؟يدی خریچ..ارینازگل برو باال لباستو در ب_مامان !   
 

_ راهنی پهی .. 
 

_ نمشیبب ... 
 
 

قشنگه مبارکت باشه_ در اوردمو به مامان بابا نشون دادم که مامان گفت راهنویپ .. 
 

_ ی  مامانیمرس  
 

م؟ی داریشام چ_کاینوتر ! 
 

فسنجون_مامان ... 
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 .. فسنجونیییا

_ خورمیمن نم  
 

کنمیواست کتلت درست م_ نگام کرد گفتی چپکمامان  
 

_   خوردمتزای پینه گرسنم ن
 

يکوفت بخور_کاینوتر  
 

؟ي دارکاری با دخترم چتیتربیب_ گفتکای زد پس گردن نوتربابا !. 
 

دختر دوست- گفتی لباشو جمع کرد با حالت باحالکاینوتر ... 
 

 . نکني اونجورافتویمامان فدات ق_مامان
 

چاکر ننم_ بازشی با نکاینوتر   
 

به سمت باال رفتم لباسمو در اوردم..دی نگاش کرد که بابا خندی چپکمامان  
 

 یکس... فعال کردمو رفتم تلگراموینت گوش...ی زنگای اس ام اس کی از غی نگاه کردم درمویگوش
 ... گزاشتنی پست چنمی ببی فضولنستای شدمو رفتم االیخیب...نبود

 
  با عشقمدی نوشته بود خررشمی گزاشته بود زموی که امروز باهم گرفته بودویعکس.. پست گزاشته بود رها

یزمیعز... واسش کامنت گزاشتمرشیز   
 

دستام تو .... نوشته بودرشیز... دختر پسر تو دست هم بودهی اونم پست گزاشته بود دست مای رجی پرفتم
ی زندگیعنی نیا...تته دستا ... 

 
خواهر ما رو..زرت-رها.. رو خوندمکامنتا  
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حرف مفت نزن-مایر  
 ... دوتا بودنیهم

 
 

به ساعت تو دست پسره و دستبند تو دست .... تو مغزم جرقه زدزی چهی که رونی بامی بجشی از پخواستم
 که من واسه راشا هیساعت...ساعتم...اون ساعتم...ماسی دستبند رنیا...شهینه باورم نم... شدمرهیدختره خ

دهی می چه معننایاخه ا...عی چنیا...دمیخر .... 
 

 ... زنگ خوردمیگوش
 

  .!بله؟_
 

؟یسالم خوب-راشا !. 
 

   !مگه  مهمه؟-
 

_  .. باشهدیمهم نبا
 

راشا؟_ نگفت اروم لب زدمیچیاونم ه... نگفتميزیچ !. 
 
 

 .!بله؟-
 

گهههی نمگهید.... جانمگهی نمگهید!...بله؟ ... 
 

_ ؟يدوستم دار ! 
 

- خدافظ...عه مامان صدا زد   
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 فکرا به خواب نیبا ا...دوستم داره...زنعمو صداش کرد...نه دوسم داره!...نداره؟....دوستم نداره... قطع کردعیسر
 ....رفتم

 
 و دکلته بود خوردی برش منهی سری که از زراهنی پهی نگاه کردم لباسم تو تنم فوق العاده بود نهی خودم تو ابه

 لباسم کال حی شرمنده تشرزی عزيرمان خونا(شدی می سه سانتقهیاما قسمت باالش از تور بود که به صورت 
 ( شرمندهیخوب ن

 رو ختموی جلو راموی موهامو لول کردم چتردمیکفش پاشنه بلند قرمزمو پوش...ومدی میلی خدمی پوست سفبه
 ... شدی رژ قرمز ظاهرم عالهیبا )یحیچه تشر( کردممی از مالشتری بکمی شی اراهی... تل قرمز زدمهیسرم 

 
 

رونی از اتاق زدم بدموی جلو باز بلندمو پوشمانتو  
.  ... رو مبل نشسته بود تبلتش دستش بودکاینوتر

بایچه ز...يچ عجب اومد-کاینوتر ..   به به به به
 

- ی داداشيتو هم خوشگل شد ... 
 

  خوشگلميمن که خدادا_ گفتدی تو موهاش کشیدست
.. 

 
 اعتماد به نفستو-

 
 ..! پرنسس بابا؟ياماده ا- بابا اومديصدا

 
_ ملکت کو؟..ییاره بابا !  

 
نجامیمن ا_مامان .. 

 
جلو رفتمو گونشو ... خوشگل شده بودیلی خوشگل و بلند سبز تنش بود که خراهنی پهی... مامان نگاه کردمبه

 .... صورتش رووفتهی که رژم ندمی بوسيجور
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_   مامان خوشگلميفدا

 
_ زکمی عزیزمیعز ... 

 
رهی بگلی منم تحویکی_کاینوتر ☹️  

 
 .. مرد بابامی برایب_بابا

 
 ... رو گرفت اونا جلو رفتن ما پشتشونکای نوتردست

 
 خودشو گزاشت که منو ي از اهنگایکیبابا ...می به سمت باغ حرکت کردموی خوشگل بابا شدنی ماشسوار

میخوندی هم باهاش مکاینوتر ... 
 
 

میدی باغ رسيجلو .. 
 

(  ( و شکستانتیخ_ دوميباز
. میو وارد سالن شد...می شدادهی پنیاز ماش  

 .. چه خوشگل شده بوددمیرها رو د.   در اوردممانتومو
 

ي وشدبای عشقم چع زیییوا_رها  
 

  همزیتو ن- کردمو گفتمبغلش
 
 

 یلی که نه خکمی البته ومدی تنش بود که بس میی دکلته  حنانراهی پهی مایر...می شدکی رها به بچها نزدبا
 ...باز بود

 
خخخ.. تو صورتش رفتی که ماشاال انگشتت مششمیارا ..... 
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 ... بودمستادهی بلند ازی همه دور ممی کردکی شدمو سالم علکی نزدبهشون
دمیپوس!. راد کجان؟ی راشا و کنیاه ا_ریام  
 

  کشکم؟نجایمن ا_)ری امقیرف(پاشا
 

ينه چغندر-ریام  
 

ری زد رو شونه امیکی پاشا ... 
نازگل؟_ریام . 

 
 !بله؟_

 
_ گرده؟ی برمی کینازل !.. 

 
_ شد؟ی چدونمیواال نم ! 

 
ارهی برهی بگی زن خارجکهی ادی بگم داره مخواسمیم-  بازگفتشی نبا .. 

 
 ... خندهری زمیزد

؟يخوای میدکل خارجک.. مجلس هستنی همه دختر تو همنیا_پاشا !.. 
 

-  .. باال ترهشیفتی کیخارج
 

شوریخفه شو ب_رها  
 

بایبه به چ ز...اووو اومدن_ به خودم اومدمریبا داد ام... داشتمی دلشوره خاصهی چم بود دونمینم .. 
 

درد چته؟_راشا !.. 
 

ستادی اریکنار ام..با هممون سالم کرد ... نگاه کردم چه خوشگل شده بودبهش ... 
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ییدختره خله خدا..کردی بم نگاه مي با حالت مرموزمایر .. 

 
 ..! راد کو؟یک_ریام

 
دارهی ام دست از سر کارش بر نمیتو مهمون.. از دوستاشیکی شیرفت پ_راشا ... 

 
ندشه؟یبده به فکر ا_ریام !.. 

 
کشهیخودشو داره م.  هی چ کارکنهی منمی بابام داره تامیبابا وقت_راشا .. 

 
 .. باشهبشی پسر دستش تو جهی..چرا خوبه که_رها

 
هی چه کارننی منم تاميته نسل بعد-راشا  

 
 

 برسه نه با جای خودش به دیبنظرم پسر با...یلی اما تفکراتمون با هم فرق داره خیلی دوسش دارم خدرسته
 ...پول بابا

 
می اهنگ بزارم برقصهیبرم _رها ... 

 
اره برو بدو-ریام  
 

یی برم دسشوخوامیمن م_ش بردم گفتم  گوشکیرو به رها کردمو سرمو نزد... داشتمییدسشو . 
 

برو خوش بگذره_ باز گفتشی نبا .. 
 

 . بارش کردمو به سمت اونور باغ حرکت کردميشعوریب
 



 57 

نه ...کنهی مکاری چواریاه وسط باغ د...واری دهیخوردم به ...بومب... کهرفتمی داشتم مينطوری بود همنیی پاسرم
 ..درخت بود پس

 .... درد دماغم تو چشمام اب افتاده بود دستمو جلو صورتماز
 

_  ... مماخمییییوااا
 

هواست کجاس؟_ رادیک !. 
 
 

یچه سفت.... سالميوا_ نگاه کرد هل گفتمشی کنارو به صورت جددمی از رو صورتم کشدستمو .. 
 

ینی زهیچ_هل گفتم... گفتمی چاخخخ ... 
 

؟ي بریخواسیکجا م_ زد گفتيپوزخند !. 
 

ییدسشو_ ماساژ دادمو گفتمدماغمو .. 
 

ي نخوری باز به کسنیفقط جلوتو بب... بروایب_ گفتدی کشکنار  ... 
 
 

 نتونسم ازش چوقتیه... پسر کاراش قابل فهم نبودنیا... شلوارش کرد از کنارم گذشتبی تو جدستشو
دسیچی پیلیخ... بفهمميزیچ ... 

 
 

 ... سبک شدمشیاه... رفتممیی شدم به دسشوالشیخیب
 شیپ...کردی اهنگ گوش امدمو کر ميصدا.. کردهکاری رها خل چل چنی اییوا...رونی از باغ اومدم بعیسر

 ... رفتمنایمامان ا
 

_ ن؟یعه سالم زنعمچ خوب !. 
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_ ؟ی تو خوبزمیسالم عز !.. 

 
_  . قربونتونیمرس

 
 

باباشون کجان؟_ به مامان کردمو گفتمرو !. 
 

اون سمت ان_و خورد گفت از اب پرتغالشکمی مامان .. 
 
 

 ... نگاه کردمستی گفتم به وسط پیاهان
گهی برقص دایب_رها ... 

 
 شلوغه حوصله ندارم_

 
نمیوااا پاشو پاشو برقص بب_عمه .. 

 
  کن خودتوی خالکمیبلند شو _مامان

 
هیاوف چه خبرن انگار پارت...می رفتستی رها سمت پبا  
 شهاب رمضان دمیاهنگ من واست جونمو م.. اومدیمی مالیلی اهنگ خهوی که میدی رقصکمی رها با

میهمه نشستن  فقط منو رها وسط بود...عاشق اهنگش بودم...بود  
 

_ کننیهمه نگاه م..مینی بشای رها بیییوا .. 
 

اه گمشو برقص بابا_رها  
 

 ...اما_
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گهیبرقص د_ بگم گفتيزی چنذاشت   
 

 البته من خانومانه تر دمیرقصی هم مهی اهنگو شبنی امیرفتیمنو رها چون کالس رقص م...میدی رها رقصبا
 ... بودشتری بتی بقول رها عشوه خرکدمیرقصیم

 
دمی رو خودم حس کردم اما نفهموی کل رقصمون نگاهتو ...... 

 
 دمی بودو دمای برگشتم که راشا مشروب به دستو که کنارش ردمیرقصی کالفه شده بودم همونطور که مگهید

زدی حرف ممای بلکه داشت با رکردیاما اون به من نگاه نم ... 
 
 

کردی نگاه مستیبه پ. راد خورد با اخمی لحظه چشمم به کهی برگشتم که دوباره ... 
 
  سمت ضبطدیی انداخت اهنگ تموم شد رها دوری لب به مشروبش زد سرشو زهی

22:43 16,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part21 

 
 ... عاشق بفرما وسطری پي گفت زوجاکرفونی کرد از همون باال با می پلویکی رمانتاهنگ

 
 .... نشستمهی بقشی رفتن پهی و بابا و بقمامان

یرقصی مبایز_پاشا... نشسته بودمری پاشا و امشیپ  
 

یمرس_ زدمو گفتميلبخند .  
 

  کالس بروهی_ رادیک
 

هن؟_ تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا ! 
 

_   کالس بروهی
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د؟یبد رقص_ریام !... 
 

 ... قشنگ بودیلیخ... بودی راد عالیبابا ک_ سوالشو خودش جواب دادجواب
 

 ... بره معلم شهدیبا_) رضاشونیی دالی راد و فامی کقیرف(مهرشاد
 

 ... باهام داره های چه مشکلدونمیمن نم... گفتزی چهی لب ری راد اخم کرد زیک
 

نییبدو...نیب شماها برخ_عمه... اومدننای امامان ... 
 

️☹ برقصم؟یبا ک_ریام  
 

دخترعمه اش ،دختر مهبا( به عسل رو ️ ؟ی بام گردالیرقصیم_کرد گفت ( ☹️  
 

  عمتهی گردالشوریب_عسل
 

یدخترت بهت گفت گردال...عمه مهبا..عمه _ گفتي با لحن خنده دارریام  
 

(  (... عمهگفتمی منم بش مشدیمهبا چون دختر عمه ننه م
نی برقصنی پاشتایتربیب_ مهباعمه  

 
 دست مایر... نگاه کردمستیبه پ...رها هم با پاشا رفت.. بلندشد دست عسلو گرفتو رفتن جلو که برقصنریام

بغض کردم.. بهم نگاهم نکردیراشا حت...راشا رو گرفتو اونام رفتن ... 
 

گهیوااا توهم برو د_عمه   
 

 نه حوصله ندارم_
 

بلندشو راد تو هم یوااا ک_زنعمو ... 
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  راد برقصیبلندشو بدو با ک_ من کرد گفتروبه
 

  .اما_
 

عی سرعیسر_ دی حرفم پروسط  
.. 

 ... مرده برقو خاموش کرده بودلیرها زل..می رفتستی سمت پیی راد بلند شد دوتایک
 

کردی سامت بهم نگاه منطوری بودم اونم همستادهی اجلوش ... 
میرقصینم_ گفتماروم .. 

 
 تو گمویدسته خودشم رو کمرم گذاشت دست د...و از کنارم گرفت گذاشت رو شونشو اومد دستمجلوتر

 ...دستاش گرفت
 

 حلقه مای چشمم به راشا افتاد که دستاشو دور کمر رنایتو اون نور کم ا...می کرددنی اروم شروع به رقصاروم
؟ی چیعنی نایا... هم دستاشو دور گردن راشامایر...کرده بود !.. 

 
 حرکت دستمو انداخت دور گردنش دست خودشم رو هی راد تو یک... شدختهی قطره اشکم رهی ناخوداگاه
 ...کمرم

 
 نیا.. بغض کرددی ادما نبایواس خاطر بعض_ به گوشم اروم گفتخوردیگرماش م... گوشم اورد کی نزدسرشو

 ... نباشکیکوچ...کهی کوچیعنی..یفی ضعیعنی یبغض که کن..... شکستیعنی
 

 . بم مردونه قشنگ بودیلیصداش خ...گفتی اروم اروم م کالماتشوهمه
 ... راشاي نه قشنگتر از صدااما

مای بجز راشا و رمیهمه دور هم بود... می رفتهیبه سمت بق... راد فاصله گرفتم ی تمون شد از کاهنگ .. 
ااایدیرقصیخوب م_ عسل نشستم گفتمشیپ  
 

ساله چه به رقص16دختر ..گرفتیکجاش خوب بود همش خندم م_ کرد گفتی باحالي خنده اعسل .. 
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گهیبابا خوبه د...دی رقصایلیساله بهتر از خ16 دختر نیهم-ریام  
 

 .. اونو خوندشدیاز چشماش م.. دوست داشتیلی عسلو خریام.. به حرفش زدم يلبخند
 
 

روم شد ختهی دست عسل بهم خورد رهوی که خوردمی اب پرتقال مداشتم .. 
 

دیببخش... خدا مرگم بدهیییوا_عسل  
 

  نداره بابارادیا_ گفتمدمویخند
 

ته باغ خطر ناکه..عمه فدات برو باال _عمه ... 
 

 درا رو وا یکی یکی..گشتمی مییداشتم دنبال دستشو... از پلها رفتم باال می گفتم به سمت خونه رفتي اباشه
کردمیم ... 

 
با بهت به صحنه رو به رو نگاه ...اما باز کردنم برابر شد با شکستنم.. به سمت در رفتو بازش کردمدستم

کردمیم .. 
 

19:57 17,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part22 

 
 يلبا... به صحنه روبه به نگاه کردم.... دیبوسی رو ممای ريراشا من داشت لبا!   ..  ؟نیا...دمیدی می چمن

 که جفتشون هول  کردن برگشتن هی گرریپخ زدن ز... شدمیداشتم خفه م...دنیبوسی مقی رو عمگهیهمد
  .  به راشا نگاه کردمهیبا گر...سمتم

من...من...نازگل_ گفتعیسر  
 

سیه....سیه_ گفتمهی گرغی جبا  
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یدونستی مویهمه چ...یدونستیم-  گفتنمایرو به ر.. هق کردم رفتم جلوشونهق ..  
 

یلیخ.  ی اشغالیلیخ- راشا کردمو گفتمروبه  ..  
عشقت مبارك... مباركدتیعشق جد- گفتمهی اشاره زدمو با گرمای ربه    

 
رو دوتا ... ساختمون به سمت پشت باغ رفتمیاز در پشت...ومدی مزدی راشا که صدام مي صدارونی در زدم باز

دیاونو بوس...دیاون بوس..... کردانتیعشقم بهم خ...دمی دانتیخ....شکستم...شکستم...زانوم افتادم .... 
 
 

*** ،دوسش دارم ... 
یول .. . 

 ... دارهدوستش
 **... زمونسي بازنیا

 
 

زجه زدم..  زجه زدم... زدمغیج.. ... زدمغیج.....دروغهههه...دروغه...نه ...دمی نالزدمی که هق مهمونطور     
 
 

برگشتم رها بود... رو شونم نشستی که دستزدی بود هق منیی پاسرم ... 
 

_ ؟یدونستیم!... نه؟یدونستیتو م!.. رها؟يدید !.. 
 

 ... شهتیزی چهی دمیترسی مدیببخش_ شد گفتي رها جارياشکا
 

یگفتیراست م...یگفتیراست م...دوسم نداشت... رهايدید_ گفتم هی گربا ... 
رها؟_ کردمو گفتمناله !. 

 
 !جانم؟+

 
دوستش داشتم...دوسش دارم_ هق هق گفتمبا ... 
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انقدر هق زدم که نا نداشتم بلندشم... بغلم کرد تو بغلش هق زدمرها ... 
می برایب...انای منایاالن مامانت ا... نکن فداتشمهیگر...سیه_ صورتمو تو دستاش قاب گرفترها ... 

 
_ نداشتدوستم ... دادمیباز...راشا دوستم نداشت....رهااا!..ام؟یکجا ب ... 

 
 ... زدبی رها غهوی....کردی مهیگر...شدمیبلند نم... که بلند شم کردی مي هر کاررها

دوسم نداشت....دوسم نداشت_ به اسمون گفتمرو ...... 
 

دستمو رو گلوم گذاشتم که نفس ....ومدینفسم باال نم...رمیمیچرا نم!...ها؟!.. ؟رمیمیچرا من نم....رمیمی مدارم
 ... شداهی سی همه چهوی...اما نشد...بکشم

 
اهیس....اممممیمثل دن...اهی ساهیس .... 

 
19:57 17,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#part23 
 
 

من کجام؟..کردمی نگاه مدی تعجب به اتاق سفبا !... 
 

 . پوش داخل شددی خانوم سفهی در وا شد هوی
 

 .! گلم؟یخوب_خانومه
 

 .! کجاس؟نجایا_ گفتمي گرفته اي تکون دادمو با صدايسر
 
 

+   گلممارستانهیب
 

- کنم؟ی مکاری چنجایمن ا...من !.. 
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_ ي بودهوشیب...شک بت وارد شده بود...یینجای اشهی مي هفته اهی .. 

 
خوامیمامانمو م_ بغض گفتمبا ... 

 
 ... گلمشتی پادی بگمیاالن م_ کرد گفتي سرممو دست کارپرستاره

 
 

 ... وارد شدهیمامان با گر... گذشت در وا شدنیچند م...چشمامو بستم... رونی در زد باز
 ... اومد جلو بغلم کردعیسر

 
چت شد فدات شم؟...عسل مامان_مامان ! 

 
-  ... نکنهی گریمامان..سیه

 
زم؟ی عزیخوب.. گفتنتی مامانيفدا_ گفتدی بلند کرد رو چشمامو بوسسرشو . 

 
 ...! کجان؟کایبابا و نوتر..اره_ زدمو گفتم ی تلخلبخند

 
-  ... االن به باباتزنهیپرستار گفت زنگ م... بودن فرستادمشون خونهنجایتابحال ا

 
 ...خستم_

 
بخواب...ي هفته خواب بودهیتو _ گفتدی به سرم کشیدست ... 

 
چشمامو بستم به خواب فرو رفتم.. مامانو محکم فشار دادمويدستا ... 

 
 ...راشا#

 
 .! عشقم؟شدهیچ_ به خودم اومدممای ري صدابا
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_  ..! از نازگل نشد؟يخبر

 
 ...نهونشد عشقم-

 
خواستمینم....خواستمیمن نم.. شهنی اخواستمیمن نم....یییییلعنت...یلعنت ... 

 
 ...! پس؟می خواستگاريای میراشا ک_مایر

 
 ..!ها؟_

 
- ؟يای می کگمیم !.. 

 
_ دونمینم...دونمینم  

 
_  ... کردي کارشهی باال نمادیشکمم ب... کن عشقميارهوکی

 
  کردمکاریمن چ... نگاه کردمششی صورت غرق ارابه

.. انی بگمیپس فردا به مامان بابا م_اروم گفتم.... کردمکاریبا نازگل چ . 
 
 

عاشقتم_ گفتدی جلو گونمو بوساومد ... 
 

لعنت....لعنت به خودم...لعنت به اون مشروب...لعنت به اون شب... الز کنارش رد شدميزی چچی هبدون ... 
 

 نازگل#
 

 راد و راشا و یهمه اومدن مالقتم بجز ک... که مرخص شدمو اومد خونهشدی مي روز6 ،5 حدود
متنفرم....متنفرم ازت راشا...هه...مایر .... 
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 .... شمرهی جا خهیبه ....خودمو بزنم... کنمهیگر... گوش کنم  اهنگ نمی مدت کارم شده بود تو اتاقم بشنیا
 

 ... قراره عقد کنندمیاز دهن مامان شن... روزید... روزید
 

ينابودم کرد....ينابودم کرد... منویکشت...يازت متنفرم راشا سرمد... شدمرهی خمی عکس تو گوشبه ... 
 

ينابودم کرد_م شد داد زدکهی که صد تواری به ددمی محکم کوبلویموبا .... 
 
 

  به من نگاه کرددهیترس... باز شد مامان با هل داخل شددر
_  ...! نازگل؟شدهیچ

 
یچیه...یچیه..یچیه_ تکون دادمو گفتمسرمو ... 

 
_ ؟ي چرا شکوندتویگوش !.. 

 
 

اعصابم خورد شد..هنگ کرد_ مامان نفهمه گفتمنکهی خاطر اواس .. 
 

_  ... شامای بنیی پارمیمن م...خل چل
 

 ... نگاه کردمنهی رفتم به دختر تو انهیجلو ا... گفتم ي اباشه
 .... مرده متحركهی...دادی نازگل گذشته رو نشون نمگهید

 
 .... مرده متحركهی

 
 

19:57 17,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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اشتها نداشتم...زیر م کردمو نشستم سکای با بابا و نوتریسالم اروم...نییپا... پلها اومدماز ... 
 

؟ي کردهیگر_بابا ! 
 

_ ؟ینه واسه چ!...ها؟ ! 
 

چشمات پف داره_کاینوتر ... 
 

هینجوری اخوابمی مادیز... کجا بودهینه گر_ زدمو گفتمي تکون دادمو لبخند  مسخره ايسر ... 
 
 

 ! دانشگاه؟ي بريقصد ندار_مامان
 

- رمیم...رمیم ... 
 

 ... کارت دارم بعد شامنیبش_ بلند شدم که بابا گفتمی صندلاز
 

 ... نگفتمیچیه.. کردموي اخر شام با غذام بازتا
 

 ... جمع کنلوی مامان کمک کردم وسابه
 

نی بششمی پایب_بابا .. 
 

 .. بابابزرگتشی پي بردیبا_ نشستم که بابا شروع کرد به حرف زدنششیپ
 
 

 ... ببره شمالخوادیبابا همه نوهاشو م_ بهش نگاه کردم که گفتیسوال
 

 .!چرا؟_
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+  ... بهت بگهویو اونجام قراره موضوع مهم... دوست دارن فقط با نوه هام باشمگهیچون م
 

_ ؟یچ موضوع !.. 
 

+  ... نشدی ولگرفتمی جلوشو مشدیاگه م... بدونیول... بهت بگمتونمینم
 

دمیحرفاشو نفهم... رو مبل بلند شد به سمت اتاقش رفتاز ... 
 

 ... شدمرهی رو به روم خواریبه د.. کردمی  پلشمسوی الي از اهنگایکی.... سمت اتاقم رفتموبه
 

""   ذره ادمههی کردمیفکر م
 

 ...  تنها شدرفت
 

   . عالمههی دلم
 

ادمهی که یی تا اونجاالبته .  
 

 (خودمم  شروع کردم به زمزمه کردن اهنگش)
 

   خسته شدممن
   ادمااز
  تعنه هاشوناز
. 
 

  شدم از اومدناخسته
 رفتناشون

   از ادماخسته
  روهاشادهیپ
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   که خواسته بودمازت
  باشمزاقبم
  تنهام تنهام تنهامچقدر

 
   تو دستامی سرده بچقد
   از اشکه سرده چشمامپره

 
م تنهام تنهام تنهاچقدر   

 
  تو دستامی سرده بچقدر

  
خوامی متورو   

 
خوامیم   
 

خوامیم   
 

  اشکه سرده چشمامپراز
 

 ... نبودنیرسمش ا.... نبودنی ایرسم عاشق... رسمش نبودنیا_اروم گفتم... شکستبغضم
 

00:10 19,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 ... چقدر گذشت که چشمام گرم شد به خواب فرو رفتمدونمینم

 
 .. شدمداری مامان از خواب بي با صداصبح

 
 ... خونه اقاجوني بردیبعدازظهره مامان با3نازگل پاشو _مامان
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؟؟!اونجا چرا؟_ گفتمي گرفته اي اروم وا کردم با صداچشامو  

 
+ بلند شو... بابات گفتااشبیحواس پرت د  

 
 
 دمی مانتو شلوار پوشهی نداشتم شمیحوصله ارا... روحمو شستمیبلند شدمو تند تند صورت ب حال از جام یب

 ...شالمو سر کردم
نیی پله اومدم پااز  
 

 ... رژ بزن القلهی...ي شدتی مهیوااا چرا شب_مامان
 

 حوصله ندارم مامانم_
 

 .! خودم برم؟ای برهیبابا م_ نگام کرد که گفتمی خاصي جورهی
 

+ ؟ي بري که بخواي جمع کردلتویوسا !. 
 

_  .. دارهلهیمگه نباز به وس
 

+  .. شماالاايقراره بر
 

 جمع نکردم_
 

+. ادی مگهی ساعت دمی نهی باباتم کنمیبرو صبونه بخور من جمعشون م ... 
 
 

 ... شدمرهی خاموش خونیزی حال خودمو رو مبل انداختم به تلویب
 

 ... مامان به خودم اومدممغی جي صدابا
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+ ـــــــل؟نازگ !. . 

 
 جان؟_

 
+ يتو کع صبونه نخورد   

 
_ ی ندارم مامانلیم .. 

 
+ نمیبدو بب!.؟ی چیعنیوااا  .. 

 
_ خوامیمامان نم .. 

 
 ... لحظه در به صدا در اومدهمون

بابا اومد_ رفتمو چمدونمو از دست مامان گرفتمو گفتمجلو . 
 
 

فداتشم مراقب  خودت باش_ گفتمدموی رفتمو گونشو بوسجلو ... 
 

گهی که مدونهی مزی چهیگوش کن به حرف پدر بزرگت  _ گفتدی گونمو بوسمامان  ... 
 

_ ؟یچ ! 
 
 

+ مراقب خودتم باش... برو فداتشمیچیه  
 

  بابا شدمنی سوار ماشرونی از خونه زدم بدمی گونشو بوسدوباره
 

 سالم بابا_
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+  ..! بابا؟یخوب..سالم دخترم
 

_ میبر..ییاره بابا  
 

 .. روشن کرد به سمت خونه عاقا جون رفتنوی ماشبابا
 

 ... نشدمی حالیچی هی بابا و امروز مامان فکر کردم ولشبی دي کل راه به حرفاتو
 

00:10 19,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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  ی راشا عوضنیرهاشون داشتن سوار ماش...میبا بابا داخل رفت... شدمادهی در خونه عاقا جون پجلو
کجا؟_ رو به رها گفتمدمیچشمامو ازش دز...شدنیم ! 

 
؟یعه سالم خوب_رها ! 

 
ادی بامون برمی اممی با راشا برمایبابا بزرگ گفت منو ر_ تکون دادم که ادامه دادي حوصله سریب   
 

يبابا...فداتشم...یمن برم اج...یکنی مکاری تو چدونمینم_ نگاش کردم که گفتیسوال ... 
 
 

  باالمی برایب_بابا... شد رفتننی جدا شد سوار ماشازم
 

 ... خدا اخموههشهی پسر همنیا... ششی راد هم اخمو پی جون نشسته بود و کاقا
 

سالم-  گرفتم گفتمي رفتم با صداجلو .. 
 

 !  بابا؟یخوب..سالم دخترم -بابابزرگ
 

_ سمی بد نیمرس  
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  بابا جاني بریتونیم_ کرد گفتای به ارمرو

 
اجون؟اق-بابا ! 

 
 برو حواسم هست+

 
ستی نیبه مرد بودنت شک_ راد گذاشت گفتی تکون داد رفت جلو دستشو رو شونه کي سربابا ... 

 
کردمی تعجب بهشون نگاه مبا  
 
 

 .. مراقب خودت باشدی بوسمویشونی جلو اومد پبابا
 

 .. کنارم گذشتو رفت به رفتنش نگاه کردمازم
 

میخب خب  بر_ بزرگبابا  
 

 !کجا؟_
 
 

+ ااایحواس پرت شد.. دخترگهیشمال د  
 

 !اما؟_
 

+ میری راد می رفتن مام با کهیاما نداره که بق  
 
 

رونی بمی راد از خونه زدی تکون دادمو با بابا بزرگو کيسر  
.. 
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  اقاجون متوقف شدميخواستم پشت سوار شم که با صدا... رنگ داشتی پورشه مشکهی راد یک
. 
 

نیتو جلو بش_اقاجون   
 

_   کهشهیماما ن
 

+ نی جلو بشیکه بتونم دراز بکشم تو جوون..نمی پشت بشدی بارمیچرا دختر من پ  
 
 
 

کردی به اقا جون نگاه می راد داشت با حالت خاصیبرگشتم سمت ک... تعحب بهش نگاه کردمبا ... 
 
  شدمو سوار شدمالیخیب
 

20:17 19,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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     دارهی خاصياخالقا...ساکت اخمو... پسر چه ساکتهنی واسم جالبه که ایلیخ... رادم سوار شدیک
 

 ... شلوغ پر از گرد غباريابونایبه خ... شدمرهی خررنی چونم زدمو به بری راد شدمو دستمو زی کالیخیب
 :  کردی پلوی راد دست برد اهنگیک

 
   نگاههی نگاه هی
 
  قدمهی قدم هی
 

  تو اومدمدنبال
 



 76 

زموی همه چي شددمید   
 

  از خودمگذرمی تو مواسه
 

  خودم اومدمبه
 

  وجودم عاشق شدمي با همه دمید
 

2 شدمعاشق  
 

دلم شکسته قلبم پره درده....یرفتـــ  
 

 (اروم منم باهاش زمزمه کردم)
 

  خسته کردههی بغض گرگلومو
 

زنهی مشمیآت   
 

  چه سردهشبام
 

  شکسته قلبم پر دردهدلم
 

  خسته کردههی بغض،گرگلومو
 

  شبام چه سردهزنهی مشمیآت
 

یدونستی متوکه   
 

شهی من هميشونها   
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   هاتههی گرهمدم
 

يدیدی مخودت   
 
   هستیکی
 

ي تو روزاکه   
 

  ،بدت باهاتهخوب
 ! باهاتــه؟ی کحاال

 
 .. تو هر لحظه چشم براتهی بدونکه

 
  بـراتـهچشـم

 
ےرفتـــــ  

 
   شکستهدلم

 
   پره دردهقلبم

 
  خسته کردههی بغض ،گرگلومو

 
زنهی مشمیآت   
 

   که سردهشبام
 

   شکستهدلم
 

  پـره دردهقلبم
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هی بغض گرگلومو   

 
  کردهخسته

 
زنهی مشمیآت   
 

  چه سردهشبام
(Ramin Bibak_Ye Negah) 

 
20:17 19,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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  بودسی خدمی صورتم دست کشبه
 

؟ي کردکاری شرکتتو چي راد کارایک_اقاجون ! 
 

کردمی بودم به حرفاشون گوش مرهی خرونی که به بهمونطور  
 

رهی مشیکارا که همشون خوب پ_ رادیک  
 

+ ؟ي کردکاری چیبا فرهان ! 
 

  کنم اخراجش کردمتونستمی  مکاریچ_ رادیک
 

+ ؟.ی سادگنیبه هم ! 
 

_ دم منم اخراجش کرزدی حرف مفت ميادیاره ز  
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+  ! ن؟يدیسهم راشا رو خر
 
 

 ... شدزی ناخوداگاه تگوشام
_ خوامی نمی بخرم ولترنمینه م  

 
 !چرا پسرم؟+

 
_ بابا چند وقت ... کار کنه دی چون باباش داره نباکنهیفکر م.. پدر بزرگ که راشا عقل ندارهدیدونیخودتون م

 ی همه کارا رو دوش منه ولکنهی نمي درسته تو شرکت کاردهی به راشا نمیچی گفت که هشیپ
شهی ازش نابود مرمیبگ...داداشمه..خب ... 

 
 

 .... انی اضافیی ادمانیهمچ... بشهدیبا...نابود نشه..شی داداشه الشترسهیم...هه!....نابود؟
 

+  تا ی نخواستن راهمو ادامه بدن ولچکدومیپدرت عموت ه...کنمیبهت افتخار  م... بابا جانیکنی میکار خوب
 .... ببنمتونمیتو تو م...یتونیم

 
کردمی جاهاش رنگش رفته بود باز  مشتری روش بود که بی ناخونام که الك مشکبا .... 

 
نازگل؟_اقاجون  

 
بله؟_ گفتممنگ ! 

 
+  !? بابا جانیگرسنت ن

 
 

 نه_
 

 ... هستی ولستی گرسنش نگهی دختر منی امی بخورزی چهی ستی جا باهی_ راد کرد گفتی رو به کاقاجون
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االن_ رادیک ... 

 
 

دییبفرما_گفت...ستادی رستوران اهی بعد جلو نیم5 هی ... 
 

  شو نازگلادهیپ_اقاجون
 

 بود راه نییسرم پا...اونا جلو بودن منم پشتشون...می رستوران رفتمتیبه ... شدمادهی وا کردمو پنوی در ماشاروم
 ... گفتمی اخنیافتادم زم... محکم بهم تنه زدیکی هوی که رفتمیم

 
؟ي جوجو چرا افتادیاخ_پسره !. 

 
 

  نکردمسیبرو گمشو تا نزدم دهنتو سرو_ راد اومدی کيکه صدا... درد پام دندونامو فشار دادم از
 

دوست دخترته؟_پسره ! 
 

   برو جوونایاستغفرهللا ب_اقاجون
 

  که بلند شمرهی راد اومد سمتم دستمو بگیک
   بچه سوسولو چه اخهنیا!...؟يری پیگی میتو چ_پسره

 
 

ولش کن..نه بابا_ راد دستمو ول کرد که هجوم ببره سمت پسره که اقاجون دستشو گرفت گفتیک  .. 
 

زنشه..گمشو _ به پسره کرد گفترو ... 
 

! گفت االن؟یاقاجون چ...  سرمو باال اوردم که گردنم رگ به رگ شديجور  
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مراقب زنت باش...يعه پس با-پسره  
 

  برو گمشوایب...خور گه ن_ رادیک
 

 ... راد اومد سمتمو محکم دستمو گرفت که فکر کنم استخونم شکستی رفت کپسره
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؟ینیبی جلوتو نمانای احيکور_ رادیک !   

 
 .   بودنییسرم پا_به زور گفتم...مودی دستم درد مشوریب

 
هیکاف- بگه که اقاجون گفتيزی راد خواست چیک  
 

دستمو با دست چپم ماساژ دادم...اه دستم... ول کرددستمو ... 
گهی دفتیراه ب_ رادیک  
 

 ... دفعه همقدم شدم باشنیا.. کردمو راه افتادمیاخم
گنده بک... بودنشی تا سقدم  

.. 
یکیکوچ_ رادیک .. 

 
 !هن؟_

 
یکی کوچتوی نکن قد فنچسهیگفتم مقا_ زد گفتيپوزخند ... 

 
_ يتو گنده ا...سمی نکیکوچ  

 
+ یکیکوچ ... 
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رو ... نبودينجوری ای ولکردیراشا با ادم کل کل م... لب فش بش دادمری بگم که جلوتر رفتو ززی چهی رفتم

بم گفت فنچ...دوست دارم بزنم تو کلش...اعصابه ... 
هم از تو هم از راشا... ازتادیبدم م...ی عوضیعوض ... 

 
 دهی کوبهی رادم ی کگریتا ج2 سفارش دادم و اقاجون دهی کوبهیمن ...می نشستزی مهیرو  راد ی اقاجون و کبا

 . اشتهام وا شده بودمومدی که مییبا بوها....
 
 

بود.. گرسنمیلیخ...با ولع شروع به خوردن کردم... رو اوردنغذا ... 
 کنمی دارم نگاش مدی دیوقت...کردی بم نگاه می راد با حالت خاصیک.. سرمو باال اوردمیی نگاهاینی سنگبا

 ... شدمو غذامو خوردم تا تهالشونیخیب...کردیو اقاجونم با لبخند نگام م...مشغول خوردنش شد
 
 

؟يخوریبازم م_ رادیک ! 
 

 ... شدمریس- گفتماروم
 

میپس بر_اقاجون  
 
 

ادی راد بی تا کمی راد حساب کرد منو اقاجونم سوار شدیک .... 
 

 ... گذاشت رو پامکوی اومد پالستکی پالستهی راد با یک
_ ه؟ی چنیا !.. 

 
+ دمیواست خر..ي بخوردیلواشک داشتن گفتم شا ... 

 
_ یمرس  
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 رادم که ی کنی بود ادهیاقاجون خواب...پوف... در اوردمو باهاش ور رفتمویگوش...حوصلم سر رفته بود... افتادراه
ییالله خدا  

 
؟ی که با اونا نرفتیناراحت_ جا خوردمدی که پرسی با سوالهوی ! 

 
 

؟یناراحت- تعجب بهش نگاه کردم که گفتبا ! 
 

خوشحالم هستم...نه_ گفتماروم ... 
 

نمیبی اون دوتا رو نمافهیق_ گفتمارومتر  
 
 

چشمامو بستمو به خواب رفتم...چشام از خواب خمار شده بود... ادامه دادشی نگفت به رانندگيزی چگهید ..  
 
 

#  .. رادیک
 

ستینازگل گذشته ن...فرق کرده بود... نازگل نیا... که غرق خواب بود نگاه کردمافشی قبه .... 
 ... نبودخندهی که میاون نارگل...ستین...بود.. که هرجا راشا بود ینازگل

 
 نازگلو دونستی تر مزی منو عزشهیاقاجون هم....تنها ارزوش...تنها خواهشش ازم... اقاجون فکر کردمي حرفابه

 .... ترزی دخترا عزنیهم از ب
واسم قابل درك ...هنگ کردم.. کردکاری اومده بود چای نازگل به دنی اقاجون بهم گفت که مادرجون وقتیوقت

 ...نبود
 

یلیخ...سخت بود.... واسم  سخت بودنیا...دونستمیم... نازگل راشا رو دوست دارهدونستمیم ... 
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 ...  تو تا ادمو دست زده بودی بزرگ زندگمادر

 
 ... دختر  راشا رو پس بزنهنی اتونهی مياخه چجور!..... کنم؟کاری چدونستمیواقعا نم...رونی فکر اومدم باز
بهش گفتم ...گفتی می پس چخواستیمگه نازگلو نم... وا رفتمماستی گفت عاشق رنای راشا به مامان ایوقت
 که نازگل گفته که از راشا بدش گفتیم...ستی که نازگل عاشقش نگفتیراشا م.. فاش کپ کردم با حریول

 .... بوده راشای سرگرمهی و واسش ادیم
 

کنمی راشا رو باور نميحرفا...کنمی چرا باور نمدونمینم .... 
 
 
 

 نازگل#
 
 

 ... بودمیرو تخت...من کجا بودم..  اروم وا کردمچشامو
 ... تودی تعجب از کام بلند شدم که همزمان در باز شد رها پربا

 
ي شدداریچه عحب ب_رها :\ 

 
- نجا؟ی منو اورد ایک !. 

 
  رادی کنکهیدوم ا...اول سالم_ رو تخت کنارم نشست گفتاومد

 
  راد؟یک-  در اومده گفتمي چشمابا

 
_ نایا..  بابا بزرگ امر کرد بغلت کنهي خواب بوددنید.  هیاره د  

 
 !ساعت چنده؟-
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_ يدی کپنجای و اي اومدشهی میساعت4 هی بای تقریغروبه و جناب عال7عرضم به حضورت که ساعت  :\ 
 

_ دمی خوابادیچ ز .. 
 

- گهی دییخواب الو ..:/ 
 

 !رها؟_
 

 !جون؟-
 

_ ؟یچرا بهم نگفت  
 

- و؟یچ ! 
 

_   اونانکهیا
 

- يخوریغصه م...یشی بگم ناراحت مکردمیفکر م...خوامیمن معذرت م...ولش کن..سیه . 
 
 

دیببخش_ گفتدی از گونش چکیاشک ... 
 

الیخیب_ کردمو گفتمبغلش .... 
خوشبخت شن_ بغض ادمه دادمبا ... 

 
-  ... نداشتاقتتویراشا ل...ااایفداتشم غصه نخور

 
 ...ولش کن_

 
- نیی پامیبپر لباس بپوش بر   
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_ امیبرو م  
 

 ...باوشه-
 

ودموگربه شور کردم خ... به سمت حموم رفتم عیسر ... 
 ... رفتمنیی پایشی  اراچی موهامم باال بستم بدرن هدمی داش زرد پرشي شلوار ادشرتی تهی

 
  .. کهنجاسیعه پاشام ا...ومدی و پاشا مری امدادی داد بيصدا
برهی مریام. .رشمینخ_عسل  

 
تی حماتیحما...نیافر_ریام   
 

خفه شوو_ پاشا ... 
 

  تويبریولش پاشا م_رها
 

ن؟ی اای یتو خواهر من_ریام !. 
 

  ترهي پاشا قویخواهرت که هستم ول_رها
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نه بابا؟_ریام !. 

 
زن بابا_رها  

 
 ..!چه خبره؟_

 
گهی دی منينازگل طرفدار...دیبه به بهوش اومد_ریام  
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 اره_

 
بچه بد_پاشا  

 
 . نبودنمای راد و راشا و ریک.... رها نشستمشی کردمو پي خنده اتک

 
_ ؟؟! کجانهیبق  

 
دی راد رفت لباس عوض کنه بره خریک_رها  

  زدنبیغ.می اومدی از وقتمایو راشا و ر 
 
 

نیی بزرگ از پلها اومد پابابا .. 
نازگل بابا؟_عاقاجون ! 

 
 !بله؟_

 
- دی خرنی راد بریبرا لباستو بپوش با ک  

 
_ رها بره؟.. من نرم شهیم ! 

 
- بدو بدو واست خوبه...نه  

 
  مانتو جلو بسته نذاشت برامهیوااا مامان ... کردمو به سمت اتاق رفتمیهوف
 ... بودی داشت و طوسي مانتو که حالت مردونه اهی بجز

 دممی سفداسی ادیکتون..ی اسمونی شال ابهی با دمی پوشموی اسمونی ابی شلوار باالمچهی دموی پوشاونو
هزار رنگ شدم...دمیپوش  

 
رونی گرفتمو اومدم بموی کجفی با کلمویموبا.. نداشتم شی اراحوصله ... 
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اه اه اه....نمی ببوی کدی بانمی رادو ببی هااا اه من اگه نخوام کرهی بابابزرگم گنیا... اومدمنیی پلها اروم اروم پااز  
 

اه کمتر غر بزن-وجدان  
 

 ... برو گمشو تو هم اعصابتو ندارم_
+   از اب در اومداااي راشا اونجوري حرفا رو زدنیهم

 خفه شوووو_
 

 ... راد به خودم اومدمی کي صدابا
 

م؟یبر_ رادیک ! 
 

ن؟یکجا بر_راشا !. 
 

شیهمه چ...صداش..از خودش..متنفرم ازش...نجاسی که انی ااه ... 
 

دیخر_ رادیک  
 

خوامی راشا منم بازار مییییوا_مایر  
 

با نامزدت...پاشو تو هم برو_ بزرگبابا ... 
 
 

شده عشقش.... شده خانومشمای خانومم االن رگفتی روز به من مهی که یکس...هه...نامزدش ... 
 

  شده بودمرهی خالیبه کف پوش و... بودنییسرم پا... ستادمی راد ای کپش
 

23:09 20,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part32 

 



 89 

 
حواست کجاس؟...نازگل_ رادیک  
 

 ..!ها؟_
 

+ می برایب   
 

 ...  بودم اخم کرده بودمنییسرم پا...می راد شدی کنیسوار ماش... راه افتادو منم دنبالشخودش
 
 

 ... منشیاون عن خانومم پشت پ... جلو نشسته بودمراشا
 

 ..! راد؟ی کي اهنگ ندارهی_مایر
 

دارم_ سرد گفتیلی راد خیک ... 
 

گهی کن دیپل- گفتغوشی جغی جي با صدامایر ... 
 
 

ریراشا تو داشبرد  فلشمو بگ- رادیک  . 
 

یاوک_راشا ... 
 
 

 : شدی پلی بعد اهنگنیدوم.... شده بودمرهی خرونی ببه
 

  عادت دارم هر روزی دلتنگنی ابه
 

شهی چوب مکهی تهی که ی قلببه  
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ویزنی که امشب میی زخمابه  
 

شهی زود خوب مدنتی دلی قتا  
 

  عادت دارم هر روزی دلتنگنی ابه
 

ادی از رمی ساده دارم منکهی ابه  
 

يدی مادی که بستم یی چشمابه  
 

خوادی که دلش آغوش میهمون  
 

اتمی محلی ببا   
 

  به لحظه باتملحظه
 

   چشم به راتمشهیهم
 

؟ےگردی  بر میک ! 
 

   پا به پاتمشهیهم
 

  هاتمهی گرکیشر
 

   خاطراتمتموم
 

؟ےگردی بر میک ! 
 

اتمی محلی ببا   
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   به لحظه باتملحظه
 

  چشم به راتمشهیهم
 

؟ےگردی بر میک ! 
 

  پا به پاتمشهیهم
 

هاتمی گرکیشر  
 

   خاطراتمتموپ
 

؟ےگردی برمیک ! 
 

ست،نبودهی من عاشقت ني اندازه یکس  
 

   زودهیلی جدا شدن از منو خونه خواسه
 
   بمرن کنارمنایب
 

  تموم شه دردمبزار
 

   که واسه عشقمونیی شبهاچه
 

  نکردمهیگر
 

   توي شونه يجا
 

وارهی دي شونه ي روسرم   
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   غصه دارهی کناره من نباشی وقتدلم
 

   قرارمی بیدونی بعد رفتنت منکهی ابا
 

ي بازم برخوادی دلت میول  
 
 

ۍ بزارتنهام  
 

اتمی محلی ببا  
 

  به لحظه باتملحظه
 

   چشم به راتمشهیهم
 

؟ےگردی بر میک ! 
 

   پا به پاتمشهیهم
 

هاتمی گرکیشر   
 

   خاطراتمتموم
 

؟ےگــردی برمیک !.. 
(Ahmad Saeedi_Deltangi) 
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 ... اومده بود رو پاك کردمنیی که از چشام پاویقطره اشک... نی ماشستادنی شدن اهنگ برابر شد با اتموم
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  بوديزی چهیتو نگاهش ...کردیراشا داشت نگام م... رو خودم حس کردموی نگاهیینیسنگ

... با تنفر بهش نگاه کردم... نگاش کنمخواستی دلم نمیاما من حت ... 
 

با اخم بهم نگاه  راد داشت یک...سرمو برگردوندم... خودم حس کردمي رو،روي اگهی نگاه دینیسنگ
کردیم .... 

 
 

 مایر.. شدم ادهی پنیاز ماش... االن ازش متنقرم گرفتمو ی روز عاشقش بودم ولهی که ی از نگاه کسنگاهمو
  بگم سوارش شددی باانهیبه زبون ام.... سمت راشادییدو... شدادهیهم پ

 
 

 که تو بغل عشق ي شد به دخترمیحسود... شدمی لحظه حسودهی... گذاشتمای دستشو دور کمر  رراشا
فقط تنفر.....به نفرت.... شدلی حس حسادت تبدنی اعی سریول... بودمیمیقد ... 

 
 

 .... راد پشت سرشونی رفتن منو کاونا
نی تو ازی برخورمی به نظرت بچها ميزیهر چ_ رادیک  
 
 

 خونع تند تند کردمیکر م که فویزی منم هر چوردیاون چرخو م... بزرگ چرخ  دار فروشگاه رو نشون دادسبد
ختمیریم .... 

 
؟يدی خری پوشک بچه واس کی بگقی دقشهیاالن م_ رادیک :\ 

 
پوشک؟- گفتمي بابا غوري چشمابا !.  

 
ه؟ی چنیا- گفتي پوکرافهی با قرونی بدی از تو سبد کشوی پوشکبسته  

 
_ کسیپوشک مولف :/ 
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+ ؟يدیواسه خودت خر ! 

 
 واااا خب اشتباه گرفتم_

 
+ ه؟ی نوزادان چيدستمال مرطوب برا...اها اشتباه شد  

 
.!دستمال مرطوب؟_  

 
+ ای کال از دنیپرت  

 
اصال حواسم ...من چه خنگم.....يوا وا... خندهری پخ زدم زهوی... پوشک و دستمال مرطوب کننده نگاه کردمبه

  نبود
 
 
د؟یدیواسه بچتون خر_رزنهیپ  
 

جان؟- رادیک ! 
 

 ... نگاه کردمشدی زنه که از بغلمون رد مری بند اومده بود با تعحب به پخندم
 

ه؟یاسم بچتون چ...دیای بهم میلیخ...دیخری واسه بچتون مگمیم_رزنهیپ !. 
 

رادمان_ رادیک  
 

 ی چنیا...کردمی نگاه مکردی  به خانومه نگاه مي که جدي رادیبا تعجب به ک!... گفت؟ی چنیا  جان
گفت؟  

 
 .. دارهمیچه اسم قشنگ_رزنهیپ

نی بشخوشبخت ... 
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  ممنونیمرس_ رادیک
 

 ... بودمدهیهنگ... زد رفتي زنه لبخندریپ
وفتیهنگ نکن راه ب_ رادیک ... 

 
 که رمی کنارش خواستم پوشکو با دستمال مرطوبو بگدمییدو....وااا پوشکو کجا برد... جلو رفتخودش
کار؟ی چيخوایم_گفت !. 

 
 

_ گهی دوااا ببرم جاش بذارم   
 
 

  واسه رادمانهخوادینم_ و خونسردگفتيجد
 

_ ه؟یرادمان ک ! 
 

 !بچم؟+
 

_ ؟يمگه تو بچه دار  
 
 

+ ی خنگیلیخ  :/ 
 

جلل خالق.  اون حرفش افتادمادی تازه  
 

_ ؟یچرا به زنه اونو گفت  
 

+ وفتی دخترونه نکن راه باالتیحاال خ...دیپر...گهیگفتم د ... 
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 .... دادمی بار داداشت بازهی...هه_ زمزمه کردماروم

 
+ ؟ی گفتیچ !. 

 
یچی هیچیه_ گفتمهل  

 
+:/... ؟يخوای نملیپاست ! 

 
کوش؟- برق  زد گفتمچشام !.. 

 
+   خودتي براری برو بگایاونجاس ب

 
 

 ... براشرمیمی میعنی...لمیمن عاشق پاست...لی چقدر پاستییییوا
 

دستام پر بود....دمی خرلی پاستیکل ... 
+   بخريخوایبازم م

 
_ میبر...نه خوبه ... 

 
+ امی مکنمی حساب مسایبرو دم فروشگا وا...یاوک  

 
 

_ سختته... نهی همه سنگنیاما ا ... 
 

+ راحته برو...من مردم...ستین ... 
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_ ترسمیم_اروم گفتم... هايایزود ب...باوشه ... 
 

  باش برو+
 

خوردی مینیریداشت ش... بودستادهی اونجا امایر.... سمت در فروشگاه رفتمبه ... 
 

؟يخوریم_مایر ! 
 
 

ادی بدم مینیریش...نه_ گفتمسرد ... 
 

 .! راد کو؟یک... خوشمزسیلی خیول_مایر
 

_ کردی مدیداشت خر ... 
 

 ... چقدر راشا مهربونهیدونی نازگل نمییییوا....اها_مایر
 

ارهی دلم در بخواستیهه مثال م... نگاه کردمبهش     
 

بوستمی میوقت..کهی رمانتیلیخ....نهیبهتر....هیعال_مایر ..  
 

 ... راد ساکت شدی کي صدابا
راشا کو؟_ رادیک  
 

  نهای داره یکی نزدنی انهیهوس انار کردم رفت بب_مایر
. 
 

دختره نچسب- رادیک...دمی راد رو شنی لب کری ززمزمه ... 
 

یلیخ...هااای رادم عحبی کنیا... گاز گرفتملبمو ..  
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! بخورم؟ي رو بدالی پاستشهیم_ راد کردمو گفتمی رو به کمظلوم  

 
+  ... بردارایارع ب

 
 رو می راد گفت بریک... رستوران بودهیکنار فروشگاه .... برداشتملویپاست..کیاز تو پالست... وا شدشمین

ادی تا راشا بمینی بشرونشی بيایصندل .... 
 

خوردمی رو مالیبا ولع داشتم پاست... رادی کيعن خانومم جلو.. رادم کنارمیک...نشستم     
 

یخفه نش_ رادیک :\ 
 

_ شمینچ نم ... 
 

؟يخوریم_ بزرگو گرفتم سمتشو گفتميالی از پاستیکی ! 
 

+ بخور ابرو شو:/...نه  
 

 ... گرمهییییوااا....ادی چرا نمنیاه ا.... مسخرهشیا
 

 .!گرمته؟+
 

_ قرمز شدم ن؟....یییییلیاره خ !. 
 

+ يلبو شد .... 
 

دمی گفت که نشنزی چهی لب ریز ... 
 

  اوردفشوی اقا تشربالخره
مای رایب_راشا  
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  عشقمی مرسییوا_ گفتدی گونه راشا رو بوسمایر
 
 

ــادیم...بــدم... ـــادیازتون بــدم م....ادیازت بدم م...زونی اوتهوع  
 

23:09 20,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part35 

 
 ... کردمي و راشا زر زدن منم با انگشتام بازمای رریتو کل مس.... خسته بودمیلیخ...می شدنی سوار ماشدوباره

 
 .... شدمالی وارد وعیسر.....میدی بالخره رسشیاخ

 
 گرمم شده الی که اومدم تو ويری مسنی همیول... کولرش روشن بودنی تو ماشنکهیبا ا...ستادمی کولر ايجلو
 بود
.. 

 
 

ن؟یدی خریچ_رها ! 
 
 

_ لهی عالمه وسهی ... 
 

+ ؟يدی خرلیپاست !  
 

_   بخورفمهیتو ک...اوهوم
 

+ ؟!يدی ملیچه عحب به ما پاست :\ 
 

   عالمشو خوردمهیچون _ گفتمدمویخند
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 . اخه غذاسلمیپاست... ششیا_پاشا

 
 
 

 ... خوشمزسمیلیاره خ- رها
 

  دوست دارنایلی که خهیتی خاص چهدونمینم_ریام
 

خوشمزه...چون خوشمزس_عسل  
 

ن بابا؟_ریام ! 
 

زن بابا_عسل  
 
 

مسخره_ریام  
 

اسم خودت اصغره_عسل  
 

رهیاسمم ام_ریام :\ 
 

باشه اصغر_عسل  
 

ای هستیچ ادم-ریام  
 

فرشته-عسل  
 

زبونتو_ریام ... 
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بخورم_عسل .. 
 

   در رفتدیببخش...ننننیه_گفت...عسل محکم زد رو دهنش... همه ساکت شدنبهو
 

  دختره هم نظر دارهنیا....هااناسسسسیا...استغفرهللا...يعه زبونمو بخور_ریام... خندهری زدن زهمه
 
 

گه بخور_ گفتری زد پس گردن امیکی پاشا  
 

وززززززید_ریام  
 

 ،! جوونا؟میشام چه کن_ جوناقا
 

ياقا جون شما که جوون تر_ریام  
 

٪100بله _اقاجون ... 
 

؟.نجای امی چرا اومددیاقاجون نگفت_راشا ! 
 

 .. داشته باشهلی دلدیمگه با_اقاجون
 ... بدهحی با نوهام تفراومدم

 
 

  خوبهمیلینه خ_مایر
 
 

م؟ی بخورتزای شام پمیاقا بر_ریام  
 

هینظر خوب_اقاجون  
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 ... تعجب به اقاجون نگاه کردمبا
اقاجون ضرر داره_ رادیک  
 
 

+  ... بپر بر بخرریام... امشبهنی پسر همخالیب
 

میبزن بر_ بلند شد دست پاشا رو هم گرفت گفتریام .. 
 
 

اول حموم کردمو بعد لباسمو عوض کردم...به سمت اتاقم رفتمو..اففف بو گند گرفتم..... پاشا رفتنرویام ...  
 

نازگلللللل؟- رها  
 

 !بله؟-
 

_   شامایب
 
 

 اومدم-
 

20:48 21,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part36 

 
  رادیسمت راستم رها بود سمت چپم ک... رها نشستمشیپ.....به سمت بچها رفتم... رفتم نیی راپلها پااز

 
  شروع کردم به  خوردنختمی سس  با فلفل ری رو گرفتمو روش کلتزای پجعبه

 
   نازگلییوا_مایر
 

يخوری انقدر  تند ميچجور- نگاش کردم که گفتیسوال ... 
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 اشی رو الزانختی کامل فلفلو ری قوطهی...می کرده بودي بار با بچها شرط بندهی... کال تندخورهنیا_رها

 ....خورد
 

واقعا؟_ریام  
 

_   تندميعاشق غذاها..اوهوم
 

 ....  باباادهی حد زنیدر ا_پاشا
 

شهیمعدت داغون م_ریام   
 

 ...خب بشه_
 

ایخنگ_ریام  
 

_ یخودت  
 

باش منم_ریام  
 

... گرسنم بود تا تهشو خوردمیلی خوردنم ادامه دادم خبه ...  راشا داره نگام دمیسرمو باال اوردم د
نگاه پر تنفرمو ازش گرفتمو با نوشابم ور رفتم...کنهیم ... 

 
 

اتاقم  تو نیواسه هم... چرادونمی نمومدیخوابم نم...قرار شد برن استراحت کنن... همه شامشونو خوردنخالصه
دمی بلندمو پوشي از مانتو جلو بازایکیرفتمو  ... 

 
؟يریکوجا م_رها  

 
_ ؟يایم...ای برم لب درخوامی مادیخوابم نم ! 
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  بروادخودتیخوابم م-  گفتدی کشي اازهیخم
 

فقط ... نبودیچکیه..  رفتمای به سمت دردموی پوشموی انگشتيصندال.... گرفتمو از اتاق خارج شدممویهندزفر
ادی نمیخب معلومه کس...شب بود 1ساعت ......ومدی مای دريصدا .... 

 
 

اما ...ی ماه منگفتیبه من م..اروم لب زدم ... اسمون نگاه کردميبه ماه تو... نشستمای درسی ساحل خيرو
بهم .....گفتیاما دروغ م...اشمی دنگفتیبهم م....گفتیاما دروغ م... دوستم دارهگفتیبهم م....گفتیدروغ م

گفتیم.... گفتیم... گفتیم....گفتیاما دروغ م.... نفسشمگفتیم .... 
 

** 
 

،  دلشکستن  
   شکستن استخوان دنده مى ماند؛به
،  بیرون همه چیز رو به راه استاز  

،  هر نفسى که مى کشىاما  
 **.. ست که مى کشىدردى

 
 

ينابودم کرد...يراشا سرمد....میشکوند...يراشا سرمد...بلند تر گفتم... هق ام بلند شدهق .... 
 

+ 
 

20:48 21,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part37 

 
يدیتاوان قلب شکستمو م....يدیتاوان تموم اشکامو م....يدیبخدا قسم تاوان م...يدی متاوان .... 
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 ... به خودم اومدمیکی ي چقدر گذشته بود که با صدادونمینم
 

- يخوریسرما م  
 

 .. نگاه کردمزطی قلبم تند مدنشی روز واس خاطر دهی که یبه صورت....برگشتم
 

_ ستیمهم ن .... 
 
 

زانوهامو بغل کردم...ستادی اکنارم ... 
 

بد کردم ن؟_راشا  
 

هه مگه مهمه_ زدمو گفتميپودخند  
 

دوستت نداشتم_راشا  
 

دونمیم_ قورت دادمو گفتمبغضمو ... 
 

گفتمیدروغ م_راشا  
 

_ دونمی منمیا ... 
 

 ... نابود شدم حاال برونیبب...ی منو نابود کنیخواستیم_ گفتمنباری شد که اساکت
 
 

ستادمی شدمو رو به روش ابلند .. 
 

_ يکشتمت راشا سرمد...تو دلم کشتمت  
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+ يدوسم دار....ینکشت  
 

_   ندارمگهید...ندارم
 

+ یتو عاشقم...يدوسم دار .... 
 
 

_ ازت متنفرم....شهیم م دوست داشتن تهش به نفرت ختیگاه....ستمی نگهی دیول...بودم  
 
 

 ...چون عاشقت نبودم+
 

_ يچون دروغ زد.....ي کردایچون ر...ي کردانتینه چون خ .... 
 

+ ستی نیدوست داشتن زورک ... 
 

_ ستی نی دل شکستم الکينجوریا ... 
 

دمی ارومشو شنيکه صدا.... پشت کردم که برم  بهش  .. 
 

+ يتو سهم من نبود  
 
 

ختیریاشکام رو گونم م...الی سمت  ودمیی پشت کردمو دوبهش ...  
 

دستمو جلو دهنم گذاشتم که ... کردنهی سمت اتاقمو رو کاناپه خودمو انداختمو شروع کردم به گردمییدو
 .... کردم که خوابم بردهیانقدر گر...صدام بلند نشه 

 
#  ... رادیک
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 ....  کنهکاری چخوادی مستی پدربزرگم که معلوم ننیا....کالفه..کالفم .... شمالمی روزه که اومدسه
 

20:48 21,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part38 

 
 

شعوریب...دختره.... چه مرگشهستیمعلوم ن....کنهی موونمی نازگل داره ديرفتارا  
 

 .... بودیهوا بارون... شلوارم بردمبی تو جدستمو
 

به حس بد.... داشتميحس گند... بردی چم شده بود خوابم نمدونمینم .. 
چشامو ...زنهی تو اب داره دست پا ميزی که حس کردم به چکردمیهمونطور داشتم نگاه م... شدمرهی خای دربا

هی چنمی کردم به ببزیت ... 
 

 .... از رو صورتش کنار رفتهوی دختره ي جلوتر رفتم که موهاکمی....هیاون ک... دختر بودهی
 

 ... صورت دختره هنگ کردمدنی دبا
 

   جلو جلوی بود که تو اب داشت هنازگل
رفتیم  ..... 

 
کنهی مکاری داره چنیا... که بهش برسمکردمیتند تند شنا م... سمتشدمیی خودم اومدو دوبه  . .... 

 
 

دمشی مردونم گرفتم به سمت باال کشي تو دستاکشوی جهش کمر بارهی با .... 
 

 ... ساحلسی خيه سمت ساحل رفتمو گذاشتم رو شناتند تند ب...کردی خس مخس
 
 

دادمیفشار م...تند تند... گذاشتمنشیدستنو رو قفسه س... اب رفت بودهاشیتو ر.... تر شده بوددی شدبارون .   
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  .. دادمیدهنمو سمت لباش بردمو بهش تنفس مصنوع.... نداشتری تاثاما
 

رونیاب از دهنش زد ب...ازش جدا شدم...تکون خورد.. بود نمی که رو سجونشی بي  گذشت که دستانی مچند  
.. 

 
 

 دیباری که ازش اشک مییبا چشما...کردی که هنوز خس خس میسرشو باال اورد درحال.... سرفه افتاد به
رمی بمخواستمیمن م!...چرا ؟! .....؟يچرا نجاتم داد-گفت .... 

 
20:48 21,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part39 
 

 .... تو صورتش که صورتش خم شددمی دستم باال رفتم محکم کوبناخوداگاه
 
 

 نازگل#
 
 

 ... شدختهی ررونی از دماغم بی گرمهیما...ختیریاشکام م... زد تو صورتم که حس کردم  نابود شديجور
 
 

واسه _ گفتمغی جهی با گرکردی مسی از رو صورتم برداشتمو همونطور که اشکام با بارون صورتمو خدستمو
 ... ؟ي زدیچ
رمی بمخوامیم....رمی بمخوامی مي زدچرا .  

 
؟يری بميخوایواسه درد م!...چه مرگته؟!...چته؟_ اون داد زد ندفعهیا .. 

 
دوستم داره. دروغ گفت...دروغ گفت...شکوندتم- هق هق گفتمبا .... 
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  کهی عاشقتم در حالگفتی مبهم

 .... بودگهی دیکیعشقش  
   گفتی چ بهمیدونیم

 ! ؟یدونیم
 

بهم گفت هرزه بودم... گفت هرزهبهم   
 .... دوست پسرم خودش بودنی گفت هرزه که  اولی کرد به منولم

 .. گفت هرزه که بخاطرش خطر کردمی منبه
 .... گفتی منبه

 
 .. سخت بود حرف زدنگهید

. بچش تو شکمه اونه_دستمو سمت گلوم بردم  دوباره گفتم ... 
 .... تو شکمشهبچش

 
کردی نگام می حالت خاصبا ..... 
 ... تو هم بزناره

 ... بزنتوهم
 عشقم گفتی بم مي که روزی که کسوییبزن دوباره همونجا...بزن -  صورتم بردم گفتممتی گرفتمو دستشو
 ...  زدگهی دیکیبخاطر ...

یتوهم برادر اون... بزن ... 
 ... بزنتوهم

 
هی گرری اوردم زدم بلند تر زنیی که تو دستم بود پادستش ... 

 
 

کردمی بود و هق هق منیی پاسرم   
 .. تو بغل گرمش فرو رفتمهوی که
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 ... بغلم کرد هق هق ام دو برابر شدیوقت
زدمی بلند تو بغلش زار مبلند .. 

 
متنفرم ازش_گفتمی مهی گربا ... 
متنفرم... رادیک... متنفرمازش  

 
20:48 21,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part40 
 

#  ... رادیک
 
 

 ... حرفاش شکه شده بودماز
 ... نازگل پسش زدگفتی راشا نممگه
ن؟ی چنای اپس . . 

 
کردی مهی بلند گرنویی انداخته بود پاسرشو ... 

دمی فکر دستشو کشبدون   
   شد تو بغلمپرت

  بغلش کردممحکم
 ... اش دو برابر شدهیگر

 
 ... از راشا متنفرهگفتی هق هقاش مي الالبه

 
یراشا الش.... خراب بوداعصابم ... 

شدی مشتری لحظه عصابتم بهر  
 

؟! هایکنی مهی گریواسه ک_ فوران کردمو گفتمهوی .. 
 ! گفته دوستت نداره؟گهی که می کسواسه
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 ! که پست زد ؟ی کسواس
 ! که بت گفت هرزه؟ی کسواس

 
کردی مهی بود فقط گرساکت ... 
بسه-گفتم تو بغلم گرفتمو سرشو .. 

ی نکن لعنتهیگر_داد زدم... نکنهیگر ... 
 

دیلرزی بغلم متو ... 
 .. گرفتمونمی از رو سسرشو

سردته؟- تو دستام قاب گرفتموگفتمصورتشو !.. 
 

اره_ لرزون گفت ي لبابا   
 

و لرزون... بودی خونلباش .... 
  سرمو جلو بردموناخوداگاه
دمی کوتاه بوسیلی خیلی اروم و خلباشو ... 
 ... بودمنگ

 
  گردنشو مثل بچها بغلش کردمری دستمم زهی پاش گزاشتمو ری زدستمو

 ... سمت خونهبردمش
 

به محض باز کردن در... خونه رو باز کردمدر  
   سکوت کردنهمه

 
ی نازلییوا_ گفتغی رها با جهوی  
 

 ... به سمت اتاقش رفتمهی توجه به بقبدون
 

رو تخت گذاشتمش... دیی پشت سرم دورها .. 
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چش شده؟_رها !. 

 
 ... کنهی خودکشخواستمیم...خواستیم...لباساشو عوض کن _ گفتمدموی تو موهام کشیدست

 
20:48 21,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part41 
 

؟یخودکش...خود_ گفتي نا باوردي با صدارها !.. 
 

مراقبش باش_گفتم... تکون دادم يسر  
 

( تا بردار2 ونی میدشمن_ سوم يباز ) 
 

 ... دست خودم نبوداعصابم
نییپا. پلها تند تند اومدماز ... 
 ... قرمز شدمدونستمی متی عصباناز

 ...  که رو مبل نشسته بودیی بردم سمت راشاهجوم
 

واری به ددمشی کردمو کوببلندش  
شد؟یداداش چ_راشا !.. 

 
نگو داداش_ قفل شده گفتمي دندوتابا  

.. نگفته بودم بت... نگفتمیعوض  
 

نگفتم به تو اشغال اذتش نکن_ زدمداد ... 
  شوالیخی اول بنی همياری در بي بازی الشيخوای منگفتم

 
شده؟یچ_اقاجون ! 
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_   تودونموی من مياری قطره اشکشو در بهینگفتن ....نگفتم به تو...نگفتم...اره کصافت
 

؟یگیهه هرزه خانومو م_ زد گفتيپوزخند ! 
 

خواستم دوباره بزنم... تو دهنش دمیمحکم کوب... فوروارن کردمگهید .. 
 

 ... پاشا محکم گرفتنمری امکه
  ادم کنمنوی ادیمن با..نیولم کن- زدمداد

 
ادم باش.. نگفتمیعوض_ زدمداد ... 

تی ادم باش تو زندگنگفتم .. 
ی نبود که تو باشی بت بابات الشنگفتم ... 

 ¡ نگفتم نکن؟بت
 ... ندهشی بت بازنگفتم

 
 .. خون کنار لبشو پاك کردراشا

.  .. راشا شدو دستشو رو شونه راشا گذاشتکی نزدمایر
 

زنهیداداشتو بخاطر اون دختره م..هه_راشا  
 
 

 ...خفه شو اون دختره اسم داره_
 
 

 ....خوب کردم اصال+
 ! سننه؟تورو

 
- ی اشغال شده باشکردمیفکر نم...یییعوض ... 

 ... شده باشهنی ايمد پسر عرفان سرکردمی نمفکر
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*** رهیگیزمونه عمر ما رو م  .... 

 
رهی از برادرش سبرادر  .... 

 
رهی دیلی خيدی رسری دتو  ..... 

 
 .....  کردمي تو هر کاربخاطر

 
 .....  بر گردمي من چجوری رفتتو

 
 **..... دورت بگردمای بخودت

 
20:55 22,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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مگه چمه ها؟_راشا !... 
ستی نیدوست داشتنم که زورک... ندارم دوستش .   

 
ها؟...ينفهم بود...ياز روز اول کور بود_ زدمداد     

 .... با تودونموی من مادی قطره اشکش بهینگفتم .... بتنگفتم
 نگفتم؟

 
ناززززگگللللللل_ رها به خودم اومدمغی جي صدابا  
 
 

ه هل دادمو بروی پاشا و امعیسر   
 ....    باال رفتمسمت

 ... اتاقو باز کردمدر
 ... هنگ کردمدمی که ديزی چاز
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 ... افتاده بودنی رو زمنازگل
 

ومدی سرش خون ماز ... 
کردی صداش مدادوی تکونش مغی جرهابا ... 
چش شد_گفتم... رفتمو رها رو کنار زدمجلو ... 

 
 

از خواب بلند شد- هق هقش بلند تر شد گفترها ... 
رمی کردم نتونستم جلو شو بگي هر کارنیی پاایبلند شد ب... ومدی سر صدا باال ميصدا ... 

 
،خب_ زدمداد ! 

 
+ کی رفت افتاد سرش خورد به سرامجی سرش گهویاومد سمت در  .... 

 
گهی می گوش نکردم چگهید ... 

نی کردم از رو زمبغلش ... 
 ... کناردیبر_داد زدم... اومده بودنهمه

 
 ... همونطور که نازگل بغلم بودعیسر
نمی سمت ماشدمییدو .... 
 ... پشت سرم اومده بودعی هم سرریام
نمیشیمن م_ریام ... 

 
 ... که نازگل بغلم بود پشت نشستمهمونطور

 
ینازگل...نازگل_صداش زدم.. به صورتش زدماروم . . 

 
 ... بسته بودچشاشو

 .... بودی صورتش همش خونسر
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ریگاز بده ام_ گفتمری به امروه ... 

 
 ... ترمز زدمارستانیجلو ب... گاز دادتونستی تا ماوردی کم نریام

 
پرستـاررر...پرستارررر؟؟_داد زدم...مارستانی تو بدمییدو  

 
نی رو سرتون گذاشتمارستانویب!...چه خبرتونه اقا؟_پرستار ... 

 
ییییییکور.... حالشووینیبینم!... ؟يکور_ شدمو گفتمیعصب  

 
 ... را خبر کردهی بقعی نازگل سردنی با دارپرست

 ... دکترشی رو برانکارد گذاشتنو بردن پنازگلو
 

 ... منم برم که پرستار نذاشتخواستم
انی تا بستادمی در اپشت ... 

 
؟یشی مشیشما چ- پرستار اومد گفتنی چند مبعد !... 

 
 !مهمه؟_

 
خواهرتون حالش خوبه...نه خب_ عشوه گفتبا ... 

 ... داخلدیی داخله بفرمادکتر
 

 ... توجه بهش داخل شدمبدون
؟ي باهاش داریچه نسبت...اروم تر اقا_دکتر !.. 

 
 ... که اسممو گذاشتن روشیکس.. دختر عمموم...عاشقه برادرم....  بشگفتمی میچ

 
نامزدم_ گفتمناحوداگاه ... 
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اوضاع نامزدتون خوبه...خب_دکتر ... 

رو سرشون بود جراهت هیفقط ... نبودی خاصزیچ ... 
مراقبش باش...فهی ضعیلیخ... بگمدی بانویفقط ا.. شدهی بخکه ... 

 
_ اد؟ی بهوش میک !... 

 
+ دیشا...گهی ساعت دکیتا  ... 

 
_  .. باشم؟ششی پتونمیمن م...باشه

 
 ...اره جوون+

یموفق باش_ به شونم زد گفتیدست ... 
 ... خبر به پرستار بدههی شد فقط داری باگر
 ... نهای داره ی مشکلنمی ببامیب... بهم بگهکه

 
_  ... دکتريباشه اقا

 
بود..یلباسم خون..همه دستمو... زد رفتي لبخنددکتر ... 

 
 ..... اتاقش رفتمو دست صورتمو شستمیی سمت دسشوبه
 .... نگاه کردمنهی تو اسمی صورت خبه

 ... کاسه خون شده بودادی زي از قرمزچشام
 

دم اومدم به خومی گوشي صدابا  
..  ... درش اوردمبمیاز تو ج

 ... بودریام
 

20:55 22,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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#Part43 
 
 

_ ر؟یجانم ام ! 
 

+   باالامی بذارنیداداش نم
 ! چطوره؟حالش

 
_  ... کردنهیسرشو بخ...خوبه

دهی خواباالنم   
 

+    داداشیراس...اها باز خدا رو شکر
 
 

 !بله؟_
 
 

 ... به  پدر بزرگ بزنگ+
 ... بودنگران

 
_ پس فعال.....زنگمیباشه بهش م  

 
   زنگ خوردمی کردم که گوشقطع
 ...  پدر بزرگ بودي سرنیا

ومدی رها مهی گريصدا ... 
 

نای نازگلو بهش گفتم که بم گفت مراقبش  باشمو ااوضاع ... 
 

 ... قطع کردمویگوش
 .. از درددیترکی داشت مسرم
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 ... نشستمی تختش رو صندلکنار
 .. کنار دستش که سرُم بهش وصل بودسرمو

خسته شدم_اروم زمزمه کرد...گذاشتم ... 
 

 ....نازگل#
 

کنهی سرم درد مکردی محس .. 
 ... چشمامو وا کردمي الاروم
 ..! بودم من؟کجا

 
 ... اطرافم نگاه کردمهی

.  .... بوددیهمه جا سف
 

  .. برخورد کردی باال که به جسمارمی دستمو بخواستم
ه؟ی پسره کنیا .. 

 
 ... شد که تکون خوردکمی... رو تختم بودسرش

 
نجا؟یا... راد بودی باال اورد کسرشو !... 

 
+ ؟یخوب !. 

 
من کجام؟..... اوهوم_ ی خشي صدابا !. 

 
+ یمارستانیب ... 

 
  بستم تموم صحنها اومد جلو چشمممچشامو
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نیی از چشام اومد پای قطه اشکناخوداگاه  ... 
 

  تو دهنت؟زنمیم...ی کنهیگر_ رادیک
 

ستیمهم ن...بزن_ گفتمدی لرزچونم ... 
 

یبغض نکن لعنت...بغض نکن_ رادیک ... 
 

 ...چشمات قرمزه+
 

 ... گفتمی و اخدی کشری تسرم
 

20:55 22,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 ... به سمت در رفتعی راد بدون حرف سریک

 .. بعد با دکتر اومدنی مچند
شده؟یچ...خب دختر خوب_دکتر .. 

 
_ کشهی مریسرم  ت ... 

 
 .... دخترمهیعیطب- زد گفتيلبخند
 ... خوردههیتا بخ5 سرت
ن؟ی زمي کجا بود که خوردحواست  

 
_ نی رفت خوردم زمجی سرم گهوی ... 

 
+ یستیبه فکر خودت ن...مراقب باش   

  فکر نامزدت باشبه
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نامزدم؟_  
 

خوند.. از چشماششدی ترسومینگران_ اشاره زد گفتزدی از ش موج می که خستگي رادی چشم کبا .. 
 .. خونهي بریتونیم...ارهی سرمتو در بادی بگمی پرستار مبه

 ... خوب کنهی تغذفقط
 ... ورجم نکنورجه

 
زنهی انگار با بچه داره حرف مشوریب  .. 

 
 .. برمدیخب من با_دکتر

فعال بابا جان.. مراقب خودت باشگمی مبازم  
 

خداحافظ...تو هم مراقبش باش_ راد کرد گفتی به  کرو ... 
 

 ... راد تا دم در باهاش رفتیک
 ... داخل اومديپرستار

کردی به پرستاره نگاه نمنیی راد سرشو انداخت پایک ... 
 

 ... بشه نگاه کنهرهی خيدختر بودم به دهیتابحال ند... واسم جالب بودیلیخ
 

رهی پرستاره چه عشوه منی اوااا  
 

_   سرموياریدر ب... بجا عشوه شهیم
 

+ خدا شفا بده...وااا  ... 
 

 ... سرمو که دستم خون اومددی کشي جورشوریب
ییییا... زدمغیج  
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+ یچه کول  
 

  بروایب....حرف مفت نزن...ي کارتو کردییهو_ رادیک
 

 ... دستم درد گرفتشعوریدختره ب... کرد رفتیشیا
 

20:55 22,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 ... راد بهم کمک کرد که راه برمیک

 ... بودی لباسش خونيجلو
    بدههیبهم تک_ رادیک
 

می خارج شدمارستانیاز ب.. کردموهی تکبهش ... 
 

 ... داده بودهی تکنی به ماشرفتی ور مشی که با گوشی در حالریام
 .. سمتمون اومدعی سردنمونی دبا

 
جغل...یخوب_ریام ... 

؟یخوش !... 
؟یسالمت !... 

 
بجا حرف زدن درو باز کن_ رادیک ... 

 
چش چش_ ریام ... 

 
نشستم پشت... کارش خندم گرفتاز ... 
نم؟ی بشای ینیشیم_ریام !.. 
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 .. خستمنیبش_ رادیک
 

باش_ ریام ... 
 

دادیلت تهوع داشت بهم دست م بچه تند رفت که حانی اانقدر ... 
 

ضهی دختر مرنیاحمق جان  ا_ رادیک ... 
شهی بد محالش ... 

 
رمیاالن اروم م...اخ خدا مرگم بده _ریام ... 

 
 

خوابم گرفته... بستمچشامو  
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 ... راد زنگ خوردی کی چقدر گذشته بود که گوشدونمینم

 
 ..!جانم عمو؟+

-.... 
 

+ شد؟ی ممنون جانم چیمرس..سالم !.. 
 

-............. 
 
 

+  ... نبودی خاصزیچ...نه عمو
 
 

-.................. 
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+  ... نشدی خاصزیچ.گمینه عمو م
 ... خوردههی سرش چندتا بخفقط

 
-....... 

 
 

+   عموگهیشرمندم د. ..االنم خوبه
 
 

-......... 
 
 

    چشم عمو حواسم هست+
 
 

-............ 
 

نه نگفت-  کرد و گفتي گفت که کالفه پوف بلندی بابا بهش چدونمینم ... 
 

-........ 
 

+ گهی می کدونمینم ... 
 

گهی میول_ مکث کرد گفتیکم  .... 
 

-........ 
 
 

+ میچاکر...باش عمو ... 
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 خودافظ
-...... 

 
 

+ فعال...رهی نمادمینه    
 

گفت؟ی میچ_ریام !.. 
 

-  ... بگهخواستی میچ
گهی ددی نازگلو پرسحال .. 

 
یاوک_ریام ... 

 
میدی شد رسنی مچند ... 

؟يدارینازگل ب_ریام !.. 
 

 ...اره_
 
 

میدیرس- ریام ... 
 

 ... شدمادهی وا کردمو اروم پنوی ماشدر
وفتمی چند قدم برم که حس کردم دارم مخواستم ... 

 
وفتمی کمرمو گرفت که نعی راد سریک ... 

 
؟ي که  تنها  راه افتادمی چغندرنجایما ا- گفتبااخم .. 

 
 

خواستی مطنتی شکمیدلم ... گرفته بود خندم ... 
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دی تُرُب باشدیشا_ گفتمنی خاطر همواس  
 

ینیواقعا ممنونم _ریام .... 
 
 

دمی گفت که نشنزی چهی لبش ری راد زیک ... 
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_ ؟ی گفتیچ ! 

 
 ..!من؟+

 
_ هیاره د  

 
+  ... نگفتم کهیچیه

 
_ ی گفتيزی چهیوااا  ... 

 
 ... سرت ضربه خورده+

یزنی متوهم ... 
 

_ شیا ... 
 

شیبخور ج-ریام  
 

عمت بخوره_  
 

 عمه ندارم جون تو که+
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  مزحک_

 
تیتلبیب_  جمع کرد گفتلباشو   

 
  عمته_

 
  عاقاااا عمه ندارم+

 
یزنیچرا داد م...کوفت_ رادیک ... 

   هاضهی مرنیا
 
 

چش چش_ریام ... 
 
 

 ... بغلم کرددیی دوهیرها با گر.. به محض ورودم می شدالی ووارد
 

نازگل جونم...یییوا-  هق گفتباهق ... 
 .. شده بود؟تیچ

 
 

خوبم باوو_ خودم جداش کردمو گفتماز .. 
ری نگابغوره  

 
 

 ..! بابا جان؟یخوب_ بزرگبابا
 
 

 ...اره خوبم_
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بش نگاه کردم... اطراف نگاه کردم راشا رو مبل نشسته بودبه ... 

 ... داده بودکهی هم بغ کرده به ستون تمایر... لبش زخم بودگوشه
 
 

؟یخوب_مایر ... 
 

 ... خوبمیمرس_ گفتماروم
 

رها بابا نازگلو ببر باال_ بزرگبابا  
 
 

 ... بهم کمک کرد که برم باالرها
بخواب_رها ... 

 
_  ... برم حمومیکنیکمکم م...ادیخوابم نم

 
شهینم...ي کردهیتازه بخ_رها ... 

 
_    کهیپشتش ن...بابا جلو سرمه

 
نه اصال نرو...امیپس منم باهات م_رها  
.. 

 
_ دمی رها بو میییوا ... 

 
 ... بخوابریخفه شو بگ_رها

 
دمیرو تخت دراز کش... عوض کردمولباسمو ... 
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_  ..! شده بود رها؟یچ

 
 ¡ شده بود؟ی چویچ_ نشستو گفت کنارم

 
 

_ نایا...سر صدا   
 

+ یچیه   
 

_ گهیبگو د ... 
  منمرگ
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 .اه گاو+
 

_ هیبگو د  
 

+   راد راشا رو زدی کیچیه
 
 

؟ی چيبرا!....زد؟_ گفتمزدی که تعجب توش موج مي بلندي صدابا !... 
 
 

بخاطر تو_رها . 
 

 !من؟؟_
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+ گهینه عممم خب تو د  .. 
 
 

 ... کردنفی شروع کرد تعررها
 

کردمی تعجب بهش نگاه مبا ... 
 ... راد واقعا قابل فهم نبودیک
ی بفهميزی ازش چشدینم ... 

 
نازگل؟_رها ! 

 
 ..!جان؟_

 
 خودت شو+

 
؟یچ_هنگ گفتم.. تعجب بهش نگاه کردمبا !.. 

 
 

خودت شو_ گفتدی از گونش  چکیاشک ... 
 ... شوطونی نازگل شهمون
 ... نبودخندهی دختر که به زور مهی... نبودنی ما انازگل
 ... افسرده نبودنازگل

 ... نبودفیضع
 
 

 ...خودم نخواستم_
ی کردن اجفمیضع.. کردنفمیضع ... 

 
+ ی شي قویتونیاماتو م .... 
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 ... نداشتناقتوی لی بودنت بهشون بفهموني با قویتونیم
 ..نازگل؟

 
 

 ... خواهرمهمایر_ بش نگاه کردم که گفتیسوال
 ... بودیگناهش عاشق...اما عاشق شد... بد کردهدونمیم

يدی که به راشا نرسحاال .... 
 ... باش بهش نشون بدهيقو
 ... نداشتهاقتتویل

 
 

_  . فراموش کنم؟وی همه چیعنی
 

+ اره.... ي رو دوست داریی و زنداییدا...اگه خودتو  ... 
 ... نباشفی ضعزگلنا

میوردی که در برابرش کم میهمون نازگل....ی نازگل قبلبشو .. 
 .... باشيقو
یکنی میزندگ... باشو به راشا ثابت کن با رفتنش يقو .... 
ي کن بازنده بازس تو نبودی حالبش ... 

 ... اونهي کن بازنده بازی حالبهش
 
 

رونی گفتو از اتاق رفت بنویا .... 
 

 ... تنها گذاشتالی منو با هزارتا فکر خرونوی برفت
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( ناخواسته بد بودن_ چهارميباز ) 
 ..راشا#

 
 ... از بغضشدمیداشتم خفه م...کردی درد مسرم

 
ختیدلم ر...دمشی با ارن وضع دیوقت ... 
 ... سوختتشی واسه معصومدلم
 ... واسه دله خودم سوختدلم
 ... واسه داداشم سوختدلم

 
حس کردم شکستم.... زدتمیوقت ... 

دمی فهمموی اوج کصافت کارتازه .... 
 ... بهم نگاه نکردیوقت
دمی فهمموی بازی اوج الشتازه ... 

 
 ... باشمی من نخواستم الشیول

 ...  قسم نخواستمی علبه
 ... باشمنجاینخواستم که ا...نخواستم

 ...  شهنی انخواستم
 

 ...نخواستم
نخواستممممم_ داد زدم بلند  

 
یلعنت بهت زندگ..... شدمرهی خای دربه .... 

 
بد...من بدم... من شدم ادم بدهنیبب  

 .... بدمیلی خمن
 

 ... که بدمدیببخش_ کردمو اروم گفتمالی به ورو
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 ... که من بدمی داداشدیببخش
 

 .. زنگ خوردمیگوش
_ ما؟ی رهیچ !.. 

 
راشا؟_هق زد ... بغض داشتصداش !. 

 
 

یلعنت..نی نبود ایچکیحق ه... هم حقش نبودمایر ... 
 

 !جان؟_
 

 ...حالم بده+
 

 ..!چرا؟_
 

+ ارمی باال میه..حالم بده...دونمینم ... 
 

ومدی شر شر اب و عق زدن ميصدا... صداش قطع شدهوی ... 
 
 

 ...  راه رفتمالی سمت وبه
وی گوشمارفتی شد رنی مچند ... 

 .!راشا؟_
 

 ..!بله؟+
 

_    برم خونهخوامیم...خسته شدم
 

 .. منم+
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_ ؟یزنی خونه با بابام حرف ممیرفت !.. 

 
 

 ...اره+
 

_  ..! ؟يای میک...باشه
 

+  ... قطع کنالمیدم و
 

 باشه_
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  نازگل#
 

 ... نگاه کردمنهی خودم تو آبه
 ... چقدر عوض شده بودممن

 ... فرق کرده بودمچقدر
 ..... شکسته شده بودمچقدر

 
دمی سرم دست کشي زخم روبه ... 

کردی مدرد ... 
 ... عقب افتاده بودمی از زندگچقدر

گفتی راست مرها ... 
 ... شده بودمفیضع
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 ... بخندمی داده به زندگادیبهم .... باشمي داده قوادیمامانم بهم ... نبودمفی من ضعاما
می کردم با زندگکاری من چاما ... 
 ...! بودم؟یچ
 ..! شد؟یچ

 
 ... کردریی تغي سرمدی نازلچقدر
 ... کردنکاری باهاش اایرسم دن... شکسته شدچقدر

 
ستمی مگه من دختر مامانم ناما  ... 

ستمی من دختر غزاله نمگه   ... 
 .. شدمنی چرا اپس
خوامی نمگهید.... خوامینم ... 

 
فی نازگل  ضعخوامتی نمگهید...خوامتی   نمگهید- بود نگاه کردمو گفتمنهی که تو اي دختربه ... 

نازگل مامان بابام... نازگلممن ... 
ينازگل سرمد.. نازگلم من ... 

شهی مخی که مثل ینازگل ... 
شهی مي که قوینازگل ... 

 
ستمی نفی ادم ضعنیمن ا...ستمی ننی امن ... 

 
 

#  ... رادیک
 

 ...اما پدر بزرگ_
 

 ...اما نداره که+
 

_ مشی اوردمارستانی از بشبیتازه د.. چرا داره ... 
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   نهاالن
 

  اونکه حالش خوبه+
 

_ ستین...ستین ... 
دی بگگهی روز دچند ... 

 
+  ...  جوون کار دارم تهرانشهینم

شهینم  
 

_ دی تهران بگمی برنیخب بذار  
 

+ گمی مشهینم  
 

23:06 24,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 ..!اخه چرا پدر بزرگ؟_

 
+ رهیگی ممی تصمیکنار پدر مادرش احساس ... 

   نازگل خوب فکر کنهذارنی دوتام نماون
 

    .اما_
 

 اما نداره+
 

_ کنمیخواهش م...دیخب فردا بگ .. 
 
 

باشه جوون_ رو شونم زد گفتیدست  ... 
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؟ي دادیشرکتتو دست ک_ مکث کرد گفتکمی ¡ 

 
 ...مهرشاد هست_

 
+ ؟یپسر فرخ ¡ 

 
_ هی خوبیلیپسر خ..اره  .. 

می بودقی رفرستانی که از دبنیدونیم ... 
 
 

 ... نازگل و رها اومدغی جي بگه که صدايزی بزرگ خواست چپدر
 

میکردی تعجب بهم نگاه مبا ... 
رونی معلوم بود که هل کرده اومد بسی بود با دست خیی که دستشوریام   
 

شد؟یچ_ریام ! 
 

صدا اون دوتا_پاشا .... 
 

 ... نازگل به سمتمون قطع شددنیی پاشا با دوحرف
 

زدی نفس منفس  ... 
کردمی در اومده بهش نگاه مي چشمابا  
 
 

؟ياز جنگل ازاد شد_ریام ! 
 

از جنگل ازاد شده..خواهرت ...خواه..چه ...من...به_ گفتکهی تکهیت...زدی نفس منفس ... 
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 ( زدـــغیج...( رها اومديغوی صدا جهوی

 
شعوریکصافت ب_رها .... 

ي خریلیخ  
 
 

چتونه؟...وااا_پاشا !.. 
 

دخترا؟..شدهیچ_اقاجون !.. 
 

کردمی وا کرد به رها نگاه مششوی ننازگل ... 
 ... داشتمی خوبحس

 ... کردریی تغبالخره
 

اقاجون بدون اجازه رفته حموم_رها ... 
؟ی بهم نگفتی واسه چگمی مبهش ! 

... ی چشمم بزننمی ببدمیترسیم گهیم  
 

خب من خوبم.... نگوووووشوریب_ زدغی جنازگل   
 

ي اون نبودشبیتو د..مرض _ریام ... 
 ...  جاتنیبش

 
 ...خب خسته شدم_

 ... من حالم خوبهتازههه
 ... لنگ ظهر خواب بودم خووتا

 
يخواب بود4تا ...بهله _پاشا  
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دحتر القل بپر بپر نکن_اقاجون ... 
 

ستینازگل بدون ورجه وروجه نازگل ن...وااا_نازگل  .  
 
 

ن؟یزنی مغیچقدر ج_ گفتنیی که تازه اومده بود پامایر !.  
 

 ... نازگل خوندي حس تنفرو تو چشماشدیم
 ... انکار کنهخواستی مدیشا
خوندمی من از چشمم ماما ... 

 
_ سر صدا کجا بود؟....اولندش !.. 

؟یمگه فضول...دومندش !... 
 

23:06 24,08,16[, )ي جلد بعدی ماه منتو(نـازگــل ] 
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واقعا که_مایر ... 

 
برو بابا_نازگل  

 
 ... به نازگل رفتي چشم غره امایر

ششیا- زبونشو واسش در اورد گفتنازگلم ... 
 
 

  کههههگمیم- رها
 

بگو که-پاشا ..  
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یعوض_رها ... ای لب درمی برنیایب   

 
می باحال نکردي بازهی می اومدی وقتاز ... 
نع_ریام ... 

 
؟یواسه چ_نازگل ... 

می بردمی فرد دستور منیکتری بعنوان کوچمن ... 
 

ولیا_رها  
 
 

کردمینگاهشون م.. مدت ساکت بودمتموم .. 
 ... حرف بزنمادی عادت  نداشتم  که زاصوال

 
ي سوارقی قامی برهیاصال نظرتون چ_پاشا ... 

 
 

میاخخخخ جون بر_ گفتغی با جرها ... 
 ... عاشقشممن

 
؟ی هستیتو که عاشق همه چ-ریام !... 
م؟یبر!.. راشا؟یگی می چتو !... 

 
 

حوصله ندارم- در اورد گفتلشی سرشو از تو موباراشا ..  
 
 

گهی داری در نيعن باز_ریام ... 
هیهم بق..شهی هم حال خودت عوض مایب ... 
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اما-راشا  

 
شهی نامزدتم شاد مایب..اما نداره که _پاشا  ..... 

 
 ... دوست دارم بزنمشوفتمی کارش مادیهنوز که ...پوففف...هه!...؟... نامزدش

 
 ... کلمه حرف باهاش نزدمکی تابحال شبی داز

 ... شهنی روز اهیداداشم ...کردمی نمفکر
 

 .. برگردم تهرانخوامیمن م_راشا
 

يتو حق ندار_ بزرگپدر  
 

23:06 24,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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چرا حق ندارم-راشا ... 

 
+  ... بگمویچون قراره موضوع مهم

 
 

؟ی بگيخوای مویچ- زد گفتي پوزخندراشا !.. 
 ..! که زنت زدو؟يگند

 
حد خودتو بدون پسر...خفه شو_ بزرگپدر ..  

 
ستادی از رو مبل بلند شد اراشا ... 
دادمیبه حرفا گوش م... ساکت بودمهنوز ... 
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چرا ساکت باشم؟-راشا ! 
؟ی بگيخوای مویچ !.   

 ..! به من داره؟ی موضوع چه ربطنی گفتن ااصال
 

ی باشدی که تو هم بانهیربطش به ا_ بزرگ پدر ... 
 

هنوز جمع کردمونو درك نکرده بودم...کردمی تعجب به پدر بزرگ نگاه مبا ... 
 

 .... برمخوامیمن م_راشا
 ... برم تهرانخوامیم

 
ستادیرگ ا به سمت باال بره که با حرف پدر بزخواست ... 

 
بمون بشنو بعد برو -  بزرگپدر ... 

 
 ... االن گفته بشهدیظاهرا با....دیببخش_ به من کرد گفترو

 
( ي اجباراری،اختياریاجبار اخت_ چهارميباز ) 

 
 .!پدر بزرگ؟_

 
+  ... گفتدی باشهی راد نمیک

 
من پسرا رو کار دارم... لب ساحل دیشما بر_ بزرگ رو به دخترا کرد گفتپدر .. 
باز...میایم  ... 

 
 ... انداختنو رفتننیی سرشونو پادخترا

 .. شدمرهی لحظه اخر به نازگل ختو
کردی داشت نگاه ممشکوك ... 
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منم تموم اون حرفا رو از بر بودم... رفتنشون پدر بزرگ شروع کرد به حرف زدنبا ... 
 ... بازم گوش دادشمیول

 
 ..نازگل#

 
البد مردونس_ بلند گفتم که رها گفتنویا... بهشون بگهخواستی می چیعنی وااا ... 

 
 ... عق زددیی دوای به سمت درمای بگم که رزی چهی خواستم

 
 ... منم از راه دور نگاش کردمششی پدیی دوعی سررها

 
 .... شن ها ولو شدرو

 
_ ؟يدوسش دار ! . 

 
 ... و رها منگ نگام کردممایر

دمممیفقط ناخوداگاه پرس...دمی چرا پرسدونمینم ... 
 

؟یبا من_مایر !.. 
 

_ ؟يدوسش دار...اره  ! 
 
 

+ و؟یک ! 
 

توینین_ شکمش اشاره زدمو گفتبه ... 
 

ومدی مدیبا اون که نبا- گفتدی روش کشی شکمش نگاه کرد دستبه ... 
ومدی درست ننکهی ابا  .... 
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ادی ازش بدم بتونمی نمیول ... 
 

 .... ور رفتمای نگفتمو با شن دريزیچ
 
 

؟یسینوی میچ_رها !.. 
 

 : خوندمبلند
دیشا  
   مندل

 ... از چوب استےعروسک
 ... محبوب استوینکی پي قصه مثل
چارهی بنی دارد ای چه دماغاما .... 

   بس که نوشتهاز
 .... خوب استحالم

 
19:55 25,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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نازگل؟_رها !.. 
 

 جان_
 
 

+  ..! رفت؟ادتی
 

_ و؟یچ ! 
 

+ شبوی ديحرفا  ... 
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_  ... نرفتهادمی ینه اج
 

؟یکنی خواهش کنم قبول مهی- رها !.. 
 

_ ؟یچ !.. 
 

+ هیقبول کن د ... 
 

 ..خب بگو_
 

+  ... به ادمدهیصدات ارامش م...اهنگ بخونن
 

_  ..! بخونم؟یچ
 

+ گهی بخون دزی چهی .. 
 

 _ کردم به خوندنشروع
 

ي کارو کردنی من ، چرا باعشقت اچرا  
 

ي حال و سردی بازم که بتو  
 

ها  بودهی من چری تقصبگو  
 

هات  از بهونهدمی فهمي بریخواستی متو  
 

  کردم که دلت شکستکاری من ، مگه چچرا
 

  کرد که به دلت نشستکاری چاون
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  بوده پسي به من همه کارات قول و قرارات بازبگو
 

  شدهينطوری حاال اتا
 

ی عشقت باشمو حسش نکنکه  
 

ی چشمش نکني تونگاه  
 

ی بهش فکر نکنيکردی روزم فکرشو نمهی ی که حتیکس  
 

  شبامومهی ني اشکايدیدی متو
 

  هواموی معرفت نداشتی بيتو
 

  تنهامویدونستی منکهی با ای رفتتو
 

  شکستناموي صدايدیدی متو
 

  به پات نشستنامويدیدی متو
 
  شدينطوری که ای مرد حسمو تو خواستییهوی
  شدهينطوری حاال اتا

ی عشقت باشمو حسش نکنکه  
 

ی چشمش نکني تونگاه  
 

يکردی روزم فکرشو نمهی ی که حتیکس  
 

یبهش فکر نکن   
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  شدهينطوری حاال اتا
 

ی عشقت باشمو حسش نکنکه  
 

ی چشمش نکني تونگاه  
 

يکردی روزم فکرشو نمهی ی که حتیکس  
 

یبهش فکر نکن   
 

  منچرا
 

  منچرا
 

  منچرا
 

19:55 25,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 ... بودی عالییییوا_رها
 ... صدات قشنگهیلی خییخدا

 
_ شنوهیگوشات قشنگ م ... 

 
+   که؟گمیم....اونکه صد درصد

 
 ...بگو که_

 
+ يریدانشگاه نم ... 
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_ امی مدمی امتحانه رو مرمیم ... 

 ... رو ندارمنای ای کار عملحوصله
 

+ ؟؟؟ییییراس.. عخشمیاوک  
 

 ?هوم_
 

+  .. ازدواج کرديشهرزاد
 

_ ؟یک . 
 

+ هیچادر...يبابا الهام شهرزاد ... 
 

_ ؟یخب باک  
 
 

+ هدس بزن...یکنیفکرشو اصال نم  
 
 

_ ای البد با ارشدونمیچم ... 
 

+   وسط خاليزد
 

؟یچ_ گفتمبلند !.. ... ا؟یالهام با ارش ... 
   !دروغ؟

 
به خدا که_ گفتدیخند ... 

 ... نگاهشانشو
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کردنی مسخرش مایبود که کله کالس از جمله ارش...یخانواده مذهب..ي دختر چادرهی الهام ... 
 .. بودینی بشی پری دوتا غنیازدواج ا. خب یول... بد نبودافشمیق... پولدار بودیلی پسر خهی امیارش

 
 ... کردمیپوف
 ..! بنظرتون؟گنی میچ_رها

 
 ...  مهمزی چهی_مایر

 
 ... باهوشدونمی که خودم منویا_رها

 ... بودن حرفش مهمهیچ
 
 

_ ااایفضول  
 

گن؟ی می االن چی بدوني تو دوست ندارینی_ نگام کرد گفتی چپکرها !... 
 

 ... بگمزی چهی خواستم
 .. شددهی محکم بهم کوبالی در وکه

 
راشا بود...هی چمینی ببمیبرگشت ... 

نشوی سمت ماشدییدو ... 
 ... حرکت کردي سرعت بدبا

 
کجا رفت؟- بلند شد گفتمایر ! 

 
  تو باوومی برنیایب_رها

 
میبر_مایر ... 
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میاروم درو وا کرد....می رفتالی سمت وبه .. 
 

ختیری از سر روشون میجی پاشا که گریام ... 
 ... شده بودنرهی جا خهی به

 
 ..! شد؟یچ- رها

 
ارهی بود که پدر بزرگ جوش بی حرف کافنیهم ... 

احمق...احمقه_پدربزرگ ... 
 ... رو حرفم حرف بزنهتونهی کرد مفکر
کنمشی ارث محروم ماز .... 

 
 

  پدر بزرگدیاروم باش_ رادیک
 
 

شده؟یچ_اروم گفتم... نشستمری امشیپ !. 
 

19:55 25,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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کردی نگام می حالت خاصبا ... 

ر؟یام_ کردمصداش !.. 
 

+ نشد..یچی هیچیه ... 
 

_  (  تو دلم زدمي پوزخندهیاز لحن پسر عموم !..(. رفت؟ياونجور.. پس چرا پسر عمو
 

_  ... نشدیچیه
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که پاشا جو رو عوض کرد... تو سکوت بودنهمه ... 
ن؟ی شمام درست کنهی نیخانوما بلد..اهم_پاشا ! . 

 
ينه فقط تو بلد-  چشم غره بش رفت گفترها ... 

 
رست کنبفرما  شام د_ بش زد گفتی چشمکپاشا  

 
 ..!عه نه بابا؟+

 
گهی ددی درست کنی چهی...می قديدخترن دخترا_ریام ... 

 
کنمیمن درست م_ جام بلند شدمو گفتماز ... 

 
غذا غذا...جان جان_پاشا  

 
نخورده- زد پس گردنشو گفتریام ... 

 
 

 ... نکننمونمارستانی بی بهشون راهدمی ميانرژ...خنگ_پاشا
 

؟یتو درست کن...الزم نکرده_ رادیک !.. 
 
 

با من بود االن؟!... بود؟ی با کوااا !.. 
 

؟یبا من_ تعجب گفتمبا !.. 
 
 

ي بودي چجورشبیرفته د..ادتی نکهیمثل ا_ رادیک ... 
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 ... کنمی کشضی مرشبی ندارم  مثل دحوصله
 

ی کنی گند اخالقيفقط بلد...یعوض...شوریب ... 
 ..! پس؟ي کردیواسه چ_ کردمو گفتماخم
ای سمتم نرممیمی مدارم  .. 

 
دمی لب گفت که نشنری زيزیچ ... 

 
 ... سمت اشپزخونه رفتمبه

 
ی باال حالم خوش نرمیمن م-مایر  
 

باش برو- رها  
 

ها؟!..،ي قبول کردی واسه چشعوریب_ به من کرد گفترو     
 
 

_   کهيریمینم
 

+ م؟ی بپزیچ !.. 
 

_ دونمیچم . 
 

00:20 27,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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+ م؟ی درست کنیچ  

 
_ می زرشک پلو با مرغ درست کنایب ... 

می خوشمزس هم هممون فکر کنم دوست  داشته باشهم .  
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+ دوستمیمن م...سی سی .   

 
 ...پس بدو_

شورمی من برنجو ماری در بخچالی مرغو از تو .. 
 
 

میساعت سرگرم درست کردن بود2 حدود ... 
خوردیرها هم هرس م...شستمی که مرفتی مجی اوقات سرم گی کارا گاهي الالبه  ... 

دمیخندی ممن .. 
 
 

 ... شامونیاقا_رها
 

اخ جان_پاشا  
 

 ... اومدن تو اشپزخونههمشون
 ... که خوبهافشیبه به ق_ اقاجون

 
میرینم_ گفتي ادهی با حالت مثال ترسریام    
 

نخور اصال...کوفت _ بهش رفت گفتي چشم غره ارها     
 

 .. بدتر از مرگهیگرسنگ-ریام
میدی خندهمه ... 

 
می به خوردن کردشروع .. 

 .. خوشمزه شده بودیلی خییخدا
 

 ... حس کردموی نگاهینیسنگ. .خوردمی ولع مبا
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 ... نشدمی نسبيزی چی باال اوردم ولسرمو
 

نازگل اون دوغو بده_ رادیک .. 
 

 ... که کنارم بود به سمتش گرفتمویدوغ
 ... من گرمتر بودياما در برابر دستا..دستش نه گرم بود نه سرد... که دستم به دستش خوردرهی بگرفت

 
 

دیبه منم دوغ بد..اهم اهم_ریام  .  
 

ختی رریبعد واسه ام..ختی راد واسه خودش ریک ... 
 

به به به به...می داري چه هنرشییخدا- رها ... 
 

خوندمیداشتم اشهدمو م...اره باوو-  با دهن پرپاشا ... 
 ..  خوشمزسیلی خیی خدایول

 
 

دروغ نگم خوشمزس...اره_ریام  ... 
 

 ..! کو؟مایر_اقاجون
 

دهی خوابدمیباال بود رفتن صداش بزنم د_رها ... 
هی دخورهی شد مداریب ..  

 
 

یمرس_ گفتدی عقب کشاقاجون  ... 
شبتون خوش.. بود خوشمزه . . 
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رونی گفتو از اشپز خونه رفت بنویا ... 
 

 .. ترسناك گرفتملمیعاقا من امرو ف_ریام
س؟ی پایک !.. 

 
  هستمشهیمن که هم_پاشا

 
00:20 27,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part58 
 

میفردا کار دار... بابادی بخوابدیبر_ رادیک ... 
 

کار؟یچ_ریام !. 
 

+ ؟ي زودنی رفت به همادتی  
ریشب بخ...باش_ کسل شد گفتریام  
 

 ... حاليتو. بلند شدنو رفتنهمشون
 ..! شده بنطرت؟یچ- به رها کردمو گفتمرو

 
+  .. که هستيزیهر چ...دونمینم

 ...  مهمهیلیخ
 

یحتم-  تکون دادمو گفتميسر .. 
 .. همه ظرف بشورهنی حال داره ای کپوففف

 
 .. تو اب بکششورمیمن م_رها

 
می گفتمو به ظرف شستن مشغول شدي اباشه ..  
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شدمی مهوشی داشتم  بیاز خستگ... ساعت وقتمونو برد هی حدود ...  
 

می بخوابمی برایب_ به رها کردمو گفتمرو    
 

ادیمن خوابم نم_رها ... 
امی ممینیبی ملمی با پاشا فکمی .. 

 
 

ریشبتون بخ- گفتمهی رو به بقرونوی گفتمو از اشپزخونه زدم بي اباشه ... 
 

ی ابجیخوب بخواب_ریام .... 
 

شبت خوش خواهرم_پاشا ... 
 

 ... راد فقط تکون دادن سرش بودی جواب کیول
یلیخ.... پسر مغرور بود نیا ..  

 ... بودنی راد همی کادی مادمی ی وقتاز
دمی خنده از ته دلشو ندتابحال ... 

 
 

 ... بچه بودمی وقتادی مادمی
نه ك االن نترسم....دمیترسی ازش مشهیهم .. 
 ... نه مثل گذشتهیول...ترسمیاالنم م.... نه

 
 

 ... راد شدمو به سمت اتاق رفتمی کالیخیب
 ... اس از راشا دارمهی دمی چک کردمو دمویگوش

 
می شد تو گوشویپسر عمو س... اونکارو باهام کرد ی وقتاز ... 
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 .. رو باز کردماس
نخواستم...نخواستم...نخواستم""راشا ... 

د....خوامینم  ...."" 
 
 

 .. تعجب به اس ام اسش نگاه کردمبا
 

00:20 27,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part59 

 
 ..! حرفاش؟نی ای چیعنی

ه؟ی چه معنبه !.. 
خواد؟ی نمویچ!..خواست؟ی نمویچ !... 

 
ی نداشتاقتیل_ لب گفتمری کردم زتی دلامشویپ ... 

 
 

سرمو رو باالشت گذاشتم... گزاشتمولنتی رو ساویگوش ... 
 

 .... فرو رفتمقی عمی به خوابدی نکشیطول
 
 

( ي اجباراری،اختياریاجبار اخت_ پنجميباز ) 
#  ... رادیک

 
 

کردی با بهت به پدر بزرگ نگاه منازگل ... 
  ..! کنم؟کاریمن چ...من_ گفتي بلندبای تقري بعدش با صداهی ثانچند

من.... من  .... 
 ¡ راد شم؟یزن ک..من
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ی راد شی زن کدیبا...اره_ خونسرد گفتیلی گذاشتو خگشی دي بزرگ پاشو رو پاپدر ... 
 
 

دیخندی بلند ميبا صدا... خندهری زد زهوی ... 
 

 ... بودی خوبیشوخ- خنده گفتبا
 

تهیواقع...دختر... کجا بود یشوخ_ بزرگپدر ... 
 

خوامینم_ گفتي ناباوربا ... 
خوامی من نمنه ... 

 
نیبش_ گفتي بلندي بره باال که پدر بدرگ با صداخواست ... 
 ... تا اخر گوش کنحرفامو

 
اما_نازگل ... 

 
گوش  کن _پدربزرگ .. 

 
سالش بود5 راد تازه ی کي اومدای به دنیوقت ... 
 ... دور دونمزیو عز... نوه مننیاول

 .. راد بودیعاشق ک)مادربزرگ(مهتاب
 ... غزاله بودی حاملگياخرا

 ... روشمی رادو بذاری که اسم کشهی شب مهتاب بهم گفت که چقدر خوب مهی
 ... ازدواج کنهگهی دي با سرمدي سرمدهی خوبه که یلی هم خينجوریا
رسهی به تو ممی سهمهی... که قراره بعد من به نوه اولم برسه ی هم ثروتو  .. 
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 ..... مخالفت کردماولش
مین رقم بزن دو نفرو خودموی درست نبود زندگنی اچون ... 

 ... مهتاب قانع کننده نبوديالی دلنکهی او
 

 ... جور مسخره بودهی ای
 

00:20 27,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part60 

 
 

 ...  اعالم کردممخالفتمو
 ... کفش کردهی مهتاب پاشو تو اما
ادی بچه که قراره بنی دوست داره اکه .. 

 ... راد باشهی کي کرده نشون
 

 ....  شدهالشیخی شد و مهتاب بهم گفت که بکمی تا
 ... نشده بودالیخی اون باما

 
 ... اومدای نازگل بدنیوقت

می شده بودشییبای محو زهمه .... 
اون روز... روزاون .. 

 ... راد نوشتی رو دستبند نازگل اسم کمهتاب
 .. مسخره باشهکمی دیشا

تهیواقع...اما ... 
ي راد شدی کي نشون کرده تو ... 

 
 ... خونه دستبندت دستت بودمتی اوردیوقت

 ... بودن شاهکار مهتابودهی تازه دای و ارمغزاله
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 ... دارهيرادیمهتابم بهشون گفت که چه ا...نای اهی چه کارنی دعوا افتاد که ای کلایارم
دنی عقد دختر عمو پسر عمو رو تو اسمونا چنکهیو ا...نای اشهی می چمگه ... 

 
 

؟یخب االن که چ- گفتي با ناباورنازگل !.. 
ه؟ی چه مسخره اگهی دنیا ! 
 

22:58 27,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part61 

 
ستیمسخره ن_ بزرگ پدر ... 
؟یشی راد حساب می زن کي جورهی االنم تو !.. 

 
زنش؟- گفتدی خندبلند !... 
 ..! راد؟ی کزن

هی گرری پخ زد زهوی...دی خنددوباره ... 
 

 ... خودمو کنترل کردم که سمتش نرمیلیخ
 

چتونم؟یمگه من باز_نازگل !... 
عروسکم؟... منمگه !... 
 ...! گوش کنم؟دیگی می عروسکموکه هر چمگه

خوامینم...خوامینم ... 
 

 ... بچهستی نتیحال- پدربزرگ
دوننی شما دوتا رو نشون کرده هم ملی فامکل ... 

شدی مراسم ،تهران انجام مي کارامی بودنجای که ما ای مدتنی تو ااالنم ... 
شهی راد برگزار می محض رفتنمون به تهران فرداش مراسم تو کو ... 
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خوامینم_هی زد با گرداد ... 
 

رونی رفت بدیی دوالی واز ... 
 
 

 ..نازگل#
 

رونی بدمیی دوالی واز ... 
گفت؟ی میچ !.. 

 ... شم که به روز برادرشو دوست داشتمی کسی زنمن
دمیترسی ازش می شم از بچگی کسزن ... 
 .. شم که اخالقش گندهی کسزن
کوه غروره... شم که مغرورهی کسزن .. 

ي راد سرمدیک... راد شمی زن کمن ... 
 

 ... کردمهی زانوهام افتادمو گررو
 ... باهاش ازدواج کنمتونمیمن نم...خوامینم

 ... دوستم ندارهاون
ی متنفره  حتمازم .... 

ونمتینه نم.... تونمینم ... 
 

 ... به خودم اومدمي دختري صدابا
؟یکنی مهیچرا گر_ گفتي گرفته اي صدابا !.. 

 
 ... صورتش نگاه کردمبه
 ... که با تل باال بودي فري موهارهی تي قهوه اي دختر با چشماهی

دی سفیپوست... گردبای تقرصورت ... 
 

؟ي کردهیتو چرا گر!....تو چرا صدات گرفته؟- گفتم ي گرفته اي صدابا !.. 
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ه؟یاول بگو اسمت چ_دختره !... 
 

نازگل_ گفتماروم ... 
 

+  ... ندارهرادیا
رمی بمخوامی که ممن  .. 

 ... دارهی چه فرقحاال
 

_ بابات...مامانت ... 
 

 .... مادرم مرده+
با انگشتش اسمونو اشاره زد(سالم بود ولم گرفت رفت اون باال7 یوقت ) 

 
22:58 27,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part62 
 
 
 

 ... لبخنداشم مثل من درد داشتکردمی زد که حس ميلبخند
 

نمیمن  ال_دختره  
 

 ...خوشبختم_
 

+ ؟یکنی مهیچرا گر_ مکث کرد گفتکمی...منم !.. 
 

ختی اشکام رو گونم ردوباره ... 
 ... کردمفی کرزم تند تند تعرشروع
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غلم کردمحض تموم شدن حرفام جلو اومد ب...وی چهمه ... 
 

خوبه...ی هسيقو_نیال .. 
 ... کردمهی من چرا گری بدونيخوای محاال

 
من...من_ تکون دادم که گفتسرشو ... 

 
_ ؟یتو چ !... 

 
 .... کردنفی کرد به تعرشروع

  .. حرفاش وا رفتماز
 

من سرطان دارم- نیال ..  
 

کردمی رفتم بو دهن باز بهش نگاه موا ... 
 

دمی که فهمشهی میی ماههی_ زد گفتی لبخند تلخدنمی دبا ... 
 

؟یچه سرطان_ تته پته گفتمبا !.. 
 

 ...سرطان خون+
عاشق بودم_ غم نگاش کردم که گفتبا ... 

 ... بودامی که دني پسرعاشق
می مرد زندگنیبهتر ... 

محمد من... محمد اسمش ... 
 

من با محمد روزام قشنگ بود...یهمه چ... خوب بودی چهمه ... 
 ... سرطان دارمدمیهم که فی وقتتا

 ... خراب شدی چهمه
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 ... پسم زددی فهممحمد
خوادمی نمگهی بهم گفت ددیفهم ... 

 
بدجور شکستم...شکستم ... 

میضی طرف مرهیاز ... شدمخورد  .. 
 .. طرف  محمدهی از

 
 

ختی رو گونم راشکم ... 
 ... نبودنی حقش اي دخترنیا

 ... واسش سوختدلم
 

 ... در اورد روشن کرديگاری سبشی جاز
 

_ ضرر دارع واست..نکش  
 

18:03 28,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#part63 

 
+ دمینه به عشقم رس  ... 

 ... بهتررمی زودتر بمیهر چ...يزی چنه
کشمی زجر مکمترم ... 

 
 ... نگو_

 ... دارهینیی باال پایزندگ
 

( الیفکر انتقام،خ_ ششميباز ) 
 

+ الیخیب  ... 
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 ...! حاال؟یکارکنی چيخوایم
 

_ دونمینم ... 
رمی انتقام بگخواسمی ممن  ... 

 
 

+ ؟یاز ک !... 
 

 ..  پک زدمهی ازش گرفتمو منم گارویس
 ....  سرفم گر فتکه

 
 .! بارته ن؟نیاول_ گفتدی خندنیال

 
اره_ گفتمدمویخند .. 

 
؟يری انتقام بگیخب از ک- نیال !.. 

 
 .. که ولم کردیاز اون_ شدمو گفتمرهی خای دربه
 ... کردانتی که بهم خی اوناز

 
+  ..! بود؟یاسمش چ

 .  رفتادمی
 

_ ي راد سرمدیبرادر ک...يراشا سرمد...راشا ... 
 

+ ؟يواقعا قصد انتقام دار ! 
 

_ يچطور.دونمی نمیاره ول ... 
 

+ گردهی بر نميزیبا انتقام چ .... 
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 ...اره_

شهی از درد زخمام کمتر مکمی یول .... 
 

+  ... بگمی چدونمینم
 

_  ..! کنم؟کاریچ
رم؟ی ازش انتقام بگيچحور !. 

 
 

+ دونمینم  ... 
 ... دارنیی ادما نقطه ضعفادونمی منوی افقط

  نابودشون کردشهی ماشونی با بعضی گاهکه
 

18:03 28,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part64 

 
نقطه ضعف_ لب زدم اروم .... 

 
 ...اره+
نی با نقطه ضعفاشون نابود مشادما ... 

شهی رو نقطه ضعفش نابود مي بذاردست ... 
 
 

 ... فکر فرو رفتمبه
 ... ضعف راشانقطه
شی زندگي نقطه ضعفانی از بزرگتریکی..ادمهی خوب ... 

 
 ..  نفرههی
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 ... نفرهی فقط
 

  ... فکر کردم با دست گذاشتن رو نقطه ضعفشنی حرف البه
 ... بشکنمشتونستمیم

 ... راشافی نقطه ضعاما
 

 ... برگردوندمسرمو
 ... نبودنیال

دمی شدمو به اطرافم سرك کشبلند ... 
 ... نبودنی الاما

 
 

 ... شدمرهی که نشسته بود خیی جابا
 ... شن نوشته بوديرو

 ... خودت باشمراقب
دوست رهگذر..ی باشموفق .. 
کنمی اون باال از اونجا نگات مرفتم ... 

 .... قشنگتوي خودتو با اون چشمابرمی نمادی از
 
 

چارهی بنیال ... 
 ... کمکش کنایخدا... گناه دارهچقدر

 ... کمکش کنتو
 
 

 راشا#
 

 ... بودی خط خطاعصابم
 ... سرگردون شدمرونی زدم بالی از وی وقتاز
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 ... شبهینازگل تو ...منو... منو یعروس...وونهی دهی
 

 ... رادی نازگل تو بغل کیعنی
شهینم .... 
ذارمینم...ذارمینم .... 

 ... اون قبول کنهشهی ممگه
کنهی قبول نمنه ... 

 
18:03 28,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#PART65 
 

 ...نازگل#
 

نازگل؟- رها !.. 
 

  .!هوم؟_
 

+ شبید... شبید .. 
 

_ ؟ی چشبید !... 
 

+ ؟ي پدر بدرگ فکر کرديبه حرفا..اه !.. 
 
 

 ....اوهوم_
 

 ... رو لبمدمی محکم کشرژمو
 ... قرمز قرمز شدکه

 
+ ؟ی بکنيخوای مکاریچ !.. 
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_ ینیبیخودت م  
 
 

+ ؟ی چیعنی !... 
 

_  ... راشا رو نابود کنمخوامیم
کنمی منابودش ... 

 
؟ی چیعنی_ تنگ کرد گفتچشماشو !. 

 
_ رمی انتقام بگخوامیم ... 

 ... هنوز دوستم دارهراشا
دی فهمشهی چشماش ماز ... 

دمی زجرش ممن ... 
 ...  شهمونی پشکنمی ميکار
 ... شکوندوی نازگل سرمداون
شکونمی موی راد سرمدی و کي راشا سرمدمن .... 

 
ستادی جاش بلند شد رو به روم ااز .. 

 
+  ... نازگلفهممیحرفاتو نم

گذرهی می تو اون کلت چفهممینم ... 
 ... بهت بگمخوامی مزی چهی فقط یول

 
  تاواندی بایهر کس-  کرد گفتیمکث
کاراشو خودش بده ، ... 

انشی اطرافنه .... 
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ي که شروع کردي از بازی نشمونیپش..ی نشمونی پشدوارمیفقط ام...ی کنکاری چيخوای مدونمینم ... 
 
 

  .. مهم نبودواسم
  .. انتقام خودمو نابود کنهنی اگه ایحت..رمی انتقام بگخوامی فقط ممن

 
رونی از اتاق زد برها ... 
 ... زدمي به خودم نگاه کردمو پوزخندنهی اتو
ی بشیخواستی مي راشا سرمدزن .. 

یشی مي راد سرمدی زن کحاال .. 
 .. سرنوشتنی داره اي بازچه

 
18:51 28,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#part66 
 

#   رادیک
 

 ... فکر فرو رفته بودمبه
 ... برگشتای از دری وقتشبید

گهی فکر کنه روز بعد مدی کرده به پدر بزرگ گفت که باهی که معلوم بود گری حالدر ... 
 

 ... مبل نشسته بودمرو
کردمی پر از نقش نگار نگاه می اخم به قالبا ... 

 
؟یکنی فکر میبه چ... پسريتو فکر_پدربزرگ !.. 

 
_  .. نرفتم شرکتهیچند وقت

هی در چه حالدونمی شرکت نميکارا .. 
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+ ؟...اد هست مهرشیمگه نگفت ! 
 

 ...اره خب اون هست-
 ... کنم بهترهتیری خودم رو کارا مدیول

 
+ یالحق که نوه خودم ... 

 
 ... شدمرهی خی نگفتمو دوباره به قاليزیچ
 ... پدر بزرگ سرمو باال اوردمي صدابا

 
+ يبالخره اومد ... 

 
قبوله_ اروم نازگل اومديصدا ... 

 
دمی توشون کشیدست... نیی اوردم باال که موهام اومد پاي تندسرمو  .. 

 
؟یچ..قبوله؟_پدربزرگ !.. 

 
 ... راد ازدواج کنمی با کدی من بانیمگه نگفت_نازگل

حاضرم زنش بشم... قبولهگمی ممنم ... 
 
 

 ... بوديزی چهی چشماش تو
 .. راز تو چشماشو بفهممتونستمی خوب ممن

 ... درك کنمتونستمی خوب ممن
وی گربه ای وحشي چشمااون .... 

 
 

خوبه پس_پدربزرگ ... 
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دی باهم حرف بزندیبر_ به من کرد گفترو ... 
 ... تهرانمی بردی شال کاله کنبعدشم

 
 

 ... جام بلند شدمواز
 ... بامایب_ گذاشتم رو به نازگل گفتمبمی تو جدستمو

 
 

 نازگل#
 

 ....  بام انگارای بگهی منیهمچ...شیا
 ...پوفف

 ... کنمی زندگي چجورتی قضمنی من با ااخه
 

اه اه اه...خهی  کوه  هیشب   
 

می خارج شدالی از وگعی هم دبا ... 
 ... نشستالی ورونی بی صندليرو
 ... اشاره کردی صندلبه

 ... اللم هستشماشاال
 
 

نیی با اخم سرمو انداختم پانشستمو ... 
ها؟_ گفتمنی واس خاطر همدمی لب گفت که نفهمری زيزی چهی !... 

 
زنهی داد نميور خانوم اونجهی_ رادیک ... 

 
بگو_ کردمو گفتمیشیا  
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 .. به تته پته افتادمدی که پرسی با سوالهوی شد ساکت
؟يچرا قبول کرد_ رادیک !.. 

 
کردمیقبول نم_ کنترل کردمو گفتمخودمو ... 

 
+  .... نزدمی حرفنیمن همچ

؟..ي چرا قبول کردگفتم ! 
 

ی نه مثل بز نگام کني جواب بددمیسوال پرس-  نگفتم که با پوزخند گفتيزیچ ... 
 
 

يخودت بز_ گفتمغی جبا ... 
 

 ... گرفتمدهیناد_ تمام گفتي خونسردبا
چرا؟_ مکث کرد گفتکمی !.. 

 
 

-  ... هستمی اگهی قبول کردن راه دریمگه غ
مجبور بودم..کردمی قبولم نممن ... 
 ... کنمعی چرا خودمو  ضاپس

 
خوبه- رادیک ... 

ی کنریی تغدیبا...ي زنم شدیوقت ... 
 
 

_ ؟ی چیعنی !.. 
 

+ یفهمیبعدا م ... 
 ... جمع کنلتوی بارو بندبرو
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 .. تهرانمی برگهی ساعت دچند
 

18:51 28,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part67 

 
 

میکنی می تهران درجا عروسمیاالن بر-  اشارمو گذاشتم تو دهنمو گفتمانگشت  
 
 

 ... اومد باالکمی کردم لبش حس
 .. خودش شدعی سرولش

ششششیا... اخمو همون ... 
( نی داره توجه نکنشی به کلمه ايادی زيعالقه  -_-) 

 
 

دو روز بعدش اره_ رادیک ... 
 

؟يزود.نیبه هم_ گرد گفتمي چشمابا ¡ 
 
 

+ می بودنجای ما ایوقت .. 
شدی مفی تهران ردی چهمه ... 

 
 

؟ی شوهر من شيخوایتو واقعا م- گفتمستادموی رفت که منم کنارش االیبه سمت و... گفتم یاهان !.. 
 

اره...ایخنگ- گفتاروم  ... 
 

_  ... ادبیب
 



 175 

+ ااایزنی حرف مادیز  
 

_ ؟یتو چرا انقدر ساکت...ششیچ !... 
 

 ..مدلمه+
 

_ يچه مدل مسخره ا ... 
 

يکلمو برد_ بهم نگاه کرد گفتی چپکستادیا ... 
 

 ... بلندتر از منهیلی قدش خاوففف
 ... شکستگردنم

 
 ... بلندهیلیقدتم خ- غر غر گفتمبا

 
 

؟یزنی انقدر حرف میشیخسته نم_ کرد گفتیپوف !.. 
 

- ؟یزنی حرف نمیشیتو خسته نم !  
 

 ... بال رو نازل کود سر مننیخدا بدتر_ کرد گفتیپوف
 

 ... پزم بر خوردبه
 ... اخمو نازل کرديالی گودزهیخدا سر منم _ گفتماوردمویمنم کم ن...شعووی  بپسره

 
 

 ... تو خونهعی سردمیی ترسش دواز
 

ومدی از پشت سرم مصداش ... 
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+  .. نشونت بدمییالی گودزهیمن 
 

الاایگودز_ تا ته در اوردمو گفتمزبونمو ... 
 
 

#    رادیک
 

 .. کردمو به رفتنش نگاه کردمیپوف
 .... که تو سرمه نباشهيزی که اون چکنمی خدا مخدا

 ....نباشه
 .. زنگ خوردمیگوش

 
 ..!بله؟_

 
 ..! پسر؟شدیسالم چ_ عرفانبابا
ن؟ی کردکاریچ !.. 

 
 ...سالم بابا_

میگردی بر ممی داریچیه ... 
 

+ اایمراقبش باش ... 
 

_ ؟یمراقب ک !.. 
 

+ گهیعروسم د ... 
 

20:18 29,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 177 

 ... گفتمي کردمو باشه ایپوف
کردنی نازگلو می نازلفی تو خونه تعرشهی و مامان همبابا .. 

 .. مني نازگلو جلوفی تعرمخصوصا
 

 ... زنم شهخواستی منازگل
  .  متفاوتيای ادم با دوتا دندوتا

خی از جنس یکی ... 
 ... اتشیکی

 
 ...  به سمت حرکت کردمیعنی ترکهی کردم سرم داره میپوف

 
ستادمی در اتاق نازگل ايجلو ... 
ومدیا م خنده هاش با رهيصدا ... 

 
 .. رادمیواستا مثال من ک_رها

 
 .....  کردی اهماهم
 .....  صداشو کلفت کردمثال

 
عروس خانوم؟_رها ! 

 
بله؟_نازگل !.. 

 
+ ؟یشیزنم م ! 

 
شمینم_ پر از خنده  و عشوه گفت یی با صدانازگل .. 

 
؟یشیچرا نم- خنده گفتری پخ زد زرها ! 
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می راد نمشیمن زن ک_ گفتي با لحن باحال و خندت دارنازگل ... 
 

شمیم.کشته....اگر بشــــم_ گفتي کش داريباصدا ... 
 

 ...  اروم وا کردمدرو
 ... تنش بودی شلوار صورتشرتی  تهی نازگل

 
 ... اومدنم نشدنمتوجه

 
 

 ... زدمغی جدنوی من جفتشون ترسي که با صدادنیخندی هر هر مداشتن
 

_ کشمتینترس نم ..... 
 

؟یکنی مکاری چنجایتو ا_ گفتي ادهی لحن ترسبا !.. 
 
 

یچه کنسرت_ زدمو گفتمي تکون دادمو  پوزخنديسر ... 
 

20:18 29,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 ... بود جون توبایز- باز گفتشی با ننازگل

 
 

 .. نازگل اومدزی ري زدم که صدای کمرنگیلی خلبخند
+ يریمی وقت مهی ينخند ... 

 
 

می زودتر بردی فردا بادیبخواب_ گفتمرونی بزدمی که می اتاق درحالاز ... 
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 ...نازگل#
 
 

نی زمدمی اه اه پامو کوباه ... 
 ... من خستمشهی نمشونیحال
 ... اوردم تهرانفموی تشرتازه

 
 .. زدزی کله صحر اقا جون بپا خصبح
 ... تهرانمی اومدموی شدنی ماشسوار

یعنی اومدنمون دهنم  وا موند محض ... 
 

 ... کارو انجام داده بودنهمه
دی و لباس عروس بخردی بدشی ازمادی راد بری دادن با کری گاالنم ..  

 
 

مامان خستم_ گفتمي حالت زاربا ... 
 ..خستم

 
 

اوااا_ زد به صورتشو گفتمامان ... 
نیی پارهی مصدات ... 

 .. رادم که ناشتاسیک... یی که ناشتاتو
 ..  که اشناسشگامی مسعول ازمااون

گهی ددیبر .. 
 
 

 ...  که بخورمشزی هجوم بردم سمت شکالت رو مهوی
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دتشیقاپ.. که ازم باهوش تر بودمامان .. 
من اگه دخترمچ نشناسم_ خنده گفتبا .. 

ستمی غزاله نکه ... 
 

مامان جان- نشستو گفتکنارم ... 
ی وقت واسه زندگادیکه ز.. و عرفان گفتای به ارمشی بابا بزرگت چند روز پدکتر ... 
مشی به ارزوش برسونبذار ... 

 
 

هه_ زدمو گفتميپوزخند ... 
 ... که زنش زدههی گنداون
ن؟ی تعجبم شما چرا اجازه داددر !.. 

 
 ... دختر قشنگمیدونیتو که م-  گفتدی به سرم کشیدست

 ... که کار از کار گذشته بودمیدی فهمی زمانما
 

 ... مادر بزرگوبخشمینم_ کردمو با بغض گفتمیپوف
 

زشته..فداتشم_ بغلم کرد گفتمامان ... 
کننی فکر نمنیکه به ا...  کننی میی اوقات ادما واسه خاطر خواستهاشون کارایگاه ... 
میزنی دست ممی سرنوشتو داردیشا ... 
 ... اتفاقا وجود ندارهنی از اچکدومی فکر کن هنی نازگل تو به ااما
 ...  فکر کننی ا بهتو

هی راد فرق داره با بقی کن که کفکر ... 
 
 

ی شای زن دننی خوشبخت تریتونیتو م:با دستاش صورتمو قاب گرفت گفت.. خودش جدام کرد از ... 
هی پسره خوبیلی راد خیک ... 
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 ... اجبار شدههی نی ادونمیم_ گفتعیکه نذاشت سر.. بگمزی چهی خواستم
 ... خودم حس کردم طعم اجبارومنم

موی زندگیدونی مخودت ... 
 ... من خوشبختماما

شهی نمجادی قبل ازدواج اشهی همعشق ... 
 ...  محکم تری اوقات بعد ازدواج عشقیگاه
شهی مجادی تر اقیعم  ... 

 
 ..! که دوسش ندارم؟ي با مردیشی من خوشبخت میکنیتو فکر م_ گفتماروم

 
هی راد واسه جفتتون کافی کيکه تو چشما يزیاون چ_ زد گفتيلبخند ... 

 
_  ..! تو چشماشه؟یچ

 
خودت کشفش کن_ گفتدی بوسگونمو ... 

 
رونی گفتو از اتاق زد بنوی امامان .. 
 ... اومدمی اس گوشيصدا

 
 ... راد بودیک

+ شی ازمامی برای بگهی دنیچند م .. 
 

 ..! نخورم؟یچیگشنمه ه_ نوشتمواسش
 

+  ( پوکریبا اموج(نه خنگول
 
 

شششششیا... نوشتم واسش .... 
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پسر عمو اخموهه..* نگاه کردممیبه اسمش تو گوش... نداديزیچ * 

 
ادی بهت مشتری اخموهه بالیگودز_ گفتمدمویخند .. 

الیگودز ... 
 
 

 ... تو حموم خودمو گربه شور کردمدمییدو
دموی نوشته بود پوشی که پشتش خارجکي مانتو جلو باز  سرمه اهی  ... 

 ... سرم کردموي سرمه اي بلندانی از ايکه روسر...دمیپوش..  بوددیرو که سف) مچ پايباال(یسانت90 شلوار
دی کفش سففی کبا ... 
 ... بکنمبای رنگ زهی ی باشه موهامو واسه عروسادمی.. دهی افريگری به خدا چه جبه

 
 

 ... خونه اقاجونم لباس واسه خودم چند تا دست گذاشته بودمنجایشانش اوردم که ا...رونی اتاق زدم باز
 

 ... کردمیی اشپز خونه رفتمو سالم بلند باالبه
 

يگریاوف تو چه ج_زنعمو ... 
 ... راد نخوردتتیک

 
 ... باحال بودیلی کال خزنعمو

 ... بودااينجوریعمو هم ا.. عاشقشمیعنی
 ... رفتی کی راد به پی کنی ادونمینم

 
چاکر مادرشوهر_ گفتمي حالت خنده داربا ... 
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بذار مادرشوهرت بشه_ زد تو کلمو گفترها .. 
 .. کني پاچه خواربعد

 
 ... هاي چشم غره ها به پسرم نرنیاز ا_ بش رفتم که زنعمو گفتمي غره اچشم

 
 ... خندهریکه همشون زدن ز... گفتمی هنناخوداگاه

 
 ... بشهشیزی چهی تی وحشي پسرم از ترس چشماترسمیم_زنعمو

 
 ... ندارمشیمن که کار.. پسرت منو زهر ترك نکنهنیا_ لب گفتمریز

 
 ... اومدکای داد نوتريصدا

عروس نازگل_کاینوتر  .. .... 
نازگل. عروس  .. 

 .... رادی بخش داماد کبه
 ... بدو داماد دادش در اومدعروس

 
داماد دادش در اومد..عروس بدو _گفت دادی که کمرشو قر مهمونطور .. 

 
که دادش در اومد... رفتمو زدم پس کلشکنارش .. 

 
20:18 29,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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زنهیچرا م_کاینوتر ... 
 

 ... سربازیزنی حرف ميادیز_ گفتمدمویخند
 

فرمانده بد_ جمع کرد گفتلباشو ... 
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عاشقتم توله_ گفتمدموی گونشو بوسمحکم  
 
 

ادیبرو داد شوهرت االن در م_کاینوتر .. 
 

 ... خونه رفتمرونی کردمو به سمت بی بلند از همه خداحافظي صدابا
 

 ... داده بودهی تکي بلندی شاسبه
 ... دارهنی چندتا ماشنی اواا
سوار شدم... رفتمونی سمت ماشبه ... 

 
يومدی مرترید_ راد با پوزخندیک  
 

اول سالم_و گفتم غره رفتمچشم ... 
برم مگه ؟)... وا کردمو بهش اشاره زدمنویدر ماش( دومندش !... 

 
 

نمی ببنیبش_بست گفت . شد درو محکمخم  
 

 ... راه افتادکافی تهیبا .... روشن کردونوی فرمشو زد به چشمشو ماشنکیع
 

 ی شلوار لهیبا ...ومدی بهش میلیکه خ... تنش بودي مردونه سرمه اراهنی پهی... نگاه کردم ی چشمری زبهش
 ...که اسلش بود پاش بود

 
 ..! زدن تمومه؟دید_ رادیک

 
؟؟!هن_ گفتممنگ  

 
+  . ! من تموم شد؟زیانال
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اره_ پرو گفتمپرو .. 
 

+  ... بوديخب چجور
 

بد نبود_ غورت دادمو گفتمخندمو ... 
 

+ ؟يبد نبود انقدر نگاه کرد !.. 
 ... پوزخند زدمهی تهشم

 
 

نه؟!..شه؟ی نمیپوزخند نزن_ گفتمیحرص !.. 
 

نه_ زد گفتي پوزخندباز ... 
 

 ... کردمی پلنشویضبط ماش... کردمو یفیپ
نهی گوش دادن بهتر از بحث با ااهنگ .. 

 
22:10 30,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 ... گفتمی کردن اهنگ اخ جونی پلبا
 ...  مورد عالقمي از اهنگایکی
 .. منم شروع کردم به خوندنی خوندن ساسبا

 
یرسی به من متا   
 

 ¡ اخمات تو همه؟چرا
 

  رو منهو،شکاتیو،ازادی خودت شادتو
 

ی طاقت هی بمنه  
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ی هادتی وفتمیم   
 

دمتیدی نمیکاشک   
 

   حالش خوبهگنی مهمه
 

   راههروبه
 

   به عالمهخواستمشیم
 

ادمهی که ییتااونجا   
 
   که همه کاراش اشتباههفهمهی روز مهی
 

   ندهمی بازگهید
 

   که حالم بدهینیبیم
 

ي زدي سازهی روز هر   
 

ي دادي منو بازدله  
 
   روز آروم مث منهی
 

دی فاز جدهی فرداش  
 
يپری از خواب مهی  
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یمونیپش   
 

ی ولرهید   
 

رمی که دارم مینیبیم   
 

ي نرشهی میگی مبم  
 

؟ی خوشحالاالن ! 
 

  بازمشهی دلش تنگ میول
 

   که خودخواههبس
 

  باشمهی باهاش  غربخوادیم
 

ی که کالفم همن   
 

ی هادمی یفتی که نمتوام   
 

انه؟ی یخواستی که مهی اونتی زندگاالن ¡ 
 

ی باهم طشنی مروزا   
 

بستمی بت دل مدینبا  
 

 ! نه؟ای يشنوی ماصن
 

ي زدي سازهی روز هر   
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ي دادي منو بازدل  
 
   روز آروم مث منهی
 

دی فاز جدهی فرداش   
 
يپری روز از خواب مهی  
 

ی ولرهی دیمونیپش  
 

رمی که دارم مینیبیم   
 

؟ي نرشهی میگی مبم !.. 
 

ي زدي سازهی روز هر   
 

ي دادي منو بازدل  
 
   روز آروم مثل منهی
 

دی فاز جدهی فرداش   
 
يپری روز خواب مهی  
 

ی ولرهی دیمونیپش   
 

رهی که دارم مینیبیم   
 

؟ي نرشهی مگهی مبم ¡ 
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 ... راد به خودم اومدمی کي صدابا

یخوانندم که هست_ رادیک  
 

دموی از چشماش کششوی دودنکیع   
ی که چيبعله فکر کرد_ خودمو گفتمي به چشمازدم ... 

 
   صدا خروسههیصدات شب_ گفتدی به موهاش کشیدست

 
  صدا خروسه؟هی من شبيصدا_ در اومده گفتمي چشمابا

 
اره_ گفتلکسیر .. 

 
شیا... تو بهترهياز صدا- بهش رفتمو گفتمي غره اچشم  

 
+  .. کلمهنی از ایشیخسته نم..شیا

 
_ ؟ی چیواس !.. 

 
+ یکنی تکرارش میه ... 

 
  جونمالینه گودز_ وا کردم گفتمشموین

 
 

 ... کردمسی نگام کرد که فکر کنم شلوارمو گالب به روتون خیچپک
 

نیی بچها سرمو انداختم پاهیشب .. 
کنهیچه اخمم م- ناخنام ور رفتمو اروم گفتمبا .. 
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️☹ اخالقبد  
 

+  .. لوسيدختره 
 
 

 !من لوسم؟_
 

  ..اره تو+
 ....! من؟یگی مگمی ميزی هر چچرا

کی پاترهیشب ️  
 

_ کی پاترییوا ... 
 ... عاشقشممن

 
+ ؟یستی نیعاشق چ !.. 

 
تــو_ انگشت نشونش دادمو گفتمبا ... 

 
 ... خانوم کوچولویبرعکس گفت-  گفتکردی که به روبه رو نگاه مهمونطور

 
؟ی چیعنی_ خنگا گفتمهیشب !.. 

 
 جملتو برعکس کن+

 
_  .! بود؟یجملم چ

 
 

+  .. نهیگی می خنگگمیم
 .. عاشق همه جز منیگفت
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 .. کنبرعکس
 

_   جز توستمی نیشکیعاشق ه
 

+ دونمیم .. 
 

 !هن؟_
 

+ ی عاشقمنکهیا   
 

من جمله رو برعکس کردم_ خنده گفتمری زدم زپخ ... 
شمی نمي پسرچی عاشق همن .. 

 
  زدمي حرفم تو دلم پوزخندبه
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+  ... شو کمتر حرف بزنادهیپ
 

_  ..  کهمیدیعه رس
 
 

ادی راد بیصبر کردم که ک.. شدم ادهیپ ... 
ستادی زد اومد کنارم انوی ماشقفل ... 

 
 ...  کردیی سرتا پام نگاهبه

 .. زشتهیلیلباست خ_اما خونسرد گفت... رفت تو هم اخماش
 

 ... سرتا پام نگاه کردمبه
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کوره... ی قشنگنی مانتو به اوا  .. 
 

_  .. قشنگهمیلیخ
 

+ ستیاصلنم قشنگ ن ... 
 

 ...اصال به تو چه_
 

+  .. ندارهیاالن اره بهم ربط
ي نشدمی زن واقعی تا وقتیول  .. 
 .. باهام بهتر بپوش من ابرو دارمامی ميدار

 
دمی خرهی ترکمی مانتو رو با نازگل رفته بودنیمن ا...هی چرا عوضنیا ... 

 ... گرون بودمیلیخ
 .   با پاشنه نداشته کفشم بزنمش کهنیهمچ... الدنگپسرت

 
 

 تا غروب يخوایم- کهچند قدم ازم جلوتر بود و برگشته بود سمتم بم گفتیدرحال... به خودم اومدمباصداش
می کار داریکل...یسیوا  
 

می رفتشگاهی سمتشو با هم به سمت ازمادمییدو .. 
به اطراف نگاه کردم... محض ورودمون به .. 

 ...  ادم بودیکل
 ... داخلمی راست برهی رمی برم کارتمونو بگسای جا وانیهم_ رادیک

 
 ... اره تکون دادمی به معنيسر
 ... رفتکه

 
شمیاومد پ... دستش بودي که برگه ای درحالنی چند مبعد .. 
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 ... اتاقیکیبرو اون _ برگه رو دستم داد گفتهی

 
 ... سالنو نشون دادته

 
_  .! کنمش؟کاریخب چ

 
+  ... بدمشمویه منم ازما بدشتویبرو ازما

 
 ... گفتمو رفتم ته سالني اباشه

 .. لوس نبودم که از امپول بترسمي اون دخترااز
رونی زود کارا رو انجام دادم اومدم بیلی خنی همواسه ... 

 
 

حالت خوبه؟- بلند شد گفتدنمیبا د.. نشسته بودی صندلي که روی راد درحالیک !.. 
 

 ... بودمی اونم بخاطر کم خونرفتی مجی گکمی سرم
_ ستی نمیچیه .. 

نمی بذار بشنی چند مفقط ... 
 

 ... نشستو منم کنارش نشستمخودش
 ... بخورایب_ به سمتش گرفتمو گفتمویکی دوتا شکالت در اوردم فمی تو کاز

 
+ خورمینم .. 

 
   بخور_

 
+ خورمینم :\ 

 
- خوردمیخودم دوتاشو م..باشه .. 
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کردی نگاه منیبه زم... انداخته بودنیی راد سرشو پایک.... خوردم جفتشو ... 

 
 ... رو به روش نگاه کردمبه
کردی راد نگاه میبه ک... بودستادهی اي بدیلی خی دختر با اوضاع لباشهی ... 

 
  دو برادرنی فرق دارن اچقدر

 
22:10 30,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part75 
 

رونی بمیرفتی با راشا که مادی مادمی ... 
دادی دخترا نظر مي راجب لباسایحت .. 
کنهی نگاهم نمی حتنی ایول ... 

 
 .. دختره زبون در اوردموواسه

  پسر عمومی برایب_ راد حلقه کردمو گفتمی  کي دور بازودستمامو
 

میهمونطور که بازوشو گرفته بودم راه افتاد... شدبلند ... 
 

اسم دارم_ رادیک ..  
 

هن؟_ گفتممنگ !.. 
 

+   .. اسم دارمگمیم
هیپسر عمو چ..  رادیک ... 

 
اوممم پسرعمو قشنگ تره_ گفتمرفتمیهمونطور که راه م.. به بازوش چسبوندم سرمو .. 

 
+ ادیمن خوشم نم ... 
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 ..   از دستش جدا کردموسرمو
چرا؟_ بردم گفتمباال !.. 
 .! بگم شوهر جان خوبه؟بهت

 
+   راد بگویهمون ک.. یحاال شوهر جان نگفت

 
_ م؟یحاال کجا بر...باش  ! 

 
+ میلباس عروس بخر ... 

 
می به سمت پاساژ رفتمی شدنیسوار ماش.. نزدمی حرفگهید ... 

 
میبر_ گفتمستادی پاساژ ادم ... 

 
میگشتی تا پاساژا مییدوتا .... 
گرفتی ميرادی اهی میذاشتم ی رو هر لباسدست ... 

 .. زشتهنیا... کوتاههنیا... تنگهنیا
کالفم کرد....نهی انشی استنیا...افسی بد قنیا .. 

 
_  ..! راد؟یک

 
 !هوم؟+

 
 ...لباس عروسه_

 ! چادر بزارم اصن؟يخوایم
 

+ هینظر خوب ... 
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 ... که از مماخم دود بلند شهکهی نزداالن
چه خوشگلن لباساش... نگاه کردمنیتری بهش رفتم به وي غرهواچشم ... 

 
_ نجا؟ی امیبر !. 

 
+ میبر :/ 

 
19:07 31,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part76 
 

می بزرگ لباس عروس شدکی وارد بوتگهیباهمد ... 
 

  چه خوشگلنیییوا- ذوق گفتمبا
 

+ يدی انگار تابحال ندیگی ميجور :/ 
 

- ی ذوقی تو چه بشیا ... 
 

 /: هستشی اهیتو هر جملش _ گفتاروم
 

_ شیا .. 
 

 ... کارم خودم خندم گرفته بوداز
زمی عزدییسالم خانوم بفرما_ فروشنده ... 

 
واسه خانومم..میخواستی لباس عروس مهی_ رادیک  ... 

 
 ... لحن خانوممش خندم گرفتاز

یعوض...کردی نگام ميزی با هپسره ... 
 



 197 

 ..! مد نظرته؟یگلم چه مدل_ زنفروشنده
متش؟یق !.. 

 
_ خوامیاوممم به مدل خوشگل م ... 

 ... خوشگلیلیخ
 

فقط خوشگل- گفتدیخند ... 
 .! چطور؟متشیق

 
 

 ... دارهادیپول ز- راد نگاه کردمو گفتمی کبه
ستی نمهم :) 

 
یاوک_زنه  .. 

 ...  دارمیی مدل اروپاچندتا
 ... کنم اندازت بشهفکر

 
 ... به چشمم خوردی چهی هوی...کردمی داشتم نگاه مهمونطور

 ... خوشگل بودیلیخ
 ... راد رفتمی کشیپ

 ... بودشی تو گوشسرش
 ... رادیک... رادیک_ گفتمدموی کشرهنشوی  پگوشه

 
 

؟يانتخاب کرد! ؟هیچ_ اورد باال گفتسرشو ! 
 

خوامی منویمن هم)...با دست لباسو بهش نشون دادم...(گاین... راد انقدر خوشگله ی کیییوا_ ذوق گفتمبا ... 
 

 ...نچ+



 198 

 
 ..!هن؟_

 
+ قشی ا ن هیچ..خوادینم... نهگمیم ... 

 
خواممممممی منویهم...من_ نگاش کردمو گفتمیحرص .... 

 
 

شوریاخرشم قبول کرد ب... ارهگفتمی من میکی نه گفتی اون میکی خالصه .... 
 

+  .. شرط؟هیبه 
 

؟یچ_ اخم گفتمبا !.. 
 

+ ياری در بي مردا هستن شنلتو حق نداریوقت .. 
 

باشه..باشه_ گفتمعی قبول کنه سرنکهی اواسه ... 
 

 \:برو پروفش کن+
 

 ...باوشه_
 

 .. پاروف کنمدیاری اونو بشهیم_ خانومه کردمو گفتمروبه
 

اره گلم_زنه ... 
 

 ... گرفتمو رفتم تو اتاق پروفراهنوی پازش
دمشی پوشعیسر ... 

انگار واسه خودم فقط دوختنش... تنم بودکسیف ... 
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باز کن_ رادیک ... 
 

- خوامینم ... 
 
 

نمی ببخوامیم_ رادیک :/ 
 

 ...نمخوام_
 
 

رونی که بود درش اوردمو اومد بي هر زوربا ... 
 
 

 ... راد انقدر قشنگ بودی کیییوا_ ذوق گفتمبا
 

دمیمنکه ند-  گفتخشک :/... 
می حساب کنم برمی برایب  ... 

 
 ... حساب کردعی راد سریک.... گفتم ي اباشه
رونی بمی زدکی لباسو دستش گرفتو با هم از بوتپاکت .. 

 
_  ..! حاال؟می کونکاریخب چ

 
میکت شلوار بخر- رفت گفتگهی سمت دبه .... 

 
_ يری ميچرا اونور ... 

 
+ خرمی مقمی رفشیپ :/ 

 
 ... اردك پشتش راه رفتمهی گفتمو شبیاهان



 200 

ستادی فوق العاده خوشگل اکی به بوتيجلو ... 
 

می وارد شدگهی دباهم ... 
 ... رادیک...به ...به_ پسره به محض ورودمون بلند شد گفتقه

 
سالم_ رادیک ... 

 
19:07 31,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#part77 
 

 .! داداش؟یخوب_پسره
 

+ امادس؟...یممنون تو خوب !.. 
 

+  ... براتارمیاالن م...اره داداش
 

 ... پاکت بزرگ اومدهی رفت با ی به به اتاقعیسر
 

 ... داداشایب_پسره
 

+ ن؟!.گه؟ی دخواستمهی که میهمون... یمرس ! 
 

اره داداش همونه_پسره ... 
 

رونی بمی گرفت بسته رو باهم اومدعیسر .. 
_ هی دنمی من ببیذاشتیخب م  

 
+ ؟یمگه تو گذاشت !.. 

 
 ... که حرفمو قورت دادمشی بگم اخواستم
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+  ! ن؟شی ای بگیخواستیم

 
گشنمه_ قورت دادمو گفتمخندمو :/ 

 
+ ي بحثو عوض کرددمیاالن من نفهم ... 

 
_ گهی دیخنگ  

 
 ...پرو+

 
 ...گشنمه_

 
+ میخوری می چهی میریاالن م ... 

نی تو ماشمی رو بذارنای ااول .... 
 

_  ... گشنمهیلیمن خ...زودتر
خوامی گنده متزایپ ... 

 
 

+  .. فقطرینم...باش
 

 ...گشنمه خوو_
 
 

 ...  گذاشتونی تو ماشلویوسا
می رستوران کنار پاساژ رفتبه ... 

 
می سفارش دادتزای پدوتا .... 
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ارن؟یچرا نم...ییییوا_ شده بودرهی خي راد دستمال کاغذیک...وردنی گذشتو هنوز غذامونو ننی مچند !.. 
 ... گرسنمهمن

 
یزنیچقدر غر م- باال اورد گفتسرشو  ... 

گهی دارنیم ... 
 

 ...گرسنمه خب_
 

+ ب خدونیم ... 
 

_  ..! راد؟یک...مسخره
 

 ..!هوم؟+
 

_  ..! زنت شم؟يچرا قبول کرد
 

 ...دست من نبود که انتخاب کنم+
گهی اجباره دیول   . 

 
_  ... بخواد مجبورت کنهی که کسیستی نی تو کسیول

 
دمی لب گفت که نشنری زيزیچ ... 

 
 ..!چرا؟_

 
 ...اجبار بود+

احترامشون...حرف پدرم... پدر بزرگبخاطر ... 
 

( يشرط بند_ هفتميباز ) 
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؟يتو دوستم ندار-  گفتمرك !.. 
 

شمی عاشق نمچوقتیه_ زد گفتيپوزخند .... 
 

_ شهیمگه م ... 
شهی عاشق می کسهر ... 

 
+ ستمی نیمن هر کس ... 

 ... امي راد سرمدیک
 
 

کردمی که هر وقت بهش نگاه میی چشماتو .. 
 

 ... تو رو عاشق خودم کنمتونمیمن م_ شدمو گفتمرهی خنداختی تو دلم مترسو
 
 

 ... گفتمنوی چرا ادونمینم
 ... که بخاطرش مجبور شدم قبول کردم زنش شميکار... گفتمهدفمو

 
تو..هه- زد گفتي صدا دارپوزخند ..... 

ی منو عاشق خودت کنیتونی نمچوقتیه.. جوجهتو ... 
 

 .!شرط؟_
 

 ...شرط+
 

_ ؟یسر چ !. 
 
 

+ میکنی معلوم ميته باز .. 
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 ...باشه_
 ... االن خودنچ بازنده بدوننی هماز

 
بازهی نمي سرمدایارم- زد گفتي پوزخندبازم ..  

 
 

_ ي راد سرمدی کبازمی نمنوی ایول... باختمادیز ... 
 

يبرادر راشا سرمد_ لب گفتمریز .. 
 

 ... رو اوردنتزاهایپ 
 ... شرط شدمنی انتقام االیخی بتزاهای اومدن پبا
 ... گرسنم بودیلیخ...خوردمی ولع مبا
 ... تهشو خوردمتا

 
چاق_ رادیک  

 
_ گرسنم بود...یخودت ... 

 
 

+ می حلقه  بخرگیپاشو بر ... 
 

_ م؟ی فردا بخرشهینم ! 
خستم_ گفتمي زارباحالت ... 

 
 

+ انگار کوه کنده... نمیپاشو بب ... 
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 ... کردمچ از جام بلند شدمیپوف
می رفتی طال فروشهی به می شدنشی ماشسوار ... 

 
19:07 31,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Patt78 
 

می شدی طال فروسوارد  .... 
 ... بودرمردهی پهی فروشندش

 
؟یسالم جوون خوب_رمردهیپ !.. 

 ..! خوبه؟بابا
 

 ... سالم عمو+
د؟ی شما خوبیمرس .. 

 
 .... ممنون گل پسر_

 ..! خبر؟چه
 

+ می حلقه بخرشتونی عمو اومدم با خانومم از پیچیه .... 
 

؟یسالم دختر جان خوب_ گفتدتمی که تازه درمردهیپ ! 
 

_ د؟ی ممنون شما خوبیمرس !  
 

الحمدهللا_رمردهیپ ... 
 

؟یستی نایتو دختر ارم_ بهم دقت کرد گفتکمی !.. 
 
 

_ هستم..چرا ... 
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ي تو چقدر بزرگ شديوا_ گفتدیخند ... 

 ... بوددهی واست دستبند خري اومدای با ارمي بار بچه بودهی ادمهی
ی کوچولو خوشگلنقدری همهنوزم .. 

 
_  ... عمو جونیمرس

 
 ! برات؟ارمی  بییچه حلقه ها...خب مرد جوان_رمردهیپ

 
+ ستی که مهم نمتشیعمو ق .. 

 .... خوشگل و سبک باشهفقط
 

 ... خوشگل بودنیلیخ... تا اوردچند
 ... ساده بودمزی  چهی  دنبال

 ... به چشمم خورديزی چهی هوی که کردمی داشتم نگاه مهمونطور
 

 ... راد دست برد اونو گرفتی برش دارم که قبلش  کخواستم
 

_ رمشی بگخواستمیعه منم م .. 
 

هیکیعالقتون _رمردهیپ .... 
 

 ..بکن دستت+
 

 ... ساده خوشگل بودیلی خي احلقه
 .. خوشگل بودیلیکال خ..خوردی نقره مفی ردهی

 ... نقره کوچولو سرش بودهی و
 

 ... ام فوق العاده بوددهی و کشدی سفيتو دستا... گزاشتمدستم
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قشنگه- جابجا کرد گفتکمی راد دستمو گرفت تو دستش حلقه رو یک ... 

 
_  .... خوبهنیهم...اوهوم

 
میدی حلقه خوشگل ساده خرهی رادم ی  کواسه .... 

 
رونی بمی زدی از طال فروشموی تشکر کردرمردهی پاز ... 

 
م؟ی دارکاری چگهید- گفتمخسته !.. 

 
 

گهینه د_ نکرده بود گفتيریی تغچی که توش  هي اافهی همون قبا ... 
 ... کردننای کارو رو مامان اهمه

 
 

- دستشون درد نکنه... شیاخ .. 
 

 ...تنبل+
 

گهیخسم د_ وا گفتمشی نبا ... 
 

می شدنی ماشسوار ... 
می سمت خونه  بابابزرگ حرکت کردبه ... 

 
_  ..! اونجان هنوز؟نایمامانم ا

 
 ......اره زنگ زدن+

 ... ببرمت اونجاگفتن
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_  ... اهنگ بزناهی...باشه
 

 ... کردی پلوی برد اهنگدست
 

23:49 31,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part79 

 
 .... بودیلی سامان جلاهنگ

 
يدی رو چه دخدا ... 

 
 .. عاشقم شددیشا

   عمرکی بعد دیشا
 

   دلم شدزیعز
 

دی عشقو فهمدیشا   
 

يدی ناامنی اتو   
 

 . قصه برگشتدیشا
 
 

ےدی رو چه دخدا  
 

يدی عاشقت بود انگار نددلم   
 

يدی کششی اتاموی دنی عشق کبه  
 

ي دلت اومده ساده رد شديچجور  
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ی بد شیتونی بوده که می با کدلت   

 
شهی از عالقم به تو کم نمچرا   

 
شهی همشمی از خاطرات تو مپر   

 
   دل کنده بودمی تو از هر کری غبع

 
 ... بازنده بودمي از اول بازمن

 
 
 

يدی رو چه دخدا  
  

   دل به من داددیشا
 

ي روزهی هم دیشا   
 

   من افتادادی به
 

   باورم کرددیشا
 

يدی ناامنی اتو   
 

يدی قصه برگشت خدا رو چه ددیشا   
 

يدی عاشقت بود انگار نددلم  
  

يدی کششی اتاموی عشق که دنبه  
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ی دلت اومده ساده رد شيچجور   

 
ی بد شیتونی بوده  که می با کدلت   

 
شهی از عالقم به تو کم نمچرا   

 
شهی همشمی از خاطرات تو مپر   

 
   بودی از تو هر کری غبه

 
   کنده بودمدل

 
  بازنده بودمي از اول بازمن

 
 ... اهنگو گوش کردهی نی بگم تا خونه فقط همنمیو ا... راد باهاش خوندی اهنگو کتموم

 
ستادی در اجلو ... 

 ... واسه فردا واست نوبت گرفتهگفتیمامان م_ شم که گفتادهی پخواستم
 

؟ی چيواسه _ تعجب گفتمبا ! 
 
 

+ شگاهیارا ... 
برمتی مامیخودم م_ گفتم که گفتیاهان ... 

 
_  ¡ باال؟يایمگه االن نم

 
 ..نه شرکت کار دارم+

ارمی خودم شب ملمی وسانیا.... بروتو ... 
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_ گهیخب بده ببرم د .. 

 
+  .. شدرمیپاشو بدو برو د...نهیسنگ

 
_ خدافظ...باشه  

 
+ يبا .. 

 
الی سمت ودمیی شدمو دوادهی پنی ماشاز ... 

 
 ....  رو هل دادمالی ودر

 
23:49 31,08,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part80 
 
 

اخم بلند شد... یکی محکم خوردم به که ... 
 ... کوراه
 ...  راشا اومدي بلند گفتم که صدانویا

 
 ..!حواست کجاست؟+

 
 ... سرمو باال بردم که فکر کنم مهره گردنم جا به جا شديجور

 
_  ... رادی کشیپ

 
؟یچ+ تعجب گفتبا !. 

 
_ گهیحواسم د   
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اهان_ زد گفتيپوزخند .. 

 
ی برو کنار وقتمو گرفتشهیاگه م- به صورتش زدمو گفتمی الکلبخند ... 

 
+ يچه سرد شد ... 

 
  .. هه برو اونور_

 
+  ... باهات حرف بزنمدیبا

 
_  ... باهات حرف زدي ارزش نداریحت

 
+ ی بدوندی باویزی چهی ... 

 
_  ... بدونمخوامینم

 
+ یلعنت  ... 

 
چقدر راحت گذشتم... کنارش گذشتم از ... 
کردمی فکر نمچوقتیه ... 

 
   داشتن جاشو به تنقر بدهدوست

چوقتیه ...  
 ... دوسش ندارمگهید... همه دوست داشتنم تمومهیعنی...گمی اوقات میگاه

 ... ته دلم بازم بهش حس دارمیول
 

 ... هستیی راشاهاهی دلم ي ته مه هااون
کنهی متمی اذالشی اوقات خی گاهکه ... 
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ارهی اوقات اشکمو در می گاهکه .... 
ارهی اشکمو در مانتشیخ...شی دورنه ... 

 
اما دروغ گفت... دوسم داره گفتی بهم منکهیا ... 

 
ستادمی انهی اي روروبه ... 
 .... شروع به نوشتن کردمنهی لب قرمزمو گرفتمو رو ارژ

 
"" ستمی بلد ننینفر ... 

 ... از خداخوامی مفقط
 ... که من بودمی اونیبش

يراشا سرمد.  که من شدمینی ایبش ..."" 
 
 

ي راشا سرمدشکنمتیم...شکنمیم-چشمامو بستم اروم گفتم... رو تخت انداختم خودمو .... 
 

17:51 03,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part81 

 
#  .. رادیک

 
 .. خسته شدمگهی صبح داز

 ... برو اونور برونوری ایه
مهی نه انگار عروسانگار ... 
 ... امبنده

 
ستادمی اشگاهی ارايجلو ... 
دمی رها زنگی گوشبه  ... 
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بله دوماد؟_رها !. 
 

 /:.!تموم نشد؟-
 

+ ادی که راشا هم بسای وانی چند مهیاوممم  .. 
 

-  ... باباادی صبر کن راشا بویشیچ
 ... اومدم باالمن
رونی بادی ببگو ... 

 
 ...پوف باشه+

 
دیصبر کن_لمبرداریف  ... 

ادی بي بعددوماد .. 
 

منکه گفتم_ کردمو گفتمیاخم  ... 
میوفتی باهم بخوامینم ..  

 ... خودشلمی فی کهر
  زودتر برمخوامی من مدرضمن

 
 

یباشه اوک_لمبرداریف ... 
 

 ... اسانسور رفتم باالاز
ستادمی بزرگ اشگاهی اراي به رورو ... 

 ... گل تو دستم بوددست
نیی پاسرمم .... 

 
 ... شده بودمرهی پام خری زکی سرامبه
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 ... به چشمم خورديدی سفزی چهوی
 ... که سرمو باال اوردم وا رفتمنیهم

 
 ... العاده شده بودفوق
 ... تو چشم بودیلی چشم خهی اون همه سانی خوشگلش بي چشمااون
 ... شده بودبای زواقعا

 
 ... خوشگل بودیلی موهاشم خمدل
که اخم کردم... رنگش کرده بودفقط ... 

 .. رو دوشش بودشنلشم
 
 

 ... به خانومتوندی با لبخند گلو بددی جلو برياقا سرمد_لمبرداریف
 

 .. محکمم  به سمتش رفتمي با قدمااروم
 ... رز قرمزو دستش دادمي گل پر از گالدست

دیلرزی مدستاش ... 
 

 ... شده بودرهی خبهم
 ... نکردمي کارچیه.... تو دستم گرفتمدستاشو

 
خوشگل نشدم؟_نازگل !.. 

 
+ يخوب شد...چرا ... 

 
_ ؟یکنیپس چرا اخم م !.. 

 
   بردم شنلو رو سرش گذاشتمودستمو
  .. سرش باشهنی ادیزن من با..نیبخاطر ا_ گفتماروم
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+ هیعروس :/ 

 
 /:خب باشه-

 
+ امل...پوفففف ..  

 
 ... نگفتم بهشویچیه

 ... گرفتمو به سمت اسانسور بردمشدستشو
 

+  ... سرم عروسماریبابا ارومتر خ
 

 ...غر نزن_
 

ادی خوشم نمای مسخره بازنیاز ا_ داخل که گفتمادی خواست بلمبرداریف .. 
 

 ... اسانسور بسته شددر
شدی اخم از رو صورتم برداشته نمی چرا ولدونمینم ... 

 
ایاریشنلتو تا  اخر مجلس در نم_ باال بردمو با اخم گفتمسرمو ... 
کنمی اونجا رو ،رو سرت خراب موگرنه .. 

 
بداخالق اخمو_ جمع کرد با بغض گفتلباشو  

 
_ یبه حرفم گوش کن .. 

شمی اخالق نمبد  ... 
 

 ...تو اخمو بودن تو خونته+
 ... نگفتمیچی کردمو هسکوت
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کردمی رو خودم حس مرشوی خنگاه .. 
 

يخوشگل شد_نازگل ... 
 

+ ؟یچ !. 
 

 ... مرد جذابي شدبیخوشت_ زد گفتی قشنگلبخند
 

 ... اما چشماشگفتی ميزی چهی لباش
 

خوامی که من نمهیزی چشما اون چنی اتو ... 
خوامی که من نمهیزی چاون  

 
17:51 03,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part82 
 
 

 ! تاالر؟میری راست مهی_نازگل
 

+ هی اول اتلمی بردیبا...نه .. 
 

 ....پوف_
 

 ... کردمی پلوی بردمو اهنگدست
 ... دوستت دارم از بابک جهانبخش بوداهنگ

 
؟يومدیاوممم چرا با راشا ن_نارگل ! 

 
_ ؟یناراحت ! 
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نه...هه - زد گفتيپوزخند .. 
 

  .. نگفتيزی چگهید
 ... تر کردمادی زاهنگو

 
 نازگل#

 
زدمی خودمو با دست باد می هرمیمی از گرما داشتم مییییوا ... 

 
   زنه که عکاس بوداون

 ! گرمته؟زمیعز-گفت
 

_ یلیاره خ ... 
شه؟ی راد تموم می کار کی کپس ! 

 
+ زمممیعز  .... 

گفتش که اخراشه) همکارش(دی زدم به فرزنگ ... 
 

_  /:! دونفره مونده نه؟یعکاس
 

 ...اره گلم+
 

زدمی خودمو با دست باد مهمونطور   
 ... راد اون اقاهه اومدنی ککه

 
 ... نازگل جون سختش باشهدی شارونی تو برو بدیخب فر_زنه

 
فعال...یاوک_دیفر  
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 ... زنه شروع شدنی اي زر زرانی ارفت
 ... چب کن راست کنیه

 ... ژستامون قشنگ بودیلی بگما خالبته
 

و سرمچ به سمت باال برده بودم... و لباس عروسم دورم بودشستمی منی من رو زمشیکی تو ... 
ستادی ای سرم مي رادم باالیک ... 

 ... بودمیشونی سمتم  لباش رو پشدی مخم
 ... خوشگل شده بودیلیخ

 
می اقسام  ژستا رو انجام دادانواع ... 

 /: راد بودمی من تو حلق کشتری بو
 

 ... قرمز شدم که نگوي  جوریعنی
 ... خجالت لبو شده بودماز

 
 

 ... ژستنیخب اخر_زنه
  نازگل تو خم شو وشماخب

...( شدمیرتیمثال غ... راد جان بزنم فرق سرشی کی عوضشیا( راد جانیک  ... نازگلو ببوسيلبا
 
 

 /:.. در اومده نگاه کردمي چشمابا
 

خوادینه نم_ رادیک ..  
 

دیزن شوهر...وااا_زنه ... 
 

الزم نکرده_ راد با اخم گفتیک ... 
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   . بزار  رو گردن نازگلی پس لباتو الکیاوک_زنه
 
 

-_-  ... دارهی گوزو اخه چه فرقیییینی
 ... خووخوامی من نماه

 
17:51 03,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part83 
 

   دستورات اون خانومهطبق
 .....  راد دستشو دور کمرم حلقه کردیک
 ... خم شدم اونم روم خم شدمن

 
 ... بهش نگاه کردمی حالت خاصبا
 ... چرا انقدر اخموهه اخهنیا

 ... داغشو رو گردنم گذاشتيلبا... شدخم
 

گهی دوی عکس  کوفتنی  اریاه بگ... شده بود گرمم ... 
کی_زنه ... 
رمیمی دارم مری جان عمت بگاه ... 

 
 ...دو_

گهی دری بگی دو خو عوضمرگ .... 
 

 ... رو بهم دادنای گفتن سه اون خانومه انگار دنبا
 ... فاصله گرفتمعی راد سریاز ک...از گرما..مردمی داشتم مییییوا

 ... کردمي با انگشتام بازنیی انداختم پاسرمو
 

تمومه؟_ رادیک !. 
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اره_زنه ... 

 
 ... ..  کردیپوف

دمی شنلمو پوشعیسر  ... 
می زدرونی بهی گلمو گرفتمو از در اتلدسته ... 
می شدنی ماشسوار ... 
لمبرداری سرمونم فپشت ... 

 لبخند بزن+
 

 !هن؟_
 

خواننده گفت لبخند بزن_ رادیک :/ 
 

 (:..اها باوشه_
 

 ..... کردمی بردم اهنگو پلدستمو
پ..زادهیمحمد عل... جاااننن اخ . 

 ... اهنگاشمعاشق
 

17:51 03,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part84 
  عاشقتم من 

   خاصي جورهی
   که تويهمونجور

خواستی مدلت   
   دستمي دادکار

 
گنی همه مکه  
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  هوش حواسی بشدم

 
   تو رو دوست دارمتمن

 
   دلم هر روز دارمتتو

 
شمارمتی مي اهیثان   

 
  که هستینی همنهیهم

 
يماری بیعاشق  

 
ي زارهی حاال گراز  
 

هی که تکرارهیدرد  
 

  که هستینی همنهیهم
 

  عاشقتم من....
 

هی چمگه ... 
 

   از امروزی چهر
 

هی بگتو .. 
 

   بده انگارگوش
 

   دل ما دوتايصدا
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هیکی  صداشونم   

 
   تو رو دوست دارممن

 
   هر روز دارمتتودلم

 
شمارمتی   مي اهیثان   

 
  که هستی همبننهیهم

 
يماری بیعاشق  

 
ي زارهی حاال گراز  
 

هی که تکرارهیدرد   
 

  که هستنهی همینیهم
 

   دلمحال
 

  واسمبهیعج
 

   واسمبهی غربی عجحالم
 
دی حس جدنیا   
 
   کردهي کارهی
 

   گرفت نفسمگهی باره دکه
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   تو رو دوست دارممن

 
   دلم هر روز دارمتو

 
شمارمتی مي اهیثان  

  
   که هستنهی همینیهم

 
يماری بعاشق   

 
ي زارهی حاال گراز   
 

هی که تکرارهیدرد   
 

نهیهم   
 

   که هستینیهم
 

   تو رو دوست دارممن
  تو

 
 

   هر روز دارمدلم
 

(MohammadAlizadeh_Hamine ke Hast) 
 

_  ... قشنگ بودیلی خییییوا
ینی عاشقشم من ... 
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 ...اصالنشم قشنگ نبود+
 

_  ... قشنگ بودمیلیوااا خ
 

 ... بد بودمیلیبنظرم خ_ تو هم گفتي اخمابا
 

يغلط کرد...عاشقشم- لب گفتریز ... 
 
 

 ... در اومده نگاش کردمي چشمابا
 

؟يدی گوش می واسه چستیاگه قشنگ ن_ گفتمیغی جیغی جي صدابا !.. 
 

من پر نکردم فلشو که_ من کرد گفتمن ... 
 /: کردمهرشاد

 
_  .... نازهمیلیخ...شششیا

 
 ..... نگام کردیچپک

به به به به_گفتم...  دادمو به خودگ نگاه کردمنیی رو پانهیا   
  اومدهرتی گي فرشته اچه

 
+ لیعزراع :/ 

 
غوویغجیاه ج- دستشو رو گوشش گذاشت گفتهی زدم که غیج ... 

 
 

_ بخواد دلتم یلیخ ... 
ي نازنی به امن ... 

 



 226 

یزشت- گفتخونسرد :/ 
 

یخودت_ حرس گفتمبا ... 
 ... ارزوشونه من زنشون شمهمه

 
 /:همه غلط کردن+

 
 ... دوست دارم خرخرشو بجوومیییییواا

 
 ... و سرصداها ساکت شدمنی ماشستادنی بگم که با ازی چهی خواستم

  چه خبرعاووو
 

23:58 03,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part85 

 
 ..... بودنرونی همه بنای امامان

 ... اومدي اگهی دنی بوق بوق ماشيصدا
 ...  عقبم نگاه کردمبه

 ... باز کردمای ري شد و درو واسه ادهی پنی از ماشراشا
 .. شدمي جورهی لحظه هی

 ... تموم اون حسا رو گرفتي جز نفرت جايزیکه چ... نگذشتيزی چاما
 

اون دکلته بود... بلند داشتي تورنی برعکش لباس عروس من که استمای عروس  رسهلبا ... 
 ... خوشگلتر از لباسش بودیلی من خلباس

 
 ... بوددهی  پوشی مشکونی و پاپدی سفراهنی با پيدیاونم کت شلوار سف... شدمرهی راشا خبه

 
 ... جذاب شدهیلی  که خی تنش بود با کروات مشکی مشکراهنی راد پی کاما
 ... اسانسور ناخوداگاه بهش گفتم جذابتو
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 ... بود و مغروري راد جدیک.. بودتی واقعیول
 ...... بد نبوداما

 
 ... دستم برگشتمي روی دستی گرمبا
 ... راد دستمو گرفته بودیک

 
ی رد شیکه از رو خون بتون...اومدن لباستو بده باال تر_ رادیک ... 

شهی باال نده لباستو پاهات معلوم مادی زفقط ... 
 

یی خدارهی چه گنی ااوفففف .... 
 ... اون سمتش راشاستادی اشمی پمایر... اومدنمای و رراشا

 
می و به داخل سالن رفتدنمونی عمو تند تند بوسزنعمو ... 

 
اتی چرندهی تو سالن بقمی اتاق واسه عقد بعدشم برهی تو می قرار شد براول  

 
می عروس دوماد نشستگاهی جاتو ... 

 ..... قشنگ کهنمی جلومو ببذارهی شنلم نمنی ااه
 

 ... خوشگل بودیلی سفره عقدم نگاه کردم خبه
 ... خونده بشهمای راشا و ري قرار شد خطبه قد برااول

 
 ... پسرعمویخوشبخت بش_ گفتماروم

 
اریدر ن-  راد دستم فشار داد گفتی که کارمی دست ببرم شنلمو در بخواستم :/ 

 
 ... سرم باشهنیتا اخر مجلس ا...ییی چینیوااا - گفتماروم
شمی خفه مخب ... 
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 فعال سرت باشه+
.. 

_ خا...شیچ ... 
 

+ نمیحاالساکت شو  مراسم داداشمو بب ... 
 

_  ... جلوتو گرفتیحاال مگه کس
. شیچ... نگاه کنایب :/ 

 
 ... شروع کرد به خطبه رو خوندن همه ساکت  بودنعاقد

 
 ... تورری راشا نگاه کردم از زمرخی نبه

 ... بهمگفتی که در مورد امروز نمیی چه روزاهه
گفتی که راجب گذشته نمیی حرفاچه ... 

 
 

 ... شدی چاما
 ..... نابود کردهمشو
 ... تموم دروغاشو بر مال کردخودش

 
 ... به خودم اومدممای بله ري چقدر فکر کردم به گذشته که با صدادونمینم

 
حکم دست زدمم... زدمدست ... 
 ... روز دوستتش داشتم دست زدمهی که ی عقد کسواسه

 
 ... عاشقمه دست زدمکردی که ادعا می کسواسه

 یکی اما حاال تو دست رهیگی رو نمي اگهی من دست کسه دي دستاری بود دستاش غی که گفتی کسواسه
 ... بود دست زدمگهید
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کردی مرد بودن مي که ادعای اوني زدم برادست ... 
 ... نامرد بودهیاون ... مرد نبود اما

 
دشی زدم واسه خانوم جددست ... 

 ...  کرد بهمانتی که خی زدم واسه کسدست
  نا رو زطبهم

 
23:58 03,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part86 
 
 

 ... راد بلند شدیک
 ... سمت راشا رفتبه

 ... راشا رو بغل کردمردونه
 ... شدمرهی راد مغرور خی کبه
 ... تو شناسناممرفتی اسمش مگهی که تا چند لحظه دی کسبه

کردی که همش اخم می کسبه ..... 
 

 .... اخر مراسمنمی بگم که زنعمو بم گفت بشکی منم برم بهشون تبرخواستم
 .... قبول کردمو نشستممنم

 
( دیترس،ترد_ هشتميباز ) 

 
 ... راد جاش نشستو عاقد شروع به خوندن خطبه کردیک

 
 ....! چرا؟دونمینم... داشتماسترس

 ... ترس وجودمو برداشته بودحس
ه؟ی راه چنی اته !.. 

 ...! کنم؟کاری چخوامی ممن
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 ... کنمکاری چخوامیم... راد رو بدبختوکنم که راشا رو بسوزونمی کخوامیم
 ....  راد گرگهیک

 
 .... برم تو دهن گرگخوامیم

  که خورد اروم به کمرم به خودم اومدمی بودم که با دستری خودم درگبا
 
 

بله رو بگو- رادیک  
. 

 .!ها؟_
 

بله رو بگو...پوف_ رادیک ... 
 

 ...اها_
 

 ... شدمرهی روبه روم خنهی آبه
خخخ..زننی قندو بهم منی از اشهی می چدونمینم...(دیسافی داشت قند مینازل ) 

 
خوادی می لفظریعاقا عروس ز_رها ... 

 
 ... گذاشت اروم رو پامدی کشرونی بی جعبه زرشکهی کتش  راد دست گذاشت تویک

 
لم؟یعروس خانوم وک_عاقد !. 

 
 

و تموم بزرگترا... پدر مادرم و پدربزرگميبا اجازه - گفتمی لرزوني صدابا .... 
 

ریاز منم اجازه بگ...من_کاینوتر ... 
 

بله..کهیو با اجازه داداش کوچ_ خنده گفتمبا  
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دنمونیبوسی اومدن جلو می میکی یکی... زدنو دست زدنغی جهمه ... 

 
پختمی گرما داشتم ماز ... 

 ... شنلمو در اوردعیسر... به سمتم اومدینازل
پففف...راحت شدم .... باوو الیخیکه گفتم ب... بگم نه خواستم  

 
 

یعال...يناز تر شد.. ي ناز بودیاج... فدات شمییوا_ینازل  
 

  فداتشميتوهم ماه شد_ گفتمدمیخند
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#Part87 

 
 .... فرشته کوچولو منينه به اندازه _ گفتدی بوسگونمو

 
 ... گفت رفتنویا
 یلیخ... من بلوند شده بوديموهاشم  رنگ موها..... تنش بودی خوشگرنگیلی بلند سبز خراهنی پهی ینازل

ومدیبهش م ... 
 

ی کم سالن عقد خلوت شد همه رفتن به سالن اصلکم ... 
 

 ... داشتميحس بد.... نشستمی صندليرو
 

نیای بگهی دقهی چند دقهیشما ...دخترم_مامان .. 
 

 ...چشم مامان_
 

 ... پس گل مامانرمیمن م-مامان



 232 

 
 ... بهش زدم اونم رفتيلبخند
 ... به سمتم اومدمای که رزدمی با شنلم باد مخودمو

 
ستادی که روبه روم ابلندشدم ... 
 ...  به سمتم دراز کرددستشو

 ... جانيجار...یخوشبخت بش-گفت
 

 .. دست دراز شدش نگاه کردمبه
   بهش دست ندم کهخواستم
 ... نه زشتهگفتم

   دستمو جلو بردمو بهشپس
 ... دادمدست

 
نیهمچن-  زدم گفتمی مصنوعلبخند ... 

 
 ... اون سمتمیبر_ گفتستادی راد کنارم ایک

 
شنل_گفت... حرکت کنم که بازومو گرفتخواستم ... 

 
 .. کهستمیمهمون ن...عروسم_ نشنون گفتممای که راشا و ري طوراروم

 
 

  تو موهاشی دستکالفه
 ... بزار رو شونت باشهيزاریپس  اونووکه سرت نم-  گفتدیکش 

 
   در اومده نگات کردمي چشمابا

شونهات لخته_ با دست به شونم اشاره زد گفتکه ... 
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دمی گفت که نشنزی چهی لب ریز ... 
 

 ... وارد سالن شدمگهی همدای
 ... پره ادم بودستی پوسط

 
میکردی مکی سالم علمیرفتی مزی به مزیم ... 

 
میدی راد رسی کي و همکاراقای سمت رفبه ... 
کردی می معرفیکی یکی راد یک  ... 

گهید.... و کی علسالم ... 
 

می عروس دوماد نشستي جاسر ... 
 .... راد بازم اخم رو صورتش بودیک
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 ... سر رفته بودحوصلم
 ... راد کوی کنیوااا ا... کنارم نگاه کردمبه

 
ستادهی پسر نشسته ای که کلزی کنار به مدمی چشمام دنبالش گشتم دبا ... 

 
 .. رها به خودم اومدمي که با صداکردکهی نگاه ممرخی از نشی جدي افهی به قداشتم

 
  برقص باووای بییییوا_رها

 
  اوفففف ولش_

 
 .... خفه شو+
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فتی راه بیستی حاملس تو که نمایر ... 
 

 ...  گرفت برد وسطدستمو
 ...  رقصستی پي محض پا گذاشتن روبه

 .... دورم حلقه زدن من وسطهمه
تهیبرقص عروس- اومد وسط کنارم گفتیکه نازل...کردمی بودم نگا شون مستادهیا ... 

 ... کهشهی عروس نمشتری بار بهی ادم
 

 ..... گرفت تکون داددستمو
دنی شروع کردم رقصمنم ... 

 ... خوب بودیلی خرقصم
 ... بودملی بچه بودم رقاص فامی وقتاز

 
ری که جاشو داد به امدی باهام رقصکمی ینازل ... 
نیو ارم... بعدشم رهادمی رقصکمی ری امبا ... 

 ......عسل
دنیرقصی باهام مکمی ومدنی همشون مکال ... 

 
 .... رفتن کنارهی رو به روم قرار گرفت بقکاینوتر

 ... ام باشهیخب نوبت_یجید
 ... از برادر عروس با عروس خانوم گلی درخواسترقص

 
یچاکر ابج- زد گفتی نگاه کردم که چشمککای تعجب به نوتربا ... 

 
دنی کردم باهاش رقصشروع ... 
 ... سمتششدمی جاها خم می قدش ازم کوتاه تر بود بعضچون

 
اونام اومدن...انی خواست که بنی و ارمی از نازلیجی که گذشت دکمی ... 

 



 235 

 ... بابا مامان اومدنگهی دکمی
 ... خوشبختمیلی بودن کنار خانوادم من خبا

 ..... دارمي خانواده انی که همچخوشحالم
 

 ... بابام قرار گرفتمي روروبه
دختر بابا فرشتس نه؟_بابا !. 

 
گهیپرنسس بابامم د_  گفتمدمیخند ... 

 
دی بوسمویشونی اومد پجلوتر ... 

شدی از رو لبام برداشته نملبخند ..... 
ادی راد خواست اونم بی از کیجید ... 

نمونی فاصله گرفت اومد بقاشی رفزی از ماونم ... 
 

 .... بگم که راشا هم اومدنمیالبته ا... و عمو هم اومدنزنعمو
 

 ... که راشا جاشو گرفتدمیرقصی با زنعمو مداشتم
 ... کند شدحرکتم

 
 .! نه؟یخوشحال..يعروس داداشم شد_راشا

 
چرا نباشم؟_ کردم صدام نلرزهیسع !. 

 
 ...اره خب+

 ... برسزی چهیالقل به ... به داداشم برس يدی من نرسبه
 

_  ... مسترستنی نیهمه مثل تو عوض
 

+  ... باشهکنمی که فکر ميزی به حالت اگه اون چينازگل وا
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؟یکنی فکر میچ_ کردمو گفتمزی رچشمامو !. 

 
 

+ يذاری ميدست رو نقطه ضعفم دار ... 
؟ي بدي رادو بازی کيخوایم ! 

 
قایدق_ گفتمدمیخند ... 

کنمی گفتم نابودت مادتهی ... 
کنمینابودت م.... امشب شروع شداز ... 

يدی مانتتوی ختاوان ... 
 

+  ... نکردمانتیمن خ
 

_ گهی رو مي اگهی دزی چهیهه بچه تو شکم عشقت  ... 
 

دمی رفتمو با اون رقصکای سمت نوتربه ... 
 

 ... خسته شده بودمگهید
 ...... انجام دادننای امای مراحلو رنیو هم...می نشستنباریا

 
 ... نگاه کردمدیرقصیبا راشا م که ي رادی کبه

 ... قشنگیلیو خ...دیرقصی ممردونه
 

؟یشی راد می انتقام زن کيواقعا برا_رها !. 
 

 ...  تعجب برگشتم سمت صدابا
کردی نگام می با حالت خاصرها ... 
 ... راد نشستی کيجا
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؟ی زنش بشيخوایواقعا واس خاطر انتقام از راشا م_رها ! 
 

جوابمو بده- سکوت نگاش کردم که تند گفتبا ... 
پس جوابمو بده....  خواهرتم ي جایگی نممگه ... 

 
_ ؟یکه چ...اره خب  !. 

 
 

+  .. که راشا نابود شهی رادو نابود کنی کيخوایهه تو م
 

_  ... کنمنکاروی همخوامی مقیدق...اره
  که راشا باهم کردوی کارخوامیم

 ....با برادرش بکنم 
 

 ... کنمتی که برادرشو اذشهی نمتی کنم انقدر اذتی دلم گفتم اگه خود راشا رو اذتو
 

+ يسنگدل شد  
 

نشدم- شدمو گفتمرهی خنی زمبه ... 
 

+ یکنی می خالگهی دیکی سر ي رو روي اگهی گناه کس ديدار...يشد ... 
 

 ... که خواهرت نابود شهکنمینترس اونقدرام نابودش نم-  گفتمتند
 

 ... بکنیکنی میهر غلط_ تاسف سرشو تکون داد گفتبا
یکنی بد ميدار... باشهادتی نوی ایول ... 
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يبازیم.. بدوننمی او ... 
 

بازم؟ی مویچ_ شده گفتمزی ري چشمابا !.. 
 

+ ی بعد ولش کنی رادو عاشق خودت کنی کنکهیا ... 
یتونینم ... 

 
_ تونمیم ... 

کنمی مي هدفم هر کارنی خاطر اواس ... 
 
 

+  ... بگم متاسفمتونمیفقط م
 

 .... گفت رفتنویا
+   ! رفت؟ينجوری که اگفتی بهت میچ

 
 

گفتی نمی خاصزیچ...امم_هل شدمو گفتم... راد اومده تو سر جاشی کبرگشتم ... 
 

+      انگار ناراحت رفتیول
 

می نگفتی خاصزیچ..دونمینم- کردمو گفتمیپوف ... 
 
 

ي شنلتو سرت نکردی برقصيومدی می داشتیواسه چ- کرد گفتاخم ... 
 

کردم؟یسرم م- در اومده نگاش کردم گفتمي چشمابا !. 
 
 

يدی ادم به حرف ادم گوش نمنیچرا ع....اره - گفتبااخم ... 
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_ دومندش مگه املم. مهیاولندش که عروس :/ 

 
+  /:! پوششو حفظ کنه امله؟یهر ک

 
_ هی عروسنجای ایول...رینخ ... 

اه اصن به تو چه... عروسممنم ... 
 
 

+  ... بعد بگو به تو چهنیحلقه تو دستتو بب
 

 ... گفت که ساکت شدمزی چهی لب ریز
 

بذار رو دوشت_ گرفت گفتدستمو ... 
 

خوامینم_ گفتمغد ... 
 

 .... محکم فشار داد که فکر کنم استخوناش شکستدستمو
 

18:56 04,09,16[, )ي بعد جلدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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 ... گفتمی اخناخوداگاه

_  ... دستم شکستییییوا
 

 بپوش+
 

_ خوامینم ... 
 

ادی در بغمی بود جکی فشار داد که نزدمحکمتر ... 
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_  ... راد تو رو خدای کییییوا
پوشمیم...پوشمیم_ تند گفتمتند ... 

 
بپوش...نیافر_ ول کرد گفتدستمو ... 

 
هی چه وحشنیاهوا... دستم نگاه کردمبه ... 

 ... کنهری روزا رو خدا بخهی بقنهی ای عروسشب
 

یوحش...ی عوضپسرك ... 
 

 ... گذاشتمدموی از پشتم کششنلو
 ..... لختميرو شونه ها 

 
 .. بهش کردم که هنوز اخم داشت رو صورتشرو

 
 ... گفته باشمذارمایسرم نم_ گفتمی لحن خاصبا

 
هیخواستم بگم ها چ... نگفت نگام کرديزیچ ... 

دمی هنگیجی با حرف دکه ... 
 

می به رقص دونفره خوشگل واسه عروس دومادا بذاردیخب قبل سرو شام با_یجید ... 
دیی گل بفرماي داماداعروس ... 

 
 

 ... راد نگاه کردمی کبه
 .... از من بلندشدزودتر

 ... وسطای بریبگ... سمتم دراز کرد گفتدستمشو
 

دهی انگار دستور مشیچ ... 
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 ... رادی کي تو دستاگممی دست لباسمو باال گرفتمو و دست دهی با
 

می شدستی پوارد ... 
کردمی نگاش مستادموی راد ای کي خنگا جلوهیشب .... 

 
 ... دستش گرفتهی تو گموی دستمو رو شونش دست دهی کرد یپوف

 ... کمرم گذاشتي روگشمی دست دهی
 

 ..../: چرا انقدر داغندستاش
 

+  .! نه؟ی برقصیسیبلد ن
 

هن؟-  گفتممنگ !.. 
 

+ یچیه  ... 
 /: کنهریخدا اخر عاقبتمو با تو بخ_ گفت اروم

 
کفاصتتت... عنشوری بپسره ... 

 ... نگفتمو اروم اروم باهاش تکون خوردمیچیه
 

 ... به خوندنکردی داشت اهنگشو شروع مخواننده
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شترشدهی بیلی به تو خعالقم  

 
  روزگارم قشنگترشدهحاال

 
، که توازونوقت  
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یبامن ... 

 
( میخوردیآروم اروم تکون م ..  

 .... بودمای مدت حواسم به راشا و رتموم
کردی با عشق به راشا نگاه ممای رچقدر ... 
یلیخ... خوشحالهیلی االن خمعلومه ) 

 
 

 ... بهترشدهیلی خودت خینیبی من محال
 

شترشدهی بیلی به توخعالقم  
 

ی درکم کنیتونی نمدونمیم  
 

 ! نره عشق منادتی نوی ایول
 

ی ترکم کني اگه  روزرمیمیم ... 
(  ... چرا اشک تو چشمم جمع شددونمینم

  ... خوردمحسرت
 ... دستاشو گرفتهمای راشا رو دوست داشتم حاال ري  روزنکهی خوردم نه به احسرت
   .  دارمی فاقد هر احساسی زندگهی نکهی خوردم از احسرت

 ... شبهنی بهترشونی همه دخترا شب عروسنکهی خوردم از احسرت
 (... مناما

 
 ... لحظه لحظه به توفکر کنمخوامیم

 
 ... سد راهم بشهی کسخوامینم
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اااادی بشمی جز تو پی کسخوامینم ... 
 

 ... گاهم بشـههی تکیبجزتو،کس
 

(  ( راد نگاهمو ازشون گرفتمی کيبا صدا
 

به توفکر کنم  لحظه لحظهخوامیم ... 
 

 ... سد راهم بشهی کسخوامینم
 

(  ...( نخورویچیحسرت ه....حسرت نخور_ رادیک
 
 

اااادی بشمی جز تو پی کسخوامینم ... 
 

 ... گاهم بشـههی تکیبجزتو،کس
 

 ... لحظه لحظه به توفکر کنمخوامیم
 

 ... سد راهم بشهی کسخوامینم
 

 ...دستامو گرفت جفتشو گذاشت دور گردنش)
 (... خودشم دور کمر حلقه کرديدستا

 
 

اااادی بشمی جز تو پی کسخوامینم ... 
 

 ... گاهم بشـههی تکیبجزتو،کس
 

 ...سرشو به سمت گردنم برد)
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کنهی مکاری داره چنیا ....) 
 
 

به توفکر کنم  لحظه لحظهخوامیم ... 
 

 ... سد راهم بشهی کسخوامینم
 

اااادی بشمی جز تو پی کسخوامینم ... 
 

 ... گاهم بشـههی تکیبجزتو،کس
 

 .. چشاتي برارمیمی که ممنم
 

 ... واسه خنده هاترمیمی که ممنم
 

 ... عاشق بشمنمی ازشتری بخوامیم
 

 .. کن بتونم بمونم باهاتکمک
 

  چشاتي برارمیمی که ممنم
.. 

( ی شتی اذدنشونی با دذارمینم_ رادیک ... 
دنی متاوان  ..... 

ی بغض کني ندارحق ... 
 (.... بخورهویچی حسرت هدی راد نبای کزن

 
 ... واسه خنده هاترمیمی که ممنم

 
 ... عاشق بشمنمی ازشتری بخوامیم
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 .. کن بتونم بمونم باهاتکمک
 

شترشدهی بیلی به تو خعالقم  
 

  روزگارم قشنگترشدهحاال
 

، که توازونوقت  
یبامن ... 

 
 ... بهترشدهیلی خودت خینیبی من محال

 
(  ... بهت ندارمی حسچی هستیمهم ن

 .... اسمت رفته تو شناسنامنهیمهم ا_ مکث کرد ادامه دادیکم
ي حسرت بخوردی نباپس ... 
ي رادی زن کچون ... 

ي راد سرمدیک ..) 
 

 .. شدهشتری بیلی به تو خعالقم
 

 ... شدهــشتری بیلی به تو خعالقم
 

میاز هم جدا شد.. تموم شدن اهنگ با ... 
  برامون دست زدنهمخ
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 ....  زدموي زور لبخندبه
می رفتمیخوردی غذامونو مدی که بای راد به سمتی کبا ... 
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ستی نيلمبرداری گفته بود که الزم به فلمبرداری راد به فیک ... 
می راحت غذا بخورخواستی مچون ... 

 ... دستش درد نکنهو
ای لوس بازنی از اادی انقدر بدم مییخدا ... 

 
 

 .... نخورده بودمیچیاز صبح ه.. خوردمی ولع مبا
دنیبعدشم بازم رقص.. می غذاهارو خوردخالصه .... 

 .... شب بودي اخراگهید
 

 ... چرا استرس داشتمدونمینم
 ... امشبیعنی

 
 

ترسمی میلی نه من خییییوا ... 
 

احمق شوهرته_وجدان  
 

_ ترسمیخو باشه من م .... 
 .. دوستش ندارممن

 
یکشی نقشها منی از ايخوری گه مياگه دوستش ندار_وجدان ..... 

 
 ...اون دوستم نداره_

 ... باهام ندارهي کارپس
 

؟یاگه داشت چ-وجدان ! 
 

_ گمشو اصن...اه جان عمت خفه شوو ... 
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 ... اومدمرونی مزخرفم بي فمرانی ااز

 ... بابا اومدن سمتمونمامان
 

 ... گرفته بودمی چرا گردونمینم
کننی مهی گرشونی رو که تو عروسیی اوناکردمی مسخره مشهیهم ... 
  .. حس حالش واقعا فرق دارهاما

 ... پره اشک بودچشمام
زهی بود که پلک بزنم تا بریکاف  

 
 .... فرشته کوچولویخوشبخت بش_ بغلم کرد گفتمامان
 ... مامانزی دارم عزدوستت

 
یمنم مامان_ گفتمی لرزوني بغض و صدابا ... 

 
 ... راد رفت اونم بغل کردی سمت کدی جدا شد گونمو بوسازم

 
 ... ام گرفتهی بابا گردنی اومد سمتم با دبابا

ختی راشکم  ..  
 

 .. بابا؟زیچته عز- بغلم کرد گفتبابا
 

_ ؟ییبابا !. 
 

 !جان دل ؟+
 

_  .... دوستت دارمیلیخ
 

+ قربون دختر خوشگلم... ییفدات شم اله ... 
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اه فس فسو_ اومدکای نوتريصدا ... 

 ... باز فردا خونمون پالسهشیا
 

 ... اومدمرونی بغل بابا باز
 در گرتوی رو تختما جيبر- بود گفتمستادهی راد ای که کنار ککای رو به نوتردمی چشمم دست کشری زبه

ارمیم ... 
 

 .... اتاقت واسه من شهرتتی بگیکی کردمیدعا م- واسم در اورد گفتزبونشو
 ....  دارهوی والمصب

میدی حرفش خنداز .... 
؟يایبخل فرمانده نم_ بغض کردمو گفتمدوباره !. 

 
 

چاکر فرمانده هم هستم_کاینوتر ... 
 

 .... زانو زدم محکم بغلش کردمنیخم شد رو زم... جلو اومد
 

اشتم رو دوست دکای نوتریلیخ ... 
ینی عاشقشم ... 

 
_   بدون مناااای نکنتیمامانو اذ

 
+ بدون تو هرگز...شششیچ ... 

 ): اجازه دارماگهی کوشولو دهی یول
 

باشه خل چل_ گفتمدمیخند ... 
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 ... کردتمی گوشم بابت امشب اذری زی هم بغل کردم کلینازل
شعوری بدخترك .... 

 
 ... کردا بگو خودم گوششو بکشمتتیاذ-زنعمو بغلم کرد گفت... و عمو اومدنزنعمو
 ... راد من ماههی کالبته

 
یییییلی اونم خهیفقط وحش.....:/ییییییلی ماهه اصن خیلیخ  
 

 ... عروسک عمويبالخره عروسم شد- گفتدی بوسمویشونی بغلم کرد پعمو
 

روسک عمو عگفتی بهم مشهی عرفان همعمو ... 
ی همون بچگاز .... 

 
 ... کردنی خوشبختي واسمو ارزوهمه

 
می به سمت خونه حرکت کردمی عروس شدنی ماشسوار ... 
 ... کجاستدونستمی که نه من مي اخونه

هی توش چه شکلنه :/ 
 

 ... کاراشو مامانو زنعمو و نازگل انجام داده بودنهمه
 .... که قرار شد لباسامو ببرن اونجا خودم نرفتمي اون روزیحت

 
کردمی مي بود با انگشتم بازنیی پاسرم ... 

 
کردنی سرمون همه بوق بوق مپشت .... 

 
 ... کردمی رو پلی بردم اهنگدست
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   بامنیشی که متنها
 

  اسمون ستارههی ریز
 

  دل من با تو دوبارهکشهی مپر
 

   توچشم
 

   دل منبا
 

   کار تازه دارهشهیهم
 

شهی متند  
 

ارهی بال سرم منفسامو   
 

   پاره قلبمپاره
 

   قلبمچارهی بعاشق
 

   قراره قلبمی بچه
 

   همش تو انتظاره قلبماخه
 

   سر کاره قلبمنگو
 

  دوستت ندارهنگو
 
 

  قلبم
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سی خودش ندست  
 ت
یوقت   

 
رمی تو راه مبا   
 

رهیگی مبارون  
 

   توی من بدل
 

رهیمی ماسون  
 

   واسه تورمیمیم
رهیگی منفسم  

 
   توبا
 

شهی می قشنگیهمچ   
 

  چشماتورنگ
 

  همشمن
 

کنمی مي بازوونهید    
 

   توتا
 

ی خودم شهیشب   
 

ی عاشقم شکمی ... 
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ستادی در خونه ايجلو .... 
 .... انقدرزنهی چرا قلبم تند مدونمینم

شه؟ی می چیعنی !.. 
اوفففف.....بود10ي طبقه خونمون .... 

 
دمییجوی بود لبامو مییی پاسرم ... 

 
گهیبرو د_ رادیک ... 

 
   کردم که اول اون حرکت کردنگاش

 .... پشتشمنم
 

 .... اسانسورو وا کرد رفت داخلدر
  خانوما مقدم ترن كدونهی فرهنگ نمیب

 
کردمی نگاه مرونی ب اسانسور بهي اشهیاز در ش... رفتم داخلمنم ...... 

شه؟ی می چمیزندگ !.. 
کنم؟ی مي دارم بازری با دم شمن !. 
 ... شدمي راد سرمدی کزن
شناسنشی تهران مشتری که بیکس ... 
زننی دخترا واسش بال بال مکل ... 
 ... مرد سرتا غرور شدمنی ازن
 ... که خشنهيمرد

 
 ... بکنمخوامی مکاریچ...می زندگشهی میچ

 .... خاطر انتقام اومدم جلوووواسه
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 ... رو عاشق خودم کنمیخی مرد نی اخوامیم
 

گهی دیکی خاطر زجر دادن واس ... 
 ... رادو زجر بدمیک

 ..... کنمکاری چخوامی ممن
 

 .... انتقامهیواسه خاطر ...کنمی خودمو دارم نابود می خودم زندگي دستابا
 

رمی انتقام بگدی من بایول  .... 
 ... کمتر شهکمیالتحابش  زخمام از تا

 ... راشا رو نابود کنمخوامی ممن
 ... رادو نابود کنم که راشا نابود شهی کخوامیم

 
شه؟ی می چی لعنتي بازنیته ا!..ه؟ی چتهش !.. 

 ... چند چندمدونممیبا خودمم نم....جمیگ
 

یسی وانجای تا صبح هميخوایم_ رادیک .... 
 

بعدش به در اسانسور که باز شده بود... نگاه کردمبهش ... 
 ... اومدمرونی اسانسور باز

 
 ... وا کرددشی راد در اسانسورو زد دره خونه رو با کلیک

 
برو تو_ رادیک ... 

 
 ... لباسمو باال دادمو داخل شدمنییپا
ي خونه بزرگ فوق العاده خوشگل و امروزهی ... 

 .... دکورش قشنگ بودواقعا
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 دمی از پام کشمویسانت15 پاشنه يخم شدمو کفشا....خودمو رو مبل انداختمو... نداشتمزشوی انالحوصله
رونیب .... 

 
 .... پام شکستاوف

 
+ ؟یپوشی کفشا منی از ايمجبور !.. 

 
_  ... بپوشمتونمی که نمیکتون...عروس بودماااا

 
 ... نگفت به سمت اشپزخونه رفتيزیچ

 هیگی می چهی خستس دیببخش(کردمیچس ناله م...دادمی و ماساژ ممالوندمی که پاهامو ميهمونطور
گهید :/.....) 

 
+ يدیپوشیخو نم...اه انقدر غر نزن ... 

 
ارشوریخ_ بش گفتم اروم گفتمیشیا  

 
 ... ندازییهو-   انداخت رو مبل که ناخوداگاه گفتمکتشو

 
 .... کنمزشی تمدیمن با... شهی مفیخووو کث_ تعجب نگام کرد که گفتمبا
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نه بابا؟_ گفتي حالت مسخره ابا !.. 
 

زن بابا_ بهش رفتمو گفتمي غره اچشم ... 
 

+ غد..پرو  
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 ... کردمو با دامن لباسم ور رفتمیپوف
؟ینی بشنجای ايخوای میتا ک_ رادیک !.. 

 
 ..! کنم؟کاریخب چ...خب _ کردمو گفتمهل

 
کننی مکاری چشونی شب عروسهیبق_ زد گفتيپوزخند .... 

 
 ... ترس نگاش کردمبا
 ... جام بلند شدمو به سمت اتاق خواب رفتماز

 
 ... خوشگل بودیلی که خي ونقره ای و  مشکدی اتاق سفهی

 وسط اتاق  کهی تخت سلطتنتهی......سمت راست اتاق بود...ي نقره اي با طرحهادی بزرگ سفشی ارازی مهی
دی سفيارهای با شیو سمت چپم به مبل مشک......بود ..... 

 
 ... جلو رفتم رو تخت نشستماروم

 
 ... تو دستام گرفتم با خودم کلنجار رفتمسرمو
 .... کنمکاری چخوامی ممن

 ... کنمکاری چییییوا
 .... گرفتمی گرناخوداگاه

کردمی مهیدستم رو صورتم بود گر... ..هی گرری ززدم ... 
ترسمیمن م.... چم شده بوددونمینم .... 

ترسمیم .......... 
 
 

 .... راد رو حس کردمی کحضور
 ... رو تخت کنارم نشستاومد

 
 ..!چته؟+
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 .. شدشتری صورت اخموش هق هق ام بدنیبا د..  باال اوردمسرمو

 
+ گم؟یچه مرگته م ! . 

 
راد....یک_ گفتمدمی باال کشدماغمو ... 

من....من ... 
 

+ ؟یتو چ !. 
 

ترسمیم...من - گرفت گفتممی گرشتریب .... 
 

کردمی مهی انداختمو گرنیی پاسرمو .... 
 .... چه مرگم شده بوددونمینم

 
؟یترسی میاز چ_ گفتزدی که توش تعجب موج میی صدابا ! 

 
... بگمدمیکشیهم خجالت م... سکسکه ام گرفته بودگهی دهی گراز  

 
از...از ...نکنه...نکنه- توش خنده داره گفتکردمی که حس میی بهت و صدابا .... 

 
 

_ ترسمیاره م ....  
 

ومدی ازش نميصدا .... 
لرزهی شونش مستادهی پشت بهم ادمی باال اوردم دسرمو  ..... 

 
 

؟يد...خنـ....ـیم_ سکسکه گفتمبا ! 
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نه؟_ گفتي سمتم با همرن صورت جدبرگشت !.. 
 

 ... که با ترس نگاش کردمراهنشی دستش رفت سمت پهوی
 .... کنهکاری چخوادی منیا
 ... نگاه کردمراهنی بدون پکلشی در اورد که با بهت به هراهنشویپ

 
کلهیژان ژان چه خوش ه_وجدان ... 

 
_ ؟یگی می ام تو چیخفه شو  من تو فکر چ !. 

 
 ... دارهیی چه عضلهاگاین...ي نازنیخاك به سرت شوهر به ا_وجدان

 
 ...داره که داره_

ی کنه چمی کاراگه  
 

شوهرته احمق_وجدان  
 

22:19 05,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
#Part96 

 
_ ترسمی من میول... دونمیم ... 

ستمیعاشقش ن... دوسش ندارممن ... 
 

+ یخفه شو اه تو چقدر خنگ ... 
 

_ شوریوجدان ب...خودت خفه شو ... 
 

ي روی قرار گرفتن دستبا  
 ...دستم انگار برق بهم وصل شد 
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 ... اومدم با بهت بهش نگاه کردمرونی مزخرفم بي فکرااز
 

  .. بهش نگاه کردمدمییلبمو جو.... بودثی خبنگاهش
 .... به حرکت هلم داد افتادم رو تختتو

 
 ... شدمرهی زده بهش خرونی بي چشمابا
 ..! کنه؟کاری چخوادی منیا..... نیا

 
يخوایم- تته پته گفتمبا .... 

؟ی کنکاری چيخوایم !.  
 

+  ...  که تو سرتهيزیبه همون چ
 

_ ستی تو سرم نيزیمن که چ ... 
 

+ ؟يدی پس چرا ترسستیاگه تو سرت ن ! 
 

ترسمی من مشعوریب_ بغض گفتمبا ..... 
 
 

نترس_ گوشم برد گفتکینزد... جلو اوردسرشو ... 
یپس مال من...یالبته تو زنم... ندارمي که دوسش ندارم کاری با کسمن ... 
چه جسمت..چه روحت ... اسمتچه ... 

  .. مال من باشهدی باهمش
 
 

+ ستمی نیمن مال کس ... 
 

_ ياز امروز مال من شد....چرا ... 
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 .... رادی کمال
اسمم روته....ي راد سرمدیک .... 

 
  .. که مورمورم شددی گوشم کشری انگشتش زهیبا ... باال اوردسرشو

؟يدیفهم...ی مال منیعنی ی مال منیوقت... باشهادتی- گفتارومتر !... 
کشمتی مي برچب .... 

 ... امی که من روانیدونیم
 

_ ؟ي ندارمی کارینی....ینی !:( 
 

 ... باز تو گردنم بردسرشو
 ... کهخندهی مي چجورنمی ببذارهی نمشوریب...دیلرزی مشونش

 
+  ... زوده واستيهنوز جوجه ا

 
 .... وا رفتمگشی د تو دلم گفتم که با حرفیشیاخ

 
+ ستی بعدا زود نیول .... 

 .... گرفتمزن
 |: نگرفتم كنیتری تو وظرف

 
رمیمیدارم م....  برو اونوریییوااا....مردمی گرما داشتم ماز .... 

 
 

+ گمی باهامو بهت می زندگيفردا صبح قانونا .... 
 

حولشو از تو کمد گرفت به سمت حموم رفت.... روم بلند شد از .... 
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#  ... رادیک
 
 

 ... کردم از روش بلند شدمیپوف
ترسهیاز شوهرش م....دیترسیم..... بچه بود چقدر ... 

 
 ... زدمو دوشو روشن کردميپوزخند

دادی داغ به بدنم جال ماب .... 
 .... کردم که حس کردمخی هوی ابو
دمی کشسمی خي تو موهایدست.......دمی خودم لرزبه ... 

روش اسم نازگلو نوشتم...روبه رو بردم بخار کرده شهی به سمت شدستمو .... 
 

_ ي بدمی بازيخوایم ... 
 ... عروسکيکوچولو

 
 ... تخت ولو شده بود با همون لباس عروسي رورونی حموم اومدم باز

 ... بوددهیخواب... رفتمجلو
 .... لباس عروسشنیبا ا.دیگرفت خواب.... خنگدختره

 
 ... شدمالیخی کنم که بدارشی بخواستم

 ... بخوابهرهیبگ
 

 ..... شدمرهی به صورت غرق در خوابش خدمی دراز کشکنارش
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 ... تو خواب معصوم تر و پاك تره بودچهرش

 .... پاك تريزی هر چاز
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دمی جلو بردم رو گونش کشدستمو ... 
 ..... رو شروع کنهي بازخوادیم... کوچولوعروسک

 
مهرشاد بود... اومدمی اس گوشيصدا ... 

 ""خوش بگذره امشب داداش جان"
 

چقدر پروهه اخه....اااینیبی الدنگو مپسره .... 
دمی کردمو سرجام دراز کشیپوف ... 

 ... بستمو به خواب رفتمچشامو
 

دمی نازگل از خواب پرغی با جصبح ... 
 .... نبود اونجاییرای تو حال پذدمیی از رو تخت دودمیپر

 ...  رو اپن نشستهدمی تو اشپز خونه که درفتم
 ... خندهری زد زدنمی دبا

 
کردمی تعجب بهش نگاه مبا .... 
 ... بوددهی داشت پوشی تاپ شلوارك زرد که جلوش عکس باب اسفنجهی

 ....  بلوند و بلندشم باز دورش بوديموها
 .... زرد داشتم رو سرشونی تل که روش پاپبه

 
؟یزنی مغیچرا ج....ها؟_ کنترش کنم گفتمکردمی می که سعیی با اخم و صدارونی اومدم بزشی انالزا !... 

 
 

 ... خونشونمی گفت شب بردیزنعمو زنگ_ باال انداخت گفتي شونه ادیخندی که مهمونطور
ی شداری زدم بغی کنم جدارتی اتاق خواب بامی حال نداشتم بمنم ... 

 
_ ی روانيدختره   

 
  دراز جانیاودت-  تا ته در اورد گفتزبونشو
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   هجوم بردم کهسمتش
  سرشنیی پاادی بخواست

 ... در اومدغشی اپن جيبه دکور باال 
شد؟ی رفتم جلوش گفتم چعیسر ! 

 
کردی رو سرش بود اه ناله مدستش ... 

 
+ اخ اخ اخ سرم.... مامان یییوا ... 

ی بپوسیاله.... ی بترکیاله ... 
ي شکوندسرمو ... 

 
 

 ... دختره چقدر پروهه اخهنی ایییوا
وانی تو لختمی وا کردمو اب پرتقال گرفتم رخچالوی توجه به اه نالش در ی بي خونسردبا ... 

 
غر غر نکنم سرم درد گرفت- گفتملکسیر ... 

 
ارشوری احساس خیب_ جمع کرد گفتلباشو :( 

ي سرمو داغون کرديزد :( 
 

_  ... نداره کهی به من ربطيخودت کور
 

ستادی جلوم وانیی اومد پا اوپناز .... 
دیرسی منمی زور تا سبه ... 

يخودت کور- باال اورد گفتسرشو ☹️  
 

 ... حرکت اب پرتقالمو از دستم گرفت خوردهی تو
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_ فشارم افتاده بود...شیاخ ... 
 

 ... بخورشمی بقایب- به سمتم گرفتو گفتشویبق
 

ی کسی از دهنودمی نمبدم  ... 
 ... تو رو بخورمیدهن_ خب واسه حرص در اوردن نازگل گفتمیول

 ... مغزمو از دست دادممگه
 

شششیا_ رفت گفتي غره اچشم ... 
 \: دلتم بخوادیلیخ....شوریب

 
- خوادیفعال که دلم نم ... 

 
رونی اشپزخونه زدم باز ... 

 .. رو روشن کردمي وی لم دادمو تي وی تيجلو
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 .... نشستشمی که حس کردم نازگل پدمیدیداشتم اخبار م.... شبکه اخبارزدم

 \: سره حرف بزنههی خوادی باز ماوففففف
 

+  ¡ راد؟یک
 

ه؟یچ_ گفتمعی بگم جونم که سرخواستم !.. 
 

+  ... بله بگوهی یگیحاال جانم نم
 

 ..!بله؟_
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+  .... خونه عمو شونمیری میک.....اوممممم 
 

 .!ساعت چنده؟_
 

+ هه11  .... 
 

_ میری مگهی ساعت دمی نهی  
 
 

 ..،!برم اماده شم؟+
 

_ برو...گهیاره د  
 

 ....باوشه+
 

 ... شد دوباره صداش اومدکمی
+ ؟یشیتو اماده نم !.. 

 
 

_ ؟یفضول من !.. 
 

+ ششششیا ..... 
 
 

 ....پوففففف
 ... برداشتم چک کنممویگوش... کنارم بلند شد رفت تو اتاقشاز

 
 .... اس داده بود که جلسه فردا کنسلهی غالممهندس

 
 .. شورشو در اوردهگهی مردکم دنیا
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 ... عنکهیمرت
 

 ... سمت اتاق رفتمهی بلند شدمو دمی اخبار دکمی
دی کشغی در بزنم درو وا کردم که همزمان نازگل جنکهی ابدون .... 

 
 ...نازگل#

 
 ... که در وا شدزدمی مموی خودم بودمو داشتم الك صورتي حال هواتو
 ... زدم دستمو رو قلبم گذاشتمغی هل جاز

 
_   در بزن خوووهی راد ی کییییوا

 
 |: واسه ورود به اتاقمم در بزنمدی بادونستمینم_ گفتی کجي لبابا

 
 خب زهره ترك شدمااااا_

 
+ ؟يتو که هنوز اماده نشد !.... 

 
_ ااازنمیوااا دارم الك م ... 

 
نازگل اومدم ...( برا به من چهایخو ب_تو دلم گفتم....( حمومرمیمن م_ گفتدی تو موهاش کشیدست

ااای اماده باشرونیب ... 
 
 

باشه بابا- گفتمدمی کشیپوف :| 
 

به ناخونام نگاه کردم... تو حمومرفت ... 
هورااا.. چقدر خوشگل شدیییییوا  
 

دمی مچ پا پوشي باالی شلوار طوسهی  ... 



 266 

 ... سرم جمع کردمي بلوندمم بااليموها...دمی پوشی صورتی فوق العاده خوشگل  طوسکی تونهی
 ... کوتاهشون کنمرمی باشه بگادمی
 |: کوتاسيتازه االن مدم موها... رو اعصابم شدهیلیخ

 
 .... تو صورتمختمی کج رموهامو

دمی پوشی مانتو جلو باز طوسهی ... 
 ... کمرنگم سرم کردمیلی خی شال صورتهی

 
   تخت نشسته بودم پامو تکونيرو
    کهکردمی مي با پا بند تو پام بازدادمویم

 ... راد اومدیک
 

_    زود آماده شویبه من گفت
ي  اومدری خودت دبعد  

 
+ گهی دمی برفتیراه ب   

 
 ... نگاه کردمبهش

 ... نوشته بود تنش بودی جلوش خارجککهی تهی که ی پسراهن مشکهی خوشگل شده بود چه
 ... شده بودجری جیلیخ

 
+  |: منويخورد

 
شوهرمه_  

 
 ... تو اخهییچه پرو_ نگام کرد گفتیچپک

 
( يدلبر_ نهميباز ) 
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 ... رفتمو دستمو دور گردنش انداختمجلو
 ... نقشمهي وقت اجراهاحاال

 
کردی تعجب نگام مبا ... 

 
گهی دیخب تو شوهرم_ گفتماروم ... 
؟یستی نمگه ! 

 
هی چدونستمی بود که نميزی چهی چشماش تو ... 

کردی کرده بود نگام مسکوت ... 
ااااایپی خوشتیلیخ- گفتمدموی کشقشی به یدست  

 
گهههی نمیچی هیحت... چه چغندرهنی ااههه ... 
 ... اخه عاشق خودم کنمي چجورنوی امن

  .. اه اهاه
میرینم-  فاصله گرفتمو گفتماز ... 

 
شیبای مرودنه و زي اون صدابا   

میبر-گفت  .... 
 

نی اهی خودش رفت منم شباول   
 ... اردکا پشتشجوجه

  پشت واسش شکلک در اوردم که خودمم از کارم خندم گرفتاز
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+ ای زودتر راه بيبجا مسخره باز ... 

 



 268 

....O_oواااا   پشت سرش چشم دارهنیا
 

 ...  نگفتمیچی هخالصههههه
می به سمت خونه ننش حرکت کردمی شدنشی سوار ماشگهی دباهم  

 
 ... تکون نده رو اعصابهویانقدر اون کوفت_ گفتهوی که دادمی پامو تکون منی تو ماشیه

 
باحاله که- تکون دادمو گفتمدوباره ... 

 
+ یضیتو مر ... 

 
 ...مث تو_

 
+ کنمیمن اخر اون زبونتو کوتاه م ... 

 
_ یخاااا اگه تونست .... 

 
+ کنمیکوتاش م .... 

 
_ ي راد سرمدیباشه ک ... 

 
 ... تا خونه ننشمی نگفتيزی چگهید
هی ننش چاه ... 

 .../: زنعموهمون
( خودمم در عجبم... رهی انتقام بگخوادی مي چجورهی روحنی اخه با انیا :|) 

 
 ... پارك کردنویباغبونشون درو وا کرد ماش.. ...ستادی خونه اجلو

رفتمی راد راه میکنار ک...می شدادهیپ ... 
یییا... کردی درو وا کردم زنعمو سمتم هجوم اورد صورتمو تف مالتا  
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سالم عروس قشنگم_زنعمو ... 

 ..! فداتشم؟یهوب
 

  زنعمو قشنگهیمرس- بوس کردمو گفتمگونشو
 

 ... واقعاشمی ممنون منمی کنار منم عروسمو ببيخانم بر- عمو
 

وااا_زنعمو ...... 
 

 ... راد رو بغل کردی رفتو خودشم ککنار
 

 ..! عروسک؟یخوب- عمو
 

  تو بغلشو گونشو بوس کردمورفتم
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 ... تونیای بیییوااا_زنعمو

نیستادی در وادم ... 
 
 

 ... کردمزیچشمامو ر...ومدی ادم ميصدا
نانی مامان شون ایییوا ... 

_ نجان؟ی انایزنعمو مامان ا ! 
 

 ...اره گلم+
 

_   .. اخ جانیییوا
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ییرای رفتم تو حال پذعیسر ... 
 ... متوجه حضورم شدکای نفر نوترنیاول

 
عروس خانوم اومدن...هو هو هو_کاینوتر ... 

با همه سالم... بلند شدنهمه  
 ... کردموووکیعل 

   در اوردن لباسم به اتاقواسه
 ... رفتمکاینوتر

 ... که در وا شدزدمیداشتم دوباره رژ لبمو م... از تنم در اوردمو مانتومو
 

 ... راد نگاه کردمی اخمو کافهی قبه
 

_ شده؟یچ !.. 
 

 ... جلو اومدی حرفچی هبدون
 ... روم قرار گرفتروبه

 
 ..!پاکش کن؟+

 
هوم؟- تعجب گفتمبا !.. 

و؟یچ!.. کنم؟پاك !.. 
 

اون رژ مسخرتو- لبام اشاره زد گفتبه ... 
 

_ شنگهی قمیلیخ...وااا کجاش مسخرس ... 
 

ستیاصنشم قشنگ ن- در هم رفت گفتشتری باخم ... 
 ... کمرنگ ترش کنریبگ
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_ خوامینم ... 

 
 ... بزرگش گرفتو محکم فشار داد که اخم در اومدي تو دستادستمو

 
 ...پاکش کن+

 
_ خوامینم ... 

 
یکنیپاکش م_ زدم که گفتیغی ج تر فشار داد کهمحکم ... 

 
 ... دستم درد گرفتیباشه وحش...باشه _ درد گفتمبا

 
 ... ول کرد به مچ قرمزم نگاه کردمدستمو

یوحش_ بغض گفتمبا ... 
 

 /:پاك کن+
 

فی واقعا هینی فیه... مار پاك کنزهر ... 
ی که بترکزدمتی منی اگه دست خودم بود همچاخ ... 

 
 ... که دستم بستسفی بازم هیول

 ... رو لبام که کمرنگتر شددمی تو اروم کشي کاغذدستمال
 

خوب شد؟_ حرص گفتمبا ! 
 

 \:اره+
 

نشی محکم خوردم به سدی که دستمو کشنیی برم پاخواستم ... 
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_ ه؟یوااا باز چ !.. 
 

 ...شالتم سرت کن+
 

_  ... کهی مهم ننیهمه خود
 

+    مهمهیلیاولندش خ
نجانیا نامی پسرخالم ادومندش  

 
خو باشن- گفتمهوی... گفتمیاهان .... 
هی چمگه ... 

 
+ گمیبکن سرت م  

 
ضضضضضضی پسره مریییییوااا ... 

رونی بمی راد از اتاق زدی سرم کردم با کشالو  ... 
 

می سالم ملک کردناشی ایی پسر دابا ... 
 ... مامان نشستمشیپ

 ... نبودنای امای از ريخبر
 

 ..! خوب بود؟یهمه چ_ سرشو دم گوشم اورد اروم گفتمامان
 

؟یچ- گفتمی تعجب و خنگبا !  
 

+ شبید ... 
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اره خوب بود- خجالت قرمز شدمو گفتماز ... 
 

+  ..! فدات شم؟ياالن مشکل ندار
 

_ ینه مامان ... 
 

م رو خودم حس کردوی نگاهینیسنگ ... 
کنهیدارهونگاه م)ادیشه( رادی پسرخاله کدمی باال اوردم دسرمو .... 

 
 .... کردمي بازکمی توننیی کردم بهشو با پایاخم

زدنی حرف منای داشتن راجب کار انای ابابا ... 
زای چنجوری راد و زنعمو هم راجب لباسو ای کیی و زندامامان .....  
 ... بوددهی حوصلم پوکي بدبصورت

 .... زنگ در اومديصدا
مای راشا و ري بعد صدانی مچند ... 

 
 ... به مندی شدو به همه سالم کرد که رسوارد

سالم زن داداش_گفت.... جلو اورددستشو ... 
 

گهی ممی چه زنداداشهه .... 
سالم پسرعمو_ بهش دادمو گفتمدست ... 

 
 ... کردمو سر جام نشستمکی سالم علمامی ربا

 
نازگل جان؟_ رادی کزنعمو ! . 

 
_ دییبفرما¡جانم ؟ ... 

 
+ نمی مامان گلت و خواهر شوهرم بششی منم پینی شوهرت بششی پشهی گلم مدیببخش ... 
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هی چه حرفنیحتما ا_ شدم گفتمبلند ... 

دییبفرما ... 
 

 .... راد نشستمی کنار کرفتم
 .... شانسنی لعنت به ااه

 ... دوتا هم رو به روم نشستننی ازرت
 .... اههههه

 
؟یکنی راد شرکتو چه میک-راشا ¡ 

 
شهی کارا بهتر می بکم حمت کنی اگه جنابعالیخوبه ول - زد گفتي راد پوزخندیک ... 

 
ولش کن بابا حوصلشو ندارم-راشا ... 

 
؟يدی به جا رسي همه سگ دو زدنیتو ا- راد زد گفتی به کيپوزخند !.. 

 
+  ... باشمدهی نرسیی باالي به جادیشا

خورمی بابا نمبی ج هنوز ازیول ... 
 

 ... اصالیهه باشه تو خوب_راشا
 

 ... بهش نگفتيزی راد چیک
تهیتربی چه بیی راشا خدانیا ... 

 
 .... شدمرهی و راشا خمای ربه
 .... بودیقی لبخند عممای ري لبارو

 ..  دستشي راشا هم تويدستا
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 ... راد رفتی دستم به سمت دست کناخوداگاه
 ... سردم گرفتمي داغشو تو دستايدستا

 
کردی تعجب به دستمون نگاه مبا ... 

  راد محکمتر دستمو گرفتی دستمو بکشم که کخواستم
زمی که راشا بهم گفت واسش دوغ برمیخوردی شام ممی رو اوردن داشتشام ... 
شعوری که بزمی بردم دوغ بردستمو  

 .... شد رو لباسمختهی دستم رریدستشو زد ز 
 

ورد دستم خدیاخ ببخش-راشا ... 
 

 ... کنترل کردم که سرش داد زدمیلی خخودمو
 ... ندارهرادینه ا-  رو هم فشار دادمو گفتمدندونامو

 
 ... رفتمیی جام بلند شدمو به سمت دستشواز

 ... لباسمو شستمي تند جلوتند
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( تنفــر-  دهميباز ) 

امی برونی بیی از دسشوخواستم   
 ... خوردمیکی هی محکم که

 
حواست کجاست؟_راشا !.. 

 
  حواسم کجاستیگی جلوم بعد به من ميتو اومد- کردمو گفتماخم

 
+ يچه بداخالق شد ... 
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 ...اخالق خوبو واسه ادماش دارم-

 
ی به هدفت برسذارمینم- زدم که گفتيپوزخند .... 

ی بدبختش کنذارمینم ... 
 

ي کارچیه...ی بکنیتونی نمي کارچیه-  زدمو گفتميپوزخند ..... 
 

+ میهه من راشا سرمد ... 
 

_  ... اميمنم نازگل سرمد
ي سرمدای ارمدختر ... 

من با نابود کردن..... یشی منابود   
کنمی راد تو رو هم نابود میک     
 

+   با  دميدار
 ..! جوجه کوچولو؟یکنی ميگرگ باز 

 
_ دونمیاره  م  ..... 

فی گرگ کثهی با يباز ..   
یکنی اگه فکر مفی گرگ کثیه    

 ... من جوجه اماگر
کنهی جوجه نابودت مبدونوهمون .... 

 
   از کنارش رد بشمخواستم
دی دستمو کشکه .... 
  کهواری به ددتمی کوبمحکم
 ... در اومداخم
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ازگلنکن ن....بندمی می نارگلنکهیچشمم رو ا...... نکنيبا داداشم باز- گفتی لحن ترسناکبا ... 
 

_   بهمی داشتیهه تو وقت
يکردی فکر مشی به بقدی بايکردی مانتیخ ... 

يانتکاری خهی تو .... 
یاشغال..... هی....تو  

 
   هلش بدم که زورمخواستم
دی نرسبهش ... 
نکن_ دم گوشم برد گفتسرشو ... 
 ... نازگلمنکن

 
گه؟ی می چنیا! .....نازگلش؟ !.. 

 
بسمه_ گفتي حالت زاربا .... 

کشمیدارم خودم زجر م... نازگلنکن ... 
ےنکــن لعنت..... نکـــنتو .... 

 
دی کرد دست تو موهاش کشولم .... 

شی مشکي نفرت تو چشمابا   
يدلمو شکوند_ کردمو گفتمنگاه ... 
ي بد کردبام ... 

کنمی بد مبات .... 
 

  کنارش گذشتم دوبارهاز
 ... رفتمهی بقشیپ 

 ... اخر شب مغزم مشغول بودتا
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دمی نفهمگهی ديزای و چهی بقي از حرفایچیه ... 
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دمی از خواب پريادی و فرغی جي صدابا  

  من زلـــزلهي خدايوا... زلزله اومده نکنه
 

کمــ...کمــک...زلـــزله ...زلـــزلـه _ زدم غیج  
  

 -_- دراوردمي بازی نگاه ب منبع صدا انداختم ،زلزله کجا بود من کولي
  ...  دست زدمی خر ب گوشيکای نوترنی باز امی حرص رفتم سمت گوشبا

 
  ب مخاطب نگاه کنم جواب دادمنکهی ابدون

 
 بعلـــــــــــه_

 
 سالم عشـــــقم+

  باز صداش در اومداختمشنی شمارش نگاه کردم نمع؟بهی دهی کنیا.  شد قد زردآلو چشام
 

+ عشقـــم... الو  
 

  ننه؟یخوب:) سالم ننه ... الو_ گرفتکرمم
 

+ ؟یتنی مکارای چخفر؟ چیتو خوف. جرمیسالم ج  
 

    زاقارتشي پسره  خروس عنتر با اون لحجه اوق
 

_   ذره شده ننهي دلم برات یی تو چخفرا؟کجاکارمیب. ننه یمرس
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نمتی ببرونی بای بگمیم... من االن تو شرکتم عشقم ...  زیچ_ من من افتادب  
 

_   و کجا عشـــق ننه؟ی کهیاره  فکر خوب
 

   با ناز صحبت نکنــمنجوریمن ا... اوف
  پسره خخخخچارهی ضعف رفت واس خودم بدلم

 
  ،بزار بگمزیخب عز_ ك داد گفتم ادرسو

می بشناسعی ك سرپوشمی میچ   
هی جورابامم ابپوشمی می  صورتي دامن شلوارهی   

   سبزمی گلگلي مانتوي رو شلوارم کشمشی مك
    با شال زرد موهامم حنا زدم ننهپوشمیم
 

   هفته تو شوك باشهي فک کنم تا چارهی بپسره
ستی کرد انداختمش تو بلک لی خدافسنکهی ابعد   

 خخخخخخ
 

  پاش علف سبز شهری تو پارك بمونه زانقدر
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   بده بعد چن وقرشی خخدا

  الاقلدمی ته دل خنداز
 

   صبحونهي تو اشپزخونه و  ب رفتم
  خودمو مهمون کردمتوپ

 
  ازغی نگا کردم درمی گوشب



 280 

ی گوشنی کال ك رو اسی مهی   
  باشهیکوفت 

 
  بلند شدمی اس گوشيصدا

   زدم روشرجهی و شدمی کشیغیج
جوناخ  

 
ـــــــشیا  -_- 

   کنهی با چنگال آب حوض خالآدم
  نشهعی مث من ضایول
 
ــــد؟یفهمیم.... بود رانســــسلیا  
ــــــــرانـــــسـســـلیا  
 

دمی کشي کالفه اپوف   
  ك من دارم؟ی زندگنی اآخه

 
  ك خونه زنعموشونی دو هفته از شباالن

گذرهی ممی بوددعوت  
  

   روحی دو هفته حتنی من تو او
دمی اخموعه رو ندپسرعمو   

ادی و نصفه شبم ك مرهی ك زود مصبحا   
  خوابممن

 
   کرده كي رفت و امدشو جورانگار
نهی نبمنو  

 
ي بدرك پسره ــــــشیا  
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 گنده بک اخمو 
 

رونی و از خونه زدم بدمی پوشلباسامو  
  کردن فکر کنم ارومم کنهدی خرکمی
 

کردمی به لباسا نگا مزدموی پاساژ چرخ متو  
ینی کردنم دی خرعاشق  .. 

   بوددی خري هاسهی پر از کدستام
 

  ...  رونی اون شاخسيوا
  چنگده گندسيوا

 I Love u  من تو رويوا
 

ی به سمت مغازه عروسک فروشعیسر  
  صدام کردغی با جیکی برداشتم ك قدم

 
 نازگــــل+

 
ي خرمگس معرکه برگشتم و نی سمت اب  

دمی هم سن و سال خودم و ددختر  
 

شهیباورم نم... ییوا+ سمتم و گفتدییدو ... 
دلم واست تنگ شده بود...؟ی خودتنازگل  
 ...  معرفتیب

 
ي نگاه کردم چشماافشی قبه   

ي قهوه ادرشت  
  بودي ك از چتری بلوطيموها
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  خوش حالتي و لبادهی کشینیب
 

نی انداختم زمدموی خري هاسهیک...  ـــعیه   
   بغلشدمی پرو
 

_   مدتنی اي کجا بودیعوض... نایم
  مکه االغی حاجی حاجیرفت

 
دیخندی من مي ك ب غر غرای در حالنایم   
نیی رستوران پامی داد تا بدشنهادیپ   

می گپ بزنکمی و هم می ناهار بخورهم   
 

  خودش حساب کنهنکهی به شرط امنم
  کردمقبول
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   نگاه کردمنای و ب منشستم
  کرده بودریی تغیلیخ
 

_ ی کنفی تعريخای خانم نمنایخب م  
  ازت نشد؟ي خبرگهی چرا دك

 
يناز+ و گفتدی خندينخود  

  هايری مث اون موقع ها گهنوزم
 

 _  چپ نگاش کردم و گفتمچپ
صد دفعه نگفتم...  ي نازکوفت  
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؟ي من نگو نازب =_= 
 
يچشم ناز+ باز کردو گفت ششوین   

 ..... ك منیدونی چشم مجونم
 

   حرفش و بانی بدمیپر
اره عخشم_ اطفار گفتم ادا   
ی حرف گوش کنیلی ك تو خدونمیم  

دونـــــمیمـــــ  
 

 ...  بابام فوت کردنکهیبعد ا+ و گفت دیخند
 

امرزهیخدا رفتگان شمارم ب+ نگام کردکمی •…• 
 
باباتو امرزهیخدا ب_ در کردمشموین  
 

اره+ رفت و گفتي غره اچشم  
  مامان منم خب جوونگفتمی مداشتم

  دست و پای و ببود
 

  شهرستانمی ما رفتنی هميبرا
   خانواده پدرو مادرمشیپ
 

نی تو ایتونستی نمینی_ گفتمتند  
؟ی زنگ ب من بزني ساال  

 هان؟
 هان؟
 هان؟
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نپر وسط حرفم... اه _ رو دستمو گفتزد  
 

  چپ نگاش کردمچپ
 

+ يمنم ب اون شماره ا... گهیاره د  
  چند بار زنگ زدمي بهم دادك
   امادمی خاله و عمو هم زنگی گوشب

  جواب ندادیکس
 

_ یینجای االن انهی مهم ایخیب   
ی خعلدنتی رها از دمطمعنم   

شهی مخوشحال  
 

   زده تو جاش وول خورد وذوق
  رها دلم براشی گفتيوا+ گفت

  ذره شدهي
 

20:03 09,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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_ نطوریاونم هم ... 

؟ي شوهر موهر نکردخب !  
 

ازدواج که نه_ گفتدی خندينخود  ... 
 ... پسرو دارمدوست

 
 .!عه ن بابا؟_

 
 ...اره عخشم+
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 ¡ نهي شوهر کردتو
 

 ... حلقه تو دستم نگاه کردموبه
 .. دپ شدمدوباره

 
 .... نگاه کردمبش

دمی خندی مکث کردمو الککمی .... 
 

 ...اره ازدواج کردم_
 

تولههه_ ذوق گفت با .... 
؟ی با کخب !.. 

 
_ ادته؟ی راد رو یک !.. 

 
اوممم_ فکر کرد گفتکمی ... 

په؟ی خوشتاون !..  
ه؟ی مشکچشم !.. 

 
اون که راشاس- نگاش کردمو گفتمیچپک .   

کترهیکوچ ... 
 

؟ے راد شــدیتو زن کـ- گفتي بلندي با صداهوی !.. 
 

مرگ ارومتر_ گفتماروم ... 
ه؟ی چمگه !.. 

 
تو واقعا- در اومده گفتي چشمابا   

؟ي اون شدزن !.. 
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_ شوری بهیاون چ ... 

 ... زنش شدماره
 

شهی من باورم نمییییوا-  بهت گفتبا  
 

باورت شه منگلم- گفتمدمویخند ... 
 

+ شعوریب ... 
؟ي که باهاش ازدواج کردشدی چخب !. 

 
 ...  رو بش گفتمهیقض
 ... از قسمت انتقاموالبته

نای اانتویخ...ی عوضيراشا   
 ... فاکتور گرفتمرو

 
+ ییییجانی چه هییییواااا .... 

 ¡ دوستت داره؟حالت
 

نگفته...دونمینم-  گفتمدموی خندیالک ... 
 

+  ¡¿ هنوزم مغروره نهییییییواا
 

اوهوم_ موزم خوردموگفتمری از شکمی ... 
 ... هستشترمیب

 ... نگفتیچیه
 .. تو چگونه است؟ي شونمیخب بگو بب_ گفتمدوباره

 
اوممم- گفتدیخند ... 
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 ... باحالهیلی خیاش
 

23:46 09,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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  خورد و بای تو جاش وولبعد

 :  گفتزدی ك برق مییچشما
 

+ خامی مهیپنج شنبه تولد اش   
 ツ  کونممممممزشیسورپرا

 
  شده نگام کردزی ري با چشمابعد

 
+  ¡¿ مگه نهيایتو ك م

 
ی جونینیآره م_ در کردم شموین  

امی بخاسمی هم میگفتینم  
 

پس حتما+ زده گفتذوق  
اری راد جونمو بیک   
  شدهی شکلی چنمیبب
 

  پروندم سمتشي غره اچشم
 

_    راد جونو مرضی  کیییهو
ــــا-_- شوهرمه هـــــــمثال  

 
نی در کرد کال اششوی نبازم   

  سرخوشهيادی زدختره
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+    گفتمي برادريخب حاال جا

   دارم ماهی اشي خودم
  بوشهفداش

 
_ حالم بهم خورد. اوق    

شششششششششششششی انقده چندش اادمم  
 

+ شششی عادت انیتو هنوز ا   
؟؟ي ترك نکردگفتنتو  

 
   راد افتادم كی کادی لحظه ي
شی ایگی همش مگفیم  

تو عادتیکنی نمترك  
 

رونی از ذهنم انداختمش بعی سریول  
 -…- اخموي بوفالوي پسره

 
 نچ_

 
   زنگ خورد جواب ك دادشیگوش
  اشکانهدمیفهم
   ادرسويناز+ کرد و گفتقطع
کنمی برات اس مپس  
  رهارم حتما با خودتیییییراس

دهی براش تنگولیلی ك دلم خاریب  
 

  و منم رفتم خونهمی کردی هم خداحافظاز
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              ****************** 
 

_ یکشی مغیاه رها چقدر ج   
  گرفتمسرسام

 
يزهرمار دختر+ زدغی جباز   

یگی ب من موثی دبلشوریب   
  پاساژ باش6 ساعت راس

  خودت در خواب نازاونوقت
ی داشتفیتشر   

 
یدونیتو اصن م+ زدگهی دغی جي  
هان ¿¡ ساعت چندهك  
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چنده؟+ گفتمخابالود  
 

قسیدق6:45ساعت + غیج   
  خانماخانم

 
دمیپوشی ك لباس میدرحال   
گهی ربع ديباش _گفتم  

غوی جغی جشتمیپ  
 

ي مانتوي ي سرسر   
   جلو باز کرمی سنتمدل

  انداختم و رژی شال زرشکبا



 290 

  زدمی هل هلکمویزرشک
 
  رهاي ب سوشیپ
 

              **************** 
_   خوبه رها؟نیا

 
  تو دستم کردراهنی ب پینگاع

 
+ باستیاوهوم ز  

 
پوشمی منویپ هم_ بازشی نبا  
 

  من کردمن
 

+ زهیچ....  جونم ی نازگلگمایم ...  
؟؟ی کوتاه نیلی خنیا  

   راد بفهمهی کاگه
 \: حالله هاخونت

 
ب اون چ_ زدم و گفتميشخندین  

  لباسو دوس دارمنی امن
پوشمی منمیهم  

  راد شرکت کار دارهی کبعدشم
   خونهادی دو و سه صبح نمتا
 

   تکون دادي استرس سربا
  شروع کرد ب حاظر شدنو
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شی و ارادمی پوشراهنمویپ  
  کردمیظی غلنسبتا
  راد از کجای کي باباگور

  بفهمه؟خادیم
 

19:11 10,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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  به خودم انداختمی نگاهنهیی اتو

   رادی کی الهاوف
  مرگت شهشیپ
 
 
   ك واس امشبیراهنیپ

راهنی پهی کردم انتخاب   
   رنگ کوتاه بوددیسف
ی مشکیونی کمربند پاپك   
خوردی کمرش ميرو  

 
ب بود ك دور تا. بقهی قشمی  

  کار شده بودنی نگدورش
 

_ ییییییی چ بويوا  
یی مدل موعجب  

یی دختر هلوچ  
کــی فقط ...... 

 
+   کنفی از خودت تعرشتری بکمی
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  چپ نگاش کردمچپ
 

_  .... رهاگمایم
 

  ك دهنشو مث اسبهمونطور
ملی باز کرده بود ك ریاب   

   مثال گفبزنه
 

 ¡¿¡¿هوم+
 

_   حق با توعه هاگمیم
 

  نگام کردبرگشت
 

+   حق با منهشهیاورع هم
رمیجی جی نیبی عجزی چنکهیا  
 

   ك در رژ خشکشوهمونطور
  حق با منه؟؟یحاال تو چ+کردی مباز

 
حق با توعه_ باز کردمشموین  

 ;D کوشولو کوتاسي راهنمیپ
 

   سمتمي غره اچشم
  کردپرتاپ

 
+   کوشولو؟؟؟يفقط 

 
_   کوشولو ك نهيحاال 
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 :D   کوشولوي از شتری بکمی
 

   حرص بلند شد  ك لباسشوبا
  و همونطور گفبپوشه

 
+   گل منرشینخ

  کوتاسیلیخ
  سانتمی ني هی کاففقط
ی سانت خم شمی نفقط  

   دارو ندارتههمــــــ
شهی ممعلوم  

 
 :(  خب دوس دارمش_
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  باز گفتشی نبا
 

+ ي کارنکهیخب عخشم ا  
  واس شومل جونتدارهین

 بپوشش
 

شهی منمیاره ا_ تکون دادمسر  
 ... مـــیول

 
  دفعه شدي چشام

یتومن500 دو تا سکه قد  
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 ":" جانممممممممممم؟_
 

   ك کفشاشو توهمونطور
  گرفته بوددستاش

  باز گفتشی نبا
 

_ رادمی کیواس داداش   
 "#"  خوبپوشش

 
   هر گونهنکهی قبل اعی سرو

  ك از سمتي بازیوحش
   بش پرتاپ شهمن

رونی از در زد بغی جبا  
 

دمیپوش حرص مانتومو با   
نیی پارفتمی از پله ها مداشتم   

  بلند شدمی گوشي صداك
 

زنهی زنگ می کنی ببعه  
ی حرفنکهی گرفتم و قبل اویگوش  

  دهنش درادگفتماز
 

_ دهی بم زنگولی کنیبه به بب  
ی اشتباهی اخموعه ، مطمعنپسرعمو  

  نخورده رو شمارمدستت
 

  وسط فک زدنمدیپر
 

+ هی اگه فقط دو ثانهیدو ثان  
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   و دس ازی بکشنفس
ي گفتن بردارمفت   

شمی مممنونت  
 

  گرد کردم و گفتمچشامو
 

_ ششششششششششششششششششیا  
  اخمخشوری خفه شو بخودت
  مني صدادنی شنواسه

ی داشته باشاقتی لدیبا  
ي نداراقتی تو لك  

 
  حرفم کال عالقهنی بدی پربازم
   ب قطع کردنيدیشد

ششششششی داره اهی بقيحرفا  
 

+   زبون بقهی دقياوف 
ی گوش کن چری بگدهن   

گمیم  
 

هان_ لوچ کردمچشامو  
یگی میچ  
 

  شدي صداش جدلحن
 

+ ؟ییکجا  
 

  باشميخایکجا م_ کردمیپوف
   اصن ب تو چخونم



 296 

 
 ساکت شو تو رو خدا+

  ندارماعصاب
امی مرتری دکمی شب من   

 
  بزنممی اومدم حرفتا

  کردقطع
 
شششششششششششیا   

ي نهی بوزي پسره   
  فرهنگیب
 

   هر شب سر ساعتنکهی ان
ادی مری خونس اطالع داده ك دهشت  
  خونهادی ك دو هفتس صبح مخوبه

 
19:31 11,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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   زنگ درو فشار دادرها
دیچی تو کوچه پنای ميصدا  

 
+ دییبله بفرما  

 
نیی سالم شمايوا+ زدغیج   

نننی کردری چرا انقدر دخنگوال  
  داخلنیای چرا نمحاال
 ها؟
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  درو حتمایاگه وا کن_رها
  تومیایم
 

دوی خندزی رزی رنایم   
دیببخش+گفت   
  باالنیای شدم بهل

 
  باز شدیکی تي با صدادر
ی چنی من و رها عو   

  ب سمت داخلمی کردحمله
 

می ده قدم نرفته بودهنوز   
  جلوموندی پرای مث زامبنای مك

 
  تو بغلشدی رها رو کشعی سرو
 

+   رها خله دلم براتيوا
وثی ذره شده بود دبلهی  
 

  چپ نگاش کردمچپ
 

_ لیتورو خدا انقدر منو تحو  
يدی گل من خجالتم مرینگ  

 
  و گفتدی خندینمک

 
+ نی ادنیفدات شم با د   

  خله ذوق زده شدمرها
 ... جو منو گرفتییهوی



 298 

 
  گفتمی لبریز
 

_ رهیادمو سگ بگ  
رهی نگجو  

 
ي ك با چشادی شنيانگار  

  شده گفتزیر
 

+  ¿¿ موزماری گفتیچ
 
  شل کردم و گفتمشموین
 

_   نداره گل منیبیگفتم ع
  ندارهيرادی تو ك امی برحاال

 هان؟
 هان؟
 هان؟

 
  اومدي پسري يصدا

 
کنمی داخل خواهش مدییبفرما ×  

  باشه ك تا فردا صبحمنای ب ماگه
   تونیای بنیتونینم

دییبفرما  
 

   پسري سمت صدا برگشتم و ب
دمی دی مشکي بلند و با چشماقد  
  عالم جذبه دارهي ك یی اون چشمااز
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عه اشکانننننن+نایم  
 

نی اشکانه انی پس اعه   
هی  شبشتری بامزس بکجاش  
  بودبازپرسا

 
جون اشکان× با خندهاشکان  

عی دی خانمگمی راست مخب  
 

  ب سمت اشکانمویدی خندهمه
  بودستادهی واي کنار در ورودك
می افتادراه  

 
19:31 11,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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میدیب اشکان ك رس   
  سمتمون دراز کرددستشو

 
 

×    خانما اشکان هستمسالم
  خوشوقتمدنتونی داز
 
 
حرفهی می چه رسمششششیا  
 
 

  اقا اشکاننیهمچن+رها
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  جنابتونییخوشحالم از آشنا_من
 
 

دداخلییبفرما...گهیددییخب بفرما:نایم ... 
 
 

   در بردودستشوسمت
 ... تومی منتظرموند تا مااول برو

 
 
 

  و رها هم باآرامشمن
میکاذب وارد شد  ... 

 
 
 

دکهی نکشهی به ثانیول  
 ...من به رها ورهابه من 

میکردی همو نگاه مخیم  ... 
 
 

   که بهي اهوباضربهی که
 ... خورد،به خودم اومدمپشتم

 
 

 ... باشهتونهی می کار ککردمی فکرمداشتم
، زدنای که می باحرفیول  

الشهی کار خودگودزدمیفهم =_= 
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_ شووریآاااااخ ب .... 
 
 

 هان چته؟؟+
 
 
 

   برو برنی چرا واسادخب
ن؟؟یییکنیگامی نهمو  

 
 
 

یلی فضاخدنی از دنکهیباا   
  کرده بودمتعجب

، حرف توذهنم نقش بسته بودیوکل   
 
 
 

   و دستدمی خندآروم
   گرفتمرهارو

دمشی کشوباخودم   
یزخالی منی سمت اولبه ... 

 
17:03 12,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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  از نشستنمون نگذشته بودیلیهنوزخ
    جام  خوجمل كهی که

  کنم توش شربت بودفک
 ... چشام ظاهرشديجلو

 
 

   چشمام جام رو دنبال کردمبا
دمی رس به چهرشتا ... 

 ....بععععلهههه
 .. نبود جز آقااشکانیکس

 ... ازش گرفتم و تشکرکردمجامو
 
 

، که تشنم بودانقدر  
ي لحظه ای رفتنش حتبعداز  

  صبرنکردم 
دمی سرکشجای جامو و ... 

 
شییییییییآخ ... 

 ... بوداااچقدتشنم
 ...×_× چقدتلخ بودیول

 
 

رهی مجیچراسرم گ...يوااا ... 
هیشی مواد آرانی واس احتما ... 

ییییهع ... 
 
 

  شدم که بهی دستمتوجه
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  سمتم دراز شده بود و انگار 
خواستی ازم ميزیچ ... 

 
 

  به خواستی چرا ولدونمینم
 خودم قبول کردم 
 ...ودستشو گرفتم 

 
 

گفتی که مدمیشنی رهارو ميصدا : 
   احمق اون چهدختره

؟؟ي بود کرديکار  
 

؟؟يری ميکجادار  
 

؟؟؟ییییییشنوی اصال صدامو منااااازگل  
 

فی صدا ضعگذشتی میهرچ   
دیرسی به گوش مفتری ضعو ... 

 
 

  حلقه شدن هموندوباره
 ...دست و دور بازوهام حس کردم 

 
 

   به طرفکردی متی منو هداداشت
 ... رقصيسن،برا

 
 

 .. رفتادمی که بلدبودم،یهوهررقصی
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خوردمی تکون تکون م فقط ... 
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یچ اهنگ مضحک...  اوف  
مهی مالچقدر  

 
 
ششـــشیا  
 
 

  بغلش گرمهچه
نشی گذاشتم رو سسرمو  

 
 

   دور کمرمدستشو
  تر کردمحکم
  گرفتهخوابم

 
 
 

  اهنگ بود فک کنمياخراا
  سالني چراغاك

   خاموش کردنو
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  منو از خودش جدا کردو
 
 

   شدن سرشوکینزد
کردمی ماحساس  

  داغشينفسا
خوردی صورتم مب  

 
 
 

  برقا روشنکدفعهی ك
دهی من ب عقب کششدو  

 شدمـــــ
 
 
   با تمام قدرتشیکی

دیکشی و ممن  
 
 
 

   پله بردتم باال واز
  اتاق رو بازي در

   و هلم داد داخلکرد
 اتاق

 
 

بردمی مضیداشتم ف....  اه  
 خرمگس
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  خرمگس معرکه لعنتبر

   واس خودمهمونجور
کردمی لب غرغر مریز  
 
 

   صورتم ب سمتك
   کج شدراست

 
 

  شدسی کنار لبم خو
 

 ¿ خوردمیلیس
 
 

 ":"من؟
 
 

سوختی صورتم مکل   
 
 

 .... سرمو برگردونم كخواستم
 
 

   نفري داد ي صدابا
ستادمی حرکت ااز  
 

ツツツツツツ 
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  احمق خر تو اصن+
وانی تو اون لیدونسیم   
   سرتوی ك مث چهیچ

شششیدی و سر کشنییوپایانداخت ¿¿ 
 
 

؟يدی توام چرا جوابمو نمبا  
 
 

   بغض برگشتم سمتبا
  و گفتمرها

 
 

_ يتو منو زد "-" 
 
 

  زدغی حرص جبا
 

  اره ك زدم+
گهی ديری بگادی تا زدم  

یستی خونه بابات ندختر  
 
 

شوهر.....  ي دارشوهر   
 ¿¿   نهای  گمی می چیفهمیم
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  راد بفهمهی اگه کیدونیم
 ...  زنشاالن

ی پارتاومده  
 
 
شوری همه ادم بنی انیب  

   كی ادمي با تازه
  ارزهی دو هزارم نمسرتاپاش

 
 

رقصهی داره عشقوالنه مرفته   
 

ارهی سرت مییچ بال...کنهی مکاریچ  
 
 
 

دونمیواقعن نم.... واقعن   
   بگمیچ
 
 

   خونهمی بپوش برلباساتو
   بمی ابي...  روقتهید

   و صورتت بزنسر
  بپرهی مستنی اك
  سرتاز
 
 

  رفت بمي غره اچشم
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+   منتظرمنییبدو پا
 
 

  افتادهي رفت با سرنکهی ابعد
سی سروي تورفتم   

  اتاقیبهداشت
 
 
 

ي ب صورتم زدم و تواب  
  ب خودم نگاه کردمنهییا
 
 

ي راد برایک...  شوهر هه  
ستی شوهر نمن  
  اونو ب چشمچوقتی همن

نمشیبی نمشوهرم  
 
 

لسی وسي فقط اون  
ي برالهی وسي   

  انتقام
 
 

   من ازانتقام
ي سرمدراشا  
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   ودمی لباسامو پوشعیسر
  تلو خورانتلو
نیی ها رفتم پاپله  

 
 

  خوردهي باري قبلن
ی ولی اب شنگولبودم   

  نبودنی اي بدب
 
 
 
 

جی هنوزم گیول   
  منگ بودمو
 
شمی ك بخوابم بهتر مکمی  
 

   ب سمتم اومد ورها
دی کشدستمو   

نای سمت اشکان وممی رفتو  
 
 

دنمونی با دنایم   
  با تعجب گفتعیسر

 
 وا شما چرا شال و کاله+

ن؟یکرد  
ی ب سالمتکجا  
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ي لبخندي با رها   
هی مصنوعزدی داد مك  

   رادینازگل که ک _گفت
 ...  برهدی بادیزنگ
دهی که مامان زنگمنم  ... 

  .. شرمندهگهید
 

 ... چه بدییییواا_نایم
نی بازم ممنون که اومدیاوک ... 

 
کجا؟_اشکان !. 

د؟یری منیدار !. 
 

   دوباره همون حرفارها
 .. اشکان دادلی تحورو
می کردی اونم خدافظبا ... 

زدمی ممنگ ... 
 

ی بترکی الهییییواا_رها ... 
  واسهیتونی که نمتو

 ... احمقخورهی میچ 
 

یییییواا_ گفتم ي کش داري صدابا   
 ... رو خدا ولم کنتو

 
+ ااااایاحمق .... 

ياری شانس بیییواا  
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 ... راد خونه نباشهیک 
گه؟ی دادی نمگفتد !.. 

 
 اوفففف کمتر غر بزن_

ادی نماره  
 

   بهمی شدنی ماشسوار
می خونه رفتسمت ... 

 
 ...  کردادمی خونه پيجلو
ایمراقب باش_رها ... 
 ! مگه؟امی بمن

 
اه خفه شو_ گفتمکالفه ... 

رمی خودم منه .... 
 

 ... سمت خونه رفتمبه
  که بود خودموي هر زوربا

 .... واحد رسوندميجلو
 

 ... اروم باز کردمدرو
 ... بودکی جا تارهمه

 
 ...  چراغا روشن شدهوی

 ... چشمم گرفتمي دستمو جلوکه
  چراغو روشن کردی کاه
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واشی واشی  ... 

  چشمامي از جلودستمو
نییاوردم پا  .. 

 ... که به چشمم خورديزی چنیاول
  ... راد بودی قرمز کصورت

 
کنهی مکاری چنجای انیا ... 

؟يتاحاال کجا بود_ جلومو گفتاومد ! . 
 

 ... نگاش کردممنگ
 ...  نگفتميزیچ

 
ي کدوم گورگمیم_ زدداد  

؟يبود  !.. 
 

یفضولـ...مــگـه _ گفتمدهی کشدهیکش ... 
 

 ... از کنارش رد شمخواستم
   دستمو گرفت محکم برم گردوندکه

 ... خوشسمت
 

دستمو شکوند...اخخخخ ... 
نازگل_ قفل شده گفتي دندونابا ... 

؟ي بودی کدوم قبرستونگمی مبت !،، 
 

هااا؟-  تر داد زد گفتبلند !... 
؟ي بودی قبرستونکدوم !.. 

 ..! ساعت چنده ؟یدونیم
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؟؟!هان  
 

 ...  باال اورددستشو
   تو دستشو نشونم دادساعت

ساعت چنده؟_گفت !.. 
 

 .... شبکی- گفتمجیگ
 

؟ي بوديکدوم گور_ زدداد !.. 
 

اه_ گذاشتم رو گوشمو گفتمدستمو ... 
 ... رفته بودم تولدخو

 
؟یتولد ک- گفتارومتر !.. 

 
_ قمیدوست پسر رف ... 

 
+ ؟ی رفتی کيبا اجازه  !. 

 
 ...خودم_

رونی از دستش بدستمو   
؟!هیچ- گفتمدمویکش ... 
؟یزنی سر من داد می چواسه !. 
تم؟ی من کمگه !.. 

هان؟!.. تو ام ؟هیچ !.. 
 

شوهـــرتـم_)|:عربده بهتره( زدداد ... 
 

 ... چم بوددونمینم
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ختی اشکم رناخوداگاه   
؟یشوهرم_گفتم !.. 
 ..! شوهر؟کدوم

   که جزيشوهر
دی دشهی ازش نميزی چيسرد .. 
گهی که دو هفتس نميشوهر   
 ... خونه باشهنی تو ایکی دیشا
  که دوهفتسيشوهر

ترسهی میکی زنش از تاریوقت   ... 
کنهی درك نماون ..  

 ..! بود؟ي که زوريشوهر
   که واس خاطريشوهر

 ... مسخره زنش شدمي بازهی
 

دمی به صورتم کشیدست ... 
 ... هنوز تو کله ام بودی مستنیا

 
کردی و صامت نگام مساکت ... 

ي نفساي صدافقط   
ومدی از حرصش مپر  

 
  برم تو اتاق که دوبارهخواستم

؟يخوردی میاونجا چه گه_ گفتدیدستمو کش  !. 
ادی راد نمی حاال که کی خودت گفتشیپ  

 ... بکنمخوامی که مي هر غلط کاربزار
 ...  رادو احمق فرض کنمی بزار کیگفت

 ...!هان؟
 ... احمقدختره
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 ...  که باشمی چهر
يدی رو شناسنامته فهممی کوفتاسم ... 

ی مال منتو ... 
ي کج رفتن ندارحق ... 

 
   با حرفاش جوشگهید

هیچ یدونیاصن م- گفتماوردمو ... 
 ... کردم که رفتمخوب
رمی ام مدوباره ... 

؟ی باشی خر کتو !.. 
ستمی من ني تو هرزه ااگه .... 

 
 .... سمت گونم سوختهی

 .. زدیلیس...بهم...اون
 

  که بمیی رو جادستم
  زده بود گزاشتمیلیس 
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 . از رو صورتم برداشتمدستمو
 .... دستم نگاه کردمبه

 .. لبم خون اومده بوداز
 ... باال اوردمسرمو

 ..   خمارمي همون چشمابا
   حاال توش اب جمع شده بودکه
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  .  راد نگاه کردمی کبه
دی از بغض لرزچونم ... 
دی تو موهاش کشی دستکالفه ... 

 
دردم اومد- چونه لرزون گفتمبا ... 

 
 ... قابل دستمو گرفتریغ به حرکت تو

نشی به سخوردم ... 
 ... بغلم کرده بودمحکم

گفتمی نمیچیه ...×_× 
 

کردی مسی خراهنشوی پاشکام ... 
   گوشم بردکی نزدسرشو

 ... بزنمتخواستمینم_گفت
 .... حرفت بد بودیول

 
ي حق ندارگهید- مکث کرد گفتکمی   

ی از خونه باشرونیشب به بعد ب7 از .. 
 

 .. خودش جدام کرداز
 ... صورتم نگاه کردبه

دیی جولباشو  ... 
 

 .. حرکت سرشو جلو اوردهی تو
دی لبمو بوسکنار ..  

 
   برق گرفتها ازم جدا شدمثل

؟يمشروب خورد..تو _گفت !   
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   مشروبه داشتری تاثنی کنم افکر
شدی مشتریب ... 

 ... بودنی سنگنی سنگسرم
 

 ... تکون دادميسر
م لبش نگاه کردبه ... 

 .. چه لبشم خوشگل بودااکصافط
 ... رفتادمی دعواهه اصال

 
 ...  که گرفتتموفتمی بود بکینزد

 ... خواست سرم داد بزنهدوباره
 ... حرکت بغلش کردمهی تو که

 
دیچرخی کلمه مهی مغزم تو ... 

 *انتــقــــام*
 ..... باال اوردمسرمو
ستادموی چونه رو پنجه پا اناخوادگاه   

دمی بوسچونشو  ..... 
 

 .... خودش جدام کرداز
ینی زمبیس_ بش زدمو گفتميپوزخند   

 ... بخاریب
 

دی دستمو کشهوی برم که خواستم ... 
نشی بخورم به سنکهی اقبل   
 ... دوتا دستش صورتمو قاب گرفتبا

   سردي داغشو رو لبايلبا
 ..... من گذاشتی خونو
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دیبوسی ولع لبامو مبا ... 

 .. باز کردمچشمامو
 ..... بستش نگاه کردميشما چبه

 
 ... داغ شده بودممنم

رهی ازم فاصله بگخواست   
 ... دفعه لبامو رو لباش گذاشتمنی من اکه

 
 .. دور گردنش حلقه کردمدستمو
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دمشی بوسمنم  .... 
گرفتی داشت منفسم .. 
 ...  از خودش جدا کردمنو

 
   کردی پوفکالفه
دی تو موهاش کشیدست ... 

برو تو اتاقت-گفت ... 
 

   بهش نگاه کردممنگ
 ... گمشو تو اتاقتگمیم- بلند تر گفتکه

 
#  ... رادیک

 
 ... بودمی چرا عصبدونمینم
   بهم نگاه کردمنگ
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 - گفتمي بلندي با صداکه
 ... تو اتاقتگمشو

 
 ... بلندي با صدادیخند

   نگاش کردمیسوال
+ یستی شوهرم نيدید...هه ... 

 
   رو هم محکم فشار دادمودندونامو
گمشو تو اتاقت-گفتم ... 

 
 ..  انداخت رفت تو اتاقنیی پاسرشو

   محض رفتنشهی
  رو مبل انداختموخودمو

دمی تو موهام کشی دستکالفه .. 
 ...  احمقدختره
 ... بودي کدوم گورستی نمعلوم

 
  کرده با وجود منفکر

  که بخواد بکنهی هر غلطتونهیم 
   نشدمرتی غی انقدر بهنوز

   بزارم زنم هرکه
 .... بکنهکنهی که میغلط

 
   امي راد سرمدی کمن

ینی زمبی سهی نه .... 
 

 ... راشا اومد شرکتروزید
 ... همه مدتنی اونم بعد اهه
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خوادی کرده سهمشو ملکس ... 
 

   من به بابا قول داده بودماما
 .. سهمشو بش ندمکه

اگه بش بدم همشو دونستمیم   
کشونهی مشی اتبه ... 
 ... پسره خلهنیا
ستی نندشی به فکر اکمی ... 

 
 ... اومدمرونی بالی فکر خاز
 ... ساعت نگاه کردمبه

صبح شد3 ی کپوف ... 
 

تونمی اوصاف که نمنی ابا   
 .. زود تر برم سرکارفردا

 
 ... سمت اتاقمون رفتمبه

   همون لباس مزخرف وبا
 ... بوددهی خوابکوتاهش

 
 ... احمقي دختره

کنمی متی فردا حالاز   
دی راد بای قلمرو کتو   

ی باشيچجور ... 
 

   سمت کمد رفتمو لباشبه
دمی پوشیخونگ ... 

   سر شب که اومده بودم  خونهاز
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 ... بودماوردهی در نلباسامو
 

ي عوض کردمو رولباسمو   
  ولو شدمتخت
 .. صورت غرق در خوابش نگاه کردمبه

دمیوهاش کش به میدست ... 
 

 ... تخس انتقام جوعروسک
يری ازم بگيخوای موی کانتقام ... 

 .! بچه؟ی کنکاری چيخوایم
 

گفتی ميزی چهی تو خواب داشت ... 
   تعجب بهش نگاه کردمبا

   بردم جلوسرمو
 .. لباشکینزد

 
رمیگیانتقام م_نازگل ... 
کنمی منابود ... 

کنمی منابودت ... 
 

   کردمو سرمویپوف
 ... به بالشتدمیکوب

   که چشمام بسته شددی نکشیطول
 . خواب فرو رفتمبه
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 ... شدمداری بدنم از خواب بی کرختبا
کردی که چقدر تنم درد ماخ .. 

کردی هنوز درد مسرمم .... 
 .. اطرافم نگاه کردمبه

 
 .. راد نبودی از کيخبر

 ... خودا رو شکرخب
 
   تو ذهنمشبی دي تموم اتفاقاهوی

  کرددای پانیجر
 ... لبام گذاشتمي دستمو روناخوداگاه

 
 ... کردمکاری به سرم من چخاك

 ... گند زدمیییوا
دمی رادو بوسی کمن .... 

 
؟يری انتقام بگیخواستیمگه نم_وجدان !. 

 
_ خواستمیچرا م  

 
پس بهش فکر نکن_وجدان ... 

ي خوب کردچون ... 
 

 .. اومدمرونی فکر باز
دمی بو گربه مرده مپوف ... 

 ... دوش گرفتمهی حموم رفتم به
 

ستادمی اشمی ارازی مي نهی اي روروبه .. 
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 ... دستتی بشکنه الهییییوااا
 ... کبود بودبای ور صورتم تقرهی

 ... باد داشتلبام
 ... سمتش زخم بودهی ازم همه بدتر و

 
   لبم گذاشتمي رو زخم رودستمو
 ... اخم در اومدکه

 
ی پسره عوضاه ... 
 ... راد اخمو وارد شدی اتاق وا شد کدر

 
 ... کردمی اخمناخوادگاه

 ... تنش بودیرونی بلباس
 ...    کاناپه نشستيرو
نی رو تخت رو به روم بشایب-گفت ... 

 
دهی دستورم مشیا ... 

؟یواسه چ_ گفتمتخص !. 
 

 ...کارت دارم+
 

 ... کنار اومدمونهی اي جلواز
 .. به روش نشستمرو

 
   انداختم با بندكنیی پاسرمو

کردمی مي بازشلوارم  
 

  اول ازدواجادمهی_ رادیک
  گفته بودم 
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ي رادی کيقانونا  
گمیرو بهت م    

 ... رفتهادمی ظاهرا یول
 

  اون قانوناخوامی ماالن
   کامل بگمرو

 ... خوب گوش کنپس
 

   نگاه کردمشی صورت جدبه
  ادامه دادکه

+1 ی خونه باشدیبا7 به بعد قبل نی بچه از انیبب ... 
 

   تو حرفش بپرم بگمخواستم
ستمی بچه نمن    
   دستشو به نشونه سکوتکه

سسسیه_ دماغش گذاشت گفترو .. 
 .. حرفم تموم نشده ادامه ندهتا

 
 _ نگفتم که دوباره گفتیچیه

2 ي بهم خبر بددی بايریهر جا که م .... 
ي بري سوپر مارکت بخواهی اگه یحت ... 

 
  حق تولد رفتن.3

هی کوفتی اون مهموندونمی چمای  
وی رفتکبیشیکه د     

ي من نداربدون ... 
کنمی مدیتاک ... 

ے من نداربدون ... 
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4. ی گوش کندی باگمی میهر چ  

5.  ... زن باش برامکیپس مثل ...من شوهرتم
6. ي بررونی بادی زيحق ندار .. 

7. یکنیپوششتو درست م ... 
 

 _ شد از جاشو گفتبلند
 .. حرفا رو گفتمنی بار فقط اهی
کممی تکرار نمگهید  
 

رونی از در بره بخواست   
ستمی تو نيمن برده _ گفتمعی سرکه ... 

 
ینگفتم بردم_ که بهم پشت کرده بود گفتهمونطور ... 

 ... درست باشهدیزن منم با...ی زنمچون
گهی دي مثل زنانه ... 
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_  ..  به حرفاتکنمی من عمل نمیول

 
+ یترسی ازشم می همونطور که عاشق باباتادمهی...هه  ... 

یکنی بکن بابات بفهمه با شوهرت بد تا مفکرشو .. 
ششی بزنم پی الکرابی زهی دونمی چمای ... 

 ... باباتم مردهچون
شهی مشی حالرتیغ ... 

 
 ... حرص دندونامو رو هم فشار دادماز
 ... زدرفترونی اتاق باز



 327 

 
 ... به دردمی حرصش محکم متکا رو کوباز

یخودخواه عوض... مغرور پسره  .. 
کنهی می من امر نهبه ... 

 .... برو به بابام بگوای باصال
 

خودم کنم من نازگا نباشم تو رو عاشق ییییوا ... 
ی نابود شکنمی ميکار     

تیو هم اون داداش عوض... تو هم  ..... 
 

مامان بود... منو به خودم اوردمی گوشيصدا .. 
 !سالم،جانم مامان؟_

 
 .. سالم دخترم+

 .! مامانم؟یخوب
 

_  .. خوبمیاره مامان
؟ی خوبشما !  
 .! خوبن؟کای و نوتربابا

 
 ..اره عسلم+

 ... زدم بگم کهزنگ
 

_  ..! که؟ی بگیچ
 

وااا تو حرفم نپر- گفتدیخند   
 

 ...چش چش_
 .. بوگوبوگو
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 _ دوباره گفتدیخند

 ... گرفتمی مهمونهی امشب
 ...   و عمتنای عموت اخانواده

ای راد بی شب با کباز ... 
 

_  . ! امشب؟یاوممم گفت
 

 ... اره+
زنهی راد زنگ می بابات به کباز ... 
نیای بباد .. 

 
 ...باوشه مامانم_

 
 ..مراقب خودت باش+

 ... برم به کارام برسممن
 

_ ؟يخوایکمک نم !. 
ام؟ی نمن !. 

 
 ...نه مامان جان+

 ...  خانوم هستيکبر
 

 ...باشه پس_
نمتیبی مشب ... 

 
 ...خدافظ دخترم+

 
_ يبابا ... 
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 ....  کردموقطع

 ... صورتم نگاه کردمبه
 ...  مناخه

  محو کنمي چجوروی کوفتيتو
 
 

 ... بودگرسنم
 ... رو با نون خوردمنوتال
 ... چه کنميکاری من تا غروب از بخب

 ... رو روشن کردمي فايوا
 

 ..  بودنی رها انالولیا
 . ! گوزو چه خبر؟يهو_ رفتمو گفتمشی وی پتو

 
 _ شد نوشتنگیپی تازی اهیسر

؟ی خوبجریج.سالااامممم ! . 
؟یسالم !  

؟ي ازنده !! 
  ! که؟دی راد نفهمیک

 
سالم_ پوکر گذاشتمو گفتمیاموج .... 
 ... خوردمکتک

 
مگه خونه بود؟_رها  

 
 ...اره باوو_

 ..  اومدم خونه بودمن
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 !خب؟+
 ! ؟شدیچ
شد؟یچ ! 

 
_  .. دعوامون شدیچیه

 ... خوردمکتک
شوریب ☹️  

 
+  ! دردت اومد؟یییوا

 . !نه؟
 

_ اونو ولش...اوهوم ... 
گه؟ی ديای مامشب !. 

 
 .!کوجا؟+

 
  !خونه ما؟_

 
+ هیاره د ... 

امیم ... 
 

میدی حرفی  رها کلبا ... 
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رممممیمی دارم می گشنگاز   
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  بدبختي وري ام وريا
  بخورممممی بخورم؟چیچ
 
 
 

اها فهمستم...  زدممم یبشکن  
   مرغلیشنس
   تا مغازهدی توك پا باي فقط
امی و ببرم   

 
 
 

دموی رفتم مانتو پوشعیرس  
   کردمي کاربتونه
   خودمی راد الهی کاوف
  زنده خاکت کنمزنده

 
 
 

19 یلی تردی زي بریاله  
شوری االخ بچرخ  

  دستت بشکنهیاله
نمی سر صورت نازنیی چ بالگاین  

  گوزوشوری بکهی مرتاورده
 
 

  پله هارو سه تاعی سراوف
نیی پامی پرچهارتا  

رهی و دستگدمیی دوي سمت در ورودو  
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دمی کشدرو .... 
 
 
 

رروی دستگدمیباز کش...  وا  
شهههههههههی چرا باز نمنیا  

  مشت و لگد افتادم ب جون دربا
 
 
 

شوری راد بی کاه  
 
 

ی عوضی عوضیعوض  
 
 

  سمت تراسدمیی دوعیسر
  نگاه کردمنیی ب پاو
دونمی مرمیمی من ميوا  
 
 

  كنهی بهتر از ارمی بمی گشنگاز
نیی بپرم پانجای ااز  
 
 

   گرفتم و اسممویگوش
  اخموعه رو لمس کردمپسرعمو

 
 

زدمی غر منجوری همشوری بي پسره   
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دیچی پشی خروسي صداك  
   گوشميتو

 
 

+   کار دارمهیچ. الو 
 
 

  زدمغی حرص جبا
 

_   با اون کارت زنده زندهیاله
 ...  کنمخاکت

 
 

؟يچته ؟آمپولتو زد+ گفتمتعجب :/ 
 
 
 
 

 O_oآمپولم؟
زدی آمپول مدی بامگه .... 

 
 
 

عیه ......Q_Q 
  ادبی بشششششششیا
 
 
 

_ ی ادبی بیلی خیییییخودت سگ  
  ؟ي درو قفل کردچرا



 334 

  هان
  هان
 هان

 
 
 

ی از پشت گوششخندشی نيصدا  
شدی مدهی شنهم   

 
 
 

 ʘ‿ʘ همونجور لبت کج بمونهیاله
  همکاراتشی خشتکت پیاله

 پاره شهههه 
 ◑︿◐ برهابروت

 
 
 

+    نوعيخب اون فقط 
شبی بود بخاطر دهیتنب  
   اگه بی بدوننکهی او

  رادی کيقانونا
   و ازشونی نکنعمل
  دارهی چ عاقبتی کنیچیسرپ
ي چشمه ي فقط نی االبته  
  بودکیکوچ

 
21:25 13,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part123 



 335 

 
 
 

 ˇ▂ˇ قطع کردوی زرت گوشو
 
 

  بخورمی من االن چيوا
  گشنمهمن

  دوتا تخم مرغ در اوردمخچالوی سر رفتم
  کنممروی نك

 
 
 

ینی ببیی ننه کوجايوا   
خورمی ممروی ندارم (ಥ_ಥ) 

 
 

   كزدمی تخم مرغو هم ماروم
  تلفن خونه در اومديصدا

  توجه ب تخم مرغبدون
  گاز رفتم سمت تلفنسر

 
 

_ دییالو بفرما  
 
 

  ساعت هفت اماده باش+
  خونتونمی دنبالت برامیم
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 ˊ﹏ˋ قطع کردوی زرت بازم گوشو

  ب همدمی حرص تلفنو کوببا
   فرهنگی اه اه باه

ییییکنی رو من قطع مویگوش -_- 
 
 
 
هی چي بونی افی پفیپ   

سوزهی چرا مچشام  
ادی دود از کجا منی ااه  
 
 

  گرفتم و بروی سوختگيبو
دمی رساشپزخونه  

 
 
 

دی اگه فکر کندیونیمد  
 •﹏• منهيمروین

 
 
 

    سمت اشپزخونهدمیی دوعیسر
   ونکی رو انداختم تو ستابهی ماهو
  اب و باز کردمممریش
 
 
 

０￣  دود همه جارو برداشپوف ￣ 



 337 

   بی رو باز کردم و نگاهپنجره
  انداختممرومین
 
 
 
 

بای شاهانم تقري غذااز   
  نمونده بوديزیچ
 
 
 

  شددهی خونم ب گند کشيوا
 

هی گرری رو پارکت و زدم زنشستم  
 

زدمی عر می چمثه  
  بازم در اومدمی گوشي صداك

 
  عر زدمبرداشتمشو

 
 (ಥ_ಥ)بعلههههههه_

 
 

  راد اومدی متعجب کيصدا
+   شده ك دهنت بازهیباز چ

 
_    راد خونم نابود شدهیک

   جارو دود گرفتههمه
 

 ﹋o﹋ عر زدميشتری بازم با شدت بو
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  بودی صداش مملو از نگراننباریا
 
 

+   گرفتهشیخونه ات
   امام رضاای....  يوا

امی دارم ممن  
 
 

  بوقي بزنم صدای اومدم حرفتا
دیچی تو گوشم  پی گوشاشغال  

 
-_--_--_--_--_--_--_- 
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  باز شدن در خونه اومديصدا
   ك بی محکمي قدم هاو

شدی مکی نزداشپزخونه  
 
 
 

+ نازگل...نازگل  .. 
  دخترییکجا
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  اشپزخونه ك شدوارد
  هل کرده وي افهی  شام ب قتا

  و فراموشمی خورد گرنگرانش
 •﹏• خندهری پخ زدم زکردمو

 
 
 

يمث لبو بازار...افشوی خدا قيوا  
  شدعقرمز

 
 
 

  بهت زدش بلند شديصدا
 
 

+ ؟يخندیچته؟چرا م  
  چرا سالمه پسنجاهایا
 
 

  ب دورو برشی نگاهیجی با گو
  و بعد منتظر ب من نگاه کردانداخت

 
 
 

  گرد کردمو گفتمچشامو
 

_ مگه قرار بود خراب باشع...وا  
عی دخوسالمه  
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  اخماش توهم رفتیکم

  اخم نکنهشششششششششیا
ي انگاررهیمیم  
 
 

+ يکردی مهی گریتو داشت... تو یول  
  گرفتهشی خونه اتیگفت

 
  
 
 

  شدم رو بروش واسادم وبلند
  گربه شرك کردمچشامو

  بشهيری جلو گی از حمالت احتمالتا
  تر اززی عزي داستان غذاو

  کردمفی براش تعرجانمو
 
 
 

   ك داشتمی مدتتموم
  بودنیی سرم پازدمی مخرف

  گبادا بزنه دك و دهنموتا
نیی پاارهیب T_T 

 
 
 
 

  ك تموم شدحرفام
  اوردم باال تاسرمو
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نمی العملشو ببعکس  
 
 

 ... مني خودايوا
   چرانیا...  ژنی امام زاده بای
  شدهی شکلنیا
 
 
 

   سرختی از عصبانصورتش
ی گراز وحشي بود و مث شده ... 

 
 
 

دور از جون- وجدان  
 

_    دور از جونوی چیچ
عی دگمی مراس  

 
 
 

گفتمی داشم ماره  
   كی گراز وحشي مث

زدی حملس نفس نفس ماماده  
 
 
 

 O_o حمله؟اماده
  خدا نخوره منوییوا
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   دفعه باال رفتي دستاش
عی ك اماده بودم سرمنم   

   جلو صورتم گرفتم ودستامو
  گفتمغی جبا
 

_ ااااااااااینزن  
 
 

نیی پادی دستامو گرفت و کشمچ  
 >o< صداشو انداخت رو سرشو
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_ ي من چجوریدونیتو م   
  رسوندم؟نجای تا اخودمو

  داشتمی از نگرانیدونیم
کردمی مسکته  

 
 
 

 .. احمقي توبخاطر
   بچه ك هنوز تو سنيتو

14 ي موندتیسالگ  
ي قرار مهم کاري از   

  و اومدم خونهزدم
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   خانمنمی ببامی بی چك
  گرفتهشیشوخ
احمق...  یاحمق  

 
 
 

   هولم دادمحکم
نتی کمرم خورد ب کابك  
  ك مردمیی ننه کجااخ

شوری بي پسره  
 
 
 
 

   نصف شد اصن خوبکمرم
  مسخرت کردمکردم

 
 
 

رزای اه اه عنق الماه  
 

+   خونتونمیپاشو لباستو بپوش بر
 
 
 

   ب حالي غره اچشم
  کردمپرتاب
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   منتظري انگارحاال
 -_- بودمدستورش

 
 
 

   پله ها باال رفتم و مشغولاز
  لباسم شدمدنیپوش
ی مشکي تاپ حلقه اي  

دمی پوشساده  
ی طوسی شلوارلي با  
 
 
 

  ب صورتم انداختمی نگاهنهی اتو
باز غصم گرف... ای خداپوف ●ω● 

 
 
 

  کرم پودر داشتمی چهر
  کردمی صورتم خالرو
  ك جزملی خط چشم  و رو

   از صورتمیجدانشدن
  و زدمبودن

 
 
 

رهی تي رژ قهوه اي   
دمی ب لبام مالهم  
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   شاهکاری خوبه معلوم نن
   اقادست

 
 

ی مانتو جلو باز مشکي   
  انداختمی شال زرشکبا
نیی پادمیی از پله ها دوو  
 
 

_  ... مستریه
می برایب...  حاظرم  من  

 
 
 

   رفتمي سمت در ورودب
  شددهی باز دسم کشك
   دست اخرنیا...  خدا ییوو

شهی من دست نمواس  
 
 
 

   مگه کش تنبونه كبابا
  بچهشیکشی مانقدر
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ه؟یهان چ_ گفتم ي تندبا ! 
؟يخوای میچ !. 

؟ی بگی چيخوای مباز !. 
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  بگو
 ...بگو

 
+  ... خفه شوقهیاه دو دق

 
خودت خفه شو- گفتمغی جبا ... 

 
   نگام کرد که گالب به روتونيجور

 -_- شدسی کنم شلواره خفکر
 

پاکش کن- کرد گفتیپوف .. 
 

_ 0_0!هن؟  
 ! پاك کنم ؟ویچ

 
   صورتم اشاره کردبه

 ... مزخزفتهشی ارنیا-گفت
 

 ... نگاش کردمیچپک
 .!هه پاك کنم؟_

 
  ..اره+
ي جن شدهی کن شبپاك ... 

 
 

 ... عنی عوضپسرت
 ....کصافططط

اددددددددی بدم مازت .... 
ادددددددی مبدم .... 
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ي به نشونه انگشتمو   

   اوردم باالکی
_ ستمی جن  نکی   

   خوشگلممیلیخ
  مشکل دارهچشات

 
 ...  باال اوردم ادامه دادموی بعدانگشت

_  ... به صورت قشنگميدیر...دو
 ... با صورت کبود برم اونجا کهيخواینم

 
 ... بگو برم پاك کنميخوایاگه م_ پوزخند گفتمبا

شدهی چدی ازش پرسمی کهر ... 
با پوزخند صدادار( به اصطالحي اقابگم ) 

 ... زده کبودش کردهشوهر
 

 ...  کردی پوفکالفه
تویالقل  اون رژ لب لعنت-گفت   

 ... کنکمتر
 

اومممم کبوده_  
 

+ ؟یکبود واسه چ !. 
 

   زدموي صدا دارپوزخند
ي راد سرمدی کياز بوسه ها-گفتم ... 

ه؟ینجوری فکر کنم عاشقم شده اکه !. 
 

هه- زد گفتيپوزخند ... 
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 ... بچه گونه نکنالی خانقدر
 ... فقط هوس بوداون

 ...هـوس
هی چیدونی که مهوس ... 

 
نکی پارکرمیمن م- سمت در رفت گفتمبه ... 

ای تر بعیسر  
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 ...رفت

ی عوضپسره .... 
 .... نشونت بدمی هوسهی

ادی بدم مازت  .  
ی تو  وحشاز  ..... 

انتکارتی داداش  خاز .... 
 ..... همتوناز

 
رونی از خونه زدم بدموی پوشکفشمو ... 

 ... وا کردم نشستمنوی ماشدر
دمی درو کوبنی قزش همچاز   

دی هم که چرت خودمم پربه :/ 
 

+ یییهو  .... 
نهی ماشدره ... 

 
عه وااا- گفتمي حالت مسخره ابا ... 
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 .!واقعا؟
ستی فکر کردم در تولمن ... 

 
   نگام کرداااايجور

 ... خوردمکری بگم  شخواستمی مکه
 ... قصر بوددر

 
 ... دهنمو قورت دادماب

   دادموهی تکلکسی ریلیخ
 ... کردمی پلوی بردم اهنگدستمو

 
   کههمونطور

کردمی جلو نگاه مبه   
 ... شدریبرو د-گفتم

 
 ... بدمصی تشخقی دقافشوی قتونستمیم

سی فپوکر  
 

دختره پرو_ لب گفتریز  ... 
تیتربیب ... 

 ... قده زبون مارهزبونش
 

گهیبرو د-  گفتمتند ... 
 

+ یبا رانندت اشتباه گرفت ... 
 

 ... زدمیثی خبلبخند
گهی ديراننده ا_ کردمنگاش ..  
 ... زنش باشهي راننده دی باشوهر
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 ... شوهر جان رانندهباشه
 

+    شوهر جانهیاخ من 
  نشونت بدمي اراننده

 
 - رو صورتم اروم گفتمزدم

 ... مرگم بدهخودا
ترسمی من منگوووو ... 

 
   نگام کردی چپکدوباره
 ...  ساکت شدمکه

 ...): نگاهاش ترسناکهییخدا
 

 _ زدمو گفتمی مزخرفلبخند
 .. رانندهگعی دبرو

 
  کهدمی باز ریییییا

برو شوهر- رو دهنمو  گفتمزدم  
 

 ... بم بد نگاه کردبازم
 

_   ! نگاه داره؟عیچ
 

+   .. خر صفا دارهدنید
 

 _ زدم گفتمغیج
يشعوری بیلیخ     
 

+ یودتخ  ... 
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 ... حرکت کنمخوامی ببند مکمربندو
 

 . . کردمو کمربندو بستمیشیا
می زد حرکت کردنوی ماشاستارت ... 

 
 ...  تر کردمادی بردم اهنگه رو زدستمو

 ... ژانژان
  .. جان جاننیشاه

 ... کردمادی زادی زاهنگو
 

 ... شروع به خوندن کردنیشاه
اااینی اهنگم نی اعاشق  

خوندمی باهاش مخودمم ... 
 
 

"" ییاز خواب برگشتم به تنها ... 
 

ییبای از تو به ززنمی مپل  .... 
 

نمیبی بندمو می مچشمامو  
 

نمیبی رو با چشم تو مایدن ... 
 

رهی من با عشق درگيایدن ... 
 

رهیمی می که تو نباشیعشق .. 
 

   که تو دست تو بودهعشق
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  که به دست من افتادهعشق
 

ی بافی تو مای مثل من روتو ... 
 

یبافی دست من موهاتو مبا ... 
 

 ... با چشمات روشن کندویخورش
 

 ... بار ماهو قسمت من کننیا
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نمیشی پنجره منی پشت امن   

 
نمیبی تو چشم تو مبارونو   

 
 ... نداره چشماتو وا کنیبیع

 
نمی نداره باز غمگیبیع ... 

(  ... رادم اروم به خوندن کردیک
خوندمی منی هماهنگ با شاهمنم ... 
 (... فوق العادسیییییوا

 
 ... نکن با  قلب داغونميباز

 
می از هم جدا باشمی بخوافهیح ... 

 
 ... وقته با هم خونمیلی خمن
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(  (... اوج گرفتمنیبا شاه
 

ےبافی ماتوی مث من روتو  
 

یبافی دست من موهاتو مبا ... 
 

 ... و با چشمات روشن کندیخورش
 

 .. بار ماهو قسمت من کنکی
 

یبافی ماتوی مثل من روتو   
 

ی بافی دست من موهاتو مبا   
 

   با چشمات روشن کندویخورش
 

 .. بار ماهو قسمت من کنکی
 

نمیشی پنجره منی پشت امن ... 
 

نمیبی تو چشم تو مبارونو ..  
 

  .. نداره چشماتو وا کنیبیع
 

نمی نداره باز غمگیبیع  
 

 ... نکن با قلب داغونميباز
 

دونمی موی بازنی اخر امن ... 
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می از هم جدا باشمی بخوافهیح ... 
 

  وقته باتو هم خونــمیلی خمن
 

( Shahin Najafi_Roya(bazi) ) 
 
 

   تموم شداهنگ
؟ینی عاشقشم یییییوااا_ گفتمهوی !  

 
+ ؟یعاشق ک !:/ 

 
_  ... اهنگه باوونیا

 ... العادسفوق
 ... العادهفوق

ستمی بلد نتاری که گفیح ... 
زدمشی ده بار مي اگه بلد بودماا روزیول ... 

 
 

 ... نشدمی لب گفت که حالری زيزیچ
 

 ... در خونه استب زديجلو
می خوشبختیلیمنو تو خ_گفت ..  

 
0هن؟-  گفتممنگ _o 

 
میمنو تو خوش بخت- کرد گفتیپوف ... 
 ..... زوج کاملهی

 
  ..اها_
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0_0م؟یاری در بادا  
0؟ی چواسه _o 

 
 - کرد گفتی پوفباز

  .. خانوادم غصه بخورنخوامی نمچون
  .. فکر کنن خوشبختمبزار

 
_ ؟یستیمگه ن !. 

 
 ... نگفت را افتاديزیچ

تیتربی بوااا ... 
کردمی گل لگد منجای داشتم اانگار -_- 

شوریب.... ےعبض     
 

گهی دایب_ اومدصداش     
یکنی ماستخاره ..... 

 
_ گهیاومدم د  ... 

ششیا  .. 
 

+ شی ایاز بس گفت  
ي شدشی اهیشب  ... 

 
   بگم که بايزی چخواستم

 ....  ساکت شدممای ريصدا
 ... مردم که چه عرض کنمساکت
 .../: مردمخفه
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نی اوردفیبالخره تشر_مایر .... 
 

   نگاش کردمیسوال
نی اومدرید-  گفتکه ... 
  راد اومد بهت زنگ بزنهیک

 
  من بودممخاطبش

دونمی رادو نمی کای  ... 
 

 ... راد بودی کادی به احتمال   زیول
 .... زنگ خوردشی همون لحظه گوشچون

 
 ¡بله؟+

 
-............ 

 
 

 .. اومدم+
 ... خونمی در اصلجلو
  زدي صدا دارپوزخند

اگه همسرت اجازه بده- گفت    
 ...... داخلرمی رد شم مبنده

 
 

ادااای بدم ممای راد از ری انقدر که کواال ... 
ادی بدم نممای از رمن ... 

 
ی بار که نصف شبهی ادمهی   
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 ... بود خونهاومده
دیحرفی میکی با داشت ... 
نای فالنه امای رگفتی بش مداشت ... 
 ... حرفانی اخورهی راشا نمبدرد

 
   شدندهی کشبا

  دستم
رونی فکر اومد باز ... 

 
دتمیکشی راد می که کهمونطور ... 

باز تو فکرش مرد_گفت :/ 
 

 ... دستمییییا
نی اکشهی می چرا هنیا   

 ... صاحبووویب
 

 ...اهههه_
ی کش انداختدستمو ... 

امی کن خودم مول .... 
 

 ...  ول کرددستمو
️☺ پدر جان شدمادی خانه زوارد ... 

 
ي به چه خانه ابه ... 

شهی نمنجای اجایه T_T... 
 
 

اخ جاننن_ سمتمو گفتمدیی دوکاینوتر ... 
 ....  فرمانده
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 .. سربازمیچاکرت- کردمو گفتمبغلش

 
 

 ... کردمکی همه سالم علبا
نطوری رادم همیک ..  

 
( سی نحیحس تشر  

گهی کرد دسالم :/) 
 

  ..  نشستمکمی
 ... مانتو رو کندمبعدش

 
 ...  شاله رو هم بکشم از سرمخواستم

 
يبای از چشمان زکه  ...  
دمیهمسرجان ترس....یوحش ..  

 
    .. بوخودااااواال

کونهی مگای ننیهمچ .. 
   ادم تو شلوارش.

باتونی زيگالب به رو:(......(کنهی مي کارهی :) ...) 
 

کردمی داشتم با رها زر زر مهمونطور ... 
 . . در خونه زده شدکه

   بعد پدربزرگنی مچند
 .... اومدننننزمی ننه بزرگ عزو
 ... بگمنمی او

زی چرا خواهر عزدونمینم  
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 .... .. بزرگ جانم اومدننه
 

 ....  خواهر داشتهی
  .. بگم اجوزهتونمیم

 
ههههی فوضولهی المصب ... 

یتونی کنارش نمدر   
ی تو  مماختم کندست :\ 

 
 ... ادم مزخرفههی یکل
 ... از همه بدترو

   .. هاکشهی تا مماخش مچادرشو
 

  کهدی فکر کندی باشونیمد
زارهی باالتر مکمی شوی روسرنیا  -_- 

 
دی عقاهی بگم کهههه کال   

 -_- دارهي قجراهل
ومدااای هر وقت منی ایکل ..  

   دخترا واس خودمونما
میکردی روشن مشمع .. 
میری از دستش نمتا ..... 

 
 

نجاسی جالب ایول .   
 ... راد دارهی به کی خاصارادت

نطوری رادم همیک -_- 
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   رادی کنی اکال

 ...استثناس
 .....مزخرف

 
 ... عاشق خودم کنم اخهنوی ايچجور

دهی حرصم مشهیهم   
رهی مادمی کارام تموم :\ 

شهی انتقامم گوز ماخرشم ..  
نی با ادی اخر عمر باتا   

 >_< کنمی زندگالیگودز
 

  منو بخوررررای خوداااااا بیه
 ... . که به پهلوم خورد به خودم اومدمي سقلمه ابا

 
همون خواهر ننه بزرگ( جانخاله )- 

می قدي دخترادخترن ... 
 ! کجاست؟حواست

 
 - کردمو گفتیپوف

ن؟ی   خوبسالم ! 
 

ي جان پوزخندخاله   
  حالي چهره با

  دگرگون کن 
 ..... سالمکیعل -گفت

 
  ... نگفتو رفتيزی چگهید
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شهههههیا ..   
 

   اقاجون و ننه بزرگ همبا
   کردموکی علسالم
 .... خود دوباره بنشستمي جادر

 
   مفتي حرفابه

 ... جان گوش نمودمخاله
حرفمی می ادبچه  

 
 - راد گفتی جان رو به کخاله
 ! چطوره؟ی پسرم زندگخب

 
ی لحن معمولهی رادم هم با یک   
خوب- گفتیشگی  همو  
 

*-*   با من خوبیزندگ
ففففیییییپ  
 

حوصله ندارم زر زراشونو بگم.... خالصههههه ... 
نایا.....دنی حرفیکل . .  

     مامان گفت شام امادسکه
 

   برم به مامان کمک کنمخواستم
 -_- خاله جان باز دهن مبارکشو وا کردکه

 
شهی حرف نزنه نمنی اااااای خداااییییییوا     

   بوداااي جورنی بزرگ اننه
   . کمتریول
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  .. و زمانم کار دارهنی با زمنیا
     بوخودا کهواال

 
چه عجب کمک کردنم-  جانخاله   
نیبلد ! 

 
 

 o_O من
 •_• رها

مایر  *-* 
 

 - گفتعی سررها
می بلدگمی ديزای چیلیخ   

دی ندارنای چشم بشما     
 

رهاااا-  عمه     
 

   ساکت شدرها
 - جون گفتخاله

کننی متتونیترب. ي چجورنای ادونمی نممن .. .  
  بدتریکی از یکی
 

زنمااااای منوی امن .    
شعورررری بکهیزن  
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یلی خي که بزرگترفیه   
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دونستمی موگرنه   
  جوابتو بدميچجور

 
     گوزاه
 
   به مامان کمک کردمالیخیب

نهی بچزوی مکه ..... 
 

نمی بشکای نوترشی خواستم پزی مسر    
 -_- خاله جان سخن گفتنی باز اکه

 
نهی بشدی شوهرش باشی پیهر زن-  جانخاله ... 

 - با پوزخند ادامه دادبعد
شی جان پنازگل  

ینی بشدی راد بایک ..  
کای نوترنه     

 
   جوابشو بدمخواستم
 .... . مامان با چشماش ننه بزرگو اشاره زدکه

 
   . جواب بدم کهزارهی نماوفففف

دی به احترام مادر بزرگت باگهیم   
ی کنسکوت ..  

 
شششیا ...  

 ... راد نشستمی کشی اخم پبا
 - راد اروم زمزمه کردی ککه
  گفت كی چيدیشن
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اره- گفتمارومتر     
      شوهرگفت
ی هستی که شوهر قالبتو ..  

 
 

   رو همدندوناشو
   فشار دادمحکم
منو سگ نکنااا -گفت     

 
   که نشوهي جوراروم

یتو که همش سگ-گفتم     
 

   . نرفتادمی تو یلی اون سهنوز
 

 -_- خرمگسي پسره
ختمی رنی خودم ته چواسه ... 
  . کردم به خوردنشروع

 
  ... مامانمينای ته چعاشق

 
دی حرف اقاجون غذا تو گلوم پربا  ... 
 ... سرفه افتادمبه

 
يقصد ندار-اقاجون  

ن؟ی دار کنجهی منو نتن ! 
 

ختی دوغ روانی لهی راد واسم یک ... 
 ..... خوردمکلشو
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  ... راد نگاه کردمی کبه
 - خونسرد رو به پدربزرگ گفتکه

  ...چرا
 ..... زودهکمی یول

  بگذره بعدی چند ماههی
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دیزودتر دست به کار بش-  بزرگپدر ..  

 ... ارزوم رسوندهی که منو به راشا
   هم منو به ارزوم زودتر برسونتو

 ... وقت کمهکه
 

نکهی ادنی با شنناخوادگاه   
 ... شدمي جورهی شهی داره بابا مراشا

 
 ... حس کردموی نگاهینیسنگ

کنهی راشا داره بهم نگاه مدمید ... 
 

کردی نگاهش فرق ماما ... 
 ... نشسته بودی چشماش غم بزرگتو

 
  ... انداختمونیی پاسرمو

 ... کردمي غذام بازبا
 

گهیبخور دخترم د-مامان     
 

-      شدمریس
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دیببخش- به جمع گفتمرو ... 

ستی حالم خوش نکمی من     
 ... برم باالشهیم

 
برو دخترم-اقاجون ... 

  .. راحت باشبرو
 
 

ی راد با حالت خاصیک  . 
کردی منگام  ..... 

 
   کردموی از هم معذرت خواهدوباره

   . سمت اتاقم رفتمبه
 

  ورود به اتاقمحض
   در بالکنو وا کردموم

 ... شدمواردش
 

  واردزویی پايهوا
 ... هام کردمهیر 

 
 ... زمزمه کردماروم

 ! کنم؟کاری چخوامی ممن
 ! ثابت کنم؟وی با انتقام چخوامیم
   رو کهیی راشاخوامیم

 ... روز دوسش داشتمو نابود کنمهی
 ! بشه؟ی چکه
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 ! برسم؟ی چبه
  رو نابودگهی دیکی

 ...! بشه؟یکنم که چ 
 ! انتقامو خط بکشم؟دور

 
؟ي چجوراما !. 

رم؟ی بگدهی نادانتشوی خيچجور ! 
   که تحمل کردمووی درديچجور

 ! بره؟ادمی
 

   رادی به کيچجرر
 ! بشم؟کی نزدسرسخت

خهی که کوه ي رادیک .... 
   کهي رادیک

 ... تو ذحنمشهی هممجهوله
 

 .... . که دوسم ندارهي رادیک
 

 - به اسمون کردمو گفتمرو
 ! کنم؟کاریچ

ی زندگرمی بگانتقام  
 !دو نفرو خراب کنم؟ 

 ! که خوردمو؟یی زخمارمی بگدهی نادای
 
 

   که اومدی شخصیی صدابا
 . رو قلبم گذاشتمدستمو
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+  ... ازمرینگ

 
 .. نگاش کردمبرگشتم

   روزهی که وی کردم مردنگاش
 ... داشتم اما حاالدوسش

؟ی چحاال !. 
 ... ازش متنقرمحاال

 
   کردموزی رچشامو
رم؟ی نگویچ_گفتم !  

 
داداشمو_ گفتاروم ... 

 
من که هنوز_ گفتمدمویخند   

 ... نکردميکار
 

 ...من خودم نابود شده ام+
   ندارمي به نابودازی نگهید
 

  ...هه_
 ... واسمستی نمهم

 
 

+    نکردمانتیمن بهت خ
 

_    . واسمستیمهم ن
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 من بهت بد نکردم+

 
_    واسمستیمهم ن

 
  ..من دوستت داشتم+

 
ستیمهم ن_ گفتم کالفه     

 .... تازه
ی دوستم داشتی تو عوضاگه   

يکردی نمولم ... 
 
 

  .. جلوتراومد
ستادی روم اروبه   

 
  من نخواستم ولت+

ی لعنتکنم .... 
   خوردمی گههی

    موندمتوش
 

 _ بردم باال تر گفتمصدامو
 .. گهیگی مخودت

ي خوردگه   .. 
ي بد کردبام  .  

کنمی بد مبات  ... 
 

 ....   نازگل نکن+
ی لعنتنکن .... 
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  .. من نابود شدميدیفهم
 ... نکنتو

 .... نکن
 

کردمی می که سعیی  صدابا   
   کنمکنترلش
گمشو_گفتم  .. 
   .. راشاگمشو

 
+  ... طالقش بدمخوامیم

 
   تعجب نگاش کردمبا

مایر-  گفتکه .... 
 ... طالقش بدمخوامیم

 
   بهت نگاش کردمبا

 ..  خندهری زدم زبعد
 

  خنده و پوزخندبا
مگه ادم عشقشو_گفتم   
کنه؟ی مول !  

 
 ... انداختنیی پاسرشو
   از قبلموهاش
 ... تر شده بودبلند

 
 

ي رو موهایدست   
دی کشپرپشتش   
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   وقتهیلیعشقم خ-گفت
     ازش جدا شدمکه

 
 

کردمی تعجب نگاش مبا ... 
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گفت؟ی می چنیا !. 
  ! منم؟منظور

 
ي چشمابا   

   اومده نگاش کردمدر
 

دی فهمانگار   
 ....  متعجب شدمکه

 
   زدمويپوزخند

 _ گفتمدموی خندبعد
   بودی کعشقت

 ¡اونوقت؟
 

   انگشت منو نشون دادبا
تــو_گفت ... 

 
 

دمی تر خندبلند ... 
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دمیخندی که مهمونطور   
من؟-گفتم ¡ 
 .! عشقه توام؟من

  ! تو؟عشق
ی گفتجک   

ي راشا سرمدی گفتجک ... 
 

 ...من دوستت دارم+
 
 

 ... چه اشغالههههنی اییییوا
کنهی من نگاه مي چشماتو   

 .... دوستت دارمگهیم
 

_ ؟یگی می چیفهمیم !  
 

 ....اره+
خوامتی ممن  .. 

  نخواستممن
 ... کنمانتیبهت خ 

 ... بدمحی واست توضبزار
 
 

 ... بردم باالصدامو
 

 .. خفه شو_
؟ی خرم کنيخوای مبازم !. 
ي کردکاری باهام چیدونیم .... 
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ی من چیدونیم   
   بهم گفتنی وقتدمیکش

 ... عقدتهفردا
دم؟ی کشی چیدونیم !  
دمی کشی چقدر سختیدونیم   

یگفتی بهم مدمی شنیوقت   
ي داردوستم ... 

 .... تو بغلت بودمای ریول
؟یفهمیم ! 

 
ي بلند تري صدابا   

 ... ازتادیبدم م_گفتم
 ... زن داداشتممن

؟یفهمیم ! 
 

اره_ زدداد   
ی لعنتاره ... 
فهمممیم .... 
ي عشق من بودتو ... 
 ... رادی  کنه
ي مال من بودتو ... 

 
 

   نفر سومي صدابا
   کردم قلبم دارهحس
ستهی ایم ... 

 
رمی که بماالنه  
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 .! چه خبره؟نجایا_مایر
 .!راشا؟

 
ه؟یچ_راشا  
!. 

 
+    دخترهنی با ای بگشهیم

؟ي دارکاریچ !. 
 

   دخترهنی بگم اخواستم
   دارهاسم
 _ راشا گفتکه

 ... درست بگويهو
 

   تعجب به راشا نگاه کردمبا
  خوبشی حالنی انگار انه
ستین ..  

 
 

هه-مایر .... 
؟یتونی ميچطور !  

 
ی عوضيتو_راشا   
کمی اونشب تحراگه   
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شدی نمنی ايکردینم ... 
 
 

گه؟ی می چنیا !. 
گه؟ی داره میچ !  

 
 _ با بغضمایر
می عوضي تواگه   
ي شب مست نبوداون   

 
 ....  زد تو شکمشیکی

   بگم نزن کهخواستم
 _ گفتهی گربا
 ... بچه نبودنیا

گهی چشم دهی بهم به همه   
کردنی نمنگاه ... 

 
 - زد به شکمشو گفتگهی دیکی
 .. صاحابمی بچه و دل بنیا

 ...(زد رو قلبش)
کشوندنی نمنجای به امویزندگ ... 

 
 ... بهت بهش چشم دوختمبا

   از راشا گرفتچشم
   شدرهی خبهم

يراشا تو باعث شد-گفت   
 ... بشکنهمی بچگي هم بازدل
 ...تو
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   منهی هم بازي باعث شدتو
 ... بشهرهی تنفر بهم خبا
   روزهی که یکس

کردمی مي خاله خاله بازباهاش ... 
 ... شدی چحاال

ي کردتو ...  
 

یکی جلوتر اومد مایر   
 ... دستامو تو دستش گرفتاز

نازگل_گفت  .. 
 ... نخواستممن

 .... نخواستمبخدا
ي که دوست داروی کسنخواستم   

 ... مال خودم کنمرو
 

 ... مجبور بودماما
 ... شمقی بودم که باهاش رفمجبور

باهام ازدواج کنه....تا...تا ... 
 ..  بهم نخورهی انگ هرزگکه

 
خفه شو_راشا ... 
 ... شوخفه
 .... دوستت ندارممن

ی اون شب لعنتمن   
 ... بودممست

 ...  بودممست
 

 .... بهشون نگاه کردممنگ
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مایر _ 
 ... مست بوداره

 ... سگهی نی عدرست
 

دیچی پي بدي صداهوی ... 
 ... زده بودمای به ریلی سهی راشا

 
   توجه بهشونیب

 ... سمت در رفتمبه
 ... باز کردمدرو

 ... شددهی دستم به عقب کشهوی که رونی برم بخواستم
ي نهی خوردم به سمحکم   

 ....راشا
 

   در اومده بهش نگاه کردمي چشمابا
دوستت دارم- اروم گفتکه ... 

 ...مجبورم
 
 
   که کردي با کارهوی

 ... برق بهم وصل شداتگار
 ... گذاشت رو لباملباشو

 
 ... اومدمای رغی جيصدا

 ..... گذاشتمنشی رو سدستمو
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دیرسی بهش نمزورم ... 

ی عوضکصافت .... 
 ..... اشغال

 
تونسـتمی نمزدمی زور می چهر   

 ...... جدا کنمخودمو
   حرکت لبشو گاز گرفتمهی تو
   پرتم کردکه

نیزم ... 
 

یکی ي خورد به پاسرم .... 
 ....اخخخخخ

 
 

شدی چدونمی حرکت نمهی تو ... 
مای رغی جي صداکه ... 
 .... راد هماهنگ شدی داد کبا

 ... رو سرم گذاشتمدستمو
 

   شدمرهی خي دو برادربه
 ... به جون هم افتاده بودنکه

 
کصافط_ رادیک .... 

یتونی ميچجور....ی داداشمــتـو   
؟ي رو ناموس من بذاردست !. 

 
یعــوض_ گفتبلند .... 

ي ناموس ندارتو ... 
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ي زن دارکصافط ... 
 

دوسش دارم_راشا .... 
 ... مال من بودنازگل

 
   محکمي سرنی راد ایک

 ... بهش مشت زدتر
 

 ... در اومده بودمی گرگهید
کنی مکاری دارن چییییوا ... 

 
زدی راد می کیکی  

 .... راشایکی
 

راشا دست رو داداش بزرگترش بلند کرده بود...شدی نمباورم ... 
 

کردی روز ادعا مهی که یکس   
شمیپ ... 

 ..... داداششهاسطورش
 
 

 .... همه اومده بودن باالگهید
کردی نمي کارچیه... یچکیه ... 

 
کردی نگاه مفقط ... 

کردی مهی دستشو رو شکمش گذاشته بود گرمایر ... 
 

کن....ي کارهینازگل _مایر .. 
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   حرفش به خودم اومدمبا
 .. سمتشون رفتمبه

 
 ... راد گزاشتمی رو شونه کدستمو

 ... اومدننامی و بابا اریام
 

میتونستی نممیکردی کار مهر   
می کنجداشون ..... 

 
 _ زدمغیج
شی راد کشتیک ... 

 .... رو خدا ولش کنتو
 

 _ زدمغی جدوباره
 .... نکنراشا

ای لعنتنینکن ... 
 

کردمی مهی سره گرهی ... 
   که پدر بزرگ زديباداد
دنی دست کشگهی هم داز ... 
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ي راد با چشمایک   
ه راشا گفت نشسته بخون _ 

   گفتم عملي سراون
 ... باشنی مطمی ولنکردم

ارمی اسمتم نمگهید ... 



 381 

یپست .... 
یاشغال  .... 
ستی داداش من ناشغال .... 

  که رو ناموس منیکس
 ...چشم داشته باشه 

   اسمخوامی ماهی سال سصد
 .. نکشهدكی برادرمو

 
ی دستي کردي اسرفه   
دی کششی لب خونبه ... 

 
   ام گرفته بودسکسکه

هی گراز  .... 
 

یدونستی میلعنت_راشا   
  ... دارمدوسش

؟ي باهاش ازدواج کردچرا !  
 .!هان؟

 
هه- راد داد زدیک ... 
دمی بار بخاطر تو ازش دست کشهی ... 

ی مراقبش باشي دادقول . 
؟ي کردکاری تو چاما !  

ي کردانتیبهش خ! هان؟ ... 
هی از گرگهی که دییمایبه ر( شد   حاصلش   

 ( من کبود شده بود اشاره زد ادامه دادمثل
 ... که تو شکم اون بدبختهي ابچه
 ... دل شکسته زنمشد
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 ... دل شکسته منشد
 .... دل شکسته زنتشد

 
 

 ... سکوت کردیکم
 ... همه جا رو گرفته بودي بدسکوت

   نفسهاي صدایحت
شدی نمدهی شنهم ... 

 
 ... شک حرفاشون بودمتو

گن؟ی می چنایا !. 
 

گه؟ی می راد چیک !.... 
ختیری رو گونم ماشکام .... 

 
    راشا نگاه کردمبه

کردی مهی گرکه ... 
 

 _راشا
 .. مست بودممن
  .. اشغال مست بودممنه

 .... عشقمو دوست داشتممن
 ....من

 
 

   زد که فکر کنمي راد دادیک
 ... کر شدگوشم

 
 .... خفه شو+
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  شو فقطخفه
 
 

   سمتمو دستمواومد
گمشو_ گفتدیکش   

می بپوش برلباس .... 
 

   بگميزی چهی خواستم
 _ گفتمعی سرکه

 ... بروگفتم
ــعیسر  ..... 

 
 _اقاجون

؟ي بريخوای مکجا !. 
 

خونم_ رادیک ... 
 

اخه پسرم_مامان ... 
 

کنمیخواهش م_ رادیک  
 ...زنعمو
ستی خوب نحالم ... 

 
؟يبرینازگلو کجا م- عمو !. 

 
زنمو نبرم؟_ گفتکالفه !. 

 
خدا منو بکشه که_هی گر بازنعمو .. 

   تا بچهام بهدو
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وفتنی هم نجون ... 
 

   راد جلو رفتیک
  رو بغل کردزنعمو

 _ اروم گفتدی بوسسرشو
 ... نکنهی گرفداتشم
شهی مدرست ... 

 .. نکن قربونت برمهیگر
 
 

   گوش ندادموگهید
 ... که اماده بشمرونی اتاق رفتم باز

ختیری سره مهی اشکام   
ومدی نمبند ... 
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   تندتند
   تن کردمومانتومو

سمی به صورت خیدست   
دمیکش ... 

سی بازم صورتم خاما   
 ...شد

 
رونی اتاق زدم باز ... 

 .. همه رو مبل نشسته بودننای امامان
 ... تو فکر بودی کهر
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 ... متوجه ام شدمامان
د جلومو بغلم کراومد ... 
 ... زدمهق
 ... منو بکشهخدا

 
فدات بشم_مامان   
 ... نکنهیگر

ی همه چشهی مدرست ... 
 

 .! راد کو؟یک_ گفتماروم
 

+ نیرفت تو ماش   
ي تو هم برگفت ... 

 
راشا کو؟- گفتمارومتر !. 

 
  اونم عمو گرفتتش با+

پ.. رفتن خونهعمو  
 

 ... تکون دادمويسر
   با خجالت از همهي سرسر

  کردمویخدافظ
رونی خونه زدم باز ... 

 
ی در حد چدل   

زدی متند ...... 
 ... وا کردمو نشستمنوی در ماشاروم

 ... محض نشستنمبه
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   درو کامل نبسته بودمهنوز
 ... راد پاشو رو گاز گذاشتی ککه
 ... که دادي شدت گازاز

  محکم خورد به داشبوردسرمو
 ... در اومدغمیج
ییییا ..... 

 
   بگم چتهخواستم

   که زدي با دادکه
 ... زبون ساده الل شدمبه

 
 خفه شـــو+

 
   گونموشتری باشکام
 ... کردسیخ
 ... کردمهی بس گراز

 ... بودسی گردنم از اشکام  خکل
 

 ..! خب ؟هی گناه من چاخه
   .. اخهکنهی رفتار مينجوری اچرا

 
کی که زد باز نزدي ترمز بدبا   

  کلم بخوره به داشبوردبود
 ... خودمو کنترل کردمکه

 
ي کنترل شده اي صدابا   

 ... شوادهیپ-گفت
 

   خودمو به خودتااایخدا
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 ...سپردم
 

   شدموادهی پنی ماشاز
 ... به سمت اسانسور رفتمعیسر
 ... رادم اومدیک

 
ي صداچی اسانسور هيتو   
   اشکمي قطره هاي صداجز

خوردی به کف اسانسور مکه .. 
دنی تند تند نفس کشو   

دیرسی راد به گوش میک ... 
 

 ... چرادروغ
دمیترسی مرد من منی از ایول ... 
 ... کهي مردنی از ادمیترسیم

  که شوهرمهیمردک
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   واحد اسناسوري روروبه
ستادیا ... 

   پشت دستم بهبا
دمی چشمم کشهی ... 

 
   ورودم به خونهمحض

   شدمدهی محکم کوبهوی
واری دبه ... 

 ... باال رفتاخم
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ي راد با چشمایک   

کردی خون نشسته نگام مبه ... 
 

 ... نبودشهی مثل همچشماش
 ... بودشی اتهی مثل چشماش

 .... مذابشی اتهی
 
 

 .. حبس شدنمی ترس نفسم تو ساز
 

 ... تو دستاش بودبازوهام
 ... دردم اومده بوددادی فشار ممحکم

 
 ... دستميا_ گفتمو اروم گفتمیاخ

 
 _ گفتاروم

 ... اومددردت
 

   اره تکون دادمي به نشونه سرمو
 ! واسم مهمه؟يفکر کرد_ گفتکه

 
   نگفتمويزیچ

 ... لرزون نگاش کردمي چونه با
 

يکردی میاونجا چه غلط- داد زدهوی ... 
  !هان؟

 ... اون اتاقتو
؟يکردی می داداشم چه غلطبا !... 
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دش تو اتاقخو- گفتماروم .... 

 
 

واری دوباره به ددتمی کوبمحکم   
 .. زدمیغی جکه

 _ گفتمناخوداگاه
اخ.... ولم کنیوحش ... 

 
واری منو از ددوباره   
دی کرد دوباره کوبجدا ... 
 ... فکر کنم استخونام شکستکه

 
 .! هنوز؟يدوسش دار- زدداد

 ! نه؟ي داردوسش
 

ری از چشمام سرازشتری باشکم   
نه- گفتمشد ... 
 ... رادی کنه
 ...نه

 
 

واری محکم به ددستشو   
   کهدی سرم کوبکنارم
 ... ترس چشمامو بستماز

 
دروغ نگو- داد گفتبا .... 
 ... چشمام نگاه نکنوتو

 .... نگودروغ
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ی نگو لعنتدروغ ..  
 

   تر داد زدبلند
   من دردي اون گلوي بجاکه

بهم دروغ نگو- گرفت  .  
 

ياخه چجور_ منم داد زدمناخوادگاه   
   کردهانتی که بهم خویکس

 .! داشته باشم؟دوست
 
 

  پس اون تو اتاق تو+
کرد؟ی می غلطچه ! 

 .. پدربزرگ راجبش گفتچرا
ی بد شد رفتهوی حالت ... 

 
یکنی اشتباه فکر ميدار_ گفتمهی گربا ... 
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   بهش نگاه کردمهی گربا
 ... سمت صورتم سوختهی هوی که

نی زمافتادم ... 
 

 .... زدهیلی بود که سیی جاي رودستم
زدمی مهق ... 

زدمی که هق مهمونطور   
 ... کردمفی ماجرا رو واسش تعري همه
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 ... با راشامیی روز اول اشنااز

انتشی خاز  ... 
 ... حال روزماز
 ... پدر بزرگي حرفااز

 .... اجباراز
 ... انتقاماز
 ... ترساماز
ی همه چاز ... 

 
 ... خسته شدمگهیکه د...گفتم... گفتمانقدر

 
 ... باال اوردمو بهش نگاه کردمسرمو
دمی تو چشماش دویزی چهی بار نی اولواسه ... 

 ..  بودسی خچشماش
 ... بودسی راد خی کيچشما

 
 

 ... دادمهی تکواری دبه
   پشت سرشواری رفت از دعقب
 ... خوردسر

 ..... نشست
 

دی تو صورتش کشیدست  ... 
داداشمو زدم-گفت     

 
   . کردم تو دلمنشی بار نفرنی اولواسه
     بار از تو متنفر شدمنی اولواسه
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   تو متنفر شدماز
   منونی بیی جدانی باعث اچون

ییراشا ... 
 

نی بیی جداباعث   
 ... پشت هم بودنشهی که همي برادردوتا

یکی ی که هر چي برداردوتا   
 ... داشته بودیناخالص

 .. بازم پشت هم بودنیول
 
 

   باال اورد بهسرشو
   شدرهی غرق اشکم خيچشما

ه؟ی چیدونیم-گفت !. 
 

   نگفتمیچیه
    نگاش کردمفقط

 
 - ادامه دادخودش
 ... بد کردراشا

ی بدتر کنیخواستی متو ... 
یلی که خوی منیخواستیم   

 ...  نابود شدموقته
ی کننابود ... 

 
   رویی راشایخواستیم

 ... که نابود شدی کننابود
 .... خودشو نابود کردخودش
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 ...... چند ماهفقط
کنمی ماه صبر مچند ... 
 ... کارام واسه اقامتم درست بشهکه

 . .. قاعلههی شهی مبعدش
ي بازنی ته اشهیم .... 

 
   نگاهش کردم کهیسوال

دیاما قبلش با-گفت   
ی رو بدونییزای چهی ... 

 
 ... نگمخواستمیم

 ... همه حرفا رو تلنبار کردشهی نماما
 ... گفتدیبا

 ... خوب گوش کنپس
 
 

ي هر کلمه کلمه ابا   
شدمی من شکه تر مگفتی راد می ککه ... 

کردمی مدای هر کلمش احساس ضعف پبا  
.. 
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کردی مسی گونمو خاشکام ... 
دم شرهی مرد خنی ابه ... 

 ...  کهيمرد
دمی بار فهمنی اولواسه   

 ... چقدر غم دارهدلش
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مارستانی که از بنیاول_ رادیک   
گفتنی دختر کوچولو که مهی   

   روشهی عمو حساب مدختر
 اوردن

 .. کردمهنگ
یی  طالي دختر با موهاهی ... 

 ... خوشگل و خوشرنگيچشما
 ... کوچولوي اون دستابا
 ... قشنگ بودیلیخ

 .... فرشتهنی عدرست
ینی زمي فرشته هی .... 

 ... بودتپل
 .... بودی راشا گوگولبقول

 .... بچها فرق داشت واسمهی بقبا
 

 ... دختر کوچولو بزرگتر شداون
سالش بود7 .... 

ختیری دندوناش داشت متازه .... 
ي پلهاي روز روهی ادمهی   

کردی مهی اقا جون نشسته بود و گرخونه ... 
  .. رفتمو بهش گفتمجلو
یکنی مهی که گرشدهیچ ... 

   مسخرشهی گفت که بقهی گربا
 .... که دندون ندارهکننیم

 ... بودامی موقع اول نوجوناون
   کردمو قانعش کردمبغلش

 .....  نازهمیلی خکه
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گذشتی روزا مروزا ... 
شدی بزرگتر ماون ... 

 ... بزرگتربزرگتر
 

 ...سال ازش بزرگتر بودم 7
 ... اخمو بودمشهیهم
کردی مي دورازم ... 
 ... ساله15 دختر هی شد

   هاشی تازه اوج دخترونگکه
سالم بود22اون موقع ....بود ... 

   همه پسرا که فکربرعکس
 .... بودننای اي بازدختر

شی دوست داشتم فقط پمن   
 .... کوچولو باشمفرشته

 
قامی روز با رفهی   

 ...  خونه اقاجوناومدم
 ... که اومد داخلاز

کوچولوم با فرشته دمید   
   تاب شلواركهی

  ... تاب نشستهيرو
 ... بهش نگاه کردمفقط

يقای از رفیکی اون روز ادمهی   
میمیصم   

 ... فرشته کوچولوم حرف زدراجب
 ..  تا زور داشتم زدمشادمهی

   زدمش که به غلط کردنانقدر
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 ...انداختمش
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   حق نداشتیچیه

 ... نظر بدهراجبت
 .... چم بوددونمی نمخودمم

 
   اون روزادمهی

   رفتن دوستام اومدموبعد
 .... دعوات کردمیکل

   فقط با بغض وادمهی
يکردی لرزون نگام ميچونها ... 

دی چونهات از بغض لرزتو ..  
   قلبم از صورتمن

 .... معصومت
 
 

دی سر رسراشا ... 
 ..  کردبغلت
زدمی سرت داد مدی گفت که نبابهم ... 
 ... من حق داشتماما

 ... با من بودحق
 

گذشتی روزا مروزا  .. 
   شده بودامیدن

ي الهی چشم طدوتا ... 
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دونمی تا چشم که نمدو   
 ...  شدی کاز

 ... واسمیخواب
 ... بودنیری خواب شهی دیشا
 ... کابوسم بودهی اما

سالت شد17 .... 
ساله24 پسره هی بودم شده ... 
ستی نی سنکم ..... 

ي سال  خورده اکی قیدق    
شیپ  ... 

 
 ... کهرفتمی خودم کلنجار مبا
 ... با عمو صحبت کنمامویب

 
   شرکت نشسته بودمتو

  .. در زده شدکه
 ... پکر وارد شدي اافهی با قراشا

کردمی تعجب بهش نگاه مبا ... 
 

   نبود کهی ادمراشا
 ...  باشهگرفتع

من برعکس ... 
 ... که به ظاهر از سنگ بودمیمن
  .. درونم غوغا بوداما

 
   از جنسییغوغا
 ... دختر معصومهی
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 ... کنارم نشستاومد
 ... گفتمبهش

ي چرا پکرشدهیچ ... 
 

 ... بودکالفه
   چشماش واز

دی فهمشدی محرکاتش ... 
 

 .. که درونش غوغاههدی فهمشدیم
می عظییغوغا ... 

 .... گفتبالخره
 .... کرد گفتنشروع

   با هر کلمه که کناراما
گذاشتی مهم ... 

 
   زمان دارهکردمی محس
استهی ميوا ... 

 
 ... خود دار بودمشهی هممث

دی فهمشدی نمویزی چچی صورتم هاز ... 
 

(    کرد  سرشو باال اورديسرفه ا
   چشمام که ازشونبه

 ... قطرهقطره
 ... نگاه کرددی چکی ماشک
 ... انداختری سرشو زدوباره

  دادادامه
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 ... بودداداشم
 ... بودمیهمباز

 ... از وجودم بودکهی تهی
   گفتیوقت

 .... شده وا رفتمعاشقت
   خواست که کمکشازم

 ... شهقی که بتونه باهات رفکنم
 ... بودسخت

ومدمی کوتاه مدی من بااما   
 ... داداشمبخاطر

 
   داداشم از فرشتهبخاطر

دمی دست کشکوچولو ... 
دمی کشدست   

   که چشماشی کساز
امی بود دنشده .... 

 
 ... کمک کردمبهش
   کردم کهکمکش
 ....  عشقم برسهبه

 
 ..  سخت بودیلیخ

   سخت بودیلیخ
ینی ببنکهیا   

ي که دوسش داریاون  
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ي تو دستادستش   
 ...داداشته

 
 ... من به خودم قول داده بودماما
   شد چشممو رو فرشتهقرار

 ... ببندمکوچولوم
 

نکهی ببندم رو اچشممو   
   عاشقي روزهی

 ..... کوچولوممفرشته
 ... باهاشي شدقیرف

   اون روزیوقت
   اومد و گفتراشا
ي موافقت کردکه   
 ... دوستشوشنهادیپ

 
 ... داشتمي بدحس

   سمت خوشحال بودمهی
   داداشمکه

دی عشقش رسبه ... 
   سمتهی از

   و شکست  خوردهناراحت
نکهی ااز   

 ... از دست دادمعشقمو
 

   روز هرروزهر
   تو کارمخودمو

کردمی  تو کارم غرق مشتریب ... 
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ومدمی خونه پدر بزرگ میوقت   
متیدی مو .... 

گرفتمی ازت منگاهمو ... 
 

   نگاهموگرفتمیم
انتی وقت نشه خهی که   

 .... داداشمبه
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   شدنتقی ماه از رفچند
گذشتی راشا مبا ... 

 
 ... اعصابم داغون بودگهید

دمیپری مبهوهمه ... 
ی الکيزای سر چیحت   

شدی راشا دعوام مبا ... 
 
   شب که دور همهی

می بودنشسته ... 
 ... اومدراشا

 ... بودکالفه
 

شدهی بابا بهش گفت چیوقت .. 
 ... گفتدی تو موهاش کشیدست

 .... شدهمای رعاشق
 

   حرفش با بهتنی ابا
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کردمی منگاش ... 
گفت؟ی می چراشا !. 

گهی بهم مادی روز مهی   
 ... نازگلهعاشق

گهی روز مهی و .. 
ماستی رعاشق ... 

 
   بگم که بايزی چخواستم

   بهن فهموندچشمشام
گمی بهت مبعدا ... 

 
 .... شب شداخر

  تو اتاقشرفتن
 ...  گفتمبهش

 ... مرگتهچه
شدهیچ ... 

ی عاشق نازگلیگفتی نممگه ... 
 

 ... کردهی گرداداشم
زدی مزجه ... 

   بودي بارنیاول
دمیدی مکه   

کنهی مهی گرراشا ... 
 

 ... بهم گفتهی گربا
 ... بودهمای رعاشق
 ... کردمبغلش
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   ترزونی که محالش
يگفت که تو پسش زد...شد ... 

 
 

(     در اومده بهيبا چشما
 ... راز نگاه کردمیک

   راشاتونستی مچطور
 .... بگهدروغ

 ( !چطور؟
 

شدی نمباورم .... 
کردمی نمباورم ... 

   نازگل پاك معصومکه
 ...... کنهي کارنیهمچ

 
   همون روزا بودتو
   پدر بزرگ ازم خواست برمکه

ششیپ  ..... 
 

(  ... کرديسرفه ا
   صاف کردصداشو

رهی سقف خبه   
ادامه داد...شد .. 

 ... دادادامه
یی حرفاهمه   

 ...(... بودای روهی واسم که
 

   نشون کردن توهی قضبهم
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 ....  بهم گفترو
 ... کردمهنگ

 ... پدر بزرگ دعوا افتادمبا
ي داری حق زندگنکهی ااز ... 

 ... اجبار بودهی نی ااما
 .... اجبارهی

 
  که منياجبار

 ....دوستش داشتم 
دونستی نمیچکیه.. اما ... 

 
مونی عروسشب   

   بودمخوشحال
 .... تو رو دارمنکهی ااز

نکهی داغون از او   
ی بغل منتو   

گهی دیکی چشمت دنبال و ... 
 
 

   موقع تانگویوقت
  حسرت به راشابا

يکردی منگاه ... 
 ..  گرفتدلم

 
 ... واسه خودم نهاما

   که توش اشکیی چشمابا
 .... شده بودجمع
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   مکث کردیکم
يدوستش دار_گفت ... 

 ...  عقبدمی بار کشهی
 .... کنارکشمی مبازم
 .... خودش نخواستراشا

نی اٽ اشتباه باعهی   
 .. شدموضوع
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 ... خودش نخواستدل
ای رواننی امروز عیوقت   

   توبخاطر
میزدی رو مگهیهمد ... 

کردی مهی گرداداشم ... 
کردی مهیگر  

گفتی مدی لب ببخشریز  .. 
کردی می کله شقگفتی مدیببخش ... 
 ....  منوزد

 ... ارومتراما
 

   اما غلط کردمزد
گفتی لب مریز ... 

 
 ... بلند شدازجاش

   لبشهی به گوشیدست
   حاال خونش خشک شدهکه
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دی کشبود   
گهید-گفت   
 ... ندارهی مزخرف معنی زندگنیا

می زودتر تمومش کندیبا ... 
نی امی کنتمومش   

وی بازمسخره .... 
 

   شدموبلند
   رنجوری تنبا

ستادمی روش اروبه ... 
 ... خشک شده بودگهی داشکام

 ! واقعا؟يتو دوسم دار_ گفتماروم
 

  اون حرفا واسه+
 ... بودقبال

 .... حسم تمومهاالن
 ...کشتم

   امشب کشتمنیهم
 ... بهت فرشته کوچولوحسمو

 
 ...  چرادونمینم
دونمینم ... 

 .... گرفتمی گرچرا
نکهی گرفت از امیگر   

 ..... دوستم ندارهگفت
 
 

   برهخواست
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ي بازوکه   
   مردونشوبزرگو
 ... دستم گرفتمتو

؟یکِ-گفتم ! 
 

   بر گردهنکهی ابدون
؟ی کیچ_گفت !. 

 
 .  چرا بغض داشتمدونمینم
 - چونه لرزون گفتمبا

؟ی تموم کنوی بازيخوای میک !. 
 

 ... پوزخندش اومديصدا
+  ...  تموم شهيخوایزودتر م

  !نه؟
 

 .... بگم نهخواستمیم
 ... نشداما

 ... که بگمنشد
 

+ ی دوماههیمن    
 .. دارمي کارسفر

 ... برم المانخوامیم
خواستمی ماجرا منی اقبل   

 ... ببرمت
 

خوامی االن نماما ... 
   اومدنم از المانبعد
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کنمی تموم موی چهمه ... 
کنمی متمومش ... 

 
دمی لب صداشو شنریز   

نکهیبا ا_ گفتکه   
ارمی کم مدونمیم ... 

 
 

 ... گفت رفتنویا
   عالمههی من موندم رفتو

 ... تو سرمداستان
 ..  عالمه حرفهی
الی عالمه خهی ... 
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   فکر کردموانقدر
 ... کردمهیگر

   همونيرو
   سردکیسرام

 .... بردخوابم
 

   بکه چه عرضخواب
 ...کنم

 ... شدمهوشیب
 

#  ... رادیک
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 .. شدمی خالکنمی محس
   شدمیخال

ی هر احساساز ... 
يزی هر چاز ... 

 ... خراب بوداعصابم
یلیخ ... 

 ..... دارهدوستش
 ... دوستش دارههنوزم

 
   همه حرفمایوقت

 ...گفتم
کردی نگام مهی بهت و گربا ... 
   باورشانگار
شدینم ... 

 
نمی  ماشسوار   

دمی تهران چرخيابونای تو خشدمو ... 
 ... بودزیی پايهوا

 ... دل منمثل
دمی بار خط کشهی   

 ... عشقمدور
کشمی خط مدوبارم ... 

ی دور کسکشمی مخط   
 ... چشماشامهی دنکه

 
میشگی سمت پاتوق همبه   

 ....رفتم
 ... تهرانبام
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   که هر شبیی جاتنها
   دلم واسه نازگلیوقت

شدی متنگ  ... 
    با خودمومدویم

کردمی مخلوت ... 
 

کنهی نمهی مرد گرگهی میک ... 
کنهی بغض ممردم ... 

   اوقاتی گاهکنهی مبغض
چوقتی که هی کسواسه   

 ... نشدسهمش
 
 

وی بردمو اهنگدست   
 ... کردمیپل

   به اهنگداشتم
کردمی مگوش   

   زنگمی   گوشکه
  خورد
 .. شدمرهی خی صفحه گوشبه

" یداداش " 
 

 !راشا؟
؟یعنی داشت کاریچ !. 

 
دادی اجازه نمغرورم   

   جوابشو بدمکه
 .. داداشمه بازماما
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   دادمجواب

 !بله؟_
 

ومدی نییصدا ... 
   گفتم بلهدوباره

   تومای ري صداکه
دیچی پیگوش ... 

 
ي با صدامایر   

 ! راد؟یداداش ک_ یلرزون
 

   تعجب دوبارهبا
نیی اوردم پاویگوش   
 ... راشا بودي شماره نه

 
 _ تعجب گفتمبا

 ... زنداداشبله
 

 - گفتهی گربا
   خواهش کنم ازتونشهیم

 ... ازتون بخوامویزی چهی
 

+ مایبگو ر  .. 
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شده؟یچ ! 
 
 

 - گفتهی گرای
 ... بکشعقب
 ... کنار هم خوشبخت باشنبذار

 
 

 ... زدم کنارنویماش
 _ بهت گفتمبا

؟یگی می هست چمعلوم ! 
 

   هق اش بلندهق
 _ گفتشد
 ... خونهمیرفت

کردی مهی سره گرهی راشا   
زدی مادی فرو ... 
 ... دوستش دارمگفتیم

 ... سوختدلم
 ... واسه عشقم سوختدلم
 ...  رادیک
 ... زنتهدونمیم

 
 ... کنار بکشی ولدونمیم

   عشقتو بهببخش
 .... منعشقه

 
   باهم خوشبختاونا
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شنیم ... 
کشهی زجر نمگهی دراشا ... 

 .... اگه
 ....اگه

 
   سکسه اشهی گراز

 ... بودگرفته
 

اگه راشا_ دادادمه   
   نازگل برسهبه

شهی مخوب .... 
شهی مثل همشهیم ...... 
رمی مشی از زندگمن ... 

 ... خوشبختهدونمی مچون
 ... هم بروتو

 ... کننی زندگبذار
 

   توی دستکالفه
دمی کشموهام ... 

 
 _ گفتماروم

 ... بار باختمهی
دمی بار عقب کشهی ... 
 ... دادم بهشاموی بار دنهی
 ... کردمی بار کناره کشهی

گذرمی بازم مبخاطرش ... 
 

   قطع کردمویگوش
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زدی مبارون  .... 
 

یلعــنــت بهــت زندگــ_ داد زدمهوی ... 
 ....لعنــت

 
   آسمون کردموروبه
؟یی خدایگیمگه نم- تر گفتمبلند !  

؟یی واسه من کجاپس !. 
  ! ؟ی لعنتییکجا
ینی که ببییکجا   

رهیمی ات داره مبنده ... 
 

 !بگذرم؟
؟ی کاز ! 

 .! نفسم؟از
  ! زنــم؟از

 
  ..  امخسته
  ...خسته

 
**   وقتایگاه

  ،ي داردوست
،ی داد بزنوی شبلند ... 
ی بگوی بزنداد ... 
ي خسته اکه ... 
ي شکسته ایبگ ... 
ی بگوی بزنداد ... 
یی باالیه ... 
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ی لعنتي بازنی از اخستم ...(Kimia)** 
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 ...نازگل#
 

   کهی افتاببا
خوردی چشمم مبه   

 ... وا کردمچشممو
 

 ... کمرماخ
کردی درد مچقدر ... 

   اطرافم نگاه کردمبه
 ... وااا
دمی خوابنی چرا رو زممن ... 

 
دی  نکشیطول   
شبی دي اتفاقاکه   

یلمی فمثل   
 ... چشمام رد شدي جلواز

 
 ... تو سکوت مطلق رفته بودخونه
 ... راد نبودی از کيخبر
 ... رادم نبودی از کيخبر

 .! رادم؟یک
من...ن...م....من؟ .. 

.  .! گفتم؟یچ
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 .... رادمی کگفتم
 

   مردنی ابه
 ..! رادم؟یک... غرور گفتمپر

 
ی که حتیمن   
   کنارتی مالکمیم

 ... راشا نذاشتماسم
 

   زنگي صدابا
رونی اومدم بالی از فکر خخونه ... 

 
 .. سمت تلفن رفتمبه

 ...  رو زدم (Answer)انسر
 

دی نکشیطول   
   نگران ماماني صداکه
د؟یچی پی گوشتو !  

 
 !دخترم؟+

  !نازگل؟
 

جانم؟-  حال گفتمیب !. 
 

+ ؟یمامان خوب !.. 
زم؟ی عزیخوب !  

 
 ... گرفته بودصدام

ي همون صدابا   
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   خودمی و خش خشگرفته
اره خوبم-گفتم ... 

؟ی خوبتو !  
 

 _ گفتهی گربا
ی الهفداتشم  .  
 .! چرا گرفته؟گلوت

 
 ...ولش مامانم_

؟ی مامانیکنی مهی گرچرا !. 
 

+  .! راد دعوات شد نه؟یبا ک
  !نازگل؟

 
  !جان دلم؟_

 
+   ! ؟یچرا بهم نگفت

 ! دختر؟ی بهم نگفتچرا
  ! مادرت نبودت؟مگه

   اوني فدای نگفتچرا
 ! شکستت بشم؟دل

 
 

 _ گفتماروم
 .! بشه مامانم؟ی که چگفتمیم
؟ي غصه بخورتو !  

 
+ ییفداتشم اله  .. 

ی غصه منفکر ... 
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_ سیه ... 

 ... نکنهیگر.... جانمامان
دیببخش ... 

گفتمی میکاشک   
   توگفتموی میکاشک
 ... تو دهنميزدیم

 
نمونی بیسکوت   

   وجود اومدبه
   باهوی مامان که

ي دهنمو قفل بدسوالش   
 ...زد

 
  هنوز راشا+

؟ي دوست داررا !  
 

 ... نگفتمیچیه
 ... صداش اومدکه

+ ؟يدوسش دار !  
 

   تو موهامی دستکالفه
 - گفتمدمویکش
رهی نمادمی ... 

 ... دوستش ندارمیول
 ...  مردهبرام

   وقتهیلیخ
ي همون پسر عموشده   
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 ...... واسمساده
 .. خستم
 ... خستممامان

 
+ رمی من بمیاله ... 

   که دخترمرمی بممن
 ... زجر نکشهانقدر

دمی کم زجر کشخودم   
می زندگتو ... 

 ... زجر بکشنندی بادخترامم
 
 

دمی حرفی مامان کلبا .. 
 ... کردمی خدافظبالخره

 
 

   همون تن رنجورمبه
 ... سمت حمام رفتمبه

 
 

   داغ پوستمواب
دیکشی مشی اتبه .. 

کردی ارومم ماما ... 
 

دمویچی دورم پحولمو    
رونی حموم اومدم باز ... 

 
 ... ساعت نگاه کردمبه

 ... بودغروب
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 ...  وا مونددهنم

 ... بودمدهی من تا االن خوابیعنی
 ... کردمویپوف
 ... سمت اشپزخونه رفتمبه

 
فهی چه کثنجای ااوففف ... 

دموی تاب شلوارك پوشهی ... 
 ... کردنزی کردم به تمشروع

 ... چقدر گذشته بوددونمینم
 

   کارم تموم شدکه
 ... خوردمتییسکوی بهی

 ... رو مبل انداختمخودمو
 

دمی بازم بود مفیپ ... 
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 ... حموم کردمدوباره
دمیچی دورم پحولمو ... 

دیچکی موهام اب ماز .... 
 

  همون حولهبا
دمی تخت دراز کشرو  ... 
 ... شدمرهی سقف خبه
 ... طالقم بدهخوادیم
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 ... داشتمي بدحس
   طالقمنکهی فکر ااز

 ... بغضم گرفتدهیم
 

 ... چرادونمینم
 ....   بغضم گرفتیول

 
   در بهي صدابا

 ... اومدمخودم
   شکستني صداهوی

 .. اومدزی چهی
 

رونی از ترس از اتاق زدم بکه ... 
کردمی راد نگاه می تعجب به کبا ... 

 .. واقعا بد بودوضعش
 ... متوجه ام نشده بودهنوز

 
 ... بودنیی پاسرش

   سرشوهوی
 ... اورد که وا رفتمباال

 چشماش
 ... کاسه خون شده بوددوتا

 
 .. متوجه ام شده بودتازه

ی حالت خاصهی با  
کردی منگاهم ... 

   رفتموجلو
ستادمی به روش ارو ... 
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 ... شده بودرهی خبهم
 ... لب زدماروم

_ ی شکلنیچرا ا   
؟يشد !. 

 ...چرا
 

   بگمخواستم
هینجوری چشمات اچرا . 
   حرکتهی با که

واری به دچسبوندتم ... 
 

   دستاشدوتا
 ..  سرم بودنارک

 
   چرخوندمسرمو
 ... دستاش زخم بوديرو

دتشی به جا کوبانگار ... 
 

   لب باز کنموخواستم
 ... شدهی که دستت چبگم

 .. که کردي با کارکه
 ... تو گلوم خفه شدصدام

 
   بهت به صورتشبا

کردمی منگاه ... 
 

 .. بسته بودچشماشو
دی بوسی که لبامو ملباش   
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   هر لحظهانگار
دتشیکشی مشی اتبه ... 

 
  اشکم روي هاقطره

ختیگونم ر  ... 
شتری باشکم   

   شدختهیر
 ... رادم متوجه شدی ککه

دوی عقب کشسرشو ... 
ي چشمابا   

 ... شدرهی به چشمام خقرمزش
 
شویشونیپ   

 _ چسبوند گفتمیشونی پبه
ادی ازم بدت مانقدر   

دنتی بخاطر بوسکه   
؟یکنی مهیگر ! 

 
 ... بگم نهخواستم

ششیه_ گفتکه .   
 .....  نگویچیه

 
_ ادیازت بدم نم...نه ..  

 
 ... تو گردنم بردسرشو

؟یستیچرا سهم من ن-گفت !. 
 .!چرا؟

؟یستی مال من نچوقتی هچرا !  
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 ..  نبودي عادحالتش

دادی مشروب مبو     
 

_ ستیحالت خوب ن ... 
 ... کنولم

 
 

دی رو گردنم کشلبشو   
حالم خوبه-گفت ... 

 .....خوب
 ... بد بودمدیشا
 ... االن خوبمیول

 
18:33 20,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#Part150 
 
 

زدی تند تند مقلبم ... 
 .... تندیلیخ

 
_ ؟یتو مست...تو ¡ 

 
 ...نه+

 
_ یهست ... 

يدی مشروب ميبو ... 
 

 .... خوردم+
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یلی نه خیچل ... 
 

 _ کنار گوشم برد گفتسرشو
شهی من نمسهم   
چوقتیه ... 
   بار مالهی نی همپس

 ....  باشمن
 ... من باشمال

 
   حرفاشاز

شدی نممیحال  ... 
 

   دستمو گزاشتمدوتا
رهی که از فاصله بگنشی سرو ... 
 ...  دستشهی با یول

 
 ... .. تو دسش گرفتدستمو

 ... .. باال سرمبرد
کردی تعجب بهش نگاه مبا ... 

 
  لحظه امکان افتادنهر

   ازی حوله لعنتنیا
د بوتنم ... 

 
   برد چسبوندلبشو
 ... نبض گردنمبه

دی بوساروم  ... 
 _ لب زمزمه کردرییز
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 ... بکشمدست
 ... دست بکشمدیبا

 ... بار نههی نی هماما
 ....  منهمال
 .... منمال

 
 _ کردزمزمه

  .. امشب مال من باشهی
 
 

**  ...  امشب مال باشهی
 ... که دستاشي مردمال
 ** ندارهی جز دست تو همراهبه

 
   قطره قطرهاشکام

 ... رو صورتمختیریم
کردی نوازش مصورتمو ... 

 
 - گفتاروم
؟یشی من ممال ! 

  ! امشب فقط؟هی
 

گفتمی نمیچیه ... 
گفتم؟ی میچ !  

گفتمی میچ .... 
   که واسهي مردبه

ستی نمن  ..... 
   کهي مردواسه
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 ... داشتدوستم
دمی نفهممن ... 

 
   باال اوردسرشو
 ... چشمام نگاه کردبه

 ... بودسی خچشماش
 

   رادی کيچشما
   بودسی مغرور خيسرمد

از اشک...سیخ .. ... 
 

+ یخوشبخت بش ... 
من....بدون ... 

 
   ول کرددستامو
 ... دستام افتادم کنارمکه

 
 ... پشت کرد که برهبهم

شدی چدونمینم ... 
 ... ناخوادگاه دستشو گرفتمیول

شدی چدونمینم   
   برگشتی وقتکه

 .... بغلش رفتمبه
 

دونمینم  
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شدی چدونمینم ... 
 ... لبامو رو لباش گذاشتمکه

 
   کهشدی چدونمینم

 ... به داخل اتاق رفتمباهاش
شدی چدونمینم .. 

 ... عوض شدامی دنکه
 
 

# يراو  
 

 ... شبا فرق داشتهیبا بق... امشب
 ... بودي جورهی ی کهر

 
 ... راد بودی تو بغل کنازگل
 ... راد شدی خانوم کنازگل

ی چه خانوماما ... 
 

کردی دل خوش می راد به چیک ... 
ی شب همخوابهی به .... 

   شب داشتن عشقشهی به
 ... بغلشتو

   کهی شبهی به
 ... بودیی جدافرداش

 ... بودشی که اخری شببه
 ... بارنی که واسه اخری شببه

   با تموم احساس به فرشتهتونست
 ... نگاه کنهکوچولوش
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   کهیشب.  هه

 ... تجربشو کردنی اولنازگل
يای که وارد دنینازگل   

 ..... شدي اگهید
   که خودشینازگل

   با احساسش چنددونستینم
 ...چنده

 
 ... سمتهی رادو  نازگل یک

گهی هم سمت دراشا ... 
گاری که از سییراشا   
گرفتی مکام   
کردی مهی گرو ... 

 .. بودمونی که پشییراشا
 ... خودش متنفر بوداز

   خودشوی که زندگیی راشااز
ي رو خودش با دستامایر   

 ... خراب کردخودش
 

 ... بودمای سمت رهی
   کهییمایر

   رویکی کوچنیجن
کردی شکمش حس متو ... 
 ... بودی که جرمش عاشقییمایر

 ..... با راشای هم خوابگجرمش
 

ی شبعجب ... 
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   که صبح شدنش رایشب
دانستی مخدا ... 

 
ی که زندگیشب  

وی بازافردا   
 ... تکون دادیاندک

 
یی که با فردایشب   

ومدی ممتفاوت ... 
 

   بدون نازگلیی فردابا
ي رادی کيبرا   

کردی مهی مردونه امشب گرکه ... 
 

   رادی  بدون کیی فردابا
   کهی نازگلواسه
   بافشی تکلهنوز

  .. معلوم نبودخودش
 

دی که شاییفردا   
   روییمای رگهید

داشتی خودش نگر نمواسه ... 
 

دی که شاییفردا   
شکستی دوباره مراشا ... 

شیمی نه بخاطر عشق قدشکستیم .. 
 ... بخاطر زنشبلکه

 ....زنش
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 نارگل#

 
 .... باز کردمچشامو

 .... کجاممن
 ... چقدر بدنم کرختهاخ

 
زی خمی نرفتم   
وی که درد بدبشم   
   کردمحس

 .... بزنمغی باعث شد جکه
 

 .... ماماناخ
 ... اطراف نگاه کردمبه

شهی جا مثل همهمه ... 
نکهی با فرق ااما   

   هر کدوملباسام
 .... افتادهی سمتهی

 
   طولهی ثانچند
وی که همه چدیکش   

ادی بادمی .... 
 

   صورتمناخوادگاه
  .. شدسیخ

 ... شد از اشکامسیخ
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   رو دور خودممالفه
دمویچیپ  ... 
 ... از جام بلند شدمی کرختبا

 
   برهنهي پاهابا

کای سرامنی ايرو ... 
دادی بهم می خوبحس ... 

 
داشتمی آروم قدم بر مآروم ... 

 .. اتاق خارج شدماز
 

  ازي خبرچیه
 ... راد نبودیک
   نبود ازيخبر

ي رادیک   
   مثلشبی دکه

   جسم شکننده باهام برخوردهی
 .....کرد

 
  .. رفته سر کارحتما

   فکرا بودمنی همتو
ي با برگه اکه   

 ... زده بودخچالی تن که
 ... رفتموا

 
 

   رو کندمبرگه
   دستمتو
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 ....گرفتمش
 

   به خطش رو ارومخط
خوندمی ماروم ... 

کردمی مهی گرخوندمویم   
ی زندگنی اواسه   

 ....مزخرف
 

"" ي شدتی اذدونمیم   
شبید .... 
   بگمتونمی مفقط

 ...متاسفم
 .... خودم نبوددست

رمی ممن .... 
گردمی بر مگهیماه د2 و ... 
   برگشتمیوقت

میریگی مطالق ... 
ی کنی راحت زندگیتونی مو ... 
   بودم کهگفته

کشمی عقب مبازم .... 
 ... روشنمیا

 ... خودت باشمراقب
 

(    نوشته بود انگارزی چهی
   روش خط زده بودیول

یکل .... 
ی کردم بخونمش ولی سعیلیخ   

 (...نشد
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 """.. رادیک
 

 ... مچاله کردمکاغذو
  داموهی تکخچالی به

نی زمي رونشستم ..... 
 ... هق ام بلند شدهق

 
   چرادونمی نمخودمم
کردمی مهیگر ... 

   چرادونمی نمخودمم
زدمی مزجه     

 
 _ زدمغی جهی گربا

یلعنت ..  
 .... ازتمتنفرم
 ...متنفرم

 
   نداشتمنوی ارزش ایحت

 ..  کنهی باهام خدافظکه
 

   چقدر گذشته بوددونمینم
   به خودمی با زنگ گوشکه

 ...اومدم
 
 

 ... از جام بلند شدماروم
ي گرفته اي صدابا   

بله؟-گفتم !  
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ومدی ی نمیی صداچیه ... 
الو؟- گفتمدوباره !. 
 !بلههه؟

 
ي فقط صدابازم   

ومدی می کسنفس ... 
 _ گفتغی با جهوی

ی عوضمزاحم  
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 راشا#

 
می گوشي صدابا   

 ... خودم اومدمبه
 - اب الود گفتمخو

 .!بله؟
 

   رادی کيصدا
دیچی پی گوشتو - 

   .. دوماهفقط
 ... صبر کندوناه

رانی خارج که برگشتم ااز ... 
شهی تموم می چهمه  .. .... 

ی به عشقت برسیتونی ماونوقت ... 
 .... بارم روشنیا

یشی مخوشبخت  .. 
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 ... قطع کرددرجا
 ... اوردمنیی پاویگوش

می صفحه گوشبه   
 .... شدمرهیخ

   دونفره منوعکس
 .... راد بودیک

 
   لبری بهت زبا

نی اگهی میچ-گفتم .... 
 .... کجا رفتهمگه

 ....  حرفاشی چینی
 

   دوباره شمارشوعیسر
 ... که خاموش بودگرفتم

 
دمی مهرشاد زنگبه ... 

جان داداش؟-مهرشاد ! 
 

 ...سالم+
 .!مهرشاد؟

 
  . سالم_

  ! داداش؟بله
شد؟یچ !  

 
-    راد کجایداداش ک

 .!رفت؟
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+ يراستشو بخوا   

ی با وضع داغونروزید   
 ... گفتشمی پاومد

   کاراشو واسهتموم
 ... به خارج درست کنمرفتن
 ...  امروز صبح زود برهکه

 
   برهگهی هفته دهی بود قرار
  ... خبیول
  ... چش بوددونمینم

 
   کردموی پوفکالفه
قی دقیدونیتو نم-گفتم   

  ! رفته انقدر زود؟ی چواسه
 
   سکوت کردکمی

قول دادم که نگم_گفت ... 
 

_  .! نه؟یدونیتو م
شده؟ی چیدونی متو !  

مکنی مخواهش   
 ..  بگوبهم

 
گفتنش- کرد گفتیپوف   
 ... رادهی به نفع کشتریب
 ... بهت بگمشمی پایب

 
_  ... ممنونیییوا
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امی ماالن ... 
گه؟ی شرکت دامیب !  
 

+ ایاره ب ... 
 

   از رو تخت بلندعیسر
 .... به سمت کمد رفتمشدمو

  .  شدمرهی خمای ربه
سوختی براش مدلم ... 
 .... نداشتی گناهچیه
 ... بوددهی مبل خوابيرو

   رو روش انداختموییپتو
رونی خونه زدم باز .... 

 
 

    کهدی نکشیطول
دمی مهرشاد رسشیپ  
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 ... وا کردم وارد شدمعی سردرو

دمی پرسعیسر   
 .... بهمبگو

 
+ یوااا چه هول  
 ... بگمنیبش 

 
 _ گفتمنشستمو
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عیسر... بگوخب  
 

   انداختری زسرشو
 ... بگمتونمیکلشو نم-گفت
 ... بگمتونمی مفقط

ییماه3ای2 گفته بعد بهم   
 ...  اونجاستکه

قراره....قراره...برگشت .. 
 

_ ؟یقراره چ ! 
 

+ رنیطالق بگ ... 
 
 

 ... بهت نگاش کردمبا
 _ گفتمی حالت متعجببا

  !چرا؟
 

+ ی بگم لعنتتونمینم ... 
 

  جاش بلند شداز
   تو موهاشیدست

فقط- گفتدیکش ... 
 ... بدونفقط
 ... راشا

 
  نگاش کردمیسوال

 ... مردهیلیداداشت خ-  گفتکه
 ... مرد هم مرد ترهاز
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دونمیم ... 

 ... اسطورسداداشم
 ... اشغالمهی من

 ... راد بودی مثل کیکاشک
   به دختراچوقتی راد هیک

کردی نمنگاه ... 
گفتی مشهیهم   
   سه تا زنو فقطدی باادم
   داشته باشهشی زندگتو

 .... چشماشون نگاه کنهبه
 ... مامانشیکی

 ...  عشقشیکی
 ... دخترشیکی

 
میگفتی می وقتبهش   
   خبی سرگرمواسه
گفتی باش میکی با ... 

 ... حرمت داره نه لذتدختر
ی دخترو بشکوندل ... 

ي بددی باتاوان ... 
 

دمی من دارم تاوان محاال ... 
ن دل شکسته تاوادارم   

دمی رو ممای و رنازگل ..  
ی شهی تو  

 ... سگ مست شدمنیع
ی زدم به همه چگند ... 
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   رو شونم نشستیدست
 -مهرشاد

 ... بار تو عقب بکشهی....راشا
 ...  دوستت دارهمایر

 .... تو شکمشهبچت
 

 .... اونم بغض داشتانگار
  .. تلخ بودچشماش

 
 ... رو نشکونمایدل ر_ دادادمه
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   انداختنیی پاسرشو
 - مکث کرد گفتیکم

 ... دلشو نشکني مرداگه
 

 ... نگفتمیچیه
رونی اتاق زدم باز ... 

 ... بودی خط خطاعصابم
 .... به منلعنت
ی به منه عوضلعنت .... 

 
 ... شدمنی  ماشسوار

 ....... هوففففف
يابونای شب تو ختا   
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   گرفته تهرانغم
فکر کردم.  دمیچرخ ..  

زای چیلی کردم به خفکر .... 
 

  .. خوبم با نازگلي روزابه
ي شب پارتابه ... 
 ... که بهش تجاوز کردمییمای ربه

   داداشم که بهشبه
  زدمرشی دادم اما زقول
 ... که از خون منهي بچه ابه
 ... گناهمهکی که تاوان ي بچه ابه

 
 ... سردمي روزابه
 ... حال خرابمبه
 ... اعصاب داغونمبه

ی همه چبه ...... 
 

ی صندليرو   
 ... نشستمپارك

 
دیباری اروم اروم مبارون ... 

 
 

# يروا ... 
 
 

زدی مبارون .... 
   که مثلیبارون

   بود کهیی  راشايچشما
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 ... پارك لم داده بودی صندلرو
 

ي رادی کي چشمامثل   
ای که اون سر دنبود ... 

   داده بودهی تکيواری دبه
   روبه روش عکسکه

 ... کوچولوش بودفرشته
 

ی نازگلي چشمامثل   
 ... کنج اتاق کز کرده بودکه

 ... بغل کرده بودزانوشو
   لرزوني دستابا

 ... راد تو مشتش بودی کي نامه
 

   کهییمای ري چشمامثل
   وهی ته بازکردی فکر محاال

   رو تو دستش داشتغیت
و واس خاطر بزنه شاهرگشکه   

 ....عشقش
 
نفرو4 نی همي بازنیا   

دادی نملیتشک ... 
 ... هم بودي اگهی دنفر

 ...مهرشاد
   که چشماشيمهرشاد
 ... بودیبارون

ی بود واس خاطر عشقیبارون   
 .. دفنش کنهدی حاال باکه
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   امروز به شوهر عشقشکه
 .... کراقب عشقش بشهگفت

 
هییای چه دنایدن .... 
 ... شدهینی غمگيای دنچه

ایلی خي و شباروزا   
ی بارونشده ... 
ي ابرشده ... 

 
   امشب اسمونانگار
   ادمانی واسه خاطر اهم

کردی مهیگر ..... 
 

کردی مهیگر   
   کهیی درد ادمااز

کشنی درد مدارن .... 
 

ي هی از گرکردی مهیگر   
ي بازنی که تو اییادما   

شدنی خفه مداشتن ... 
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# مایر ... 

 
 

   تو دستمغی تبه
 ... کردمنگاه
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ترسمیم ... 
زنهی تند تند مقلبم ... 

 ... بکشم خودمويچجور
ی بکشم وقتيچجور  

رهیمیبچمم باهام م  ... 
 

   اگه بچم بزرگ بشهیول
 ... دوستش ندارهباباش

ي عقده اهی شهیم ... 
 ... ادم بدهی شهیم

 
 ... بچم بد باشهخوامی نممن

 ! داره مگ؟ی چای دننیا
 

   داره کهیچ
 .... واردش بشهبچم

 
کنمی تو دستم نگاه مغی تبه ... 
 ! ن؟يزیت_زنمی لب ماروم

 
   جواب خودموخودم
اره....دمیم ... 

يزی تیلیخ .... 
 ... رگمویکنی بکشم پاره ماگه

 
 

 ... پاره شه رگمخوامی من میول
  ! نبضم بزنه؟چرا
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شهی خوشبخت مراشا ... 
 ... با نازگلش خوشبختهراشا

 
 ... .  نازگلخوشبحال

   که  راشاخوشبحالش
 ......  دارهدوستش

 
 

 ... اگه راشا سهمش بشهخوشبحالش
کردی گونهامو تر ماشکام ... 

   رویی گونهاکردی متر
   واسهی راشا الککه

دیکشی روش دست مهی بقي جلويباز ... 
   کهیی رو گونهادیکشی مدست

 ... بودیی تو دلش غوغاصاحبش
 ... به اسم عشقییغوغا

 ....عشق
 ..... بهت عشقلعنت

 
   بودمدهیشن

دنی نرسیعنی عشق ... 
ن؟یدی نرسیعنی واقعا ! ... 

 
دنهی نرسآره ... 

 ..  که من دارمی عشقمخصوصا
 .... طرفههی ےعشق

 
 ...  رو رگم گزاشتمغوی تاروم
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ببخش مامانم- لب زدماروم .... 

   شکمم نگاه کردموبه
 _ گفتمدموی خندنیزهرگ

 ... کوچولومی نی ندیببخش
 
 

ي جورغوی حرکت تهی تو   
دمیکش   

 .... رگامو پاره کنهکه
 

   تلخ بهيو لبخند... هی گربا
   که ازش خون مثلدستم

 ... شدمرهی خومدی مبارون
 

** ادیبارون م  
گمی مدستمو   
ادی ازش مثل بارون مخون  
   بباربارون
  بباراروم
   بشهسی عشقم خنذار

 ** عشقشکناره
 
 

 ....نازگل#
 
 

   نگاه کردممی گوشبه
 ... بودمای از رامی پهی
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 ... وا کردماموی تعجب پبا

 
"" يسالم ناز ناز ... 

امونی بچگشی رفت پدلم   
ي ناز نازگفتمی بهت مکه ... 
ي حرص نخورينازناز   
 ... قشنگهيناز ناز.... وقتااهی

ي نازناز ... 
هی رفتنم خواستم قبل   

 ..... بهت بگميزیچ
دی بگم ببخشخواستم ... 

رفتمی من اون شب نماگه   
ی اون پارتبه   

شدی نمنیا ... 
   توي که بجادیببخش

 ... مدت دست عشقتو گرفتمهی
 ... که عاشق شدمدیبببخش
 ...نازگل

 ... دوستت دارهیلی خراشا
راشا اون شب مست بود...یلیخ ... 
ه؟ی چیدونی ماما !  
گفتی مشمی تو مستیحت   

 ..... نازگل
 ... دوستت دارهیلیخ
   کهکشمی کنار ممن

  شهخوشبخت
مراقب عشقم باش....کنارت ... 
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نکهی باش با اي مردمراقب   
  خوردمانهی تازازش

 ... دوستش دارمیول 
 ..  دوستت دارم نازگلیلیخ

 ... واسمي قدر رها بودشهیهم
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ي بهت به صفحه با   
 ... نگاه کردمیگوش

   کهدی نکشیطول
 ... خودم اومدمبه
دمی پری چنیع ... 

دمی مانتو پوشهی   
می همون شلوار ورزشرو   

 ... به شال گزاشتم سرمبا
   رو شکرخدا
   رادی کنی ماشچییسو

 .. بوديدی جا کلتو
 

   گرفتمشو به سمتعیسر
 .... رفتمنیماش
 ... رو گاز گذاشتمپامو

کاری االن چیییوا   
 ...کنم
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ي شماره ی چهر   
گرفتمی رو ممایر ..  

 ... بودخاموش
ییواا ... 

دی به ذهنم رسهوی   
115 به بزنگم ... 

 
 

دمیزنگ115 به  ... 
   افتاده   وی که اتفاقگفتم

قی خونشونو دقادرس   
 ...دادم

 
 ..  که زدمي ترمز بدبا
 ... شدمادهی پنی ماشاز
 ... سمت خونشوندمییدو

  .. اسانسور پر بوداههه
 

 .... سمت پلها رفتمبه
   رو شکر قبل منخدا

 ... دم خونشون بودامبوالس
 

 ... راشا رو گرفتمشماره
ی لعنتاه .... 
دهی که جواب نمنمیا .... 

 
گهی ددیخانم درو باز کن_پرستاره ... 
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زدمی نفس منفس .. 
_ من...من ... 

 ... ندارم خونشونوقفل
زنمی زنگ ممیهرچ  ... 

به بردار شوهرم...به ... 
دهی نمجواب ...  

 
 

   دره خونهیهرچ
کردی باز نممیزدی مرو ... 

 
 

 ... خودت رحم کناای خدایییوا
   به ذهنم اومدهوی

 ... داشته باشهدی نگهبان ساختمون باکه
  بهدموییی دودوباره

 ... رفتمنییسمت پا 
موی قفلو ازش گرفتخالصه   

می باز کرددر ... 
 

 ... اتاقا رو باز کردمدر
مایر_ زدمصداش ... 

مایر .... 
 

ومدی نمیی صداچی هاما .... 
 ... سمت اتاقشون رفتمبه
 ... نظرم به حموم جلب شدهوی

 ... درش قفل بودیلعنت
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   رفتموعقب

 ... محکم به درشدمی کوبخودمو
   با باز شدن در خودممکه

نی زمافتادم ... 
 

ردم باال اوسرمو  ... 
ي بهت به صحنه با   

 .... شدمرهی روم خروبه
 
 

 ...  مني خدایییوا
دمیدی می چمن ..  

 
 ... وان همهي تومایر

 ... بودی در اب خونغرق
 ....  زدمیغیج
 ... اون پرستارا اومدنکه
کردمی بهت بهش نگاه مبا ... 

 
 ... مرده نبضشو گرفتهی
 _ گفتیکی به اون رو

عی سردیاری ببرانکارد ... 
زنهی منبضش ... 

   کهستی وقت نیلیخ
 ... زدهرگشو

 
   دلم بازم خدا روتو
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 .... کردمشکر
   لبری تند زتند

فرستادمی مصلوات ... 
 

   رو تو برانکاردمایر
مارستانی بردن بگذاشتنو .... 

   شدمونی سوار ماشمنم
 ... سرشون رفتمپشت

 
 ... راشا رو گرفتمي شماره

 ... افسوساما
 ... جواب بدهنکهی از اافسوس

 
   فحشی لب هر چریز

 ... بودم بارش کردمبلد
 ...  احمقپسره
 ... کرده با دخترهکاری چستی نمعلوم

 ... دختره رگشو زدهکه
 

رمتی راشا اگر بگیییوا ... 
ی علي واالبه ... 

يخوری ازم میلی سبه .... 
 
 

ي کردانتی خبهم  .. 
 .... کناربه
ي بد کردباهام   
 ... کناربه
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ذارمی نماما   
   کارونی اگمی دیکی با

یکن ... 
 

 ...راشا#
 ... وا کردمچشامو

 ... پوففف
 ..... خوابم برده بودنی ماشتو

 
 ... نگاه کردممی گوشبه
سکالی چخبر ماه ..  

 ... داشتممای از رسکالیتا م10
 ... از نازگلسکالیتا م20

 
   نگاهی بهت به گوشبا

 ...کردم
 
   نازگلیعنی

 .... داشتکاری من چبا
 .. بهش زنگ بزنمخواستمیم

دی خودش زنگکه ... 
 

 .. دادمجواب
 .!جانم؟_

 
 ...خفه شو به من نگو جانم+

ی اشغالیلیخ .   
   . راشایلیخ
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دمی تو موهام کشیدست ... 
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شده؟یچ_ گفتمی کالفگبا ! 
 

+   ! شده؟ی چیگیهه م
  ! شده؟ی چینی ببيخوایم

 ... شدهی چنیبب(...)مارستانی بایب
 
 

 ... قطع کردعیسر
مارستانیب ... 

  .. واسش افتادهی اتفاقنکنه
 

 ... رو گاز گذاشتمپامو
 ... روندممارستانی سمت ببه
   کهدی نکشیطول

دمی رسمارستانی ببه ... 
مارستانی محوطه بوارد   

 ...شدم
   بش زنگ بزنمخواستم

 ... جلوم حس کردمویکی حضور که
 

   سومو باالخواستم
   ورهی که ارمیب

 ... سوختصورتم
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   باال اوردمسرمو

 ... زدهی که کنمی ببخواستم
ي فرددنی با داما   

 ... بودسی صورتش از اشک خکه
دیباری ازش متی عصبانو   

 ... شدمرهیخ
 .... منو زدنازگل

 
انتی بهش خی وقتادمهی   

 .. گوشمری نزد زکردم
 ... شده که زدهی چحاال

 
 _ گفتي گرفته و بلندي صداای
؟ی آدمتو !  

؟ی تو آدمآره ! ... 
 

 ... خودشو خودش دادجواب
_ ؟ییتو راشا !. 

   کهیی اون راشاتو
 ... نداشتویچکی هيهای گرطاقت

 .!آره؟
؟ی همونتو !  

 
گفتمی نميزیچ ... 

اوردمی حرفاش سر در نماز .... 
 

_    باهاشي کردکاریچ
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 .! شد؟ينجوری اکه
ست؟ی نی کافي بار دل شکوندهی ! 

 !نه؟
ي نابود کردویکی بار هی   

؟ی نبس !. 
 

نکن...راشا ... 
ی عوضنکن  .  

 ..... نکنباهاش
 

 - کالفه شدمو گفتمگهید
  ! واسه خودت؟یگی میچ

 . .. . اه
 
 

 - شد گفتشتری باشکاش
ي کردانتی که بهم خيروز .. 
 ... کردمتتینفر
گمی بار دهی االن   

کنمی منتینفر ...  
کنمی منتینفر ... 

ی نتونگهی که دکنمی منتینفر   
ی بشکندل ... 

 ..... راشا
قهی دختر زخماش عماون  .... 

   .. زخمهزخماش
 ... درد من درد بوددیشا
گسی درد دهی مای درد راما ... 
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 ...من دوستت دارم+

 
  ..منم دوستت دارم_

بعنوان داداشم...اما .... 
 ... نکني بازتی با زندگراشا

ي نکن با اون دختريباز   
خواستی متی بخاطر خوشبختکه   

 ... بکشهخودشو
ي بازي با دخترنکن   
   بهم بگه مراقب عشقشادی بکه

ي بازينکن با دختر...باشم   
 ...  واسه خاطر توکه
 ..... زدشوی همه چدیق

 
 

   تاوان دل شکستهدیشا
 ... . درد بودهی من

 ...  تاوان دل شکسته زنتاما
 ... دل شکسته مادر بچتتاوان
 .... .  بد ترهیلیخ
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   صاف کردکمی صداشو
   سهمچوقتیمنو تو ه-گفت

میشدی نمهم .... 
چوقتیه ....... 
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 ... کنیزندگ...راشا
 
می قبلنا باهم رفته بودادتهی   

؟ گفتی زنه واسمون فال گرفت چپارك !  
ادته؟ی !. 

 
 ... بودادمی اره
 ... بودادمی خوب یلیخ

 
  گفت که شما دوتا_

نیستی هم نسهم ... 
گسی دي دالتون سهم کسایحت ... 

م؟ی مسخرش کردادتهی ! 
ادته؟ی !  

 ... راست بوداما
 ..  زن راست گفتاون

مای با رننی مطمتو   
نکهی تا اي ترخوشبخت   

ی باشیخواستی من مبا ... 
 

ختی رو گونم راشکام ... 
   زدي لبخندهی گربا

میدونستیمنو خودمونم م-گفت   
میشی هم نممال ... 
می خنگ بودفقط ... 
 ... گذشتی چهمه
 ... عوض شدزای چیلی خراشا

شهی هممی بچه بودادتهی ... 
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ی داداشگفتمی مبهت ... 
ادته؟ی !  

 
 ... بودادمی اره

ی داداشگفتی بود که بهم مادمی   
شستی تو بغلم مومدیم ... 

گفتی که مادی مادمی   
می داره تو عروسدوست   

  ..برقصه
گفتی مشهی که همادی مادمی ... 

  .. خوشگلتر از زنتممن
 ..  نهگفتمی من ماما

 
 

دی به صورتش کشیدست   
داداشت رفت-گفت ... 

 ... راد رفتیک
 ... که من با تو خوشبخت شمرفت

شمی من باتو خوشبخت نماما ... 
  !راشا؟

 
  !جانم؟_

 
+    بازم داداشمایب

 ...باش
ی بازم بهت بگم داداشایب ... 
می کني بازامونی بازم مث بچگایب ... 

 ... انداختنیی پاسرشو
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زدی مهق .... 
 

دمی کشمی به صورت اشکیدست ... 
مایبنظرت با ر_ گفتماروم   

شم؟ی مخوشبخت !  
 

   باال اوردسرشو
 _ چشمام نگاه کرد گفتتو

ای مرد دننی ترخوشبخت ... 
 

  !چرا؟_
 

+  ... عاشقتهیلیچون اون خ
ی عشقدی خاطر تو قواس   
 ... تو قلبشو رو زدکه

 
_ ؟یتوچ !  

 
+ ؟یمن چ !  

 
_ ؟یشیتو خوشبخت م !  

 
 - گفتدیخند

 ... داداش احمقت طالقم ندهاگه
 

 ....دوستت داره_
 ... مني از قبلناشتری بیحت

 
 



 462 

+ ؟یدونیاز کجا م !  
 

_    کهییاز اونجا
   دستتو جلوش گرفتمیوقت

 ... شدسی دستم چشماش ختو
 

 ...دوسم نداره+
   دوستم داشت دورمواگه

دیکشی نمخط .... 
 

_   ! حالش خوبه؟مایر
 

+ دمیاره زود رس .. 
 ... خوبهمای حال رهم
 ... کوچولوتی نی حال نهم

 
 

_  .   کوچولوم نهی نین
ایصوف .   

 
 

  .. تعجب نگام کردبا
   خندهری زد زهوی

ایهنوزم صوف_گفت ... 
 

   زدمويلبخند
ایهنوزم صوف_گفتم ... 
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   دختر دارگفتمی بهش مشهیهم
ای صوفذارمی اسمشو مشم ... 
 ... چرادونمینم

امی عاشق اسم صوفیول  
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 - گفتدیخند

ی خنگولهنوزم .   
 

   کردموبغض
 ... تکون دادمي سرفقط

 
   انداختری زسرشو

بغض نکن-گفت ... 
 ... کن راشاتویزندگ

   که عاشقتهییمای با رتو
 ...  کوچولوتای صوفو

ییای ادم دننی ترخوشبخت ... 
 

 ...خدا کنه_
 

+  ... اگهدیببخش
 .. زدمتاگه

 
  رو گونمیدست

 _ گفتمگذاشتم
   کتک نبودکتکش
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ااایزی چهی یول   
 ... داداشتبدبخت

 
 

   در اومدهي چشمابا
چرا؟_گفت !. 

 
 ...دستت هرز هست+

ی تو گوشش هيزدی ميریگیم   
 ...بدبخت

 
 

راشا- گفتدیخند  
 

دیببخش_ گفتمدمویخند ... 
دیببخش ... 

 
  - زد گفتيلبخند
 ... داخلبرو

 ... منتظرهمایر
 

 ...باشه_
 

+ ااایمراقبش باش  
 

 ...چشم_
 ... چشمم شدهگهید

 
 ...دوسش داشته باش+



 465 

 
يزی چگهی زدمو ديلبخند   

 ...نگفتم
 

   رفتنشبه
 ... کردمنگاه

 
# يروا .... 

 
 ... رفتنازگل

 
   کهیی کرد به راشاپشت

 ... عاشقش بوديروز
 

 ... حاال راشااما
 .. امروز بستنی همچشماشو

   کهی نازگلي روبست
   امروز شده بوداز

 ... زن داداشهی
ي اگهی دزی چنه  .. 

 
   که تازهییمایر

 .... باز شده بودچشمش
 ... شده بودرهی خي به درو

   تو دلش خدا خداو
 .... که راشا وارد بشهکردیم

 
 ... شهرمنی همي جاهی

   بوديمهرشاد
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کردی حاال داشت دلشو با رها خوش مکه ... 
 

 ... شهرنی پشت تموم ایول
   بود کهيمرد
  معلومای اون سر دنتو

کردی مکاری چستین  .. 
 ... ازش خبر نداشتیچکیه
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 ...نازگل#
 

می زنگ گوشي صدابا . 
  جهش زدمسمتش

 
نی از دست ایییوا   

 .. شدموانهی زنو شوهر ددوتا
 

_ بله؟! بله؟ !. 
 

  ! پس؟ییاه کجا-مایر
م؟ینیی پاچهارساعته !  

 
   راشايصدا
 _ اون سمت اومداز

گهی دگهی مراست ... 
ي کردری گیه .. 

  .. خسته شدبچم
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 _ با اعتراض گفتمایر

 .! بچت؟فقط
 

 _ با خندهراشا
 ... هاااکمتهی بچه تو شخو
يای صوفگمی می وقتپس   

ي تو خسته اینی خستس بابا ... 
 

 - زدمو گفتمیغیج
ننننیبترک ... 
 ...  اومدم خوووگهی دنی شخفه

 
 .. قطع کردمویگوش

 ... رو دوشم گذاشتمفمویک
 

   رادی از رفتن کیماه3 بایتقر
گذشتیم . . 
   اون روزبعد

 ...  کردریی تغزای چیلیخ
 ... شد واقعا داداشمراشا

 ... خوشبخت شدمای با رو
 

 ... عاشق مهرشاد شدرها
 \: کردننامزد

نی نکنتعجب ... 
شی قابل پری دختره غنیا   

هینیب ... 
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 .. همه خوبنخالصههه
 ...(: مناال

ی لبخندام شده مصنوعکه :) 
   به لطفاونم
 (: مغرورمياقا

 
 .. مغرورمي اقاهه

 ...اقام
دای  جدگمی مادی زچرت ... 
نی نکنتوجه ... 

 
 

شهی هممای راشا و ربا   
 .. تماس بودمدر
ي دنبال نشونه اراشا   
 ... راد بودی کاز

 
ي خبرچی هاما   

 ... نبودازش
 

   پام کردموکفشمومو
   واحد بستمدره
   پسر واحدنی همزمان اکه
یی به رورو   

رونی باومد ... 
 .. ترسناکهچشماش

   انداختمنیی پاسرمو
   بره سمتنکهی اقبل
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   رفتماسانسور
   خدا رو شکرسمتشو

ادی اون بتا   
 .. بسته شددر

 ... کردمیپوف
نی نحس اي صدابا  

  از اسانسوو خارج شدمکهیزن 
 

   راشا رفتميوندای سمت هبه
 ... وا کردمدرشو

 
  ..سالم زنو شوهر غرغررو_

 
سالم_مایر   

 \: اسلوخانوم
 

گوسفند_راشا   
 ... بکشم خویگفتی مموسفند

 
   بهشوني غره اچشم

شششیچ- گفتمرفتمو ... 
دی راهتونو بردی حرف نزنانقدر ... 
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    اخههیاخ رو چه رو-مایر
 

واال بوخودا که_راشا ... 
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   کردمیشی ابازم

 ... راشا پاشو را گاز گذاشتکه
 

 ... خدااااپوفففف
ناستی اي بچه دونمی نممن   

 \: به من چهاخه
 

   بود امروزقرار
یسمونی سای واسه صوفبرن   

   دادنری گبخرن
  منو ببرنکه
 \: خودشونبا

 
   خداااااایه

 ...  شدم از دستشونوانهید
 \: اسکولدوتا

 
   پاساژهی يجلو
   فقط واسه بچها بودکه

خب-  گفتستادیا   
   به سمتخانوما
 ... خانومای صوفلیوسا

 
ادهی پنی ماشاز   

کای به سمت بوتمویشد   
میرفت .... 

ساعت4 بعد خالصههه   
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   دادنتیرضا
شی ست تختو با بقهی   

   وی برنگ صورتکه
دنی بود خریاسی .. 
  .. خوشگل بودیلیخ

( قیحوصله نداره بگه دق   
 ( شرمندهیچ

 
دمی کشیآه ... 

گهی من چند ماه دهه   
دی باباش بابدون   

 ... بخرمواسش
 

 ... کردمبغض
 ... خوب نبودحالم

   حالت تهوع هامبازم
 ... سراغم اومده بودنبه

 
 

 .! شده؟يزی چیاج_مایر
 

_ ستی نزونی حالم مکمینه  .. 
 

 ! شده؟تیزیچ-راشا
کنه؟ی درد متییجا ! 

 
دموی خندیالک   

 _ غورت دادمو گفتمبغضمو
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کنهی سرم درد مکمی نه ... 
 .! من برم خونه؟شهیم

 
 

 - گفتعی سرمایر
   اره برواره

 ... حالت بدتر نشدهتا
 
 

ی با نگاهراشا  
زدی توش داد مکه   
ی که خر خودتگفتیم   

 - کرد گفتنگام
 ... برسونمت پسسایوا

 
 

 _ گفتمعیسر
رمی نه خودم منه ... 
دی خودتون کار داردی برشما   
 .   عالمههی

 
اما_راشا ... 

 
 

   ادامه بدهنذاشتم
اما نداره که-گفتم .. 
رمی خودم ممن ... 
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   رو بغل کردمومای جلو ررفتم
 .. راشا هم دست دادمبه

 ... جدا شدمازشون
 

ختی رو گونم راشکام ... 
شدی داشت سرد مهوا .. 

 ... قلب منهی شبشدی مسرد
   دستامي هی شده بود شبسرد

 .... تو دستشرهی نبود بگی کسکه
 

 ... راد رفتی کیوقت
دمی فهمتازه   
 ... بازندمگهی بار دهی

 ... قلبمبازندهه
 ... بدتر از قبلنباریا

 ... راشا رو دوست داشتمدیشا
 ...اما
 ... رادیک

 
 

 ... اومدمرونی فکر باز
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 ... ساعتم نگاه کردمبه

گهی ساعت دهی پوففف   
 ... دکتر دارموقت
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کینی سمت کلبه   
 ... کردمحرکت

 
دمی فهمشی ماه پهی   

 ... راد تو شکممهی کي بچه که
 . چقدر خوشحال شدماولش

يادآوری با اما   
   راد ولم کردهی کنکهیا

 ... برباد فنا رفتاالتمی ختموم
 

   سقطشخواستمی ماولش
ومدی اما دلم نکنم ... 

نمیجن  ومدی ندلم   
   که بعد رفتنشهی کساز

 ... چقدر دوستش دارمهدمیفهم
ی چه دوست داشتناما ... 

چوقتی که هی داشتندوست   
خوادی که ميزی اون چبه   

رسهینم ... 
 
 

 .. شدمادهی پکینی کليجلو
 ...  نفر بودمنیاول... داخل رفتمبه

 
   شدمونهیمعا...خالصه

   حواسم باشهدی بهم گفت بادکتر
 ... به بچمیلیخ

نای واسم سمه ای عصبفشار ... 
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یی غذامی رژیکل   
 ... دادهم

 
رونی مطب زدم باز   

   زنگ خورد کهمیگوش
جانم مامان؟_ دادمجواب  

 
+ ؟یسالم دخترم خوب ! 

 
 ..سالم مامانم_

ن؟ی خوبشما ! 
 
 

 ..فداشتم گلم+
؟يری خانوم امشی پیرفت ! 

( گهیاون دکتره رو م ) 
 

_    کردنهیاره معا
 ... خوبهی همه چگفت

 
 - مکث کرد گفتیکم

 ! راد نشد؟ی از کي خبربازم
ه؟ی چه سفر کارنی ااخه ¡ 

 
نای امامان   

نی از ایچیه   
دونستنی نمماجراها ... 

یکی دست به نای راشا ابا   
نای اشهی که سفر کارمی بگمیکرد ... 
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 ..وااا مامانم_
گهی دهی کارسفر ... 
   خب پشت تلفن صحبتتازشم
اره جان عمم(گهی دمیکنیم :\) 

 
 ..باشه مامانم+

   بهش بگوندفعهیا
 ... خوووادی بزودتو

   مراقبت شهدی باي حامله اتو
يدیبه حرف مام که گوش نم...ازت  
شمی پيایب ... 

 
 

  خب مامانم مگه خونه خودم_
 ...چشه

 .... بهترهونجاا
 ! بابا کجاست؟مامان

 
   موضوعالیخی بنکهی اواسه
دمی پرسنوی اشه .. 

 
+  ... کاراشهریفداتشم اونم درگ

 ... استرس تو رو دارهیه
 

 ...استرس نداره مامان_
گهی سادس دی حاملگهی .. 
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 ...اما+
 

 .. ادامه ندهنکهی اواسه
 .. اومدیعه تاکس-گفتم
 ... برم فعالمن

 
 

   قطع کردمویگوش
 .. شدمرهی خلمی صفحه موبابه

 ... بودمونی عروسعکس
 

 _ کردمو گفتمیپوف
یییییلیخ...ي نامردیلیخ ... 

 
 

فموی انداختم تو کویگوش   
   شدموی تاکسسوار
 ... خونه رفتمبه

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

 
 

   درد شکمم از خواباز
 ... شدمداریب

 .. من چه درد دارماوففف
 ... وقتشهنکنه

   زدم تو کلمویکی
   تویاخه کدوم ادم_گفتم

مانی درد زایماه حاملگ3   
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ردتشیگیم :\ 
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دمی تو موهام کشی دستکالفه .. 
   دستمو رو شکمم گذاشتمبعدش
 .. باال اومده بودکمی دای جدکه

 ... زمزمه کردماروم
   مثليخوای هم متو

 ! ؟ی کنتمی اذبابات
  ! چرا؟گهی دتو

 
 ... چقدر گرمم شدهاوففف
 .. کمتر کردمشوفاژو

دمی بلند پوشراهنی پهی   
   همونقدر شکممکه
  شددی ناپدهم

 
 ... سمت اشپزخونه حرکت کردمبه

   برداشتمووهی مکمی خچالی تو از
 ... رفتمییرای سمت پذبه

 
ي راد به روی عکس کبه   

 ... شدمرهی خوارید
 

   اشکم روناخوادگاه
 ... شدي جارگونم

 _ زمزمه کردماروم
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ی عاشقمیگفتی نممگه ... 
؟ی کوشپس !. 

کنه؟ی عشقشو ول مآدم ! 
 

کشه؟ی از عشقش دست مآدم ! 
   خوردنمموهی حس مگهید
دیپر    

زی مي روگزاشتمش   
 ...رفتمTv  سمتبه

 
یشگی معمول همطبق   
 ... کردمی پلمونوی عروسلمیف

 
   رادیماه که ک3 نی اتو

دهی به زنگامم جواب نمی حترفته   
زنهی زنگم نمهی ای .. 

نی شده بود اکارم   
دنی دلمویف ... 

دمشی بس داز  
هیلی خشهیخراب نم  ... 

 
 ... راد رفتی کیوقت
 ...  حسام واسم نامعلوم بودلیاوا

دمی فهمیی از اونجایول   
   شبهی دمی که دعاشقشم

   گرفتمراهشویپ
کنمی مهی بغلمو گرتو ... 
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 ... که دلم رفتدمی فهماونجا
   رفت که دوستشي واسه مرددلم

 ...دارم
 

دمی مبل دراز کشيرو .. 
 ....  بستمو به خواب فرو رفتمچشمامو

 
 

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

_ امااایاوففففف من گفتم نم ... 
نیکنی ادمو مجبور منیبب ... 

 
 ... خبیزنیاه چقدر غر م_رها
گهی دای بریبگ ... 

ی خونه تنها باشیخواستی موااا   
؟ی چکه !  

 
 ... دلم گفتمتو
رمی بمرمیبگ ... 

 
   خانومشی از پي روزچند

گذشتی رفتنم مدکتر ... 
   قرار شد که برنبچها

 ...شمال
 T_T منو مجبور کردن که باهاش برمو

 
 - رو مبل انداختمو گفتمخودمو

ی کدوم ادماخه   
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 ! شمال؟ادی هوا منی اتو
 

ماها-  گفتدی خندراشا  .. 
 

_ گهی دنیخل  .. 
 ...سرده

 
   گندهي از هوایییوا_مایر

 ... بهترهتهران
ی خوبنیخوو هوا به ا... دودهمش ... 

 
 ... کردمیپوف

؟يزنداداش خسته ا_مهرشاد !. 
 

 ... لحن زنداداشش بغض کردماز
   داد بزنمخواستی مدلم

 ..... به من نگو زن داداشبگم
 

 ... نگاه کناافشویق- رها
مونهی رو ممرده ... 

 
 

  بش رفتموي غره اچشم
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 ¡ بخوابم؟دیمن کجا با_گفتم
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ویبرو باال هر اتاق_راشا   
ي داردوست ... 

 
   گفتموي اباشه

   که رو بهیی از اتاقایکی
 ... بودو انتخاب کردمایدر

 
   بلوز شلوارهی با لباسمو
 .. عوض کردمیورزش

 
 ... بالکونو وا کردمودر
 ... بالکن نشستميرو
ي ستاره ای بي شباچه ... 

ختیری اشک ماسمون   
 ... منمثل

 
 .... که دلم تنگهی منمث

 .... تنگهههیلیخ
 ..... دادمهی تکلهی به مسرمو

 
 ... لب زدماروم

؟يای نمچرا ! 
گهی دایب ...  

 
ی اون روز نگفتمگه   

 ..... فرشته کوچولوتممن
 

   فرشته کوچولوتو تنهاچرا
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؟یگذاشت !  
 

کردی مسی گونمو خاشکام ... 
کردی مسیخ   

نکهی که حسرت اوی اگونه   
 ... دست بکشه روروش

 
 ...خستم

کشمینم .... 
 .... تنگهدلم
 ... تنگ شده واسه اون صورت اخمالودلم

   تنگ شده واسه اوندلم
 .... عمو اخموههپسر

 
 ... شدمرهی خمیتو گوش عکسش به

ينامرد .... 
 ... بغلم کنایب

ای رو خداا بتو ... 
 

 .. طالقم بدهایب
ستی نمهم ... 

ای فقط بیول .... 
ی لعنتایب .... 

 
 ... هق ام بلند شدهق

   اسمونم دلشانگار
 ... دله من تنگ بودمثل
 .... شدمرهی اسمون خبه
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 ... لب زدماروم
؟یکنی مهی هم گرتو ! 

ادی ببگو ...  
ادی ببگو .... 
رمیمی دارم مادی ببگو .... 

 
   شروع کردماروم

 ... کردنزمزمه
 
 
 

 ...تو حسرت نبودنت:"
 

 ... خوشمالتمی با خمن
 

اری دنی رفتنم از ابا ... 
 

کشمی مآرزوهامو ... 
 

 ... بارمکوله
 

 ... حسرتپره
 

 .... دردهای دنهی دلم
 

 ... تنهاي آواره امثل
 

 .... که سردهیابونی ختو
 

 ...تن رنجورم رو بغل گرفتم)
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 ... خستمی همه چاز
ی همه چاز ...) 
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زنهی به سرم مالتی ختا   
 

رهیگی ممیگــر  .. 
 

 ... آرومآروم
 

 ... تنگمدل
 

رهیمی تو می بداره ... 
 

 ... مغروره قشنگمگل
 

 ... فراموشت نکردممن
 

خوامی رو نمانجی ایب ... 
 

گردمی بر نمرمویم ..."" 
(Marjan Kandi_Lahze Khodafezi) 

 
 

 ...مهرشاد#
 

ي بازوونهی لبخند به دبا   
دمیخندی مرها ... 
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 ..  نازگل رفت باالیوقت
ستی که حالش خوب ندی فهمشدیم ... 

 ... کردمیپوف
 

ادی مهرشاد من خوابم میییوا_رها ... 
 

 ...برو بخواب گلم+
 .. دور بزنمهی اطرف نی برم امنم
ی خوش نحالم  

 
_ ؟يچرا مهرشاد !  

 
+  .... رادیک

 
 .. نگام کردناراحت

خدا کنه - گفتاروم   
     برگردهزودتر
   روز به روز دارهنازگل
شهی تر ماب ... 

 
 _  بغض گفتبا

؟ی بشه چشیزی چهی نازگل اگه !. 
   دارهیلی خمیاج

کشهی میسخت ... 
 
 

   کردموبغلش
دموی بوسسرشو   
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ادی که مشاالیا_گفتم ... 
ادی بمی کندعا ... 
 ... برو الالبپر

امی برم باز ممنم ... 
 
 

 - گفتدی بوسگونمو
 ...باشه

اای خودت باشمراقب ... 
ي نخورسرما .. 

 
 

 - گفتمدموی بوسشویشونیپ
 ... شمفدات

 ... گلمبرو
ی بخوابخوب ... 

 
 

   بهم زديلبخند
 ... رفتتش نگاه کردمبه

 
رونی زدم بالی واز .... 

 ...پوفففف
زنهی می بارونچه .... 

 
 .! پسره؟نی کجاست ااااایخدااا
کنه؟ی داره خودشو نابود مدختره ! 
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 ..  رادی کيالی سمت ورفتم
می که اومده بودیینجایا   
   راشا بوديالیو

 ... راد بودی مال کشیبغل
 

می فقط خودشو و من داشتدشویکل ... 
 

 ... سمتش رفتمبه
 ... خونه رو وا کردمدره

 
   توی مطلقیکی تارهی

 .... بودالیو
 

 ... در اوردملمویموبا
ومدی مزی چهی يصدا ... 

 
 ... کردمو جلو رفتمزی رچشمامو

 ... راد رفتمی سمت اتاق کبه
 ... اروم وا کردمدرشو

 
ي عکساواراشی دتموم   

 ... بودنازگل
 

ومدی دود ميبو ... 
ی کسهی يصدا ... 

 
 ... کردمزی تگوشامو

  ! ؟نیا
ه؟ی کي صدانیا !. 
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 ... سمت بالکنش رفتمبه

 ... که وا کردمدرشو
 .... رفتموا
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 : در اومده گفتمي چشمابا
 ! راد؟یک

 !داداش؟
  !تو؟

نجا؟یا !. 
 

 ... بهم شک وارد شددنشی داز
 ... کاسه خون بودچشماش

   کردههی بود گرممعلو
 ... مشروب خورده بودی کلو

 
   زانو زدموجلوش

 - بهت گفتمبا
؟يخارج نبود...مگه...مگه ! 

 
 
 

 .. دادهی تکواری به دسرشو
 _ زد گفتگارشی سیپک
 ... که اومدمشهی مي چند هفته اهی
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_  .! خونت؟یپس چرا نرفت

 
 ... جاش بلند شداز

دی تو موهاش کشیدست ... 
 

 _  گفتشونیپر
 ... وهللا سختهبه

 ... بهش فکر نکردنسخته
 ... منهمال

گهی دیکی بدمش به يچجور ... 
 

 .... خندهری ززدم
نخند-  گفتیعصب .. 

 
دمیخندی می من هیول ... 

 ... نخندگمیم- زدداد
می داره بدبختخنده ... 
 ... شدمرتیغی بنکهی داره اخنده

 
   دستم باال اومدناخوادگاه

   تو صورتشدمی مشت کوبکه
 .... اخش در اومدکه

 
 ! چته؟ییاو_ زد داد

 
 - گفتمبلند
 .. باشهادتی زدم

. یشی گم گور ميری میوقت  ... 
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 ... اطرافتم نگاه کني ادامابه
 

 ... کردن موضوعفی کردم از تعرشروع
   نگفتم که نازگل دوستش دارهیول

 ... سوخت واسه داداشمدلم
 ...  انقدر عاشقهکه
هی بدزی چی عاشقدرد  . 

 
 

 ..نازگل#
 
 

خب-راشا ..  
 ! از نازگل بپرس؟مهرشاد

 
قت؟ی حقایجرات ...یابج_مهرشاد ! 

 
قت؟یحق- گفتماروم !. 

 
یی آرزونیبزرگتر-مهرشاد   

 .! ازش خبر نداره؟یشکی هکه
 
 

 .  چشمام اشک جمع شدتو
 .....  انداختمونیی پاسرمو

 ... سرمو باال اوردموودوباره
   انگشت به شکمم اشاره زدموبا

ادیباباش ب-گفتم ... 
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  .. از جوابم  شکه شدنانگار

دی خواببادشون ... 
دموی به صورتم کشیدست   

چتونه؟-گفتم !. 
 

يادامه باز- گفتمدمویخند ... 
 
دی چرخدی دفعه مهره چرخنیا   

 ... راشا و رهاي روافتاد
 

؟ییمایعاشق ر_رها ! 
 

یلیدوستش دارم خ_راشا ... 
 

 - گفتماروم
ای من برم لب درشهی مبچها   
ا؟یکی نزدنیهم !. 

 
 ! پس؟ی چيباز-مایر

 
_ دی کنيشما خودتون باز .. 

 . .شرمنده
 

دشمنت فدات شم_رها .. 
  برو

 
 ... زنداداشااایمراقب باش-مهرشاد
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 ... رفتمای گفتمو به سمت دري اباشه
 ... بودی طوفانای درامشبم

  ..  دل منمث
 . .. منی روح زخممث
 ...  احساسممن
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# يراو  .. 
 

 ... دلش غوغا بوددر
 ... عشقيغوغا

   سهم نازگلدیشا
 ... نبوديدور

 .. نبودی سهم نازگل دلتنگدیشا
زای چیلی خدیشا   

 ... نبودسهمش
 

   حسرت به شکمشبا
 ... کردنگاه

 
   که باباشوینی کرد جننگاه
 ... وجودش خبر نداشتاز
   کهوینی کرد جننگاه

 ... شب بودهی ثمره
ی همخوابگهی ... 
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   جونی بي پاهاآب
کردی جرن تر می بنازگلو .... 

 ... آب کوبنده بودموج
 ... آدمودادی اوقات تکون میگاه

 
   طبقاشکاش
   رو گونشمعمول

 .....  بوديجار
 

زدی کوبنده مباد     
ای بود دریطـوفان .... 

 
 ... اون ور ترکمی یکی

 ... نشسته بودنی زميرو
   که مثل دلشییای دربه

 ... شده بودرهی بود خیطوفان
   واسه عشقش زمزمهوی آهنگو

کردیم ... 
 

 ! کنه؟کاری چخوادی مخدا
ه؟ی چسرنوشتشون ! 

 
 ... دو نفرنی سرنوشت اهیچ

 
  زدهق
ي مردي زد از دورهق   

دنشی حاال آرزوش شده بود دکه ... 
 ... مرد مغرورشدنید
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 ... اخموشمرد
 

ومدی میی از جاتاری گيصدا ... 
 ..  آروم جلو رفتآروم

 
شدی تر مکی صدا نزدیه ... 

 ... ترکی تر و نزدکینزد
 

 ... آهنگ مورد عالقه اش بوديصدا
   مرد از اون دورریتصو

   شب کهیکی تارو
   ماه تو اسمون بودچراغش

   از راه دورالی وي چراغاو
 ..  نبودمعلوم

 
نهی ببوی مردتونستی مفقط   

 .... به دستهتاری گکه
 

   متر دورتر ازچند
 ... مرد نشستاون

 ... سردنی رو زمنشست
 

ه؟ی اون مرد کدونستی نماما !. 
   به اهنگ خوندنشنشست

 .... بغض گوش دادبا
 

خوندی راد میک .. 
   هم خودش اشکخوندیم
ختیریم   
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زدی نازگل هق مهم  
 

"" ییاز خواب برگشتم به تنها ... 
 

ییبای از تو به ززنمی مپل  .... 
 

نمیبی بندمو می مچشمامو  
 

نمیبی رو با چشم تو مایدن ... 
 

رهی من با عشق درگيایدن ... 
 

رهیمی می که تو نباشیعشق .. 
 

   که تو دست تو بودهعشق
 

  که به دست من افتادهعشق
 

ی بافی تو مای مثل من روتو ... 
 

یبافی دست من موهاتو مبا ... 
 

 ... با چشمات روشن کندویخورش
 

 ... بار ماهو قسمت من کننیا
 

نمیشی پنجره منی پشت امن   
 

نمیبی تو چشم تو مبارونو   
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 ... نداره چشماتو وا کنیبیع
 

نمی نداره باز غمگیبیع ..... 
 
 

 ... نکن با  قلب داغونميباز
 

می از هم جدا باشمی بخوافهیح ... 
 

 ... وقته با هم خونمیلی خمن
 
 
 

ےبافی ماتوی مث من روتو  
 

یبافی دست من موهاتو مبا ... 
 

 ... و با چشمات روشن کندیخورش
 

 .. بار ماهو قسمت من کنکی
 

یبافی ماتوی مثل من روتو   
 

ی بافی دست من موهاتو مبا   
 

   با چشمات روشن کندویخورش
 

 .. بار ماهو قسمت من کنکی
 

نمیشی پنجره منی پشت امن ... 
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نمیبی تو چشم تو مبارونو ..  

 
  .. نداره چشماتو وا کنیبیع

 
نمی نداره باز غمگیبیع  
 

 ... نکن با قلب داغونميباز
 

دونمی موی بازنی اخر امن ... 
 

می از هم جدا باشمی بخوافهیح ... 
 

  وقته باتو هم خونــمیلی خمن
 

( Shahin Najafi_Roya(bazi) ) 
 

21:49 23,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 
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#  ... رادیک

 
   دستی هق هقي صدابا

دمی زدن کشاز ... 
 

 ... دختر بودهی هق هق يصدا
 ... شدمقیدق

  دخترهی اون ور تر کمی اره
کردی هق هق مداشت .. 

 ...سرش رو زانوش بود.
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 - گفتهی سرشو باال اورد با گرهوی

 .... بهتلعنت
 ... رادی بهت کلعنت

 
 ... در اومده نگاش کردمي چشمابا
 ... رفتم جلو ترکمی
   کاملبای صورتش تقرحاال

 ... بودمعلوم
 

نیا...نیا ... 
  .. منهنازگل

 . نگاهمو حس کردینی سنگانگار
   اورد باال نگاهم کردسرشو

 ... متوجم نشدانگار
نیی انداخت پاسرشو ... 

 
هوی که دی نکشیطول   

 ... اورد باالسرش
 

 ... جاش بلند شداز
   در اومده وي چشمابا

تو- پته گفتتته ... 
راد.... یک....تو ... 
راد..یک...یک ... 

 
سادی جلو وااومد ... 

کی گونش از   
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ومدی اشک مسره ... 
 

 ... لب زدم نازگلماروم
 

 ... به خودش اومدهوی
   اومد باال زددستش

 ... گوشمریز
 

 - گرفته گفتي و صداهی گربا
 ... رادی کی اشغالیلیخ
یلیخ ... 

؟ی رفتچرا !. 
 .! هان؟ی رفتچرا

 
   تو اون لحظه لبخندمدونستمیم

 ... بودمزخرف
   با لبخند به صورتیول

 .. نگاه کردمخوشگلش
 

 ... الغر شده بودچقدر
 ... جلو تراومد

   کوچولوش روي دستابا
زدی حرف مزدوی منمیس   

کردی مهیگر .... 
 ... من فقط نگاش کردماما

وی کردم دخترنگاش   
   بدونيماه خورده ا3 که

 ... کردمی زندگاون
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 ... که نبودیزندگ
   .... عذاب بودهی

 
گفتی مغی و جهی گربا - 
دم؟ی کشی من چیدونیم ! 

؟ي تو مرداصال !  
  !هان؟
؟ی رفتچرا !. 
؟يدی بخشی به کمنو !. 
؟ی دوستم نداشتمگه !  
؟ي دوستم داریگفتی نممگه !  

 
نمی زد رو سانقدر   

 ... فکر کنم دستاش خسته شدکه
 .... بگمتونستمی نمیچیه

 ....  بهشگفتمی میچ
 

دونمی بد کردم مبهش ... 
وی همه چدونمیم ... 

  بودنمی دوتا دستاش رو سگهید
زدی هق منویی پاسرش ... 

 
   خودم اومدموبه

 ... حرکت بغلش کردمهی تو
   کهوی کردم دختربغلش

 .. به نفسش بندهنفسم
  .. که اخر نفسوی کردم دختربغلش

     واسه نفساشرهی منفسم
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   نازگل#
 

نشی زدم رو سانقدر   
   بارش کردمحرف

 ... شدمخسته
کردی نگام مفقط ... 

 ... انداختمو هق زدمنیی پاسرمو
 .   حرکت محکم بغلم کردهی تو
   بغلم کرد که حس کردميجور

  .. استخونام شکستهمه
 

 .. تو گردنم فرو کردوسرش
  .. بغلم کردمحکم

 
   باال اوردمونشی از رو سدستمو

 ... دور گردنشدمیچیپ
 ... بودمعاشقش

   با خودم گفته بودمادمهی
 ... کنمتشی وقت اومد اذهر
؟ی االن چاما !. 
 ... بغلشمتو
 .. بغل  عشقمتو

 
21:49 23,09,16[, )ي جلد بعدیتو ماه من(نـازگــل ] 

#part171 
 

#   رادیک
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   نازگلغی جبا

 ... چشممو وا کردمهی
 ... بودستادهی سرم ايباال

 ... چشامو بستمدوباره
دمیشنی مصداشو .. 

 
 ... راد پاشووویک_نازگل
شهی ملی االن سال تحوپاشو ... 

 
    گفتمویهومــ

   ازشگونی نهی محکم که
 ... گرفتبازوم

+  ... بابايپاشووو ا
  پاشوووخابالو

 
 ... نخوردمتکون
 .. قطع شدصداش

 ... رفتشیاخ
 ... االندی راحت خوابشهیم

 
   خوردینی سنگزی چهی هوی

دمی شکمم که پررو ... 
 .. بگميزی خواستم چتا

   چشمم به دوتا دندونهوی
  افتادرادمان

 
ومدی ازم نمیی صداچیه ... 
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    نازگل#

 
 ... نهیشی نمبلند
کنمی متی حالاالن ... 

  روروعک رادمانو تپلو گرفتموي رواز
   سمتشبردم

 .. رو شکمشانداختمش
شهی مداری االن بشیاخ ... 

 
 .. سمت کمد رفتمبه
ومدی ازش نمیی صداچیه ... 

ینیمرد ...وااا  
 
 
   رادی با حرف کهوی

 ... زدمو برگشتمغی جهی
 

 _ راد با ذوقیک
 ... تپل دندون در اوردنازگل

  دندون
 

ــغیجــ ... 
سمتشون دمییدو  ... 
   رادی کي رو پاهارادمان
   بودنشسته

 ... راد حلقه کرده بودی پاهاشو دور کمر کو
  .. رادی کشی پدمیپر
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 .! کوش کوش؟ییوا-گفتم
 

ییدهن وا کن بابا_ رادیک   
تپل دهن وا...نهی ببیمامان  

 
دی خندرادمان   

رونی دوتا دندوناش زد بکه  
.. 
   زدمو سمتش هجوم بردموغیج

یییییفدات شم اله-گفتم   
 ... مامانمي در اورددندون

 
 _ گفتدی راد خندیک

 ... مرد شده باووپسملم
 

گهیپسر منه د- گفتمدمویخند ... 
 

تپل بگو بابا- رادیک ... 
 

_   .. رادیعه تپل نه ک
 

 .پسر خودمه دوست دارم بگم تپل+
 

 - کردمو گفتماخم
رادمان نه تپل...زنمتااااایم  .. 

 
  تپل منه به تو چه+

 .. خانومفضول
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_   تو چرا انقدرنمیواستا بب
؟ي از من دوست دارشتری بتپلو ! 

 
 - کرد گفتبغلم

 ... مامانش ملکه منهچون
 .... من عاشقشمو

 .. راد گذاشتمی کي نهی رو سسرمو
   رادی کنهی سرشو رو سرادمانم

 ...گذاشت
   واسه رادمان در اوردمزبونمو
 ... اونم زبون در اوردکه

 
 ... بچه پروعه

امی زن دننی راد خوشبخت تری با کمن .... 
نشی ترخوشبخت ... 

 
   رادی اون موضوع منو کبعد

   فراموش کردن گذشتهبا
می شروع کردمونویزندگ ... 

می بودخوشبخت ... 
اشونی هم صوفمای و رراشا   

 ... اومدایبدن
   و مهرشاد ازدواج کردنرها

املس رها حاالنم ... 
 

   گلمم که ازدواج کردیابج
شنی متاسفانه بچه دار نمیول .. 

 .. بودهنی مشکل از ارمکه



 507 

   خوشبخته چونی نازلیول
 ... مردشهعاشق

 
   مامان و بابا وو

شهی و زنعمو هم مثل همعمو   
کننی می کنار هم زندگباعشق ... 

 
  آره آره**

هی خوبحال   
   دارمتکه
   دوتا چشمامرو

ذارمتیم ... 
 .. قصه هامتو

   شهر عشقتو
   هر جا باشمتو

ارمتیم ... 
 ... عشقم که دارمتهی خوبحال
 ... که دارمهيزی چتموم

   عشق پنهون واژه هامتو
   دوستت دارمـگمیم

 ** کارمهتنها
"" ستی همچنان باقتی دفتر،حکانی ادی رسانیبه پا "" 

 
((  ... رمان منم تموم شدنی ازایخب عز

دی داشته باش که دوستدوارمیام   
   هم بودهیو اگر مشکل.. نداشته باشهی مشکلو

 .... واقعاشرمنده
 .. رمانو از ته دلم نوشتمنی امن
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 ... کردمهی ،گردمی خندتای جاها با شخصیلیخ
ژهی تشکر وهی داره جا   

دی که هستی ممنون، مرسیلی ان بکنمو بگم خی کدوننی خودشون می ولگمی دوستام که اسمشونو نماز .... 
امی بي با جلد بعدالتی تعطامی تا در ادی بدنی بگم اگر از قلم من خوشتون اومد در کانال تلگرام ما جووو  

یتو ماه من"" ممی رمان بعداسم "" 
 : آدرس کانالمونمذارمی تو کانال مکه

@Eshqiazjensejbar 
 

 و ننی واسم بهترمیه تو زندگ کیی و تموم عاشقا و تموم کساکنمی ممی رمانو تقدنی بگم ادی اخرم بادر
 ...دوستشون دارم

احقی...دی موفق باشدوارمیام )) 


