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 * 1 پارت*           �� مغرور یـانروا��فرمـ

 . رونیب زدم اتاق از برهنه تنه باال با شدم بلند تخت رو از

 .رفتیم یاسک اعصابم رو دیشد فنیاست و منید یها کل کل یصدا 

 . نییپا رفتم یم  که طور همون ، نایا دست از  

 بلند یها قدم ،با کردم یط هم پل نیآخر کردم هام ابرو مهمون اخم هی

 ینم چکسیه خواستمینم تا داشتم که مثبت زیچ هی  حال داخل رفتم

  ، بشنــوه پام یصدا تونست

 ؟ یدیخواب خوب ، یشد داریب داداش به به:  هاکان

  نیکنیم صدا سرو یلیخ:  گفتم اخم با

  ، مبل گاه هیتک رو گذاشتم رو دستم و مبل سمت رفتم

  خورهینم بر وارید به یکن اگر سالم:  منید

 ؟ کجان دخترا:  گفتم فنیاست به رو و دادم تکون سالم یمعن به رو سرم

  امن جاشون:  فنیاست

 هستن کجا بگو هستن کجا گمیم یوقت هیمعن به دادم تکون باز رو سرم

 حرف کلمه دو کال ، بودن اومده کنار اخالقم با امیور و دور تک تک ؟

 . کنمیم عمل شتریب ، زنمیم

  اشون یشگیهم یجا هستن هم کنار دخترا:  فنیاست

 کنن فرار تونننینم هم بخوان اونا ، ستین ینگران یبرا ییجا:  هاکان

  ستنین دار خبر که تو مثل یکی وجود از تازه

 کجاست؟ پدر:  گفتم شدمیم بلند مبل رو از که همجور

 .....چند هی کنم فکر رونیب رفته خانمش با:  هاکان

 . اوردم با سکوت یمعن به دستمو



 
 
 

 

 از دست به وانیل.  خوردم خنک آب وانیل هی  خونه آشپز داخل رفتم

 . رونیب اومدم خونه آشپز

 ؟ هیچ نظرتون میکن کباب امشب نیایب:  منید

  موافقم: فنیاست

 باشم گفته یهست چرا و چون بدون توهم داداش: هاکان

  نکن رد درخواستمو کنمیم خواهش البته: گفت که کردم نگاهش اخم با

  ؟ کجاست نفس: گفتم و دمیکش سر نفس هی رو اب وانیل

  گهید یاوک امشب شام رونیب رفت پدرت با: هاکان

 ، باشه یمعن به داد تکوت رو سرم رفتمیم باال که جور همون ها پله از

 رو دستم  خورد زنگ میگوش ،  دمیپوش یخاکستر شلوار و رشتیت هی

 . کنم مرتبش دمیکش موهام نیب دستمو نهیآ جلو رفتم و دمیکش صفحه رو

 ؟ یشد داریب پسر سالم_ 

 زنگ ، اخالقات و تو دست از:  داد ادامه دمینم جواب دید پدر یوقت

 ....... چقدر اونا که یدونیم ، باشه دخترا به هواستون بگم زدم

 فکر پس مهمه برام چقدر یدونیم خودت:  گفتم و حرفش وسط دمیپر

 دور از کردم چک رو شیاتیح االئم تمام ستین هواسم یعنی بخوابم نکن

  دمیخواب اومدم بعد دمشید هم

 ییبو دینبا که نیدونیم یراست ، نیباش مراقب فقط باشه(: مگنس) پدر

  رمیبگ براتون ،شام شد نییمع زمان تا شماها، وجود از ببرن

 ...... سکوت

 تو رو حرفات باشه ، یبد جواب منتظرم یالک انگار بلهههه:  پدر

  خداحافظ باش مواضب گمیم بازم یگفت جمله هی همون

 . کرده فکر یچ خودش شیپ پدرم هه



 
 
 

 

 رنگ که رنگ ییطال یموها با  ، کاسترو دیوید ارشد نوه هوداد من

 ییها لب و شهیم یرنگ هی لحضه هر که ییچشما و نهیهم شونیعیطب

 نمیماش دیکل ، دیسف مهین یپوست ، شهیم قرمز خاص یمواقع و یصورت

 که دمیشیم رد رو راه از داشتم رونیب زدم اتاق از و برداشتم رو

 . دمیشن یفیضع یلیخ یصدا

 نیتر فیضع دنیشن اونم کردیم خاص هیبق نیب منو که داشتم یقدرت هی

  صدا

 ؟؟؟ ستشونین چرا ؟؟؟ شده یچ_ 

 

 *2 پارت*                        �� مغرور یفرمانروا

 

  باش زود یکن داشونیپ دیبا کن تمرکز یلعنت: هاکان

 

 

 ..... باشه اومده سرش یبال نکنه

 ..... زارمینم من نه

 نیبب: صورتش تو زدم داد و فنیاست به کردم حمل یزدن هم به چشم تو

  حالت به یوا هستما تو با کجان؟؟؟

 

  ، نمشونیبینم: فنیاست

 

  شینیبب کن یسع فقط باش اروم کن تمرکز: هاکان



 
 
 

 

 

 . کنم چک رو نبضش دیبا بستم رو چشام و ندادم تیاهم بهشون

 

 ... دمشید: فنیاست

 

 زود ؟؟؟ ینیبیم یچ کن نگاه برت و دور قیدق:  گفتم و روش شدم خم

  باش

 

 

 ...... کنارش هم ساختمون هی.... است کوچه هی تو: فنیاست

 ( داد فشار و اش شققه رو گذاشت رو دستش دو)

 دینکش هیثان به و کرد حبس رو نفسش دیباریم عرق صورتش و سر از

 : گفت

 انگار رستوران یپشت در کنار کوچه ته ۱۰ کوچه عصریول ابانیخ

  ینفر هی....

 

 ......داداش: هاکان

 

  نیباش زود نیبر جلو از فنیاست و منید:  گفتم بشه کامل حرفش نذاشتم

  ایب من با تو هاکان

 



 
 
 

 

 اونجا دمیرس و گذشتم ها درخت نیب از سرعت به و رونیب میزد در از

،  

 

 شد قیدق و ستادیا  گارسون یرو به رو که کردم هاکان به اشاره سر با

  ؟ سمت کدوم رستوران یپشت در: گفت و چشاش تو

 

  راست سمت یبغل کوچه....... شما آقا معلوم_ 

 

 

 آدرس ازم نفر هی فقط ادینم ادتی یچیه من: گفت گرفت که رو جواب

   دیپرس

 

 ، رستوران داخل رفت خودکار طور به و کرد تکرار نیهم هم مرد

 

  کی،دو، سه: هاکان

 

 د؛یفهمیم بعد خودتون رو شیچجور میبود کوچه تو

 

 به داشتن که چهارنفر اون دنید من یبرا نبود سخت شب یاهیس تو

 که دنیکشیم زور به رو شدیم ختم من زیچ همه که دختر اون زور

 ، کنن خفتش ببرن



 
 
 

 

 فاصله ادیب خودش به تا که مییطال مو ی قهی سمت رفت دستش شونیکی

 . شکوندم رو دستش جا سه از و کردم پر رو نمونیب

 . ندارم یشوخ یحد با دختر نیا سر

 ..... فنیاست و منید و هاکان دست سپردم هم گهید یتا سه

 

 /غوغا/

 

 

 . شدم رهیخ روم به رو به بُهت با

 

 .... خدا یوا...... االن نیا

 

 امیب خودم به تا یالعمل عکس نیهمچ اونم یچجور دونمینم تاشون سه

 .کردن خورد رو گردنشون زمان هم و گرفتن قرار تا سه اون پشت

 

 اورد رو دستش و سمتم شد خم شکوند رو یعوض اون دست که یاون

 .... ی  عیطب ریغ دمیدیم که یزیچ یوا..... موهام

 . شدیم تر کینزد یه صورتش

 زدم کوچه اون از ،  دمیدو و کردم لگد پاش و شدم بلند زده هول

 ، دادم ادامه دنمیدو به توانم تمام با رو ادهیپ تو و رونیب

 کجا: گفت و شد حلقه کمرم دور یدست ستادمیا شدم دور که یحساب

 کوچولو؟ خانوم



 
 
 

 

 

 . بودم ابانیخ تو االن که من.... یچ..... نرم جا هی رو نشوندم

 . اوردم در سر نجایا از یچجور

 

  باش آروم(: گوشم کنار) صداش

 

 

 و شد باز روم به رو در هو هی که گذروندم نطر ریز رو ورم و دور

.... 

 

 * 3پارت*            �� مغرور یـانروا��فرمـ

 .... خوادیم یچ نجایا اون.....  نداره عتیواق ن...یا.....  نیا

 . بخشم ینم وقت چیه رو روم به رو زیانگ نفرت ادم نیا

 دیبد منو پول:  گفت و ستادیا جلوش و جون مرد همون سمت رفت 

 خواستمیم که یزیچ به ،من خودتون یبرا هم دختر نیا برم خوامیم

  ، دمیرس

 ؟ یکرد یغلط چه باز اشغال یتو ؟ نجایا چخبر بگه یکی:   زدم داد

 تونستمیم رو نشییپا به رو گردن از ،فقط نمیبب تونستم ینم رو مرد

 . نمیبب

 من عمارت از و بده بهش رو پول:  گفت که دمیشن رو صداش فقط 

  رونیب بندازش



 
 
 

 

 نجایا از و گرفت رو اش شونه و جلو اومد پسر تا سه اون از یکی

 بهش شهیهم من که یزن اون همراه پسر که نی،هم رونیب بردنش

 . رونیب زدن خونه از مادر گفتمیم

 که مرد همون رو و برگشت پسر ، ستادمیا و شدم بلند مبل رو از

 جونم که ممنون:  گفتم نییپا سر با رفت داداش:  گفت نمشیبب تونستمینم

  ، رمیم گهید من نیداد نجات رو

 با یکلیه و  بلند قد شد قفل پسر  رو نگاهم  کردم بلند رو  سرم

 دارم دید یوقت ، نهیهم موهاش هیعیطب رنگ بود معلوم ییطال ییموها

 اندازه شد ،چشمام اورد در شرتشیت حرکت هی با و شد بلند زنمیم دشید

 رو سرم کنم بدنش نگاه که نیا بدون کرد، نیهمچ چرا نیا!!!!!! هندونه

 خونه نیا از:  گفت و اومد حرف به قهیدق چند از بعد ، نییپا انداختم

  یبر یندار حق

  ، دیباریم غرور صداش از

 وارید به بچسبه مارمولک مثل بکوبمش حرفام با تا کردم بلند رو سرم

 اومد داداش گفت بهش که پسـر اون رفت کجا نیا اع ستشین دمید یول

 که یهمون هستم هوداد داداش هاکان من اسم:  گفت و ستادیا روم  جلو

 یدوستا هستن فنیاست و منید هم دوتا اون و شد لخت هو هی االن

 خوشبختم: گفت و جلو اورد رو دستش ،بعد هوداد و من یمیصم

  نمتیبیم

 دکتر حتما زده یزیچ انگار داداشت اون:  گفتم و کردم نگاهش اخم با

 چیه ،من برم نجایا از تونمینم من که یچ یعنی ، ریبگ چکاپ ازش ببر

  رمیم نجایا از االن نیهم ندارم زن اون با یسنم

  یبر یتونینم: هاکان



 
 
 

 

 دمیکش رو در ریدستگ ،و در سمت رفتم گفتم بهش لب ریز ییبابا برو

 ،چرا نداشت که نداشت دهیفا زدم زور یچ هر شد،ینم باز ،در نییپا

  شهینم باز

  شهینم باز در نیا بزن زور یخوایم چقدر هر:  هاکان

 ،چرا برممممممم نجایا از خوامیم من نیبب: زدم وداد سمتش برگشتم

  ؟ نیداشت نگه نجایا منو

 آب یبرا یحت االن و گرفته مادرت از رو تو هوداد نیبب:  منید

 بشه یعصب نکن صدا و سر ،پس یریبگ اجاره ازش دیبا هم خوردن

  ستین دارش جلو چکسیه

 در ادیب ادم مثل نیبگ نیبر ندارم یترس چیه چکسیه از من:  غوغا

  ، برم خوامیم کنه باز رو

 یزیچ هی میبر ایب ،اصال یباش اروم بهتر ی،ول یدان خود:  هاکان

  ، میبخور

 رو جوابش دید یوقت اونم ، کـــردم سکوت شنهادشیپ به جواب در 

 . فنیاست و منید پسر دو اون شیپ رفت و شد بلند دم ینم

 به زدم زل و شدم جمع خودم تو نیزم خوردم سر و زدم کهیت در کنار 

  ، گذشت چقدر دمینفهم که کردم فکر نقدریا خونه، کف

  ، دمیپر جا از یداد با

  شو بلند: هوداد

 هو هی برهنه تنه باال با چرا پسر نیا ، یوا...  که دمیکش باال رو نگاهم

 . نییپا انداختم سرم باز و بستم رو چشمام ، شهیم ظاهر

  بودم تو با: زد داد دوبار



 
 
 

 

 حرف باهاتون بشم بلند منم تا نیبپوش لباس( لرزش با آروم:) غوغا

  بزنم

 ؟ یزد یزر چه:  هوداد

  ، نکـــردم یا توجه بهش و زانوم رو گذاشتم رو سرم

 و سرم باال اومد قدم هی ،با در جلو افتادم دست رو که پهلوم تو زد پا با

 ........ باال برد و صورتم سمت اورد پاشو

 و پهلوم سمت برد پاشو ، چشماش به زدم زل ترس  از پر ییچشما با

 گذاشت پاشو ، شدم جمع خودم تو و زدم غیج که زد گهید ضربه هی

 گذاشته رونیب خونه نیا از پات نخوام من تا:  گفت و ام چونه ریز

  ؟ یدیفهم یزاریم کنار هم یباز چموش ، شهینم

 یداد که یپول کنمیم کار رمیم خودم من یخوایم رو پولت تو:  غوغا

  دمیم بهت رو اون به

 .... حرکت به تو و کنارم زد زانو و عقب دیکش پاشو

 .... نه نه

 * 4پارت*            �� مغرور یـانروا��فرمـ

  نه.... نه.... نه: گفتم لب ریز و صورتم رو گذاشتم دستمو دو

 صورتش کینزد برد عقب دیکش رو سرم و  موهام نیب انداخت چنگ

 ؟ یدیفهم یکنیم گوش منو یها حرف فقط:  زد داد صورتم تو و

 یموظف هم تو و ، داره نیقوان خونه نیا:  گفت که ندادم رو جوابش

  ، یکن اعطاعت رو نشیقوان

 .... آخ رو موهام کن ول اخ....  آخ:  غوغا

  هاناااااا:  هوداد



 
 
 

 

  داداش جان:  گفت و نییپا اومد بدو بدو ها پله رو از دختر هی

 برگشت و ستادیا محکم و اقتدار با و بشیج تو کرد دستاشو و کرد رهام

  ، گفتم که یاتاق ببرش:  گفت بود هانا که دختر اون سمت

 .... گهید زی،چ چشم: هانا

 .کرد سکوت دختر باال اورد دستشو

  یکن دیبا کاریچ یدونیم خودت:  هوداد

 خوامینم من پاشو:  گفت اروم و گرفت دستش تو دستمو و سمتم اومد 

  نترس پس کنم تتیاذ

 که ها پله کی،نزد کـــردیم ام کمک قدم به قدم ، شدم بلند کمکش با

 ریت چنان ، دیکش ریت پهلوم گذاشتم پله نیاول رو که رو پام ، میدیرس

  ، نشستم و رفت ضعف دلم که دیکش

 ؟ یبر راه یتون ینم:  هانا

 تو زده لگد شیگاو کلیه اون با ، کنهیم درد پهلوم اخ....  اخ:  غوغا

  ختیریب ، میآهن مرد من ،انگار پهلوم

 ینجوریا من داداش درمورد ساکت سسسیه:  گفت و دیخند آروم هانا

 .....چون نگو

  خدا ی،ه کنه یدار طرف هم ،خواهر بزنه داداشت گهید اره: غوغا

 هی من انوقت میبزن باهم میدار حرف یکل ، باال میبر ایب فعال:  هانا

 ، یهست توهم االن ی،ول نایا نیب بودم موئنث

 . باال میاومد هارو پل دونه دونه  گرفت رو بغلم ریز باز

 کـــرد باز اتاق در ، ستادیا یرنگ یاسی در ،جلو گذشت راهرو از

 همه کردم اتاق سراسر به ینگاه نشوند، تخت لبه منو داخل میرفت

 دوست رو یاسی رنگ یلیخ ،من بود یاسی اتاق داخل یها لیوسا



 
 
 

 

 رو نگاهم پام رو حوله گرفتن قرار با ، نداشتم اتاق نیچن حاال تا دارم،

 ، هانا سمت دمیکش

 تو رمیم گهید ماه ،چند سالمه۱۹، هست هانا اسمم من خب خب:  هانا

 �� خوشگل خانوم شما و ، سال ۲۰

  سال پانزده تو رفتم تازه ، غوغاست اسمم منم:  غوغا

 نه دوست البته میبش یخوب یها دوست وارم دیام خوشبختم:  هانا

  کن اعتماد من به خواهر

  ، بمونم نجایا خوادینم دلم من ، کنم فرار یکن کمکم یتونیم:  غوغا

 ، فهمهیم هوداد بخورم تکون چون نخواه ازم نویا:  گفت و شد بلند هانا

 رو گذاشتم هم ها لباس نیا ، ینش تیاذ نجایا دمیم قول بهت من نیبب

  بپوش نایا ایب بعد حموم برو تخت

  ، رونیب رفت اتاق از

 بخاطر نبود نجایا فکرم اصال ، حموم رفتم شدم ؟؟؟بلند کنم کاریچ حاال

 داخل شامپو یچ هر فقط ، نکـــردم توجه اطرافم و دور به ادیز ، نیهم

 هم موهام ،  کردم یخال شامپو سر رو حرصم زدم خودم به بود حموم

 یرو یها لباس ، رونیب اومدم دمیچیپ خودم دور رو حوله و شستم

 یدامن شلوار هی با یمشک رنگ به یبند دو تاپ هی ، برداشتم رو تخت

 ، بود گذاشته برام هم ریز لباس و ،یخی اندازه رو هی و ، یخی رنگ به

 کردمیم خشک رو موهام داشتم حوله با ومدیم بهم ، دمیپوش هارو لباس

 باد به کرد باز در که یاون تا ،برگشتم شد باز زدن در بدون در که

 موهام رو انداختم یروسر مثل رو حوله هوداد، دمید که رمیبگ حرف

 نامحرمم نباشه یچ هر باشه دشید جلو گردنم و موهام نداشتم دوست

 . بود



 
 
 

 

 زدم دستمو منم ؟ بود اندازت:  گفت و داده هیتک در به بیج در دست

  یچ: گفتم و کمرم به

 ،و کردم تنت باال به نگاه هی فقط من ؟ بود اندازت نیسوت:  هوداد

  گفتم رو زشیسا

 اومدم بلند یصدا با ، یچ نخود زیه پسر!  ؟یچ گفت االن نیا هااااان

 چشم جز گفتم یچ ،هر یریگیم خون خفه:  داد ادامه که بزنم داد

 یکن چیپ بخچه رو خودت من جلو که نمیبینم یلیدل بعدم ، یگینم یزیچ

  بهت گمیم زمان مرور به رو نایا ،

  یییپرو یلیخ: غوغا

 کوتاه االن تا موهات درزم:  گفت و کرد صورتم تو نگاه خونسرد

 خوردش خودم کردنش کوتاه یبرا بره دستت بعد به نیا از یکرد

  کنمیم

  ؟یباش یک خر: گفتم داد با بود اعصابم رو بدجور پسر نیا

 کردم آرزو کال افتاد صورتش به که نگاهم گفتمیم نویا دینبا یوا یوا

 یدیسف قرمز یها رگ که افتاد چشماش به نگاهم ، رمیبم االن نیهم

 باز چشمم که نی،هم کردم پلک ناخواسته ، بود کرده احاطه رو چشمش

 ......... کردم

 .......غغغغغغغغغغغغغغغغیج

 *5 پارت*            �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 ، دمیترس دمید صورتم یمتر یلیم ،صورتش کردم باز چشمم که نیهم

 من نامحرم شما نیکن تیرعا رو اتون فاصله:گفتم و عقب رفتم قدم هی

  نیهست

 یتالف رو اشتباهاتت تک تک ؟ یکنیم فیتعر جک یدار هه:  هوداد

  ، کنمیم



 
 
 

 

  برم بزار منو یستین یعدد: غوغا

 فشار لحظه ،هر وارید به چسبوندم و گرفت رو گلوم حرکت هی تو

 یچ ،هر دستش رو گذاشتم دستمو ، کرد یم شتریب گردنم دور دستشو

 ،فشار نشد که نشد بکشم نفس بتونم و کنم آذاد رو گردنم که زدم زور

 .... کرد برابر دو دستش

 رمیگیم دینشن رو حرفات:  کـــرد زمزمه و چسبوند گوشم به لبشو

 ...ن...ن: غوغا

 ،چون فهمهینم یکس نجایا هم یریبم: وگفت کرد شتریب رو دستش فشار

  من نیزم نجایا دور تا دور متر صد تا

  ، کــرد نگاهم پوزخند با و عقب دیکش رو سرش

 بگم تونستم فقط بشه بسته که رفتیم گهید داشت چشمام ونهید ادم نیا

 .....ه.....ش....با:

 افتادم، صرفه به عقب داد هلم

 ، دارم ها برنامه برات امشب از عروسک:  هوداد

 ، دمیکش نفس اروم اروم و اتاق کف یها پارکت  رو گذاشتم رو سرم

 عقب دمیکش و دادم سر نیزم رو رو خودم صورتم سمت اورد دستشو

 یزیچ هی لب ریز و دارم نم یموها رو دیکش و اورد تر جلو دستشو ،

 ی،لعنت بستم رو چشمام ، رونیب زد اتاق از و شد بلند ، کرد زمزمه

  شدم زیخ می،ن هانا یصدا با ، کنم فرار نجایا از دی،با

 ؟! یشد قرمز چرا اومد سرت ییباال یچ من یخدا:  هانا

 گاوت داداش از برو یبدون یمشتاق یلیخ اگر: گفتم باز مهین یچشما با

  بپرس



 
 
 

 

 زد لب  صدا نیتر آروم با و پاش رو گذاشت کرد بلند سرم شد خم

  اریب برام آب هاکان:

 با یدار توقع االن: وگفتم کردم نگاه هانا صورت به باز مهین یچشما با

  باشه دیشن هاکان دمیشن زور به که من ارومت یصدا نیا

 دست به وانیل دمید ،هاکان من چپ سمت گرفت کرد بلند دستشو

 از پر یچشما ،با دیشن نویا یصدا یچجور نیا..... نیا ،اع ستادهیا

  ، کردم دوشون هر به نگاه تعجب

  ؟ شد ینجوریا چرا:  هاکان

  هوداد: هانا

 دستش یکی ،اون کمرم ریز اورد دستشو و زد زانو کنارم اومد هاکان

 هی ، داد آب بهم هم هانا ، تخت رو گذاشتم کرد بلندم ، پام ریز برد هم

 یتشکر از پر نگاه ، دیکشیم ریت بد گلوم و شدم بهتر خوردم آب از کم

  ، کــردم هاکان به

 ی ریبگ رو زبونت جلو کم هی فقط شه،یم درست یچ همه:  هاکان

  کنهیم فرق ما هیبق با کم هی هوداد

  بودنش گاو تو هم فرقش: غوغا

 با و تخت متکا رو از کردم بلند رو ،سرم موهام شهیر دنیکش ریت با

  تخت رو زدم ضربه

  کنهیم درد ، یلعنت...  آخ: غوغا

 ؟ درد ،کجات شهیم اروم االن باشه اروم اروم: هانا

 دردش از تونستمینم گرفتم رو سرم یدودست و تخت رو زدم یغلت 

  بزنم حرف

 ..... آخ



 
 
 

 

 * 6 پارت*            �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 ؟؟؟ هو هی شد چت غوغااااا:  هاکان

  ، تخت به نکوبه یه خودش تا ریبگ پاهاشو: هانا

 آخ..... شیر:  بگم تونستم فقط ، ومدینم باال نفسم که بود یحد تا رشیت

 کنهیم درد موهام شهیر... 

 . شد روان چشمام از اشک

 شد آروم خودش که تا ، ــدمیکش غیج نقدریا کنم، تحملش تونستمینم گهید

 میرفت هم ،بعدش شستم رو صورتم ییدستشو داخل رفتم هانا کمک با ،

 یصندل از یکی یرو منو هانا ، شام موقع و بود شده شب گهید ، نییپا

 رو زیم تا شد کار به دست هم خودش و نشوند یخور ناهار زیم یها

  ، نهیبچ

 حد چه تا التتی،تحص یکردیم یزندگ ،کجا بگو خودت از غوغا:  هانا

 ؟؟ کــرد کارو نیا چرا مادرت ،

 مادرت گفتیم فیکث خوک اون به ، شد اشک پر چشمام مادر اسم با

  ،هه

 هی خواستیم دلم دخترا تمام مثل منم هانا:  گفتم و انداختم ریز رو سرم

 ، بود تر بزرگ مامانم از سال دوازده من ،پدر باشم داشته خانواده

 مرد، بابام دید که هم مادرم ، دادم دست از خون سرطان بخاطر پدرم

 که یحد ،تا محله ینما انگشت میبود شده ، اون و نیا بغل تو بود جون

 تخم از ستین معلوم گفتنیم بهم بزارم رونیب خونه از تونستمینم رو پام

 ریپ هی...ی... بخاطر منو:  دادم ادامه هـــق هق با ، هست یآدم کدوم

 منم گهید مرد ریپ هی به فروخت ، بشه زنـــش خواستیم که خرفت

 بعد شدم، میقا ها درخت نیب پارک تو رفتم و اونجا از کردم فرار

 یبدبخت تمام روژانم با ی،وقت شوهرشه کنار که دمید رو روژان دوستم



 
 
 

 

 یمرد ،با نداره یدرمون دست یزندگ هم اون ، کنمیم فراموش هام

 یکل پدرش ، پیخوشت و جون خب یول سالشه۳۱ که کرد اذدواج

 روژان خالصه ، خوادشیم عاشقانه پسر یول کرد قبول تا زد کتکش

 یجیساندو میرفت ،بعد بود مهم جلسش چون رفت و گذشت من کنار رو

 رفت ،اونم دنبالش اومد شوهرش راننده ها ساندوج خوردن از بعد ،

 اتفاق اون که گذشتم کوچه تو ،از برم یاصل ابونیخ از دمیترس ،منم

 ......  افتاد برام

:  گفت بهم محبت با و گرفت تودستش دستامو و زد زانو پام جلو

 یبش تیاذ زارمی،نم یمن خواهر گهید تو تموم یناراحت گهید زمیعز

  کن پاک هارو اشک نیا هم ،حاال

 کرد شروع هم هانا ، کردم پاک هامو اشک و دادم تکون رو سرم

 ، زیم سر اومدن که زد صدا رو پسرا ، خونه آشپز تو از ، زیم دنیچ

 داده سفارش تزایپ هانا ، نشست شیصندل پشت و اومد هم غضب زیم

 ، خوردن آروم اروم کردم شروع ، تزایپ یبرا بود زده لک دلم ، بود

 حرف به فقط ، نخوره هوداد به چشمم که بودم انداخته نییپا سرم

  کردمیم گوش هاشون

 ؟ ومدین هنوز یکالر منید:  فنیاست

  رونیب رهیم دوستاش با که گفت نه: منید

 به هواسش نکهیا یجا بشه مشخص فیتکل دیبا امشب:  فنیاست

  گردهیم ور اون نوریا باشه شوهرش

  زنت من داداش: هاکان

 ،به دوستاش یخوشگذرون و آغوش یجا تا کن محبت غرق رو

  ارهیب پناه تو آغوشت

 اگر یخورینم چرا زمیعز یخواهر غوغا ، مردا شما دست از: هانا

 ؟ بدم سفارش یدار دوست یزیچ هر برات برم ؟تا یندار دوست



 
 
 

 

  هیادیز هم سرش از:  گفت ،هوداد که ستین ازین ممنون بگم اومدم

 ، نداشتم رو نیا با کل کل حوصله اصال که بود داغون میزندگ انقدر

 . شدن بلند خوردن که رو ،غذاشون دادم حیترج سکوت پس

  ، کــردن جمع رو زیم کرد شروع هانا

  ، ستین تو فهیوظ نیا هانا:  هوداد

 محکــــم لگد هی، کنم لیتحل و هیتجز رو نگاهش اومدم تا شد بهم ریخ

 آشپز یورود سمت خورد سر یصندل که یجور یصندلــ هیپا به زد

  ، نیزم خوردم سر رو و گرفت یصندل جلو رو پاش ،هوداد خونه

 .... آخ:  غوغا

  پاشو(  داد با:)هوداد

 یباال اومد نتونستم ، بشم بلند که زدم هیتک دستم به د،یکشیم ریت سرم

 توهم با: گفت و پام به زد لد با ، کرد بهم ینگاه غرور با و ستادیا سرم

  شو ،بلند یکنیم یباز نقش من یبرا که ستین تئاتر صحنه نجای،ا پاشو

 گهید یکی زارمیم شدم چالق ی،وقت برخورد طرز چه نیا داداش:  هانا

 ......نمینب گهید ، کنه خونه یکارا

 . شد خفه رسما هانا زد که یداد با هوداد

 بزنم ، منم مالکش ،االن منه مال دختر نی؟ا یکنینم نییتع تو: هوداد

 ، یندار زدن حرف حق تو کنم خورد هم هاش استخون تکه تکه

 هانا یصدا ، کــــردم جمع رو ریم رفتم و شدم بلند بود یبخت بد هر با

  افتاده در داداشش با من بخاطر که دمیشنیم رو

 مگه نداره یسن اون ، یکنیم تشیاذ چرا سنگ ، یدل سنگ یلیخ:  هانا

 ..... دلش و سالشه۱۵ فقط ،اون چندسالش

  بشنوم خوامینم گهید:  هوداد



 
 
 

 

 اومدم خونه آشپز از ، شستم هاهم ،ظرف دمیزکشیم یرو دستمال با

 .... دمید که یزیچ با رونیب

 ��... نداره امکان نیا

 * 7 پارت*            �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 نیا.....  من یخدا ستین حضم قابل برام که نمیبیم رو یزیچ دارم من

 که شرتیت ، هست حموم نجایا ،انگار گـــردهیم خونه تو ینجوریا چرا

 یزایچ حاال رونیب زده عضالتش تمام ، ویما شورت با ستین تنش

  بماند، ،اهومش ا هم یمنحرفات

 ؟ینیبب ارمیب درش:  هوداد

 ؟ رو یچ: گفتم هوا یب

  یجیگ یلیخ ؟ ارمیب در یلیما اگر:  گفت شخندین با

  هیچ منضورتون دمیفهم خودم ، ادب یب:غوغا

 یعصب یچشما با دید ،منو اومد در راهرو یبهداشت سیسرو از هانا

 ها پله از بدو بدو یکی ،دوتا ها پله سمت دمیکش و گرفت ،دستمو

 دختــر:  گفت و بست اتاق در ،هانا یاتاق داخل میرفت ، باال ـــمیرفت

  ،هوووووف نزن حرف اصال من داداش اون با ،غوغا

 ریز برد دستشو دو ، زدیم نفس نفس یه و رفت یم راه اتاق تو

 و گرفتم دستشو شدم بلند ، کـــرد رهــا موهاش حرص با و موهاش

  راست یریم یه و چپ یریم یه ؟ چخبره  ؟ مگه شده چش:  گفتم

 صورتت نصف نگاه ، نکن شیعصب کنمیم خواهش ازت غوغا:  هانا

  کبوده

 ،مجبورم صورتم رو گذاشت کرد نمناک دستمال هی حرس با شد بلند

 .بکشم دراز تخت رو کرد



 
 
 

 

 ینارنج نازک هم اونقدر بابا خوبه سرم بخواب کنارم ایب: غوغا

 ،  ستماین

 .دیخواب کنارم و داد تکون باشه یمعن به یسر

 خواب که بود شب از یساعت چه دونمینم ، برد وخوابم شد نیسنگ پلکام

 هم از روته شیپ که یا ندهیا نزار نزار: گفتیم همش که دمید بابام

 دنید با ، گفتیم کلمه چند نیهم فقط دمیپرس ازش یچ هر ، بپاشه

 نفس نفس ، دمیپر خواب از بابام سمت کردن حمله که گرگ چندتا

 به آب رفتم شدم بلند تخت رو از ، میشونیپ رو بود نشسته عرق ، زدمیم

 ، دادیم نشون رو صبح پنج ، کـــردم ساعت نگاه اومدم ، زدم صورتم

 .ومدینم چشمام به خواب

 رو رونیب خونه اشپز پنجره از ، خوردم اب کم هی ، خونه آشپز رفتم 

 یینما خود یوحش توت و یبولوبر از ییها بوته ، کــردم نگاه

 ، کــردم باز پنجره در برداشتم ظرف هی ، یآن میتصم هی ،تو کـــردمیم

 خوشمزه بزرگ سید ، خوردم هم دونه چندتا ، دنیچ کردم شروع و

 ، اوردم در کاسه هی و کردم باز رو نتیکاب در و زیم رو گذاشتم رو

 بدجور دلم ، بشه گرفته ابشون تا حوله رو گذاشتم شستم که هارو توت

 و ادر تا گشتم هارو تیکاب تک تک پس بود، زده لک وپز پخت یبرا

 کیپنک یکل ، شدم کار به ودست کردم دایپ رو کیپنک یبرا الزم مواد

 درست هم یبلوبر معجون هی ، دمیچ هم خوشگل زیم به کردم، درست

 پارچ ، یبلوبر وانیل هی بود ریش وانیل هی یکس هر دست کنار ، کردم

 و دمیپر ، هاکان یصدا با که زیم رو بزارم خواستم رو دستم یا شهیش

  ، شد ریخاکش و خورد افتاد

 .....  خانوم غوغا:  هاکان

  دمیترسیم بودم منم گرگ رود باد هیشب صدات معلوم خب: منید

  ریبخ باتونیز صبح سالم( یانرژ با:) گفتم و کردم دوتاشون به ینگاه



 
 
 

 

 منید کول رو زد دست با و داخل اومد خونه آشپز یورد در از فنیاست

  ریبخ زشت جغد دو صبح:  گفت و

 زیم پشت موهاش رو هم ،حوله شلوار و تاپ هی با شد وارد هم هانا

  گرسنمه من ریبخ یهمگ صبح: گفت و نشست

 دخترا باش مارو یدادا گمیم االن اما بدم جوابت نشد اومد هانا  : منید

  هه ما یبرا رنیم ضعف و غش کم

  چسبونده آمپر نبود ششیپ زنش شبید نیا: هاکان

  داره ضعف و غش هم نیدرامیفرهید و فونینیاستام اخه:  گفتم هوا یب

 هانا هوا رو رفت جمع قهیدق چند بعد گفتم یچ من دنینفهم انگار اول

 ، دیخندیم بلند بلند و زیم رو زدیم مشت یادیز خنده از

  ها حرف نیا از میداشت خانوم غوغا:  فنیاست

  گفتم هوا یب دیببخش خدا به:  گفتم و نییپا انداختم شرمنده،سرم

  ها ییاومد خوب شیخداه یول نداره یاشکال: منید

 ...... ،که دنیخند کردن شروع بلند بلند باز

 ، شد وارد زغضبیم

  سرتون رو نیگذاشت رو خونه خبرتونه چه: هوداد

 نمیبش برم که کرد اشاره ابرو و چشم با هانا ، بستن ششونین تک تک

 نمیبش خواستم دمیکش رو یصنـــدل رفتم منم ، بخورم صبحانه ریم سر

 ، سمتش رفتم و سرجاش گذاشتم رو یصندل هوداد حرف با که

 یها ارباب با زیم سر شده یداریخر که یا برده حاال تا یک از:  هوداد

  نجایا گمشو ،پاشو خورهیم صبحانه خونه

 وانیل: گفت و کرد باز لب قهیدق پنج از بعد که ، ستـادمیا دستش کنار

  دستــم بده رو ریش



 
 
 

 

 کف گذاشتم و گرفتم وانیل ی،جور دستش دادم و برداشتم ریش وانیل

  دستش، به  نخوره دستم که دستش

  ؟ یچ یعنی نکارایا( اعتراض با:) هانا

 از هانا یها حرف به توجه بدون و دیکش سر رو ریش وانیل هوداد

 سرم به ائیاش برخورد با  که دینکش یطول رونیب زد خونه اشپز

 .... رفت یاهیس چشمام و شد یچ دمینفهم

 نه... یآ.....  آخ

 * 8 پارت*            �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 خونه آشپز یورود در به ،نگاه میشونیپ رو گذاشتم رو دستم هی

  سمتم، بود کرده روپرت یلباس سبد کـــــردم،

  دارم کارت رونیب ایب نگفتم مگه: هوداد

  دمینشن:  گفتم بغض و یاشک یچشما ،با سوختیم بدجور میشونیپ

 ، نهیهم ییایب یدون گوه از یوقت ، گهید معلوم خب( :  هوداد) زد داد

  ، بدبخت دیبد دیند ، یزد زل که یدیند لیوسا با و خونه حاال تا انگار

 و کردم بلند صدام خودش مثل منم باشم ساکت برابرش در تونستمینم

 خدا و نبودم دار پول تو امثال و تو مثل ،درست نداشتم درست:  گفتم

 خوردم بخورم خشک نون باشه شده نداشتم کج رو پام حاال تا که شاهد

 هر به ،دست یبکش یندار روز هی اگر تو ، ندادم یکار کثافت به تن و

 ...... مغرور ، یبش بلند باز تا یزنیم یکار

  ، گــرفتم خون ،خفه دهنم تو زد که یدست پشت با

 تا امیب حالت به ی،وا یشوریم هارو لباس حموم، تو یریم:  هوداد

  یکرد خطا پا از دست



 
 
 

 

 ، حموم داخل رفتم و ، کــردم جمع دونه دونه رو ها لباس و زدم زانو

 رو کـــردم پهن شستم زیتم هارو لباس ، شستن کــردم شروع هیگر با

 رفتم باز ، کنم درست هم غذا االن دیبا پس ام خونه نیا زیکن من ، بند

 درست هم غذا عی،سر زیم رو دمیچ رو فسنجون لیوسا خونه آشپز

 نهیس که رونیب اومدم خونه آشپز از ، کــردم خاموش هم برنج ، کردم

 ، شدم هوداد نهیس به

  یکن جادیا کیتراف جلومن دی،نبا ینگرفت ادی هنوز: هوداد

 و صورتم تو کرد پرت و دراورد رو کتش ، کنار دمیکش رو خودم

  ایب دنبالم: گفت

 وارد اروم یها قدم با سرش پشت منم اتاقش داخل رفت رفتم دنبالش

 هوداد چون یاخالق بد و مغرور مرد با که دمیترسی،م ترسمیم ، شدم

  بارهیم یرحم یب چشماش از که بشم تنها

 بخواب و بخور یبرا ، گمیم یچ نیبب کن باز گوشاتو خوب: هوداد

 زیتم اتاقم ، یدیم انجام مو به مو رو فتیوظا پس ، نجایا یومدین

 رفتار باهات بد نشسته لمیوسا رو خاک نهیبب امی،ب روز هر یکنیم

 با که نییپا انداختم رو سرم ، اورد در پرهنش حرکت هی با ، کنمیم

 رو نام موئث ظاهر گول من نییپا بنداز سرت کمتر: گفت پوزخند

 ، باشه آماده غذا برگشتم حموم از ، خورمینم

 و غد  بشر نیا حموم، داخل رفت و شد رد من مبهوت یچشما جلو از

 عیسر برم ، مادرش و پدر کنننیم تحملش یچجور موندم ،من اخمو

 . دستش ندم بهونه باز تا کنم اماده رو ناهار

 ، کردم بلند رو سرم منید یصدا با ، دمیچ رو زیم خونه آشپز رفتم

  ، کنمینم داشونی؟؟؟پ کجان ها درد سر قرص نیا غوغا:  منید

  ارمیم براتون نیبر شما:  غوغا



 
 
 

 

 . رونیب رفت حرف بدون

 براش رو کردمیم درست بابام یها درد سر یبرا شهیهم که یمعجون 

 . کردم درست

 عیسر بخور گفتم دستش دادم رو وانیل ، حال داخل رفتم بدست وانیل

  ، شهیم آروم

 .....که نگفتم سردرد قرص گفتم من: منید

  شهیم آروم دردتون سر زود نیبخور شما: غوغا

 نه: گفت کرد زهیم زیم رو کمش هی یوقت ، بخور تا ستادمیا منتظر

 منم کاش ، بهتر یخال منی،د منید آقا نگو هم گهید ، خوبه هم طعمش

  داشتم خواهر هی

  یاوک یباش من خواهر گهید دیبا تو االن البته

  یاوک: غوغا

:  گفت و دیکش غیج هی و خونه داخل اومد بپر بپر با کانگرو مثل هانا

  ، جون یجونم آخ نداره حرف هیعال نیا یوااااااا

 نگاهش کنهیم بلند سرش که پنجر پشت مارمولک مثل هم منید منو

:  هانا ، خوشحال نقدریا که شده یچ بگه میبود منتظر میکردیم

 بام میبر هم بعدش نمایس میبر گرفتم طیبل هممون یبرا امشب یوااآااااا

  امشب یبرا دمیچ برنامه یکل ، تهران

 . شدینم خب یول تهران بام برم خواستیم دلم یلیخ شدم خوشحال یکل

 غذا یهمگ ، نبود غذا به اصال هواسم که بودم حال خوش نقدریا

 یلیخ که کرد تشکر یه و خورد بشقاب دو که هاکان ، خوردن

 منید ، یخواهر بود خوشمزه یلیخ گفت که هم فنیاست ، است خوشمزه

 بدون شد بلند و خورد هوداد فقط ، بده قورت بشقاب بود مونده گهید هم

 کن تشکر خونش زیکن از بخواد هیادیز منم توقع ،البته کنه تشکر نکهیا



 
 
 

 

 زیکن:  گفت و ریم رو دیکوب آب وانیل که بود زده زل شیخال یجا به ،

  آشغال سطل تو جاش که نه واگر کنه درست بتونه غذا هم دیبا خونه

 منم کاش هاش، هیکنا و شین همه نیا بخاطر گرفت رو گلوم بغض

 هیبق تیشخص و غرور تو مثل تونمیم منم بگم نیا به تا داشتم پول انقدر

  ، کنم خورد

 ؟ بدم انجام هست یا گهید کار:  گفتم کردمیم زیتم رو زیم که همجور

 باال میبر ایب گفت و گرفت دستمو اومد هانا ، رفت دادن جواب بدون

 .دارم زیسوپرا برات

 با ، بود اتاق وسط جعبه چندتا ، اتاقش داخل باال برد دیکش دستمو  

 فرق داداشت توبا کردمیم فکر هانا: گفتم اروم اروم یاشک ییها چشم

 رو من االن یول یدار رو هوام و یمهربون باهام شهیهم ،و یدار

 سر زارمیم رو داتونیخر االن  خانم ، الشیخیب اصال....  که یاورد

  برداشتم رو پاک نیاول شدم خم ، جاش

 تمام ،من نکن فکر ینجوریا درموردم وقت چیه وقت چیه غوغا:  هانا

  ، دمیخر تو یبرا ینیبیم که یزایچ نیا

 گفت روز چند نیا تو  دمید ازش بار نیاول که یمحبت با و گرفت دستمو

 ستمیا یم هم داداشم جلو باش مطمعن من یخواهرم من یبرا تو: 

  کنه تتیاذ بخواد

 قضاوت زد که منو ببخش خدا رو تو ببخش: گفتم هیگر با و کردم بغلش

  کردم

 پاشو یکرد پاک من با هم رو نتیب آب:  گفت و دیبوس رو صورتم

  ، ادیم بهت نمیبب بپوش ناارویا

  جووووووون: گفتیم مردونه یصدا با اونم و دمیپوشیم هارو لباس



 
 
 

 

 سر خجالت با یشد یزیچ عجب جون بخورمت امیب:  گفت هم باری

 . انداختم ریز

 هو هی که کردم زونیآو هارو لباس کردم باز درکمد برداشتم هارو لباس

 ........ 

 

  هوداد زبان از#

 

:  گفتم و کردم دوبرابر رو اخمم ، خوردیم بهم نایا مئونث جنس از حالم

  یزونیآو ادیز

 اخمتو و لبات اون بخورم من یاوخ: دختر

 کم هی: زدم داد سرش و عقب رفتم قدم هی که صورتم سمت اورد دستشو

  کاراست نیا یجا دیخر مرکز تو کن ایح

  امیم خودم بگو جاش تو: دختر

 نیماش سوار رفتم و گذشتم کنارش از ، ستین شیحال انگار دختر نیا

  پرو و زونیآو نقدریا دختر ، شدم

 میگوش که اومدم در نگیپارک از کردم روشن نیماش ، فقط اعصابن رو

 وصل رو تماس دمیکش میگوش صفحه یرو رو انگشتم ، خورد زنگ

  ، کردم

 ...و هستن خونه داخل مرد دوتا هوداد سالم:  فنیاست

  یچ: زدم داد

  نکنه فرار بوم پشت رو برو بدو منی،د برسون خودتو: فنیاست



 
 
 

 

 یـانروا��فرمـ_ ..... کردم شتریب رو سرعتم و کردم قطع رو تلفن

 * 9_10 پارت*      �� مغرور

  هوداد زبان از#

 بزاره من ملک داخل پا کرده جرعت یک ؟؟؟ باشن تونننیم یک مرد دو

?? 

  دادم فشار شتریب گاز رو پامو 

  انداختم اوردم در رو کتم ، کـــردم پارک عمارتم پشت رو نیماش

 ، اطیح داخل دمیپر وارید رو از آروم و بستم نیماش در ، نیماش داخل

 . شدم وارد راهرو یداخل در از و گذشتم ها درخت نیب از

  منم:  کردم زمزمه آروم ، بودن ستادهیا من به پشت فنیاست و منید

 ، هست هانا اتاق داخل:  منید

 . کردم تر آهسته هامو قدم

 نی،ب ومدیم غوغا و هانا بلند خنده یصدا ، ستـــادمیا هانا اتاق در پشت

 جوووووون: گفتیم که ومدیم هم یا مردونه کلفت یصدا صداها

  هیخوردن اندامت

 از در که بود قدرت پر ضربه نقدری،ا در تو زدم لگد با یمعطل بدون

  ، افتاد و اومد در جاش

  تو با ها پنجره منید:  هوداد

 غوغا و کردیم نگاهم یعاد ،هانا چرخوندم اتاق داخل رو نگاهم

 مینیب رو گذاشتم رو اشارم رون،انگشتیب وفتهیب بود مونده کم ،چشماش

 داخل برگشتم ، نبود یکس کردم چک رو و حموم ، سکوت نشانه به

  ؟ بود یشکل چه:  گفتم و ستادمیا غوغا و هانا به پشت اتاق



 
 
 

 

 یبرا هم االن نیکرد خورد رو اتاقم ،در چتونه شما معلوم داداش:  هانا

 !! سمتم یکرد پشتت من

 هم بش و خوش باهاش ، هان؟؟ اتاقت تو بود یک مرد اون:  منید

  برداشته رو خونه خندتون یصدا  ن؟؟یکردیم

  ها یزد توهم ستین نجایا یکس:  هانا

  دمیشن رو صداش خودم ، ببند شتین هانا(  داد با:) هوداد

  ؟؟؟ بود یک بگو االی ، هیخوردن اندامت جونننن گفت که دمیشن:  منید

 ، زدیم قَه قَه بلند بلند و نیزم افتاد و گرفت رو دلش لحظه هی تو غوغا

 پاش ساق رو زدم لگد با ، شد ریسرآز چشمام از اشک که دیخند نقدریا

 . شد جمع خودش داخل و خنده نیب دیکش غیج که

  ؟؟؟؟ بگو االی:  هوداد

 بلند پامو که شد یطوالن سکوتش ، بده جوابم کردم صبر قهیدق چند

 ...... که پهلوش سمت اوردم فرود قدرتم تمام با کردم

 کرد شروع تند تند و غوغا جلو انداخت خودش حرکت هی تو هانا

 تک تک اوردم دمیخر لباس غوغا یبرا ،که ماجرا کردن فیتعر

  زدم یم حرفارو اون یه و ، بودم کرده مردونه صدام منم دیپوش

 رو غوغا گهید داداش:  داد ادامه تند تند دوبار هانا ، عقب رفتم قدم هی

...... 

 ......  میبندساز اتاق رفتم و رونیب زدم اتاق از حرفاش به توجه بدونه

 

  غوغا زبان از#

 . شدم بلند لنگون لنگون ، کنهیم درد پام ساق.....  اخ



 
 
 

 

 کارا خودم نیبش درد پات غوغا: گفتیم که هم هانا یها ینگران به و

 ییلباسا و کردم تشکر ازش ها لباس بابت ، کردمینم توجه.  کنمیم رو

 کمدم داخل هارو لباس و بردم اتاقم داخل رو بود گـــــرفته برام که

 ، یشیآرا زیم رو دمیچ قهیسل با هم رو یشــــیآرا لیوسا ست ، دمیچ

 تونستمیم کاش ، من جون به افتاد قد دومتر با دادمیم دستش بهونه دینبا

 هم پول از حرف که اون یول ، بشم آزاد تا بدم بهش رو پول کجاهی

 مدرسه برم که نیا یجا االن من ؟؟ کنهیم آزاد منو ـــرهیبگ اگر که نزد

 شهیهم مثل من ، جون پسر هی زیکن شدم بخونم رو رستانمیدب آخر سال

 و شدم بلند ، دادم دست از رو بابام که ها موقعه اون مثل مونمیم یقو

 هانا ، کردم درست کرد چرخ گوشت با یقلقل ،کوفته خونه آشپز رفتم

 میکن آماده رو شام زودتر کم هی میخواهر غوغا:  گفت بهم و اومد هم

  یگرد رونیب میبر نه ساعت قبل میبخور زود که

 چشم به یا: گفتم و دمیکوب بهم دستمو یخوشحال با

 . شد خورد سکوت و آرامش در غذا ، دمیکش عیسر رو غذا

 ، حال داخل رفتم زد صدام منید که کردم جمع رو زیم

  کـــردم ،هوس یاریم زرشک آب برام غوغا: منید

 به عمو یا:  گفت و شمکش رو گذاشت دست و سمتش رفت فنیاست

  فدات

  میبر تا نیبزن پیت نیبر نیپاش ها ونهید:  هانا

 خودم کن تر لب فقط یکرد هوس یچ ،هر منید ماهته چند: فنیاست

  ارمیم برات

 ، دمیخند ینمک که بود دار خنده افشونیق نقدریا

 یخال گرفتم زن کمرم تو من ،بچه کن جمع خودتو برو پاشو:  منید

  خودش رونیب ادیم شهیم



 
 
 

 

 راحتن چقدر نای،ا خونه آشپز رفتم بدو خجالت از زد که یحرف با

 نه ،سنگ چلغوز اون یول خوبن یلیخ هانا و فنیاست و منید شی،خدا

  کنه،یم اخم همش

 گذاشتم رو ینی،س منید یبرا بردم کردم اماده زرشک آب وانیل دوتا

  نشه شور چشمش ات بچه بخور: گفتم و جلوش

 ما هم رو دلت ته از خنده روز چند از بعد یخواهر ممنون:  منید

  میدید

  زمیعز میبپوش لباس میبر ایب غوغا: هانا

 هی و یـــریش رنگ به یبند هی تاپ هی بهم هم هانا ، هانا اتاق میرفتــ

 راسته رنگ کم یصورت شلوار با ، رنگ کم یصورت اندازه رو

 کفش ، صورتم زدم هم کرم کم هی صورتم تو ختمیر هم هام ی،چتر

 ، دمیپوش داد بهم هانا هم هارو صندل

  بزنم رژ برات ایب غوغا: هانا

  خوامینم نه: غوغا

  زارمیم راحتت گلم باشه:  هانا

 اتاق از هم دوش به دوش ، کرد کامل رو پشیت موندم هم هانا منتظر

 . نییپا میرفت ها پله از رونیب میزد

 ها پله از که همونجور ، بودن ستادهیا آماده و حاظر نیاستف و منید 

  هوداد کو:  گفت هانا نییپا میرفتیم

  ادینم گفت:  منید

 ، ستادمیا ها پله نیب منم ، باال یها اتاق باز رفتم و کرد گرد عقب هانا

 با ، نبود حقش اخمو داداش نیا خب یول داره داداش خوشبحالـــش

 و بود زونیآو هوداد گردن از ، کردم بلند رو سرم هانا خنده یصدا



 
 
 

 

 و کـــردیم زمزمه گوشش ریز اروم اروم و دیبوسیم گونش یه

 . خنده یبرا رفتینم لباش د،یخدیم چشماش فقط هوداد یول دیخندیم

 پشت منم شد که رد ارباب خودش گفته به هوداد تا کنار دمیکش خودمو 

 . نییپا رفتم سرشون

 منم شدن خودشون نیماش سوار تنیاسف و منید رونیب میزد خونه از

 ! نشم بشم سوار دونستم ینم بود زده خشکم

  رون؟یب ییایب خونه از که گفت تو به یک:  هوداد

 بزار گرفتم طیبل هم هانا یبرا من داداش:  گفت و کرد یدست شیپ هانا

  ادیب

  خواهرم بخاطر فقط:  هوداد

 هی که میشد هوداد نیماش سوار گرفت دستمو و دیبوس رو اش گونه هانا

  ، بود یمشک یمازرات

 صحبت گرم هانا با ، کرد حرکت و نشست فرمون پشت هم هوداد

 ؟ یخوند درس چندم تا:  گفت هوداد که میبود

  رمیبگ پلممید مونده سال کی:  غوغا

 تو جاش زیکن نه واگر اوردمت هانا بخاطر فقط نداره برت هوا:  هوداد

  است خونه

  نیکرد لطف شما آقا بله( بغض با:) غوغا

 بام میرفت لمیف دنید بعد نمایس میرفت ، گرفت فرار رو نیماش سکوت باز

 هی تا ستادیا هانا ، میگرفت عکس مختلف یها ژشت با هانا با ، تهران

 عکس که ستادنیا یجمع دسته هم بعدش ، ریبگ عکس ازش یتک

 توهم ایب غوغا:  گفت منید که ، نشستم یصندل رو منم رن،یبگ

  گهید میریبگ عکس سایوا کنارمون



 
 
 

 

 منو که داره لطف من به هم هانا ، ریگینم عکس ارباب با زیکن: غوغا

  داره هوامو شونهیم خودش کنار در

 .....خ مثل توهم نگو ینجوریا ایب پاشو: فنیاست

  یدونیم رو گاتیجا که خوبه:  هوداد

 نرفتم کرد اصرار یچ هر هانا ، گرفتن عکس ستادنیا و کردن سکوت

 گفتم من یول داد سفارش یزیچ یک هر مینشست ، کافه هی میرفت بعدش ،

  ، خوامینم یزیچ

 ؟ خب بگو یزیچ هی ،توهم یخواینم یچ یعنی اع غوغا:  فنیاست

  ندارم لیم:  غوغا

 اریب سیخ کاکائو کیک: گفت گارسون به رو ، خودته دست مگه: منید

  خواهرم یبرا

  ؟ خواهرت شد خونه زیکن یک از:  هوداد

 جوشونده هام درد سر یبرا که یوقت از:  گفت و وردین کم منید

  هست مراقبم و کرده درست

 حاکم یبد سکوت کرد، منید منو به ینگاه و کرد زیر چشماشو هوداد

  ، من بخاطر ادیب شیپ دعوا نشونیب نداشتم دوست ، شد

 ....م بخاطر که ستمین یراض من منید:  غوغا

  زایچ نیا الیخیب یخواهر درزم ، موافقه یک شطرنج نیایب اغا:  منید

  هستم که من:  فنیاست

  هستم منم: هانا

  مخالف، ای موافق نیبب که کردن هوداد نگاه منتظر

  موافقم من نیبد شکستم نیتون ینم نیدونیم که شما:  هوداد



 
 
 

 

:  منید هستم منم شطرنج یباز یبرا نیبزار شرط اگر:  غوغا

  میبزار یشرط چه بگو هم خودت یداد دهیا خودت که حاال نیآفرررر

 گفت برنده یزیچ هر: گفتم و دادم سوق هوداد یها چشم تو نگاهمو

  بازند بده انجام دیبا

  موافقم:  هوداد

  کنار نیبش بچه الف گهیم داره که بود معلوم هوداد یچشما از

 . یشیم طیخ که این

   تونمیم پس اُکن،یب غوغا گنیم من به یول 

 لذت با رو کاکائو کیک منم شد، مشغول یک هر گارسون اومدن با

 منید نگاه کردم بلند رو سرم یوقت که خوردم تند تند نقدری،ا خوردم

  نویا نگاه:  گفت و دیخند منید ، کردم

  هیچ:  گفتم منگوال مثل

 شکالت ظرف تو وفتنیم که ها ساله هی بچه هیشب یشد:  داد ادامه منید

  شینیب نگاه

 رو گذاشتم رو دستمال ، کردم زیتم رو صورتم و برداشتم دستمال هی

 شد دهیکش یوحشتناک طرز به میصندل کنم بلند سرم اومدم که نی،هم زیم

 .... و عقب

 ...نجاستیا چرا نیا نه

 *11 پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 ، خورهیم بهم ازش حالم ، کنهیم کاریچ نــــجایا نیا نه.... نه

 رو شدش مشت دست و خودش سمت چرخوند کامل رو یصندلــــ

 ، دمیکش عقب دستمو که دستم سمت آورد

 ? شهینم تیادیز نفر سه ، یپلکیم دارا پول با کوچولو موش_ 



 
 
 

 

  شو خفه:  غوغا

 دتیسف برف یبرا یگینم بزرگه زشونیسا معلوم قوارشون و قد از_ 

 ... یبخور جر باشه یادیز کم هی

 من نداره یربط تو به گمشو برو:  گفتم و حرفش وسط دمیپر داد با

  کنم،ینم کاری،چ کنمیم کــــاریچ

 داشتم که هم نی،ماش داشتم که خونه ، یکردیم رد منو چرا خب_ 

 ......م  وسط نیا ،فقط

 . افتاد و گفت یآخ ، اومد فرود صورتش رو که یمشت با

:  گفت و گرفت قشوی و زد ،زانو زد بهش که یعیسر مشت بعد هوداد 

 یب سگ ، ستین صاحب یب دختر نیا ، کن وا رو هات گوش خوب

 ، منم صاحبش ، یچیبپ دستت دور رو قالدش یبخوا که ستین صحاب

 هیکاف فقط حالت به یوا کن باز رو تیباباقور یگوشا نیا نیبب فقط

 چنان ، یزنیم حرف بدنش و تن از یدار دوبار ای یدنبالش بفهممم

 باز نتونه یدکتر چیه که کنم خورد رو نتییپا به کمر یها استخون

  ؟ یدیفهم کنه شیبند سرهم

  ؟ شیشناسیم کجا از:  داد ادامه و کرد صورتش حواله یمشت

 که یاشغال هی تو محمد خورهیم بهم ازت حالم:  گفتم و کردم یدست شیپ

 .... و میوفتیب ها زبون سر یشد باعث

 .... فقط من غوغا نیبب: محمد

 به اسمش:  گفت شمرده و آهسته و فکش تو زد گهید مشت هی هوداد

  ارین زبونت

 با نقدریا  ستین من ریتقص بشه جنده خواست خودش مادرت:  محمد

  ، شکمش تو زدم پا با که شدم یعصب حرفش نیا

  گمشو برو پاشو:  هوداد



 
 
 

 

 زد کافه یورود در از و گذشت ها زیم کنار از و بلندشد زور به

 نوبت حاال:  گفت و کرد نگاهم حضم قابل ریغ اخم با هوداد ، رونیب

 خونه میریم نی،پاش تو

 .رونیب میزد کافه از و دستموگرفت هانا

  شده یعصب کم هی باش آروم غوغا:  هانا

  ها شنوهیم صداتون ساکت:  منید

 هر لشیاستا نیا با ، محکم و اقتدار با ، بود ستادهیا ما به پشت هوداد

 سمت رو ،سرش هووووف گندش اخالق با یول شدیم جذبش یکس

 مهتاب نور ریز شیشگیهم اخم با صورتش رخ مین و چرخوند راست

  ، ومدیم چشم به

  دیبش سوار:  هوداد

 و کرد روشن رو نیماش ، شد سوار قهیدق چند بعد ، میشد نیماش سوار

 با که بود باال سرعتش نقدریا شد، کنده جاش از نیماش آف کیت هی با

 باز نیماش در ، کردم ریگ یصندل نیب و جلو به شدم پرد کردنش ترمز

 .شد ادهیپ و کرد

 ،خواستم رونیب دمیکش خودمو یصندلــــــــ نیب از مکافات هزار با

 بدنم یاعضا تمام دادش با که نییپا امیب نییپا بزارم نیماش از پامو

  حرکت یب و شد خشک

  االی داخل نیبر هانا با فنی،است منید:  هوداد

 ....غوغا بدون من داداش:  هانا

  داخل برو گفتم:  هوداد

 اومد قرمز صورت بلندو یها قدم با ، دمیلرز خودم به هانا یجا به من

 داخل پام که کرد رحمم خدا ، هم به دیکوب منو سمت ،در نیماش سمت



 
 
 

 

 و کرد باز رو مخالفم سمت در ،  بود شده قطع االن نه واگر بود نیماش

  شنومیم:  گفت و شد سوار

  ن؟یشنویم یچ..چ....چ:  غوغا

 بهم درست و باش ،آروم ؟ شناسهیم رو تو کجا از پسر اون: هوداد

 کاریچ یباش دهیفهم دیبا روز چند نیا تو خودت...  نه واگر بده حیتوض

  کنمیم

 کال اون ، میکردیم یزندگ که یا محله داخل پسر اون.....او:  غوغا

 بر داشتم مدرسه از که روز هی، شدیم محل یدخترا تمام مزاحم

 که هم بعدش ، زدمش لگد با منم شد مزاحمم راهم سر ،اومد  گشتمیم

 یسر به خاک یکارا(  دادم ادامه و بستم رو چشمام......)شنهادیپ بهم

 ......دمید ییهو هی هم االن ، نه گفتم منم داد

 هااااااان دیسف بدنت فهمهیم کجا از اشغال اون( : داد و اخم با) هوداد

 ??? بزن حرف هاااان دتید لخت دی،شا

 نگاه یک هر خب....خ...خب:  گفتم و گوشم رو گذاشتم دستمو ترس از

  روشن پوستم ،رنگ دیسف پوستم که فهمهیم کنه هم صورتم به

  نییپا گمشو:  گفت و جلو دیکش خودشو

 تو کردم پرت خودمو ، خونه تو دمیدو و کردم باز در یچجور دمینفهم

 اروم کم کم داشتم گذشت قهیدق ،چند زدمیم نفس نفس ، خونه آشپز

 ...... پروندم جا از دادش یصدا که شدمیم

  اریب قرص برام درد سرم:  هوداد

 قرص و آب وانیل هی کردم باز رو خچالی ،در لرزون یدستا با

 کجا یعنی، دمشیند هم اطیح داخل ، دمشیند حال داخل رفتم و برداشتم

 هانا اتاق در جلو از ، باال رفتم ها پله از ، هست اتاقش حتما??? رفته

  زدم در ستادمیا در پشت اتاقش سمت رفتم گذشتم



 
 
 

 

  تو ایب: هوداد

 یب همش چرا نیا برهنه باالتنه با بود نشسته تخت رو ، داخل رفتم

 بهش رو قرص بسته و آب وانیل ، هووووف نامحرممم من گهینم لباس

 . دادم

 

 گفته بهت که منید هوم، یبش راحت دستم از خوادیم دلت یلیخ:  هوداد

 ..... انوقت ینداد ییـــایمیش مواد بهش خوام،یم قرص درد سرم بود

 بُهت با ، سرم رو کرد یخال رو وانیل بارهی ، ستادیا رو به رو شد بلند

  کــــرد، یجور نیا چرا نی،ا کردم نگاهش تعجب از پر یچشما و

  ؟ کردم کــــاریچ..یچ من مگه آغا:  غوغا

  ، باال بزن رو شلوارت پاچه:  هوداد

  ؟ یچ: غوغا

 رو هاش هیتک و داد جر تنم تو رو شلوار و شد خم لحظه هی تو هوداد

  ، اتاق تو کرد پرت

 ....من آغا ؟ نیکرد ینجوریا چرا....چ(هیگر با:) غوغا

  ، ادین در صدات سسسسسسسسیه ساکت: هوداد

 تا دمیکش یم و گرفتم رو انداز رو ، دیچرخیم پام ساق رو نگاهش

 ایخدا کنهیم نگاه که ینجوریا مرد نیا ایخدا کنم میقا رو پاهام یلخت

 ......ن..... و شد خم ، کنم کاریچ حاال

 * ۱۲ پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 که کرد غرش ببر مثل دوبار ، عقب رفتم قدم هی که طــــــرفم شد خم

 ، عقب رفتم قدم هی چرا که خوردن گوه به افتادم.... 



 
 
 

 

  ، سرجات برگرد:  هوداد

 دستشو ، جلو برم قدم هی تونستمینم که دیلرزیم نقدریا ،بدنم نداشتم توان

 رو تو:  گفتم لرزش با اروم ، بستم رو ،چشمام شلوارش کمر سمت برد

 ، نیبگ شما یچ هر ، کنمینم یاشتباه کار گهید برم نیبزار خدا

 ، دادم فشار روهم شتریب رو ،چشمام صورتم به گرمش نفس برخورد با

  کن باز: هوداد شد،یم دهید وضوح به بدنم لرزش

 تکرار کباری رو حرف هی من:  گفت که ندادم، انجام یالعمل عکس چیه

  کنمیم

 بخورم، کتک دستش از باز ترسمیم کـــــردم باز رو چشمام عیسر

  کن آروم رو دردم سر:  گفت و کرد چشمام زوم رو نگاهش

 کنمیم اماده براتون...ب...جوشنده.... االن..ال(لرزش با: ) غوغا

 با من درد سر کردن آروم ، یزارینم رونیب اتاق از پاتو نه: هوداد

   باال یاومد قرص با خودت دادم ،فهرست کن یکار هی خودت

 ؟ کنم کاریچ حاال

 نگاهم ، کنم خورد گردنش بزنم خوادیم دلم! شهیم چش هو هی بشر نیا

 نیب رو دستش لکسیر یلیخ ،که برم بزاره دیشا که کـــردم مظلوم رو

  ، نشست تخت لبه و دیکش موهاش

 تخت رو نیکن عوض رو لباستون:  گفتم و رفتم سمتش به قدم چند آروم

  کنم آروم رو دردتون سر تا نیبخواب

 سر من که نیا ادیم یمعن هی فقط ،نگاهش کـــردیم نگاهم پوزخند با

 نشیج شلوار دکمه برد رو دستش شد بلند ، شهینم آروم دمیخواب با دردم

 ریج با ، سمتش کردم رو پشتم و بستم باز رو چشمام که کرد باز رو

 سمت بردم دستمو و نشستم تخت لبه ده،یخواب دمیفهم تخت کردن ریج



 
 
 

 

 ماساژ کردم ،شروع کنه اعتراض بخواد که نیا از قبل و شیشونیپ

 . کردمیم نوازش رو اش شققه هام انگشت سر با ، دادن

 نفساش که دادم ادامه کارم به نقدریا ابروهاش، نیب دمیکش رو دستم

 ، بشه قیعم خوابش نکهیا تا دادم ادامه ، رفت خواب به و شد میتنظ

 روش شتریب رو ،پتو نخورد دادم،تکون تکون صورتش جلو دستمو

 رو سرم نشستم آب دوش ریز حموم رفتم ، رونیب زدم اتاق از و دمیکش

 هست مگه من از تر بخت ،بد کردم آزاد هقو هق و زانوم رو گذاشتم

 و ایب بابا ، من اوضاع شدینم نیا یگرفتینم ازم رو بابام اگر ؟؟؟ ایخدا

 کن کمکم ، یبود ایدن یبابا نیبهتر تو یییبابا ، بده نجات رو دخترت

 کال نایا با من یزندگ ، کنم یزندگ نایا با تونمینم من ، بشکنم نزار

 هیگر نقدریا ، تونمینم من گردنیم لخت تنه باال با راحت نای،ا متفاوت

 . شده قرمز قرمز چشماش که کردم

 راهنیپ هی، کردم خشک خودمو ، اومدم رونیب حموم دوش ریز از 

 شونه کردم خشک هم موهام ، دمیپوش دیسف ییرا راه با زرد دار نیآست

 کردمیم یخفگ احساس ، دمیپوش هم گشاد مهین دیسف شلوار هی ، دمیکش

 شده روشن هوا ، کردم جمع رو اتاقم یها پرده سمت رفتم ، اتاق تو

 رو صبحانه ری،م خونه آشپز رفتم عیسر ، کنم اماده صبحانه دیبا ، بود

  شد وارد هانا اول شدن، خونه آشپز وارد تک تک ، دمیچ

  داداشم کرد تتیاذ غوغا ، من ناز خواهر سالم:  هانا

  نه: گفتم بهش پشت همجور

 ،من سمتش برگردم کرد ،مجبورم شونم رو دستش گرفتن قرار با

 هانا خوبه حالم: گفتم نییپا سر با ، نهیبب رو چشمام یقرمز خواستمینم

  بخور صبحانه برو

 ....غوغـ و خانم هانا به درود و سالااااام:  منید

  ؟! شده یچ صورتت غوغا:  گفت و صورتش تو زد دست با هانا



 
 
 

 

 از شدم یعصب کم هی بعد بودم ،حموم ستین یزیچ( بغض با:) غوغا

  خورد ضربه صورتم حموم کف افتادم هق هق

 فرض خر مارو داخلش رفته شامپو هم چشمات حتما: گفت داد با منید

  یکرد

 هوداد بگم که کردم باز لب دهید ضربه صورتم خدا به که بگم اومدم

 بدم بهونه خواستم ینم ، نشست زیم پشت حرف بدون و شد وارد

 بدم که برداشتم ریش وانیل ، ستادمیا دستش کنار رفتم عی،سر دستش

 شد یجور نیا چرا.....و کــــرد حمله سمتم منید حرکت هی تو دستش

 نه...

 * ۱۴پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 کهیت ،هر خونه آشپز وسط انداخت و دیکش دستم از رو وانیل منید

 نفس یصدا یحت ، ومدینم در چکسیه از صدا ، رفت یور هی وانیل

 امروز:  گفت و بلندشد لکسیر یلیخ هوداد ، دمیشنینم هم دنشونیکش

  رمیگ یم دیند کنم شروع دعوا با خوامینم رو

 شد برنده یک هر میکن یباز شطرنج دیبا ظهر بعد( حرس با: ) منید

  کنه قبول دیبا خواست بازنده از یزیچ هر

 و دهنش داخل گذاشت و برداشت انگـــور دونه هی زیم رو از هوداد

  ، رونیب رفت و داد تکون رو سرش

 نخندم رمیبگ خودم جلو نتونستم ، شد وارد ختهیر بهم یموها با فنیاست

 با بود دهیپوش برعکس هم راهنشیپ بود شده خیس خیس موهاش ،

  دمیخند بلند بلند و زیم به دادم هیتک رو دستم هی ، یاسفنج باب شوارک

  یبخند هم دیبا شیپ قهیدق چند افتضاح اون با:  منید

 ....ب...اون...و...ا: غوغا



 
 
 

 

 سمت کـــردم اشاره دست با فقط ، ادیز خند از بزنم حرف تونستمینم

 روده خنده از رو هر وضع اون با دنید رو فنیاست که نیهم ، فنیاست

 کرد باز لب کــــردیم نگاه مارو داشت واج و هاج هم فنیاست ، شده بر

  دنیخندیم یالک یالک نیکرد مس نیخورد شراب یصبح اول:  گفت و

 با و ، گرفت عکس فنیاست از و اورد در رو شیگوش و شد بلند منید

  جوووووون یشد یزیچ عجب: گفت خنده

:  گفت یول بود گرفته خندش هم خودش ، داد فنیاست نشون عکس

  کن حذفش

 حذفش شخصأ ،خودم رونیب ناهار یکن دعوتمون اگر نوچ نوچ: هانا

  کنمیم

  گدا گشنه: فنیاست

  نستایا جیپ صفحه داخل بفرستش بزن جون منید:  هانا

  من مهمون ناهار ،چشم یشیم یعصب چرا خواهر نه: فنیاست

 و هانا طرف شد خم داد،و سالم و شد وارد هم هاکان لحظه نیهم تو

 که میکردیم نگاهشون میداشت واج و هاج ماهم دیبوس رو شیشونیپ

 بعد ، باشه خودتون کار تو سرتون:  گفت و کرد باز لب هاکان

  دیفهمیم خودتون

 هم تا سه ما ، کرد فیتعر براش ماجرا ،کل ینیبب ینبود هاکان:  هانا

  ، میبود مونده هاکان حرکت تو فقط واج و هاج

 باهم بعد هانا ، میبر دی،با اومده شیپ کار هی فنیاست و منید:  هاکان

  منتظرتونم رونیب ، میزنیم حرف

 هیچ هاکان و تو جربان خب: گفتم هانا به رو ، رفتن و بلندشدن ها بچه

 ؟



 
 
 

 

 ،بعد داره دوست یلیخ منو هاکان ، بگم بهت یچجور نیبب خب:  هانا

 که گذاشتن رو میتصم هم اونا بعد گفته هم خانواده یها تر بزرگ به

 خوش یلیخ ییجورا هی هاکان االن ،بعد بدم جواب بهشون فکر من

 فقط خوامشیم عاشقانه هم من بگما ،البته داره هوامو همش و حال

  باشه عاقالنه ممیتصم خوامیم

  کــــرد هیتک بهش شهیم هیخوب مرد هاکان باشه مبارکت: غوغا

  شهیم رید کالسم برم من خودت یروز انشاهللا یخواهر خب:  هانا

  برو گلم باشه: غوغا

 خدا ، زمیکن هی من هانا الیخ خوش چه ، رفت و دیبوس رو ام گونه

 هم غذا ، کنم کار و باشم نجایا عمرم آخر تا دیبا که چقدر پول دونهیم

 یریگ گرد هی ، کـــردم درست کرده چرخ گوشت با یماکارون براشون

 . دمیچ رو زیم دنیرس هم ها بچه ، کـــردم رو خونه هم کامل

 ، اومد هوداد ساعت مین از بعد ، خوردن کردن شروع ها بچه ،

 ، زیم پشت نشست برهنه تنه باال شهیهم مثل آورد در رو راهنشیپ

 هم ها بچه ، خوردن کرد شروع ، جلوش گذاشتم و دمیکش براش

 داده پول چقدر نکهیا درمورد شدیم کاش ، حال داخل رفت و خوردن

 هم چشمش تو چشم زارهینم اخماش یول بزنم حرف باهاش زنه اون به

  ، بشم

 ، جلوش گذاشتم ، دمیکش باز براش ، جلوم گرفت رو بشقابش هوداد

 نگاهم ، بخورم بعد که کنار بودم گذاشته خودم یبرا هم ریگ کف دوتا

  ، گرفت جلوم رو بشقاب باز که  بودم دوخته زیم یرو یها گل به رو

  ؟ هیچ:  هوداد

  ستین یماکارون گهید یول ، ستین یزیچ:  غوغا



 
 
 

 

 ینم رو خونه نیا نفرات تعداد ،مگه یکرد درست کم چرا:  هوداد

  ؟ یدون

 بودم خورد رو قاشقش هی فقط که خودم یغذا بشقاب حرف یب شدم بلند

 و خورد غذاشو ، کــــردم جمع هارو ظرف حرف بدون جلوش گذاشتم

  ، رفتم سرش پشت ،منم حال تو رفت شد بلند

 . نشستم هانا کنار منم ، بود نشسته مبل رو گوشه هی یک هر

  میکن شروع شطرنج خب:  فنیاست

  ، نیبش ایب تو اول:  هوداد

 یباز ، منید کنار هم هاکان و منید ، نشست هوداد کنار رفت هانا

 و قیدق شیباز یلیخ هوداد یول کردیم یباز خوب فنیاست ، شد شروع

 یجا منید ، کرد مات و شیک رو فنیاست قهیدق ده داخل بود نقص یب

 قبول دیبا بازنده گفتم یچ هر ببرم اگر من:  گفت و ، نشست فنیاست

  کنه

  باشه بازنده(  پوزخند با:) هوداد

 زیت یلیخ کال هوداد یول رفتیم شیپ خوب منید ، شد شروع باز یباز

 ، شد مات و شیک و خورد شکست قهیدق۱۵ تو هم منید ، بلد کار و بود

  ، کنار دیکـش و گفت یلعنتـــ لب ریز منید

  تو نوبت غوغا:  فنیاست

  ایب یاج:  هانا

 شرط با یباز نیا یدونیم هم خودت ، یاین کنمیم شنهادیپ بهت:  هوداد

  نیسنگ هام شرط منم و

:  گفتم و کردم چشماش به نگاه نداشتــم سراغ خودم از که یجرعت با

 االن بودم نظارگر خودم ستین یشک که بودنتون ماهر و یبدل کار در

  کنم یباز خوامیم من یول



 
 
 

 

 ، نشستم شطرنج زیم پشت ، نیبش یمعن ،به کرد اشاره سرش با هوداد

  ، کردم باز چشمام و کردم تمرکز بسته لحظه چند رو چشمام

  شروع کی دو سه:  هانا

 هر از یلعنت شد،یم تر سخت رفتیم جلوتر یچ هر ، شد شروع یباز

 بهـــــم باز یچ همه کامل حرکت هی با کنم ماتش و شیک رفتمیم یراه

 رو سرباز ، کنم استفاده بابام مخصوص حرکت از دیبا. ختیر یم

 نیا نتونه کن کمکم خودت ایخدا رو شاه هم سرش پشت و جلو فرستادم

 بده حرکتش اگر یوا ، اسب سمت رفت دستش ، زهیر به بهم رو یکی

 و گهید مهره سمت برد رو دستش ، نه شمیم مات و شیک تمومه کارم

 مات و شیک و دادم حرکت رو ،شاه جون اخ یوااااا داد تکون رو اون

  ، شد

  نیآفر نهیا:  گفتن و باال دنیپر منید و فنیاست

  هوررررا جون آخ جون اخ:  هانا

 ؟ بگو درخواستتو ،حاال حرفش و مرد:  هوداد

 بابت پول چقدر ، بده جوابم کنمیم خواهش کنمیم سوال هی فقط:  غوغا

  ؟ اون یداد من

  ونیلیم۱۰۰:  هوداد

 و کردم پاک انگشتم نک با اشکمو ، ونیلیم صد فقط ، زمیناچ نقدریا

 گهید روز چند دوم نوبت یها امتحان ، دارم خواسته هی فقط: گفتم

 برم ، بدم ،کنکور بخونم درس نیبد اجازه بهم خوامیم ، شهیم شروع

 دانشگاه

 واج و ،هاج باال رفت ها پله از و داد تکون سرش و شد بلند هوداد

  ، دهیم یمعن چه دادنش سرتکون نیا االن بودم مونده

  کرد قبول هوداد:  منید



 
 
 

 

 ..... هان: غوغا

  دختر کرد قول: منید

  شکرت ایخدا ، گرفت خندم هیگر نیب یخوشحال از

 به رمیبگ جشن رونیب میبر نیپاش ، شدنت برنده باشه مبارک: هانا

 غوغا  یحال خوش مناسب

  ، استراحت میبر االن می ریم شب نیبزار:  فنیاست

 و کردم عوض رو لباسم ، اتاقش رفت یهرک و میکرد موفقط یهمگ

 . دمیخواب تخت رو

 که دمیم خواب داشتم ، برد خوابم ،زود شبمید دنینخواب و یخستگ از

 ..... و دنشگاهم

 ینیب راه از نه گرفت قرار دهانم رو سفت زیچ هی، شد یچ دمینفهم

 شروع شدیم تنگ رفته رفته نفسم ، دهان راه از نه بکشم نفس تونستمیم

 ..... زدن،و پا دست کردم

 * 15پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 کـــردنام لگد و لنگ نیا تو شد یچ دمینفهم که ومدینم باال گهید نفسم

 پرت صورتم از رو متکا ، فتادٱ و آخ گفت حساسش یجا ، خورد

 ینگاه شدم بهتر که کم هی ، دمیبلع یم رو ژنیاکس تند تند و کنار کردم

 رو از ، بود پوشونده صورتش ، کردم کــــردیم خفم داشت که یاون به

 چشممم هی بود در به چشمم هی، کــــردم باز اتاق در نییپا اومدم تخت

 یصدا نقدریا ، دمیکش غیج ناخداگاه که خورد تکون کمی، اروی اون به

 قرار با ، کردم باز چشمام ، دیکشیم ریت حنجرم که بود بلند غمیج

 ،اصال کردن التماسش تند تند کردم شروع روم به رو منید گرفتن

 گفت و صورتم طــــرف دو گذاشت دستاش دوتا ، گمیم یچ دونستمینم

  باش آروم باش آروم: 



 
 
 

 

  ، شد جون یب پاهام رسمأ گهید هوداد داد با که بدم منید جواب اومدم

  ؟ منید یخوردیم یگوه چه یداشت ؟ خبررررر چه نجایا:  هوداد

  ، گرفت قرار منید یجا خودش و زد پس رو منید

  ،آروم بکش نفس اروم  : هوداد

 .... من....ن...م:  غوغا

  نزن حرف ساکت سیه سسسیه:  هوداد

 تکون تونستمینم رو زبونم گهید ،اصال بود ستادهیا و بود شده بلند مرد

 اون: گفتم و گـــرفتم دستم داخل رو منید بازو و ــدمیکش غیج باز ، بدم

  سرت شت..پ....چاقو.... 

 گره دستام نیب منید بازو طرف هی از که بود نیسنگ برام شک نقدریا

 تو هوداد ، بود هوداد طرف هم سرم طرف هی از و بود خــــورده

 ، شد عوض رنگش هیثان به هیثان یه ،چشماش شد قیدق چشماش

 گردن ریز خوابوند و کرد بلند پاشو حرکت هی تو ، بود من به نگاهش

 کترمینزد اومد ، دیشن منید که گفت لب ریز یچ دونمینم ، اروی اون

 یگوه چه یداشت ؟؟؟؟ هان اتاقت تو یک کثافت نیا:  زد داد و ستادیا

  ؟ یخوردیم

 زبون تونستمینم اخمش نیا با ، دیلرز پاهام که بود چشماش به نگاهم

  ، بزنم حرف کنم باز

  هانا غیج یصدا داداش:  منید

  ؟ کنهیم کاریچ اتاقت تو اشغال نیا ، خفه:  هوداد

 .... شدم هوشیب ترس از دادم فشار شتریب رو منید بازو

 

 *16پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_



 
 
 

 

 

  بعد ساعت هشت#

 

 واضح رو ورم و دور یصداها ، دیرسیم گوشم به یمبهم یصداها

 . دمیشن ینم

 کردن وصل وزن   پلکم به انگار که یجــــور بود شده نیسنگ هام پلک 

 دمید که یزیچ نیاول کردم، باز رو چشمام و دادم تکون رو پلکم ،آروم

  ، بود هانا یاشک صورت

  ، دختر یکرد جون نصفه منو که تو ، یشد داریب غوغا:  هانا

  خـــوبم....خـ: گفتم و کردم باز لب

  ، کن صدا دکتر هاکان:  هانا

 و داد تکونم هانا که گذاشتم هم یرو رو پلکم دوبار بود نیسنگ پلکم

 کردم عادت بودنت به بدجور ، خدا رو ،تو نبد رو چشمات:   گفت

  ینداشتم خواهر ،مثل غوغا

  نباش نگرانم خـــــوبم هانا: گفتم و گذاشتم باز زور به رو چشمام

 گوشه مبل رو و شد بلند هانا ، شد وارد دیسف روپوش با جون مرد هی

 بودن اورده رو من ، چرخوندم اتاق تو رو نگاهم ، نشست اتاق

  ، کـــردم نگاه بهش ، دستم به دکتر دست برخورد با ، مارستانیب

 یکن ،استراحت فیضع کم هی یناگهان دنیترس بخاطر نبضت:  دکتر

  ، شهیم درست

 دست باشه:  گفت که کنار دمیکش رو ،سرم گوشم پشت گذاشت دستشو

  نیهم رمیبگ رو بدنت یدما خوامیم ،فقط زمینم

  نه: غوغا



 
 
 

 

 بشه وارد بهت وحشت و استرس باز اگر باش اروم ، باشه باشه: دکتر

  ، کنمینم تتیاذ نترس رمیبگ نبضت ،بزار یشیم هوشیب

 ؟! نیهست ضیمر کاریچ شما:  گفت و گرفت رو نبضم باز

 .......خـواهر من: هانا

 و رونیب برو درزم ؟ یدار زایچ نیا به کاریچ بکن کارتو شما:  هوداد

  کنه اش نعهیما مذکر هی، ندارم خوش ادیب خانوم دکتر هی بگو

 وچشممم دارم نامزد بند بعدم ، اقا شده تموم دکتر هیبق فتیش: دکتر

  ستین اون و نیا دنبال

  میبر کن امادش یخواهر ، یکرد ادیز داغش ازیپ خوب یلیخ:  هوداد

 نیاورد دفترچه بدون خانوم نیا ،شما محترم نسبت به یاقا نیبب:  دکتر

 گمیم مارستانیب سیرئ به االن من ، نیهست کارشیچ دیگینم بعد ، نجایا

  کنه روشن رو فتونیتکل تا

  رونیب اریب رو غوغا کن کمک ،هانا کن پاک ذهنش فنیاست:  هوداد

  شما با امینم ییجا من ؟ نیهست یچ شما....  یچ: غوغا

  ،بلندشو یریگیم میتصم سنت از تر گند یدار:  هوداد

 ....هست یموجودات چه شماها م....اینم: غوغا

 ، دیکش رو سرم سوزن و سمتم اومد هوداد

 .....ونهید یکرد کاریچ ییییآ... اخ.... اخ: غوغا

 ، رونیب زد اتاق از ،و بغلش ریز زد منو برنج یگون مثل حرکت هی با

 .دنبالش هم هاکان و فنیاست و منید و هانا

 هارو پله و کرد باز رو در ، طرف نیا ،از میبر ها پله از:  هاکان

 بزنم داد نتونم که دهنم رو بود گذاشت دستشو رفت، نییپا یکیدوتا

  ، گرفتم خون خفه که کرد دوبرابر رو دستش ،فشار دمیکش غیج نقدری،ا



 
 
 

 

  زودتر داداش:  هاکان

 کرد باز رو نیماش در ، نیماش به دنیرس یوقت براشتن قدم تند تند

 و شدم ،بلند در دسته به خورد سرم ، عقب یصنـــدل یکرد پرت ومنو

  برم خوامیم نیکن ولم:  دادزدم

 ... نه واگر کن خفش هانا: هوداد

 بهت خونه دمیرس خودم من باشه باش اروم غوغا داداش، باشه:  هانا

  دمیم حیتوض کامل

 رو مردم ذهن راحت که نیهست یچ ،شما خوامینم:  گفتم و تو زدم لگد

 ....و خواممممممی،نم نیکنیم پاک

 داشتم رو هوات که مدت نیا بخاطر:  گفت و سرم رو گذاشت دستشو

 حیتوض برات اول از خودم میبرس تا باش اروم میبود خواهر هم ی،برا

  دمیم

 جلو ،چقدر بود بهم حواسش که مدت نیا بخاطر فقط ، شدم ساکت

  ، کردیم یطرفدار من از داداشش

  ، عمارت میدیرس ساعت مین سر که بود ادیز نیماش سرعت نقدریا

 رونیب خونه از رو پاتون ومدمین من تا خونه داخل دیگمش هانا:  هوداد

  دیزارینم

  ترسمیم ازتون من... شما...،ش رمینم گهید داخل من:  غوغا

 شد، ادهیپ نیماش از حرکت هی تو و نیماش فرمون رو زد مشت با هوداد

:  صورتم تو زد داد و ، رونیب دمیکش نیماش از و کرد باز سمتمو در

  یبکش خودتو خودت ریبم گفتم یوقت که کنمیم ادمت

 پرتم کرد باز اتاقش در ، دیکش خودش دنبال منم و رفت باال ها پله از

 داخل از یکمربند ، کرد قفل رو در داخل اومد هم خودش داخل کرد

 نیاول و باال برد دستشو ، سمتم اومد و برداشت ها فیکث لباس سبد



 
 
 

 

 راهنشی،پ تخت رو رفتم بدو بدو و ـــدمیکش ـــــغیج ، زد بهم رو ضربه

  ینیبیم بد نه واگر جات سر برگرد:  زد داد و اورد در یدست به رو

 دیشا که جاش رو دمیکشیم دست تند تند ، سوختیم بدجور ام ران 

  سوخت،یم بدجور یولــــ کمتـــربشه دردش

 هوداد از و دنیکوبیم رو  در ی،ه در پشت نایا هاکان و هانا

 . کنه باز رو در خواستنیم

 یکمربندها یصدا و درد فقط بعدش و رسوند بهم خودشو بلند قدم دو با

  ، ومدیم فرود بندم یرو که بود

  پاشو باتوهم پاشو:  گفت و ستـــادیا ، شد ریس تا زد نقدریا

  کنمیم ادبت:  زد داد ، ستادمیا و شدم بلند جونم یب بدن با

 تخت ریز از یچوب ، بست باال به رو یصندل به به رو پام راهنشیپ با

 زد نقدریا ، دوتا نه یکی ،نه پام کف زدن ضربه کرد شروع و آورد در

  ، خون شد کال پام کف که

  سوزهی،م اخ یییییآ ییییآ.... نزن:  غوغا

  ، هنوز مونده یزنیم حرف من حرف رو:   هوداد

 حرصش ، نداشت دهیفا کن ولم گفتم نقدریا ، کرد شتریب رو ضرباتش

 . کرد یخال که رو

 هاکان و هانا ، رونیب رفت کرد باز رو اتاق در رفت و کنار دیکش

 تو برد و کرد بغلم و کرد باز پاهامو هاکان ، شدن وارد سرش پشت

  ، هاکان دست داد و برداشت رو شیگوش هیگر با هم هانا ، اتاقم

  باش زود کارلوس بزن زنگ:  منید



 
 
 

 

 کنارم هانا ، بود هاکان اسمش که اروی اون به زد زنگ هم هاکان

 قهیدق چند بعد فقط ، چنده ساعت دونستم ینم کرد،یم هیگر و بود نشسته

  ، شد اتاق وارد کارلوس همراه به منید ، یا

  ؟ نیاورد سرش به یچ ، داداشا سالم: کارلوس

 گفت و متکا هی رو گذاشت گرفت رو پام مچ و رسوند تخت به خودشو

 سرش بال نیا یک ، نیاریب گرم آب و حوله هی ،برام قیعم زخمش: 

  ؟؟؟ اورده

  ، یابونیب  چلغوز اون:  زدم داد

  هوداد با نیا: گفت و کرد نگاهم تعجب با کارلوس

 اخ...  اره ،دوم گنیم درخت به نیا نکهیا اول:  دادم جوابش باز خودم

  خودشم خود با اره... یییآ.... 

  درموردش ینگ ینجوریا نعفت به:  کارلوس

  ؟ شهیم یچ بگم مثال:  غوغا

  رونیب یاومد دستش ریز از زنده کن خداروشکر برو: فنیاست

 اخ...  باش ساکت تو فونینیاستام(  یاشک یچشما و بغض با:) غوغا

  زشته سوسک ، بشکنه دستش که یاله... 

  ببندم زخمات هست اجازه پرنسس:  گفت و دیخند کارلوس

 هم تون هی،بق جون به وفتهیب درنده وانیح مثل تونیکی خب اره:  غوغا

  نیکن جمع اشیکار کثافت

  باشم داداشش جمع نیا تو من کنم فکر:  هاکان

  ییییآ... آخ....  تحملش یچجور شما ، یباش خودش  که منم:  غوغا

 و کاسه هی با منید ، دیکشیم ریت بدجور بودن شده سرد زخمام که االن

 زد رو حوله هم کارلوس ، کارلوس دست کنار ،گذاشتش شد وارد حوله



 
 
 

 

 و کردم جمع پامو که سوخت چنان ، پام کف رو گذاشت و آب داخل

 ، دمیکش غیج

  کنهیم عفونت نکنم زشیتم اگر خانوما خانوم:  کارلوس

  کن ولم اصال خوامینم شمیم راحت رمیمیم بهتر: زدم داد

  ، ریبگ رو پاشو ایب هاکان: کارلوس

  کنهیم درد نیکن ولم بشم راحت نیبزار خدا رو تو:  غوغا

   کرد زیتم رو پام کف یها زخم هم کارلوس گرفت رو پاهام هاکان

 . شدم هوشیب و کنم تحمل نتونستم رو دردش

 

 ( بعد روز چند)

 

 *17پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 

 سه ،بعد کرد نگاهم و بود ستادهیا در چهارچوب داخل دمید رو هوداد

 خوادیم کتک باد به باز حتما ، یجور نیا اونم اتاقم داخل اومد روز

 نگاهش دهیترس یها چشم ،با دادم قورت صدا با رو دهنم آب ، رتمیبگ

  ، کـــــردم

 دستاشو شهیهم مثل ستاد،یا تخت کنار ، سمتم اومد محکم یها قدم با

 نیا نبود و بود ، دوختم تخت به رو نگاهم ، شلوارش بیج داخل کرد

  ، خواستمیم رو میآزاد فقط ، ستین مهم برام ادم

 یزیر اخم با ، باز کردم صورتش به نگاه کردم بلند رو سرم

  ، کردیم نگاهم موشکافانه



 
 
 

 

  ؟یبهتر:  هوداد

  ، داره زشیت و تند زبون ،هنوز نگو شد الل کردم فکر

  بعد کانال بزن لطفا:  گفتم جسارت و غرور با خودش مثل

 ،خنده پوففففف یمن نگران یعنی االن:   دادم ،ادامه کرد نگاهم جیگ

 و اهیس یتونیم راحت رهیم خرت تو ، کن عوض کانالت لطفا برام داره

 .برم نجایا از خوامیم فقط من بدون ی،ول یکن کبودم

 نک یحت نداشتم دوست ، کنارتر دمیکش خودم ، نشست تخت لبه

  ، بخوره بهم یناگهان هم انگشتش

 که وقت یلیخ تو ، یبخور تکون من کنار از یتونینم تو غوغا:  هوداد

 انتیاطراف یبرا کتیکوچ یدستا با که یزمان اون از ، یشد انتخاب

 دید رو تو که یکس نیاول ، یکردیم یزبون نیریش و یزدیم دست

  ؟ بود یک یدونیم یبود نوازد که یموقع

 درد به ی،بزار یبزار تنهام شهیم ، بابام و مامان معلوم خب: غوغا

  رمیبم خودم

 من بودن به درزم ، نه االن یول یبدون دیبا رو زایچ یلیخ:  هوداد

  ، کن عادت کنارت

 پولت کنم یفروش گل چهاراه سر باشه شده ، برم من بزار نیبب:  غوغا

  کنمیم متیتقد یدست دو ارمیم اخرش قرون تا رو

  ؟ یدیفهم نشنوم گهید(  داد با:) هوداد

  تر عقب رفتم و دمیترس داداش با

 الل کردم فکر نگو هم گهید دفعه ، زد حرف اروم شهینم تو با:  هوداد

  ، یکن رو خونه نیا از خروج فکر یندار حق گهید ، شد



 
 
 

 

 همه نیا که چندسالم من مگه ؟یکنیم تمیاذ چرا.....چ( بغض با:) غوغا

  ، ختهیر سرم رو یبخت بد

  یزیبر اشک قطـــره هی یندار حق:  هوداد

 ام خفه و شهیم نیسنگ قلبم نکنم هیگر ، کنمیم دق نکنم هیگر: غوغا

  کنهیم

 یطوس یچشما از رو ،چشمام شد اشک زیلبر دینکش هیثان به چشمام

 نییپا انداختم رو سرم که نی،هم نییپا انداختم رو سرم و گرفتم رنگش

  ، شد ریسراز اشکم

 هی مونده فقط تو خود نیهم ترســـمیم شماها از من(  هیگر با:) غوغا

 ، قیعم زخم پاهام کف کبود بدنم کل کن ،نگاهم یکن کیشل بهم گوله

 تا شه،یم عوض چشمات رنگ هیثان هر تو ؟تو نیهست یچ اصال شما

  خدا رو تو برم بزار ؟ یک

  ، کردم رها هقمو هق و پام روب  گذاشتم رو سرم و کردم جمع پاهامو

 ختنیر اشک قطره هی حق ،گفتم زینر گفتم یلعنت(  داد با:) هوداد

  توهم با ، یندار

 کنار زیم رو گلدون حرکت هی تو که کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم

 نیا کن پاک:  دیکش داد و سمتم کرد پرت و برداشت رو تختم

  کنم ناکارت نزدم تا کن پاک ، رو ااااااااایلعنت

 هردو و ونیزیتلو صفــــحه به خورد ،گلدون کــــردم کج رو سرم

 سرم تو بود خورده گلدون االن بودم نداده یجاخالـــــ اگر ، شدن خورد

 دمیکش رو خوردم ، صــــورتم سمت اورد دستشو حرس با و شد خم ،

 هانا و شد باز اتاق در ، کردم پاک دست پشت با رو هام اشک و کنار

  رونیب برو: هوداد  شد وارد ینگران از پر صورت با

  ها ینکن بلند روش تید ، شد خوب تازه زخماش داداش:  هانا



 
 
 

 

  رونیب گفتم: هوداد

 یول رونیب بره بلندشه بودم منتظر ، رونیب رفت یدستپاچگ با هانا

  ، نخورد تکـــون

 یزاریم اتیلجباز نیا ، بشه روشن امشب نیهم دیبا یزایچ هی:  هوداد

  بخور غذا و نییپا برو خوب دختر هی مثل پاشو هم االن ، کنار

 یخواه عذر هی، یزد کتکم ادهیز یلیخ توقعت ، خوامینم گفتم: غوغا

 .......ب من بزار خوامینم هم تیخواه ،عذر ستین بد یکن

  نزن حرف هیکاف:  هوداد

 زرد یراه راه راهنیپ هی و کرد باز کمد ،در کمدم سمت رفت و بلندشد

 تخت ، تخت رو گذاشت ، شال هی و یمشک بلند شلوار همراه به دیسف و

 کمکت زنمیم هانا یصدا:  گفت و نشست تخت لبه اومد زد دور رو

  یبپوش لباس کنه

:  داد ادامه و باال اورد سکوت یمعن به رو دستش ، کنم اعتراض اومدم

 شد اتاق وارد ،هانا رونیب زد اتاق از قهیدق پنج فقط اونم منتظرتم نییپا

 و کردم جمع رو موهام ، دمیپوش هارو لباس کرد کمکم حرف بدون

  ، بستم

  بزن رژ کم هی ای،ب شده یپوست پوست لبت غوغا:  هانا

  ، خوامینم:  غوغا

 از ، رونیب زدم اتاق از لنگون لنگون و سرم رو انداختم رو شال

 پام کف ، کردم رد بود یبخت بد هر با رو اول پله دو ، گذشتم راهرو

  ، نشستم سوم پله رو برم راه پام رو گهید تونستمی،نم سوختیم

  نییپا میریم اروم اروم باهم ریبگ دستمو غوغا:  هانا

 دستمو خواستم که نیهم دستش سمت بردم ،دستم کردم بلند رو سرم

  بزارم دستش داخل



 
 
 

 

 ، اومد نییپا هارو پله و ، کرد بغلم شد خم و اومد باال هارو پله هوداد

 هی رونیب زد خونه از ، سوختیم بدجور پام ختمیریم اشک صدا یب

 جلو منو کرد باز نیماش در یدست

 

 . رفت رونیب تهران از و رونیب زد اطیح از سرعت با و شد سوار

 افتاد محکم یزیچ هی که نگذشت یزیچ..... شد یخاک ریمس هی وارد و

 ..... نیا....  ییییه......  نیماش کامپوت رو

 *19_18 پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 به ترس از....ـــــدمیکش غیج......  نیماش کامپوت رو گند گرگ هی

 و ستادیا کامپوت کنار و شد ادهیپ لکسیر یلیخ هوداد ، دمیلرزیم خودم

  ، پسر یبرنداشت کارات نیا از دست:  گفت

 از جهش هی با گرگ ، زنهیم حرف گرگ با داره است ونهید هوداد نیا

  ، کرد خم رو سرش و ستادیا هوداد جلو ، نییپا دیپر کامپوت رو

:  گفت گرگ به و کرد ام زده رونیب حدقه از یچشما به ینگاه هوداد

  ، زد بهش هم چشمک هی برو

 ، زنهیم حرف هم گرگ با یحت که هیچ بشر نیا ،آخه کردم هنگ کال

 . کرد حرکت و شد نیماش سوار

 یچ ورم و دور یبد حیتوض من به دیبا یکنینم احساس:  غوغا

 ! ؟ گـــذرهیم

  نه:  هوداد

  بزنمت ریس دل هی خوادیم دلم:  غوغا

  میبرس تا ساکت هم حاال ، یگفت دمیشن ها بار(  اخم با:) هوداد



 
 
 

 

 بوفالو نیا االن:  دادم ادامه و اوردم در اداش لب ریز کنان غر غر

  کشتمش خواست دلم:  گهیم غرور با گردیبرم هم بکشم بزنه

  کشتم زدم رو مالم ، کنم حیتصح ات جمله.....  نوچ: هوداد

 و شدم ساکت ، یصندلــــ به دمیکوب رو خودم کردم نگاهش یحرس

 شد طرف دو یخاک جاده قهیدق پنج از بعد ، گرفتم خون خفه کامال

 یوااااااا....... جلوتر رفت کم هی ، راست سمت رفت و رفت جلوتر

 ......  جانم یا رو نایا

 و زیر یها گل با دمید روم روبه خوشگل آبشار هی و خونه رود 

 جمع مختلفش یچندجا هم پشمالو خرگوش ،چندتا خدا یواااااا ، درشت

 هول نیماش ستادنیا با ، بودن خواب غرق و خودشون داخل بودن شده

  ، شدم ادهیپ و کردم باز رو نیماش در یهولک

  اریب خودت با رو نایا:  هوداد

 هارو لیوسا هیبق هم ،خودش  کرد اشاره یصندل رو کیپالست دوتا به

 رو لیوسا بزرگ یسکو هی یرو و آبشاره کنار رفت و ، برداشت

 . گشتیبرم داشت و گذاشت

 که نیهم ، کنمیم نگاه ونهید نیا یکارا به دارم من اصال هووووووف

 دامممیپ یبزرگ نیا به یجا نیا تو کنمیم فرار کردم دایپ فهرست

  ،  بعد تا بـــــــرمیم هستم،لذت نجایا که نیا  از فعال کنه تونهینم

  بسپار یفراموش به کامال رو ذهنت تو که یزیچ اون: هوداد

 بلند بلند که یخانوم هی یها حرف به که هیتیترب یب یلیخ:  گفتم هوا یب

 بلند که من یول ، یکن گوش اورده زبون به هست ذهنش تو که یحرف

 !! نکردم فکر بلند

 رو چشمام..... ،و رسوندم من کنار رو خودش بلند قدم دو با هوداد

 کنه الشم و آش بزنه که االنه گفتم بستم



 
 
 

 

  کن باز چشمات:  هوداد

 بزار دستت:  گفت که کردم نگاهش یچشم هی و کردم باز چشممو هی

  ام شونه رو

  ، رهیخ یدید خواب:  غوغا

  درک به:  هوداد

 سنگ تخته رو  آبشاره به دمیرس تا رفتم اروم اروم و نکردم ییا توجه

 . کردم زونیآو رو پام ،دوتا نشستم

 بهترشد؟ پاهات:  هوداد

  اهوم: غوغا

  ، سنگ تخت کنار گذاشتم موهام ریگ و شال 

  ؟ چنده ساعت: غوغا

  شب دو:  هوداد

 ؟ کنار یبزار رو روت اون لحظه هی شهیم:  غوغا

  نه:  هوداد

 وردمین کم ، یخوریم یادیز یها گوه یدار غوغا یمعن به محکم نه هی

 یول ، خورهیم رقم یجور هی یهرکس یبرا ایدن نیا یدونیم:  گفتم و

 شد تنگ که یکس تنها یبرا دلم ، االن تا داشته درد فقط من یبرا

 ..... کاش یا و ، روژان

  گرفتم رو ات عالقه مورد کباب ایب هیکاف: هوداد

  دارم دوس کباب من یدونیم کجا از تو:  غوغا

  دونمیم یکن فکر که یزیچ اون از شتریب من گفتم:  هوداد



 
 
 

 

 سرم باال الیم برج مثل هم خودش کنارم گذاشت رو کباب ظرف

  رنگش هفت یچشما اون با واه واه ستاد،یا

 خنگ کال ، الیم برج ، ینساز من واسه لقب نقدریا شهیم:  هوداد

  خورد کن شروع هم حاال ، باشه بلند قد دیبا مرد خانم خنگ یهستــ

  ستمین گرسنه من ، خوامینم یبفهم که بگم یزبون چه به:  غوغا

  بخور گفتم:  هوداد

  خوامینم عقل نیریش یقند بز بز ، ابوی، کاکاکو یهو:  غوغا

 سمت طرف شدم پرت که گوشم ریز زد چنان و شد خم حرکت هی تو

 نه واگر بخور ایب گمشو: زد ،داد بودم نشسته روش که یسنگ تخته چپ

..... 

  باشه باشه: گفتم و حرفش وسط دمیپر

 گذاشتم ام گهید دست ، سوختیم که صورتم طرف به گذاشتم دستمو

 ، جلو گذاشتم رو غذا ظرف ، میقبل یجا سر دمیکش خودمو و نیزم رو

 رو کباب یها کهیت تند تند و چشماش به زدم زل یاشک یچشما با

 لقمه هی ، تند تند کنار زدم رو اشکم دست پشت با ، دهنم داخل گذاشتم

 دو کردم درست کنم عوض رو نگاهم جهت که نیا بدون کباب گنده

  ومدیم نییپا تند تند اشکم ، دادم جاش دهنم داخل زور به یدست

 داد و باال برد رو شدش مشت ،دست قرمز صورت با زد زانو هوداد

 ......نه ..... زد

 *20 پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 رو جهتش..... لحظـــه هی تو صورتم سمت اورد رو شدش مشت دست

 آورد صورتم کینزد و سرش ، سنگ رو دیکوب مشت با و کرد عوض

  نارویا زینر:  زد داد صورتم داخل و



 
 
 

 

 یبرا وغمم یشاد ، هان مهممممم من مگه: زدم داد خودش مثل منم

 کنم هیگر بزار ؟؟؟ هااان هست مهمم یک

  نکنننننننننننننن هیگر(  داد با: ) هوداد

 ی،ول زدم پسش که خودش سمت دیکش منو و دورکمرم انداخت دستشو

 و ،بلندشد اش چانه ریز خورد سرم و بغلش تو افتادم که دیکش منو بدتر

 گذاشت منو ، بودن کرده پهن فرش روشن که یسنگ تخت سمت رفت

  ،  دیخواب دستم کنار نیزم رو کرد پرت رو ،خودش فرش رو

 کم هی خوامیم کن خاموش رو تیریگ ابغور دستگاه ساکت:  هوداد

  گرفتمت بغل تو که شیپ قهیدق چند مثل یباش آروم شدیم ی،چ بخوابم

  یبخر خودت یبرا ربات یبر دیبا یگیم تو که یانجور: غوغا

  سسسسسیه: هوداد

 که دادیم نشون منتظمش یها نفس ، نشستم ساعت مین هی ، شدم ساکت

 هم پام کف دور یباندها و ، باال دمیکش رو شلوارم پاچه ، رفته خواب

 . نداشت باند به یازین گهید و بود شده خوب بایتقر کردم باز

 قدم که طور نیهم ، ببرم لذت اطرافم از کم هی خواب نیا تا شدم بلند

 با و نشستم ها گل وسط جلـــــو ،رفتم بردمیم لذت اطرافم از و زدمیم

 درخت برگ با و دمیچ بزرگ گل دسته هی ، دمیچیم گل دونه دونه ذوق

 ، خانه رود لبه سمت رفتم شدم بلند و برداشتم رو گل دسته ، بستمش

 ی،برا آب داخل گذاشتم پاهامو و باال زدم شتریب رو شلوارم یها پاچه

 شعر بلند بلند کردم شروع و کردم فراموش هام غم تمام لحظه هی

 ......  اوردن در افطار ادا و خوندن

  هوداد زبان از#_



 
 
 

 

 سه بعد و دادم سیپل لیتحو رو کثافت اون ، میعصب خودم دست از

 ذهن یصدا ، کردم باز رو خونه در که نیهم ، خونه برگشتم روز

 :  ـــدمیشن رو غوغا

  ، خورهیم بهم ازش حالم ، کنم فرار تونستمیم کاش

 رو بدجور هاش یدراز زبون با دختر نی،ا شد مشت ناخوادگاه دستم

 اتاقم رفتم راست هی ، بود بهتر یلیخ بود که تر کی،کوچ بود مخم

 غوغا با که باهاش کردم هماهنک نیشاه به زدم زنگ و کردم حموم

 ، بخور ییهوا هی هم بگم بهش ییایزیچ هی خودم درمورد هم اونجا برم

 کنه لج کرده فکر ، زنهیم حرف حرفم رو چموشه که کنم کاریچ یول

 مونهیم نجایا اون ، کورخونده خب یول نجایا از بره که زارمیم من

 مورد یغدا منم نزده غذا به لب روز سه گفت هانا ، منه مال ،اون

 هی منم ناجور کرد میعصب هللا اله ال انوقت ، دمیخر براش اش عالقه

 و شدم تر یجر زد پسم که کردم بغلش ، گوشش تو خوابوندم دهیکش

 کردم پرت کنارش خودممم و فرش رو گذاشتمش اروم  ، بغلم دمشیکش

 شتریب نیا از واگر رمیبگ آروم تا بخوابم کم هی دیبا بستم چشمام و نیزم

 قهیدق ده هی ، گرفت آروم خداروشکر.  ارمیم سرش ییبال شمیم یعصب

 جا به جا کم هی ، رفتم فرو یقیعم خواب به گذاشتم هم رو چشمام یا

 ،چشمام گفتینم دروغ بهم حسم ، ستین شمیپ غوغا کردم حس که شدم

 که ومدیم خندهاش یصدا ، نشستم جام تو یسر ستشین تا کردم باز

 اوردم در نتم از رو راهنمیپ ، شدم بلند ، گفتیم یزایچ هی هم لب ریز

 یصدا سمت رفتم ، باشه تنم ساعت چهار سه شتریب نداشتم ،عادت

 که یمینس بخاطر هم ،موهاش آب داخل گذاشته پاهاش دمید که خندهاش

 به نمونده یزیچ ،اوه کردم ساعتم به نگاه ، خوردیم تکون ومدیم

 و بودم ستادهیا دور از ، بود شده روشن هوا کم هی صبح شیش ساعت

 نقدریا افتاد و خورد زیل پاش که آب تو شد خم دمید که کردمیم تماشاش



 
 
 

 

 سال همه نیا بعد که رفت یم داشت لبام که بود دار خنده اش افهیق

  گرفتم گارد و سمتش برگشتم شونم رو یدست گرفتن قرار با که بخندم

  نزن منم منم هوداد+

  ام شونه رو نزن هو هی گفتم بهت بارها نیشاه:  هوداد

 .... نه واگر میبر نجایا از االن نیهم دیبا داداش+

  خونه رود سمت دمیدو ، غوغا خواستن کمک و غیج غیج یصدا با

  ، گرفتنش اونا:  نیشاه

  کنمیم پاره کهیت رو همشون:  هوداد

 پسشون از تونمیم و ام نهیگرگ هی من ، من به بسپارش هوداد:  نیشاه

  جلو این نه تو یول امیب بر

 ....... که بدم رو نیشاه جواب خواستم

 

 *21پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

  ییایب دینبا تو داداش:  نیشاه

 حرف درموردش یدار تو که یاون ،یگیم یچ یدار یفهمیم:  هوداد

 یا لحظه اون ،از بوده بهش هواسم لحضات تمام که هست یکس یزنیم

  شو خفه ،پس االن به تا اومد ایدن به که

  ایب سرم پشت هم تو رمیم جلو من باشه داداش:  نیشاه

 زانو جلوم و سمتم برگشت شونیکی ، سمتشـــــون دمیدو و کنار زدمش

  نیاین جلو ستین برگشت راه  : گفت و زد

  هودادم من:  زدم داد

 .....ش یدار نه.....  یچ یچ_ 



 
 
 

 

 دور نمیبب گفته هوداد بگو اشغال اون به و برو ، منه مال اون:  هوداد

  شــمیم وارد گهید در ،از بچرخه بخواد ورش و

 تو و کنـــم گورش به زنده تونمیم راحت بخوام ،اگر یشد پروه یلیخ_ 

 ......ن رو نـویا که

 کامل رو گردنش گرفت،خواست رو پسر گــــرد حرکت هی تو نیشاه

 پسر   یچشما تو زدم زل کن صبر یمعن به باال آوردم دستمو ، چونهیبپ

 االن ، کنم کسانی خاک با رو خاندانت کل تونمیم لحظه هی تو:  گفتم و

  یدونیم که خودت نه واگر ، دادم نجات جونتو

 اخر تا االن نیهم از:  گفت و کرد خم رو سرش و جلوم زد زانو پسر

 معذرت من نیکن محافظت ام خانواده از  فقط ، دارم وفاه بهتون عمرم

 ..... نه واگر نیینجایا شما دونستمینم من.... خوامیم

  حاال نرلرز:  هوداد

  ت...س...کا......  من_ 

  نیبر حاال نیهم قبول: نیشاه+

 ، جلو اوردن رو هوشیب یغوغا کرد اشاره افرادش به و بلندشد پسر

 یصندلـــ رو گذاشتمش نیماش سمت رفتم و گرفتم بغلم تو رو غوغا

 دمید ، نشستم فرمون پشت و دمیپوش برداشتم رو راهنمیپ رفتم و  جلو

  ، خوابوندم رو یصندل نیهم بخاطر شهیم تیاذ یجور نیا

 ستادهیا که نیشاه به و نییپا دمیکش رو شهیش ، کردم روشن رو نیماش

  عمارت انیب فردا پس:  گفتم النا کنار بود

 یا لحظه عمارت خود ،تا گاز رو گذاشتم پامو و باال دمیکش رو شهیش

 بغل رو غوغا ، نگیپارک داخل زدم رو نیماش ، نکردم کم رو سرعتم

 من ورود با فنیاست و منید و هاکان و ،هانا شدم خونه وارد و کـــــردم



 
 
 

 

 سرم پشت هم اونا  ، باال رفتم ها پله از و دادم تکون ،سرم جلوم اومدن

  ، تخت رو گذاشتمش و هانا اتاق داخل رفتم ، ومدنیم داشتن

  دیدیببن درُ :  هوداد

 بعد کنم عوض لباسش بزار اصال...  غوغا با که شهینم داداش:  هانا

 ......ان

  در:  هوداد

 غوغا کنار تخت رو و اوردم در رو راهنمیپ رفت و بست رو در

 کردم حلقه کمرش دور رو ،دستمو چسبوندمش خودم به کامل ، دمیخواب

 بغلم نوزاد کردمیم فکر بود بغلم یوقت که بود زهیم و زهیر نقدریا ،

 دمیکش رو پتو ، داشتم نگهه ثابت و گــردنش ریز بردم رو سرم ، هست

 .... بستم رو چشمام و هردمون رو

 ......  برد خوابم زود شهیهم برعکس

  غوغا زبان از#

 رو دمیکش دست بود شده گرمم ،چرا بود گرم ،بدنم کردم باز رو چشمم

.....  که من اع   چرخوندم اتاق تو رو نگاهم ، گرمه تا تخت رو مالفه

 کم هی سرم ، بودم خواب حتما ، دمینفهم من که عمارت میبرگشت یک

 شلوار و کمرنگ یا گلبه تاپ هی با هامو لباس شدم بلند ، دیکشیم ریت

 دورم باز ختمیر آزاد هم رو موهام ، کردم عوض یریش رنگ به گشاد

 زدم اتاق از و لباسم رو انداختم هم قرمز شنل هی ، دمیکش شونه هی

 خنده یصدا ، ومدیم بش و خوش ی،صدا نییپا رفتم ها پل از ، رونیب

 دمید هانا که برم بشم رد ،خواستم شدم حال ،وارد گهید نفر چند و هانا

 ، کردم ،بغلش طرفم اومد شد بلند و

  زمیعز سالم:  هانا

  یخواهر سالم: غوغا



 
 
 

 

 ... نکنه... ؟ نکرده بلند روت که دست ؟؟؟ کرده تتتیاذ ؟ یبهتر: هانا

 خوبم هانا: غوغا

  ؟ خواهر نیک نایا: گفتم و کردم اشار بودن بهیغر که یدختر و پسر به

 دختر و پسر به رو و نشوند مبل رو خودش کنار بردم گرفت دستمو

 هاکان کیریفاب دوست نیشاه نمیا جونم غوغا ، یگل غوغا نمیا:  گفت

  النا خانومشه هم شونیا منید و

  موچولو کوچولو ، نازه چه یاله سالم: النا

  شوهرتون و شما با ییاشنا از شدم حال خوش خانوم النا سالم:  غوغا

  ، باش راحت بابا شما واه واه:  نیشاه

 هی ، شدن وارد گاو مثل که فنیاست و منید با کردن کیعل و سالم بعد

 که پسر اون هاکان گمیم:  گفتم و کردم عرض هاکان خدمت هم سالم

  کنم رشیخاکش و خورد بزنم خوادیم دلم کرد پانسمان منو یها زخم

  زده یبد حرف مگه ؟؟؟؟ چرا حاال:  هاکان

 نخوره تکون ریبگ پاهاشو:  گفت که گرفت حرصم فقط نه:  غوغا

  مونهیم زردالو ،مثل

 فقط که نداره خنده خدا به: دادم ادامه که دنیخندیم اروم اروم نایا النا

 که نمیا فکر من ، ارزه ینم هم لایر کال چیه اونم که داره یا افهیق

  ، نشینب باشه کور دیبا بشه نیا زن خوادیم که یاون

 با من ،فعال شهیم نیا زن یک البته:  دادم ادامه و شدم بلند مبل رو از

  برم اجازتون

 از اتاقت تو باالست تست کتاب ی،کل گرفتم برات کتاب غوغا:  هانا

  کن شروع امشب

  عاشقتمااااا یگیم راست یوااااااااا:  گفتم خنده با



 
 
 

 

 داخل رفتم و ، دمیبوس اش گونه سمتش دمیدو و کردم ذوق ها بچه مثل

 یجا بخاطر کنهیم در بدنم ،هنوز کردمیم درست غذا دیبا ، خونه آشپز

 یمردگ خون و کبود کمرم و پام یجاها یبعض هم ،هنوز کمربندها

 به ادیم باز نه واگر کنم اماده رو غذا دیبا ، نگذره ازش خدا یا داشت،

 لیوسا باشم، آروم برابرش در گرفتم میتصم ، ـــرمیگیم کتک باد

 درست غذا و قابلمه جون به افتادم و کردم اماده رو یسبز خوشت

 زیتم هارو بشقاب داشتم ، شد تموم کارام ساعت دو بعد ، کردن

 عیسر که افتاد دستم از بشقاب هوداد بلند داد یصدا از که کـــــردمیم

 گهید دومش داد با ، زیم رو گذاشتمش ، گرفتمش آسمون و نیزم نیب

 ..... رونیب زدم خونه آشپز از یچجور دمینفهم

 * 22پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 بود ستــادهیا یدوم پله رو حال داخل رفتم و رونیب زدم خونه آشپز از

 ، کشینزد برم کــــرد اشاره ، زدیم حرف یگوش با اخم با و هوداد

  که کشینزد رفتم

 پاهات زخم با یکرد جایب تو غوغا ، باش داشته یگوش لحظه هی:  گفت

  یشد بلند

  هوداد سالم: گفتن هم با زمان هم النا و نیشاه

 ..... تو مگه:  گفت داد با و کــــرد اتکاف سرش دادن تکون به هوداد

 حالم ، نکن نمیج نیس نقدریا خوبه حالم من:  گفتم و حرفش وسط دمیپر

 .....ب نکهیا از

 و مبل رو کـــرد پرتم گرفت، دستش داخل رو بازوم و سمتم کرد حمله

 یبش ،بلند یخوریم گوه ، یپریم من حرف تو یکنیم جایب تو:  زد داد

  هاااااان یکن درست غذا خونه آشپز داخل سرپا یبر گفت یاالغ ،کدوم

 .....  کردم سکوت



 
 
 

 

 ،تماس خورد زنگ گوشش ، بودن ستادهیا گوشه هی ساکت همشون

 کردن، ــــادیفر و داد کرد شروع و ستادیا ما به پشت و کرد رووصل

  ، نشستم درست مبل رو و کردم جور و جمع رو خودم

 بزنت باز ترسمیم کن قفل درم اتاق برو ایب غوغا: هانا

 راه که من ، زشمیکن نباشه یچ هر ، کنه یخال خودشو بزار:  زدم لب

  سراغم ادیم هم اتاق برم ، ندارم فرار

 .....  ینجوریا اخه:  النا

 دارم کار که فعال:  گفت و سمتم برگشت و کرد قطع شیگوش هوداد

  یخورد جم جات از تا برگردم حالت به یوا

 حال گوشه که یزیم سمت رفت و کرد گرد عقب راه نیب و سمتم اومد

 هی ، بود هوداد به مربوط بود قسمت اون که یلیوسا تمام و داشت

 گذاشتش و سمتم اومد و برداشت دیسف زیر یها گل با یصورت باکس

 کالس یبر که فردا ،از یداریبرم رو نیا:  گفت و زیم رو دستم کنار

  حالت به یوا باشم خبر با ازت خوامیم لحظه هر ،

  یخورد تکون جات از تا امیب خوامیم فقط:  داد ادامه و سمتم شد خم

 ، نداره یروح تعادل اصال نیا دست از خدا یا ، رفت حرف وبدون

 یحت ای کرد اش کهیت کهیت بهش زدن ضربه با شهیم کم هی هم سنگ

 کال که هوداد نیا ، داد شکل بهش کردنش گرم با شهیم هم لهیم

 چنان گهید سمت از هم باری کنهیم ینگران اظهار باری ، نداره انعطاف

 گرفتن قرار با ، کشتم پدرش کنهیم فکر ندونه یک هر زنهیم کتکم

 کردم دوشون هر به نگاه و کردم بلند رو سرم دستم رو هانا و النا دست

، 

 نشو کالم هم باهاش فعال ، شد درست نمیا دی،شا نباش ناراحت:  النا

  گلم باشه



 
 
 

 

  کنه کبودت باز نزنه ،تا نکن لج باهاش تو:  هانا

 سالم چند من مگه: گفتم نشه ریسراز اشکم تا چشمو رو دمیکش رو دستم

 یزندگ طعمه داشتم ،تاره ندارم کارش به یکار که من ، هست

 که شدیم بهتر حالم دوستم کمک به داشتم ،بعدش مرد پدرم دمیچشیم

 تاج و خوشگل یها یطور طور لباس با ، کردن عروس رو دوستم

 ، بود دیخر براش کادو یکل ها خی ملکه السا مثل بود شده که خوشگلش

 گل که بود گرفته گهید خوشگل لباش هی براش تازه ، دیکشیم نازشو

 هی با بشم بخت بد بود کینزد منم ، رفت شمیپ از اونم ، بود یدوز

 اذدواج اصال ؟ دونمیم یچ یزندگ از من مگه اخه ، کنم اذدواج رمردیپ

 از ، بود دلخوش کردناش دیخر به فقط که دوستم ؟! هیچ شوهر ه؟یچ

 نییپا شتریب بزنم پا و دست یچـــ هر گرداب تو افتادم اومدم در چاه

 چرا ؟اصال نیهست یچ دونمینم ترسمیم هم شماها تک تک از ، رمیم

 ؟اخه کنهیم بغلم هو هی یچ مثل منه نامحرم هوداد ، ؟ نیاورد نجایا منو

 یکل شما دیعقا با شهر نییپا کارگر دختر ،من کجا شماها و کجا من

  خدا اخ ، متفاوتم

 هیگر: گفت آروم و موهام رو دیکش دستشـــو و بغلش داخل دمیکش النا

 هی تو مثل منم نترس ماهم از ، شهیم درست یچ همه یبش سبک تا کن

  ورش و دور خبر چه گهیم بهت هوداد اش موقعه به ، انسانم

  کن صبـــر ،فقط بگم تونمینم یزیچ من خانوم غوغا:  نیشاه

 از رو سرم فنیاست شور پر یصدا با ، شدم سبک که کردم هیگر نقدریا

  کردم نگاهش و برداشتم النا شونه یرو

 دیتحد همه نیا هوداد نیا مینیبب کن باز رو باکس یخواهر:  فنیاست

  ، هیچ نیا کـــردیم

  ، زنمینم دست زده دست اون که یزیچ به من: غوغا

  کنهینم لج که پرنسس هی ، خانوم پرنسس:  هانا



 
 
 

 

 تعجب هم دمید که یزیچ با برداشتم رو درش ، پام رو گذاشت جعبه

 خوامیم لحظه هر گفت که حرفش ادی با ی،ول شدم خوشحال هم کردم

  ، بشم باخبر ازت

  یاج یگوش مبااارک جوووووونم: هانا

 بود آرزوم یروز هی، ستمین بلد باهاش کردن کار من( بغض با:) غوغا

  یگوش داشتن یبرا

  ام تُربچه برگ من مگه:  فنیاست

 خراب چرا رو والمثل ظرب بزغاله:  گفت و سرش تو زد نیشاه

  یاورد کجا از ،تُربچه چغندرم برگ من مگه گفتن میقد از ، یکنیم

  ، دمیخند صدا یب و گرفت خندم گفتنش بزغاله لحن از

  ایدن یبابا گور بابا بخند نیآاااااافر: منید

 قشنگ که اورد در لیپاست بسته هی و کتش داخل کرد دست فنیاست

  پرنسس بفرما:  گفت و سمتم ،گرفت شد یقلب قلب چشمام

  یملس یلیخ:  غوغا

  ، ارین در هاهم بزرگ ادم یادا گهید: منید

 به تو خب یول کنم رفتار اول از یجور اون خواستمینم من خب: غوغا

 ،منم رفت کرد ولش هم اونجا کرد رفتار یجور نیا دختر دمید لمیف

 برخورد عمارت نیا داخل نیاورد منو زور به که یروز از یاونجور

  کردم

 دستپختت کوچولو یتو یول: گفت و دیکش صافش شکم رو یدست منید

  یگرفت ادی یاشپز کجا از ، هیکی پزهیم غذا هاست سال که زن  هی با

 دهنم داخل گذاشتم عیسر دونش دوتا و کردم بازش طاقت یب رو لمیپاست

 غذا زنشون که پولدارا آدم یبرا کردیم یآشپز  که یب یب از: گفتم و



 
 
 

 

 منید ،تازه شکنهیم ناخونم:  گفتیم بود زنش هی ،اخه کردینم درست

 ،لبش جوهیم آدامس یوقت نیا گفتم که داشت یگند یها لب هی یدونینم

 ادمی....اوممممم...یچ... گنیم بهش هست گندها خرس اون باسن مثل

  ادینم

 چهارتا ، دنیخندیم و بودن افتاده ور هی کدوم هر نیشاه و النا و منید

 یلیخ اومممممم: گفتم بلند و دهنم داخل گذاشتم برداشتم لیپاست دونه

  است زه....خمش

 اولت یروزا  مثل گهید بده قول بهم ، گل دختر خوشمزه:  فنیاست

  یکنینم برخورد

  چشم به یا ، یبخر لیپاست برام اگر: گفتم و چونم ریز گذاشتم دستم

  خونه امین لیپاست بدون دمیم قول بهت اصال:  فنیاست

 یها یخوراک نیبر ها بچه با نی،پاش خوامیم تزایپ من نیشــاه:  النا

  زود ریبگ خوشمزه

  چشم: نیشاه

 غوغا:  گفت و نشست شمیپ النا ، کننن دیخر رفتن بلندشدن پسرا با

 یتعجب و هست کم سنت ، کن گوش خوب ، بگم بهت یزیچ هی خوامیم

 رفتار محبت با که االن مثل کن یسع ، یکن یباز لج که ستین درش

  یکن رفتار جور نیهم هم هوداد با یکنیم

  بخونم هامو کتاب برم من شهی،م اخالق بد یلیخ اون یول:  غوغا

  کنم کمکت یخوای،م برو باشه: النا

  رمیم خودم: غوغا

 خوندن کردم شروع خونه وسط ختمیر هارو کتاب اتاقم رفتم راست به

 راه دست به کتاب شدم بلند سرم پشت کردم جمع مداد هی با موهام ،



 
 
 

 

 شال هی شد، شب دمید که اومدم خودم به یوقت ، خوندمیم کتاب و رفتمیم

  ، کردم باال بلند سالم هی حال داخل نییپا رفتم و سرم رو اندختم

  خوردن هارو لیپاست و الوچه تمام ومدین به به: نیشاه

  ؟ شهیم شروع هام کالس یک از ،هانا نداره اشکال: غوغا

 با گرم سالم هی داخل اومد بدو دختر هی که بد جوابم کرد باز لب هانا

 رو لبش و فنیاست بغل داخل انداخت خودشـــو ،  داد ودست کرد همه

  ، چشمام رو گذاشتم دست ، فنیاست لب رو گذاشت

  ، نجاستیا بچه کنار ،بکش داداش زن: منید

  ، دنیخندیم همشون

  کن باز چشمات شد تموم غوغا: هاکان

 .... خب... ینجوریا دینبا ب.....خ:  گفتم و کردم باز رو چشمام

  غوغا:  فنیاست

  داداش جان:  غوغا

 گفتم تند تند و دهنم رو گذاشتم رو ،دستم داداش گفتم من یوا یوا

  دیپر دهنم از هوا یب خدا رو تو دیببخش:

 ی،کالر داداشت زن نمیا رینگ سخت خودت به نقدریا غوغا:  فنیاست

 برگشت که االن بود ییجا مشکالت یسر هی بخاطر است بنده خانوم

  زد حرکت اون اونم بود شده تند هم یبرا هردمون دل خب

 یول داداش گمیم بهت بعد به نیا از:  گفتم و چونم ریز گذاشتم دستمو

  ، خوشگل یلیخ زنت

  ستین تو از خوشگلتر: منید

  غوغا خوشبختم هستم یکالر من:  گفت و جلو اومد دختر



 
 
 

 

  ، دیبوس ام گونه اونم دادم دست هاش با

  ، گرسنمه من بابا: منید

  شکمو: هانا

 کردن آماده رو زیم یکالر و هانا و ،النا خونه آشپز داخل میرفت یهمگ

 غذا کردن یکار ،هر خوردن غذا کردن شروع و نشستن یهمگ ،

 بود بغلش تو النا که نیشاه ، حال تو میرفت غذا از بعد ، نخوردم

 منید بود، اش شونه رو سرش هانا که هم هاکان ، یکالر هم فنی،است

 اخمو بشر نیا و بود گذشته هم دو از ساعت  بود شیگوش داخل سرش

 برام یوقت از...  خب یول ستین مهم برام هم ادین اصال ، خونه ومدین

  ، خونه ادین یچیه که منم الشیخیب اصال...  دهیخر یگوش

 ، بود یخون لبش ،گوشه سمتم اومد راست هی و شــــد خونه وارد هوداد

 دستش برم تا زده اخالق بد یآقا نیا یک کردمیم فکر ذهنم تو داشتم

 نشستم مبل رو ، مبل سمت داد هلم و گرفت رو بازوم شد خم که ببوسم

  ، صدا یب

 خواب   وقته:  هوداد

 ..... ،بعد سالم اول داداش:  منید

 شب یکی یکی ها ،بچه باال یها اتاق سمت کرد اشاره(  اخم با) هوداد

 ، رفتن باال ها پله از و گفتن ریبخ

 اخم با ، ام ران رو گذاشت رو سرش مبل رو کرد پرت خودشو هوداد

 قرمز کم هی ،چشماش درد سرش گفتیم بهم یحس به ، کـــرد نگاهم

 بود شده

 ماساژ سرش کــــردم شروع شیشونیپ رو گذاشتم و جلو بردم دستمو

 یعنی دمی،فهم باال اورد دستشو ، دادم ماشاژ ساعت مین حدود ، دادن

 الل خداروشکر گهیم یچ دمیفهمیم بدنش حرکات با گهید ه،یکاف



 
 
 

 

 ،بلندشد برداشتم شیشونیپ رو از رو دستم ،  انگار بزنه حرف تونهینم

 سمت رفت و باال رفت ها پله از.  اتاقمم تو باال اریب رو شامم:  گفت و

 اماده رو شامش خونه آشپز ،رفتم  اورده ریگ ربات گهید اره ، اتاقش

 ورود ،اجازه زدن در از بعد ، اتاقش بردم و ینیس داخل گذاشتم کردم

 هم باالتنش و بود دهیخواب تخت ،رو شــدم اتاقش ،وارد کرد صادر و

 هی ، خودش یرو بود دیکش پتو که هم تنش نییپا ، لخت شهیهم مثل

 تار از چندتا و بود سیخ هم موهاش بود انداخته گردنش دور هم حوله

 کنار تخت رو گذاشتم رو ینیس ، صورتش تو بود ختهیر موهاش

  ، دستش

 کرد باز و بست رو چشمامش لحظه هی ، خوردن کرد شروع حرف یب

  ؟ ینخورد غذا چرا:  گفت و

  نبود ام گرسنه: غوغا

 که رونیب بزنم اتاق از که رفتم شدم بلند ریز به سر منم شد ساکت گهید

  ستمیا به سرجام شد باعث صداش

  سرجات ،برگرد یبش بلند داد اجازه بهت یک:  هوداد

 داخل چنگال و قاشق که دستاش به و نشستم باز تخت لبه برگشتم

  بود کرده جاخوش دستش

 ....  شدم رهیخ

  هوداد زبان از#_

 ریز رو یمرد هر دل شیآب یچشما اون ، شدم رهیذخ بهش یچشم ریز

 بود الغر یلیخ که نیا ،با زاشیم زهیر بدن خوصصأ ، کردیم رو و

 با رو نفسم ، بود شده رهیخ دستام به ، داشت یگرد باسن و نهیس یول

 :  دمیشن رو ذهنش یصدا کردم هماهنگ دناشیکش نفس



 
 
 

 

 گوشش، تو خوابوندمیم یکی تا بود گنده منم دست کاش ، گندشو یدستا

  شهیم شوهرش نیا یروز فردا که کنه رحم یاحقم دختر اون به خدا

 هم خودم ،قاشق بخور ایب:  گفتم ، نگفت یزیچ گهید و کرد سکوت

  بشقاب داخل گذاشتم

  خدا به رمیس خوامینم نه: غوغا

 :  دمیشن رو ذهنش یصدا باز که حرفش از گذشت کم هی

 یکس یدهن خوردن از حالم ، عمرن بخورم رو تو یدهن من عقققق*

 ،خوصصأ خورهیم بهم

 * چلغوز نیا

  ، گذاشتم متکا  یرو رو سرم و کنار زدم رو ینیس

  ، اتاقم داخل مبل کنار زیم یرو بزاره رو ینیس گفتم بهش

  ؟ برم هست اجازه:  غوغا

 کدوم هر ، شهیم عوض امروز از خونه نیا یها ،قانون نه:  هوداد

 تا یخوابینم ها شب - شی،اول انتظارته در ناجور کتک یبزار پا ریز

  بدم بهت اجازشو من

  باشه تنت ها لباس نیا ادینم خوشم ییایم که اتاقم تو_ دوم

  یدیم انجام و چشم یگیم گفتم یهرچ_ سوم

  یگینم من جز یکس به یزیچ هر شد بد ،حالت افتاد یاتفاق هر_چهارم

 ستمین راحت تو با منم یستین که تو:  گفت که دمیشن رو ذهنش یصدا*

 * ادیم خوشم ازت یلیخ مگه تازشم گمینم بگم بهت که

 بعد هم اش هیبق:  دادم ادامه ، زد حرف اروم شهینم دختر نیا با نه

 ( کردم اشاره تختم یرو به) نجایا ای،ب گمیم بهت



 
 
 

 

  نه: غوغا

  نجایا ایب گفتم: هوداد

 ... ...  در سمت دیدو و ومدین

 .... حالش به یوا رونیب زدم اتاق از و شدم بلند جهش هی با
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 * ۲۷پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

  غوغا زبان از#

 . رسوندم اتاق به رو خودم بدو بدو

  و دیکــــــــــوب در به مشت با که دینکش یطول...... کردم قفل در 

  باتوهممممم کن باز درو:  زد داد

  ، کنمینم باز نه: غوغا

 در ُدم من یبرا زهیر تو کنمیم ادبت: زد داد و در تو زد مشت با

 ، یآورد

 و شد جدا گــچ کم هی و دیلرز چارچوبش از در زد که یمحکم مشت با

  ، افتاد

  کــــن باز درو گمیم: هوداد

  نه نه نه: غوغا

   دمیم نشونت: هوداد



 
 
 

 

 در پشت از که ـــــدمیشن هاش قدم یصدا ،بعد  زد در به گهید مشت هی

 دلم:  گفتم و اوردم در زبون براش در پشت از ، شـــــــد دور اتاق

  کنمیم فرار دستت از فقط بعد به نیا از خنک

  یخوند کور: گفت که باز دمیشن رو مانندش داد یصدا

 کتاب صبح خود تا خوندن کردم شـــروع نشستـــم هام کتاب وسط رفتم

 تالش و ،بخون گفتیم درونم یحس هی ومدینم چشمام به خواب ، خوندم

 بودم یاضـــیر مسائل سرگردم ، یبرس یخوایم که ییجا اون به تا کن

 از هوداد نیماش پنجـــره، لبه رفتم و شدم بلند نیماشــ یصدا که

 ظهر تا جون آخ ، بود شده روشن کامل هوا ، ــــــرونیب زد عمارت

 موهام نیب مداد یمشک شلوار با دمیپوش یخاکستر تاپ هی ، ستین خونه

  ، ختیر دورم و شد آزاد موهام دمیکش رو

 راهرور وسط اتاق از رونیب ،رفتم خواستیم آهنگ بدجور دلم

  زود خونه یاهال نیپاش نیپاش: گفتم و ستــادمیا

 ، رونیب اومد شلوارک و تاپ هی با شد باز هانا اتاق در همه از اول

 تک ،تک فنیاست هم بعدش و منید اتاق در بعدش ، داشت نم صورتش

 نگاهم و وارید به زدن هیتک اتاقشون در چهارچون داخل شدن داریب

  ، کردیم

  یدید خواب یصبح اول دختر:  منید

  کرد آهنگ هوس دلم من فقط ، کنم دارتونیب خواستمینم دیببخش:  غوغا

 اش خواسته به رو کوچولو خانوم نیا من نیبخواب نیبر شما: منید

  رسونمیم

 زود و اتاقش داخل رفت منید ، دنیخواب و اتاقاشون تو برگشتن یهمگ

  ، برام بود گرفته هوداد که یا یگوش و فلش هی همراه برگشت



 
 
 

 

 کردم وهیس هم ها شماره هست یاوک شیزیچ همه االن تیگوش:  منید

  ادیم خوابم من زارمیم برات شدم داریب هم اهنگ ،

 ،به کنم کاریچ حاال خب ، بست در و اتاقش داخل رفت بسته یچشما با

 ، اع ، نره سر  ام حوصله تا کنم دارشونیب خواستمیم خودم حساب

 چندتا کردم روشن رو یگوش نیدروب ، اتاقم برگشتم دست به یگوش

 موهام هم شیکی کردم سیگ موهام باری ، مدل چندتا با ، گرفتم عکس

 از و بودم شده زونیآو بالکن تو ،از تخت ری،ز تخت رو ، یخرگوش

 سیسرو ،اونم نگرفتم عکس که یزیچ تنها با فقط گرفتمیم عکس خودم

  ، نوچ نوچ زشت شدینم که بود یبهداشت

 رونیب زدم اتاق از دست به یگوش هانا یها زدن صدا

  عجب ولیا جون اخ اااااایب بدو بدو غوغا:  هانا

 تاپ با یکالر و هانا و النا ، نییپا رفتم دو با یکی دوتا رو ها یپل

  ، بودن نشسته مبل رو شلوار

  نیباش اماده نیبدو رونیب میبر میخوایم غوغا:  هانا

  ولیا جونمممممم یا: غوغا

 دستش هم کنترل هی ، رونیب اومد خونه آشپز از گنده لقمه هی با منید

 یها سبک با یبخوا یآهنگــــ هر: گفت و ستادیا دستم کنار اومد بود

  هست متنوع

 رو یا دکمه  و ونیزیتلو کنار یها بلند سمت گرفت رو کنترل بعد

  ، شد پخش یخارج اهنگ هی بعدش هیثان چند ، داد فشـــــــار

 ، اهان اهان:  گفت و داد کمرش به یقر هی و شد بلند مبل رو از النا

  نیبش اماده نیپاش

 لباس هی ایب نییپا اوردم رو هام لیوسا تمام من نجایا ایب غوغا: هانا

  گذاشتم کنار برات خوشگل



 
 
 

 

 نکیع هی با ، یا گلبه دخترونه کت هی با یریش رنگ به نازک بافت هی

  ، جلوم گذاشت

 یول شهیم یمشک کم هی خودش آفتاب نور جلو یآفتاب نکیع نیا: هانا

 بهت نمیبب بپوش ، شهیم دیسف باز رنگش ییجا هر ای خونه تو یایب مثال

  بدو ادیم

 .... زهیچ..... من یاج مممنونم: غوغا

 رفتم ، ایب ،بپوش خونه کتاب کنار یبهداشت سیسرو داخل برو:  هانا

 یراحت احساس و کم هی بود بلند لباسم رو ،کت اومدم و دمیپوش عیسر

 شیآرا داشتن ، بودن پوشـــده لباسهاشون هم دخترا ، کــــردمیم

 ، زد برام هانا هم رژ و زدم ملیر هی منم ، کردنیم

  میبر بردار تیگوش غوغا:  هانا

 ،من نیماش هی داخل هانا و هاکان و نیشاه و النا رونیب میزد خونه از

 هم توپ آهنگ هی ، نیماش هی داخل هم یکالر و فنیاست و منید و

  کردند، حرکت باال سرعت با و گذاشتن

  میریم شهیهم که ییها پاساژ برو منید:  یکالر

  شهیم یخال نایا دست از امروز بامونیج:  فنیاست

 عضو ،چون یپول یبـــــ از میشیم خواب کارتون بگو تازه:  غوغا

  منم هم دشونیجد

 هم تو بودن کم خودشون نایا ، ندارم یحرف اصال گهید من:  منید

  یشـــد اضافه

  یشگیهم نگیپارک برو میدل یزایعز که ما:  یکالر

 رو نیماش ینیزم ریز نگیپارک داخل رفت و شد ساکت گهید منید

 هم نایا هانا ، میشد ادهیپ میکرد باز زمان هم رو در ،چهار  کرد پارک

  ، باال طبقه رفتم میشد آسانسور سوار ، شدن ادهیپ



 
 
 

 

 منم  پاســــــاژ هی داخل رفت نایا النا ، میشد ادهیپ و ستادیا آسانسور

 ، هیفروش عروسک به خورد چشمم راه نیب یول رفتم سرشون پشت

 یورد که یکیکوچ یها وسکعر سمت رفتم ، عروسم عاشق من

 .... که هابودم عروسک یتماشا محو ، بود زونیآو پاساژ

 میکشد و کمر دور یدست بندش پشت و گرفت قرار دهنم رو یدست

 ...... ستادمیا خشک که بود یناگهان برام حرکت نقدریا ، خودش سمت

28.29 

 *۲۹پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 

 فشار دستشو لبم به چنان یول کنه، ولم که کردن تقال کــــردم شروع

    گرفتیم درد و ومدیم فشار دندونم به لبم که دادیم

  دنتید از شهیم حال ،خوش انداختم رتیگ_

 یکس یشلوغ نیا به ؟؟؟پاساژ چرا تعجبم در ، دیکش منو عقب عقب

 رونیب بزنه پاساژ نیا از االن گفتم رفت عقب نقدریا ، کنهینم کمکم

 دیرس ذهنم به لحظه ،به زمیبر سرم تو یخاک یچ ببر خودش با منو

 دستش ، پهلـــوش تو کردم فرو  رو ناخونم و دادم گاز دستشو عیسر

 کـــردم پرت رو خودم و کردم فرار عیسر که کرد باز دورم از رو

 چشم دوتا با که دیببخش بگم برگشتم ، بیغر هی به خوردم یپاساژ داخل

 یچشما دنید و ترس از ، بهش زدم ،زل شــدم مواجه خوشگل سبز

 قیدق چشماش به و جلـــو بردم رو سرم اریاخت ی،ب بشر نیا خوشگل

  ، شدم

  مونهیم بهار مثل:  کردم زمزمه

  ؟؟ مونهیم بهار مثل یچ ، خوبه حالتون خانم:  پسر

 بهاره فصل مثل چشماتون:  گفتم و چشماش به شدم قیدق



 
 
 

 

 دستمو راه نیب ، چشماش سمت بردم باال اوردم دستمو ، شد ساکت پسر

 بر یوا ، نامحرم اون کردمیم کاریچ داشتم من خدا یوا نییپا اوردم

 گفتم و کـــــردم جدا کمرم دور از دستاشو دستمام با ، من

  دیببخش....بب:

  دهیپر رنگتون دینیبش دیبفرما:  پسر

  ، نشستـــم بود اورده که یصندل رو صدام یب

  ؟ نیخوب خانوم:  پسر

  بدونم اسمتون تونمیم...  خوبم... اهوم: غوغام

  نیراد:  پسر

  نیداد نجات منو جون پاساژتون و شما ممنونم:  غوغا

  یایم نظر به کوچولو ؟ سالته چند خونوما خانوم: گفت و دیخند

  ۱۵ ،همون یا خورده و۱۴: غوغا

 انیب بزنم زنگ تا بده خانوادت شمار ، یشد گم االن خب:  نیراد

  دنبالت

 یاشکـــ خود به خود چشـــمام ، ومدیم ونیم به  خانواده  حرف تا

 ؟ یکنیم هیگر چرا:  گفت که کردم نگاهش یاشک یچشما با ، شدیم

 بگو پدرت شماره

  من.... برم تونمیم خودم... م:  غوغا

 میتنظ فشارش کمی تا ، اریب یبستن کم هی براش دایش ، ؟یچ تو: نیراد

  برگردم من تا ، بشه

 یبستنـــ برام بود دایش اسمش که دختر ، رونیب زد پاساژ از نیراد

 یبست ، بود زرافه ههیشب شتریب ، کوتاه قد منم بود بلند قد دختر ، اورد

 خوردم رو میبستن که نیا بعد خوردن، کردم شروع و گرفتم ازش رو



 
 
 

 

 به شنیم نگران کنم رید اگــــر ها بچه شیپ رفتم یم دیبا.  شدم بلند

 زنگ گهیم داد چیسپ ریگ پسر نیا یول ، االن شدن نگران یکاف اندازه

  دنبالت ایب بابات بزن

  ادیب داداشم تا زمیعز نیبش خوشگله خانوم_

 وارد نفر ده هی گذشت یا قهیدق چند هی ، نشستم یصنـــــدل یرو باز

 شدم بلند  ، شد غافـــــــل ازم دختر که نیهم ، شد ،شلوغ شدن پاساژ

 یچجور هارو بچه ،حاال بود خلوت بأیتقر ، رونیب زدم پاساژ در از

 نیا به پاساژ ،اخه ها نیماش کنار نگیپارک سمت برم دیبا ، کنم دایپ

 کنار مرد هی که آسانسور سمت رفتم ، کنم داشونیپ یچجور من یبزرگ

 نگاهش دارم دید که نیهم ، زنهیم دید منو داره و ستادهیا دمید ستون

 غیج.... نه..... و.....  سمتم اومد ، کنمیم

 

 * ۳۰پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 هی تو رفتم ،عقب عقب تند تند ، سمتم ومدیم داشت بلند یها قــــدم با

 دمیدو و کـردم گرد عقب عیسر منم کــــــرد شتریب سرعتش دمید لحظه

 ترس از ؟؟؟ هیک نیا خدا یا ، زدمیم نفس نفس ، نیراد پاساژ داخل

 رو گوشام نیراد اروم یصدا با ، کنم کاریچ ،حاال شده یاشک چشمام

  کردم زیت

 نشه داشیپ اگر حالت به یوا ؟؟؟ یکرد کاریچ یدونیم تو:  نیراد

 کنن امون هیتک هیتک دیبا چیه که رهینم رونیب رانیا از هم جنازمون

  جوب داخل  بندازنمون

 

 .... گرگ یبو من.....  نیراد_ 



 
 
 

 

 هم ، هم جون پسر تا ،چند بود ستادهیا نیراد ، ها صـــدا سمت برگشتم

 ، زدنیم حرف داشتن و بودن ستادهیا  خودش سن

 دختره اون کو ، باشه مغاز به حواست دایش_ 

  ، رفته حتما دونمینم:  دایش

 جواب زد زنگ  ،اون خانوادش شیپ رفت حتما نداره اشکال: نیراد

 هوفففففف ، نهیبب رو کدوممون هر که هست یعصب نقدریا ،االن دیند

 و هیبق به ، نیکن یساز پاک رو ساختمون کل دیبا اول ها بچه نیبب

 ...شــ

  کنهیم گوش حرفمون به داره یکی سیه_ 

 چشمام تو ، کنهیم گوش رو حرفمون داره یکی گفت که پسر همون

  ، برگردوندن سمتم به  رو سرشون تک تک شد، قیدق

 آدرس بزنه زنگ تا باش دایش با ارمیب یگوش تا نیبش ییتو اع:  نیراد

  خانوادت شیپ ببرت ریبگ

 یعاد نیا.....ا ؟ نیهست یچ... شما...ش:  گفتم لرزون یصــــدا با

 ستین

 ( کــــرد اشاره بهم) بره تونهینم رونیب نیا ، ببند پاساژ در:  نیراد

 شیکی ، کردن دورم نفرشون پنج ،که رونیب بزنم پاساژ از کردم تند با

 خم رو سرم و نشستم و دادم ی،جاخال رتمیبگ که سمتم اورد دستش

 زدم پاساژ از خوردم سر زانو رو و شدم رد پسر یپا نیب و کردم

  ، دمیدو و شـــدم بلند حرکت هی تو ، رونیب

 ستادمیا بود پاساژ رو راه داخل که یتیتزع یا شهیش نیتریو پشت رفتم

 که خدا بود ستادهیا زیم کنار قأیدق شونیکی ، ننمینب کردمیم خداخدا ،

 از رفت  زد صداش قشیرف ، نمیبیم کنه خم اگر نکنه خم رو سرش



 
 
 

 

 گنیم من به  اوردم در براشون رو زبونم و  رونیب اومدم زیم پشت

  ، غوغا

  شهاب اوناهاش_ 

 رفت اسانسور ی،لعنت آسانسور سمت رفتم ، خوردما یگوه چه اوه اوه

 هم در شیکی داخل رفتم ها یبهداشت سیسرو سمت رفتم ، کف هم طبقه

  دمیشن رو شونیکی یپا یصدا ، بستـــم

 با ما بودن از دینبا مردم نی،ا پاساژ داخل بزار ،اهنگ بگو نیراد به_ 

  من با زهیر دختر نی،ا باش ،زود بشن خبر

 داخل آشغال سطل ، کنمیم تیحال زهیر یگیم من به کردم مشت دستمو

ش خودش اره ، کرد جلب رو نظرم سیسرو  رو سطل ، یطالنیفکر 

 ی،حساب شد پر که خوب بشه پر تا کردم بازش و ریش ریز گذاشتم

 با ، گهید فیکث زیچ چندتا و خوردن سیخ فیکث یها یکاغذ دستمال

 از ، شد رد که در جلو از کردم در ریز به نگاه  کردم بلندش دست

 رو سطل سمتم برگشت که نیهم زدم سوت هی و رونیب زدم ییدستشو

  ، روش دمیپاش التشیمحتو تمام با

 وپشت رونیب زدم یبهداشت سیسرو از زد صدا دوستش و زد داد

  ، گرفتم پناه ستون

 زیچ هی، کن شتریب آهنگ یصدا:  گفت که دمیشن رو نیراد یصدا

  میکن دایپ رو دختر نیا ما تا بزار یخارج

 

 خوشگل چشم پسر نیا نمیبب رونیب اوردم رو سرم آروم ستون کنار از

 سمت دیکش و گرفت رو گردنم حرکت هی تو پشت از یکی، که کجاست

  گرفتمش:  زد داد و خودش

  کنمیم تیحال  : گفت و چشمام تو زد زل و خودش سمت برگردوندم



 
 
 

 

 مینیب به ینیچ و گرفتم مینیب به دستمو ، خورد بهم حالم گندش یبو از

 با کردمینم فکر(  اوردم در هم زبونم عق با همراه)عققق: گفتم و داد

 عطــــر نیهمچ یخون و فیکث یکاغذ دستمال از حجم اون کردن سیخ

 ، ادیب در اب از یمتیق گرون و خوب

 : گفت و شد قیدق صورتم تو خشم با

  من به بسپارش کنمیم ادب خودم رو دختر نیا نیراد_ 

 کن یخاحافظ تیزندگ با ، بخواه اون از ادیم داره خودش هوداد: نیراد

  یکرد یفضول یول خانوادت شیپ بفرستمت خواستمیم ، جون دختر

 

 که من برم بزارم خدا رو تو:  غوغا( کردن التماس کردم شروع)

  نکردم یکار

 یدیشنیم دینبا که یدیشن یزایچ ، ستمین من رندهیگ میتصم حاال:  نیراد

  یشگیهم یجا نشیببر:  نیراد

  نینیبیم بد نه ،واگر برم نیبزار امینم ییجا من:  غوغا

  یکنیم دیتحد منو یدار: نیراد

  شهیم بد برات برم ینزار اگر اره... اله:  غوغا

  شهیم کوتاه زبونش گهید قهیدق چند تا ، کن ولش نویا_

 دستاش که نیهم و گرفتم بازوش از جانانه گاز هی و کردم خم رو سرم

 آسانسور سوار دمیدو و دمیکش موهاش سرش تو زد مشت با شد شل

 چند از بعد ، دادم فشار رو کف هم دکمه بشن سوار نکهیا قبل و شـــدم

 دمیدو ،فقط شد باز در که نیهم شد متوقف کف هم طبقه آسانسور قهیدق

 رو سرم پشت برنگشتم اصال و رفتم یم فقط رونیب زدم نگیپارک از و

 برام.....  داروخونه نیا افتاد روم به رو داروخونه به نگاهم ، کنم نگاه

 دمیدو ، شهر باال سمت برم کنم رد رو خونه دارو نیا دیبا ، آشناست



 
 
 

 

 به دمیرس تا رفتم نقدریا دادم ادامه راهم به و شدم رد ها نیماش نیب از

 ینیماش گاز یصـــــدا با ، بود چپش سمت هوداد عمارت که یابونیخ

 ریت گلوم که یحد تا بود شده خشک ،گلوم کردم شتریب رو سرعتم

 بعد ، باال رفتم و شدم زونیآو وارید ،از دمیرس عمارت در به ، دیکشیم

  ، اطیح داخل انداختم خودمو و شدم زونیاو در پشت از دوبار

 کم هی ، سوختیم پام کف که بودم دهیدو نقدریا بود شده کیتار هوا

 تا چهارپنج هی  ، عمارت سمت رفتم شدم ،بلند اومد جا نفسم نشستم

 نیماش و بود باز هم نگیپارک ،در بود شده پارک عمارت جلو نیماش

  ، بود پارک فنیاست و منید

 درم اتاق داخل برم من تا نباشه خونه هوداد کنه ،خدا دارن مهمون حتما

 پلم و شل قشنگ نتمیبب امروز اگر کردم فرار دستش از شبی،د کنم قفل

 با و اوردم در هام کفش ، شدم وارد و کردم باز رو خونه در ، کنهیم

 رو النا و هانا بلند یصدا با که کردم بلند سرم ، کنار زدمشون لگد

 نجایا نیا.....  مردم قشنگ بود روم به رو که یکس دنید با بزنم صدا

 ...... نیراد خدااااااا ای کنهیم کاریچ

 .......  که کنم فرار خواستم ، بود یخون ودستش صورتش از قسمت هی

 ..... نههه

 * 31پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 

:  گفت و زد یشخـــندین که کـــردم نگاهـــش ــدهیترس یها چشم با

  نجــایا یاورد ،پناه یکنــــ فرار یاومد

 ؟ یکرد کاریچ خونه نیا یاهال ،با ببند شتُ ین:  غوغا

 ارمیم صورتت ونیدکواس نیا زنمی،م بشه کم ازشون مو تار هی فقط

 ....پ



 
 
 

 

  نمتیبیم زیر کوچولو اوه:  نیراد

 خشم با و اومد ـــرونیب رو راه یبهداشت سیسرو داخل از گهید پسر هی

  ، سمتم اومد

  زهیر چه نینب فلفل:  غوغا

  است مورچه هیشب شتریب:  گفت و نیراد شونه رو زد پسر

 لی،ف لیف گوش تو رهیم یوقت مورچـــه هی:  گفتم و کمرم به زدم دستمو

  ارهیم در پا از رو

 از ،و آبادش ناکجا وسط زدم پا لمایف تو مثل حرکت هی تو و جلوتر رفتم

  مبل رو دمیپر شدم رد کنارش

 اومدن خونه آشپز از ینفر پانزده ، ده هی دمید فقط که زد یداد چنان

  حال سمت

  ؟ یخوب تو یاج غوغااااااااا:  هانا

 دستم ، کرد رهـــا شو هق هق و کرد بغـــلم و مبل رو اومد هیگر با

  ، کردم نگرانت دیببخش: گفتم و ــدمیبوس اش گونه

  کنمیم خورد رو پاهات....  اخ:  نیراد

 کرد رحم بهت خدا ، خوبه حالش هانا کن خداروشکر برو نیبب:  غوغا

 دوتا که بزن رو هوداد تو برو ایب یول یزیچ هر ای ینزد رو هانا ،

  یکرد کارو نیا چرا گفت یکس ،اگر روگردنش ادیب پاش

 

 چرخوندم روکامل ،سرم ها پله سمت رفت و برداشت پا زور به نیراد

 هوداد کنار رفت ، شدم رو به رو ترسناک و یعصب چشم دو با که

 .....  امروز که بود دختر نیا داداش:  گفت و ستادیا

  هیکاف: هوداد



 
 
 

 

:  زد داد که گرفتم پناه هانا ،پشت سمتم اومد و کرد رد رو ها پله عیسر

  نطرفیا ایب گمشو

  نه:  غوغا

 کنار برو هانا: هوداد

  کنهیم کهیت کهیت دندون با منو زنده زنده نیا ها ینر هانا: غوغا

 به ، هان رونیب یرفت خود سر یبرداشت که یصحاب یب تو مگه:  هوداد

 رونیب ایب ، یشد چشم تو چشم مذکر با یکرد جایب تو ، کشمتیم خیس

  ، ینکرد میاعصب شتــــریب تا

  نه:  گفتم و هانا لباس به زدم چنگ

  کنمیم خورد رو دوتا گردن که میعصب نقدریا کنار برو هانا:  هوداد

 ..... داداش اما: گفت اروم لرزون هانا

 ستادمیا هوداد یرو به رو و رونیب اومد پشتش از و کنار زدم رو هانا

،  

  بفرما:  غوغا

  بچرخ: زد داد ، بود کرده مشت دستشو هوداد

 یبش یخال  تا بزن ایب:  غوغا

  شالق عماد:  هوداد

 یکـــــار ،آخه بده حیتوض بزار ، باش نداشته شیکار داداش نه: هانا

 .....دادا که نکرده

  خورده کتک اونم جلو ادیب ریبگ رو ،هانا هاکان(  داد با:) هوداد

  این یاج: غوغا



 
 
 

 

 و هوداد دست داخل گذاشت رو شالق عماد ، برگشت شالق با عماد

  ستادیا کنار و رفت هم خودش

 رو هوداد و ادیب که کردیم تقال یه هانا ، اورد در رو راهنشیپ هوداد

  ، کنه منصرف

  نجایا ایب شهاب ، نیمرخص:  هوداد

 یلیخ و شکمش ریز زد مشت با شد، کینزد بهش شهاب که نیهم

  یدونیم خودت هم لشیدل زدم نویا:  گفت خونسرد

  ؟ نکردم یکار... من: گفت و درد از شد خم شهاب

  رونیب: هوداد

 پسرا که خب:  گفت و شد کمینزد هوداد و موندم من فقط ، رفتن یهمگ

  ، ،هوم هستن جذاب و خوشگل برات

 نبودم دوست یپسر چیه با که من!  یزنیم حرف یچ درمورد:  غوغا

  باشه خوشگل برام بخواد که

  کن چشمام به نگاه:  هوداد

  اومدم کوتاه یکاف اندازه به ؟؟ نیهست یچ شما ینگفت تا کنمینم: غوغا

 ضربه نیاول و باال برد رو شالق ، نطوریا که: گفت و دیچرخ دورم

 صورت به بدنم یرو هم سر پشت ، ستادمیا ،ساکت زد بدنم یرو رو

 فشار دندون با رو زبونم نقدریا ، وردیم فرود رو شالق یدر ضربه

 و بکشم نتونستم نفس ضرباتش نیب که یحد تا ادین در صدام که دادم

  زدیم حرف و زدیم شالق تند تند ، دیکش ریت قلبم

 من اجازه بدون ، نه یبگ و بزنم یحرف من که حالت به یوا:  هوداد

 پسرا با یکرد جا یب تو ، هانا حتا ، یزارینم رونیب یخر هر با پات

  یداد رو جوابشون ییا پرو با و یکرد بحث



 
 
 

 

 کبود تنم کل که زد نقدریا و وردیم فرود پام پشت یرو رو ها شالق

 دو رو و ستمیا به نتونستم گهید که زد نقدریا و شد جون یب پام بود شده

 و نشست مبل رو رفت و زد کمرم یرو گهید شالق ،چندتا افتادم زانو

 رو پس هست سرمونیم تو زایچ یلی،خ نکن لج و شو عاقل:  گفت

 کم هی و سرم رو گذاشت دستشو سمتم اومد و شد بلند نرو اعصابم

 . رفت و بلندشد و کرد نوازش رو موهام

  ، نیزم رو افتادم اریاخت ی،ب بخورم تکون تونمینم

  ، متنفرم ازت:  غوغا

 ....  برد خوابم صبح یها دم دم که کردم هیگر نقدریا

 

  بعد روز کی#

 

 ، زیم رو گذاشتم و اوردم رو ریش وانیل رفتم و دادم تکون رو سرم

  ستادمیا منتظر

  یمرخص کن یسبز قرمه نهار:  هوداد

 به رو ،زخمام شدمیم راست و خم زور به که کردیم درد بدنم نقدریا

 اش هیگر شدت  دیدیم رو بود یزخم که کجام هر هانا بستم هانا کمک

 یباز آب دلم حموم بودم نرفته بود روز دو ، شدیم شتریب و شتریب

 آشپز از و خوردم اب کم هی ، کردم آماده رو یسبز قرمه ، خواستیم

:  گفت و سمتم اومد و شد خونه وارد فنیاست ، رونیب زدم خونه

  ؟ یبهتر خانم مهربون

 و کاکائو و آبنبات ،بفک پسیچ از پر کیپالست هی ، دادم تکون رو سرم

 جلوم گرفت لیپاست از پر هم دار گوشه کیپالست هی گهید یزایچ یلیخ

  یخواهر تو یبرا نمیا:  گفت و



 
 
 

 

  نجایا ایب:  گفت یبلند نسبتأ یصدا با هوداد که کنم تشکر اومدم

 مبل رو ، نیبش گفت که ستادمیا دستش کنار حال داخل رفتم عیسر

 یعنی کارش نیا ، دفعه اون مثل باز رانم رو گذاشت ،سرش نشستم

  ، بده ماساژ و درد سرم

 و ماساژ کردم شروع باز شیشونیپ رو گذاشتم رو کمیکوچ یدستا

 ستادیا حرکت یب ،دستم زد که یحرف ،با شیشونیپ کردن نوازش

  نییپا یایم یپوشیم لباس باال یریم گهید قهیدق ده هی:  هوداد

 برو هیکاف: گفت قهیدق ده از بعد ، دادم ادامه کارم به و کردم سکوت

  شو اماده

 نییپا تا بایتقر ،بلند یبند دو یخاکستر زیشوم هی ، باال رفتم شدم بلند

 تنگ شلوار هی ، انداختم روش یخاکستر اندازه رو هی هی ومد،یم باسنم

 تونستمینم پا پشت و ران قسمت و پام یکبود بخاطر که بپوشم برداشتم

 دمیپوش و برداشتم یخاکستر یدامن شلوار هی کردم رو و ریز رو کمد ،

 رو ام ساده یزرشک یها صندل ، کردم جمع رهیگ چندتا با رو موهام

  ، نییپا رفتم و برداشتم رو می،گوش دمیپوش هم

  بزنت باز نزن یحرف خدا رو تو ، هوداد نیماش تو:  هانا

 سرعت به توجه اصال ، شدم سوار و رونیب رفتم ی،فور چشم: غوغا

  شو ادهیپ: گفتن با ، نکردم شیرانندگ و نیماش

 یپاساژ اون از بزرگتر پاساژ هی بود اورده منو ، شدم ادهیپ نیماش از

  میبود رفته نایا هانا با که

  یکنینم اعتراض یبندیم دهنتو ،پس کنمیم انتخاب من:  هوداد

 لباس یکل ، مغازه اون به مغازه نیا از و گرفت دستش داخل دستمو

 رو گذاشت و برداشت مختلف یها رنگ و ها مدل با دخترونه یها

 شستصش انگشت با آروم دستمو ، کرد حساب رو همه و خوان شیپ



 
 
 

 

 بردم ، نکنم اعتراض بودم سکوت به محکوم هم من و کردیم نوازش

 ، کنم کنترلش تونستمینم که یذوق با یفروش عروسک مغازه هی داخل

  خوردمیم رو حسرتشون و کردمیم نگاه

  ؟ هستن قشنگ ها عروسک کدوم:  هوداد

 که پانداها خانواده نیا ،با ونهیمن نیا ،با گنده خرس دوتا اون:  غوغا

  کنیکوچ

 کنمینم یحسود من بازم یول ، دهیخر براش که یدختر یحال به خوش

  کردم انتخاب ومدیم خوشم و بودن نیبهتر که ییها همون

 به ، زد رونیب نکرده حساب که بود دوستش انگار مغازه صاحب

  نیماش داخل بزار ها لیوسا: گفت هم یپسر

 ییآلبالو راهنیپ به چشم که میگذشت یا مردانه پوشاک پاساژ جلو از

 هی با بود ییالبالو زن تاپ ، بود هم زنونه سن کنارش که خورد یرنگ

  ، یکرم گشاد دمپا شلوار

 هواسش که داشتم مرد هی منم کاش:  گفتم و دمیکش اه دلم تو حسرت با

... کاش یا....  کاش کنه رفتار باهام محبت با کنم یکار هر ، باشه بهم

 داخل بردمشیم االن که باشم راحت نقدریا باهاش تا بود یکی حداقل

  ، دمیدیم تنش رو ییالبالو شرتیت اون و مغاز

  بشه خارج ذهنم از االتیخ نیا تا دادم تکون رو سرم

 یاورد خودت با چرا رو من بگو ، کردیم دیخر فقط هم هوداد

 دستش فشار ، اخالق بد ادینم ازش خوشم اصال ، خونه میزاشتی،م

 نیماش داخل کرد پرتم دمید اومدم خودم به دیکش دستمو و ، کرد شتریب

  ، دیکش ریت کمرم یچندجا کارش نیا با بود زخم و کبود خودش ،بدنم

  ییییآ......  آخ: غوغا



 
 
 

 

 غیج دمید سرش پشت که یزیچ با بشه سوار که زد دور رو ــنیماش

 ......  دمیکش

 .... دمیند عمرم به االن تا که یزیچ هی

 * 32پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ_

 

 ببند چشمات:  زد داد و دمید ،جلو انداخت خودش حرکت هی تو هوداد

  یصنـــدل رو بخواب

 ? ه؟یچ ن.و...ا... اون....ا:  غوغا

  االی یصندل پشت برو: هوداد

 فقط من ؟؟؟ بود یچ اون من یخدا ، دادم انجام رو بود گفته که یکار

 بدجور یول ومدی ینم خورد و زد یصدا ، دمید رو یرنگ قرمز نور

 ریغ هم اطرافشون یها ادم یحت که نیچ ستین معلوم نایا ، دمیترسیم

 شتریب و دلــــــم رو گذاشتم دست ، بدجور دیکش ریز دلم ریز ، نیعیطب

 دستم که داد دیچیپ نقدریا شدیم بدتر بدتر یه ،دردش شدم جمع خودم تو

 ، نشنوه یکس ادمیز درد بخاطر هام ناله یصدا تا دهنم جلو گذاشتم رو

  ، کنم دایپ نجات من قبلش یول بهتر کن ناکار بزنه رو هوداد کنم خدا

 که ،من کردم شیج خودم تو نکنه من یخدا ، شد سیخ پام نیب

 شدم جون یب که یحد تا دیکش فیخف یلیخ ریت هی دلم ، نبودم ینجوریا

 از و کردم احــساس پام نیب رو یادیز یسیخ ،فقط شد یچ دمینفهم و

 .....  رفتم حال

 

  هوداد زبان از#

 



 
 
 

 

 بخاطر است کننده انفجار مواد ، کردم ،فکر دمید که یقرمز نور با

 وارید رو هیسا با یولـــ ، ببنده چشماش که زدم داد غوغا سر هم نیهم

 موقـــع یب کرمش شهیهم که کارلوس جز ستین یکس کار دمیفهم

  شهیم فعال کنهیم حرکت

  چلغوز شد عرض سالم: کارلوس

  سالم: هوداد

  ها روت گذاشته یاسم عجب شیخدا یول ، اوه اوه:  کارلوس

 یسالمت نا باشه داشته ادب خورد هی، شعور ی،ب کوفت: گفتم اخم با

  یکـــــنیم رفتار دخترا مثل ، ها یهست یمرد

 

  ، قربان چشم: کارلوس

 ، شد سوار هم ،کارلوس شدم نیماش ســوار بهش دادن جواب بدون

 یچ همه یخوایم یک:  کارلوس ، کردم حرکت و کردم روشن نیماش

  بهش یبگ رو

  ستین موقعش:  هوداد

 غوغا ، یکنیم کبودش و شیزنیم اش همه ؟ چرا تو یول:  کارلوس

  کمه سنش یلیخ

  ومدین تو به شیفضول: هوداد

 که شیشناسیم خوب خودت تو ، داره محبت به ازین اون:  کارلوس

  باشش داشته که خداشه از یکس هر ، پاک چقدر

 گوه یکس هر:  زدم داد هزار دو رو رفت فشارم زد که یحرف با

 ،از گهیم ذهنش تو همش چون کنمیم بلند روش دست من ، خورهیم

 به گهیم اریم در رک ، کنم فرار کنم دایپ دیبا یراه و متنفرم هوداد



 
 
 

 

 نداشته خونه یاعضا هیبق به یکار یول بکش بزن هوداد برو که نیراد

  خونه تا یریگیم خون ،خفه  بدم حیتوض تو به دیبا چرا اصال باشه

 نیماش اطیح داخل رفتم و کوچه تو ــــدمیچیپ و کردم شتریب رو سرعتم

 رفتم ببندم  رو در که نیا بدون کردم باز نیماش در و کـــردم پارک

 ام ،حوله  گرفتــم دوش خنک اب ،با حموم رفتم راست هی ، خونه داخل

 یصدا خواستم ، نییپا رفتم رونیب اومدم حموم از حوله با دمیپوش رو

 و اب وانیل هی ، بودم یعصب یلیخ چون شدم منصرف باز بزنم غوغا

 نیشاه یپاها یرو النا ، ها بچه جمع تو رفتم و خوردم برداشتم قرص

  بود نشسته

 ، گرفتن لب و شدن کینزد بهم هم یکالر و فنیاست

  اتاق نیبر نیپاش اع ها زشته بابا:  کارلوس

:  گفت و گرفت فاصله فنیاست یها لب از کم هی لکسیر یلیخ یکالر

  بابا برو

  خوامیم زن منم بابا:  منید

  خفه:  گفتم و اش کله پشت زدم

  چشم: منید

  کوهستان میبر زد زنگ پدر:  هاکان

 نبود مهم برام ادیز ، کردن یخوشحال یکل نایا کارلوس و یکالر

 کارش همه بفهمه شد هرجور دیبا غوغا نکهیا برام بود مهم که یزی،چ

 دیبا غوغا ، شدم رهیخ رونیب به پنجره کنار رفتم و شدم بلند ، منم

ه شیپ جور نیهم اگر کنه رییتعغ  تو منو دی،با شهیم بد خودش یبرا بر 

هیبپذ شیزندگ   ، ر 

 رو اول پله چندتا ، ها پله سمت رفتم و دمیکش دارم نم یموها نیب یدست

 ..... تو هوداد:  گفت کارلوس که کردم یطـــ



 
 
 

 

 داخل رفتم دادم ادامه راهم و باال اوردم سکوت ی نشانه به رو دستم

 راتیتصو و روهم گذاشتم رو چشمام  دمیکش دارز تخت رو ، اتاقم

 برد خوابم سه ساعت تا کردم مرورش نقدریا چشمام جلو اومد گذشته

.... 

 # صبـــح اول# 

  شدم داریب زدیم صدام داشت که هانا یصدا با

  میکن ورزش میبر پاشو داداش: هانا

 رگه و یمشک رنگ به) دمیپوش رو هام یورزش لباس ست و شدم بلند

 (یخاکستر یها

 تو دمیپر بالکن تو از و بالکن تو دمیپر پنجر از و دمیپوش هم کفش

  ستادمیا شدم بلند ، اطیح

  شروع:  هوداد

 ، دادم انجام مختلف حرکات و دمیدو نقدریا کردن ورزش میکرد شروع

 کی سر ، دادم انجام نیسنگ حرکات تمام ساعت کی گرفتم ساعت

 هانا غیج با که در ریدستگ سمت بردم دستمو خونه سمت رفتم  ساعت

  سمتش دمی،دو

 دیکشیم غیج وحشت از پر یچشما با بود ستادهیا نمیماش رو به رو هانا

،  

  خون...  خون نهههههههه  : هانا

 رو هانا ،نگاه باش اروم گفتیم یه و گرفت بغلش تو رو هانا هاکان

 رو ختیریم خون قطــره قطــره که دمیرس نیماش ریز به و کردم دنبال

  ، نیزم

 .... طرف از نکنه هوداد:  منید



 
 
 

 

 هست یخبرا هی:  گفت و ستادیا کنارم اومد فنیاست ، دیکش غیج باز هانا

  کنه درست سر درد برات بخواد و کرده یعمل رو ،حرفش نکنه

 یها قدم با و داخل ببر رو دخترا و ،هانا هاکان کردم اشاره چشم با

 ...... نیماش سمت رفتم محکم

 *33 پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 دقت با رو نیماش ریز دمیخواب نیزم رو آروم ـــــدمیرس که نیماش به

 در ظـــرب هی و شدم بلند ، دیچکیم خون در درز کنار ، کـــردم نگاه

 ..... دنید با کــــردم باز نیماش

  یاریب در جاش از دیبا رو یصندل فنیاست:  زدم داد

  ؟؟؟ هیک شد یچ:  فنیاست

 در دمینم جواب دید یوقت ، ندادم جوابش اصال که بودم یعصب نقدریا

 غوغا دنید با کرد یصندل پشت به نگاه کردو باز رو رانند یصندل

  داد و شد ی،عصب

 یلعنت: زد

 هر بدنش یدما یول بود سرد کم هی ، گرفتم رو غوغا دست شدم خم

  ، شدیم سردتر داشت هیثان

 یک من یلعنت ، نبود کردنیم فنیاست و هاکان که یکارا به هواسم اصال

 . اوردن در جا از رو یصندل که نیهم ؟؟، رو بچه نیا رفت ادمی

 اوردم رو دستم ، دستم یسیخ احساس با یول بغلم تو دمیکش رو ،غوغا

 غرق  غوغا تنه نییپا شد دهیکش تنش نییپا به نگاهم ، خون دنید با باال

 . نداشتم خودم رو یکنترل گهید ، بود خون



 
 
 

 

 خودم ،و گذاشتم یصنـــــدل یرو رو ،غوغا هاکان نیماش سمت دمیدو 

 کیت هی با گرفتم عقب دنده و کردم روشن رو نی،ماش فرمون پشت هم

  ، رونیب زدم عمارت از آف

  گرفتم رو کارلوس شماره عیسر

 * باشد یم خاموش نظر مورد مشترک*

 سرعت با ها نیماش نیب از ، شد خورد که داشپورد رو زدم مشت با

 و کردم عوض رو دنده ، شدمیم رد و دمیکشیم هیال یآور سام سر

 رو نیماش در ، مارستانیب اطیح داخل دمیچیپ کردم، شتریب رو سرعتم

 تخت هی   ، مارستانیب داخل بردمش و کردم بغل رو ،غوغا کردم باز

 تخت رو گذاشتمش و کردم تند ،پا راهرو سمت بردنیم داشتن رو یخال

 ..... کارلوس دکتر:  زدم داد پرستاره سر و

 ... نینکن بلند من یبرا صداتون اقا: پرستار

 ، شو خفه:  گفتم و صورتش تو زدم داد بزنه رو حرفش ادامه نذاشتم

  بزن صدا رو هوگو  کارلوس دکتر برو گمشو

  رفت و دیدو و چشم: گفت فقط و دیپر هیثان هی تو رنگش پرستار

 اومد و کرد پاتند افتاد من به چشمش تا ، اومد پرستار همراه کارلوس

  سمتم

 ......داداشـ سالم:  کارلوس

  ، بده نجات رو غوغا فقط:  هوداد

  ۵۱۰ اتاق نشیببر:  کارلوس

 پشت ،منم اتاق داخل بردن رو غوغا ، گفت یزایچ هی تند تند کارلوس

  ، شدم وارد سرشون



 
 
 

 

 نجایا رونیب دییبفرما اقا:  گفت و ستادیا جلوم اومد باز پرستار هی

 .......ج

  کنار برو( تیعصبان و اخم با:) هوداد

 یمشکل رونیب دیبر یوسوق خانوم: گفت و کرد بلند سرشون کارلوس

  بمونه بزار ستین

 فقط ، زننداش شیارا نیا با یعروس اومد دختر انگار خوردیم بهم حالم

   چشه؟؟ دونستمیم دیبا بود مهم غوغا برام االن

 قرار کنارش هم گهید جون دکتر هی ، کردیم اش نعهیما تند تند کارلوس

 .  گرفت

 سنش ، کرده یزیر خون که باشه زده پردش یکی دیشا کارلوس:  دکتر

  کمه یلیخ

  ریبگ نبضش:  کارلوس

 زهیر و فیظر چقدر ، کنم اش عنهیما بزار ، فیضع نبضش:  دکتر

  ، تنش نییپا از کامل چکاب هی ،  است

 و سمتش دمیپر حرکت هی تو که غوغا شلوار سمت برد رو دستش

  دیلرز اتاق پنجر شهیش که ی،داد زدم داد و چوندمیپ رو دستش

  ، اشغال بکش دستتو:  هوداد

 و گرفت جلوم کارلوس که نییپا ارمیب صورتش بزنم باال بردم مشتمو

  ادیب بگو مایش زنان دکتر به رونیب برو رضا:  گفت گاگول پسر به رو

 شیهمراه هم خودم البته زور با اتاق گوشه یصندل رو نشوندم کارلوس

  ، کردم

 شهیم درست یچ همه ، باش اروم داداش:  کارلوس



 
 
 

 

 حالش دیبا تخت رو دختر اون فقط خفه: گفتم و موهام نیب دمیکش دستم

  بشه خوب

 باال رفت تند و شد وارد تپل دختر هی، دیرس اتمام به حرف که نیهم

  نیکن ترک اتاق دکتر یاقا:  گفت و غوغا سر

 اتاق نیا از پام من خانم نیبب:  زدم داد و شدم بلند تخت رو از ظرب هی

 بشه ادیز و کم تنفسش کم هی ینیبیم تخت رو که ینیا ، زارمینم رونیب

  کشمیم شیات به شهر نیا کل

 ..... چرخوندم صدا سمت رو سرم عیسر شهیش شکستن یصدا با

 * 34 پارت*      �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 

 شــــــهیش تا دوازده ده به کــــــــینزد که شد دهیکش یزیم به نگاهم

 ، بودن افتاده زیم خـــوردن تکون بخاطــــر شیچندتا که بود روش

 ــدیچیپ اتاق داخل یبیمه یصدا نیهم بخاطر

 یمذکـــر ــچیه داداش  : گفت و ام شونه رو روگذاشت دستش کارلوس

 ، ادیب اتاق داخل زارمینم

  شــو خفه توهم امینم یــــیجا من:  زدم دادم

  ـــمینیشیم در پشت اصال: کارلوس

  باش باهاش رفتارت مواظب:  گفتم و دکتر سمت برگشتم

  نشستم یصندل رو در پشت و رونیب زدم اتاق از

 ......ات نترس نیبب هوداد:  کارلوس

  بشنوم خوامینم یزیچ سسسیه: هوداد

  رونیب اومد دکتر که ، گذشت یا قهیدق ستیب هی، شد ساکت



 
 
 

 

  ماریب همراه:  دکتر

  منم: گفتم و ستادمیا جلوش

  ؟ هیچ باهاش نسبتتون:  دکتر

  هستن کینزد اقوام: گفت کارلوس که بزنم یناجور حرف هی اومدم

  نجایا ادیب مادرش نیبزن زنگ لطفا محترم یآقا:  داد ادامه دکتر

  مرده مادرش:  هوداد

 درد بخاطر و شد ضیمر بار نیاول یبرا ماریب ، ندیبب خب:  دکتر

 داره یخون کم و هست کم سنش چون و ، شده هوشیب دیکش که یادیز

 سرم بهش دشیاریب هرماه دیبا ، کنه تحمل دیبا رو یادیز درد ،دل

 باره نیا در بده حیتوض بهش نیبگ یکی یخانوم به لطفا ، بزنن مسکن

 ادیم بهوش زود ، دونهینم یزیچ بار نیا در معلوم که نجوریا ،چون

  د،ینباش نگران ادیز

 . کردن تشکـــر کـــرد شروع من یجا به کارلوس

 . ستادمیا تختش کنار اتاق داخل رفتم 

 یرو رو دستم و زدم کنار شیطالئ یموها از رو مارستانیب یروسر

 خود به خود چشمام بودنـــش نرم از و دمیکش شیشمیابر نرم یموها

 . شد بسته

 

  کنهیم رییتعغ زیچ همه ، بودم دور ازش یچ هر هیکاف گهید 

 وصل تماس که نیهم ، گرفتم رو هانا شماره و اوردم در رو میگوش

 یبرا گفت زد زنگ کارلوس مارستانمیب داخل داداش:  گفت هانا شد

 شتونیپ امیم االن رمیمیم ینگران از ،دارم ارمیب لباس غوغا



 
 
 

 

 آسمان به رو نگاهم و ستادمیا پنجره کنار رفتم و کردم قطع رو تماس

 .....  دوختم شهر

 

  غوغا زبان از#

 ییها زیم زیچ هی ، کردمیم گوش هانا یها حرف به داشتم دقت با

:  گفتم بهش شد تموم حرفاش که نی،هم حد نیا تا نه یولــــ دونستمیم

  ازم؟ ادیم خون یک تا خوب هانا

 عوضش باری یدوساعت دیبا فقط ، شهیم قطع خود به خود خودش:  هانا

  یکن

 رو مالفه کساعتی هر مارستانمیب روز دو االن من باشه:  غوغا

  کننیم ضیتعو

   ، بپوش لباسات پاشو ،حاال گلم اره:  هانا

 چرم کت هی و ساده که بلند نیآست راهنیپ هی با چسبون یمشک شلوار هی

  ، پَد هی با کنارش هم شورت و شال هی ، یخاکستر رنگ به دخترونه

 راه درست تونستمینم یکوفت اون خاطر به یول ، ـــدمیپوش رو ها لباس

  ، بود یبد یجور هی، برم

 عادت بعد کم هی سخت ،اوالش یکنیم عادت بهش کم کم یاج:  هانا

  یکنیم

   میبر ام اماده من: غوغا

 عقب دو هر ، میشد هوداد نیماش سوار رونیب دمیاومد مارستانیب از

  ، مینشست

 یخوریم شب هر هم ریش وانیل ، یخوریم سرموقع داروهات:  هوداد

،  



 
 
 

 

  ستین خونه ریمس نیا اخه ؟ کجا رمیم میدار ، اهوم:  غوغا

 یکل یشیم عاشقش مطمعنم غوغا یوا ، کوهستان میبر میخوایم:  هانا

  بزرگ یچوب کلبه هی ، برف

  وردمین لباس که من یول خوبه یلیخ نکهیا:  گفتم ذوق با

 پشت هم االن گذاشتم چمدان داخل لباسات ، نباش نشیا نگران:  هانا

  نیماش

 هی ، شدم رهیذخ رونیب به و دادم هیتک یصندل به و کردم تشکر هانا از

 غوغا ، هاکان نیماش برو هانا:  گفت و کنار زد هوداد میرفت جلو که کم

  جلو ایب

  ، شد ادهیپ حرف بدون هانا

  راحتم نجایا:  غوغا

  جلو ای،ب یکوفت هر ای ینباش چه یباش راحت چه:  هوداد

  کرد ،حرکت نشستم جلو رفتم و شدم ادهیپ عیسر

 و ظبط سمت بردم دستمون ،  زد ینم هم حرف بود کرده سکوت

  کردم یپل رو آهنگ

رت اهنگ یلیخ یول  داغون اهنگ اوضاع هم یاول از کردم رد بود، چ 

  بود تر

  ؟ هیچ:  گفت که کردم نگاهش یحرس

 و کردم جمع زانوم دو ، اوردم در کفشم ، نداشتم باهاش بحث حوصله

 هی ، دوختم چشم ور دور یها کوه و ها تپه به و روش گذاشتم سرم

  ، یبزرگــــ هیآهن در دم میدیرس که گذشت دوساعت

 ،در صفحه هی رو گذاشت دستشو ، ستادیا در جلو و شد ادهیپ هوداد

 رو نیماش و شد سوار شیشگیهم غرور با ، شد باز خود به خود



 
 
 

 

 گهید یناتیتزع لیوسا یکل با بزرگ حوض هی ، داخل رفت داد حرکت

 یکردیم نگاه یهرچ که بود جلوم باغ هی ، داشت قرار حوض وسط

 .... یشدینم ریس

  شو ادیپ ، نشو غرق:  هوداد

  ، شدم ادهیپ و دمیپوش هام ،کفش هوففف کنم خورد دندوناش خوادیم دلم

  ایب دنبالم:  گفت و رفت باال روم به رو یها پله از

 رنگ ییطال در هی ، سرمون پشت هم ها بچه هیبق رفتم همراهش منم

 مرد هی و زن ریپ و مرد ریپ دوتا ، میشد وارد یهمگ و شد باز بزرگ

  ، تر جون زن و

 و ، فشرد رو رمردیپ دست هوداد ، یبوس رو و کردنیم سالم تک تک

 دیبوس شیشونیپ و داد دست هوداد با رزنیپ ، زن ریپ سمت رفت

 رو سرش گفتیم زن ریپ یچ هر ، خوبم گفت تنها فقط هم ،هوداد

  دادیم تکون

 هی و کردیم نگاهم داشت رمردیپ ، کردم بلند رو سرم ینگاه ینیسنگ با

 . بود لبش رو هم خوشگل لبخند

  غوغا نمیا بزرگ پدر:  هانا

  خوشگل   هم تعجبش دونمیم:  مرد ریپ

 یزیت گوش چه  : گفتم دلم تو و کردم نگاهش شد درشت یها چشم با

  رمیبگ قرض ازش شدیم کاش ، داره هم

  بهت دمیم قرضش یبخوا اگر:  رمردیپ

  گمیم ذهنم تو یچ من نیفهمیم یچجور.چ شما....ش:  گفتم تعجب با

  غوغا یکرد فکر بلند:  گفت یهولک هول هاکان



 
 
 

 

 دروغ هاکان هستم کاسترو ودید:  گفت و کرد قطع رو حرفش رمرد  یپ

  ینکرد فکر بلند گفت

  بگو یبگ یزیچ هی ذهنت تو دوبار خوامیم

 مغرورتون نوه نیا:  گفتم ذهنم تو و دوختم بهش موشکافانه رو نگاهم

  خانوادست هم سنگ با

  بوده شیقاط سنگ شیخون گروه کم هی من نوه نیا خب(:  دیوید)

  ستادمیا هوداد بزرگ پدر یرو به رو جلوتر رفتم

  کن پا به غوغا یاومد خوش:  دیوید

 بهم کنمیم سوال نیا هربار ؟ نیهست یچ شماها نیبگ بهم شهیم:  غوغا

  دنینم یجواب

  یبش اشنا هم سنگ بزرگ مادر با یخواینم( خنده با)  : دیوید

:  گفتم بلند ،بلند کردم روم به رو رزنیپ به نگاه و چرخوندم رو سرم

 دستش نزاشت دادم دست باهاش مادربزرگتون نیا نانازه چه جونم یا

 یلیخ کیعل و سالم هم هوداد مادر و پدر با ، دیبوس رو صورتم ببوسم

  کردم یسرد

  نیکن استراخت باال یها اتاق نیبر:  دیوید

  میبر ایب غوغا:  هانا

  ؟ نجایا ایب کجا:  گفت هوداد  که ، برم باهاش که گرفتم رو هانا دست

  برو تو یخواهر: گفتم و کردم رها رو هانا دست

 یچیمارپ یها پل سمت برد و گرفت دستمو ، ستادمیا هوداد کنار رفتم

 رو راه داخل که شد یاتاق تک وارد و رفت باال ها پله از ، سالن گوشه

  بست درم بود



 
 
 

 

 هم لتیوسا هست اتاقت نیا بعد به نیا از:  گفت و کرد رها رو دستم

   شهیم وصل من اتاق به هم در نیا ،  کمد داخل اوردن

 هم یا گهید اتاق یبزرگ نیا به خونه گهید اتاق هی رمیم من  : غوغا

 و شما با ستمین راحت من تازه نیندار من با یصنم چیه شما  باشه دیبا

  باشم اتاق داخل لباس بدون بخوام من دی،شا نیهست نامحرم نکهیا

 

 سمتم اومد و اتاق گوشه انداخت و کرد باز رو کمربندش لحظه هی تو

..... 
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 مو ، آدم مثل پس بشم یعصب خوامینم نیبب:  گفت و ستــادیا روم به رو

  ، یدیم انجام رو کارات مو به

 ، نکن میعصب:  داد ادامه و کرد نوازش رو دستم پشت و گرفت دستمو

  ساعت سر بخور هم داروهات ، گرفتم پد برات

 خجالت از دارم من ، خدا یا پد گهیم یعــاد چقدر ام قهی تو رفت سرم

  رمیمیم

  کنمینم تونیعصب چشم:  غوغا

 کم هی ، خودش اتاق داخل رفت یاتاق داخل در از و کرد رها دستمو

 اومدم اتاق از ، برسه کاراش به رفته که شدم مطمعن یوقت موندم

 ، ها بچه اتاق سمت رفتم گذشتم راهرو از ، نییپا رفتم ها پله از رونیب

 از ، هاناست اتاق کدومش که بدونم کجا از من بود اتاق از پر راهروه

 الشیخیب ، کنم باز رو در کدوم من در همه نیا اخه گذشتم ها اتاق در

 . خودم اتاق داخل برگشتم و نیزم دمیکوب رو پام ، اصال



 
 
 

 

 .... زندان بگو کنم عرض چه که اتاق

 رو ،حوله بود  شده دهیچ کمد تو هام لیوسا تمام کردم باز کمد در

 ، بود شده قطع میزیر خون ، اوردم در هام لباس ، حموم رفتم برداشتم

 کردم یباز کف هم کم هی ، شستم بچه شامپو با رو خودم یخوشحال با

 در سر من که گهید یزایچ یکل ،صابون شامپو نوع همه حمومه ،داخل

 از گرفتم خودم دور رو ام حوله ، شدم بلند وان داخل از ،....  وردمینم

 ، کردم خشک رو بدنم ، ستادمیا اتاق یقد نهیآ جلو ، رونیب زدم حموم

 کردن خشک   کردم شروع حوله با نشستم تخت رو دمیپوش لباس

  موهام

  کردمیم زمزمه رو یاهنگ هم لب ریز

  بلندت یموها داده دل شد شهر هی*

  خندت شده شهر جاذبه نیجذابتر

 .... باشم تو یرو مست عشق نمیا عاشق من

  کردمیم زمزمه اروم اروم و دمیچرخیم حوله همراه و خوندمیم

 که تا شدم خلق من بپاشم سخت بزن شهیر بکشان آتش الالالالالالال*

 ...  باشم تو هوادار

 موهام ریز بردم دستمو کردمیم جا به جا یکی یکی و پاهام و دمیچرخ

  کـــردم رها رقصان رو موهام و

  یرقصیم یتک حرومت:  هانا

 یخواهر ایب توهم:  غوغا

 و بست لحظه هی چشماش که طرفم ادیب خواست ، طرفش رفتم رقصان

  برم دیبا غوغا:  کرد زمزمه اروم و کرد باز



 
 
 

 

 خوامیم گفتم لب ریز باز و ، چرخوندم رو کمرم ، رونیب رفت اتاق از

  باشم شاد امروز هی

 تو گذاشتش هانا بودم که حموم حتما ، زیم رو از برداشتم رو میگوش

 چندتا به داشتم کردم باز میگوش یگالر ، نشستم تخت لبه رو ، اتاق

 یصدا با که نداختمیم ینگاه هی بود میگوش داخل که دیجد لمیف و عکس

  ستادمیا خیس هوداد

 شهیم پا به ــاهویه چشمت حدقه داخل یهست یعصبان یوقت  : هوداد

  منم نترس

 برام که انگار نترس گهیم ،چنان ینبود نجایا کاش گفتم ذهنم داخل)

 ( ترسمیم ازش هم یعاد حالت تو  هست ارامش خود

 تو دتمیکش و کرد حلقه کمرم دور رو دستاش  سمتم اومد بلند یها قدم با

 رییتعغ یچ همه امروز از:  زد لب و گوشم کنار برد رو سرش ، بغلش

  یترسینم ازم هم یعاد حالت تو گهید کنهیم

 و اروم و اومدم در ُشک از گذشت که کم هی بودم حرکتش ُشک تو

  نیمن نامحرم ا...ش..،شم رنیبگ فاصله من از شهیم:  گفتم مظلومانه

  ، نجاستیا یکی سیه:  هوداد

 سر درد ، خدا یا:  گفتم اریاخت یب و دنیلرز کردم شروع و دمیترس

 ورم و دور دونستم یم کاش نداره یتموم ها شما بیغر بیعج یها

  بگو خدا رو تو بزن ،حرف گذرهیم یچ

 ســـــاکت دختر سسسسیه: هوداد

  شمینم ساکت:  غوغا

 باشم خوب باهات خوامیم رسمیم خدمتت به انیجر نیا بعد:  هوداد

  یخواینم خودت



 
 
 

 

 بزار راحتم:  گفتم و عقب رفتم قدم هی و رونیب دمیکش بغلش از خودمو

 .... من ،

  شو ساکت ، یکنیم من  من بعد یستین هم من مین تــو:  هوداد

:  گفت صورتم تو و اومد جلـــــــو رو بودم رفته عقب که یقدم هی

  میبر میخوایم بپوش یدرست لباس

  باشه:  غوغا

 شده رهیخ بهم یعاد یلیخ ی،ول ـــرونیب بره اتاق از تا ستادمیا منتظر

  ، دمیم رییتعغ نارویا همه:  گفت و داد رونیب صدا با نفسشو ، بود

 ، گرفتم فاصله ازش برابر دو که شد کینزد بهم

  کننننننننننن عادت کنارت من بودن به:  زد داد

  نزن داد خدا تورو:  گفتم و گوشم رو گذاشتم دستمو

  یباشـــ نفهم هم دیبا ، یفهمینم انگار تو:  داد ادامه

 ، هیکاف خدا رو تو:  ـــدمیکش غیج و افتادم زانو دو رو زد که یداد با

  بزار تنهام

 ــدمیشن کیشل یصدا فقط بعدش و پنجره سمت دیپر لحظه به تو هوداد

..... 

 * 36 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 

 چشــــم با ، دیرسیم گوشم به یپ ایپ کیشل یصـــدا

 یهمگ شو آماده پاشو:  گفت که کردم نگاه هوداد ،به ــدهیترس یها

  میبر که شدن اماده

  دارمینم بر هم قدم هی، گذرهیم یچ ورم و دور ینگفت بهم تا: غوغا



 
 
 

 

  بشم یعصب نزار شـــو اماده خوب دختر هی مثل پاشو:  هوداد

 یصدا بگو یگینم اگر اصال ، بده حیتوض بهم کنمیم خواهش:  غوغا

  ؟ افتاده یاتفاق ، یانداز ریت

 ریت نیتمر داشت بزرگم پدر:  گفت و ـــدیکش موهاش ـــنیب یدسا

  پاشـــو هم ،حاال کردیم یانداز

 هی ، ونیگر یچشما با و شدم بلند ، رونیب زد اتاق از حرفش از بعد

 چرم کت ، یخاکستر تنگ نسبتأ شلوار هی با  یمشکل راهنیپ

 ، دمیپوش یهولک هول برداشتم هم دمیسف کفش ، دمیپوش هم یخاکــستر

  ، رونیب رفتم اتاق از

  ، دمیکش قیعم نفس هی ، کردم پاک دست پشت با رو اشکام

  ؟ یکنیم هیگر چرا مادر_

  حموم بودم رفته...ر....ر:  دادم رو هوداد مامان جواب ریز به سر

 ........ک حتما هوداد باز ، نگو دروغ:  منید

  ستین یزیچ نه نه نه:  گفتم عیسر

  ، گفتم دروغ باشه دهینفهم که خدا ، کردیم نگاهم موشکافانه

 من مال یبرا ندارم خوش بدون رو حدت هم تو منی،د میبر:  هوداد

  ، یکن خرج ینگران

 مردونه دست به ،نگاه گرفتم نیزم از رو رمیخ نگاه دستم شدن گرم با

  ، کردم بود دهیبلع رو کمیکوچ دست که یا

  کن نگاهم: هوداد

 به ، کنمینم نگاهش دید ی،وقتــ کنم نگاهش که کردیم نگاهم منتظر

  یخورینم تکون کنارم از:  گفت و اورد فشار کم هی دستم



 
 
 

 

 تیوضع االن ، باهاش شدم قدم هم یمجبور منم ، برداشت رو اول قدم

 میبر میبخوا باشم گرفته رو پدرم دست من بود نیا مثل ، هوداد و من

 دستم هوداد نییپا میرفت ها پله از ، رونیب میزد الیو از ،یشلوغ یجا

 پارک اطیح وسط حوض کنار که یقرمز موتور سمت برد دیکش رو

  شو سوار:  گفت و شد موتور سوار و کرد رها دستمو ، بود شده

 خصوصأ ها نیخوریم سرما ،هوداد موتور با یبرف یهوا نیا تو:   النا

 فهیضع یلیخ که غوغا

  شو سوار غوغا:  هوداد

 یکار بگه یکی که دیشا ستادمیا منتظر کم به ، داشتم انتخاب حق کاش

 که یکس تنها انگار یول ادیب ما با بزار باش نداشته غوغا کار به

 رو دستم نهیا بدون ، بود ،هوداد برام کنه فیتکل و نییتع تونستیم

  شدم موتور سوار اش شونه رو بزارم

 هر ، روندیم جاده وسط سرعت با و آورد در حرکت به رو موتور

 رو سرعتش ، یاصل جاده به میدیرس ، کردیم شتریب رو سرعتش لحظه

 یریگ جلو ترســـم از تا بودم کرده مشت رو دستم دو ،هر کرد شتریب

 کـــــج رو سرش  زد جلــــو فنیاست و منید نیماش از تک تک ، کنم

 شده قرمز  شینیب نُک کم هی که ســرد یهوا نیا تو رخش مین کرد کرد

 ** یبر موتور با کــــه یمجبــــــور بگـــو اخه گفتم ذهنم تو** ، بود

  ستین مربوط تو به نشیا:  هوداد

 اضافه گندش اخالق به دأیجد نداشت که یـــریدرگ خود:  گفتم لب ریز

  شده

  موتور رو از یوفتین ــچیپ سر باالست ،سرعتم ریبگ منو:  هوداد

  ، خوامینم: غوغا

  یراحت جور هر: هوداد



 
 
 

 

 یچ دمینفهم ، باال رفت موتور با بلند تپه هی از و یخال جاده داخل دیچیپ

 غیج و گرفتم بغــــل خودمو  ترس از خورد یبد تکون موتور که شد

 ...... دمیکش

 ...... نههههههه......  ییییییییییوا
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 موتور رو خودمو نتونستم گهید که خورد تکـــون یجــــور موتور

 که طور نی،هم َغلت چندتا از بعد ، افتادم پهلــــو رو و دارم نگــه

 قل از و کـــــرد ریگ بزرگ نسبتأ سنگ دوتا نیب پام خوردمیم َغلــت

  کرد یریگ جلو خوردنم

 فقط رو فنیاست  از تار حاله هی ، ـــدیکشیم ریت بازوم ، کردیم درد بدنم

 یچشما با هم هوداد ، کـــــرد جدا ها سنگ نیب از رو پام که دمید

 ادیز خشـــم از بود ممکن لحظه هر چشمش یها رگ یمو که سرخ

  بود، ستـــادهیا سرم ،باال بشه پاره

  بشه بلند نیکن کمک رو غوغا ،هانا النا: فنیاست

  ، شدم بلند کردن کمکم و ستادنیا طــرفم هی کدوم هر هانا و النا

  ینبود مراقب چرا داداش ، برم قربونت من یاله:  هانا

  زدمیم ،لَنگ بردارم قدم درست تونستمینم یول ستادمیا و شدم بلند

 ، میکن نشیماش سوار مشیببر هانا:  النا

 ، میشد نیماش به کینزد و برداشتم یقدم چند هانا و النا کمک با

 رو سرم و ستمیا به شد باعث هوداد و فنیاست دادیب و داد یصدا

 سمتش برگردونم

  باش اروم هوداد:  فنیاست



 
 
 

 

 نگرفت منو چرا ، کنهیم رفتار ینجوریا کنهیم جایب ، کن ولم:  هوداد

  ، ها

 ات کهیت کهیت برسه بهت االن دستش اگر باش زود شو سوار:  هانا

  کنهیم

 روشن رو نیماش و نشست فرمون پشت هم هانا ، میشد نیماش سوار

  ، یصنـــدل به دادم هیتک رو سرم ، کرد حرکت و کرد

 نیا بود یعصب چقدر که یدید ، غوغا حال به یوااااا هانا:  النا

  ، نبود نورمال اصال تشیعصبان

 من ، یگرفتیم رو کمرش ؟! یکرد ینجوریا چرا یاج غوغــا:  هانا

  ایب کوتاه گفت یچ هر ، وفتین در باهاش بگم چندبار

 نیفهمینم ،چرا تونمی،نم تونمینم ، ستین من ریتقص خدا به یاج:  غوغا

 بهم دستش وقت هر ، کنه لمس رو بدنش دستم  خوامینم تونم، ینم

 .....که بشه یروز اگر من ، تونمینم دهیم دست بهم یبد حالت خورهیم

 از اوضاع شنوهیم رو صدات نگو یچیه سسسسیه هیکاف غوا:  هانا

  ، شهیم تر خراب نیا

 چرا اخه ، شهیم ــــنیسنگ قلبم نه اگر و بزنم حرف بزار:  زدم داد

  نیماش داخل ستشین که خداروشکر ، بفهمه خوادیم یجور

 رو صدات بزن حرف گهید کلمه هی یریبم یخوایم اگر غوغا:  هانا

  دهیشن کامــــل

 با رو خودش بدن یدما هوداد غوغا:  گفت که کردم، نگاهش یجیگ با

  بشنوه رو حرفات تونهیم راحت و کـــرده هماهنگ تو بدن یدما

 دوختم، چشم ریمس به منم ، نزدن یحرف و شدن ساکت النا و هانا

 خود که کوه یباال تا داشت یچیمار یخاک جاده که بلند کـــوه هی  از

 کوه یباال به تا دیکش طـــول ساعت مین حدود ، داشت ادامه بود مقصــد



 
 
 

 

 و دور ذوق با ، بود پوشانده برف یها گوله رو کوه کـــــل ، میدیرس

 کلبه یرو به رو که ییدرختا نیب هانا ، کردمیم نگاه رو نیماش اطراف

 به شدم ادهیپ کردم باز نیماش در ، کــرد پارک رو نیماش بود یچوب

  ، دادم هیتک نیماش

 کرده ریگ چوب خورده موهات نیب:  گفت و موهام رو دیکش دست هانا

  ارمیب درشون داخل میبر ،

  ، خوامینم یاج نه: غوغا

 چوب خورده چندتا دادم تکون رو موهام و موهام نیب بردم دستمو دو

  شد، رها که بود موهام نیب

  میبر کنم کمکت:  هانا

  نه:  غوغا

 ، میشد گفتم کم بگم یچ هر شیبایز از که یچوب کلبه وارد هانا همراه

 مبل رو که نیا محض به  خاص و بایز  چوب از هاش لیوسا تمام

 اومد راست هی و شد وارد و کـــرد باز با رو یورو در ،هوداد مینشست

 نسبت یحس نیچن یجرعت چه به تو:  زد داد و روم شد خم و ، سمتم

  کنم خوامینم که یکار نزار ، باشه بد که کنهیم جایب حست ؟ یدار بهم

 ..... که نیا از...ز...ا(:  لرزش با)غوغا

  بده ماساژ سرم ایب کن عوض لباسات اتاق تو گمشو:  هوداد

 ..... تونمــ ینم من یول: غوغا

  ، گمشو یمن اریاخت در تو رفته انگار ادتی:  هوداد

 وارد و کردم تند پا ، هیخاکستر در اتاق داخل برم کرده اشاره بهم هانا

 زرد گشاد شلوار هی با داد بهم یا حلقه نیآست یمشک تاپ هی ، شدم اتاق

 اتاق از و بستمش و چوندمیپ و کردم سیگ هم موهام و دمیپوش ، رنگ

  ، ییرایپذ تو رفتم ، رونیب زدم



 
 
 

 

 گوشه دو کیپالست دوتا شدن وارد خوشان خوشان نیشاه و کارلوس

  ، ییغذا مواد و تنقالت از پر

 ستادمیا روش به ،رو هوداد شیپ رفتم و نکردم یا توجه اطرافم دور به

 و  پاش رو نشوندم خودش به پشت و چرخوندم و گرفت رو ،دستم

 یزیچ یکرم موهات به:  کرد زمزمه و گردنم ریز برد رو سرش

  ؟ یزنیم

  نه:  گفتم لب ریز و کنار دمیکش کمی رو سرم

 و کرد حلقه کمرم دور هم رو دستش هی و اورد کترینزد رو سرش

 نهیس قفسه شدن نییپا و باال که یجور ، چسبوند بهم پشت از خودشو

  کردمیم حس رو دادیم قلبش ضربان از خبر که اش

  شمیم تی،اذ نزن دست بهم:  گفتم و دادم قروت رو دهنم اب

  نزن حرف:  هوداد

 به شتریب رو سرش و شکمم رو تا دیکش پهلوم یرو رو انگشتش نک

  یگرفت سفت قدر نیا چرا خودتو:  گفت و چسبوند گوشم

  بردار کمرم دور از رو دستت ، شهیم بد داره حالم:  غوغا

 رو پوستت یدیسف:  گفت لکسیر یلیخ و کرد تنگتر دستشو حلقه

 ضربه هی اگر هلو ، حساس   و فیلط هلو مثل چون ، دارم دوست

  ، یا قهوه و یمشک نیب رنگ هی شهیم کبود بخور بشه هم کیکوچ

 هر بزنم مک یوقت و:  داد ادامه و کرد کترینزد گردنم به رو لبش

  مونهیم شاهکارم یجا ، رو تنت یجا

 هی و کرد بلند و گرفت رو پام دو هر  مچ و مبل نییپا برد رو دستش

 چرخوندم و کرد بلندم کم هی و باسنم ریز برد رو اش گـــهید دست

  ، بود صورتش مقابل صورتم ،حاال خودش سمت



 
 
 

 

 دست و گرفت رو دستم دو و کرد رها رو بود باسنم ریز که یدست

 چپش شققه رو هم چپم دست و راستش شققه رو گذاشت رو راسم

  کن شروع:  گفت و بست ،چشماش

 موندم حرکت یب ،منم بدم ماساژ رو سرش بود منتظر

:  گفت و داد فشار و گرفت رو کمرم یدست دو که دینکش ی،طول بودم

  گنیم باری رو حرف هی

  ، نکن لمسم کنمیم خواش:  گفتم لرزون

  خودته یپا عواقبش نه واگر کن شروع:  هوداد

 یچ هر ، بخورم تکون تونستمینم یول  بشم بلند که عقب دمیکش خودمو

  نشد که نشد بشم جدا ازش که خوردم تکون

  ، یکنیم دارشیب یدار:  هوداد

  ؟ رو یچ: غوغا

 نگاهت یکی چپ یحت نزاشتم ، دنبالتم هیسا مثل هاست سال:  هوداد

 باشم اروم سال همه نیا بعد بزار االن تا یبود نوزاد که یموقع از کنه

 .... نزار باهات

 رونیب: گفت و مبل پشت داد هلم هوداد حرفش و هانا یها غیج با

  یاینم

 .... کمک...... نههههههه.....  داداش: هانا
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  پرده پشت برو:  گفت آروم هوداد ، شدیم تر بلند لحظه هر هانا یصدا

 جمع خــــودم داخل نشستم یچوب گلدون کنار پرده پشت رفتم و بلندشدم

 مثل برام کتش ، رفت و روم انداخت رو کتش حرف بدون ،هوداد شدم



 
 
 

 

 یصدا هم کم هی ، ومدیم گرگــــــ زوزه یصدا ، بود کیکوچ پتو هی

 . خورد و زد

 لبه ،از زدم کنار کم هی رو صورتـــم رو کت ؟؟ افتاده یاتفاق چه یعنی

 ، نبود ییصــــدا ای یخبر چیه یول کردم ورم و دور به ینگاه کت

 حس! ؟؟؟ شده یچ یعنی، کنم صبر تونم ینم من اومممممممممم

 روم از کت ، شــدم بلندم ، کنم کنترلش شهینم نه ، نبود کنم ول میفضول

 یول کردم رونیب به نگاه ستـــادمیا پنجره کنار ، افتاد و خورد سر

 که یزیچ با کردم باز رو در ، یورد در سمت رفتم ، دمیند یزیچ

 .......  ستادهیا درخت تنه کنار گنده گرگ هی من یخدا.......  دمید

 و زد زانو نیشاه بود یریدرگ حال در نفر دو با که دمید رو هوداد

 بار سه ها گرگ مثل نیشاه ممکنه ریغ.... نیا.... ی....ا ، دیکش زوزه

 فیرد دو یکلیه گرگ تا ۲۰ دینکش هیثان به ، دیکش زوزه هم سر پشت

 ، ستادنیا رهیدا مین

 . کرد پرت زمان هم رو نفر دو هوداد

 . زدینم پلک ادیز تعجب از چشمام 

 ، کردیم درد چشمم یعدس 

 ها باد نیا به که ستین یدیب کاسترو هوداد بگو ستیرئ به برو:  هوداد

  کنمیم ذوبش داغ ریق با ، کنه اموالم به چپ ،نگاه بلرزه

 رو اشتباه راه نیدار:  گفت و خورد یکیکوچ تکون مردا اون از یکی

  نیریم

 اجـــازه فقط باری ،من بده رو بشونیترت و ببرشون ، نیشاه:  هوداد

  بکـــشه نفس نفر هی دمیم



 
 
 

 

 دمی،دو شــــــهیم پا به یزیخونر و ،خون ــــرمینگ رو جلوشون اگر

 هی...  ن....  نه:  گفتم و ستادمیا روشون به رو هوداد و نیشاه سمت

  ؟ چرا کشتن ادم گهید ، نیکن یاشت نی،بلندش کیکوچ دعوا

  هاااااان رونیب این نگفتم بهت مگه(  داد با:) هوداد

 ومدیم خون شینیب از ، خــورد یکـــیکوچ تکون پسرا اون از یکی

 نفس ،انگار شدینم نییوپا باال نشیس قفسه ، ستادمیا سرش یباال رفتم

 خودت فکر تو هوداد ؟؟ نیکرد کاریچ شماها:  گفتم هیگر با دیکشینم

 ،خودتو یکشتـــ مردمو ،پسر زندان یوفتی،م باش مادرت فکر یستین

 .........بدبختـ

 خودم به تا که بود ادیز پســر عمل سرعت نقدریا ، شد یچ دمینفهم

   .گرفته رو کمرم دستش هی با و گلوم ریز گذاشت چاقو دمید اومدم

 خوب حاال+  کن ،ولش کشمتیم آشغالللللللللللللل کشمتیم:  هوداد

 رو کوچولو یبیب نیا من یچجور ، کاسترو هوداد یآقا کن باز گوشاتو

 ه؟؟؟یچ نظرت ؟؟؟ کنم یخط خط کم هی

 نگاهش ، نمیس قفسه سمت برد و دیکش آروم گردم یرو رو چاقو نُک

 دهیم جون اش نهیس قفسه جووون:  گفت و دوخت باز هوداد به رو

 ....... یبرا

  کنمیم خورد رو دندونات خفشووووووو خفشووو: هوداد

 از و راهنشیپ طرف دو گذاشت رو دستش دو حرکت هی تو هوداد

 که برداشت بلند قدم هی ، شد میتقس نصف دو به راهنیپ ، دیکش وسط

 زشیچ کم هی یچجور:  گفت و اومد حرف به باز پسر که سمتم ادیب

  هوم کنم

 ریز یبد سوزشه ، دادم فشار آروم و گلوم ریز گذاش رو چاقو نک

  دادیم پوستم شدن زخم از خبر که یسوزش ، کردم احساس گلوم



 
 
 

 

 نارویا زینر زینر:  دیکش داد هوداد ، دنیبار به کردن شروع اشکام

  ، دستتو کنمیم خورد کثافت

 اومدم خودم به تا ، میدیم تار اطرافمو و بود شده پر اشک از چشمام

 و چوندیپ رو دستش هی هوداد ، شده جدا گردنم دور از پسر دست دمید

 پسر دست و زد زانو کباری ، نشیس قفسه رو زد راستش سمت یپا با

  شــد ا کــــو کوه داخــل پسر داده ، کامل رهیدا مین هی چوندیپ کامل رو

 ببـــر:  گفت نیشاه به رو و گرفت، دستمو سمتم اومد و شد بلند هوداد

 صاحبش شیپ بندازش

 و منید و النا و هانا ، خونه داخل برد خودش دنبال و دیکش دستمو

  سمتمون اومدن شدن بلند زمان هم فنیاست

 .......چر تو گلم خواهر:  هانا

  نیاین جلــــو:  هوداد

 کرد باز اتاق در ،یرنگ یا قهوه بزرگ در سمت برد دیکش دستمو

 دستشو ، کرد قلف رو در برگشت و بست پا با رو در میشد وارد

 که کنم التماسش کردم باز لب ، تخت رو داد هلم و کمرم دور انداخت

  ، نمیس قفسه رو گذاشت رو سرش و داد جر رو راهنمیپ قهی

 من یبرف درمورد خورهیم گوه:  زدن حرف کرد شروع حرس با

 انجام رو گمیم بهت که ییکارا برعکس شهیهم چرا تو ، زنهیم حرف

 رو گفتم که یکار عکس بر یخواست تا که کنم هتیتنب چنان ، یدیم

  چشمات جلو ادیب همیتنب یبد انجام

  ، کرد نییپا و باال نمیس قفسه یرو رو سرش

  شهیم چندشم خودم از کارات نیا با خدا رو تو....  کن ولم:  غوغا

  اوممممممم ، یمن برف گوله تو:  هوداد



 
 
 

 

 ترس از دمید که یزیچ با ، کردم حبس رو نفسم و چرخوندم رو نگاهم

 ن....نهههه.... کردم یته قالب
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 روم از هوداد ، ـــدمیکش غیج بود پنجر پشت که یــــاهیس کالغ دنید با

 ، پنجره سمت رفت ، ــدیرس پنجره به و کرد دنبال رو نگاهم و شد بلند

 هی بود هوداد به نگاهم هی ، در سمت رفتم اروم و شدم بلند تخت رو از

  بالکن داخل رفت و کرد باز رو پنجر ، در دیکل به نگاهم

  ؟ یدیکش غیج چرا تو ستین نجایا یکس:  هوداد

 در و دادم چرخشش یصدا نیتر کوچک با و دیکل سمت بردم دستمو

 جلو دست با ، گذشتم راهرو از و دمیدو ، رونیب زدم کردم باز رو

 پناه کارلوس و نیشاه پشت رفتم بدو بدو و پوشاندم رو نمیس قفسه

  ، گــــرفتم

  ؟ شده یچ ؟؟نلرز شد ی؟؟؟؟چ چته غوغا:  کارلوس

  ؟ شده پاره چرا راهنتیپ:  نیشاه

  ، بود هاشون سوال جواب هوداد داد

  غوغاااااااااااااااااااا:  هوداد

 وار ،التماس ستادیا ضربان از لحظه هی قلبم ترس از ، دادش یصدا با

 جلوشو قرآن تو انیشا ، بزنه دست بهم نینزار....  خدا رو تو:  گفتم

 ......ــیبگ

  ، کنم لهت نزدم تا رونیب ایب یرفت ینیزم ریز هر غوغا:  هوداد

 باال با که دمید رو هوداد ، کردم راهرو به نگاه کارلوس بازو کنار از

  ستادیا حال وسط رونیب اومد لخت تنه

  باش اروم شهیم رنگ سه داره ،چشمات باش اروم داداش:  انیشا



 
 
 

 

 ،از شد چشم تو چشم باهام و داد سوق کارلوس و انیشا سمت نگاهش

 چسبوندم کارلوس کمر پشت رو سرم و دمیترس چشماش شدن رنگ دو

  ، بستم رو چشمام و

 یکس گهید بشم بلند اگر نجایا ایب خودت یپا با غوغا ، نجایا ایب:  هوداد

  ستین دارم جلو

  هوداد شیپ برو رونیب ایب غوغا:  کارلوس

  ن:  غوغا

  شده خوب زخمات ،تازه باشه نداشته بهت یکار تا برو:  کارلوس

  بشم بلند ای ییایم:  هوداد

 ، سمتش رفتم کوتاه و لرزون یها قدم با ، اومدم در کارلوس پشت از

 رو اخر قدم ، ببعله منو هوا بشه معجزه که دیشا رفتمیم آروم اروم

  ، گرفتم قرار روش به رو و برداشتم

  ها شده ،شب نیبد شیآت بیترت دخترا با نیشاه ، کارلوس:  هوداد

 به انگشتش برخورد با و ام ران سمت اورد رو دستش ، رفتن دو هر

  ، بغلش تو افتادم ،آروم ام ران

 تو ، نکن فرار من از:  گفت شمرد شمرد و فشرد اش نهیس به رو سرم

 من ،از یمن به متعلق تو ، کنمیم داتیپ من یبر که هرجا یکن فرار

  رسهینم بهت یضرر

 که ایرو تو ، میریبپز نویا من نیخوایم فقط نیمن ارباب شما:  غوغا

 قانون مملکت نیا بشم ریزنج شما به باشم مجبور من که مینمکن یزندگ

  گمیم سیپل به ، داره

 نیا تمام:  گفت و بازوم تو کرد فرو خیم مثل فشار با رو انگشتش

 که دارن من یبرا رو نیزم حکم یزنیم حرف ازش یدار که یمملکت

  روش زارمیم پا



 
 
 

 

  کرد نوازش رو سرم پوست انگشتش سر با و موهام نیب برد رو دستش

 رو ایدن تا باش برخورد خوش باهام ، بشم یعصب نزار:  داد ادامه

  ، اهاتیرو یایدن کنم برات

 ام سرشونه از ییجا دمیترس یم دادم فشار نمیس قفسه به شتریب دستمو

 شما:  گفتم اروم بزنه دمید و بهم بشه رهیخ نداشتم دوست ، باشه دایپ

 یچ تو بدونم خوامیم منم ، نکن میعصب ، کن رفتار درست باهام یگیم

 هی یا قهوه طرفش هی ، شده رنگ دو چشمات رنگ االن چرا ؟ یهست

 بزار خوامینم یکن لمسم خوامی،نم باشم نجایا خوامینم من ، هیآب طرفش

  برم

 و دیکش کم هی و چوندمیپ دستش دو رو موهام

  رونیب ایب و بپوش راهنیپ هی تو مال در کنار ساک:  گفت

 و شدم بلند ، رونیب زد کلبه از ، کرد رهام و دیبوس رو موهام رو

 کردم باز پشیز ، مبل رو گذاشتم برداشتم رو خونه آشپز در کنار ساک

 کلبه از و خوردم هم قرصم ، دمیپوش یخاکستر یا سرمه بافت هی و

  ، رونیب رفتم

 سمت رنیم داره دستشون پتو و کیپالست چندتا که دمید رو هانا و النا

 ازشون لیوسا چندتا و رسوندم بهشون خودمو کردم تند پا ها درخت

  ؟ نکرد که تتیاذ ؟ یبهتر:  هانا گرفتم

  نباشم نجایا برم تونستمیم کاش یول خوبم:  غوغا

 یخوایم چرا غوغا  هوداد اسم به خورده سندت وقته یلیخ تو ،: النا

 کنهیم لمست هوداد هم ینخوا تو ؟؟ یکن تلخ خودت یبرا رو یزندگ

 ....که کنه ییکارا ممکنه



 
 
 

 

 هی درخت از یانبوه وسط ، نزد حرفشو هیبق نایا هاکان به دنیرس با

 هی وسط هم کوچک شیآت هی و بودن گذاشته یخال تو درخت تنه چندتا

 .  بودن کرده پا به ها تنه به کینزد کم

 هانا و شیآت کنار نیزم رو گذاشتن رو ها لیوسا دو هر النا و هانا

 تنه رو منم ، کرد باز براش رو دستاش انیشا هم ،النا هاکان کنار رفت

  ، نشستم شکل یصندل درخت

 ( کرد اشاره خودش کنار به) نجایا ایب پاشو غوغا:  هوداد

 کیپالست هی النا ، نشستم فاصله با کنارش و شدم بلنـــــــــد ریز به سر

 از ، بخور یدار دوست یچ هر گفت و پام رو گذاشت رو تنقالت

 راه دهنم ،اب کردم باز و اوردم در ییکاکائو کیک کیپالست داخل

 مزه مزه و دهنم داخل گذاشتم کیک کهیت و بستم رو چشمام ، بود افتاده

  کردم اش

  هانا هیعال اوممممممم:  غوغا

  ، زدمیم مکش و زبون رو گذاشتم هم کاکائو کهیت به

  که گذشت کم هی ، خوردم هم گهید زیم زیچ چندتا

 اضـــافه جمعمون به زنشه گفت هانا که جون دختر هی با هم کارلوس

 سر به سر همش و بود طونیش یلیخ یول نبود یبد دختر ، شدن

  طرفش برگشتم هوداد یصدا با ، ذاشتیم فنیاست و هاکان و کارلوس

  ایب:  هوداد

  نشده یعصب تا پاشو میخواهر پاشو:  هانا

 دونه دونه رو کباب یها خیس ، زدم زانو کنارش رفتم و شدم بلند

 شیآت اخم با بود کرده عرق اش مردونه صورت ، شیآت رو ذاشتیم

  ، کردیم نگاه رو



 
 
 

 

 به داد سوق رو نگاهش ، گرفتم سمتش رو وانیل و ختمیر آب وانیل هی

  رهیگ دستم:  گفت و چشمام

 رو بود ختهیر که موهاش از یا تره کــترشینزد رفتم شدم بلند

  ، کردم لبش کینزد رو وانیل و زدم کنار دستم با رو شیشونیپ

 از کباب دونه هی و دیکش عقب رو سرش خورد که رو اب از کم هی

 دست از یادیز خون ، بخور:  گفت و کرد لبم کینزد و کرد جدا خیس

  یبخور رو اش دونه نیآخر تا دیبا توهه مال ها گریج یداد

 نکهیا نیه ، دهنم داخل گذاشت رو گریج کهیت کردم باز رو دهنم

 ، کرد برخورد لبم با دستش پشت دیکش عقب رو دستش

 کباب یها خیس ، کردم شیات به نگاه و گرفتم نگاهش از رو نگاهم

 هانا ، بشقاب داخل گذاشت براشون خیس تا سه ینفر ، بود شده اماده

 شد بلند ، من دست داد هم خودش یها خیس ، دادیم بهشون تک تک هم

 و دوختم نیزم به رو نگاهم عیسر ، اورد در رو شرتشیت ، ستادیا و

 من و کارلوس خانم و النا نباش یچ هر بپوش رو راهنتیپ:  گفتم اروم

 .....محـ بهت که

 نمیبینم ازین گفتم ها بار که توهم کردن عادت من اتیاخالق به:  هوداد

 کنم تکرار یه

 سر نیا ، اندازه ریز به کرد اشاره سر با ، نگفتم یزیچ و شدم ساکت

 انداز ریز یرو غر غر با ، نیبش انداز ریز یرو یعنی دادنش تکون

 عیسر که سمتم اورد دستشو ، نشست انداز ریز رو هم هوداد ، نشستم

 نیا چقدر ، پام رو گذاش رو سرش و شد خم ، عقب دمیکش خودمو

  نکنم فکر یزیچ به و بشم الیخیب کردم یسع ، بود پروه سنگ

   ، ریبگ لقمه برام:  هوداد

  دهنش داخل گذاشتم و کردم اماده براش یا لقمه



 
 
 

 

 دیکش گونم یرو رو انگشتش و صورتم سمت اورد رو اش گهید دست

،  

 از نیبردار رو سرتون ، دیبخور خودتون:  گفتم و عقب بردم رو سرم

  پام رو

 و گرم متکا از:  گفت الیخ یب یلیخ و فشرود پام به شتریب رو سرش

  گذرمینم نرمم

  هوا سرده بپوش یزیچ هی نیش بلند....  زیچ..... اصال:  غوغا

 بشم بلند من که یگفت نویا:  گفت و انداخت باال رو ابروش هی هوداد

  خوبه یلیخ جام یول

 کباب کهیت هی شهیهم از تر لکسیر اون که کردم نگاهش حرس با

:  گفت و دهنم جلو گرفت رو اش هیبق و زد بهش گاز هی و برداشت

  یشیم ضیمر زود که یفیضع نقدری،ا بخور

  خوامینم:  غوغا

  ، نطوریا که:  هوداد

 کنار گذاشت و برداشت درخت تنه یرو از رو پتو و کرد دارز دستشو

 هوداد و من یجا کردم باز که چشمم ، زدم پلک اریاخت یب ، دستش

  بود شده برعکس

  ؟ یکرد کاریچ تو... تو:  غوغا

 بغلش تو پشت از و دیخواب پشتم و سرم ریز گذاشت رو دستش هوداد

 ، دمیکش

 آب نیبب تیوضع نیا تو رو من اگر ، کردم ها بچه به ینگاه عیسر

 یحرف گهید دنمید که یزیچ با ی،ول  خجالت از نیزم تو رمیم شمیم

 .... بزنم که ومدین برام



 
 
 

 

 تنه باال با دو هر خانمش که هم کارلوس ،  النا دنیبوس مشغول نیشاه

 کاریچ پتو ریز نبود معلوم و خودشون رو بودن دهیکش رو پتو ، لخت

  ، کردنیم

  کنم نگاهش که کرد مجبورم صورتم طرف هی گذاشت رو دستش هوداد

 ریز گذاشت هم رو اش گهید دست و ام سرشونه رو گذاشت رو دستش

  شکمم

  خوامینم کمه سنم من...  نکن... ن...  نکن:  غوغا

 .... بهم

 دارم که نیهم بخاطر ، هست کم که سنت سسسسسسسیه:  هوداد

 بزنم سیل خوادیم دلم اومممممممممم.....  که نه واگر کنمیم مراعاتتو

  رو ات سرشونه

 خوامینم(: غیج با) گفتم و دادم هلش و نشیس تخت گذاشتم رو دستم

 بخوره بهم فتیکث یها دست ندارم دوست یدیفهم

 از غمیج با ، کردن بلند رو سرشون رو هر فنیاست و النا من غیج با

 ...... که کنم یخواه معذرت کردم باز لب ، بودم اورده درشون حس

 ...... .......و روم اندخت خودشو و سمتم  کرد حمله هوداد
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 گمیم بازم گفتم بهت ها بار:  گفت و لباسم سرشونه به انداخت چنــــگـــ

 یبخوا چه کنمیم لمست ، یبســـوز بدتر هم االن از که کنم یکار نزار

  ایب راه باهام ؟ ینخوا چه ؟

  ، باشم تو شیپ خوامینم من ، خوامینم:  غوغا

:  گفتم هم سر پشت و ، نشستم درجا که ام قهی سمت آورد رو دستشو

  خورهیم بهم داره حالم توروخدا نکن



 
 
 

 

 خودمو ، نداشت حد که دمیترسیم کنه یدارز دست بهم که نیا از نقدریا

 .  دمیکش تر عقب رو

 هوداد کینزد رفتم ، دیرس ذهنم به یفکــــر هی ریواگ ریهاگ نیا تو 

 دمیعقا با کلنجار هزار با و زدم کنار شیشونیپ یرو از رو موهاش

 یولــــ ، چموشم ادیز من:  گفتم ریز به سر و دستش رو گذاشتم دستمو

 دستم ندارم یخوب خاطر یعصب یچشما از من نشو یعصب خدا رو تو

 کارلوس:  گفت و دیکش عقب رو سرش ، ســرش سمت بردم رو

 راحت غوغا کلبه، داخل رو اتون رابطه ادامه دیبر نیپاش نی،شاه

  ستین

 وفتهیب اتفاقات نیا تو یجلو دینبا ببخش غوغا ، داداش باشه:  کارلـوس

 .... زهیچ....  نتونستم یول

 کارا نیا ، نینکن کارا نیا گهید من یجلو کنمیم خواهش ازتون:  غوغا

 زایچ نیا درمورد خوامینم و کم سنم من بهتر باشه خودتون خلوت داخل

  بشم کنجکاو

  نیپاش:  هوداد

 کرد بغلش دیچیپ خانمش دور رو پتو هم کارلوس و شدن بلنـــد یهمگ

 و بودم من فقط یمشک آسمان و وسوز و سرما هی تو حاال ، رفت و

  ، هوداد

 ....... یکنیم یسع یدار حال و یکرد میعصب چرا:  هوداد

  سسسسسسسیه:  گفتم و مینیب رو گذاشتم رو اشارم انگشت

 ، بود افتاده نیزم رو که ییپالتو سمت کردم تیهدا رو سرش دستم با

 سرم چرا( َشک با:) گفت و سمتم اورد رو سرش راه نیب هوداد یول

 گذاشتم رو ،سرش ستین شهیهم مثل چشمات ؟؟؟ پات رو یزارینم رو

 نیهم اگر ـــزیت یلی،خ نکنه زوم روم شتریب رو نگاهش تا ، پام رو

 بابا یآور ادی با ، بفهمه رو یچ همه ترسمیم کنه چشمام به یطور



 
 
 

 

 درمورد یحرف ذهنم تو گرفتم میتصم ، خوند رو ذهنم که هوداد بزرگ

 و بورش یموها نیب بردم رو دستم ؛  ،نــــزنم کنم خوامیم که یکار

 ، نیبب رو آسمون:  گفتم شهیهم از تر آروم ، دمیکش دست موهاش نیب

 ، قرمز ها موقعه یبعض ستاره نور ، دهیم نور یلیخ هست ستاره هی

 مراقب تا فرستاده بابام رو ستاره اون کنمیم ،احساس منه ستاره اون

  باشه من

  باشه بغض با صدات ندارم ،خوش نکن بغض: هوداد

  ؟ کنم سوال شهیم:  غوغا

  باری نیهم فقط:  هوداد

 الشیخیب ، سنگ ، خواه خود ، بکشم دونه دونه موهاش خواستیم دلم

  ؟ بخونه رو ادم ذهن تونهیم تنها بزرگت بابا:  گفتم و شدم

  ؟ انوقت یچ ندم جواب:  هوداد

  باری نیهم فقط نیگفت یول:  غوغا

 کردنت اصرار بدون ندادم جواب یوقت ، یکنیم صحبت ادیز:  هوداد

  کنهیم میعصب

 که گذشت کم به ـــدم،یکش موهاش نیب شتریب رو دستم و شدم ساکت

 بزارم خواستم رو پالتو ، کردم بلند رو سرش آروم شد منظم نفساش

  ؟ یکنیم کاریچ:  گفت و کرد باز مین رو چشماش که سرش ریز

  دهیم سوز رفته خواب پام...  زهیچ:  گفتم دهیپر رنگ صورت با

 چشماش که دادم ادامه کارم ،به پالتو رو گذاشتم رو سرش حرفم از بعد

 در موهاش نیب از دستمو ، رفت فرو یقیعم خواب به و شد نیسنگ

 کلبه در دم کلبه سمت برداشتم قدم پا نوک رو ، شدم بلند آروم و اوردم

 شیپ در رو یخاک جاده رهیمس و ــدمیپوش رو هانا یا قهوه یها کفش ،

 . برسونم کوه نییپا به خودمو عتریسر چه هر دیبا ، گرفتم



 
 
 

 

 پشــت دیشا هوداد که نیا ترس از ها موقعه یبعض و رفتم یم تند تند 

 . گشتمیم بر و ستادمیا یم هست سرم

 دم دم گفتم هوا کم یلیخ یروشن با فقط بود چند ساعت دونم ینم 

 صورتم به که یخنک باد بخاطر سرما شدت از ، هست صبح  یها

 کردم شتریب رو رفتنم راه سرعت کم هی ، ومدیم اب چشمام از خوردیم

 کوه نییپا تا دمیدو نقدریا ، دنیدو کردم شروع ، شد گرم کم هی بدنم که

 .دمیرس

 موهام خود با و کردم سیگ و کردم جمع رو دورم یموها دست هی با  

 کردم رها رو بلندم یموها راستم طرف و زدم نشییپا کیکوچ گره هی

 .گرفتم بغــل رو دستمام ،

 درخت هی ، دیشد بود ام تشنه ، نبود دایپ یزیچ کوالک و سرما از ، 

 قدم با ، بود پوشانده برف رو هاش شاخه که بلند درخت هی دمید دور از

 به ، نبود یزیچ یول دمید رو درخت اطراف سمتش رفتم لرزون یها

 چشم ها دست دور به نمیبب تونستمیم که ییجا تا و دادم کهیت درخت تنه

 باال برم ازش تونستم یم نبود، دایپ برف یدیسف جز یچیه یول دوختم

 ، کنم دایپ یفرار راه هی و ، بزنم دید رو اطراف و دور بتونم بهتر و

 با یول بود زیل هاش شاخه رو باال رفتم و گرفتم درخت تنه به دستمو

 تا کنم گذر ها برف نیا از دیبا چون بدم ادامه بودم مجبور حال نیا

 کردم حلقه درخت تنه دور ستمو د راه نیب و رفتم باال.  کنم فرار بتونم

 شاخه یرو از زهیبر ها شاخه یرو برف تا دادم تکون کم هی خودمو و

 ..... و خورد زیل پام بزنم دید رو روم به رو تا شدم خم
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 چــــرخوندم یم هوا تو دستمو ، نییپا سمت شدم پرت درخت یباال از

 بود نمونده ییزیچـــ گهید ، کنم بند خودمو بتونم درخت یجا هی دیشا

 .... اع ، موندم معلق هــــوا ،رو هـــو هی کنــــم اصابت نیزم به که



 
 
 

 

 ..... معلقم هوا رو چرا من ؟؟ شد یچ

 لباسم خوردن جر یصدا با یول ، کنم تونستمینم که کمرم پشت به نگاه

 نیهم بخاطر بود کــرده ریگ درخت تنه به لباسم ، شده یچ دمیفهم

 شاخه به دستمو و دادم تاب خودمو ، ایدن اون برم و نیزم نخوردم

 و راهنمیپ ریز زدم باال آوردم رو پام ، شدم زونیآو  و گرفتم درخت

 ، اومدم فرود زانو دو رو ، کردم ول دستمو ، کردم آزاد رو پراهنم

  ، دیکش ریت زانوم

  پام...  یییا...  اخ:  غوغا

 شدم بلند ، بود شده صبح گهید بأیتقر کردم آسمون به ینگاه و شدم بلند

 تا رفتم نقدریا ، رفتمیم و زاشتمیم پا ها برف یرو لنگون لنگون و

 ، بس و بود درخت فقط کردمیم نگاه یچ هر بزرگ جنگل هی به دمیرس

 داشتن یادیز سن بود معلوم که ییها درخت نیب از ، جنگل دل به زدم

  کفش داخل که پام یها انگشت که یحد تا ومدیم یبد سوز  گذشتم،

 دو هی به ، برداشتم گهید قدم چند ،  شده حس یب بدنم  بود کرده ــــــخی

 رفتم و ایدر به زدم رو دل! ؛ حاال برم یطرف کدوم ، دمیرس یراه

 شکل یگرد برف گوله هی رفتمیم که ینجوریهم ، راست سمت

 دمید که ، رشیز بزنم که عقب بردم پامو ، دمید رمیمس داخل یمتوسط

 گربه بچه هی من یخدا ، سمتم خورد قل و خورد ییکوچولو تکون

 در خودش از اروم یصداها ، یمشک درشت یچشما با کیکوچ یلیخ

 ، دمیکش کمرش یرو رو دستم ، کـــردم بغلش و زدم زانو ، وردیم

 به ، یبکش دست نوازشش از خواستینم دلت که بود نرم نقدریا

 ، من یکوچولو مسافر:  کردم زمزمه و کردم نگاه شیمشکش یچشما

 راهم به ترم بزرگ کوچولو هی خب یول بزرگما یلیخ خودم که نه البته

 بودم باهاش صحبت غرق نقدریا ، زدمیم حرف هم گربه با ، دادم ادامه

 خوردن ترک یصـــدا با ، شدم خارج کامل جنگل از یک دمینفهم که

 ،حتما بود برف فقط ورم و دور ، کردم ورم و دور به ی،نگاه یزیچ



 
 
 

 

 رو یبعد قدم اومدم ، زده خی مغزم ادیز یسرما از شدم یاالتیخ

 پام ریز نیزم به نگاه ، شد دتریشد خوردن ترک یصدا که بردارم

  ، کردم

 . .....غغغغغغغغیج.....  نهههههه:  غوغا

 با که بود یخی نیزم هی فقط پام ریز ، بخورم تونستمینم تکون

  خت،یریم فرو صدرصد حرکتم نیکتریکوچ

  ، ها برف رو کردم پرت رو گربه

  جلو این یبر دیبا کوچولو گربه:  غوغا

 ....... نطرفیا ومدنیم داشتن سرعت با که دمید رو گرگ چندتا

 ...  این:  گفتم و دادم تکون دستمو ، جلو اومد قدم چند گربه

 ، دمیند یزیچ و اب داخل رفتم فرو و شکست خی خوردم که یتکون با

 ....  شدم هوش یب آب یسرد از

 " هوداد زبان از"

 رو ام مردونه حس و شـــــدیم نییپا و باال موهام نیب کشیکوچ یدستا

 ، رفتم فرو نیسنگ خواب هی به که کرد یکار هی رسوند، یم آرامش به

 شیپ ، ستین موهام نیب دستاش کردم احساس که بود صبح یها کینزد

 دلم ، سرم ی باال بردم دستمون شده، خسته دستش حتما گفتم خودم

 بهش دستم چرا یول ، ببوسم رو کشیکوچ یها انگشت خواستیم

 نمشیبب کردم بلند رو سرم و نشستم جام تو و شدم بلند ، خورهینم

 کردم باز کلبه در کلبه سمت رفتم و شدم بلند ، ؟؟؟ رفته کجا....... 

:  زدم داد ، نبود ییغوغا ، کردم ها اتاق به ینگاه داخل رفتم

  نجایا ایب ییکجا غوغااااااااااا

 ، بود فیضع یلیخ بدنش یگرما و زدیم ، کردم کنترل رو بدنش نبض

  ، غوغا یباش نکرده رو هست فکرم تو که یاون کنه خدا فقط یلعنت



 
 
 

 

  ؟ یزنیم داد چرا  داداش:  نیشاه

  ستشین غوغا:  هوداد

 نیسنگ کوالک نیا تو ، بره تونهینم ییجا وره و دور نیهم:  نیشاه

 رو صورتم وارید به زدمش و گرفتم رو گلوش و سمتش کردم حمله

 داد صورتش تو و کشینزد بردم

 یفهمی،م زنهینم ها یکینزد نیا هم نبضش ، سرده تنش یگرما:  زدم

  زمیریم خونش کنم داشیپ وهللا به ؟؟؟

  دنبالش میبر دیبا ، بپوش لباس برو:  گفتم و کردم ول رو نیشاه قهی

  داداش باشه:  نیشاه

 دیبر دیکن جمع دخترا  : گفتم و ستادمیا راهرو داخل و دمیپوش یراهنیپ

  امیم بعد ما

 بگو هم ،غوغا داداش چشم:  گفت و رونیب اومد اتاقش از اماده هانا

  میبر ادیب

 حسابش به دفعه نیا یجور هی کنم داشیپ اگر  یفهمیم ستشین:  زدم داد

  نره ادشی که برسم

 از و نزدم رو حرفم ادامه کردمیم حسش که غوغا نبض شدن کند با

 زدم داد ، بودن اماده فنیاست و منید و هاکان و انیشا ، رونیب زدم کلبه

  کارلوس: 

  بله:  کارلوس

  ؟ کجاست غوغا نیبب ، کن تمرکز: هوداد

 هوداد:  گفت لب ریز ، قهیدق چند از بعد بست هاشو چشمــــ کارلوس

  نمشیبینم

  یلعنت:  هوداد



 
 
 

 

  کنمیم درستش االن داداش:  انیشا

 صدا  رو ها گرگــ گله و ـــدیکش زوزه بار سه و کوه لبه ستادیا انیشا

  زد

:  گفت بهشون انیشا ، شدن جمع گرگ تا هشت هفت ، نگذشت یزیچ

  ، دیکن دایپ رو دیدید که رو غوغا دختر اون دیبا

 با کردند، میتعظ و عقب رفتن قدم هی ها گرگ ، ستادمیا انیشا کنار

 اوردیم در لرزه به رو یکس هر که تیاعصبان و خشم از که ییصدا

  دینگرد بر کردنش دایپ بدون ، دیکن داشیپ:  گفتم

 با گفتن هم ها بچه ، رفتن نییپا کوه از و دادند تکون یسر ها گرگ

 هی همراه خودممم ، ننشیبب جاده داخل دیشا کوه نییپا سمت برن نیماش

 ، دمیدینم یزیچ یولـــ گزروندم نظر ریز رو کوه دور تا دور گرگـش

 کهن جنگل کناره از صدا ، صدا سمت رفتم ، گرگ هی یناگهان زوره با

 به دمیرس و گذشتم ها درخت نیب از جنگل سمت دمیدو  ، ومدیم

 تونستمینم ،  دمیرس ـــخی مرداب به و راست سمت رفتم ، یدوراه

 یجنگل کل زاشتمیم خی مرداب داخــل رو پام اگر ، برم نیا از شتریب

 نیب از کاشتم رو درختاش تک تک خودم االن تا کمیکوچ از  که رو

 جمع یزیچ هی دور یگرگ گله دمید که کردم مرداب به ینگاه ، رفتیم

  ، شدن

 داخل.  دیپر ها گرگ از یک هی ، برگشت سمتم سرشون که زدم یسوت

 دیکشیم یه  و گرفت دندون به راهنیپ هی ، بود شده خورد که یشکافت

 رو جلوش یها خی کردن شروع گرگ کنار از هم ها گرگ هیبق ،

 نیا ام شده رهیخ گرگ دهان به ، ومدنا سمتم و کردن خورد

  ، بود غوغا راهنیپ که نیا..... راهنیپ

 با زمان هم و آب از رونیب دنیکش گله بزرگ کمک به  رو گرگ

 به رو غوغا راهنیپ گرگ ،رونیب دنیکش هم رو غوغا ، دنشیکش



 
 
 

 

 نبضش و بود شده دتریسف دشیسف صورت ، سمتم اورد و گرفت دندون

 گهید بدنش ، گرفتم بغل رو غوغا ، کردمینم حسش که زدیم کند نقدریا

 داد و دادم تکونش ، نداشت ییگرما

 به یوا یبرگرد یمجبور ، کن باز چشمات غوغا ، غوغا  : زدم

 به ها گرگ ییهو هی حمله با ینکن باز رو چشمات گهید که حالت

 .... برگشتم عقب به جنگل سمت
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 و کرد پارک رو نیماش دمید رو نیشاه نیماش که جنگل سمت برگشتم

 . شد ادهیپ عیسر

 خودم به رو غوغا ، رفتن و دادن سرتون نیشاه یبــرا ها گرگ

 ...... سرد بدنش یلیخ یلعنت ، چسبوندم

  کـــــردمیم حس رو ادیز یسرد نیا بود تنم لباس که من ، 

 من سر پشت هم نیشاه ، شدم نیماش سوار بود بغلم تو که جور همون

  ، شد سوار

 زود گاز رو بده فشار تویلعنت یپا:  گفتم و داشبورد رو زدم مشت با

  المیو برو باش

 نه واگر مارستانیب مشیببر دیبا خی اب داخل افتاد غوغا هوداد:  نیشاه

..... 

 راه چقدر مارستانیب تا یدونیم ، الیو برو شوووووو خفهههههه:  هوداد

  ، باش زود

 یخاک جاده و رونیب زد جنگل از ، کرد حرکت و گاز رو گذاشت پاشو

  دیرس یاصل جاده به و کــــــرد رد کامل رو

  یسوار یگار مگه بروووووو تندتر:  هوداد



 
 
 

 

  چسبوندم آخر به رو گاز گهید داداش:  نیشاه

 یموها رو گذاشتم رو دستم و چسبوندم نمیس قفسه به رو غوغا سر

 ، بود آسمون تا نیزم من با ســـــهیمقا در کشیکوچ بدن ، سشیخ

 بود کند نبضش گردنش ریز گذاشتم ،دستمو کردمیم نوازش رو موهاش

  ، کنم حس تونستمیم سخت یلیخ رو تنش یگرما و

 .... مرده نکنه داداش:  نیشاه

 گرفتم رو اش قهی و دنده رو زدم مشت با شدم یعصب نیشاه حرف با

 گوه نیا از گهید باری اگر ، شهینم شیزیچ من برف شو خفه:  گفتم و

 خفت درجا جا نیهم و کنار زارنیم رو گفتمون داداش یکن ها یخور

  کنمیم

 نیهم ، المیو سمت رفت و روستا داخل دیچیپ ، کردم ول رو اش قهی

 اتاق داخل رفتم و داخل دمیدو و کردم باز نیماش در ستادیا نیماش که

  ، تخت رو گذاشتم رو غوغا و بزرگه

  کنم اش نهیما دیبا کنار ایب هوداد:  کارلوس

 برام اصال ، غوغا کردن نهیما کرد شروع و شد کار به دست کارلوس

  نجا،یا اومد و نرفته چرا که نبود مهم

  شده هوش یب اب یسرد از فقط ، نخورده آب خداروشکر:  کارلوس

  ، شد بلند هانا یصدا بعدش و شد باز اتاق در

 تو غوغا ، اومد روزش به چه نیبب ، شماهاست ریتقص اش همه:  هانا

 حیتوض بهت رو زیچ همه خودم من ایب هوش به ، شو داریب خدا رو

  خدا رو تو دمیم

 .... نشدم پا تا رونیب ببر رو نایا هاکان:  هوداد

  داداش چشم:  هاکان



 
 
 

 

 هوش به یک:گفتم کارلوس به رو ، رونیب برد زور با رو النا و هانا

  ادیم هوش به االن پس نخورده اب یوقت ؟ ادیم

 اخم با:) هوداد نیکن عوض غوغا یها لباس نیایب النا ، هانا:  کارلوس

 ، نکن بلغور پرت و چرت زنمیم حرف باهات یوقت هستماااا تو با( 

  کرده یادیز تنت رو سرت

 کنم اماده رو سنج دما منم تا کنن عوض لباساش اول داداش:  کارلوس

  گمیم بهت نهیما نیا بعد ،

 عوض لباسش تنها خودم ، رونیب:  گفت هیگر با و شد اتاق وارد هانا

  کنمیم

  ، رونیب میاومد اتاق از کارلوس همراه

  کن عوض لباست برو: کارلوس

 لبه و شدم وارد عیسر ، رونیب اومد هانا قهیدق ده از بعد ندادم جوابش

 گشاده راهنیپ هی ، کردم لباساش به ینگاه ، نشستم غوغا کنار تخت

 گرفتـــه موهاش نم تا بود دهیچیپ حوله با هم ،موهاش بود کرده تنش

 سیسرو داخل رفتم شدم بلند ، دمیبوس موهاش رو شدم خم ، بشه

 خوب دیبا غوغا ، دمیکش موهام نیب یدست ، صورتم زدم آب ، یبهداشت

 رفته و ، شد اتاق وارد مهیسراس کارلوس که بودم فکرا نیهم تو ، بشه

  گرفتیم نبضش هم سرم پشت ، غوغا یسر یباال

 ..... از گهید غوغا....  هوداد:  کارلوس

 ..... نداره امکان نیا نه
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 گوه ، شو خفه:  زدم داد و تخت رو دمشیکوب و گرفتم رو کارلوس قهی

 کل ، بشه شیزیچ غوغا شهینم میحال ها حرف نیا من نخوررررر

  کشمیم شیآت به رو کشور

  یکنیم..... خفم...خف...... یدار....دا: کارلوس

 نفسش کم هی کارلوس فقط:  دادم ادامه داد با و کـــــردم ول و اش قشهی

   یشناسیم خوب منو ،خودت بشه نییپا و باال

 ریز گذاشت و برداشت رو سنج دما و شد بلند کردیم سرفه کارلوس

 رو غوغا تو که قدر همون هوداد:  گفت و سمتم برگشت ، غوغا زبون

 باال پاهاشو ، نداشتمه خواهر مثل چون مهم   منم یبرا یدار دوست

  کم هی ریبگ

 همون تو و باال بردم و گرفتم پاهاشو مچ و زدم کناز رو روش پتو

  داشتـــم، اش نگه حالت

 من دست از یکار گهید ادین بهوش گهید ساعت کی تا اگر:  کارلوس

  ادیبرنم

  ادیب بهوش ،تا رمیبگ براش که هست ازین ییدارو چه:  هوداد

 نداره ،حق بره تونهینم غوغا نه ، نگفت یچیه و کرد سکوت کارلوس

 سمت کــــردم پرت و برداشتم رو زیم یرو گلدون ، بذاره تنهــا منو

  شد ـــمیتقس نصف دو به که یچوب زیم رو زدم پا با پنجـــره،

 ادامه داد با) یفهمـــــیم  بره تونهینم ،اون شه خوب حالش دیبا:  هوداد

  بگـــــو اسمشو ،فقط ییدارو چه بنال هستم تو با(  دادم

  پنجاست پنجاه اونم ادیب هوش به که هست راه هی فقط: کارلوس

  بنال:  هوداد



 
 
 

 

 حس که باهاش یجور هی تا باهاش یبش خواب هم دیبا:  کارلوس

 و باال بره خونتون نیآدرنال ، خودت شهوت با یکن داریب رو شهوتش

  ادیب دیشا هوش به موقع اون ، بشه گرم بدنش

 بگرد دونمینم من ، کمه سنش غوغا یدونیم که ،تو شو خفه:  هوداد

  ها یدکتر مثال تو ، کن دایپ یزیچ ییدارو

  ،متأسفم نهیهم راهش تنها:  کارلوس

 شعله دمیم فحش زمان و نیزم به و رفتمیم راه اتاق تو و شدم بلند

 تر دیسف زشیر صورت کردم غوغا به ینگاه.  کردم ادیز رو نهیشوم

 . روح یب و شهیهم از

  ، انداختم غوغا رو هم گهید پتو دوتا 

 به بگذره شتریب ی،هرچ ها گذرهیم داره زمان ،داداش هوداد:  کارلوس

  غوغاست ضرر

  ، اومد یانداز ریت یصدا که بدم کارلوس به یشکن دندون جواب اومدم

 و من ، یبکن رو گفتم که یکار دیبا ، این رونیب تو هوداد:  کارلوس

  میکنیم یدگیرس زایچ هیبق به هاکان

  یییییییلعنت زشیر کلیه نیا با نیبب رو غوغا یفهمینم چرااااا:  هوداد

 ،سندش وقته یلیخ غوغا ، شو کار به دست رونیب رمیم من:  کارلوس

  نامت به خورده

 ، نشستم تخت لبه و شدم بلند ، رونیب رفت اتاق از و شد بلند کارلوس

 ، کردم معصومش صورت به نگاه دم،یکش موهام نیب حرس با دستمو

 کارو نیا دیبا یبرگرد شمیپ باز نکهیا یبرا من غوغا:  کردم زمزمه

  یبود من مال هم تینوزاد همون از تو بدون یول ، کنم

 ..... که راهنشیپ سمت بردم دستمو
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 و هانا بود دهیچیپ موهاش دور که یا حوله سمت بردم راستمو دست

  ، کـــردم جدا موهاش دور از و اروم دمیکش رو حوله

 که رو شیطال یموها باز شدم خم و ـــدمیکش موهاش یرو یدست

 و گردنش ریز بردم رو سرم ،  دمیبوس رو من یبرا درخشنیم شهیهم

 گـــردنش دست پشت با و گردنش رو گذاشتم دستمو ، دمیکش بو قیعم

 هوداد من ، شهینم ینجوریا شهینم ، عقب ـــدمیکش کردم نوازش رو

 ، کنم دایپ گهید راه هی دیبا کاسترو

 هی دیبا مرد کن فکر ، موهام نیب دمیکش میشگیهم عادت به باز دستمو

 میشونیپ سمتش رفتم یحرس ، بدم دستش از خوام ینم  ، باشه یراه

 کردم باز چشم که نیهم ، دمیکش بو قیعم و شیشونیپ به چسبوندم رو

  ، کنه عمل کنم فکر نیا اره ، دیرس ذهنم به یفکر هی

  ، اوردم در رو حال داخل یمشک پرده رونیب زدم اتاق از و شدم بلند

 بشه شیزیچ خوامینم من ، دکتر میببر غوغا خدا رو تو داداش:  هانا

 شهینم شیزیچ هم غوغا ، اریب در رو پرده یها ریگ تمام هانا:  هوداد

  ، کن کمکم باش زود

 زمیه یکل رفتم اورد، در رو پرده یها رهیگ ونیگر یچشما با هانا

  ،  زدم ششیآت و نهیشوم داخل گذاشتم و اوردم

 گذاشتم رو غوغا کردم پهن اتاق وسط پرده ، اورد برام هانا رو پرده

 جلو بردم و گرفتم بغل تو رو غوغا ، دورش رو پرده دمیچیپ و وسطش

  نه مگه شهیم خوب غوغا داداش:  هانا نشستم و نهیشوم

  ، نیریبگ ییغذا مواد برو ها بچه با:  هوداد



 
 
 

 

  بده بهم یدرست جواب خدا رو تو داداش:  هانا

  رونیب:  هوداد

 نبود مهم برام اصال ، رونیب رفت اتاق از هیگر با و دیپر دادم با هانا

 مشت دستمو تیعصبان از  ، بشه خوب که بود مهم غوغا فقط االن

  ، کرد یم درد دستم یها رگ که یحد تا اوردم فشار نقـــدریا کردم

 گردنش ریز بردم رو سردم و کنـــار زدم کم هی رو پرده ی گوشه

  اومممممممممم ،  ــدادیم یزندگ یبو اومممممممم

 به دادم هیتک رو سرم و دمیچیپ شتریب دورش رو پرده گذشت که کم هی

 ، بخوابم تونستمینم ، یول بستم رو چسمام کم هی و شونه کنار وارید

 نگاهم غوغا کم یلیخ خوردن تکون با ، خواستمیم رو غوغا تن یگرما

 لب یوقت یول کردم حس اشتباه کردم فکر اول  دوختم صورتش به رو

  تیواقع دمیفهم داد تکون رو هاش

 کنه باز چشماش بودم منتظر و صورتش طرف دو گذاشتم دستمو دو

 .... 

 

 «  غوغا زبان از»

 

 دلم که بودم خواب عرق نقدریا کردم حس که یادیز یگرما با

 گرما کنار ، شدیم شتریب لحظه هر گرما یول کنم باز چشمام خواستینم

 تونستمینم بود شده خشک بدنم ، بود نامهفوم برام که داشتم یحس هی

  دادم تکون رو لبم آروم فقط بخورم تکون

 رو چشمام ، گرفت قرار صورتم راست و چپ طرف گنده دست دوتا

 داشت قرار روم به رو که یصورت به رو نگاهم و داشتم نگهه باز مهین

 ، شـــدم رهیخ



 
 
 

 

 کاریچ نجایا من شدم راحت آدم نیا دست از بودم کرده فرار من نه

 کردم شروع ترس از ، مسوزونم زنده زند دفعه نیا متمعنم ، کنمیم

  دنیلرز

  باش آروم سسسسسیه اروم:  هوداد

 ادامه با یول ، ستین یعصب حداقل کردم خداروشکر آرومش لحن با

  شد شروع دنمیلرز حرفش

  باش آروم فعال رسمیم خدمتت به بعد:  هوداد

 طرف دو گذاشت دستشو و نشوندم تخت لبه ، شدم بلند هوداد کمک با

 ، تخت رو گذاشت کرد بلند هم پاهام تخت رو خوابوندم و  ام سرشونه

 ایب کارلوس:  زد داد و کرد باز رو اتاق در در سمت رفت و

  ایب ، یشنوینم صدامو که یرفت ینیزم ریز چه کارلوسسسسسسس

 لب ، بهم شد رهیخ و نشست تخت لبه و بست رو اتاق در حرفش بعد

 کنن فرو داغ خیس هی انگار دیکش ریت گولم که بزنم حرف کردم باز

  شدیم ریسراز چشمام از اشک ، گلوت داخل

  ؟ یشد یچ:  هوداد

 دمیبا:  گفت هوداد که گلوم سمت بردم دستمو ، شد اتاق وارد کارلوس

  ینکن فرار گهید دفعه یبش نرم تا ریبگ درد

 و دیفهم هم خودش نویا بدم جوابش تونستمینم یول کرد سالمم کارلوس

 تا یول فیضع کم هی نبضت  یاومد هوش به حالم خوش یلیخ:  گفت

 یبخور دارو دیبا که هم گلوت ، شهیم درست بشه یاوک بدنت یدما

  رهیبگ بره هاکان دمیم االن

  ؟ شده زرد رنگش هو هی نقدریا چرا:  هوداد

 ، یکرد رو کار نیدرستر داداش ، بونشه فیضع بخاطر:  کارلوس

  میبد دست از رو غوغا بود ممکن یکردینم گفتم که کارو اون اگر



 
 
 

 

  ، رونیب رفت و شد بلند کارلوس که ، کردم نگاهشون یجیگ با

  بعد تا بخواب فعال ارین فشار مغزت به ادیز:  هوداد

 نیکرد کـــاریچ: گفتم شدیم خارج حنجرم از که ییصدا نیآرومتر با

 ....  اخ....  یذاشتیم دیبا ، امیب بهوش به من شده باعث که

  نشده داغوتر حنجرت تا ، ریبگ خون خفه:  هوداد

  ، شدن وارد النا و هانا که بدم جوابش خواستم

 کاریچ تو داداش ، گهیم راست ،کارلوس داداش(  هیگر با:)  هانا

 ....  نه.....  دینبا تو ؟ یکرد

  یکرد غوغا حق در کار نیبدتر تو:  النا

  رونیب رفت اتاق از حرس با  النا

 کرد باز دستاشو و سمتم اومد عیسر و افتاد من به نگاهش لحظه هی هانا

 حالش نه:  گفت و گرفت جلوش رو دستش هوداد که رهیبگ آغوشم تو

  ستین خوب

 ، گرفتم رو هانا دست و ، کنار زدم رو هوداد دست و کردم بلند دستم

  ؟ یبهتر یاج کیکوچ:  گفتیم و دیبوسیم دستمو هانا

.... آخ.... خوبم( صدا نیآرومتر با:) گفتم و دمیبوس رو دستش شدم خم

  یییآ....  گلوم

  ؟ یکرد چکار یگفت غوغا به هوداد ، سسسسسیه نزن حرف:  هانا

  یکنیم صحبت اضافه یدار گهید رونیب برو پاشو:  هوداد

  یفهمیم حقشه ، بفهمه دیبا داداش:  هانا

 پس جواب هم یاحد چیه به ، منه حق ، منه مال غوغا  نیبب:  هوداد

  رونیب برو پاشو ، جونم نوش کردم هم یکار هر ، دمینم



 
 
 

 

 ...هوداد که یبدون نویا دیبا یاج غوغا ، رمینم:  هانا

 بهش گمیم خودم باشه هم یچ هر ، رونیب برو(  داد با:) هوداد

  ؟ بگو بهم..  آخ..... هانا نه:  غوغا

  شده خواب هم باهات هوداد:  هانا

 شوهرا و زن هست یکارا نیب:  داد ادامه که کردم نگاهش یجیگ با

  کرده...  زهیچ....  تو با هوداد ، کننیم

 گهید و دمیکشیم غیج ،  نداره امکان نیا نه ، وارفتم هانا یها حرف با

  ، نبود مهم حنجرم درد برام

 اره ، نه یکنیم یشوخ یدار ، نداره قتیحق نیا ، خوامینم نه:  زدم داد

 نه ، من با کرده یسر به خاک یکارا اون از هوداد یعنی من ، هیشوخ

 .... 

 خورهیم بهم خودم از حالم:  گقتم و صورتم تو زدن یلیس کردم شروع

  خوامینم نههههه فمیکث من نجسم من

 دو و اومد در ُشک از هانا ، زدمیم صورتم تو یدوست و دمیکشیم غیج

 حاال که یصدا با و زدم بس رو دستش صورتم، تو نزنم تا گرفت دست

  مردمیم دیبا نیداد نجاتم چرا ، اشغالم هی من:  گفتم بود مانند ناله فقط

 ... دمیند رو یچیه گهید کرد هوداد که یحرکت با

 * 45 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 از هو هی و چندبار داد تکونم و گرفت رو ام سرشونه طرف دو هوداد

  اومد در اشکم ، نیزم خوردم پهلــــو رو ، کرد پرتم تخت رو

 ، منه دست مرگت تو:  دیکش داد هوداد ، نمشینب تا بستم رو چشمام

 باز گوشات خوب و نیبب ، یبش جدا ازم یا هیثان بزارم یخوند کور

  ، بده وقف باهاش خودتو ،پس کنمیم لمست من ، کن



 
 
 

 

 ... ن....  خوامینم( هیگر با:) غوغا

  تخت رو ایب پاشو:  هوداد

 ......داداشـــ:  هانا

  ، نکن سگم نجایا ایب غوغا ، خفه:  هوداد

 دمیرس تخت به و برداشتــم زور به قدم چند و شدم بلند یزار حالت با

 از ، ــــرونیب رفت اتاق از هانا ، نشســـتم  هوداد به پشت تخت لبه  ،

 هقم هق یصدا تا دهانم رو گذاشتم دستمو ، افتادم هق هق به هیگــــر

  ، نشـــه بلـــــند

 احساس کمرم پشت از که تنــش یگــــرما و تخت شدن نییپا و باال با

  شد کینزد بهم که کردم

  غوغا:  هوداد

  بله:  غوغا

  ، بشم یعصب نزار:  هوداد

 هق هق با) و نیشناسیم منو کجا از که نیبگ بهـــم هم شما خب:  غوغا

  شیپ وقت یلیخ از شمام مال من گنیم اتونیور و دور و النا چرا( 

  ، نکن هیگر:  هوداد

 زدم صـــورتم جلو از رو موهام ، کردم پاک رو اشکام دستم پشت با

   ، کنار

 قرمز چشمات دینبا کن تمومش هستمااااا تو با ، زینر گمیم:  هوداد

  بشههههه

  خدا  رو تو نزن داد  : گفتم و گوشام رو گذاشتم دستمو دو

  گوشت رو از بردار رو دستات:  هوداد



 
 
 

 

  نیبگ بهم کنمیم خواهش:  گفتم آروم ، برداشتـــم لرز با دستمو

 شروع رو مــــوهام قهیدق چند از بعد و نشست موهام نیب هوداد یدستا

 هوداد حرف با که عقب بکشم خواستم رو سرم ، کـــردن نوازش کرد

  نخــــوردم تکون

  کنمیم کبودت شالق با یبخور تکون: هوداد

 ادامــــه ، خـــــورم ینم تکون دید یوقت کرد صبـــر یا لحظـــــه چند

  یکن پاکـــــ رو اشکات دی،با خبره چه یبدون یخوایم اگــر:  داد

  ، کردم پاک دستم با رو اشکام تند تند

  باشه:  غوغا

  سمتم برگــــرد:  هوداد

 شد خم و دوخت صـــورتم به رو نگاهش ، سمتش برگشتم و شدم بلند

  کـــرد اشاره خودش کنار به و شونم رو انداخت و برداشت رو پتو

  بکش خودت رو شتریب رو پتو:  هوداد

 ادیب حرف به تا کردم نگاهش منتظر و دمیکش خودم دور شتریب رو پتو

،  

 خواستمیم شهیهم مثل رونیب زدم اتاقم ،از بود یبارون یروز هی:هوداد

 رفتم و شدم نمیماش ،سوار بود سالـــم۱۴ موقــــع اون فنیاست شیپ برم

 ،  بده بهم یجواب که نبودش ، زدم صداش یچ هر ، نایا فنیاست خونه

 منم ، رونیب دخترش دوست با رفته گفت و زد زنگ بهم فنیاست

 ، کردیم انتخاب رو یدختر هر بزرگم پدر موقع اون ، خونه برگشتم

 اقوام کل و بودم ارشدش ،نوه بود من حرف حرف شهیهم ، نه گفتمیم

 ندتیآ زن و تو خودته با انتخاب گفت پدربزرگم ، داشتم دستم ریز رو

 زدم باری رو حرفم من بزرگ بابا گفتم منم ، نیهست خانواده نیا ارشد

 یول بودن سرگرم یکی با لیفام یپسرا تمام ، کنمینم تکرارش گهید



 
 
 

 

 خودمو میخونگ باشگاه و بزرگ بابا شرکت تو کردن کار به من

 بخاطر ، دمیکشیم ینقاش هم ها موقعه یبعض ، بودم کرده سرگرم

 شرکت سود که دادمیم متفاوت یدهایا و کردمیم کار سن اون تو نکهیا

 کل ومدیم ونیم به حرفم تا و بودم بزرگم بابا دل محبوب بردیم باال رو

 هی نکهیا تا گذشت و گذشت ، گرفتنیم سر از رو هاشون به به لیفام

 ، داره ازین خون به و بده حالش گفت و زد زنگ بهم فنیاست روز

 من بشنوه تونستیم که یکس تنها که تلفن پشت بود آروم صداش نقدریا

 مارستانیب به سرعت با خودمو ، باالست یلیخ من ییشنوا چون بودم

 دوتا و شدم خون قاتیتزر بخش وارد مارستانیب یپشت در از و رسوندم

 دختر هی دمید که رونیب بزنم مارستانیب از اومدم و برداشتم خون سهیک

 هی یول باشن نداشته اش بچه به یکار که کردیم التماس یه جون

 آغا گفتیم یه دختر ، زدشیم یلیس و کردیم دشیتهد یه رمردیپ

 راه به برگشت که نیهم رمردیپ ، بشه شیزیچ بچم زارمینم من نه جون

 نگاه در دسته داخل از و کردم میقا اتاق در پشت خودمو کنه نگاه رو

 شهیبق......  و شناختمیم من رو رمردیپ اون ، کردم رمردیپ صورت به

 رو زنه اون دختر و رفتم من ، گمیم بهت یبدون دیبا که یزمان تو رو

 زمان از افتاد دختر به چشمم تا ، بود دوم کالس دختره موقع اون دمید

 مارستانیب تو که ساعت اون به تا اومدنش ایدن به یبرا مادرش درد

 دیکشیم نفس اروم اروم و بود هوش یب دختر ، چشمام جلو اومد بود

 رو دختره و داخل اومد مرد هی ، شیآال یب و پاک بود یخواستن و بایز

 سهیک و نرفتم دنبالشون من  .... رفت و رونیب زد اتاق از و کرد بغل

 اناتیجر اون از بعد روز چند ، بردم فنیاست یبرا رو خون یها

 شکاف هی ییهو هی دستم که هاکان و منید با بودم بسکتبال مشغول

 کم زشیر خون تا کردم مشت دستمو اومد  خون و خورد بزرگ یلیخ

 و بود افتاده براش یاتفاق هی ، چشمم جلو اومد دختر صورت که بشه تر

 حس رو قلبم خوردن تکون بودم مارستانیب تو که موقعه همون از من

  غوغا یبود تو دختر اون ، وردمشین زبون به یول کردم



 
 
 

 

  شدم چشم تو چشم باهاش که کردم بلند رو سرم آخــرش حرف با

 من که بدون نویا فقط بگم بهت تونمینم رو گهید جزعات:  داد ادامه

 یزیچ هی بدون نمیا و ، ییکجا بفهمم تونمیم و کنمیم حست یبر هرجا

  بردارم ازت دست تونمینم که هست

  ؟ بوده یچ یبرا خون...خـو....خ:  گفتم بُهت با

 در همه که داره یفرق هی هیبق با یول آشام خون هی فنیاست:  هوداد

 اون مثل بتونن تا کنن قیتزر خودشون به و نیریبگ خون ازش تالشن

 اناتیجر اون بعد نباشه آشام خون گهید فنیاست کردم یکار من ، باشن

  ادیم در لرزه به شنوهیم رو اسمم یک ،هر

  ؟ نیداشت دختر دوست کم سن اون تو شما:  غوغا

 ، میبرخوردار ییباال یجنس قدرت از ما ، زن نه دختر دوست:  هوداد

 رنیگیم زن مرداشون یسالگ ۱۴ تو ما دسته و گروه تو نیهم بخاطر

 من غوغا ، دارن ییباال یجنس قدرت هم دخترامون نطوریهم و ،

 اهیس رنگ چون ، دمیچیپ دورت اهیس پارچه فقط نکردم یکار باهات

  نیهم کنهیم جذب رو گرما

 نبوده باهام که حال خوش نقدریا بودم خوشحال دلم ته از شکرت ایخدا*

:  گفتم التماس با ییهو هی میتصم هی تو و کردم خداروشکر چندبار

 از دختر هی ، نیمتفاوت من با یلیخ شما ، کن ول منو کنمیم خواهش

 یزندگ خوامیم من نیباش هم مثل جور همه که ریبگ  خودتون گروه

 .... ،اصال بشم عاشق و باشم داشته خودمو

 ...رفتم حال از کرد که یحرکت با و دیکش یداد هوداد

 45 پارت ادامه

 *45 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

  ، دمینفهم گهید یزیچ و رفتم حـــال از که گوشـــم تو زد ییا ــدهیکش



 
 
 

 

 سرم یباال کارلوس و هاکان یصــــــدا با که بود گذشته چقدر دونمینم

  نکـــردم باز رو چشمام یولـــ کـــردم زیت رو گوشامو

 زهیر و فیضع هم ،غوغا یدونیم خودت شما هوداد داداش:  کارلوس

 بعد دراورد پا از باری رو من یزنیم تو که ییها دهیکش نیا ، الغر و

 پاره گوشش پرده کن خداروشکر برو ، غوغا گوش تو یزنیم یایم تو

  نشده

 هم همه نیا ینجوریا کن محبت بهش جاش ،به نزنش هوداد:  هاکـان

  ، یبش کینزد بهش یتونیم بهتر و نداره حراس ازت

 فکر تمامأ چون دستش از شمیم یعصب نقدریا چرا یدونیم:  هوداد

 کاش ، کن آزادم ایخدا گهیم و کنهیم لعنت منو ذهنش تو یه و رفتنه

  برم نجایا از تونستــمیم

 چرا تو گفت ذهنش تؤ هم یزیچ هی کترهیکوچ غوغا حاال: کارلوس

 خب  یبشنو که یکرد میتنظ یجور رو ذهنش تو یها حرف همه

  نشنو خودته دست من برادر

 جنگـــل یبر دیبا زودتر چه هر زده زنگ بزرگ بابا داداش:  هاکان

  ، یآب رز

  اریب مویگوش:  هوداد

 امیب تا رنیگیم خون خفه:  گفت که دمیشن رو صداش قهیدق چند از بعد

 . دمیشن رو اتاق در یصدا بعدش و

  رفت کن باز چشمات غوغا: کارلوس

  نیبزار تنهام:  گفتم و کردم باز چشمام

 که کــردم هیگر نقدریا ، رونیب رفتن هاکان و کارلوس که نیا از بعد

  ، برد خوابم یک دمینفهم



 
 
 

 

 و نبودش خداروشکر هوداد تهران، اورد مارو کارلوس انیجر اون بعد

 کتاب روز و شب تهران برگشتم یوقت ، کنم فکر بهش خواممینم اصال

 کمک بهم روز شبانه کارلوس ، هم سر پست زدمیم تست و خوندمیم

 روز تا خوندم کتاب نقدریا ، دادیم نشونم رو زدن تست روش و کردیم

  ، بدم امتحان اوردنم هاکان و هانا ، دیرس باشه امروز که کنکور

 حد که داشتم استرس نقدریا ، نشستم یصندل هی رو و شدم سالن وارد

 مراقب حرف با ، گذاشتن جلون هارو برگ گذشت که کم هی ، نداشت

 نقدریا  ، زدن تست کردم شروع و دادم صلوات هی شروع: گفت که

 کنار رو یاضیر یها سوال ، کرد داغ مغزم که بود سخت اتشیاضیر

 عالم مراقب که گذشت چقدر دونمینم ، زدم هارو درس هیبق و گذاشتم

 زونیآو لوچه و لب با ، گرفت ازمون هارو برگ و تموم وقت که کرد

 سمت رفتم ، باشم زده خراب ها تست دمی،مترس رونیب زدم سالن از

  شدم سوار و هاکان نیماش

  ؟ یداد خوب یاج: هانا

  رو کنکور داده یعال که معلوم:  هاکان

 دانشگاه اصال ارمینم رتبه بود سخت نقدریا خدا به نه:  گفتم استرس با

  یدولت

  یشیم موفق مطمعنم من غوغا:  هاکان

 داداش یداد اجازه بهم که ممنونم ازت یلیخ ، داداش یمرس:  غوغا

  کنم صدات

 در پشتم تو گفت بهم هانا تازشم ، گهید خواستیم خواهر دلم:  هاکان

  ایب

  نطوریا که:  هانا

  ؟ نیبگ شما هرجا هم بعدش دیخر میبر*  هیپا خانوما خب:  هاکان



 
 
 

 

 ، ظهر مین و۱۲ که هم االن شده شب گهید دیخر میبر تا هاکان:  هانا

 نیماش دور دور ببرمون هم بعدش کردم هوس یگرکیج ناهار میبر

  انیب بگو هم ها بچه به ، یسوار

 اریو نزدم بهت دست هنوز ، برم بابا ینخود یفدا من یاله:  هاکان

  یکرد

 نگاهم نهیآ از هانا ، خجالت از شدم قرمز ناجور هاکان و هانا حرف با

 میخورد گریج ، یگرکیج میرفت ، کرد عوض رو بحث عیسر و کرد

 کاسه به بودم کرده حمله فقط نخوردم شتریب گریج دونه تا سه که من

 یکل هانا و هاکان که دیخر میرفت خوردم غذا که نیا از بعد ، ها یترش

 هاکان هم االن ، کردم قبول هاشون خواهش با و دنیخر لیوسا برام

  کنن دور دور دوستاش با قرار که ییجا سمت رهیم داره

  یاج....  غوغا...  یاج:  هانا

  جانم گفتم و اومدم خودم به غوغا یها زدن صدا با

  یارینم هم خوامینم و نه باش زود بزن رژ کم هی ایب:  هانا

 و رژ و زدم یرنگ ییآلبالو رژ و گرفتم ازش نهیآ چرا و چون بدون

  ، برگردوندم بهش رو نهیا

  میدیرس نیبش ادهیپ ها خانوم:  هاکان

 یکی ببرما لذت جاده طرف دو یها درخت از نینذاشت اع:  غوغا

  داداش طلبت

  ببر لذت شما کنار زنمیم یبرگشتن موال به نوکرتم میخواهر:  هاکان

  کن باز برام رو در ایب یقند بز بز:  هانا

  ، شدم ادهیپ و کردم باز نیماش در ، آسمون به رفت خندم هانا حرف با



 
 
 

 

 و بودن نشسته پرتگاه لبه هم ینفر ده هی ، میبود گاه پرت هی یباال

 خورهاااا تک:  زد داد هاکان ، دنیخندیم و کردنیم یشوخ

  هستما منم پسیچ با هارو ریموس ماست اون  نینخور

 کیعل و سالم هانا و هاکان با گرم سمتون اومدن و شدن بلند تک تک

 گفت جمع یدخترا از یکی هو هی ، نبود من به حواسشون یول ، کردن

  نیاورد کجا از رو زهیر خانم نیا خدا یواااا: 

  غوغا میاج نمیا رفته ادمی یوا یا:  هانا

  ، دادم دست دخترا با و کردم لکیع سالم محترمانه یلیخ همشون با

 غوغا ، نیکنیم یتف ادم فقط هم دخترا شما یه هیکاف خبه خب:  هاکان

 هم نیا ، دیام هم نیا ، رضامونه نیا ینیبیم رو یفرفر کله نیا یاج

 جون دوست هست کوروش سمونیپل گالب گل نمیا و هست ساسان که

  خودم جون اره خوشمزه و نیخواستن العاد و فوق باهم که هوداد یجون

  اخمشون اون با

 کوروش بند بایز خانم ، تیمعرف و خودت هاکان بابا خفه: کوروش

 باشما ییآشنا از خوشبختم هستم

  ممنون:  غوغا

  دمیام منم زهیر خاله سالم:  دیام

  است دهنده دیام هست معلوم هم اسمش از که همجور:رضا

  ، نگفتم یزیچ و دمیخند ینمک

  هیسا و ساره نمیا ناستیمب شونیا نیبب رو طرف نیا حاال خب:  هانا

  تونییاشنا از خوشبختم:  غوغا

  دیکن پا به رو قهوه بسات نیایب میاقا دیام:  هیسا



 
 
 

 

 اسم که هم کوروش ، نایمب و رضا ، شوهرن و زن هیسا و دیام:  هانا

  یلیدال به بنا ستشین که سورناست خانومش

 شد نیغمگ هاشون صورت ، هانا زد سورنا حرف تا کردم احساس

 و بایز خانم سالم:  گفت و کرد دارز سمتم دستشو و جلو اومد ،ساسان

  یخواستن

  سالم: غوغا

 من دیببخش: گفتم و کردم سرفه هی که بدم دست بهش که بود منتظر

  پسرا به دمینم دست

  مجسمه یشد پسر کنار بکش دستت ساسان:  دیام

 یدوستا چه دادا هاکان:  گفتم و دمیخند بلند هوا یب حرفش نیا با

  یدار یباحال

 شده وارد گروهمون به تازه ساسان ،فقط فتونیتعر بابت ممنون:  رضا

  داره فیتشر زیه کم هی که

  دمید بایز خانوم هی فقط رضا ستمین زیه:  ساسان

  ها لیوسا هیبق کو:  کوروش

  نیماش داخل:  رضا

  تو مال الوچه نیا ایب یاج غوغا:  هانا

 کردم شروع ملوچ ملچ با و گرفتم ازش آلوچه کاسه افتاد راه دهنم آب

  شد بلند خنده کیشل کردم بلند که رو سرم ، خوردن

  ، مونهیم ها بچه مثل خدا یواااا:  نایمب

  شرمنده دارم دوست یلیخ الوچه من دیببخش:  غوغا

  ؟ شده یا الوچه کم هی صورتتون خانوم غوغا:  کوروش



 
 
 

 

  بشوره رو صورتش و دستش هست آب:  هاکان

 کمک لیوسا چندتا هم دیایب دیبفرما ، هست من نیماش عقب:  ساسان

  نیبشور صورتتون و دست بدم آب هم نشیاریب نیکن

 ماست مهمون غوغا زشته کنمیم کمکت خودم ایب ساسان: هیسا

  کمک رمیم من دنیکش زحمت یکاف اندازه به شما زمیعز نه:  غوغا

 در آب شهیش هی ، میدیرس که نیماش کنار رفتم ساسان همراه و شدم بلند

  سمتم اومد و اورد

 تخته اون رو هیخاک نجایا البته ، دیبشور دستتون و دیبشن:  ساسان

  نینیبش سنگ

 ها نیماش ،پشت نداشتم دید ها بچه به ، نشستم سنگ تخت رو رفتم

  بودم

  دیبشور دستتون زمیبر آب براتون تا دیریبگ رو دستتون:  ساسان

  ممنون:  غوغا

 ختیر اب کرد کج کم هی رو آب شهیش ساسان که گرفتم هم کنار دستمو

 پاک هم رو لبم که لبم سمت بردم دستمو ، شستم رو دستم ، دستم رو

 زد زل چشمام به بود شده ادیز شیقرمز که ییها چشم با ساسان که کنم

  ادیم انسان یبو به به ، کنمیم زشیتم برات االن خودم:  گفت و

 گفتم اروم ، کردیم نگاهم سرخ یچشما با دیکشیم بو هم سر پشت یه

  چشماتون ؟ نیخوب ساسان اقا: 

:  گفت و لبش رو دیکش رو زبونش نبود خودش حال تو انگار ساسان

  یحساب برات کردم داغ ، یکرد غنچه یخورد الوچه یوقت لباتو

 حالتون شما:  گفتم و ستادمیا شدم بلند عیسر و کردم نگاه بهش یجیگ با

  ، ــدیگیم یچ دیدار ،معلوم ستین خوب



 
 
 

 

 ........و سمتم اورد رو سرش و گفت رو بازوم دستش با

 * 46 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 نظـــر به خوشمزه:  زد لب و اورد صورتم کینزد رو صــورتش

  ؟یایم

 ن؟یشد ینجوریا چرا شما ساسان آقا ، کن ولم:  غوغا

  کنمیم ات مزه فقط نترس:  ساسان

 نییپا و باال بازوم یرو رو دستشو ، اوردمینم در سر حرفاش از

 ،کمکم کمک:  گفتم یبلند یصدا با و ـــدمیکش یبلند غیج که کـــرد

  هانااااااا ، هاکان ، دیکن

  سسیه ساکت:  ساسان

  کمک ، زن بهم حال کن ولم:  غوغا

 چنگ و بستم رو چشمام لبـم سمت اورد رو ســرش لحظــــه هی تو

  دمیشن رو کوروش داد یصدا آخر لحظه تو ، راهنشیپ قهی به انداختم

  ساسان کشمتیم:  کوروش

 رو موهاش و ساسان سر رو انداخت چنگ دمید که کردم باز چشم

 شده جمع دورم همه ها بچه ، نشیس قفسه رو زد مشت با و عقب دیکش

  گرفت دستمو و کنارم اومد هانا ، بودن

  ؟ باهات کرده کاریچ ؟ یخوب: هانا

 موقع همون از کن، کنترل رو فتیکث اون گفتم بارها اشغال:  کوروش

  شده دارهیب هاش حس باز دمیفهم غوغا به زد زل که

  ؟ یشنویم رو هوداد یصدا هانا:  هاکان

  امیب تا نیکنیم صبر گهیم ، اره میشد بخت بد:  هانا



 
 
 

 

 و کردم باز لب کردمیم نگاهشون واج و هـــــاج

  خوبه حالتون ؟اصال نیزنیم حرف یک با شما ستشین که هوداد: گفتــم

  نجاستیا گهید قهیدق ده هی ، میشنویم رو ذهنش یصدا یاج:  هاکان

 ذهنمون تو ما یهرچ اونم...یعنی، زهیچ..یچ....چ:  گفتم من من با

  شنوهیم میبگ

 اوناهاش اومد هوداد: هیسا

  هیخون صورتش و سر خدا ای اره: هانا

 رو دختر هی دست کرد باز رو عقب در و شد ادهیپ نیماش از هوداد

  رسوندن ما به رو خودشون بلند قدم چند با کرد ادشیپ و دیکش

 .... تو زمیعز باده:  کوروش

 کوروش ، سایوا جلوش خودت پشتت بفرست رو ،هانا هاکان:  هوداد

  ، ریبگ رو باده

 سمتم اومد هوداد ، کردمیم نگاهشون و بودم ستادهیا فلــج یها آدم مثل

  کوروش سر پشت برو:  گفت و

 با ، بود یخون راهنشیپ ، خوردمینم تکون و بود صورتش به نگاهم

  ستادمیا سورنا شیپ کوروش سر پشت رفتم عیسر داداش

  بودمااااا باتو:  هوداد

 و کرد بلند پرش هی ، بود افتاده نیزم رو که ساسان سمت رفت هوداد

 درخت برگـــ که دیکش یداد ساسان اومد، فرود ساسان شکم رو زانو با

 و گرفت رو ساسان دست و بلندشد ، خوردن تکون پرتگاه یرو یها

 و کرد باز رو نیماش در نش،یماش کینزد بردش و دشیکش نیزم یرو

  ، رونیب دیکش طناب چندتا



 
 
 

 

 کشهیم مردمو بچه االن نیا...ی...ا کوروش اقا:  گفتم یآروم یصدا با

 نیریبگ رو جلــوش نیبر ها

 عقب بمون ستین جلودارش چکسیه:  کوروش

 ساسان ، چپش دست سراغ رفت و بست ساسان راست دست به رو بند

 زد مشت با هوداد ، کردیم هوداد بار حرف و دادیم تکون دستشــو یه

 مچ دور رو بند دیچیپیم خودش به درد از که نیهم و دستش مچ رو

ل به هم رو بند گهید سر دو بست دستش  ، بست نیماش جلو ریگ گ 

 هی و مرد هی که نگذشت یزیچ ، داد گاز و کرد روشن رو ــنیماش

  ، سمت نیا ومدنیم داشتن ادهیپ که دمید رو رمردیپ

 با ور نیا ومدیم داشت و بود دور مرده که نیا با و شد ادهیپ هوداد

 دارم که رو ییکاسترو هوداد ، جلو یایب گهید قدم هی:  گفت بلند یصدا

  نینیبب هم رو روم اون تا کنمیم آزاد رو کنمیم کنترلش

  ستادیا هم شیکنار مرد ستادنشیا با زمان هم که ستادیا رمردیپ

  ، نبودم موضوع نیا انیجر در من:  رمردیپ

 یبود یم موضوع انیجر در دی،با خودته مشکل:  هوداد

  میکن صحبت تا جلو امیب ،بزار کردنیم کارو نیا دینبا اونا:  رمردیپ

  نیسیوا همونجا نمونده گفتم یبرا یحرف ، کمه وقتم:  هوداد

  بده وقت بهم یا قهیدق ده:  رمردیپ

 یدار فهرست قهیدق پنج:  گفت و کرد ساعتش به ینگاه هوداد

 ،زمانت یگرفت قرار روم به رو که نیهم جلو ایب حاال ، یکن ،صحبت

  شهیم شروع

 قرار هوداد یرو روبه و اومدن جلو کنارش مرد همراه به رمردیپ

 گرفتن



 
 
 

 

 لهیقب بزرگ من نبودم، هاشون یباز موش نیا انیجر در من:  رمردیپ

 روش ،تو گهید نشد ن نه:  هوداد یبزن حرفـــ حرفم رو یتونینم پس ام

 فرست مقابلم طرف به باری فقط من ، یدونینم رو کاسترو هوداد

 سنج زمان یرو رو تون پا یول ، درست نیلتونیقب بزرگ ،شما  دمیم

 نیگذاشت یساعت بمب

. من بزرگ بابا یبرا بچه تو:  زد داد قرمز صورت با شیکنار مرد

 یب حرفت با ای یبگ نه یتونینم و هست بزرگترت ، یکنیم من من

:  گفت خند پوز با و بشیج داخل کرد دستشو دو هوداد  یکن یاحترام

 منو تو پسر ، نییپا اریب رو صداش بگو ات نوه به انیگودرز یعل شاه

 رو العملشون عکس بعد ببر رو اسممم اتون لهیقب یبرگشت یشناسینم

 بسپار ذهنت تو حتما

  ، کن آزاد رو ساسان و کن یبزرگ شما:  یعل شاه

  ؟ داده دستور بهش یک بگه دیبا:  هوداد

 برم کن ولم گمینم:  گفت کنان ناله و خـــورد یکم تکون ساسان

  کن باز رو دستام یدار ،جرعت

 تو:  گفت و اورد بهش یفشار و ساسان انگشت رو گذاشت پاشو هوداد

 یخواست که یکرد جایب ؟تو یکرد غوغا صورت به نگاه یجرعت به

 هست کاسترو هوداد مال که رو یکس اونم یکن مزه

  دمیم انجام رو همون نیبگ شما یچ هر: یعل شاه

 من نظر تحت ات هیقبل ماتیتصم تمام و یشیم متحد من با:  هوداد

  ، شهیم گرفته

  چشم باشه:  رمردیپ

  نشیببر نیتونیم:  هوداد



 
 
 

 

 هوداد ، کرد باز رو ساسان یدستا عیسر بود رمردهیپ همراه که یپسر

 یریم رانیا از:  گفت و دهنش تو زد یدست پشت هی و سمتش باز رفت

 هیبق عبرت دست کنمیم باهات یکار یینجایا هنوز بفهمم ای نمتی،بب

  یبش

 گفت هوداد که کرد خم رو سرش و کرد تشکر هوداد از یکل رمردیپ

  نمشینب گهید فقط ستین ازین:

   میبر ممنونم:  رمردیپ

  ، کوروش سمت اومد ،هوداد رفتن کردن حرکت که نیهم

  دارم گردنت نید یلیخ ممنونم ازت باده بابت هوداد:  کوروش

 ساسان بهم بگو فقط هاناست مثل برام هم باده ، داداش نه:  هوداد

  ؟ کرد غوغا کاریچ

  ی..چیه...چیه: غوغا

 و ستادیا روم به رو کنار رفتن باده و کوروش کرد اشاره سرش با

 هی و دمیترس که گوشم ریز بخوابونه االن گفتم کرد بلند دستشو کبارهی

  نکرد هم یکار یچی،ه نگفت یچیه پسره اون که: هوداد عقب رفتم قدم

  نه:  غوغا

  ، عمارت میگردیبرم نیبش سوار:هوداد

 اروم و کوتاه یها قدم با منم شدن نیماش سوار و گفتن یا باشه یهمگ

  شد بلند هوداد یصدا که هاکان نیماش سمت رفتم

  شو من نیماش سوار:  هوداد

  یاج برو: هاکان

 به رو نیماش و شد سوار هم ،هوداد شدم سوار کردم باز نشیماش در

 بود خوب حالم مدت هی ، گشتیبرنم وقت چیه کاش ، آورد در حرکت



 
 
 

 

 افکارم از هوداد یصدا با ، دادناش دستور و کردناش تخم و اخم با

  رونیب اومدم

 ؟ نجایا نایا هاکان با یایب داد اجازه تو به یک ،: هوداد

  بشه عوض هوام کم هی اومدم فقط من نبود ازین یکس اجازه:  غوغا

 اجازه بدون یندار حق گهید ، هاااااان یندار بزرگتر تو مگه:  هوداد

  ؟ یدیفهم یبر ییجا من

  خوامینم:  گفتم و سمتش برگردوندم رو سرم

  یستین بشو آدم تو:  هوداد

 و یستین ادم تو بگو بعد کن خودت زدن حرف نگاه بفرما:  غوغا

  رمیگینم یکس از یا اجازه من بعدم ، یفهمینم

  کرد عوض دنده لکسیر و دهانم تو زد دست باپشت

 باز:  گفتم کردیم خفم داشت که یبغض با ، شد حس یب و سوخت لبم

 بهم ازت حالم یبود که همونجا ،برو یبرگشت چرا ،اصال یاومد

  خورهیم

 متنفرممممممم ازت: دادم ادامه و زدم پس رو اشکام

 کاش: گفتم لب ریز ، دهانم تو زد باز یدست پشت و عقب برد دستشو

  نبودم کاش مردمیم من

 وپرت چرت نیا یگفت گهید کباری شو خفه: گفت و دنده رو زد مشت با

 مونده هتیتنب ارمیم سرت به ییبال بد گهید هرگوه و ینباش که هارو

  دمیم نشونت ، هااان یکنیم فرار من واسه

   گو بلند رو زد ، خورد زنگ شیگوش

 بودم فرستاده رو نیگفت که یدختر پلمید مدرک من کاسترو یآقا سالم_

  کنم کـــاریچ حاال آوردن ،پسش



 
 
 

 

 نکهیا نیگفت هم نامه داخل اد،ینم شیپ یمشکل چیه گفتن که شما:  هوداد

هش که شویرهنما اول و آخر سال  یبرا مثبت مالک هی خونده یج 

 هست اش پرونده

 ..... تونمینم من هوداد یآقا_

 برگ یلعنت مدرک نیا بخاطر فقط اگر داده کنکور خودته با:  هوداد

 رو مدرسه اون اول نزنن رو اش جهینت و نکنن حیتصح رو کنکورش

 یساز باز یبرا دادم که رو یا بوجه تمام بعدم کنمیم خراب سرت رو

  رمیگیم ازت مدرسه

 خودم ، کن حفظ رو خودت یخونسرد شما گفتم کردم غلط اصال من_ 

 .....خواستـ ینم که من کنمیم درست رو یچ همه

 ــرونیب انداختش شهیش از و کرد قعطش و برداشـت رو شیگوش هوداد

،  

 شهیش از رو تیگوش چرا بگو ، شده ام ونهید که نبود ونهید گفتم دلم تو

 باز داشتم ارامش نبودش مدت هی اووووووففف ، رونیب یکنیم پرت

  ، برگشت

 نقدری،ا یگذریم گذاشتم برات که یمرز از یدار گهید غوغا:  هوداد

  نکن بارم حرف

  ، باشم راحت دینبا هم خودم ذهن تو:  غوغا

 میدیرس ساعت مین بعد ، کردم سکوت و دادم هیتک شهیش به رو سرم

 نیب رو ام کمربند که خداروشکر  ترمز رو زد هو هی هوداد ، عمارت

  ، شدمیم تا پارچه مثل قشنگ کرد هوداد که یترُمز با نه واگر بستم راه

  نیماش از یشینم ادهیپ:  گفت و سمتم برگشت

  ، دادم تکون باشه یمعن به رو سرمو ، بود شده رنگ دو باز چشماش

  نیشنویم رو صدامو نیشاه ، ،کوروش هاکان ، هانا:  هوداد



 
 
 

 

  ، ایستین میتنظ هوداد:  غوغا

  میبش وارد دیبا یپشت در از عمارت تو یکی ، شو ساکت:  هوداد

 عمارت یها المپ تمام کباری بعدش و اومد یبلند یلیخ انفجار یصدا

 (..... شد خاموش ها المپ همه) رفت فرو یکیتار در بعد و شد روشن
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 هوداد یصدا با ، ؟ شده یچ یعنی ، عمارت به دوختم چشــم ترس با

  سمتش برگشتم

 گهید که کنمیم یکار وفتهیب چنگم تو فقط حالش به یوا: هوداد

  نهینب رو ییروشنا

 صحبت داشت نایا فنیاست و منید و هاکان با و شـــــد ادهیپ هوداد

 دخترا هیبق و هانا و باده  کنار زدم دور نیماش و شدم ادهیپ ، کردیم

   ستادمیا

  ؟ کرده دعوات یاج:  هانا

  الشیخیب نه:  غوغا

  کبـــوده اش گونــه ، لبش نگاه یوا یییییه:  هیسا

  ؟ یشد ینجوریا چرا:  باده

  ستین یزیچ: غوغا

 من نیبر پشت از شما:  گفت که دمیشن سرم پشت از رو هوداد یصدا

  امیم جلو از

 ؟ نجایا خبر چه نیبگ شهیم:  گفتم سمتشون رفتم و برگشتم

  ؟ رونیب یاومد یک اجازه به تو( اخم با:) هوداد



 
 
 

 

 بدونم خوامیم منم ، شدم ادهیپ منم نیشد ادهیپ همتون ، یچ یعنی:  غوغا

 گذرهیم یچ ورم و دور

 گمشو شده پر گهید خطت چوب غوغا:  گفت و سمتم اومد قدم هی هوداد

  نیماش تو

 .... صورتت غوغا ؟ یکنیم ینجوریا چرا داداش:  کوروش

   نیزم رو نیبخواب:زد داد و روم انداخت خودشو و سمتم دیپر هوداد

 ، من رو انداخته خودش اومد انوقت هست یهرکول هی قد ، کمــــرم آخ

  ، شد داغون هاکمرم مهره

  پاشو شدم ل ه پاشو:  غوغا

 هلم که دمیند که بود باال عملش سرعت نقدریا نیماش ریز داد هلم هوداد

 نمیماش ریز که دمید رو جلوم زدم پلک یوقت نیماش ریز داد

  یاینم رونیب نیماش ریز از افتاد یاتفاق هر غوغا:  هوداد

 هی هیثان هر که هیک ستین معلوم بشر نیا ، رفت و شد بلند خودش

 رمردیپ اون چرا ؟ خبر چه بدونم خواستیم دلم ، وفتهیم براش یاتفاق

 هوداد نیا هیک ، هوداد به داد رو اش لهیقب ،کل کرد التماس یجور اون

 دیبا شده هرجور من ، ترسنیم نجوریا هم اسمش دنیشن با یحت که

  وفتهیم داره یاتفاق چه بفهمم

 نگاه و خوابوندم نیزم رو کامل رو سرم و ــــدمیکش خودمو نیزم رو

 یها ریتا سمت دمیکش رو خودم ، یزیچ نبود معلـــوم یچیه یول کردم

 رفتم و تکوندم رو ،لباسم رونیب اومدم نیماش ریز از و نیماش یپشت

 یصدا ، شدم وارد و کردم باز آروم رو در ، عمارت یورد در سمت

 پشت از صدا ، صدا سمت رفتم نیپاورچ نیپاورچ ، دمیشن رو هوداد

  ومدیم عمارت

  بنال ؟ داده دستور بهت یک:  هوداد



 
 
 

 

 که دمید رو هاکان و کوروش و هوداد ، دمیرس عمارت پشت به

 بهش بود ستادهیا هم هوداد و بودن گرفته رو مرد هی هاکان و کوروش

 حرف و یبست دهنتو نجوریا که یعوض اون هیک بگو:  گفت بار سه

  یرنینم

  بده جواب:  گفت و گردنش رو زد یمشت هاکان

 انداخت و اورد بست رودست یزن که دمید رو هیسا گهید طرف هی از

  مرده کنار

  بود غوغا اتاق داخل زن نیا داداش:  هانا

 گفتم یبلند نسبتأ یصدا با و سمتشون رفتم و اومدم در درخت پشت از

  داره ربط من به قسمتش نی،ا نجامیا من: 

 یکرد جایب غوغاااااا:  زد داد تیاعصبان و سمتش برگشت هوداد

  رونیب یاومد

 که شما( بغض با) ، یزنیم داد سرم چرا ، خدا رو تو نزن داد:  غوغا

  ارمیب در کاراتون از سر خودم مجبورم منم دیگینم بهم یچیه

  نجایا ایب گمشو:  هوداد

 ستادمیا کنارش دمیرس هوداد به و برداشتم عتریسر رو میبعد قدم چند

  رسمیم خدمتت به بعد: کرد زمزمه ،آروم

  میداد انجام رو کارمون ما:  مرده

  ؟! یدونیم منو اسم تو:  گفت و چشمش یپا زد یمشت هوداد

  گفتن بهم اره:  مرده

  ؟ هیچ من اسم بگو خب ، کن بلندش هاکان:  هوداد

 مارستانیب گوشه من خواهر شد باعث که یهمون ریآرشاو:  مرده

  یکن فرار یتونینم. وفتهیب



 
 
 

 

  ، هستم کاسترو هوداد من احمق:  هوداد

  کن تمومش ، یگیم دروغ یدار....  نیا نه:  مرده

 هیثان به و دهنش داخل انداخت یزیچ هی و کرد جدا رو دستشون  مرده

  رونیب زد دهنش از کف و دنیلرز کرد شروع و افتاد که دینکش

  ادیم یرنگ اسپره یبو:  هانا

  زود رونیب میبر دیبا نیباش زود:  هوداد

 در به که نیهم ، دمیدو همراهش منم ، دیدو و گرفت دستمو هوداد

 ییجا هی به هوداد ، ستادنیا یهمگ هوداد ستادنیا ،با میدیرس عمارت

 یها درخت یکیتار تو نفر هی کــردم دنبال رو ،نگاهش  شده رهیخ

 ریشمش هی یول نبود  معلوم صورتش و بود ستادهیا که دمید عمارت

 .... ما سمت دیدو شد متوجه رو هوداد نگاه که نیهم و بود دستش

 * 48 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 که هوداد به مرد   ، گرفت گارد عیسر و خودش پشت فرستاد منو هوداد

  نیزم گذاشت رو رشیشمش و زد زانو ــــدیرس

 نیا دارم یکم وقت من ، نیهست زنده که خداروشکر نیبر دیبا شما_

 ......س یمادر نوه کاره اتفاقات

 دنید با بزنه رو حرفش ادامه ،نتونست خورد گلوش ریز که ییچاقو با

 هوداد ، زدم چنگ ناخداگاه رو شالم گوشه و دمیکش غیج صحنه نیا

  ، دیند رو یکس یول کرد نگاه رو بودن کرده پرت رو چاقو که یسمت

   ور اون کن رو روت یکنیم نگاه یدار یچ به غوغا:  هوداد

  مرد....م.... اون...ا( ُشک با:) غوغا

 خواستنیم ، کردن فرار خونه آشپز پنجـــره از نفر دو داداش:  هاکان

  بزنن شیآت رو عمارت یرنگـــ یاسپر با



 
 
 

 

 ساعت کی ریز فردا یولـــ اونا یبرا زارمیم رو امشب:  هوداد

  کنمیم داشونیپ

  هستن راه تو ها سیپل به دادم خبر داداش:  کوروش

  ، گرفت شیپ در رو عمارت یورود راه و داد تکون رو سرش هوداد

  ستین الشیخ نیع آقا نیا انوقت مردن نجایا نفر سه:  گفتم غیج با

  رفتیم داشت ما به پشت که جور همون هوداد

  دیبمون جا نیهم کوروش:  گفت

 عاجزانه حرف هی:  گفتم و کوروش سمت برگشتم و دمیکوب پا حرس با

 نیزم کره رو آدم همه نیا بعد دونم ینم من ، بده بهم رو جوابش دارم

  نیکنیم تحملش یچجــــور ، نیشد دوست نیا با بود آدم ی،قعط

 ریبگ جهینت پس بودن باهم یکیکوچ از نای،ا داخل میبر ایب غوغا:  باده

  کشنینم دست هم از کنن کهیت کهیت دندون با همو اگر که

  دوستن سنگ نیا با که وننید نایا بگم دیبا:  غوغا

  خستمه یلیخ که من داخل میبر:  هانا

  موافقم:  غوغا

  ، مینشست حال داخل و میشد عمارت وارد هم همراه

 کم که کوروش ، میکن تازه ینفس ارهیب وهیم آب برامون رفت یکالر

 که ینجوریا که هم کارلوس ، بده قورت نگاهاش با رو باده بود مونده

 غرق هم هاکان ، هست مارستانیب و کار شب امشب گفتن ها بچه

 دور حوله هی با الیخ یب هم هوداد ، بود خواب مهین یهانا صورت

  نشست بود خودش مخصوص که یتک مبل رو حال داخل اومد کمرش

 هم سرسوزن اندازه به کم هی بگو ، رمیمیم روز هی نیا دست از من

 و کنهیم یزندگ جنگل تو که مونهیم یا بچه مثل ، یبکش خجالت دینبا



 
 
 

 

 ، نبودن برهنه و لباس دنیپوش اسم به هست یزیچ هی دونهینم اصال

 وفتهین بهش چشمم تا نییپا انداختم رو سرم

 سمت رفت شدن بلند و اوردن در رو راهنشونیپ هم هاکان و فنیاست

 گوش هاشون حرف به کوروش وباده بحث یصدا با ، باال یها اتاق

  کردم

 کم هی غوغا و یکالر و هانا با خوامیم بزار امینم من کوروش:  باده

  مینیبش

  دارم کارت خانوما خانوم پاشو:  کوروش

  امیم من برو:  باده

 باال یها اتاق طــــرف رفتن و کرد بغل رو باده حرس با کوروش

 ، فنیاست ، بمون: گفت هوداد که شدم بلند بود نییپا سرم که یهمونجور

  زنهیم صداتون تختتون منید

 با خونه آشپز از فاصله بال یکالر ، رفتن و شدن بلند یاعتراض بدون

  ، اومد رونیب ها وهیم آب ینیس

  باال ببر:  هوداد

 هی یکالر ، کـــردمینم یحرکت ــچیه و بودم ستادهیا جام سر ساکت

 ادهیز نگاهش ینیسنگ ، کردیم نگاهم رهیخ هوداد ، باال رفت راست

 من:  گفتم و دوختم مبل کسون به رو نگاهم و کردم بلند رو سرم ، بود

  بخوابم برم خوامیم

 ( کرد اشاره خودش کینزد به) نجایا ایب:  هوداد

  ، داره کارمیچ نمیبب بودم منتظر ، ستادمیا و شدم کینزد بهش قدم چند

 تو انگار که ام بچه هی من ، کننیم تحمل یچجور رو من:  هوداد

  نطـــوریا که ، بوده یقحط آدم ، اومدم ایدن به جنگل



 
 
 

 

 گوشش که نبود حواسم اصال یوا:  گفتم و میشونیپ رو زدم دست با

  ، خونه نیا تو میندار یشخص میحر ، خونهیم رو ذهنم و زهیت

  یزنیم مخالف ساز باهام نقدریا چرا:  هوداد

 کارتون دمیم حیترج و ادینم شما از خوشم من بگم پرده بدون:  غوغا

  نباشم شما شیپ یول باشم خواب

  پام رو نیبش( داد ادامه یمحکم یصدا با) نطـــوریا که:  هوداد

 .........خینم:  غوغا

  نخواستم رو نظرت:  هوداد

  ندارم شـــما به یکار که من اتاقم برم نیبزار خدا رو تو:  غوغا

  نکنم یقاط که نعفت به االی: هوداد

 نیبر اصال ، نیباش نداشته یکار باهام:  گفتم و عقب رفتم قدم هی

 خرج به ذوق و شوق یکل دنتونید یبرا که هست دختر یکل رونیب

  دنیم

 هتیتنب ای یایم خودت یپا با ای ، نخواستم حل راه و نظر ازت:  هوداد

  ؟ یکنیم جون نوش رو

 با تونم ینم من ، رمیپذیم دل جون با باشه یهرچ هیتنب امینم:  غوغا

 رو ادیم بدم من که یکارا تمام چون کنم برخورد محبت با و اروم شما

  هاتون ییزورگو نیهم مثل ، نیدیم انجام شما

 به پا اومدم کردم گرد عقب ، سمتم اومد و شد بلند حرف یب هوداد

 آدم که کنمیم یکار باهات ، یبردار قدم هی اگر:  گفت که بزارم فرار

  کننیم ها بزرگ

  یفهمیم رو منظورم یکن فکر کم هی ، یهست یا دهیفهم و عاقل دختر



 
 
 

 

 همونجور و برنداشتم یقدم ، گرفت رو بدنم سراسر ترس حرفاش با

 پشت داد ُسر ،و ام سرشونه یرو گذاشت رو دستاشو ، ستادمیا

 سمت برد  ، و دشیکش رو شالم کباری و شالم ریز برد آروم گــــردنم

 حبس نفس دیرس گوشم به بلندش یها نفس یصدا بعدش و صورتش

 بدنم به دستش که شدمیم وار دیام دلم تو داشتم کردم رها رو ام شده

 ریگ و چسبوند گوشم به رو لبش که کنهینم لمس رو پوستم و خورهینم

 زاده و نیآتش یها شراره نیا:  کرد زمزمه ،اروم دیکش رو موهام نیب

 یایدن ارامش نیتر نقص یب من یبرا شمیابر ینرم به آفتاب یها

 است من نیآتش

 ... سمت ُسرداد رو دستش
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 نظـــر به خوشمزه:  زد لب و اورد صورتم کینزد رو صــورتش

  ؟یایم

 ن؟یشد ینجوریا چرا شما ساسان آقا ، کن ولم:  غوغا

  کنمیم ات مزه فقط نترس:  ساسان

 نییپا و باال بازوم یرو رو دستشو ، اوردمینم در سر حرفاش از

 ،کمکم کمک:  گفتم یبلند یصدا با و ـــدمیکش یبلند غیج که کـــرد

  هانااااااا ، هاکان ، دیکن

  سسیه ساکت:  ساسان

  کمک ، زن بهم حال کن ولم:  غوغا

 چنگ و بستم رو چشمام لبـم سمت اورد رو ســرش لحظــــه هی تو

  دمیشن رو کوروش داد یصدا آخر لحظه تو ، راهنشیپ قهی به انداختم



 
 
 

 

  ساسان کشمتیم:  کوروش

 رو موهاش و ساسان سر رو انداخت چنگ دمید که کردم باز چشم

 شده جمع دورم همه ها بچه ، نشیس قفسه رو زد مشت با و عقب دیکش

  گرفت دستمو و کنارم اومد هانا ، بودن

  ؟ باهات کرده کاریچ ؟ یخوب: هانا

 موقع همون از کن، کنترل رو فتیکث اون گفتم بارها اشغال:  کوروش

  شده دارهیب هاش حس باز دمیفهم غوغا به زد زل که

  ؟ یشنویم رو هوداد یصدا هانا:  هاکان

  امیب تا نیکنیم صبر گهیم ، اره میشد بخت بد:  هانا

 و کردم باز لب کردمیم نگاهشون واج و هـــــاج

  خوبه حالتون ؟اصال نیزنیم حرف یک با شما ستشین که هوداد: گفتــم

  نجاستیا گهید قهیدق ده هی ، میشنویم رو ذهنش یصدا یاج:  هاکان

 ذهنمون تو ما یهرچ اونم...یعنی، زهیچ..یچ....چ:  گفتم من من با

  شنوهیم میبگ

 اوناهاش اومد هوداد: هیسا

  هیخون صورتش و سر خدا ای اره: هانا

 رو دختر هی دست کرد باز رو عقب در و شد ادهیپ نیماش از هوداد

  رسوندن ما به رو خودشون بلند قدم چند با کرد ادشیپ و دیکش

 .... تو زمیعز باده:  کوروش

 کوروش ، سایوا جلوش خودت پشتت بفرست رو ،هانا هاکان:  هوداد

  ، ریبگ رو باده



 
 
 

 

 سمتم اومد هوداد ، کردمیم نگاهشون و بودم ستادهیا فلــج یها آدم مثل

  کوروش سر پشت برو:  گفت و

 با ، بود یخون راهنشیپ ، خوردمینم تکون و بود صورتش به نگاهم

  ستادمیا سورنا شیپ کوروش سر پشت رفتم عیسر داداش

  بودمااااا باتو:  هوداد

 و کرد بلند پرش هی ، بود افتاده نیزم رو که ساسان سمت رفت هوداد

 درخت برگـــ که دیکش یداد ساسان اومد، فرود ساسان شکم رو زانو با

 و گرفت رو ساسان دست و بلندشد ، خوردن تکون پرتگاه یرو یها

 و کرد باز رو نیماش در نش،یماش کینزد بردش و دشیکش نیزم یرو

  ، رونیب دیکش طناب چندتا

 کشهیم مردمو بچه االن نیا...ی...ا کوروش اقا:  گفتم یآروم یصدا با

 نیریبگ رو جلــوش نیبر ها

 عقب بمون ستین جلودارش چکسیه:  کوروش

 ساسان ، چپش دست سراغ رفت و بست ساسان راست دست به رو بند

 زد مشت با هوداد ، کردیم هوداد بار حرف و دادیم تکون دستشــو یه

 مچ دور رو بند دیچیپیم خودش به درد از که نیهم و دستش مچ رو

ل به هم رو بند گهید سر دو بست دستش  ، بست نیماش جلو ریگ گ 

 هی و مرد هی که نگذشت یزیچ ، داد گاز و کرد روشن رو ــنیماش

  ، سمت نیا ومدنیم داشتن ادهیپ که دمید رو رمردیپ

 با ور نیا ومدیم داشت و بود دور مرده که نیا با و شد ادهیپ هوداد

 دارم که رو ییکاسترو هوداد ، جلو یایب گهید قدم هی:  گفت بلند یصدا

  نینیبب هم رو روم اون تا کنمیم آزاد رو کنمیم کنترلش

  ستادیا هم شیکنار مرد ستادنشیا با زمان هم که ستادیا رمردیپ

  ، نبودم موضوع نیا انیجر در من:  رمردیپ



 
 
 

 

  ؟!یبود یم موضوع انیجر در دی،با خودته مشکل:  هوداد

  میکن صحبت تا جلو امیب ،بزار کردنیم کارو نیا دینبا اونا:  رمردیپ

  نیسیوا همونجا نمونده گفتم یبرا یحرف ، کمه وقتم:  هوداد

  بده وقت بهم یا قهیدق ده:  رمردیپ

 یدار فهرست قهیدق پنج:  گفت و کرد ساعتش به ینگاه هوداد

 ،زمانت یگرفت قرار روم به رو که نیهم جلو ایب حاال ، یکن ،صحبت

  شهیم شروع

 قرار هوداد یرو روبه و اومدن جلو کنارش مرد همراه به رمردیپ

 گرفتن

 لهیقب بزرگ من نبودم، هاشون یباز موش نیا انیجر در من:  رمردیپ

 روش ،تو گهید نشد ن نه:  هوداد یبزن حرفـــ حرفم رو یتونینم پس ام

 فرست مقابلم طرف به باری فقط من ، یدونینم رو کاسترو هوداد

 سنج زمان یرو رو تون پا یول ، درست نیلتونیقب بزرگ ،شما  دمیم

 نیگذاشت یساعت بمب

. من بزرگ بابا یبرا بچه تو:  زد داد قرمز صورت با شیکنار مرد

 یب حرفت با ای یبگ نه یتونینم و هست بزرگترت ، یکنیم من من

:  گفت خند پوز با و بشیج داخل کرد دستشو دو هوداد  یکن یاحترام

 منو تو پسر ، نییپا اریب رو صداش بگو ات نوه به انیگودرز یعل شاه

 رو العملشون عکس بعد ببر رو اسممم اتون لهیقب یبرگشت یشناسینم

 بسپار ذهنت تو حتما

  ، کن آزاد رو ساسان و کن یبزرگ شما:  یعل شاه

  ؟ داده دستور بهش یک بگه دیبا:  هوداد

 برم کن ولم گمینم:  گفت کنان ناله و خـــورد یکم تکون ساسان

  کن باز رو دستام یدار ،جرعت



 
 
 

 

 تو:  گفت و اورد بهش یفشار و ساسان انگشت رو گذاشت پاشو هوداد

 یخواست که یکرد جایب ؟تو یکرد غوغا صورت به نگاه یجرعت به

 هست کاسترو هوداد مال که رو یکس اونم یکن مزه

  دمیم انجام رو همون نیبگ شما یچ هر: یعل شاه

 من نظر تحت ات هیقبل ماتیتصم تمام و یشیم متحد من با:  هوداد

  ، شهیم گرفته

  چشم باشه:  رمردیپ

  نشیببر نیتونیم:  هوداد

 هوداد ، کرد باز رو ساسان یدستا عیسر بود رمردهیپ همراه که یپسر

 یریم رانیا از:  گفت و دهنش تو زد یدست پشت هی و سمتش باز رفت

 هیبق عبرت دست کنمیم باهات یکار یینجایا هنوز بفهمم ای نمتی،بب

  یبش

 گفت هوداد که کرد خم رو سرش و کرد تشکر هوداد از یکل رمردیپ

  نمشینب گهید فقط ستین ازین:

   میبر ممنونم:  رمردیپ

  ، کوروش سمت اومد ،هوداد رفتن کردن حرکت که نیهم

  دارم گردنت نید یلیخ ممنونم ازت باده بابت هوداد:  کوروش

 ساسان بهم بگو فقط هاناست مثل برام هم باده ، داداش نه:  هوداد

  ؟ کرد غوغا کاریچ

  ی..چیه...چیه: غوغا

 و ستادیا روم به رو کنار رفتن باده و کوروش کرد اشاره سرش با

 هی و دمیترس که گوشم ریز بخوابونه االن گفتم کرد بلند دستشو کبارهی

  نکرد هم یکار یچی،ه نگفت یچیه پسره اون که: هوداد عقب رفتم قدم



 
 
 

 

  نه:  غوغا

  ، عمارت میگردیبرم نیبش سوار:هوداد

 اروم و کوتاه یها قدم با منم شدن نیماش سوار و گفتن یا باشه یهمگ

  شد بلند هوداد یصدا که هاکان نیماش سمت رفتم

  شو من نیماش سوار:  هوداد

  یاج برو: هاکان

 به رو نیماش و شد سوار هم ،هوداد شدم سوار کردم باز نشیماش در

 بود خوب حالم مدت هی ، گشتیبرنم وقت چیه کاش ، آورد در حرکت

 افکارم از هوداد یصدا با ، دادناش دستور و کردناش تخم و اخم با

  رونیب اومدم

 ؟ نجایا نایا هاکان با یایب داد اجازه تو به یک ،: هوداد

  بشه عوض هوام کم هی اومدم فقط من نبود ازین یکس اجازه:  غوغا

 اجازه بدون یندار حق گهید ، هاااااان یندار بزرگتر تو مگه:  هوداد

  ؟ یدیفهم یبر ییجا من

  خوامینم:  گفتم و سمتش برگردوندم رو سرم

  یستین بشو آدم تو:  هوداد

 و یستین ادم تو بگو بعد کن خودت زدن حرف نگاه بفرما:  غوغا

  رمیگینم یکس از یا اجازه من بعدم ، یفهمینم

  کرد عوض دنده لکسیر و دهانم تو زد دست باپشت

 باز:  گفتم کردیم خفم داشت که یبغض با ، شد حس یب و سوخت لبم

 بهم ازت حالم یبود که همونجا ،برو یبرگشت چرا ،اصال یاومد

  خورهیم

 متنفرممممممم ازت: دادم ادامه و زدم پس رو اشکام



 
 
 

 

 کاش: گفتم لب ریز ، دهانم تو زد باز یدست پشت و عقب برد دستشو

  نبودم کاش مردمیم من

 وپرت چرت نیا یگفت گهید کباری شو خفه: گفت و دنده رو زد مشت با

 مونده هتیتنب ارمیم سرت به ییبال بد گهید هرگوه و ینباش که هارو

  دمیم نشونت ، هااان یکنیم فرار من واسه

   گو بلند رو زد ، خورد زنگ شیگوش

 بودم فرستاده رو نیگفت که یدختر پلمید مدرک من کاسترو یآقا سالم_

  کنم کـــاریچ حاال آوردن ،پسش

 نکهیا نیگفت هم نامه داخل اد،ینم شیپ یمشکل چیه گفتن که شما:  هوداد

هش که شویرهنما اول و آخر سال  یبرا مثبت مالک هی خونده یج 

 هست اش پرونده

 ..... تونمینم من هوداد یآقا_

 برگ یلعنت مدرک نیا بخاطر فقط اگر داده کنکور خودته با:  هوداد

 رو مدرسه اون اول نزنن رو اش جهینت و نکنن حیتصح رو کنکورش

 یساز باز یبرا دادم که رو یا بوجه تمام بعدم کنمیم خراب سرت رو

  رمیگیم ازت مدرسه

 خودم ، کن حفظ رو خودت یخونسرد شما گفتم کردم غلط اصال من_ 

 .....خواستـ ینم که من کنمیم درست رو یچ همه

 ــرونیب انداختش شهیش از و کرد قعطش و برداشـت رو شیگوش هوداد

،  

 شهیش از رو تیگوش چرا بگو ، شده ام ونهید که نبود ونهید گفتم دلم تو

 باز داشتم ارامش نبودش مدت هی اووووووففف ، رونیب یکنیم پرت

  ، برگشت



 
 
 

 

 نقدری،ا یگذریم گذاشتم برات که یمرز از یدار گهید غوغا:  هوداد

  نکن بارم حرف

  ، باشم راحت دینبا هم خودم ذهن تو:  غوغا

 میدیرس ساعت مین بعد ، کردم سکوت و دادم هیتک شهیش به رو سرم

 نیب رو ام کمربند که خداروشکر  ترمز رو زد هو هی هوداد ، عمارت

  ، شدمیم تا پارچه مثل قشنگ کرد هوداد که یترُمز با نه واگر بستم راه

  نیماش از یشینم ادهیپ:  گفت و سمتم برگشت

  ، دادم تکون باشه یمعن به رو سرمو ، بود شده رنگ دو باز چشماش

  نیشنویم رو صدامو نیشاه ، ،کوروش هاکان ، هانا:  هوداد

  ، ایستین میتنظ هوداد:  غوغا

  میبش وارد دیبا یپشت در از عمارت تو یکی ، شو ساکت:  هوداد

 عمارت یها المپ تمام کباری بعدش و اومد یبلند یلیخ انفجار یصدا

 (..... شد خاموش ها المپ همه) رفت فرو یکیتار در بعد و شد روشن
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 هوداد یصدا با ، ؟ شده یچ یعنی ، عمارت به دوختم چشــم ترس با

  سمتش برگشتم

 گهید که کنمیم یکار وفتهیب چنگم تو فقط حالش به یوا: هوداد

  نهینب رو ییروشنا

 صحبت داشت نایا فنیاست و منید و هاکان با و شـــــد ادهیپ هوداد

 دخترا هیبق و هانا و باده  کنار زدم دور نیماش و شدم ادهیپ ، کردیم

   ستادمیا



 
 
 

 

  ؟ کرده دعوات یاج:  هانا

  الشیخیب نه:  غوغا

  کبـــوده اش گونــه ، لبش نگاه یوا یییییه:  هیسا

  ؟ یشد ینجوریا چرا:  باده

  ستین یزیچ: غوغا

 من نیبر پشت از شما:  گفت که دمیشن سرم پشت از رو هوداد یصدا

  امیم جلو از

 ؟ نجایا خبر چه نیبگ شهیم:  گفتم سمتشون رفتم و برگشتم

  ؟ رونیب یاومد یک اجازه به تو( اخم با:) هوداد

 بدونم خوامیم منم ، شدم ادهیپ منم نیشد ادهیپ همتون ، یچ یعنی:  غوغا

 گذرهیم یچ ورم و دور

 گمشو شده پر گهید خطت چوب غوغا:  گفت و سمتم اومد قدم هی هوداد

  نیماش تو

 .... صورتت غوغا ؟ یکنیم ینجوریا چرا داداش:  کوروش

   نیزم رو نیبخواب:زد داد و روم انداخت خودشو و سمتم دیپر هوداد

 ، من رو انداخته خودش اومد انوقت هست یهرکول هی قد ، کمــــرم آخ

  ، شد داغون هاکمرم مهره

  پاشو شدم ل ه پاشو:  غوغا

 هلم که دمیند که بود باال عملش سرعت نقدریا نیماش ریز داد هلم هوداد

 نمیماش ریز که دمید رو جلوم زدم پلک یوقت نیماش ریز داد

  یاینم رونیب نیماش ریز از افتاد یاتفاق هر غوغا:  هوداد



 
 
 

 

 هی هیثان هر که هیک ستین معلوم بشر نیا ، رفت و شد بلند خودش

 رمردیپ اون چرا ؟ خبر چه بدونم خواستیم دلم ، وفتهیم براش یاتفاق

 هوداد نیا هیک ، هوداد به داد رو اش لهیقب ،کل کرد التماس یجور اون

 دیبا شده هرجور من ، ترسنیم نجوریا هم اسمش دنیشن با یحت که

  وفتهیم داره یاتفاق چه بفهمم

 نگاه و خوابوندم نیزم رو کامل رو سرم و ــــدمیکش خودمو نیزم رو

 یها ریتا سمت دمیکش رو خودم ، یزیچ نبود معلـــوم یچیه یول کردم

 رفتم و تکوندم رو ،لباسم رونیب اومدم نیماش ریز از و نیماش یپشت

 یصدا ، شدم وارد و کردم باز آروم رو در ، عمارت یورد در سمت

 پشت از صدا ، صدا سمت رفتم نیپاورچ نیپاورچ ، دمیشن رو هوداد

  ومدیم عمارت

  بنال ؟ داده دستور بهت یک:  هوداد

 که دمید رو هاکان و کوروش و هوداد ، دمیرس عمارت پشت به

 بهش بود ستادهیا هم هوداد و بودن گرفته رو مرد هی هاکان و کوروش

 حرف و یبست دهنتو نجوریا که یعوض اون هیک بگو:  گفت بار سه

  یرنینم

  بده جواب:  گفت و گردنش رو زد یمشت هاکان

 انداخت و اورد بست رودست یزن که دمید رو هیسا گهید طرف هی از

  مرده کنار

  بود غوغا اتاق داخل زن نیا داداش:  هانا

 گفتم یبلند نسبتأ یصدا با و سمتشون رفتم و اومدم در درخت پشت از

  داره ربط من به قسمتش نی،ا نجامیا من: 

 یکرد جایب غوغاااااا:  زد داد تیاعصبان و سمتش برگشت هوداد

  رونیب یاومد



 
 
 

 

 که شما( بغض با) ، یزنیم داد سرم چرا ، خدا رو تو نزن داد:  غوغا

  ارمیب در کاراتون از سر خودم مجبورم منم دیگینم بهم یچیه

  نجایا ایب گمشو:  هوداد

 ستادمیا کنارش دمیرس هوداد به و برداشتم عتریسر رو میبعد قدم چند

  رسمیم خدمتت به بعد: کرد زمزمه ،آروم

  میداد انجام رو کارمون ما:  مرده

  ؟! یدونیم منو اسم تو:  گفت و چشمش یپا زد یمشت هوداد

  گفتن بهم اره:  مرده

  ؟ هیچ من اسم بگو خب ، کن بلندش هاکان:  هوداد

 مارستانیب گوشه من خواهر شد باعث که یهمون ریآرشاو:  مرده

  یکن فرار یتونینم. وفتهیب

  ، هستم کاسترو هوداد من احمق:  هوداد

  کن تمومش ، یگیم دروغ یدار....  نیا نه:  مرده

 هیثان به و دهنش داخل انداخت یزیچ هی و کرد جدا رو دستشون  مرده

  رونیب زد دهنش از کف و دنیلرز کرد شروع و افتاد که دینکش

  ادیم یرنگ اسپره یبو:  هانا

  زود رونیب میبر دیبا نیباش زود:  هوداد

 در به که نیهم ، دمیدو همراهش منم ، دیدو و گرفت دستمو هوداد

 ییجا هی به هوداد ، ستادنیا یهمگ هوداد ستادنیا ،با میدیرس عمارت

 یها درخت یکیتار تو نفر هی کــردم دنبال رو ،نگاهش  شده رهیخ

 ریشمش هی یول نبود  معلوم صورتش و بود ستادهیا که دمید عمارت

 .... ما سمت دیدو شد متوجه رو هوداد نگاه که نیهم و بود دستش
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 که هوداد به مرد   ، گرفت گارد عیسر و خودش پشت فرستاد منو هوداد

  نیزم گذاشت رو رشیشمش و زد زانو ــــدیرس

 نیا دارم یکم وقت من ، نیهست زنده که خداروشکر نیبر دیبا شما_

 ......س یمادر نوه کاره اتفاقات

 دنید با بزنه رو حرفش ادامه ،نتونست خورد گلوش ریز که ییچاقو با

 هوداد ، زدم چنگ ناخداگاه رو شالم گوشه و دمیکش غیج صحنه نیا

  ، دیند رو یکس یول کرد نگاه رو بودن کرده پرت رو چاقو که یسمت

   ور اون کن رو روت یکنیم نگاه یدار یچ به غوغا:  هوداد

  مرد....م.... اون...ا( ُشک با:) غوغا

 خواستنیم ، کردن فرار خونه آشپز پنجـــره از نفر دو داداش:  هاکان

  بزنن شیآت رو عمارت یرنگـــ یاسپر با

 ساعت کی ریز فردا یولـــ اونا یبرا زارمیم رو امشب:  هوداد

  کنمیم داشونیپ

  هستن راه تو ها سیپل به دادم خبر داداش:  کوروش

  ، گرفت شیپ در رو عمارت یورود راه و داد تکون رو سرش هوداد

  ستین الشیخ نیع آقا نیا انوقت مردن نجایا نفر سه:  گفتم غیج با

  رفتیم داشت ما به پشت که جور همون هوداد

  دیبمون جا نیهم کوروش:  گفت



 
 
 

 

 عاجزانه حرف هی:  گفتم و کوروش سمت برگشتم و دمیکوب پا حرس با

 نیزم کره رو آدم همه نیا بعد دونم ینم من ، بده بهم رو جوابش دارم

  نیکنیم تحملش یچجــــور ، نیشد دوست نیا با بود آدم ی،قعط

 ریبگ جهینت پس بودن باهم یکیکوچ از نای،ا داخل میبر ایب غوغا:  باده

  کشنینم دست هم از کنن کهیت کهیت دندون با همو اگر که

  دوستن سنگ نیا با که وننید نایا بگم دیبا:  غوغا

  خستمه یلیخ که من داخل میبر:  هانا

  موافقم:  غوغا

  ، مینشست حال داخل و میشد عمارت وارد هم همراه

 کم که کوروش ، میکن تازه ینفس ارهیب وهیم آب برامون رفت یکالر

 که ینجوریا که هم کارلوس ، بده قورت نگاهاش با رو باده بود مونده

 غرق هم هاکان ، هست مارستانیب و کار شب امشب گفتن ها بچه

 دور حوله هی با الیخ یب هم هوداد ، بود خواب مهین یهانا صورت

  نشست بود خودش مخصوص که یتک مبل رو حال داخل اومد کمرش

 هم سرسوزن اندازه به کم هی بگو ، رمیمیم روز هی نیا دست از من

 و کنهیم یزندگ جنگل تو که مونهیم یا بچه مثل ، یبکش خجالت دینبا

 ، نبودن برهنه و لباس دنیپوش اسم به هست یزیچ هی دونهینم اصال

 وفتهین بهش چشمم تا نییپا انداختم رو سرم

 سمت رفت شدن بلند و اوردن در رو راهنشونیپ هم هاکان و فنیاست

 گوش هاشون حرف به کوروش وباده بحث یصدا با ، باال یها اتاق

  کردم

 کم هی غوغا و یکالر و هانا با خوامیم بزار امینم من کوروش:  باده

  مینیبش

  دارم کارت خانوما خانوم پاشو:  کوروش



 
 
 

 

  امیم من برو:  باده

 باال یها اتاق طــــرف رفتن و کرد بغل رو باده حرس با کوروش

 ، فنیاست ، بمون: گفت هوداد که شدم بلند بود نییپا سرم که یهمونجور

  زنهیم صداتون تختتون منید

 با خونه آشپز از فاصله بال یکالر ، رفتن و شدن بلند یاعتراض بدون

  ، اومد رونیب ها وهیم آب ینیس

  باال ببر:  هوداد

 هی یکالر ، کـــردمینم یحرکت ــچیه و بودم ستادهیا جام سر ساکت

 ادهیز نگاهش ینیسنگ ، کردیم نگاهم رهیخ هوداد ، باال رفت راست

 من:  گفتم و دوختم مبل کسون به رو نگاهم و کردم بلند رو سرم ، بود

  بخوابم برم خوامیم

 ( کرد اشاره خودش کینزد به) نجایا ایب:  هوداد

  ، داره کارمیچ نمیبب بودم منتظر ، ستادمیا و شدم کینزد بهش قدم چند

 تو انگار که ام بچه هی من ، کننیم تحمل یچجور رو من:  هوداد

  نطـــوریا که ، بوده یقحط آدم ، اومدم ایدن به جنگل

 گوشش که نبود حواسم اصال یوا:  گفتم و میشونیپ رو زدم دست با

  ، خونه نیا تو میندار یشخص میحر ، خونهیم رو ذهنم و زهیت

  یزنیم مخالف ساز باهام نقدریا چرا:  هوداد

 کارتون دمیم حیترج و ادینم شما از خوشم من بگم پرده بدون:  غوغا

  نباشم شما شیپ یول باشم خواب

  پام رو نیبش( داد ادامه یمحکم یصدا با) نطـــوریا که:  هوداد

 .........خینم:  غوغا

  نخواستم رو نظرت:  هوداد



 
 
 

 

  ندارم شـــما به یکار که من اتاقم برم نیبزار خدا رو تو:  غوغا

  نکنم یقاط که نعفت به االی: هوداد

 نیبر اصال ، نیباش نداشته یکار باهام:  گفتم و عقب رفتم قدم هی

 خرج به ذوق و شوق یکل دنتونید یبرا که هست دختر یکل رونیب

  دنیم

 هتیتنب ای یایم خودت یپا با ای ، نخواستم حل راه و نظر ازت:  هوداد

  ؟ یکنیم جون نوش رو

 با تونم ینم من ، رمیپذیم دل جون با باشه یهرچ هیتنب امینم:  غوغا

 رو ادیم بدم من که یکارا تمام چون کنم برخورد محبت با و اروم شما

  هاتون ییزورگو نیهم مثل ، نیدیم انجام شما

 به پا اومدم کردم گرد عقب ، سمتم اومد و شد بلند حرف یب هوداد

 آدم که کنمیم یکار باهات ، یبردار قدم هی اگر:  گفت که بزارم فرار

  کننیم ها بزرگ

  یفهمیم رو منظورم یکن فکر کم هی ، یهست یا دهیفهم و عاقل دختر

 همونجور و برنداشتم یقدم ، گرفت رو بدنم سراسر ترس حرفاش با

 پشت داد ُسر ،و ام سرشونه یرو گذاشت رو دستاشو ، ستادمیا

 سمت برد  ، و دشیکش رو شالم کباری و شالم ریز برد آروم گــــردنم

 حبس نفس دیرس گوشم به بلندش یها نفس یصدا بعدش و صورتش

 بدنم به دستش که شدمیم وار دیام دلم تو داشتم کردم رها رو ام شده

 ریگ و چسبوند گوشم به رو لبش که کنهینم لمس رو پوستم و نمبخوره

 زاده و نیآتش یها شراره نیا:  کرد زمزمه ،اروم دیکش رو موهام نیب

 یایدن ارامش نیتر نقص یب من یبرا شمیابر ینرم به آفتاب یها

 است من نیآتش

 ... سمت ُسرداد رو دستش
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 نک با رو بعد به آرنج از و آرنجم یرو تا داد سر آروم رو دستش

  کـــرد لمس آروم انگشتاش

  ؟ یلرزیم چرا:  هوداد

 ..... مـ.....م:  غوغا

  چـــرا بگو بهم ،آروم آروم:  هوداد

  تــرســــمیم ازتون ن...مــ...م:  غوغا

  ایب باهام:  کرد زمزمه و کرد قفل انگشـتام نیب رو دستش یانگشتا

 .میرفت باال ها پله از

 کرد باز اتاق در خودش اتاق سمت رفت ، میشــد رو راه وارد ،

 که رو یورزش شلوار و کرد رهـــا دستمو ، بست رو در میشـــد  وارد

 اتاقت برو غوغا:  گفت بهم رو و برداشت رو بود افتاده تخت یرو

   بپوش شلوار تاپ هی ، ایب کن عوض لباست

 بخوابم رفتم که بعدش براتون بدم انجام نیبگ هست یکار اگــر:  غوغا

 ...کنیم عوض رو لباس

  ایب بپوش شلوار تاپ:هوداد

 اون مثل خوامیم بار نیاول یبرا ، اتاقم رفتم و گفتم یآرومـــ باشه

 نیآست راهنیپ هی ، کنم عمــل آروم شدیم یعصبـــ معلمم که ها موقعه

 به هم نیلوس کم هی ، دمیپوش گشاد مهین ساده شلوار هی و ساده کوتاه

 رفتم و رونیب اومدم اتاقم از و دمیکش شونه رو موهام و زدم دستم

 ـــغیج یصدا ، دمیشن رو یزیر یها صدا راه نیب ، هوداد اتاق سمت



 
 
 

 

 و شـــدم الیخیب ، کشدار یها دنیکش نفـــس یصدا همراه به یا خفه

  زدم در و هوداد اتاق در پشت رفتم

  اتویب: هوداد

  ، شدم وارد و کردم باز رو در

  ببند رو در:  هوداد

  شـــمیپ ایب:  کرد زمزمه هوداد ، بستم رو در و برگشتم

 رو تخت یرو برهنه تنه باال با ، کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم

 هوداد ، ستادمیا تخت کنار سمتش رفتم ، بود دهیخواب راستش دست

 نوازش انگشتش سر با رو انگشتام نُک و دستم ســمت اورد دستشو

 سمت دمیکش هو هی نشست و شد بلند که عقب رفتم زیر قدم هی ، کرد

 که بشم بلند اومدم ، تخت یرو افتادم شکم رو داد یجاخال و خودش

  ، روم دیخواب کامل و دیچسب بهم پشت از هوداد

  ، نخور تکون شششششیه  : هوداد

 گوشم به رو لبش بارهی گذشت قهیدق چنـــد بعد ، نخوردم تکـــون

 ، ــدیبوس سیخ و چسبوند

  کنم تتیاذ خوامینم نرلرز شششیه  : گفت که دنیلرز کردم شروع

 تو دیکش منو دست هی با و دیخواب پهلو به کنار دیکش روم از خودشو

 یها نفـس یصدا فقط بعدش و بازوش رو گذاشت رو سرم و بغلـش

 رو داشتم عادت ، شد من یبرا ییالال یصدا که دمیشن رو ارومش

 ، بردینم خوابم بودم دهیخواب که پهلو رو اوضاع نیا با بخوابم شکم

  بشه ــــداریب خـــوردنم تکــــــون با دمیترسیم

 ده هی حدود ، بود شده سردم هم کم هی بودم داریب صبـــح یها کینزد تا

 باز رو چشمام یگوش زنگ یصـــدا با یول رفتم قیعم خواب قهیدق

  ، کردم



 
 
 

 

 رو شیگوش و تخت یکنار زیم رو برد دستشو بسته چشم هوداد

 یول گوشش کنار گذاشت رو یگوش ، کرد وصل رو تماس و برداشت

 گذاشت رو دستش که بشم بلند اومدم ، جاش تو نشست ، نکرد یصحبت

  ، بشم بلند نذاشت و شونم رو

 رو موهام و شد خم هوداد ، نخوردم تکون بودم که پهلو رو همونجور

 و کنار کم هی دشیکش و گرفت رو تاپم سرشونه و کنار زد کامل

  یشگیهم یجا ببرش:  گفت

 بدون ، گوشم ریز تا زد بوسه و گذاشت ام شرشونه یرو رو لبش

  ، متکا رو انداختش و کرد قطع رو یگوش یخداخافظ

  نینکن....ن:  غوغا

 رو از جهش هی با نییپا رفت تخت از و شد بلند و کنار دیکش رو سرش

 من شهیم... م....  ریبخ باتونیز صبح سالم:  گفتم و نییپا دمیپر تخت

  برم

  برو ، هست شبم الماس بخاطر صبح ییبایز:  هوداد

 و رونیب زدم اتاق از بگذره حرفش از هیثان نزاشتم برو گفت که نیهم

 ......  خودم اتاق رفتم

 « بعد هفته2 »

  کنمیم درست هارو بلیس مقوا با من بهتر تمه نیا زمیعز باده:  غوغا

  ها یهست یداشت دوست و گریج یلیخ چلمنگ یغوغا:  باده

 ؟؟؟ بود یچ اوضاع نیا وسط صحبتت نیا االن:  هانا

  گلم بود برنامه انیم:  باده

  است برنامه انیم سکانس هم هفته دو نیا یها ناله اون پس:  هانا

  بسوزه دلت تا اره:  باده



 
 
 

 

   دهیشن تر اونطرف هیهمسا هفت تا صدات ، کن ناله اروم حداقل:  هانا

  رمیبگ چرا رو صدام جلو کنمیم حال باشوهرم:  باده

  اوردمین در سر که من نیگیم نیدار یچ شما:  گفتم یجیگ با

 ریبگ یمنف ، یمثبتتو چقدر:  گفتن زمان هم و بهم دنیخند هانا و باده

  رو حرفامون

 بهتره یندون چون شو ما یها صحبت الیخیب کاال یاج:  هانا

  ؟ نیچطور توپ ینفر سه دیخر هی با:  باده

  ام هیپا:  هانا

 اگر ، کنم کاریچ االن ، برم منم شهیم یعنی ، کردن نگاهشون مظلوم

:  گفتم که کرد نگاهم منتظر باده ، کنمیم دق که نرم خورمیم کتک برم

  کنمیم عالم رو ام موافقط و کردمیم بر االن

 کردم باز رو در نداد جواب زدم در یچ هر هوداد اتاق رفتم شدم بلند

 ظربه چند و باال آوردم ،دستمو ومدیم حموم دوش یصدا ، شدم وارد

  غوغا بگو:  گفت که زدم حموم در به یا

 رونیب برم هانا و باده با من هست اجازه....اوممم....  زهیچ:  غوغا

  در پشت بزار برام لباس و حوله:  هوداد

 عیسر که بدم فحشش ذهنم تو خواستم ، شدم رهیخ حموم در به یحرس

 رنگ هزار با و حوله براش کمد داخل از ، گرفتم  رو خودم جلو

:  گفتم و حموم در پشت گذاشت و برداشتم ریز لباس هی کردن عوض

  برم شهیم

 ۹۹۹۰ هم رمزش بردار رو کتم بیج داخل یاعتبار کارت:  هوداد

  ریبگ یخواست یچ هر ببر هم کارت یبر یتونیم ، هست

  خوامینم یزیچ من ستین یازین:  غوغا



 
 
 

 

 اون به خرس که یا دختره اون یبرا برو: گفتم ذهنم تو بالفاصله

  کن خرج پول ، یدیخر یگندگ

  یندار هم رفتن اجازه ، ینبر کارت اگر خب:  هوداد

 سمت رفتم و برداشتم رو کارت کتش از و نیزم دمیکوب رو پام یحرس

  اجازه با برداشتم رو کارت:  گفتم و در

 همراه و دمیپوش دست دم لباس هی خودم اتاق رفتم ، رونیب زدم اتاق از

 یحرص هانا ، رونیب میزد عمارت از و میشد نیماش سوار دخترا

 به:  گفت و لبم به دیمال یا قهوه کرم رژ هی زور به و سمتم برگشت

  کشـمیم موهات زنمیم یایب شیارا بدون گهید دفعه واال

  نکن دعوام فقط چشم چشم:  گفتم و دمیخند ینمک

 دارن ها پاساژ که نیبش ادهیپ:  گفت باده که تا میکرد بحث نجوریهم

  زننیم صدامون

 منم لیوسا سمت کردن حمله هانا و باده و میشد ادهیپ زمان هم ییتا سه

  دادمیم نظر هم ها موقعه یبعض و رفتمیم فقط همراهشون

 ، خونه میبرگرد که گفتن ، کردن دیخر از شدن ریس یحساب که یوقت

 یکی کردم احساس ، ابونیخ راست سمت میاومد میشد رد ابونیخ از

 ییروشنا ، میباز هم دنیباد و کردم بلند رو سرم کنهیم نگاهم داره

 بغل تو یوقتارامش فقط برام که یکس ، پدرم مرگ بعد کیتار یایدن

 ، راه نیب سمتش کردم پرواز و ابونیخ وسط از دمیدو رو سرم رهیگیم

 یزیچ گهید ها کیالست مانند غیج یصدا و نیماش چند بوق یصدا با

 .......و دمینفهم

 51. 50پارت

 *51 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_



 
 
 

 

 یمرد ، ستادمیا و دمیکش یا خفه ـــغیج اراده یب نیماش ترمز یصدا با

 و یکور که کرد بارم زشت یها حرف و زده بوق چندتا بود راننده که

 بغل تو خودمو و ادهیپ عابر سمت رفتم و کردم یخواه معذرت نایا

 انداختـــم روژان

  بود شده تنگ برات دلـــم یبود کجا یاج:  روژان

 گهید هم کن ول و میدیبوئیم و دمیبوسیم رو گهید هم صورت و سر

  مینبود

  نداشتم خونتون آدرس که من یاج:  غوغا

 راه ، کردمیم دق داشتم دنتیند از یدونیم:  گفت بغض با روژان

  یبر یکن ول گهید زارمینم بدو ، من خونه میریم وفتیب راه وفتیب

  انیب هم باده و هانا تا کن صبر یاج:  غوغا

  ؟ نیک اونا:  روژان

  گمیم بهت بعد: غوغا

  ، ابونیخ سمت نیا اومدن هیگر با هم هانا و نگران صورت با باده

 یگینم یدیدو ابونیخ وسط یجور نیا چرا غوغا شعوریب:  هانا

  کنهیم رو ما قبر داداشم بشه تیزیچ

 دنید بخاطر ادیز یخوشحال از دیببخش:  گفتم و دمیبوس رو هانا گونه

  خوشحالم چقدر نیدون ی،نم بود روژان

  شاسگول روژان ام یآ یگرام خواهران:  گفت و شونم رو زد روژان

  منگولک ارشیدست منم:  گفتم حرفش ادامه اداره یب

 بودم مرده من خدا به روژان:  گفت و خنده ریز زد بلند یصدا با باده

 االن خداروشکر ، نمیبب غوغا لب رو دل ته از لبخند هی ماه سه نیا تو

 لبخندش دمید داده قد عمرم



 
 
 

 

 محله قصاب بگو باری حاال گهید خب(: خنده با)گفتم و دمیخند آروم

  ، دمینخند اصال ، بودم

  دل ته از خندهات االن شیخدا یول ، ادیم بهت هم قصاب خدا به:  باده

  یخزان باد که تو: گفت و کرد اشاره باده به روژان

  یاومد خوب:  هانا

 هم شما البته میبر غوغا و من نیندار یکار اگر ها بچه خب:  روژان

  شمیم خوشحال نیایب

 یعصب و زارهینم داداشم که یدونیم ؟ یبر یخوایم کجا غوغا:  هانا

  شهیم

  ، روژان خونه برم یچجور حاال ، شد زونیآو ام افهیق هانا حرف با

 میتصم خودش غوغا ، غوغا با داره یصنم چه شما داداش:  روژان

  هست رندهیگ

 امروز ،مثل بگو بهش بزن زنگ ایب غوغا نینکن بحث شما حاال:  باده

  یاومد ما با داد اجازه که صبح

  بزن زنگ ایب: گفت و گرفت طـــرفم رو شیگوش هانا

 بزنم زنگ ترسمیم ، نزنم زنگ ای بزنم زنگ دونستم ینم بودم دل دو

 نزن زنگ بهش خدا رو تو یاج:  گفتم و گرفتم رو هانا دست ، نه بگه

  خونه امیم غروب قبل تا من ،

 بدون یخوایم که یخواینم خودتو جون مگه یاج(  ترس با:) هانا

  ، یبر اش اجازه

 که شیش تا هوداد ، گردمیبرم ساعت سر خدا به: گفتم التماس با

  هستم خونه مین و پنج من سرکاره



 
 
 

 

 گهید بشه یعصبــ اگر یدونیم یترس ینم ازش چرا تو غوغا:  هانا

  سخته کردنش آروم

  خونهیم ذهنتو یدونیم ، سالمه مغزت تو غوغا:  باده

 تنها تونمینم هم ذهنم تو که ستین دوتا یکی من یبدبخت خدا یا: غوغا

 خواهش ـــگردمیبرم زود خدا به گمینم یزیچ ذهنم تو خب ، باشم

  هانا کنمیم

 به نگاهم ، هست دل دو که بود معلوم چشماش از ، کرد نگاهم هانا

  ، بگه رو یاوک و بخوره تکون که بود لباش

  خونه برگرد موقــع به خدا رو تو یول برو یاج باشه:  هانا

 گفتم و دمیبوس رو اش گونه و بغلش دمیپر یناشدن وصف یخوشحال با

  ادیز یلیخ ممنونم یلیخ: 

 روژان ، شهیم رید میبر دیبا گهید ما ، باش خودت مراقب فقط:  باده

  خداحافظ نمتیبب بازم شمیم حال خوش جان

 اومد راننداش زد زنگ عیسر روژان و میکرد یخداحافظ باده و هانا با

 که میبود ریمس تو ، اش خونه سمت میرفت و میشد نیماش سوار و

 یچ اصال ؟؟ یکنیم یزندگ کجا ؟؟؟ هیک هوداد یاج:  گفت روژان

  افتاده برات مدت چند نیا تو یاتفاق

 فقط ، کردن فیتعر براش رو ماجرا کردم شروع یاشک یچشما با

 و اومد در اشکم آخراش گهید نگفتم رو گهید زیچندتاچ و خوندن ذهن

 گفت و گرفت بغلش تو رو سرم ،روژان رمیبگ رو جلوش تونستمینم

  یبگ خوادینم گهید هیکاف سیه سیه:

 میشد ادهیپ روژان همراه و شدم اروم گذشت که کم هی شدم ساکت

 دمانیچ ، خونه داخل میرفت ، یآپارتمان و بود شهر مرکز خونشون



 
 
 

 

 رو اتاق هی جز به داد نشونم رو خونشون کل ، بود ساده و بایز خونش

  ه؟یک مال اتاق اون یروژان:  گفتم یکنجکاو با

 هیخال ستین یزیچ....  اتاق  ....اون الیخیب( : یهولک هول) روژان

  میبخور یزیچ هی اول خونه آشپـــز میبر ایب

 میفهمیم همو درد تو و من روژان:  گفتم و گرفتم دستشو دو دستم با

  نگو دروغ بهم یول کن بارم یخوایم یچ هر ، میکنیم درک

 مرگ ناقوص اتاق اون:  گفت و افتاد زانو رو شد تموم حرفم که نیهم

 یب درد اتاق اون ، رفت فرو قلبم تو هست یخنجر اتاق اون ، منه

 بختم ، رهیبگ رو گردنم دور دار تناب شد باعث که یاتاق ، منه درمون

 غوغا ، کرد هیتک هیتک روحمو اتاق ،اون زغال رنگ به کنه اهیس و

  منو

 ، رفت حال از و گلوش رو گذاشت دستشو کباری روژان.... کرد نابود

 بلند عیسر ، نخورد یتکونــــ یول دادم تکونش و زدم صداش غیج با

 تو رفتم سر با شدم خارج راهرو از که نیهم که حال سمت دمیدو شدم

 ... و کنار دمیکش خودمو عیسر یول یکس بغل

 ...... نجایا......  که... نیا

 و کرده قفل مغزم ترس از ، نخورد یتکــــون چیه یول دادمیم تکونش

 راه نیب که خونه آشپز سمت دمیدو شدم بلند کردم گم پام و دست

 با و کردم نگاهش کم هی سمتش برگشتم خورد تکون کردم احساس

 سمت برم کردم گرد عقب ، کنم کاریچ ایخدا کردم هیگر بلند یصدا

 ..... رفتم فرو یکی بغل تو که خونه آشپز

 *52 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 دستش با ، ستادمیا ساکت روم به رو پسر دنید با کردم بلند رو ســــرم

 رونیب رفت راهرو از ، کـــرد بلندش روژان سمت رفت و کنار زدم



 
 
 

 

...  کجا:  گفتم و ستادمیا جلوش و رفتم دنبالش عیسر و اومدم خودم به

  ؟ رو روژان یبریم کجا

  مارستـــانیب مشیببر دیبا کنار انیب خانوم-

  یهست یک تو اصال ؟؟؟ یببر رو خواهرم زارمینم:  غوغا

  روژانم  شوهر برادر من کنار برو ایب خانم....  من-

  کنــار نیبر هستمممممم شما با داد ادامه داد با

 از پسر ، کنار اومدم و کـــــردم باز رو در یورود در سمت برگشتم

 آسانسور در دمیرس بهش تا دمیدو دنبالــش و بستم درو رونیب زد خونه

 رونیب زدم ساختمون از نییپا رفتم هـــــا پلــه از و دمیدو ، شد بسته

 پاتند عیسر ، عقب یها یصندل رو خوابوند رو روژان که دمشید

  امیب منم نیبزار خدا رو تو:  گفتم و دمیرس بهش کردم

  شو سوار زود باشه-

 باهاش اروم ، پام رو گذاشتم هم روژان سر نشستم و کردم باز عقب در

 کنه لعنتم خدا ، کن باز چشمات خدا تو میخواهر روژان:  زدمیم حرف

 به که برات نیسنگ نقدریا که هیچ اون ،اخه ــدمیپرسیم سوال ازت دینبا

  یافتاد روز و حال نیا

 دمید که باال اومدم دمیشن غیج یصدا ، نترس نه نه راهم تو داداش_

 شیجائ خوبه خدا به نزن داد....  هست هواسم ،نه رفته حال از روژان

  رسمیم گهید قهیدق ده هی ستین یزخم

 بدنش:  گفت و کرد قطع رو یگوش دمید دستشو که کردم جلو به ینگاه

  ؟؟؟ داغه

  ، بود داغ بدنش شیشونیپ رو گذاشتم دستمو

  اره:  غوغا



 
 
 

 

  برسم زودتر تا برم ها کوچه پس از برم تندتر دیبا نیبش محکم-

  باشه: غوغا

 هم یگاه و چپ رفتیم یه ها کوچه تو از و کرد شتــریب رو سرعتش

 و یاصل ابونیخ داخل رفت و ـــدیچیپ رو کوچه نیآخـــر ، راست

 دیدو و کـــرد پارک مارستانیب یورد در کنار ، مارستانیب داخل دیچیپ

 هی همراه پرستار دوتا که شدم ادهیپ نیماش از ، مارستانیب داخل

 بود همراهش که گهید مرد هی همراه پسر ، نیماش سمت اومد برانکارد

 و برانکارد رو گذاشت کرد بغل رو روژان مرد ، اومدن هراسون

 منم مارستانیب سمت داد هلش و گرفت رو برانکارد کنار   دسته

 سمت بردنش ، بود اونا قدم هی من قدم چهار ، کردم تند پا دنبالش

 تو:  گفتم پرستاره به رو ، ندادن بهم ورد اجازه و ژهیو یها مراقبت

  داخل برم نیبزار قهیدق پنج حد در خدا رو

 خانوم نیا همراه اگر متحرم یآقا کنار نیبر نیبر شهینم خانوم: پرستار

  بشه ادیز صدا و سر دینبا و مارستان  یب نجایا طرف اون نشیببر نیهست

 یس یآ در به دوختم رو نگاهم یاشک یچشما با و افتادم زانو دو رو

 پسر اون که کردم بلند رو سرم شونم رو یدستـــ گرفتن قرار با  ، وی

  دمید رو

 .... حال ، شهیم فیکث لباساتون ، دیبکش بلند لطفا-

  دیبکش رو دستتون......دستـ:  غوغا

 نینیبش یصندل رو دیش بلند ، کنم تتونیاذ خوامینم-

 گفت و کنار دیکش دستشو ، نشستـــم راهرو داخل یصندل رو کمکش با

  مارستانیب بوفه برم خوامیم رمیبگ برات یخواینم یزیچ: 

  نه:  غوغا



 
 
 

 

 رو مکـــان و زمان زدم صدا رو خدا و کردم هیگر اروم آروم نقدریا

 گرفتـن قرار با ، کنار زدم صورتم داخل از رو موهام ، بود رفته ادمی

 یزیچ که گفتم من یول دیببخش:  گفتم  دستام نیب زرشک آب شهیش

  خوامینم

  ممنون: غوغا شهینم شیزیچ روژان ، دهیپر رنگتون کم هی دیبخور-

 ،زنهیم ترش کم هی که دارن دوست رو زرشک آب دخترا معموال-

  ؟ شما و هستم محمدطاها

  ؟ بپرسم یزیچ هی شهیم ، غوغا:  غوغا

  دیبفرما: گفت و خورد بود دستش که یا قهوه وانیل از کم هی

  نبود ینجوریا من یاج روژان ؟؟؟ اومده روژان سر یچ:  غوغا

 من ، شهیم ینجوریا بشه وارد بهش که یعصب حمله هی: محمدطاها

 نویا فقط یول شده ینجوریا حالش که شده یچ که باره نیا در تونمینم

  داره دوستش یلیخ داداشم که بگــــم تونمیم

  ؟ رونیب ارنشینم چرا:  غوغا

 ادیب تا کشهیم طول کم هی ، دیبخور رو اتون وهیم آب شما:  محمدطاها

  بخش

 نیدیم اجازه: گفت محمدطاها که نشد باز شهیش در کردم یهرکار

  کنم بازش براتون

 به کم یـــیخل فشار هی با و گرفت دستم از ، گرفتم سمتش رو شهیش

  ، گرفت سمتم و کــــــرد باز رو اش درب و آورد شهیش درب

  ، خوردم ازش کم هی و گرفتم دستش از رو شهیش

 دونمیم من که اونجا تا ، روژان دنید انیب دمتونیند تاحاال: محمدطاها

  نداشت یدوست



 
 
 

 

 که هم حاال نبودم مدت چند هی یول روژانم یمیصم دوست من: غوغا

  افتاده روز نیا به امدم

 هی ، یصندل به داد هیتک و کرد دستش رو ساعت به ینگاه طاها محمد

 و شدم بلند ، رونیب اومد بو یس یا از دکتر که گذشت گهید ساعت مین

 ؟ نه مگه خوبه حالش:  گفتم هم سر پشت استرس با جلـــوش دمیپر

  بشه شیزیچ تونهینم شناسمیم میاج من دکتر یآقا

 دکتر یآقا با که هست یزیچ هی ،فقط نینباش نگران خوبه: دکتر

  گمیم یقعط بهتون نیایب ها شیازما جواب زارمیم ونیدرم

  خوبه حالش بگو خدا رو تو بگو کالم هی ؟ یچ یعنی: گفتم هق هق با

 رو ، یصندل سمت کرد تمیهدا عقب عقب و گرفت رو کمرم محمدطاها

 گفت و گرفت دستمو دستش با و پام نییپا زد زانو و نشوندم یصندل

  شهیم ناراحت روژان یکنیم هیگر نقدریا ، شهیم خوب:

 ، هستم روژان شوهر من:  گفت و گرفت قرار کنارمون گهید مرد هی

 زنهیم صدا رو تو اسم اش شبانه یها کابوس داخل روژان ، اریکام

  ، فقط

  خدااااااا ؟ داغون نقدریا که نیکرد کارشیچ: غوغا

  ادیب بهوش دیشا هفته هی تا حداکثر گفت دکتر:  اریکام

 : گفتم ذهنم تو و زدم هیتک حال یب یصندل رو زد که یحرف با

 رو تو خدا رو تو کنمیم دق دارم دلم زیعز روژان ، نداره امکان نه نه

 ستین مهم برام ایدن نیا تو یزیچ گهید یبر تو نزار تنهام من جون

  برسونمت ببرم ایب شبه ده ساعت:  محمدطاها

 چنده؟....  ساعت ؟ یچــــ:  گفتم زده بهت یچشما با

  شده زرد صورتت ، یکنیم ینجوریا چرا باش اروم:  محمدطاها



 
 
 

 

 جام سر از  ، رفت کل به مارستانیب برق که بدم جوابش کردم باز لب

 یب یول نمیبب رو جلوم بتونم دیشا زدم پلک سرهم پشت ، نخوردم تکون

 دور که دست دوتا گرفتن قرار با ، کردم جا جابه رو پام ، بود دهیفا

 ..... و دمیکش غیج شد حلـــقه رانم
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 رو پام که رونیب بکشـــم هاش دست نیب از که دادم تکـــــون رو پام

 چــارهیب و تــرس یرو از ناخداگاه ، کـــرد بلنــدم و گرفت تر محکــم

  کمک محمدطاها:  گفتم ـــغیج با یگـــ

  کرد ـشتریب رانم دور رو دستش فشار

 رفته برق نترس نشده یزیچ ؟؟؟ خوبه حالت خانوم غوغا:  محمدطاها

 شتیپ امیم ،االن

 درد از که یجور کرد تر محکم دستاش

 ... یآ....  آخ:  دمینال

 کجا نمیبب تونستــمینم بود کیتار ، کرد حرکت و کولـــش رو انداختم

 دمیفهم صورتم  به مــهتاب نور بـــرخورد با گذشت که کم هی ، رهیم

  ، رونیب زده مارستانیب از که

  کمککککککککک ، کن ولممممم: غوغا

 بردم در دسته سمت به دستمو ، بست درم و ، نیماش داخـــل کرد پرتم

 یها یصندلـــ چپ سمت دمیپر عیسر ، نشدم باز در دمیکش یچ هر و

 گذاشتم رو پام کردم باز دادم هل رو در ـــدمیکش رو در دسته ، عقب

 ، نکردم یا توجه هم سرم پشت به دمیدو فقط فقــط دمیدو و ـــرونیب

 هم سر پشت نیماش چند ابونیخ وسط رفتم و شدم یاصل ابانیخ وارد

 شدن رد یآور سرسام بوق با و گرفتن سبقت ازم



 
 
 

 

 و زدم صداش یه ذهنم تو خونهیم رو ذهنم هوداد نکهیا یآور ادی با

 من هوداد خدا رو تو کن کمکم هوداددددد هوداد:  خواستــم کمک ازش

  ام یاصل ابانیخ

 بزرگ تابلو هی که دمید رو یبلند برج و کردم نگاه رو اطرافم و دور

  یخاقانـــ بود نوشته روش بود زده کنارش

 روبه هم بزرگ برج هی که یاصل ابانیخ تو من هوداد:  دادم ادامه

  یخاقان نوشته رومه

 باز شناختمشینم که مرد اون که مبادا کردمیم نگاه رو اطرافم و دور

 و دور هم سر پشت بار سه ،دو خودش با ببرتم بخواد و سراغـــم ادیب

 پرنده مثل ، سمتم ومدیم ،که دمید رو هوداد دور از که زدم دید رو ورم

 رو به رو از ها نیماش   سمتش کــــردم پرواز دهید مادرش که یا

 رونیب نیماش شهیش از رو سرش هم نفر هی ، زدنیم بوق و ومدنیم

 حرکت مخالف یدار چرا ، کنار برو دختر:  زدیم وداد بود اورده

  دخترررررر ، یریم ها نیماش

 نیهم ، نبود مهم برام یول افتاد سرم رو از شالم کردم تر تند هامو قدم

 دستمو بشه ادهیپ که اومد و کرد خاموش رو موتور ، دمیرس بهش که

  کــــردم قفل بازوش دور

  ؟! بود یک کثافت اون..... کشمتیم که شو خفه سیه:  هوداد

 و بود کنارش مرد هی ، بدوزدم خواستمیم من یخانوم نیا:  داد ادامه

  گرفت رو دستاش هم باری یحت و بود گرفته رو کمرش

 کنم کارو نیا گفت من به که یاون ، هیچ به یچ نیبفهم که گفتم رو نایا

  بود انیگودرز ساسان

 کارلوس:  گفت آروم زدینم هم پلک و صــورتم تو بود زده زل هوداد

  ببرش



 
 
 

 

 خودش دنبال دیکش و گرفت رو بازوم و سمتم اومد بلند یها قدم با

  نیبزار روشن هارو زغال:  گفت و ستادیا راه نیب هو هی ، خونه سمت

 کنم سکوت جور نیهم اگر ، افتادم یپادر جلو داد هلم و شد خونه وارد

 تا کردم بلند رو سرم ، بزنم حرف دیبا کنهیم درموردم بد یها فکر

 بود شده قرمز چشنش یدیسف ، گرفتم یمون الل افتاد چشماش به نگاهم

،  

 هاااان شده یچ ؟ گهید یپسرا با یریم یچونیپیم رو من:  هوداد

  کارلوس اریب سیخ چوب برام( دیکش داد) ، دمیم نشونت

 ..... بزار ستین گفت اون که یاونجور خدا به:  گفتم هیگر با

  سسی،ه سسسیه شو خفه:  هوداد

 ....نک یکار من: غوغا

 گفت و شینیب رو گذاشت اشارش انگشت و دهنم تو زد دست پشت با

  نشنوم صدات سسسسسیه سیه:

 ......ندا غوغا به یکار داداش: هانا

 با بوده اعصابم رو امروز یکاف اندازه به ببر رو ،هانا هاکان:  هوداد

  باش زود یدیم لفتش چرا کارلوس:  داد ادامه داد

 کمربندش و برد دستشو ، نشد یخبر کارلوس از گذشت قهیدق چند هی

 هنگام یبردا قدم از قدم:  گفت و ستادیا روم به رو و کرد باز رو

  یبکش دیبا در بدترش.  هتیتنب

  ، زد رو ضربه نیاول

  غغغغغغغغغغیج... یییییآ....  آخ:  غوغا

  زنمیم بدتر ادیب در صدات خفه:  هوداد



 
 
 

 

 هم سر پشت ، ادین در صدام تا دادم فشار و لبم رو گذاشتم دستمو هی

 ،زانو گهید ظربه دو زدن بعد ، وردیم فرود پام مچ یرو رو کمربند

 نیب زد چنگ و یلعنت گفت لب ریز و بغلش تو دیکش یحرس و زد

 ، کرد پرتش و رونیب دشیکش موهام نیب از و دیکش و رمیگ و موهام

 و شد بلند و کرد حلقه دورم رو دستاشو و موهام نیب برد رو سرش

 زیچ هی یرو گذشت که کم هی ، بودم بسته رو چشمام درد از حرکت

  دکمه سمت برد دستش و گذاشتم نرم

 ..... که مانتوم

54.55 
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 ، کــــرد باز رو شیاول ی دکمه و مانتونم دکـــمه سمت برد دستشــو

 برد دستشــو.  خوامینم من خوامینم نه کـــردم فـــــــراموش رو دردم

 هی تمومه کارم گهید شد ریسرآز چشمام از اشک مانتوم دوم دکمه سمت

 ، شد بلند و دیکش عقب دستشو هــــو

 شورتک تاپ هی دیگمش نیهست در پشت دونمیم هانا ، یکالر:  هوداد

 رو دستم و شدم جمع خودم تو بپـــوشه نیکن کمک نیاریب غوغا یبرا

    رسرمیز گذاشتم

  رونیب یبر اتاقم از یندار حق کردن عوض لباست:  هوداد

  چشم: گفتم حال یب

 قهیدق چند از بعد ، اومد در یصدا بعد و گفت لب ریز یا خوبه هوداد

  دمیشن کنارم رو هانا یصـــدا بعد و شد باز اتاق در یا

 ینم حرف ذهنت تو اگر ؟ یکرد رید چرا بگردم دورت من یاج:  هانا

  شدینم ینجوریا االن یزد



 
 
 

 

 لباس یکالر کمک با کردم باز رو چشمام و نشستم جام تو حرف بدون

   کردم عوض گشاد ساده شلوار و دیسف یبند دو تاپ هی با رو هام

 آب با رو پات مچ یها زخم تا بخواب اتاقت میبر پاشو یابج:  هانا

  بدم ماساژ کم هی نمک

 ....خـ ی....اج....ا: غوغا

  ، ادینم ییجا غوغا رونیب نیبر:  هوداد

 ایب اصال منو داداش:  گفت و ستادیا هوداد یرو به رو و شد بلند هانا

  ، دادم اجازه بــــهش که بود من اشتباه ، نکن تیاذ رو غوغا یول بزن

  رونیب ی،کالر هانا:  هوداد

  ستین ما مثل که غوغا ، ستین راحت نجایا داداش:  هانا

  روننننننننیب:  گفت و هانا صـــورت تو زد داد هوداد

 شلوار هی هوداد رونیب دشیکش و گرفت رو هانا دست شد بلند یکالر

 خاموش اتاق المپ ، موهاش رو هم کوچک حوله هی ، بود پاش فقط

 تخت سمت اومد ، در کنار یچوب سبد داخل کرد پرت هم حوله ، کـــرد

  ، نداره یا دهیفا چیه باشم ساکت یجور نیهم گفتمیم بهش دیبا

:  گفتم و دستــش سمت بردم آروم دستمو ، دیخواب راستم سمت تخت رو

  نه:  هوداد بگم رو یزیچ هی هست اجازه

 یدختر من:  گفتـــم آروم و دستش پشت رو گذاشتم رو انگشتم نــک

 یمیصم ماه دو بعد من ، بشم دوست یپسر با بخوام که ستمین و نبودم

 کـــرد کمکم فقط بود بد حالم من هم پسر اون و دمید رو دوستم نیتر

  ، نیهم نمیبش یصندلـــ رو

 گهید دست با خودش سمت ــــدمیکش و گرفت رو بازوم حرف بدون

 راستم سمت شونه رو انداخت و کـــرد جمــع رو مـــوهام تمام هم اش

  ، خوابوندم دست رو خودش به پشت و



 
 
 

 

 ، خوردیم بهت پسر اون دست دینبا ، موند هتیتنب:  هوداد

  خدا به نگـــرفتم هم گرم پسر با اصال من گفتم که من: غوغا

 ؟؟؟ یکن کاریچ یخوایم رو نیا ، کرد لمست پسر اون یولـــ:  هوداد

 داشیپ قهیدق ده ریز خودم ینیبب دوستت یخوایم یگفتیم خودم به

 نیهست یجد و خشک یلیخ شما...شم... آخه: غوغا برات کردمیم

 که یــــادیز یگرما با..... خواستـینم که من....  نیندار رَحم ،اصال

  شد قطــع خود به خود حرفم کردم احساس کمرم یگود رو

 بچسـب بهم کامل تـــر عقب ایب کمی:  هوداد

 با کردمیم شیعصب دینبا دمیچسب بهش کامل و تر عقب رفتم کم هی

 یکار من که کنم قانعش بتونم تا باشه آورم جور نیهم دیبا کارهام

  دمیکش غیج درد از که پام رو گذاشت پاشو ، نکردم

  ییآ.....  غغغغغغیج:  غوغا

  ؟ شد چت( ینگران با:) هوداد

  ییییآ...  زخمه پام:  غوغا

  ، نشسته دمیفهم ، پام مچ به دستش یگرما بعد و تخت خوردن تکون با

  نخـــور تکون:  هوداد

 بلند رو سرش ، کرد حــــس رو نگاهم ینیسنگ ، کردم نگاه بهش

 آورد دستشو کـــرد نگاهم که کم هی ، میشد چشم تو چشم باهم که کــــرد

 و شد خم و گوشم پشت فرستاد رو موهام از چندتار و صورتم سمت

  ، ــــدیبوس آروم رو پام پشت

 و کرد بغلم پشت از و عقب دیکش رو سرش ، دمیلرز لباش یگرما از

  ، گردنم ریز گذاش رو سرش



 
 
 

 

 من ، کنم لمست که یباش نیا مخالف ای ، ادیب بدت هم چقدر هر:  هوداد

  ، کنمیم خودمو کار

 ..... یدیم اجازه:  غوغا

  گهید هیکاف  بخواب: هوداد

  برهینم خوابم ندارم عادت من ؟! بخوابم ینجوریا:  غوغا

  بخواب ینجوریهم پس کنهیم مستم تنت منم: هوداد

  چشم:  غوغا

 ......  برد خوابم عیسر و بستم رو چشمام

 "صبـــــح اول"

 تو چشم که کردم باز چشمم رانم رو یدست حرارت پر یها نوازش با

  ، شــدم هوداد چشم

 نور نیبهتر ،انعکاس آفتاب نور ریز تیطال یموها درخشش:  هوداد

  استیدن

  ریبخ باتیز صبح سالم: غوغا

  بپوش هم رونیب لباس ، کن آماده صبحانه پاشو:  هوداد

  میبر میخوایم ییجا:  گفتم و کردم نگاهش یسوال

  مونده هتیتنب ادامه:  گفت و شد بلند تخت رو از هوداد

 رفتم رونیب رفتم اتاقش از و شدم بلند ، حرفش با شد یخالـــــ دلـــم ته

 موهام و برداشتم رو موهام کش دمیپوش یزیچ هی یسر سر خودم اتاق

 رو شالم رنگ کم رژ هی با دمیکش چشم خط هی ، بستم یاسب الی رو

 بود دهیخر برام بودم گفته هانا به که یمیمال عطر از هم کم هی دمیپوش

 هی کردم باز نتیکاب در ، کردم اماده رو صبحانه زیم نییپا رفتم و زدم

 در خواستم ، زیم رو گذاشتم ختمیر ریش هوداد یبرا و آوردم در وانیل



 
 
 

 

 یناشدن وصف ذوق با ، صبحانه کاکائو به خورد چشمم که ببندم نتیکاب

 رو کاکائو شهیش و باال زدم هام نیآست ، یناشدن وصف ذوق با ،

 ملوچ ملچ و خوردمیم ،قاشق قاشق و برداشتم هم قاشق هی برداشتم

 قرار پهلوم طرف دو شنیآت کوره دوتا ، بود کاکائو تمامأ لبم ، کردمیم

 دنشید با ، خودش سمت گردوند برم و(  هوداد یها دست) گرفت

  ، افتادم سرفه به و گلوم تو دیپر شکالت

 سرفه نیه و کرد نییپا و باال کمرم پشت دستشو یهولک هول هوداد

 داد بهم زور به آب کم هی من کردن

   دنبالت افتادن مگه آرومتر دختر:  هوداد

 کف افتاد شپَلق و افتاد دستم از شهیش شد یچ دمینفهم کرد که یاخم با

  خونه آشپز

  دی....ش....ببخ:  غوغا

  ایب نیماش تو رمیم:  هوداد

 ، بودم یعصب خودم دست از ، رونیب زد خونه آشپز از سرعت به و

:  گفت درونم یحس هی ، رهیگیم درد معده داره گناه بمونه گرسنه دینبا

 فکر به تو کنهیم تتیاذ و زنتتیم نقدریا اون یا ونهید یلیخ غوغا

  یمعدش

 دل سنگ و اخمو تونمینم من:  دادم باز رو درونم حس جواب خودم

  داره گناه باشم

  اون و نیا فکر به و بودم مهـــــربون نقدریهم شهیهم

 کارد هی و نان و مربا و کره عیسر و دمیپر جا از دمیشن که هوداد داد با

 باز نیماش در ، اطیح داخل رفتم و رونیب زدم خونه آشپز از و برداشتم

 به ینگاه هی ، کرد حرکت بستم رو در که نیهم شدم سوار و کردم

 یورزش کفش و شرتیت هی با اسلش شلوار هی که کردم هاش لباس



 
 
 

 

 گذاشته پاش رو هم اش گهید دست و فرمون رو دستش هی بود دهیپوش

  ، بود

  خوامیم معذرت:  کردم زمزمه

 هم رو کره ظرف در و کردم باز رو مربا شهیش ، دمینشن ازش یجواب

 هی و دمیمال کره رو اش کهیت هی کـــردم نصف وسط از رو نان برداشتم

 گرفتم رو لقمه و دمشیچی،پ روش ختمیر چــاقو همون با هم مربا کم

 هم شبید مطمعنم یریگیم درد معده یبمون گرسنه دینبا:  گفتم و جلوش

  ینخورد یزیچ

  کنمیم یرانندگ دارم که یعنی فرمون به کرد اشاره( اخم مچهین)

 یها لقمه به و زدم برشش چاقو با و نان کهیت اون رو گذاشتم رو لقمه

 دهنش جلـــو و برداشتم رو ها لقمه از هیتک هی ، کردم لشیتبد کیکوچ

 لقمه که کرد باز لب ، جاده به نگاهش هی بود من به نگاهش هی ، گرفتم

 تک تک ، بخوره لبـــش به انگشتم نکهیا بدون دهنش داخل گذاشتم رو

  خوردیم اروم آروم اونم دهنش داخل زاشتمیم هارو لقمه

  ینشــــــــ هیتنب شهینم باعث کار نیا:  هوداد

  ، نداشتم یفکر نیچن من یسر باال یخدا به:  غوغا

 رو مربا و کره در ، نگفتم یزیچ و کردم سکوت منم کـــرد سکوت

 نیماش رونیب به رو نگاهم و عقب یها یصندل گذاشتمشون و بستم

  شو ادهیپ: گفت و داشت نگهه مارستانیب هی جلو دوختم

 کنارم و زد دور رو نیماش هوداد ستادمیا نیماش کنار و شدم ادهیپ

  زهیر مورچه:  گفت و دستاش تو گرفت دستمو ستادیا

 یچجورکه یدید حاال تا رو یکیتار فانوس:  داد ادامه که کردم نگاهش

  دهیم نور

  اوهوم: غوغا



 
 
 

 

  ،یدار رو فانوس حکم تو:  هوداد

 بود ساده یلیخ که گریزنج هی و بشیج داخل کرد دست کرد رها دستمو

 سمت اورد رو ریزنج و کرد باز رو شالم دستش هی با ، رونیب دیکش

  منه مال نیا: گفتم تعجب از پر و واج و هاج بستش برام و گردنم

 چسبوند گوشم به رو لبش ، پروند سرم از هوش کال کرد که یحرکت با

 به غوغا:  گفت و دیبوس رو رندیگیم رو نبض که ییجا گوشم پشت و

  ؟ ستین هواست یزیچ هی

  یچ به:  کردم یهج

  شده خوب زخمات:  هوداد

:  داد ادامه نکردم احســــاس یسوزش ای درد چیه کردم جا به جا رو پام

  نشو زده تعجب

  آخه یچجور....چـ...چ: غوغا

 ،اتاق دوستت شیپ برو:  گفت و ام شونه رو انداخت رو شالم گوشه

  بخش ارنشیم امروز هست وی یس یآ قسمت ۱۰۲

 گفتم و آوردم دستش به جانیه از یفشار و گرفتم دستاشو یخوشحال با

  ممنون یلیخ یلیخ: 

  نشو کالم هم پسر اون با فقط دوستت شیپ برو:  هوداد

  چشممممممم:  غوغا

 چشمش به زد رو نکشی،ع شد نیماش سوار و گرفت فاصله ازم هوداد

 نیماش به و برداشتم قدم چند ، بشم شهیش کینزد کرد اشاره دست با ،

 زدم زنگ ریبگ رو تیگوش:  گفت و نییپا دیکش رو شهیش ، دمیرس

 ازش رو میگوش یدونیم خوب خودت گمینم اش ادامه....  یند جواب

  ، رفت و داد گاز یبوق تک با اونم  گرفتم



 
 
 

 

 نیب ، ۱۰۲ اتاق سمت رفتم و شـــدم مارستانیب وارد خندون یها لب با

  ؟ کجا خانوم:  گفت و گرفت رو جلوم یپرستار راه

  نمیبب دوستم اومدم:  گفتم ییرو خوش با

  ؟ دیبگ لطفا رو لیفام و اسم:پرستار

  یقاسم روژان: غوغا

  کنمیم تونیراهنما اتاق تا طرف نیا از دیبفرما:  پرستار

 هی در ، میگذشت که رو راه دوتا از ، رفتم دنبالش و کردم تشکر ازش

  دییبفرما:  گفت و کرد باز رو اتاق

 ریز پرستاره و خورد مینیب ریز یبو هی بشم اتاق وارد خواستم که نیهم

  دارم کار یکل یدیم لفتش چرا داخل برو: گفت لب

 ..... عقب رفتم قدم چند عیسر دمید اتاق داخل که یزیچ با

 *56 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 پرستاره ، بود یخون یتختـــــ رو یکل اتاق کف تر عقب رفتم قدم چند

 ــدیکش غیج و کرد اتاق داخل به نگـــــاه دید که منو زد وحشت صورت

  ، رونیب سالن از دیدو و دهانش یرو گذاشت دستشو

 ، دمید رو اریکام که مارستانیب رشیپذ رفتم ، رفتم کردم تند پا دنبالــش

  سمتش رفتم

  سالم:  اریکام

 حـــرف من ، نیهم خوبه حالش روژان که نیبگ بهم فقط سالم: غوغا

  کنمینم و نکردم باور رو دکتر یها

 میخوایم اومد هوش به بگم خواستمیم هم االن دیبزار آروم: اریکام

  خونه ببرمش میکن مرخصش



 
 
 

 

  ؟؟؟ اتاقه کدوم:  غوغا

  ۱۱ اتاق: اریکام

 چند هی، شدم وارد زدن در بدون و ازدهی اتاق رفتم و نموندم گهید

 کنار زدم رو دختر هی، نبود مهم برام یولـــــ بودن اتاق داخل ینفـــر

  گرفتم دستم داخل دستشو و دمیبوس رو روژان صورت حرف یب و

  خوبم نشو نگران یاج:  روژان

  گلم باشه ارین فشار خودت رو گهید خدا رو تو بگردم دورت من: غوغا

  شوم قربانت اعطاعت: روژان

 مونیشونیپ بعد کرد کارو نیهم اونم ، نشیب رو زدم رو اشارم انگشت

  ماااا میبود یک شاسگوالنه:  گفتم زمان هم و میچسبوند بهم رو

  دمیشن کنارم رو جون دختر هی یصدا که دیخند بلند روژان

  زنهینم حرف اصال که ما با خوب چه -

  ، دهید صالح حتما من یاج:  غوغا

 متنفر شوهرش از هم یلیخ که شوهرش خواهر با یک دمیم حق بهش-

  کنهیم صحبت

 پاشو و دست چارهیب روژان که روژان سمت چرخوندم چنان رو سرم

  گمیم بهت بعد: گفت و کرد گم

  زمیعز باشه: گفتم و دادم یکم فشار بود دستم داخل که دستش به

 کرده فیرد ذهنم تو سوال ی،کل متنفر اریکام از روژان که یچ یعنی

  بودم کنجکاو هاشون جواب یبرا و بودم

  ها کرد سالم محمدطاها یاج غوغا:  روژان

  نبود نجایا ذهنم دیببخش سالم: گفتم و رونیب زدم الیخ و فکر از



 
 
 

 

  بپوشم لباس کنهیم کمکم غوغا:  روژان

 ــــخوامینم رونیب نیبر که بود نیا محترمانه کامال روژان حرف نیا

  ندارم بهتون هم یاجیاحت و نمتونیبب

 چند گرفتم ازش رو ساک ، شد اتاق وارد کیکوچ ساک هی با اریکام

  رونیب برو لطفا: گفت روژان که شد کینزد روژان تخت به قدم

  شهیم بد حالش باز بشه یعصب اگر دیبر لطفا اریکام آقا:  غوغا

  باشه: اریکام

 کمک و رونیب دمیکش ازش هارو لباس و تخت رو گذاشتم رو ساک

  رونیب میاومد اتاق از گرفتم دستشو هم بعد دیپوش روژان کردم

  میبش سوار میبر کردم پارک در جلو نیماش:  اریکام

 شکست رو سکوت و ، شد بلند ییگـــوشــ زنگ یصدا

 رو روژان دست که یموقع ، زنهیم زنگ داره شما یگوش غوغا-

  گرفتمش که نییپا شد پَرت دستت از یگرفت

 که کردم یگوش صفحه به نگاه ، گرفتم رو یگوش و کردم تشکر ازش

  ، هوداد   کردم فکـــر لحظه هی فقط بود عالم هی

 نباشه حرف گفتم نشوندم جلو زور به رو روژان و کردم باز جلـــو در

  ، نشستم عقب ،خودمم

 ، میبود راه تو یا قهیدق ۱۵ هی ، کرد حرکت روشن نیماش اریکام

 ها پله به ینگاه ــجیگ سرم گفتیم بره راه تونستینم روژان ، دمیرس

  ، خراب گفت ساختمان نگهبان که هم ،آسانســور کردم

  باال میریم اروم اروم:  روژان

 بصبـــر ، باشم مرده من ،مگه هست پله چندتا یدونیم ییییچ:  غوغا

  کنمیم درستش االن



 
 
 

 

  خب ستین یراه: روژان

 و داخل زاشتمتی،م وردمیم رو محله فروش سبز یگار کاش:  غوغا

 باال میرفتیم ها پله از دادمیم گاز

  ونهههههههید  (خنده با:) روژان

  طرفش برگشتم اریکام یصدا با

 شده مرخص تازه روژان خانم غوغا ، نیسادیوا نجایا چرا:  اریکام

  نباشه ادیز سرپا که بهتر

  ، اوردمش زبون به عیسر زد سرم به لحــظه همون یفکر هی

 سرش باال بره تونهینم رو پله همه نیا ،روژان خراب اسانسور:  غوغا

  داره هم تهو حالت ، جون یب هم ،بدنش جیگ

  باال برمشیم نوکرشم خودم:  اریکام

  رمیم آروم اروم باال برم تونمیم خودم ستین ازین نه:  روژان

 پله و کرد بغلش و نکرد گوش روژان یها کردن مخالفت به اریکام

  ، باال رفت هارو

 دیسف چشم باهات کنمیم هیتصو بعد غوغا:  روژان

 چشماش دخترم اریکام دادیب داد یا:  گفتم و دمیکش اروم ـــغیج هی

 یآب من یها چشم داره هم رنگ یکور بودن فیضع از گذشته فیضع

  هست

  نمیبیم رو روژان یها خنده که خوبه چه( خنده با:) اریکام

 باشم من که شوهرت مادر داماد:  گفتم و اش شونــه رو زدم میگوش با

  باال یببر رو دخترم دمیم دستور

  چشم به یا:  اریکام



 
 
 

 

 پله نیآخر ، رفتمیم سرشون پشت منم رفتیم باال هارو پله یکی دوتا

  اااایب محمدطاهاااا داداشش:  گفت یبلند یصدا با و کرد یط هم هـــارو

 یمشک گشاد مهین شلوار هی با محمدطاها که گذشت که یا قهیدق چند هی

  نییپا اومد یکاربن یآب شرتیت و

  امروز شرکت برم نتونستم من داداش ببخش سالم:  محمدطاها

  کن باز رو در نداره اشکال: اریکام

 شدم وارد منم داخل رفت اریکام ، کرد باز رو در و انداخت ـــدیکل

  ، محمدطاها هم سرم پشت

  اتاق برم خوامینم حال داخل بزارم:  روژان

  گلم چشم:  اریکام

 رو گذاشت رو روژان هم اریکام ، مبل به دادم هیتک رو مبل کسون

  ، مبــــل

  یکن عوض ارمیب برات تا کجاست لباسات بگو: غوغا

  خوبه لباسم خوامینم یزیچ نیبش ایب یابج: روژان

 تا یکنیم استراحت ینیشیم شما:  گفتم و دستش کنار گذاشتم رو میگوش

  بپزم خوشمزه سوپ هی برات من

 خونم یاومد بار نیاول ، میدیم سفارش غذا ، خوامینم نه:  روژان

  بزارم عمرن

  بدم سفارش نیخوریم یچ:  اریکام

  دیکوب من داداش: گفت عیسر محمدطاها که یچیه بگم اومدم

 از اول...  زیچ خب:  داد ادامه که میکرد نگاهش ییتا سه زمان هم

  دیبپرس مهمونتون



 
 
 

 

  ؟ یخوریم یچ غوغا ، شکمو یا: اریکام

 نجایا که من:  گفتم خونه آشپز سمت رفتمیم که جور همون شدم بلند

  کنمیم درست غذا خودم پس هست دخترم خونه

 دمیشن رو روژان یصدا ، کنم درست یچ حاال ، شدم خونه آشپز وارد

  کردمیم راستت و چپ نه واگر جیگ سرم که فیح فیح: زد داد که

 باز رو خچالی در و کردم درست سرم رو رو شالم و دمیخند حرفش به

  ، آوردم در مرغ هم زریفر از ، اوردم در ، جیهو و قارچ کردم

 کم رشیز اومد جوش سوپم یوقت ، کردن درست سوپ کردم شروع

 و کردم دایپ برنج تا کردم رو ریز کامل هارو نتیکاب تمام و کردم

  ، کردم سیخ

 تو زدمیم هم رو سوپ داخل که همونجور و افتادم هوداد ادی هو هی

 یشنویم صدامو که حاال ، دینباش خسته اوممممم و سالم:  گفتم ذهنم

  ، دوستم شیپ میاورد که ممنونم ازت یلیخ

  ، موند نصفه حرفم روژان یصدا با

 و رونیب رفتم خونه آشپز از ، خورهیم زنگ تیگوش ایب یابج:  روژان

 بود نوشته کردم میگوش صفحه به نگاه برداشتم زیم رو از رو میگوش

  جان هوداد

  زدم رو اتصال دکمه

  ؟ یخوب سالم: هوداد

  ؟ خونه یرفت ؟؟؟ یخوب تو ممنون سالم: غوغا

  خونه نرفتم هنوز ، بد هم خوبم هم منم: هوداد

  ؟ شده شیزیچ یکس: غوغا

  نه: هوداد



 
 
 

 

  بد هم یخوب هم چرا پس: غوغا

 حرف باهام اروم ذهنت تو یوقت ، شده داریب ام مردونه زهیغر:  هوداد

  شدم ینجوریا کردم چک بدنت یدما یزد

  زهیچ اومم... برم من...  زیچ...  زهیچ:  گفتم خجالت با

  ؟ ییکجا االن:  هوداد

  شوهرش با خونه مشیاورد کردن مرخص دوستم: غوغا

 شب هشت ساعت ، ییکجا دونمیم ینگ هم من به خب یلیخ:  هوداد

  ظهر بعد سه ساعت االن دارم کارت درخونشون دم امیم

  چشم:  غوغا

  زمیعز جانم بگو بهم:  هوداد

  باش خودت مراقب فعال برم من زهیچ: غوغا

  رسمیم خدمتت به اومدم حاال:  هوداد

  ، کرد قــطع رو یگوش

  برسونمت ببرم هستن نگرانت خانواده اگر غوغا:  اریکام

  بود هوداد: روژان

  اهوم:  گفتم ریز به سر

 نیبر اریکام محمدطاها ، مینیبچ رو زیم خونه آشپز میبر ایب:  روژان

  نیبخر آلوچه منم یبرا نیکن دیخر کم هی

  ، روژان و موندم من ،فقط رفتن و شدن بلند دو هر

  ؟ یکنیم دست دست یه که یبگ بهم یخوایم یچ غوغا:  روژان

 که یبد پسر ، باش اریکام مراقب که بگم نویا خوامیم من:  غوغا

  ، یکنیم یدور ازش چرا ستین



 
 
 

 

 چون تونمینم:  گفت دنیچ کرد شروع رو زیم که همونطور روژان

  شبانمه یها کابوس باعث اون

 یراست ، باش مراقبش یول زده یگند چه و کرده کاریچ دونمینم: غوغا

 همون رابطه زنمیم پسش من یول خوادیم رابطه ازم یگفت روز اون

 وتریکامپ از یواشکی باهم که یهمون همونه اره:  روژان گهید زهیچ

 اهم یکارا که یصورت در هست ۳۰َسگ یکرد فکر تو و میدید مدرسه

  تونمینم یول کنم برطرفش فمهیوظ که نیا با ، بود اهوم

 درمورد الشیخیب اصال( :  تیمظلوم با)گفتم و ، نیزم به دیچسب فکـــم

  باشه مینزن حرف زایچ نیا

  بدم نشونت رو اتاقم میبر ایب باشه: روژان

 شد یک دمینفهم گذشت زمان ، میزد حرف یکل میدید اتاقشو گهید باهم

  ، ظهر بعد شیش ساعت

  افتاده براشون یاتفاق نکنه کردن رید چرا نایا یوااا:  روژان

 گذشت که ــگهید ساعت مین هی ، مینشست یخور ناهار زیم پشت هردو

 رو گذاشتم رو بودم کرده درست که ییغذا اومدن اریکام و محمدطاها

  خوردن میکرد شروع زیم

 کارشیچ بنظرت کنهیم غر غر یلیخ محمدطاها نیا روژان:  اریکام

  ؟ کنم

  میریبگ براش رو غویج غیج یمنش اون:  روژان

  نکنه درد دستتون نه نه: محمدطاها

 دینبا من و هیخانوادگ بحث دیببخش البته ؟ نیمجرد مگه: گفتم هوا یب

  دیببخش  زدمیم یحرف

 شما جان از تر زیعز ودوست مجردم اره ، ستین یمشکل: محمدطاها

  کشهیم یطانیش نقش برام داره



 
 
 

 

 اریکام یگوش که لبم سمت بردم چنگال سر زدم رو مرغ از کهیت هی

 یخانوم هی ، پسرم سالم:  خود به خود بلندگو رو رفت و خورد زنگ

  داره کار شما مهمون با گهیم و یالب داخل اومد

  نیبپرس رو اسمش: اریکام

 و نییپا ادیب شناسهیم اگر دیبگ مهمونتون به هست هانا گهیم پسرم_

  بره کنم ردش من شناسهینم هم اگر

  امیم االن بمونه دیبگ بهش جان پدر نه نه:  گفتم عیسر

  شمیپ بمون امشب شهیم اگه غوغا:  گفت روژان که زیم سر از شدم بلند

  میزنیم حرف رابطه نیا در بعد رو هانا نمیبب برم تا: غوغا

 از و کردن درست رو شالم نهیآ جلو ، رونیب اومدم خونه آشپز از

 یالب داخل دمیرس ، نییپا تا دمیدو هارو پل تمام و ، رونیب زدم خونه

  دمشیند یول چرخوندم چشم

  هست منتظرت رونیب_ 

 کردم تشکر ازش دمید رو یمسن مرد که صدا سمت چرخوندم رو سرم

 یچ هر و گرفتم فاصله یورود در کنار از ، ساختمون رونیب رفتم و

 عقب عقب رو بودم اومده جلو که یقدم چند ، دمیند رو هانا کردم نگاه

 شدم چشم تو چشم ساسان با بشم ساختمـــان وارد برگشتم که نیهم رفتم

 ..... و

 

 *57 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 هیپا بدم چقدر زتیر کلیه نیا:  گفت و شد کینزد بهم قدم هی ساسان

  ؟ برام است

  دیبر ،لطفا دینگ ینجوریا محترم یآقا:  گفتم و عقب رفتم قدم هی



 
 
 

 

 .....هــ آدم آروم لحن با و یکــنیم صحبت بأدبانه که نقدریا:  ساسان

 ساسان نهیس قفسه به زد دست با تر عقب رفتم قدم هی محمدطاها داد با

 سرت پشت و برو ، ــــشهینم سرت ناموس: گفت و عقب داد هلش و

  نکن نگاه هم

 ـریز اون کنهیم جون داره پات ال چون کرد باد رتتیغ رگ:  ساسان

 .......تا

 ، افتاد حال یب ساسان که ساسان دل ریز زد مشت با محمدطاها

 رو یا شماره شیگوش با و رونیب اومد هم بود یالب داخل که یرمردیپ

  ، گرفت

  نکرد که تتونیاذ:محمدطاها

  نه: غوغا

 رو جامع نایا امثال میقد یها مرد هم مرد ، پسرم ینیبب ریخ: رمردیپ

  کردن فیکث

  ؟؟؟ نشیشناختیم شما که یدختر اون کو:  محمدطاها

 نگهابان هم شما هم کننیم بد فکر نیدار درموردم:  گفتم شمرده شمرده

 یالب داخل اومدم منم ، ستین دیکنیم فکر که یاونجور یول ساختمان

 منم رونیب رفته گفت نگهبان که رونیب حتما گفتم ، هانارو دمیند یول

 افتــــــاد اتفاق نیا که رونیب اومدم

  کردم بلند سر سیپل ریآژ یصــدا با

 گرفته کردن صحبت از ارنیم فرمت رو قشنگ زندان یبر: محمدطاها

  ها کردار و رفتار تا

 با لحظه هی تو و شد بلند ساسان که ریبگ رو ساسان قهی برد دستش

  رفت و دیدو سرعت



 
 
 

 

 روژان باال نیبر شما ، بزنن گندش یا کرد فرار:  محمدطالها

  بده براش ینگران شهیم نگرانتون

 رفت ساسان که کردم خداروشکر و برگشتم و دادم تکون رو سرم اروم

 شدم خونه وارد که نیهم ، رفتم هاباال پله از کنه، تمیاذ تونهینم و

  سمتم اومد هراسون روژان

  نشو نگرانم خوبم یاج:  غوغا

  ؟ بود شده مزاحمت یوجود یب کدوم: روژان

 من بده لباس هی میبر اصال ایب خب الشیخیب باش اروم یابج: غوغا

  بپوشم

 بگو االی، رونیب یبزار خونه از تنها رو پات زارمینم گهید:  روژان

  ؟ بود یک

 صحبت درموردش مبل رو مینیبش ایب ، باش آروم خدا رو تو: غوغا

  اروم میکن

 مبل رو کردم مجبورش و گرفتم رو اش شونه طرف دو سمتش رفتم

  ،  شدم موفق خداروشکر که نهیبش

  بهم بگو:  روژان

 یکل هوداد که بودمش دهید باری فقط من خدا به بهیغر هی یاج:  غوغا

  زد اش کتک هم

 کتلتش قشنگ دادمیم ، نه واگر حموم رفت اریکام فیحفیح: روژان

  نکنن دایپ اش زهیر زیر که میحل ای کنه

 یش اروم بدم ماساژ کم هی پام رو بزار سرت: غوغا

  ، گرفت رو دستم دستش هی با و پام رو گذاشت رو سرش



 
 
 

 

 چند هی تو افتاد ییها اتفاق چه بگـــــو بهم:  گفتم شــد آروم که کم هی

  کرده بد رو حالت نجوریا که مدت

 گرفت شالق ضرب به رو قلبم ، کرد نابود منو اریکام غوغا:  روژان

 من بود قرار و ، بود کرده یبند شرط من درمورد دوستش نیبهتر با

 عقدم که یشب ، بشه تهران شهر باال یالیو هی صاحب کرد عقد که رو

 من ، خوب یها حرف و عاشقونه یها زمزمه ، ادمهی خوب رو کرد

 نامزد که یکماهی تو بستم دل بهش بود کم سنم چون و داشتم دوستش

 نیبهتر ، بود کرده خودش یا ونهید منو هاش محبت با یکل میبود

 . فرش تابلو تاجر که بود یرسول حاج پسر همون دوستش

 رو من رسونشیم اریم اریکام ،بعد رونیب رنیم اریکام با که شب هی 

 یول ها خوشگل یلیخ ینیبیم رو دختر نیا: گهیم خند با و نهیبیم راه تو

 یولــ بهــش بدن نشون یخود خوان یم محل یپسرا تمام دهینم پا

 ، ریز به سر شهیهم

 تازه موقعه اون چون رمیبگ دارو تو یبرا بودم رفته شب اون من

 هم سر پشت روزا ، ینداشت خوراک و خواب و بود مارستانیب بابات

 اریکام ، شنیم جمع دوستاش با کافه داخل باز که روز هی تا گذرهیم

 اگر که زارهیم شرط اونم کنهیم مات و شیک رو یحاج پسر همه جلو

  دهیم الیو بهش  شناسنامه تو کنه خودش مال منو بتونه اریکام

 هم کردن تور دختر هی گنیم دوستاش بعد یول کنهینم قبول اولش

  پرت و چرت هزار و سخته براش

 شب ، خونه نیا تو نجایا اوردم گرفت دستمو دستاش با خودش غوغا

 فقط کرد که یکار تنــها فقط دمیترسیم من شهیم باورت مونیزندگ اول

 خورد زنگ شیگوش صبحش فردا ، کرد لمــس رو بدنم و منو دیبوس

 داخل و کـــردم عوض لباسام منم ، کرد صحبت بالکن داخل رفت که

 با و اومد رونیب بالکن از گذشت که کم هی ، کردم رو ریز رو خونه



 
 
 

 

 بعد: گفت صورتش تو بود مهشود که حرس هی و نیغمگ مهین صورت

  بپوش یدرست لباس پس دوستم تولد رمیم ظهر

 ساعت ، دمیبوس دستشو و گرفتم دستم تو رو دستاش و چشم گفتم منم

 اهامیرو تو اروم یزندگ نیا که نیا از غافل منم گذشتیم آروم اروم

 دیرس مقرر ساعت ، شهیم کمتر و کمتر یه دنشیکش نفس زمان داره

 دهیپوش دامن و کت هی ، دوستش ظاهــر به تولد میرفت اماده و حــاضر

 پشت نیماش داخل دم،یکش لبم به کننده براق هی فقط شیارا بدون بودم

 یچجور آخه بگذرم ازش یچجور گفتیم لب ریز یه فرمون

 به.... ) خالصه ، نه گفت کالفه که شده یزیچ کردم سوال ازش باری

 خونه هی وارد(  چشمام تو زد زل و شو بلند دیرس که حرفش ینجایا

:  گفت و کرد باز رو خونه یورود در ، ومدیم ییدانشجو بنظر میشد

  گهید تو برو

 دمید پسر تا شیش هی خونه داخل گذاشتم رو پام که نیهم یول شدم وارد

 بود دهیچسب رو اریکام بازو ، کردیم نگاهم فیکث لبخند با کدوم هر که

  نشستم کنارش منم نشست که نیهم و

 زدم رو تمامش الیو نمیا یبرد رو شرط گهید خب: گفت پسرا از یکی

  ، اریکام دست داد برگ چندتا هی و ، نامت به

 یزیر باسن چه ناکس:  گفت و سمتمون اومد و شد بلند اش گهید یکی

  هست فـــرم خوش یول ها داره هم

 ..... ینجوریا چرا زمیعز اریکام: گفتم اروم

  کنهیم زممیعز زمیعز چه: گفت نشونیب از یکی

 به داد رو سند که مرد همون که نگفتم یزیچ و توهم دمیکش رو اخمام

  رو امشب هی دارم کارش برو و بزارش گهید خب: گفت اریکام



 
 
 

 

 ، شدم بلند باهاش زمان هم منم شد بلند و ، شد مشت دستاش اریکام

 با اتاق کف انداختم و دیکش و گرفت رو بازوم شد بلند پسر غوغا

 چه نیبب رو دوستت یبگ یخواینم یچیه تو اریکام: گفتم تیاعصبان

  کنهیم یبرخورد

 کرده یبند شرط رو تو اریکام: گفت نشونیب از یکی......  کرد سکوت

  یهست ما مال حاال تو و بود

 یول زدنینم پلک که ییها چشم و زد بهت زد پسر که یحرف با

  دروغه، نداره امکان گفتم غیج با دنیباریم

 ، رونیب زد اتاق از و خداخافظ: گفت و ستادیا من به پشت اریکام

 فرد از رو فیکث خون که بودم ییزالو ههیشب لحظه اون تو من غوغا

 زردچوبه روش کنه ول رو پوست که نیا یبرا االن و دهیمک ماریب

 گرفت دستمو دو نفر هی ممکنه نیتر انهیوحش با غوغا ، زنیریم

 هام خواهش و ها غیج غوغا ، داد جر رو راهنیپ قهی هم ـشونیکی

 ، بودن گذاشته پنبه گوششون داخل انگار ، نداشت یمعن چیه براشون

 در شلوارممم کردیم لذت سر از ییخندها و پام ساق به دنیکشیم دست

 ...  و اوردن

 رو موهاش و رونیب دیکش دستم از دستش و شکست اتاق تو هقش هق

 خوب یگیم تو که یمرد اون: زد داد و صورتش رو از کنار زد

 ریت ، سوزونهیم که یسم کرد قیتزر سم من به اون ، کن رفتار باهاش

 موهام تمام یگ انهیوحش با غوغا ، کشمینم یول عمرم اخر تا کشهیم

 شونیکی ، افتادن جونم به لگ با کردنم پا و دست بخاطر و دنیکش رو

 ، رفتم حال از آخر لحظه دمیکش که یبلند غیج با جلو اومد لخت لخت

 جلو لحظه به لحظه یها اتفاق تمام بودم مارستانیب شدم داریب یوقت

 یبرا جانماز که یحاج پسر کثافت اون غوغا ، رفتنیم رژه چشم

 ، گرفت ازم منو یدخترونگ کشنیم آب باباش



 
 
 

 

 ، رهیگیم شیات داره:  گفت و بش قلب رو گذاشت دستشو روژان

 دردش دست هم شد داشت که یمسکن ، نداره مسکن ، یفهمیم سوزهیم

 پوشم گهید که شورمیم سهیک با خودمو نقدریا حموم رمیم روز هر ،

 که ستین یکس پدرش مگه هاااان نبود یحاج پسر اون مگه ، شده زخم

 خدااااااااا دادینم راتیخ مسجد تو مگه شهیم راست و خم خدا درگاه در

 ازت شده پر پر روژان   روژان بندت من ننننننننیبب منو نمممممیبب

  خدااااا ، متنفرم

 تو ،غوغا بگو خدات اون به:  گفت قرمز یچشما با و افتاد زانو دو رو

 فقط مرده لیزل دختر نیا بگو بهش اهوم داره دوست شتریب خدا رو

  ، کن راحتش ریبگ ازش اونم کشهیم نفس

 و گرفتمش بغل تو هیگر با و نشستم روش به رو و شدم بلند مبل رو از

  بکش نفس اروم روژان، باش اروم:  گفتم

 موهاش و گرفتم فاصله ازش کم هی ، بود داده دست بهش یعصب حمله

 .... کنار زدم صورتش تو از

 .... ختیر فرو هاش شهیش حال پنجره هو هی که

 *58 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 با که دمید رو اریکام که کنم پنجره به نگاه کردم بلند رو سرم

  کنم سکوت دادم حیترج ، ستادهیا پنجر کنار قرمز صـــورت

 یول بشه آروم کم هی تا دادم ماساژ اروم اروم رو روژان یها شـــونه

  ، ــدیکش یصالخ به منو:  داد ادامه بود دهیفا یب

 رو االن یکنیم فکر ، خوشحالم یلیخ من یکرد فکر(  داد با:) اریکام

 و ها حرف بخاطــر شدم کیتحر خرررر منه من ونهههههید ، هام ابر

 رو لبات دوماه چراااا ، کردم کارو نیا اومدم ، رفقام یها کردن مسخر

 قهی و شد بلند جهش هی با روژان بدم ــحیتوض برات یزارینم و یدوخت



 
 
 

 

 رو تنفسم راه و نفســم رو یگذاشت پاتو تو:  گفت و گرفت اریکام

 راه نه دارم پــــس راه ،نه یدیم فشار شتریب پاتو هربار و یبستــ

 ـــــــشیپ

 و کرد استپ اریکام و روژان دنید با و شد حال وارد هم محمدطاها

  ، نخـــورد تکـــون جاش سر

 ... تو که یاونجور اتفاق نیا ، بزنم حرف بزار:  اریکام

  خوامینم یفهمیم بشنوم خوامممممینم ساکت نزننننننننن حرف:  روژان

 بد حالت باش آروم:  گفت و روژان کمر دور انداخت دستشو اریکام

  ها شهیم

:  گفت و اریکام دست به دیکوب مشت با و کرد ول اریکام قهی روژان

 اونم شد حس ، شد لمس بدن نیا تن نیا ، نزن من نجس بدن به دستتو

  برداررررررررر دستتو ، نامحرم مرد چند ناپاک یها دست با

:  گفت و کرد تر تنگ رو دستش حلقه و زد داد سرش بدتر اریکام

  یبد گوش هام حرف به دیبا ، دیبا باش آروممممم

 به خودمو ، شد زرد رنگش لحظه هی تو دنیلرز کرد شروع روژان

 گفتم و گرفتم دستاشو خودم و زدم کنار اریکام یدستا و رسوندم روژان

 و آروم یها نفس کن نگاه بهم آروم کنار زدم دستاش روژان نیبب: 

  بکش قیعم

 آب براش رفتم و نشوندمش مبل لبه ، شد آروم و دیکش اروم نفس چندتا

 و مبل یپشت به دادم اش هیتک ، خورد دادم بهش آب کم هی ، اوردم

  کن فکر خوب اتفاقات به و ببند رو چشمات: کردم زمزمه

 و گرفتم قرار اریکام یرو به رو کوتاه یها قدم با ، بست رو چشماش

  کنمیم خواهش باشه خودش حال تو بزار:  گفتم



 
 
 

 

 حق یحت که ستمین سر سه یاژدها شوهرشم من ؟ یک تا غوغا:  اریکام

 ..... و رمیبگ رو دستش ندارم

  ، شد بلند میگوش یصدا

  لحظه هی: غوغا

 رو محمدطاها و اریکام رهیخ ینگاها و برداشتم زیم رو از رو میگوش

  بود هوداد ، بود میگوش صفحه

  کردم برقرار رو اتصال و دمیکش یگوشــ ی صفحه یرو انگشتم

  نییپا ایب:  هوداد

  یاومد یچجور بفرستم برات رفت ادمی من رو آدرس سالم: غوغا

  نییپا ایب یجور هی حاال:  هوداد

  چشم:  غوغا

  برگردم من تا نزن حرف باهاش اریکام:  گفتم و کردم قطع رو یگوش

 رو پام که نیهم کردم باز رو در و خونه یخروج در سمت رفتم

 نیا داداش:  گفت که دمیشن رو محمدطاها یصدا در رونیب گذاشتم

  ؟ بودمش دهیند وقت چیه من چرا دختر

 ، نییپا رفتم و کردم یط هارو پله و بشنوم هاشون حرف هیبق نموندم

 با بود شده پارک یورد جلو قایدق هوداد نیماش ، ساختمان رونیب رفتم

 شدم سوار و کردم باز رو در و رسوندم نیماش به خودمو بلند قدم چند

  سالم گفتم و انداختم نییروپا سرم ، نشستم یصندل رو که نی،هم

  کن نگاهم:  هوداد

 به رهیخ یا قهیدق چند هی ، دوختم بهش رو نگاهم و کردم بلند رو سرم

  شد چشمام



 
 
 

 

 آسمان یپهنا به سنگ شهاب شدن رد مثل چشمات درخشش:  هوداد

  مونهیم

 ادامه و داشت نگه انگشتش چشمم جلو و صورتم سمت اورد دستشو

  ، یسرد االن یول بود گرم بدنت اتیکیکوچ:  داد

 کرد شروع چشمش حدقه رنگ کم کم که کردم چشماش رهیخ رو نگاهم

  ، کردن رییتعغ

 چشماش رنگ رییتعغ تا تر کینزد بـــردمیم یه رو صورتم هوا یب

  نقص یب و بایز گفتم ذهنم تو ، کنم تماشــا قیدق رو

 هی افتادن با که سمتش بردم و کردم بلند خودم یوجود اراده با دستمو

 .... دمیپر جام تو نیماش کامپوت رو درخت ییهو

 *58 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 ذهنم به یفکـــر هی فقط ، کردم کامپوت یرو درخت به نگاه تعجب با

 موقــــع نیا اونم ، کرده قطع یکـــ رو یبزرگ نیا به درخت که دیرس

  شب

  ؟؟؟ خبره چه نجایا:  غوغا

  نیماش تو نیبش:  گفت هوداد که کردم باز رو در

 اهیس مرد دوتا ، بشنوم تونستمینم که کرد زمزمه یزایچ هی آروم بعدش

 عیسر مغــزم بود کرده قلف ، شدن نیماش کینزد که دمیرود پوش

  ، گرفتم دستشو و هوداد دست رو گذاشتــم دستمو

  طرف نیا ان....یم....  داره... ا...اون:  غوغا

 یولـــ گرفتم دستشــو یدست دو که کرد کمیکوچ یدستا به ینگاه هوداد

 سرش دوبار و گفت یزیچ هی داسیپ قدرتمندش و بزرگ دست هم باز

  ، دیدو پوشتش ریز یخوش حــس هی کردم احساس برگردوند،



 
 
 

 

  چال اهیس نشیببر:  هوداد

  میاورد موتور_

  نیمرخص: هوداد

 و شدن بلند و کردند خم رو سرشون و زدن زانو پوش اهیس مرد دو هر

  ، رفتن

 ...خوادینم نه ای شو ادهی،پ نکن تعجب:  هوداد

 رو تعجبت از پر یچشما نیا:  کرد حلقه دورم رو آزادش دست هوداد

  خوامیم رو معصوم یچشما اون من ، کن پنهان

  ینگ یجور نیا شهیم: غوغا

 طرف دو گذاشت رو دستش دو حرف یب که بودم جوابش منتظر

 ....پهلوم

  ؟ ازت کنم یخواهش هی شهیم:  غوغا

 روژان ش....یپ... ٔشیپ امشب شهیم  : گفتم که کرد نگاهم منتظر

  بمونم

 نه: هوداد

  ؟ نداره یراه چیه:  غوغا

  نه:  هوداد

  میبر ارمیب ـمیگوش برم پس چشـــم: غوغا

 باز نیماش در ، شد جدا پهلوم دور از دستش کنار دمیکش رو خودم

  ستادیا هوداد یصدا با که برداشتم قدم دو ، شدم ادهیپ کــردم

  نیباش هم شیپ دوستت با یتونیم:  هوداد

  یمرس یوااااا: وگفتم سمتش برگشتم خندون یها لب و یخوشحال با



 
 
 

 

  یول:  داد ادامه

 و کنم گوش رو هوداد یها حرف نموندم روژان بلند غیج یصدا با

 ادیب خواستیم روژان که دمید رو روژان و اریکام که یالب داخل دمیدو

 . کرده سد رو جلوش اریکام یخروجــ در سمت

 باشه شد ابانیخ نیهم تو رمیم بمونم خوامینم گهید بسمه نیبب:  روژان

  مونمیم جوب کنار همون ، کشمیم بکشم دستمال رو ابونیخ کف

 کارت به یکار ،اصال میبزن حرف باهم باال میبر برگرد نه نه: اریکام

  ندارم

 تا سایوا در دم رونیب برو گلم روژان گفتم و رسوندم روژان به خودمو

  امیب

 خواهش اریکام: گفتم که گرفت باز جلوش اریکام بره که اومد روژان

  کنمیم یاوک زویچ همه من بره بزار کنار برو کنمیم

 عجله با روژان ، کنار بره اریکام شد باعث صدام تو تیوجد آرامش

 چقدر دونمیم اریکام:  گفتم و ســتادمیا اریکام به رو ، رونیب رفت

 شیادپیب روژان بزار هفته کی فقط هفته هی ی،ول روژان زیعز برات

  ، دمیم قول بهت کنمیم درست رو زیچ همه هفته هی سر ، من

  ؟ یکن رو نکاریا یتونیم واقعا: اریکام

 فقط برات کنمیم امکیپ اونم که یکن کار چندتا هی دیبا یول اره: غوغا

 برم من تا ارشیب برام و نداره رمز کن ویس میگوش تو شمارت باال برو

 روژان شیپ

  کردم هودادش نیماش سوار و روژان شیپ برگشتم

  شدم سوار و گرفتم اریکام از میگوش برگشتم  

 مونهینم دور چشمم از که غوغا یکرد من به یاحترام یب هی:  هوداد

 (بود شیشونیپ رو هم اخم هی)



 
 
 

 

  نکردم یکار که من:  غوغا

 عمارت ادیب شهیم هفته کی هی روژان هوداد: دادم ادامه که کرد سکوت

  بمونه من شیپ

 ..... سکوت

 پارک نیماش ، عمارت دمیرس قهیدق ستیب از بعد و کرد شتریب سرعتش

 روژان یبرا در ، شدم ادهیپ منم ، خونه داخل رفت و شد ادهیپ و کرد

  ، میشد عمارت وارد قدم هم ، شد ادهیپ اونم کردم باز

  ، خدا به زشته: روژان

  ، دارم کار تو با من بزن غر کمتر تو ایب: غوغا

 رگ با یا قهوه هم درش اتاق نیدوم بال برو: گفتم میدیرس که پله به

  ییطال یها

 بچه که شدم حال وارد ، شد دیناپد دمید جلو از و باال رفت هارو پله

  دمید هارو

  ؟ روز کل یبود کجا یاج سالم: یکالر

  گهیم راست: هانا

 شیپ روژان یبرا یاتفاق هی ، بگم تونمیم فقط ها بچه درجواتون: غوغا

 نجایا یا هفته هی هی اوردمش هم االن و شیپ برم شدم مجبور بود اومده

  نیبد اجازه شما اگر البته ، باشه شمیپ

 اگر بابا برو: گفت و سمتم کرد پرت رو بود دستش که یبیس یکالر

  باش راحت خودته خونه نجای،ا(  اورد در منو یادا) نیبد اجازه شما

  ازتون ممنونم یلیخ:  غوغا

 کنار نیبزار هارو پرت و چرت نیا و تعارف و ممنون نیا: منید

  فود نگریف با کن درست یشمال کوفته برام فردا زتیعز جان غوغا



 
 
 

 

  کنه درست برات تا ریبگ زن برو یاورد ریگ کلفت: هانا

 ... بشه نیا زن که یدختر اون دونمینم من: یکالر

  درختچه همون ای: گفتم حرفش وسط دمیپر

  کنه خوش دل خوادیم تو یچ به:  داد ادامه یکالر

 خوشه دلت داداشم زیچ به تو نیهم االن ، گهید زمیچ به خب: منید

  گهید

 ، بستم هم در اتاقم داخل رفتم و ها پله سمت دمیدو عیسر نییپا سر با

  شده چت: روژان

 خجالت زدن ها بچه یحرف هی ستین یزیچ:  گفتم و سمتش برگشتم

  هست کمد تو لباس کن عوض لباست پاشو دمیکش

 فکر هی دیبا ، تخت لبه نشستم ، بردار لباس رفت و شد بلند روژان

 که یکار یول شیزندگ و خونه سر برگرد تا کنم روژان یبرا یاساس

 یها صدا هی ، کردنه فراموش و دنیبخش قابل ریغ کرده اریکام

 یزیچ گهید تا دادم تکون رو سرم ، دیشیم اکو یه ذهنم تو ینامفهموم

 بود که یچ هر نبود من یها زمزمه نیا یول ، نکنم زمزمه ذهنم تو

 سرم به یدودست و موهام نیب بردم رو دستمام روش نداشتم یکنترل

 تا ، شدیم شتریب و شتریب یه ها زمزمه نداشت دهیفا یول اوردم فشار

 باز سرعت با اتاق در ، افتادم نیزم یرو و اورد درم پا از که یحد

 .... و شد

 *59 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ_

 ، شدیم شتریب شتریب یه ها زمزمه ، کنم باز تونستمینم چشمام درد از

 در یک نمیبب کردم باز هینم رو وچشمام دادم فشار هام شققه رو دستمو

 دمیکش و سمتم دیدو. دمید رو هوداد....  که کرده باز دفعه هی رو اتاق

  ، موهام رو گذاشت دستشو ، بغـــلش تو



 
 
 

 

  کنهیم تمیاذ.... ها زمزمه....  آخ: غوغا

  یشیم آروم هم تو  بشم آروم بزار ستین یزیچ باش آروم:  هوداد

....  بشم آروم من یگیم تو رمیمیم درد از...  آخ....  دارم من: غوغا

 یشــیم آروم توهم... ییییآ

  هست من بخاطر: هوداد

  ؟ چه یعنی ، کشمیم داره آخ: غوغا

 ، موهام نیب برد رو دستش دو هر و داد هیتک نشیس به رو سرم هوداد

  شدم اروم دینکش هیثان به

  بگم تونمینم:  هوداد

  ؟ یبگ بهم یتونیم رو یزیچ چه یبگ شهیم: غوغا

  یچیه: هوداد

  نکنه درد دستت: غوغا

  ؟ یندار گهید درد:هوداد

 .............. و مرموز نقدریا چرا تو:  غوغا

 شدن جمع قاجار لیا دمید ،که سمتش میکرد رو دو هر روژان غیج با

 فاصله ازش کم هی و کنار دمیکش هوداد نهیس رو از رو سرم ، اتاق تو

  گرفتم

  اتاقم ایب غوغا ، بشنوم خوامینم هچکدومتون یصدا:  هوداد

 .....نش شهیم: غوغا

  نه: هوداد

 و یکالر رونیب رفت اتاق که نیهم ، رونیب اتاق از رفت و شد بلند

   ، سمتم اومدن هانا



 
 
 

 

  هیعیطب ها زمزمه نی؟؟ایبهتر االن:  یکالر

 انوقت هیعیطب همه و همه اتفاقات همه شما دست از:  گفتم یکالفگ با

  ورتون و دور یها اتفاق و شما از دونمینم یچیه من

  ، ستادمیا اتاق وسط ، بود نشسته تخت رو ، هوداد اتاق رفتم و شدم بلند

 ییها نیتمر هی بعد به امروز از ، یرینم ییجا من اجازه بدون:  هوداد

 بهم رو میخونسرد همه ، یبزار کج پاتو ، تمیمرب خودم کـــه یدار

  یزنیم

  چشم: غوغا

  هیخال وقتم فردا ، شهیم شروع صبح فردا از:  هوداد

  تخت رو بزار برام لباس حموم برم خوامیم هم االن

 اورد در ساعتشو پنجره کنار زیم سمت ،رفت برداشت رو اش حوله

 رو چهارمش قدم ، حموم سمت رفت برگشت ، زیم رو گذاشت

 گفت و زد پلک و ستادیا هو هی که شد حمام در به کینزد برداشت

  شده عمارت وارد یکی:

 ییصدا و سر بدون رو پنجرو اتاق گوشه انداخت اورد در تنشو یرکاب

 .....و دخترا شیپ اتاقم برم که گفت اشاره و مایا با کرد باز

 *60 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 نشسته تختم رو دخترا ، اتاقم داخل رفتم کنم هوداد نگاه نکهیا بدون

  سمتم اومد هانا شدم وارد که نیهم ، بودن

  ؟؟ شد آروم ؟؟؟ شد یچ:  هانا

 ......خواهـ: غوغا

  ؟ نجاستیا یکی سسسسسیه: هانا



 
 
 

 

  هینیبب رو زایچ نیا دینبا میکن کاریچ رو روژان: گفتم ینگران با

 تو ای کن مشیقا تخت ریز ببرش شد جور هر( صدا نیارومتر با:) هانا

  یوارید کمد

 یبش میقا کمد داخل یبر دیبا ایب اومد دزد...  زهیچ روژان: غوغا

  سیپل نیبزن زنگ خب ؟؟؟ هااان: گفت و نییپا اومد تخت رو از

 اتاق از رونیب دنیدو زمان هم یکالر و هانا

  ؟ اومده دزد یگینم مگه ؟؟ رنیم کجا نایا: روژان

 نگران ، بدو بدو: گفتم و یوارید کمد سمت دادم هل رو روژان دستم با

  نباش اونا

 در شد هم یچ هر یشیم میقا ها لباس پشت:  گفتم کردم باز کمد در

  یاینم

  که بستم رو کمد در ها لباس پشت رفت روژان

  خطرناکه نجایا ایب کجا تو: گفت

 یدیفهم رونیب یاینم ساکت:  غوغا

 و ستادمیا دمیرس که ها پله به ، گذشتم راهرو از و رونیب اتاق از دمیدو

 گفت که دمیشن رو یکالر یصدا ، دمیند یزیچ یول دمیکش یسرک هی

 نباشه معلوم مبل پشت بندازش ببر نیزم رو بکشش:

 هی یدستا هانا که دمید رو حال داخل ها پل رو شدم خم کم هی

  ها مبل پشت برد نیزم رو دیکش رو جون بدون  مرد

 همراه به هوداد بزرگ مادر بزرگو پدر و شد باز که دمیرود حال در

 پله نرده از ، خونه کتاب دکور سمت رفتن و شدن وارد گهید نفر چند

 دوتا گردن که دمید رو هوداد ، نییپا رفتم یا پله چند و گرفتم فاصله ها

 اطیح سمت برهیم و کششون یم نیزم یرو داره و گرفت رو مرد



 
 
 

 

 رونیب زدم در از و اومدم نییپا ها پله از یصدا و سر بدون ، یکنار

 کردم نگاه اطیح یها درخت نیب یچ هر یول ، هوداد دنبال رفتم

 چشمم دو نیهم با خودم ، بود جا نیهم نکهیا رفت کجا اع دمش،یند

 یزیچ ارمیب در کارش از سر هست اطیح یکجا هر برم دیبا ، دمشید

  ؟؟؟ رفته کجا یعنی ، گنینم بهم که

 کردم شروع و و راستــم سمت ی شققه رو روگذاشتم اشارم انگشت

 کاریچ نجایا:  دمیشن گوشم کنار رو هوداد یصدا که ، کردن فکر

  ؟ یکنیم

  بگم بهش یچ حاال ، سمتش برگشتم درجا صداش با

 ینم نخوام من یدونینم تو ، یاریم در یدار یباز کارآگاه:  داد ادامه

  یاریب در سر یزیچ از یتون

 ادامه که بدم بهش برهم درهم جواب هی اومدم و ریز انداختم رو سرم

 االی(.  اخم با) ، تیباز آگاه کار از نمیا تیاحترام یب از اون:  داد

  اتاقم ایب دنبالم

 هتیتنب االن ، یموند یم روژان شیپ ادم بچه مثل ریبگ درد غوغا یا

  ، یبش هم بلند گهید ینتون که کنهیم

  من سر تو خاک یا ، رونیب ومدمینم کاش

  نزنتم کنه خدا ، دنبالش رفتم منم خونه سمت رفت هوداد

 از من یکرد فکر ای، شهینم تموم ریمس ، یایب آروم یکرد فکر: هوداد

  کنمیم یپوش چشم خطاهات

  کدوم چیه: غوغا

  باش زود: هوداد



 
 
 

 

 یکرد فکر: گهیم بعد هست یدراز لنگ بابا خودش یبرا گفتم ذهنم تو

 من قدم سه عاقل ادم خب کنمیم یپوش چشم خطاهات از من یایب اروم

 یبلند یصدا با هوداد دمیرس که پله به ، هست تو قدم هی

 برو االی غوغا ، نیاینم من اتاق سمت گرفت هم شیآت خونه اگر:  گفت

  اتاقم

 ....که باال رفتم یکی یکی  هارو پل لرزون یپاها با

 *61 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 باره نیا در غوغا دوست نینزار دخترا:  گفت هوداد که بودم هشتم پله

  بدونه یزیچ

 اتاقش در جلو و گذشتم راهرو از ، دمیشن سرم پشت هاشو قدم یصدا

 نیگینم بهم ، بده حق منم به خدا به  : گفتم افتاده نییپا سر با ، ستادمیا

 که ومن کاراتون از ارمیب در سر خودم مجبورم ،منم نیهست یچ

 .......فرار

  ، باش اتاقم در پشت اماده صبح پنج ، شب سه ساعت االن:  هوداد

 چشماش ، عقب رفتم قدم هی که جلو اومد قدم هی و کرد باز اتاقش در

 قانون خالف چرا یترسیم نقدریا که تو: گفت و دوخت چشمام به رو

  ؟ یکنیم عمل من یها

 حرفم ینجایا به) تا تونمینم من کنمیم خواهش اتاقتون امین شهیم:  غوغا

 (بستم چشمام دیرس که

 ...... خواهش شمیم ناراحت ، کشنیم موهام رو دست ای نیکنیم بغلم

  اتاق داخل برو: هوداد

 .... گفتم که من اخه:  غوغا

  داخل برو:  هوداد



 
 
 

 

 با نشست اتاق وسط مبل رو و شد وارد سرم پشت ، اتاق داخل رفتم

  ، نشستم مبل رو رفتم ، روش به رو مبل به کرد اشاره دست

  شنومیم خب: هوداد

  ندارم ی...حرف ن...م...م:  غوغا

 حق ، بمونه دیبا تو و من نیب فقط شهیم گفته نجایا یچ هر:  هوداد

 یحرف یهست یمیصم باهاش هم یلیخ که دوستت ای هانا به یحت یندار

  یبزن

  چشم: گفتم بهش جواب در

 به دست هم آسمون و نیزم ، کن گوش هام حرف به خوب:  هوداد

 خودم که ییبایز گودال نیا ، کنن جدا ازم توننینم رو تو بدن هم دست

 با یریبپز بخوام من یوقت تا دیبا رو ستین هم قتیحق که ساختم برات

  ارمینم در سر هاتون حرف از من:  گفتم یجیگ

 ..... نیدروغ ؟؟؟؟چرا یگودال چه

 ........با تو: هوداد

 ، رونیب زد اتاق از و شد بلند و کرد قطع رو حرفش هوداد یباصدا

 رو تر مسن مرد و زن دوتا و مرد و زن هی ، رفتم دنبالش و شدم بلند

 با و بود ستادهیا من به پشت هم زن هی ، ستادنیا حال وسط که ، دمید

 داد به یکی ملت یآها:  گفتیم داد

 .... برسه من

 نرفت مگه..... کنهیم کاریچ نجایا نیا ، صورتش دنیباد که زد یچرخ

 .... برگشته چرا

 62 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_



 
 
 

 

 ، برگشته چرا ، ــــنمیزم یرو آدم نیتر فیکث نظارگر من

  چراااااااااااااا؟

 کباری ، کرد نگاه رو بود دشید تو که ییاونجا تا رو خونه دور دورتا

  دید منو که برگردوند ها پله سمت رو سرش

 ،تازه من نیاین میزندگ ور و دور گهید ، ات نوه نمیا هخامنش یآقا_ 

 یزیچ باره نیا در شوهرم خوامینم ، چشمیم رو یزندگ طعمه دارم

 اذدواج درست مرد هی با عمر سال یس بعد که حاال نیبزار ، بدونه

  باشم داشته آرامش خودم لیم به اونم کردم

 در تونمینم من ، کنم یریجلوگ افتادنم از تا گذاشتم نرده یرو رو دستم

 رو قتیحق کردم شروع گلوم تو بغض با ، باشم ساکت زن نیا برابر

 مادر رو تو من ، یبود پدرم و من یزندگ اضافه حکم فقط تو:  گفتن

 یلباسا تو نیا بخاطر ، داشت دوست رو تو من یبابا ، دونستمیم خودم

 یکرد انتیخ بهش تو ، کردیم کار شب تا صبح از یبپوش دار مارک

 ...... ییها یبخت بد نیا تمام یبان و باعث تو

 بخاطر فقط من تو پدر یستین و ینبود من دختر تو بدون خودتو حد-

 بشم راحت بابام چنگال قاشق قرن  یالک یها قانون دست از که نیا

 ، شدم ینم سالشه ۳۵ که یمرد زن نبودم مجبور اگر من ، شدم زنش

 دنبالت اومده بزرگت پدر  دمیرس داشتم که ییاهایرو به من بدون فقط

 نجایا وردمشینم ، زنهیم بهم رو دمیجد اذدواج که کردینم دمیتحد ،اگر

 هی حقم ساله ۲۷ من   داشتم حق من بدون ، بدن زجرت همچنان تا

  نبوده ساله ۴۰ رمردیپ

  نباش چشمام جلو وقت چیه گهید برو فقط برو: غوغا

 جلو هوداد ، پله سمت اومد محکم یها قدم با بود ستادهیا که یرمردیپ

  کرد سد رو راهش و ستادیا ها پله

  نشیببر خودتون با دمینم اجازه من:  هوداد



 
 
 

 

 بخوام که ندارم یشخ خصومت شما با خوامیم رو ام نوه فقط من پسر_

 ، نیدیخر ازش رو ام نوه شما گفت من به ستاره ، باهاتون کنم دعوا

 یول نیدار یخوب یمال یاوضا شما ،درسته خوامیم رو ام نوه فقط من

  رهیم حدر به شرکتتون چندساله شهرت تمام بفهمه لسیپ اگر

  درک به هه: هوداد

  برمیم رو ام نوه و گردمیبرم سیپل با من پس_

:  گفتم بودن چشمام مهمون شهیهم که ییاشکا با بره که کرد گرد عقب

 نیومدین چرا پدرم مرگ بعد ، بودن کجا حاال تا نیمن یبابا پدر شما

  دنبالم

 تو که کرد عقد رو یزن من تیرضا و خواسته بدون پدرت دخترم_

 گذشته و میهست یسنت خانواده هی ما ، نبود تحمل قابل اصال ما خاندان

 اش گذشته از یچیه ما  میبدون دیبا رو شهیم عروسمون که یدختر

 که یا گذشته هم بود زیانگ بر تعجب دختر   خود هم و میدونستینم

  ، برمتیم و گردمیبرم من ، دونست ینم چکسیه

 ، زدینم حرف چکسیه ، شد دیناپد چشمم جلو از یا گهید حرف بدون

 ،سوال سوال   از پر سرم که  یا ساله ۱۴ دختر   من.  نیسنگ یسکوت

 یک تا ، لمیف مثل شده میزندگ ، دهینم بهم رو جوابش چکـــسیه که ییها

 ..... بدونم دی،نبا کجا تا

 نرده نصف ، دیکش رو نرده کباری و نرد رو گذاشت رو دستش هوداد

 کرد پرتش و چرخوند سرش یباال رهیدا مین دستشو ، شکست یچوب

 دکور کل ، بود شده کار وارید داخل که خونه شهیش تمام دکور سمت

  ، نیزم رو ختیر و شد خورد

 ، دیرس انیپا به ،نقشه کن مرخص رو زنش و مگنس هاکان:  هوداد

 ، میریم نجایا از االن نیهم غوغا و من ، کن آماده هم میشخص مایهواپ

  ، خونه نیبرگرد هم شما



 
 
 

 

 یخوایم بکش میبکش یخوایم هیکاف گهید ، امینم ییجا تو با من:  غوغا

  تو با امینم  من کن یکن ام کهیت کهیت

 میتصم خودت یبرا و شو خفه: گفت شده چفت هم یرو یها دندون با

  یاینم ای یایم که رینگ

 رو غوغا ینزار اگر بگم بهت گفت و زد زنگ عمو زن داداش: هاکان

 برد رو غوغا که نیهم گفت و زهیریم بهم زیچ همه ببر خودش با

  ششیپ یبر یبرگرد

 کنهیم براقرار یذهن ارتباط باهات االن خودش

 نه نه نه گفتیم یه لب ریز هوداد ، گذشت سکوت به یا قهیدق ده هی

  شهینم نه مادر

 راهرو ستون از یقسمت هی که زد رو راه ستون به یمشت قدرت با

  ، ختیر و شد خورد

  اومدن ها سیپل: هانا

 به بخاطر من ، گمیم یچ نیبب کن باز هاتو گوش خوب غوغا: هوداد

 بدون یول فرستمیم بزرگت پدر با رو تو مسائل یسر هی ننداختن خطر

 پس ، فهممیم یکن یهرکار یبر جا هر ، نفس به ،نفس قدم به قدم

 که یاونجا از یزود به ، یمن خانم تو ، کن جمع رو حواست خوب

 فرستمشیم االن من مادر ، خودم شیپ گردونمیم برت یریم یدار

 نکن تکرار یه ، باشه

 مأمور دو همراه به شد خونه وارد بزرگمه پدر گفت که یمرد همون

 زور به نکهیا یبرا شدن شما یشاک هخامنش یآقا محترم یآقا: مأمور

  نیداشت نگه رو اشون نوه



 
 
 

 

:  گفت یدسپاچگ با هاکان ، نگفت یچیه و کرد مشت دستاشو هوداد

 کم هی داداشم ، نیببر رو اتون نوه نیتونیم شما هخامنش یآقا دیببخش

  بود یعصب

  میکن  حل رو موضوع جا نیهم تا نیتینس یشاک اگر: مأمور

  میبر ایب دخترم. ستمین یشاک گهید نه:  هخامنش

:  گفت هوداد که یبعد پله رو بزارم خواستم ،پامو شدم بلند پله رو از

 غوغا با یصحبت هی من ، نیاریب یچا ای قهوه هی هخامنش یآقا یبرا

 پله هم هوداد ، حال سمت کرد ییراهنما رو بزرگم پدر هاکان دارم

 دنبال و گرفت دستمو مچ حد از شیب تیاعصبان با و اومدم هاروباال

 دستمو نکهیا بدون و بهم دیکوب رو در و میشد اتاقم وارد ، دیکش خودش

 یکرم یمسافرت بزرگ فیک هی و اتاق گوشه کمد سمت رفت کنه ول

 و کرد باز یدست هی رو پشیز و تخت رو گذاشت و اورد در رنگ

 به ماه برات دمیم بهت هم کارت هی ،یبریم رو هاتو لباس تمام:  گفت

  ، یرینم ییجا من اجازه ،بدون یبریم رو تیگوش ، زمیریم پول ماه

  ، کن جمع لباسات: گفت و کرد رها دستمو

 خداروشکر ، کردن جمع هامو لباس کردم شروع و کمد سمت رفتم

 بروز رو میخوشحال تونستمینم یول شمیم خالص دستش از دارم کردم

  ، بدم

 دو هر و  ستادهیا گوشه هی هوداد ، چمدان تو گذاشتم رو ها لباس تمام

 هم گهید کیکوچ چمدان هی ، زد زل بهم و برد بشیج داخل رو دستش

 هی ، داخلش ختمیر شمیارا لیوسا و عطر و اوردم در بود تخت ریز

 و حاظر ،  دمیپوش هم قرمز شال هی و لباسم رو انداختم یمشک مانتو

  ، ستادمیا اماده

 یریبم یبخوا اگر:  گفت و سمتم گرفت رو میگوش و شد کینزد بهم

  یدیم جواب زدم زنگ هم



 
 
 

 

  ، کردم نییپا و باال رو سرم

 ییغذا یها وعده همه صبحانه نهار شام باش خودت مراقب:  هوداد

  ، یخوریم رو

 یتونینم گهید پس گردمیبرنم ام گهید رمیم نجــایا از دارم من:  غوغا

  یبگ زور بهم

 زر زر یه ،پس خودم شیپ گردونمیم برت بازم من(  اخم با:) هوداد

  نرو اعصابم رو نکن

 اون و مگنس مگه ، بگو بهم یول شمیم خالص دستت از دارم:  غوغا

  نبودن بابات و مامان خانم

  نه:  گفت درجوابم

 باز اتاق در برداشت هم بزرگ کارتون هی و برداشت رو چمدان دو هر

  میبر: گفت و کرد

 ، کردم یط یکی دوتا هارو پل و ، رونیب رفتم یحال خوش با اتاق از

  ستادمیا بزرگم پدر کنار

  نیبود ام نوه مراقب که مدت چند نیا بابت خداخافظ ، میبر: هخامنش

 ایب گفتم هم روژان به و کردم یخداحافظ نایا هانا با ، داد دست هوداد با

 دلم اهوم:  گفت اروم لبخنده با ، اریکام شیپ متیرسونیم راه سر

 رونیب رفتن و برداشتن رو لمیوسا منید و هاکان کنهیم یتاب یب بدجور

  میبر: گفت و گرفت دستمو هم بزرگم ،پدر

 و کردم رها رو بزرگم پدر دست راه نیب ، در سمت میرفت هم با قدم هم

 یدونینم:  گفت و هوداد سمت برگشتم  امیم منم رونیب نیبر شما گفتم

 ..... و شدم راحت دستت از که خوشحالم چقدر

 ..... یوا.......  کرد که یحرکت با
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 داشت زور به که ییصدا با و گردنم سمت آورد دستشو حرکت هی تو

 هم اونقدرا ، گردونمیم برت:  گفت سرم نزنه داد که کردیم کنترلش

  نباش حال خوش

 و گرفت سمتم رو اشارش انگشت و کرد رهام و اورد یفشار گردنم به

 یکنیم فکر نداره یدوام که یخوشحال هی به یدار فقط و فقط تو: گفت

  من شیپ اونم باشه تونهیم جا هی فقط تو گاهیجا ،

  شدم خالص دستت از: گفتم و در سمت دمیدو

  ، ستادمیا بزرگم پدر شیپ عیسر و کردم باز در

  خوبم نه: غوغا ؟ شده یزیچ دهیپر رنگ ، گهید میبر دختر: بزرگ پدر

 حکـــم برام که ینیآهن در از و میکرد یط رو اطیح ریمس باهم قدم هم

 گفت و ستادیا یــــدیسف سمند هی کنار ، رونیب میزد داشت رو زندان

  ، عقب صندوق زارمیم التیوسا من شو سوار:

 ؟ یچــ روژان فقط چشـــم: غوغا

 رفتن زنش با بود پسر اسم کنم فکر هاکان رو دوستت:  پدربزرگ

  برسوننش

  ، کرد حرکت و شد نیماش سوار یا قهیدق چند از بعد شدم نیماش سوار

  بپرسم ازتون سوال چندتا شهیم: غوغا

  بپرس باش راحت:  پدربزرگ

 ؟؟؟ بود نکرده صحبت شما با ازدواجش درمورد مگه بابام: غوغا

  ، زد خانوادشو دیق پدرم و نیشد جدا هم از که شد یچجور اصال



 
 
 

 

 بشه زنش بود قرار که یدختر درمورد ما با پدرت:  پدربزرگ

  میکن قبول مینتونست ما یول کرد صحبت

  ؟ چرا خب: غوغا

 من یول کنم قیتحق مادرت درمورد شد قرار روز هی:  بزرگ پدر

 من ، یچیه یمادر نه یپدر نه. نکردم دایپ یزیچ اش گذشته درمورد

 بشه خانواده نیا عروس مادرت بزارم ،و امیدرب پدرم رو تو تونستمینم

 که پدرم رو ازدواج یوندهایپ شهیهم خانوادمون بودن یسنت بخاطر ،

 و ادیب کوتاه اومد بارها ، رهیگیم میتصم هست هخامنش خاندان بزرگ

 خصوصأ و خودم ، دیشینم خب یول بشه عروسمون مادرت بده اجازه

 نیب پدرت شب هی که شد نیا و بود مهم برامون مادرت گذشته پدرم

 آباد ناکجا به هم راه هم و کرد انتخاب رو مادرت ، مادرت و خانوادش

  دمیم جواب رو سواالت هیبق خونه تو میرفت بزار ، رفتن

 و کردم باز نیماش در کنم نگاه رو رونیب که نیا ،بدون نیماش توقف با

  ، شدم ادهیپ

 وسط هم برگ یگرد حوض هی بود درخت تمامأ که بزرگ اطیح هی

 ، بودن دهیچ حوض دور تا دور یشعمون یها گلدون که بود اطیح

 نگاهم ، بود شده گذاشته حوض به کینزد هم بزرگ یچوب چهارتخت

 خونه هی ، دوختم چشم روم به رو خونه به و گرفتم گل و درخت از رو

 گرفته آغوش در ییبایز یها چیپ گل رو هاش نرده که بایز یول ساده

 خانواده گرم اغوش هی یبو دادینم پول یبو خونه نیا اطیح نیا ، بودن

  ، کننیم یزندگ کنارهم که دادیم رو یا

  خودته خونه دخترم داخل برو:  پدربزرگ

 ....ایب هارو چمدان کمکتون نیبزار:  گفتم و بزرگ پدر سمت برگشتم

  میبر ایب ، داخل ارشیم لیخل ، ستین ازین نه: بزرگ پدر



 
 
 

 

 یهرچ یول انتظارمه در یچ دونستم ینم ، خونه یورود سمت رفتم

  داخل برو: گفت و کرد باز رو در ، ادیب کنار باهاش دیبا بود که

 و زد یلبخند شـما ،اول گفتن یکیکوچ بزرگ:  گفتم و ستادمیا کنار

  کرده تیترب درست دخترشو پسرم: گفت شدیم وارد که جور همون

 ، شلوغه خونه که دادیم نیا از خبر دیرسیم گوش به ییصداها و سر

 بودن دهیچ مبل گوشه هی ، میشد حال وارد و میگذاشت یکوتاه راهرو از

 چند و دختر و پسر چندتا وار،ید به بودن داده هیتک متکا هم گوشه هی

 مبل یرو هستن بزرگتر هیبق از بود معلم صورتشون از که گهید نفر

  بودن نشسته

  نیبش نجایا ایب دخترم:  بزرگ پدر

 با ومدیم رونیب تا صداشون و سر که یجمع ، نشستم یتک یصندل رو

  سمتش برگشتم مرد هی یصدا با ، بودن شده ساکت من دنید

 تو ندارم خوش ومدین کیژنت جواب تا ، یمن پسر دختر معلوم کجا از_

  باشه خونه

 ...... شما پدر آما: پدربزرگ

 دکتر: پدربزرگ منه پسر دختر معلوم کجا از ، بشنوم یزیچ خوامینم_

  راه تو

 بعد ، اومد در صدا به خونه زنگ شد تموم بزرگ پدر حرف که نیهم

 به رو و ، کرد همه با یگرم سالم و شد وارد مسن مرد هی قهیچنددق از

  رمیبگ خون ازش تا کنن صدا رو دخترتون:  گفت بزرگ پدر

 ای اشاره هر با دخترو نیا نداره حق یکس ومدین شیآزما جواب تا_

  بچسبونه ما خاندان به یحرف

... ایدن یه خواستینم منو چکسیه چرا کردیم یرو ادیز داشت گهید

 کردم سکوت منم ، ریبگ خونه من از دیبا که گفت دکتر به بزرگم پدر



 
 
 

 

 جلو زور به ، شد بلند و گرفت خون ازم دکتر ، باال زدم لباسم نیآست و

  نزدم غیج که گرفتم رو خودم

  ارمیم براتون رو جواب گهید هفته تادو:  دکتر

  یدار فهرست هفته هی_

 خونه یورد در تا کرد اش بدرقه و زد حرف دکتر با آروم بزرگم پدر

  ، برگشت و

  ادیب شیازما جواب تا گمیب شیپ نیببر هم دختر نیا_

 نیهست بزرگ ، سالم:  گفتم جوابش در و شکستم رو سکوت

 ، ستمین نجایا خودم خواسته به من نیبدون نویا یول واجب احترامتون

 هی درمورد پدرم یها حرف مطمعنم رو یزیچ هی یول

 رمردیپ هی فقط نجایا من چون ، بوده دروغ یمیصم و خوب خانواده

  ، نهیبینم رو یکس خودش بجز که نمیبیم رو خودخواه

 و کردم اشاره بود نشسته مبل رو کنارش که یرزنیپ عکس به دست با

  نیشد باعث شما چون مرده زن نیا:  گفتم

 کرد انتخاب رو مادرت تو پدر یول زندست من زن ببر صداتووووو_

   شد فلج ادیز یناراحت از مادرش و

 اگر نیکرد پدرم حق در بد شما:  دادم ادامه و دمیلرز خودم به داداش با

 رو مادرم بود مهم براتون پدرم اگر زهیعز هم واره گوش زهیعز گوش

 رو پسرت که یحد تا نه یول خوب بودنتون یسنت نیا ، نیرفتیپذیم هم

 به شما ، یبزار مادرش دل یرو رو پسر هی داغ و یکن جدا خودت از

   مرده مادرش نیبود گفته پدرم

 یبفهم یتونینم هم سنت نصف ، هاان یزندگ از یدونیم یچ تو_

  چرا یلیخ درمورد



 
 
 

 

 نه ، نیدید زنش قبر سر باال رو مرد هی زدن زجه حاال تا شما: غوغا

 فلج یناراحت از زنت یشد باعث تو یگذاشت تنها رو پسرت تو ، یدیند

  ، بشه

 نیا باشه من خون از که یکس ، یزنیم اضافه حرف یدار گهید_

  ستین رفتارش

 رو قتیحق فقط احترام یب نه بوده نیتوه قصدم نه من بدون نویا: غوغا

 ، نیاین دنبالم  یمنف چه باشه مثبت چه اومد که شیازما جواب ، گفتم

 قبول رو زنش همراه رو پدرم یوقت ندارم پدرم خانواده به یازین من

 هام حرف شما نظر از اگر ندارم براتون من هم یگاهیجا پس نینکرد

  دیببخش خودتون یوار بزرگ به هیاحترام یب

 ...... که در سمت رفت و کردم گرد عقب

 *66 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_

 ); ); ); ); 

 چشماش از و بود زده زل بهم که دمید رو لچریو یرو زن ریپ هی

 یها چشم و داشت یگرد یها گونه و دیسف صورت دیبار یم اشک

 دادم بهش آروم سالم ، شدیم شتریب لحظه هر درخششون که یرنگ سبز

  رمیم نجایا از من نیبد منو لیوسا شهیم اگر: گفتم و

  میکن صحبت باهم اتاقم میبر ایب یبر زارمینم من دخترم:  پدبزرگم

 پدربزرگ دیدید که خودتون ستین من یبرا ییجا نجایا:  غوغا

 ستین خوب برات یناراحت ، نکن هیگر دلشاه  :

 ، زمیعز نرو:  گفت هیگر با و سمتم اومد آروم آروم لچریو رو رزنیپ

  نرو گهید تو دادم دست از رو بابات من ، نزار دلم رو خودتو داغ

 من یبرا ییجا نجایا:  گفتم و زدم زانو بود لچریو رو که پاش جلو

  نداره وجود



 
 
 

 

  یکس کنه تتیاذ زارمینم من ، بمون دخترم:  دلشاه

 اجازه با بهتره برم یول یدار لطف شما: غوغا

 لچریو رو از خودشو بزرگم مامان دلشاه که برداشتم  رو اول قدم

  وفتمیم پات به نرو نرو: گفت هیگر و پام جلو انداخت

  ، گرفتم رو اش شونه طرف دو و نشستم عیسر

 کنم جایب اصال من نینکن رو نکاریا گهید خدا رو تو ، رمینم: غوغا

  ، برم بخوام

  لچریو رو مشیگذاشت بابابزرگ کمک به و گرفتم رو بغلش ریز

 یک هر ، نیکن یخال براش هم میکنار اتاق ، اتاقم میبر ایب باهام:  دلشاه

  طرفه من با بهش بزنه حرف

 خونه نیا تو نداره حق منه خون و گوشت ، پوست از نشد معلوم تا_

 نینش یعصب شما چشم: غوغا بمونه

  باهام ایب دختر: دلشاه

  ، بردمش کرد اشاره که رو راه ته اتاق و گرفتم رو لچرشیو پشت

  کنار بزن هارو پرده: دلشاه

  چشم:  غوغا

 زانو کنارش ، پنجره کینزد بردم رو لچریو و کنار زدم هارو پرده

 یزیچ بزارم ها رفتار نیا من ، نینکن ناراحت خودتون: گفتم و زدم

  دمید رو ،بدترش  ستین

  ، یمن نوه تو مطمعنم من خوشگلم دختره:دلشاه

 هی:  داد ادامه و دیبوس رو میشونیپ و خودش سمت دیکش و گرفت دستمو

 بابات از ، شهیم مقابل طرف آرامش باعث که یی،بو یدار خاص یبو

  بگو برام



 
 
 

 

 یول گرفت زن ،بابام مامانم مرگ بعد ، کنم شروع کجاش از:  غوغا

 گفت یدار خانواده بابا دمیپرس ازش که باری یول ، بهتر نگم ؟ یزن چه

 ینم افتاده ییها اتفاق هی یول ، ندارمه و دار برام که دارم مادر هی من:

  ، نمشیبب تونم

  کنم تحمل رو یبتیمص نیچن دیبا که رفتم کج کجا ؟ خدا چرا:  دلشاه

 اتون نوه من اگر دیبد بهم قول هی:  گفتم و رودستش گذاشتم دستمو

  دیبگرد اتون نوه دنبال و دیبش خوب دیبا ، نبودم

 رو دیحم یبر شهیم یراست ، باشه یول یمن نوه تو دونمیم من: دلشاه

  یکن صدا

  چشم: غوغا

  دیببخش: گفتم آروم ، حال داخل رفتم و شدم بلند

 از کی کدوم دیحم آقا دادم ادامه سمتم برگردوندن رو سرشون همشون

  نیهست شما

  منم گفت و شد بلند نشونیب از یکی

 مار مثل ، یبزن صداش یندار حق ؟ یدار من پسر ریش کاریچ تو_

  یمونیم

  داره کارش بزرگ مامان متحرم یآقا: غوغا

  جلو دیبفرما شما امیم االن:  دیحم

  نگو بزرگ مامان بزرگ مامان ، نشد یچیه هنوز_

 سرعت با یزیچ هی که دلشاه مادر اتاق سمت فرستمیم داشتم برگشتم

 ..... و خودش سمت دیکش منو دستش با و شد رد جلو

 *67 پارت*       �� مغرور یـانروا ��فرمـ#_



 
 
 

 

 کباری و دیکش خودش سمت منو دستش با و شد رد جلوم از سرعت با

 کنم فکر ، دمیند یزیچ یول کردم نگاه ورم و دور ، کرد رهـــا دستمو

 شدم یاالتیخ

 یبگ ومدین شیآزما جواب تا یندار حق توهم ، نخور رو نایا گول-

  بزرگ مادر

 دلشاه که نیهم:گفتم و یراض خود از و عبوس رمردیپ سمت برگشتم

 من بخاطر نکهیا بخاطر فقط ، رمیم نجایا از منم بره خواب خانم

  ام شرمنده انداخت لچریو از خودشو

 شد باعث یزیچ افتادن یصدا که بزنه داد سرم که کرد باز لب رمردیپ

  شد بلند دلشاه مادر یصدا که گذشت قهیدق چند هی ، کننن سکوت همه

 باتو کردن یزندگ سال همه نیا بعد منم بره دخترم اگر نیحس:  دلشاه

  رمیم کنمیم رهات یکرد گرمیج به خون که

 پشت منم دلشاه مادر اتاق سمت دنیدو خانواده اعضا هیبق و رمردیپ

  دمیشن رو صداشون ، رفتم سرشون

 ادیب نیبگ رو دخترم رونیب نیبر همه نمیبب رو چکسیه خوامینم:  دلشاه

  نیکرد رونشیب ،نکنه شمیپ

  نه: رمردیپ

 ، طرفـم اومد هم در یابروها با رمردیپ دمید که گذشت قهیچنددق هی

 به کن دعا برو فقط و فقط:  گفت و گرفت سمتم وار دیتهد انگشتشو

  ششیپ برو ، یبمون نجایا یتونیم که اونه بخاطر فقط که زنم جون

 که دمید رو دلشاه مادر شدم اتاق وارد و شدم رد کنارش از ریز به سر

  ، تخت رو گذاشتنش گهید نفر هی با دیحم پسر همون

  نجایا ایب دخترم:  دلشاه



 
 
 

 

 و دستم رو گذاشت دسشو ، نشستم تخت لبه و شدم کینزد تختش به

  دیباریم عشق و محبت چشماش از ، دوخت بهم چشماشو

  نیبزار تنهامون(  لب ریز:) دلشاه

  نمیبش کن کمکم: گفت دلشاه مادر ، کردن ترک رو اتاق که نیهم

 نشست که نیهم نهیبش کردم کمکش و تخت تاج به دادم هیتک متکا هی

  پام رو بزار سرت: گفت

 .... بعد درد پاتون شما نه: غوغا

  بزار رو سرش خوبه حالم من:  دلشاه

  ، تخت نییپا کردم زونیآو هم پاهام و پاش رو گذشتم رو سرم

 و دنیکش صورتم رو دستشو کرد شروع و میشونیپ رو گذاشت دستشو

 کم کم ، داد ادامه هاش نوازش به و زد کنار و شالم ، موهام نیب بردن

 ..... بــرد خوابم و شد گرم چشمام

 "بعد هفته کی"

 هفته هی نیا تو ، دلشاه مادر اتاق رفتم و دمیچیپ موهام دور رو حوله

 وقت یبعض که کردیم محبت بهم نقدریا ، بودم کرده عادت بهش یلیخ

 مشیبرد هم جلسه چند هی تازه ، ستین اخمو رمردیپ اون زن گفتمیم ها

 بدنش یها سلول انگار خوبه حالش یلیخ االن گفت که دکترش شیپ

  ، شدن زنده دوباره

 هاشو اذدواج دمیفهم ، دمیفهم خانواده نیا از زایچ یلیخ هفته هی نیا تو

 و نیحس اسمش هست خاندانشون بزرگ که رمردیپ نکهیا و هیلیفام

 یچندبار فقط و بود رفته ادمی کل به رو هوداد ، هست یسنت هم یلیخ

 فکر تو از دلشاه مادر یباصدا بودن زده زنگ بهم یکالر و هانا

  اومدم رونیب

  ؟ یخوریم سرما کنم خشک موهات ایب یمادر: دلشاه



 
 
 

 

 ازتون سوال تا چند هی و کنمیم خشک موهام من ، دلشاه مادر نه: غوغا

  پرسمیم

  بگو جانم: دلشاه

  ؟ زارهیب و ادیم بدش من از نقدریا نیحس شوهرتون چرا:  غوغا

 هام نوه از بزار اصال ، ینپرس ازم نیا درمورد شهیم دخترم:  دلشاه

  بگم برات

  باشه: غوغا

 نوه هی خب یول ، زنیعز برام و دارم دوست رو اشون همه من: دلشاه

 تمام ، گهید یزایچ ریدرگ ای کار ریگ در اش همه ای نجایا ادینم ادیز ام

 کم یلیخ من که یکی همون جز ، دارن نامزد هم میپسر یها نوه

  نمشیبیم

  ؟ هیچ اسمش: غوغا

 شیآزما جواب امروز و گذشته هفته هی دخترم غوغا ، احسان:  دلشاه

  ادیم

 .... از یترس چیه که من دلشاه مادر دونمیم: غوغا

  ، موند نصفه ،حرفم دیحم یصدا با

  ادیم دکتر االن حال داخل نیایب ، بزرگ مامان: دیحم

  میبر باهم پاشو دخترم:  دلشاه

  چشم:  غوغا

 میرفت اتاق از ، دادم حرکتش و گرفتم و لچریو یها دسته و شدم بلند

 پام که دیکش یریت چنان دلم ریز کبارهی، میگذشت رو راه از و رونیب

 دلشاه مادر دیببخش  : بگم تونستم فقط حال یب و ، دنیلرز کرد شروع

  امیم االن منم دیببر رو



 
 
 

 

 کم هی و دلم ریز گذاشتم دستمو ، یبهداشت سیسرو رفتم و برگشتم یسر

 وارید به دستمو شد برابر دو دردش یول بشه اروم دیشا دادم بهش فشار

 .... و کردم ُسر که کنم یریجلوگ خوردنم نیزم از تا گرفتم

 *68 پارت*       �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 به رو کمرم راه نیب کردم ُسر و دادم فشار هم یرورو چشمام درد از

 جلو خوردنم ُسر از بتونم که نداشتن یجون پاهام یول چسبوندم وارید

 نیزم نیب کردم حس که دینکش هیثان به که شدم دیناام گهید ، کنم یریگ

 که کردم باز رو چشمام ، خورد صورتم به خنک مینس هی و آسمانم و

 فکر:  گفتم کنم کنترل رو زبونم بتونم نکهیا بدون...... خداااااا ای........

  اووووووف شهیم ظاهر هو هی  جن مثل ، شدم خالص دستش از کردم

 زبون بلبل خوب ندادم نشون خودمو هفته کی هی خانوم غوغا:  هوداد

  اهان هستم جن من که ، یشد

  یا فرشته تو نه: گفتم هوا یب

  ام فرشته که: گفت خندون یچشما با

  گل یگل نه: غوغا

  گلم که: هوداد

  یسنبل نه: غوغا

  سنبلم که: هوداد

  باشه داشته دوست خودت یچ هر اصال:  غوغا

  دمید رو یا دهیچیپ هم در یها شاخه که کردم ســرش پشت به نگاه

  کوچولو موش نخور تکـون: هوداد

  شهیم نگران دلشاه مادر االن ، کن ولم ؟ یاورد کجا رو من: غوغا



 
 
 

 

 هم یهوداد یبگ دینبا هفته کی نیا تو تو ، شو ساکت فعال:  هوداد

  هست؟

  نه( کلسیر یلیخ:)غوغا

  ، شهیم زیلبر صبرم دار گهید غوغا:  هوداد

  بشه خب: غوغا

  کنم ادبت تونمینم یباش نجایا یکرد فکر االن: هوداد

 دهیند مارو یکس تا برو نجایا از هم االن ، یتونینم معلوم خب: غوغا

  باهم اونم

 بتونه یکس آسمان و نیزم نیب کنمینم فکر( مغرورانه نگاه با:) هوداد

  مارو نیبب

  ؟ یچ: غوغا

  ستین بد یبنداز نییپا به نگاه هی: هوداد

 تکون ، متر ده حد در دارم فاصله نیزم با یلیخ دمید که کردم کج سرم

  ، گرفت رو کمرم یدست دو هوداد که خوردم یدیشد

  ؟ یآورد کجا منو: غوغا

  میا درخت یرو االن:  هوداد

 وفتمیب اگر یدونیم ، یا ونهید تو....  خدا ای ؟ یکنیم یشوخ: غوغا

  ناکام جوان منه شکنه،یم پامون دست

  نترس: هوداد

  انسان هی نه یشدیم مونیم دیبا تو ، نییپا ببرم درخت از منو:  غوغا

 ، یزنیم زنگ نمیبب نزنم زنگ دنتید امین خودم هفته هی گفتم:  هوداد

  کرد کنترلت شهیم کتک با فقط نمیبیم نه یایم عقل سر



 
 
 

 

  خوامتینم من آخه: غوغا

  ، دمیم نشنونت:  زد داد صورتم تو و شد یعصب هیثان از یکسر تو

 لحظه چند تا دکتر گفت اومد دیحم که یزمان) شالم سمت اورد دستشو

 و کرد باز رو شال و(  دمیپوش شال حال میبر دلشاه مادر با ، ادیم گهید

  ، اورد صورتم کینزد رو سرش

  شهیم یعصب غضب زیم اون االن ببر منو خدا رو تو: غوغا

 ارین صورتت:  گفتم یاشک یچشما با که نداد نشون یالعمل عکس چیه

  نه ، جلو

 رو اش قطره هی بزن پس رو اشکات نیا:  گفت و باال اورد دستشو

  کنمیم رو نخوام که یکار نییپا بخور سر ات گونه

 کرد مشت دستشو ، شد گم هام مژه نیب قطره هی حد در اشکم که نیهم

 یرو و کرد عوض رو جهتش راه نیب صورتم سمت اورد سرعت با و

 ، اورد فرود بود گذاشت دیخواب حالت به منو روش که یدرخت شاخه

 و شد یخال کمرم ریز بعدش و دمیشن رو چوب خوردن ترک یصدا

  ، خودش سمت دمیکش عیسر

  یروان( لب ریز: ) غوغا

  باشه حرفات به هواست پس بزارمت سالم یخوایم اگر: هوداد

 سکوت صورتش یقرمز دنید با که صورتش سمت کردم روکج سرم

  چشم گفتم لب ریز باز و کردم

  نیآفر: هوداد

 ... اخه دلشاه مادر یبرگردون منو شهیم: غوغا

  داره شرط: هوداد



 
 
 

 

 حدقه از چشمات تونستمیم اگر نکهیا هیمعن به کردم نگاهش یجور هی

  وردمیم در

  ؟ یشرط چه:  غوغا

 بزرگت مامان شیپ البته ، اتاقت امیم خودت اتاق یریم امشب:  هوداد

  هفته کی نیا بود نهیهم کارم شب هر شتیپ امیم من یباش هم

  تهیحال نامحرم محرم اوففففففف هوداد اوففففف:  غوغا

  روحم و جسم محرم هم یدلم محرم هم یول خب اره: هوداد

  ؟؟ کاریچ اتاقم یایب یخوایم: غوغا

 یزیچ هی درمورد:گفت و کرد نییپا و باال کردم خط یرو رو انگشتش

  میکن صحبت

 اومممممممممممم:  غوغا

 که ساده حرف هی رمیپذیم آسونه شرطش یوقت ، کردم فکر کم هی

 نکنم قبول هم شرطش نیا که کنمیم یکاری االن ، نداره اشکال

 ......نـ بگم من اگر انوقت:  گفتم و کردم نگاهش ،موشکافنه

  سیه:  هوداد

 که دادم سوق نییپا به رو نگاهم ، کرد اشاره درخت نییپا به چشمش با

 ییهو هی فکر هی ،با ستادنیا درخت ریز که دمید رو دیحم و بزرگ بابا

 دیکن کمکم کمک دی،حم بزرگ بابا: گفتم بلند یصدا با
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  بزرگ ،بابا کمک: دادم ادامه غیج با

  بزن غیج بلندتر: هوداد



 
 
 

 

 رفتن و زدن حرف باهم دیحم و بزرگ بابا یول دمیکش غیج بلندتر

  ، نبود دمید تو که ییجا سمت

 دارم بار نیآخر یبرا غوغا ، شنونینم رو صدات نخوام من تا:  هوداد

 ..... یبخوا اگر گمیم

 قبول هم شرط یبگ تو چه هر اصال چشم باشه: غوغا

 از برات رو ایدن یبود کن گوش حرف ینجوریهم شهیهم اگر:  هوداد

  کردمیم باتریز هم بهشت

  ؟؟؟ یبرگردون منو شهیم حاال: غوغا

  میهست دلشاهت مادر خونه اطیح داخل که نبرمت یدور یجا: هوداد

  اتاقم رمیم خودم درخت نییپا ببر منو خب: غوغا

  ببند چشمات:گفت و کمرم دور کرد محکمتر دستاشو هوداد

 چشمام گرفت قرار نیزم یرو پاهام که قهیچنددق از بعد بستم چشمام

  ، کردم باز

 خوب گهید چندساعت هی تا هم دلت ،درد اتاقت داخل اوردمت: هوداد

  نره ادتی شرطمون ، شهیم

  رهینم ادمی هم شرط ، یگردوند برم که ممنون: غوغا

 اتاق از و کردم درست رو شالم ، رونیب رفت و کرد باز رو پنجر در

 راه که خونه آشپز در از ، دمیند رو یکس خونه داخل ، رونیب رفتم

  بودن نشسته حوض دور یها تخت رو ، رونیب رفتم اطیح به داشت

  اوناهاش ادیم االن هم دخترم دکتر:  دلشاه

 حق یکس نشده گفته شیازما جواب تا دلشاه( :  پدرم پدر پدر)نیحس

 بدونه من نوه رو اون نداره

  نشستم دلشاه مادر کنار تخت لبه دمیرس تخت به و کردم تر تند هامو قدم



 
 
 

 

  مثبته شیآزما جواب:  دکتر

  ، خودمه نوه دونستمیم من...  من:  دلشاه

  ستین درش گهید یشک:  پدربزرگ

 به رهی،خ شدم بزرگ پدر ریخ و کردمیم حضم داشتم رو دکتر حرف

  کردینم صحــبت و بود جلوش یچا فنجون

 صورتش تو یخوایم ییرو چه با حاال ، امونه نوه یدید حاال:  دلشاه

 یها حرف بهش و یکرد دعوا فقط مدت چند نیا تو ، یکن نگاه

  کشمیم خجالت دارم تو یجا به من یزد ینیسنگ

 رو گذاشتم رو دستم ، ستادمیا تخت نییپا و شدم بلند تخت لبه رو از

 ، دمیبوس رو دستش پشت و لبم سمت اوردم دستشو و بزرگ پدر دست

 هی امشب دیبا:  گفت و دیبوس رو سرم رو کنم بلند رو سرم نکهیا قبل

 گهید کوتاه شماهم بابا هیکاف گهید ، رمیبگ یخانوادگ یدورهم جشن

  مثبته که شیازما جواب نمیا نیایب

  ؟ نیکن یمعرف غوغا به رو خودتون نیخواینم دخترا:  دلشاه

 وقته یلیخ غوغا:  گفت و شد بلند بود دلشاه مادر کنار که شونیکی

 ، است حانهیر اسمم من ، شدینم خب یول بشم کالم هم باهات خوامیم

  پسر هم تا۱۱ ، داره دختر نوه تا ده بزرگ بابا

 وا،یش ، ساره ، کنم شونیمعرف من بزار هم ها خانم نیا خب:  دلشاه

  یشاد و دایش

  خوشبختم:  غوغا

  ماهم: ساره

  ؟ یبخون یخوایم یا رشته چه ؟؟ ییلویک چند ؟ سالته چند: دایش

  شد گرم بارهی فکت تو باز یکی یکی: یشاد



 
 
 

 

 ، دادم یتجرب کنکور ، لویک ۴۹ هم وزنم ، سالمه ۱۴:  گفتم خنده ته با

  هستم اش جهینت منتظر

 که تو ؟؟؟ یییییییچ:گفت و دخترا ما سمت برگردون رو سرش دیحم

  ؟؟؟ میدار مگه اغا ، شهیم مگه:  ساره.... یچجور سالمه ۱۴ یگفت

 خوندن یجهش شهیم جوابش یول ذهنتون تو سوال یلیخ دونمیم: غوغا

  کردن کمکم نفر چند هم کم هی و من

 غوغا: گفت و رونیب اومد خونه از یگندم پوست با بلند قد پسر هی

  خورهیم زنگ داره تیگوش

 دیحم دست داد رو یگوش که رمیبگ ازش رو یگوش خواستم و شدم بلند

 دیحم یدستا نیب رو میگوش ، کردنیم نگاه میگوش صفحه به دو هر ،

  ، بخوره بهش دستم نکهیا بدون دمیکش رونیب

  ، کردم وصل رو تماس ، هوداد اسم دنید با

  سالم: غوغا

  باتیز صورت یرو به سالم:  هوداد

  ؟ شده یزیچ: غوغا

  ؟؟ داره ادامه هنوز دردت دل نه:  هوداد

 مثل و شدم خوشحال کم هی بودم مهم براش و بود نگرانم که نکهیا از

  کم یلیخ یول کنهیم درد اره:  گفتم کنهیم ناز مادرش یبرا که یا بچه

 ، یشیم مهربون خوب ستمین روت به رو که یوقت من غوغا:  هوداد

  ؟ یشیم دنده کی و غد هستم شتیپ یوقت چرا

  ، یکنیم کار همه آخه ، ترسمیم ازت خب: غوغا

  یبزار کنار رو ترس نیا که کنمیم یکار شب حاال: هوداد

  اصال این نه: غوغا



 
 
 

 

 برو االن نیهم ، اتاقتم قهیدق وپنج هشت من هشت ساعت االن: هوداد

  عیسر اتاقت

 .....ـینم: غوغا

 کنم خوب دردت دل هم امیب تا برو(  یمهربون با) نکن یلجباز: هوداد

  ارمیم برات هیهد هی هم

 یطرف از یول دارمااا دوست هیهد من:  گفتم و کردم ذوق ها بچه مثل

 نگاهم یعصب یچشما اون با که خوادینم دلم من اصال ، ترسمیم تو از

  یکن

 در کنمینم نگاهت اخم با گهید بگه شخصأ هوداد اگر خب: هوداد

 مادر با که همونجور و کنار یبزار دنتیترس نیا توهم که یصورت

  ؟؟؟ یکن رفتار باهام مهربونتر هم اون از یکنیم رفتار دلشاهت

 و کردم قطـــع رو یگوش عیسر دمیشن میکینزد که ییها قدم یصدا با

 ... کنهیم کاریچ نجایا.....  من االن نیهم که نیا....  نیا......برگشتم
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 " هوداد زبان از"

 نفس از و کردمیم صحبت غوغا با و بودم ستادهیا بالکن تو حوله با

 قطــع یگوش هو هی که شــدمیم قرارتریب یه ، تلفنش پشت یها زدن

 بده جواب من یغوغا:  گفتم لب ریز و گرفتم رو شمارش دوباره ، شد

  شده تیزیچ نکنه غوغا ،

 با داره که دمشید و کردم حس رو بدنش ی،گرما کردم تمرکز یسر

 زدم لب ، قرمزه هم صورتش و کنهیم صحبت( دیحم) ارشوریخ اون

 ..... که.... تیعصبان از شدنات قرمز قربون:

 طرز چه نیا اخه من مادر:  گفتم و کردم بلند رو سرم.....  گردنم آخ

  ، اومدنه



 
 
 

 

  اومده مادرت یدینفهم که یشد غرقش چنان_

 ، ها یکرد پرتم یانجور ستمین دشمنت ، نیبب منو مامان: هوداد

  ؟؟؟ شد یچ گردنت_

  عکس قاب گوشه به خورد: هوداد

  ؟؟؟ عروسم کو ، نداره اشکال_

  ؟؟ عروسم کو یگیم دهینرس بعد یاومد یشد بلنـد چندماه بعد:  هوداد

 هوش و بلند کارش خوب نمیبیم نه پسرم نمیبیم تو در یراتییتعغ چه_

 من مادر:  هوداد نمشیبب خــوامیم اریب عروسم برو ، پرونده سرت از

 باهامون تونهینم  هنوز رو ی،کالر هانا فن،ی،است منید ، من غوغا

 یچ_ کنه حضم بتونه عمرن نهیبب رو شما اگر ، کنه برخورد یمیصم

 یشناسیم مادرتو خوب خودت ، کنه حضمم نتونه که هستم غذا من مگه

 عروسم برو بدو خوب پسر هی مثل پاشو پس شهیم همون بزنه حرف

  اریب رو

  ارمشیب بتونم که ستین یتیموقع تو االن:  هوداد

 یچ کادو براش ، نمشیبیم داشت وقت که یموقع هر ای فردا باشه_

  ؟ یگرفت

  کشهیم غیج یخوشحال از نشیبب مطمعنم که یزیچ هی:  هوداد

 بابام:  گفتم و کمدم سمت رفتم شدم بلند و گرفتم فاصله وارید از

  ؟ کجاست

  اتاقمون بزار هارو لیوسا رفت_

 البته ، دارم کارت ایب خانوما خانوم:  گفت که دمیشن بابارو ذهن یصدا

  کنهیم گوش داره هم مغرورت پسر نیا چون بگم واضح شهینم



 
 
 

 

 تو خورد که کرد پرتم و اورد در ،کفشش ییهو هی حرکت هی تو مامانم

  ، میشونیپ

  نکن گوش کنمیم صحبت شوهرجان و من یوقت ریبگ ادی گهید دفعه_

 رفت اتاق از و گرفتش هوا تو که کردم پرتش باز رو مامانم کفش

  ، رونیب

 ، نهیا از شتریب ببوسش خواستهیم حتما بابا حاال: زدم لب

 حرف به نینش برس کارات به برو پاشو خوب پسر: مامانم ذهن یصدا

  بفکر بند شوهر یها

  مادر چشم: هوداد

 یمشک شلوار و یمشک چرم کت و یشمی سبز شرتیت هی با رو لباسام

 رفتم ، نیماش دیکل برداشتن از بعد دمیپوش هاهم کفش ، کردم عوض

 هی که نیهم نییپا کردم پرت رو خودم و ستادمیا نرده لبه بالکن داخل

 نیزم یرو و گرفتم نشسته حالت به رو پاهام داشتم نیزم به فاصله کم

 و گذاشتم هم یخارج شاد آهنگ هی و شدم نیماش سوا ، اومدم فرود

 ..... رمیبگ رو غوغا کادو که رفتم

 »غوغا زبان از«

 تو رفتم سرم رو انداختم شال دمیپوش یقرمز گشاد شلوار و راهنیپ

  ، هیبق شیپ اطیح

  ادیم لتیاستا از خوشم یلیخ غوغا یوااا:  ساره

  هیبغل یحساب: وایش

  احسان ام نوه نمیا ایبیب دخترم:  دلشاه مادر



 
 
 

 

 با لخت یموها شد رهیخ بهش نگاهم خود به ،خود کردم بهش ینگاه

 ، بلند قد و بزرگ مامان یچشما رنگ به ییچشما و دیسف مهین یپوست

  داد سالمم جواب اونم کردم سالم ،خانمانه داشت ینازک یها لب

 همون احسانم من خوشبختم هخامنش خاندان دیجد عضو سالم: احسان

 گفت بزرگم مادر که جور

  خوشبختم: غوغا

 دو هر کرد اشاره احسان به دیحم دمید که شد بلند میگوش زنگ یصدا

 چشونه ستین معلوم نایا ، بود گذاشته تخت رو که میگوش سمت رفتن

😕 ،  

 دمید که بردارم رو میگوش و برسم زودتر که رفتم سرشون پشت عیسر

 راه اطیح به که خونه آشپز در جلو و بغلش ریز زده دستش دوتا هوداد

 .... یوا....  کرد که یحرکت با......... ستادهیا داشت
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 و میگوش صفحه رو گذاشتم رو دستم و  رسوندم تخت به ــعیسر خودمو

 نیداشت هم شیپ ساعت چند:  گفتم دیحم به رو تیاعصبان با  برگشتم

  ، ستین درست اصال کارتون نیا نیکردیم گوش رو حرفام

 کردم خم رو سرم ، نشستم ساره کنار و ندادم بهشون حیتوض اجازه

 ، اتاقم بره که هوداد به کردم اشاره ابرو و چشم با و ساره کمر پشت

 نیآفر هوداد کنم کاریچ حاال ، کرد اخم کم هی و نخورد تکون یول

 حیتوض برات رو زیچ همه خدا به ، امیب بعد تا اتاقم برو کنمیم خواهشم

  دمیم

 سمت برد بعد و گرفت سمت رو اش اشاره انگشت و باال آورد دستشو

  ، رفت و زد بهم چشمک هی، قلبش



 
 
 

 

 امکیپ یصدا بعد هیثان دو ، است منتظر ریغ هم هات چشمک یاله

  بود هوداد طرف از کردم باز رو امکیپ ، شد بلند میگوش

  نهیشیم دل به بدجور گفتنات یاله نیا: امکیپ متن

  ، دمیخند اروم ناخداگاه که هست روم نگاهش ینیسنگ کردم احساس

  یخندیم که داده اس بهت یک کلک:  وایش

 چکسیه: وگفتم کردم خاموش رو میگوش صفحه

  ایب دخترم:  دلشاه

 ستادمیا لچرشیو کنار ، شلوارم بیج داخل گذاشتم هم میگوش شدم بلند

  ادیم بهت یلیخ قرمز:  گفت که

  خودم لپو دلشاه مادر ممنون:  غوغا

 باخنده و شد ریسراز چشماش از اشک که یجور دیخند بلند دلشاه مادر

  خوبه یلیخ حالم یاومد که یموقع از:  گفت

 رو وهیم یها کیپالست و حوض کنار رفتم و دمیبوس رو اش گونه

 وهیم سر تو زدمیم دست با و شدم خم شتریب و کردم یخال حوض داخل

 رفتمیم که نیهم گرفتنیم پناه آب ریز به و خوردنیم قل هاهم اون ها

 رو خودم یشخص سرفه با ، باال ومدنیم تر سرتق یبعد وهیم سمت

 و ، دمیرس کارم ادامه ،به شخص اون به توجه بدون و دمیکش کنارتر

  انیب آب یرو ها وهیم گذاشتمینم و کردم شتریب رو سرعتم نباریا

  ، آب یرو گردندیبرم باز وهایم یکن را نکاریا هم چقدر هر_

 گذاشته برام دلشاه مادر که یا وهیم ظرف رفتم ، هیک نمیبب نکهیا بدون

 صدام اتاقم رمیم ، خوامینم شام من: گفتم و برداشتم رو دستش کنار بود

  نینزن

  باشه: ساره



 
 
 

 

 راه نیب که اتاقم سمت رفتم و بشقاب داخل گذاشتم گهید وهیم چندتا

  دمیشن رو نیحس و دکتر یصدا

  یکردیم چک دوبار دیبا رو شیآزما جواب:  نیحس

 شهیم تعجم باعث که یزیچ یول کردم چشک رودوبار خون من:  دکتر

 ...... که نهیا

 .... شد برابر چند تعجبم زد دکتر که یحرف با
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 خون از رو ژن من داره یمشکل هی خون یها گلبول نیبب: دکتر

 .....ج نتونستم

 مجدد ستین ازین گهید بشنوه صدات یکس هر ممکنه نجایا هیکاف: نیحس

 یبد انجام رو شیآزما

  منه خون و گوشت از شد معلوم

 چه حرفش نیا کردم، یحج خودم یبرا گهید باری رو دکتر یها حرف

  ؟ چه یعنی ، دهیم یمعنـــ

 ممنون ، کنمیم کارت به کارت رو شیآزما نهیهز یبر بهتر:  نیحس

  کمکت بابت

 دفعه نیا که خوب چه ، بستم رو در داخل رفتم و کردم باز رو اتاقم در

 به که بوده نگرانم کنم فکر ، نزد حرف درموردم تیاعصبان با نیحس

 نشده متوجه کنه خدا ، یکردیم چک رو خون چندبار دیبا گفته دکتر

 جلو دیسف پشمالو گوله هی گرفتن قرار با ، اتاقم در پشت من باشه

 با و بردم ادی از رو زیچ همه و نیحس و دکتر یها حرف تمام  صورتم

 چشماشو و خورد تکون کوچولو هی ، کردم نگاهش شوق و ذوق تمام

  من یخدااااا ، کرد باز



 
 
 

 

  نانازه چقدر:  غوغا

 حس هی که بود نرم نقدریا ، گرفتمش بغــل تو و سمتش بردم دستامو

 یصدا که کردمیم فیتعر ازش و کردمیم نگاهش ، داد بهم خوب

  شد بلند هوداد

 نقدریا دونستمیم اگر ، ها ستین بد یکن من به توجه کم هی:  هوداد

  دمیخریم چندتاشو برات یشیم یخوشحال

  ممنون یلیخ هوداد ییییییییییواااااائ: غوغا

  خوابه جیگ نگاه سبدش تو بزار رو گربه:  هوداد

  سبد تو االن زارمشیم چشم ازش اومده خوشم یلیخ خدا یواااا:  غوغا

 گربه خواستینم دلم که نیا با ،منم تخت کنار گذاشت رو سبد هوداد

 هوداد: گفتم نییپا سر با و شدم بلند ، سبدش داخل گذاشتم رو خوشگلم

 تلفن خواستمینم من دمیم حیتوض برات رو یچ همه نشو یعصب خدا به

 دعوام....  زیوچ که بعدش کردمیم صحبت داشتم من بعد ، کنم قطع رو

 نکن

  ستمین یعصب من منو نیبب غوغا: هوداد

  بقشاب یوا.....  بزارم وهیم تا نیبش پس: غوغا

 ... وهیم

 که یکرد رها رو وهیم بقشاب یریبگ یخواست رو گربه یوقت:  هوداد

  اومد فرود زیم رو نرم ،بشقاب دادم سر رو کیکوچ زیم پام با

  پسر یا معرکه: گفتم و اش شونه رو زدم دست با

 قدم دو هی ، کردم کاریچ من دمیفهم هوی که کردیم نگاهم لبخند با هوداد

  ات شونه رو زدم نبود هواسم من:  گفتم و عقب رفتم

  دمید میقد هی رو هوداد برگشتم که نیهم و برداشتم رو وهیم بشقاب رفتم



 
 
 

 

 یکمینزد سخته چقدر یدونینم ، کنهیم ترت یخواستن قرمز:  هوداد

  یستین انگار یول

 ، باش آروم ،کنارم نترس من از: گفت که دمیکش عقب شتریب خودمو

  کنم نوازشت بزار ، رمیبگ دستاتو بد اجازه بهم

  نخواه ازم ینجوریا پس ، کنمیم رفتار خوب باهات که من:  غوغا

  ؟ یکن اعتماد بهم کنم کاریچ:  هوداد

 بدون و کرد کینزد هام پهلوم به دستاشو که کردم سکوت جوابش در

 بهم: گفت و داد ام فاصله نیزم از کم هی کنه لمس رو کمرم نکهیا

  بده اجازه

 و کمرم به چسبوند دستاشو که دادم تکون دادن اجازه یمعن به رو سرم

  ببند هاتو چشم:  گفت

  چشم:  غوغا

 که کردم باز چشم ، نشوند منم و نشست یزیچ هی یرو هیثان چند بعد

  ، میهست بوم پشت رو دمید

  جان هوداد: غوغا

  یگفت یچ االن تو...... تو: هوداد

  زدم صدات یچیه: غوغا

 آخر هم کلمه هی و یزد صدام دمیشن خودم نه(یخوشحال با:) هوداد

  یگفت اسمم

 ، یکینزد بهم حد چه تا ،اصال خودت درمورد بده حیتوض برام: غوغا

 بهت یکن فکرشو که یزیچ هر از شتریب من یگیم بهم درجوابم هربار

  کمینزد



 
 
 

 

 اون با دمتید که یموقع از من چارهیب دل که پنهون چه تو از:  هوداد

 باورت زودتر تا بگم یزیچ هی بزار ، کنهیم یتاب یب برات کمت سن

  ، رضا بود تیکالس هم ، بشه

  بود یتپل یلیخ دادمیم گاز لپاش چقدر ادمهی اره:  غوغا

  رفتن شما محله از کردم یکار من( اخم با:) هوداد

  ؟ چرا:  غوغا

 سرش ییبال و رمیبگ خودم جلو تونستمینم بود کنارت یوقت:  هوداد

  ، ارمین

  شده تنگ براش دلم چقدر ، آخه میبود دوست ، یبد یلیخ تو: غوغا

  نزن حرف ازش گهید هیکاف:  هوداد

 آهنگ هی یک ،هر میبزار مسابقه هی ایب ، نشو یعصب تو چشم:  غوغا

  داره دوستش یلیخ که بخونه

  کنمیم شروع من پس باشه:  هوداد

  جانم عشق جانم سخنم نیریش تمام ماه یا

  جانم بر زده آتش سوزت نهیس عشق

  یدان چه تو من دلم حال از

  میعاشق هر از تر ونهید

  داشت مرا حال دلت کاش یا کاش یا

  ، ذاشتینم تو یب مرا کاش یا قلبت

 قیعم تک تک رو صورتم یاعجزا تمام چشماش با و خوندیم هوداد

 ، کردیم صورتم به کترینزد و کینزد یه رو سـرش ، کردیم نگاه

  شد تموم و دیرس آخر به شعرش



 
 
 

 

 حاال ، دهیم رنگ رو من یزندگ اش هیگر و خنده با تو یچشما:  هوداد

 بخون تو

  دلش رو یکس ومدین ، ماه کیت هی دارم عشق

 دلش مغرور عادتش برام زیریم ادا

 & عشق
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  من بله....ب..ب:  گفتم و شدم بلند

 ینشست لبه اون ناک ؟خطر یکنیم کاریچ نجایا: احسان

 حیتوض بزار نکن بد یفکرا  ، نگو یکس به خدا رو تو: گفتم بغض با

 ، ستمین اوناش از من ، بدم

  نیهم یاومد بوم پشت رو که ینکرد یبد کار باش اروم غوغا: احسان

 رفتار یسنت چقدر بزرگ بابا دونمیم نیبب: گفت و کردم اشاره کنارم به

 .... مهمه براش و رهیگیم سنتش رو هم ماتشیتصم و کنهیم

 ... که ستین کنارت یزیچ ؟؟؟ یکنــیم اشاره یدار یچ به تو: احسان

  شه؟یم مگه ستین: گفتم تعجب با

 و چشمم رو دمیکش رو دستم ، دمیند رو هوداد که کردم نگاه کنارم به

 شدینم باورم ، کردم هوداد یجاخال به نگاه و زدم پلک یبار سه دو

 احسان دشیند که رفت یچجور اصال رفت کجا نجایا

  داره کارت مامابزرگ نییپا میبر ایب غوغا: احسان

 دلشاه مادر کنار و نییپا رفتم هارو پله ، رفتم احسان دنبال و بلندشدم

  ، بود شده اضافه بهشون گهید نفر چند ، نشستم

  یرینگ درد معده بخور غذا ایب دخترم:  دلشاه



 
 
 

 

 بخورم نتونستم شتریب لقمه دو هی ، بودن کردن درست کباب من درنبود

  دیکشیم کوتاه یها ریت یه ،دلم

  ، شدم بلند تخت رو از و دلم رو گذاشتم رو دستم هی

  ؟ غوغا کجا:  وایش

  دکتر ببرمت ارمیب نیماش درد تیجا: دیحم

  ممنون است ساده درد دل هی نه: غوغا

 رفت گفتم دایش به ، شدمیم بدبخت نه واگر ، دیند رو هوداد خداروشکر

  گرفتم رو روژان شماره ، آورد میگوش

  دهیتنگول برات دلم ها یرینگ یخبر ؟؟؟ یخوب یاج سالم:  روژان

  ؟ ییکجا ؟؟ چخبرا خوبم دلم عشق سالم: غوغا

  دمونیجد خونه یبرا میکن دیخر کم هی اومدم اریکام با: روژان

  خونتون امیب امشب من یاج شهیم:  غوغا

  یاج لحظه هی.....  آدرس االن ، یاج اره: روژان

 بزرگت بابا خونه آدرس شو آماده تو یاج الو: داد ادامه قهیدق چند به

  این تنها شب موقع نیا دنبالت ادیم محمدطاها بده

  بوستیم یاج باشه: غوغا

  یبابا دلم عشق بوسمتیم منم: وژانر

 هی ، ندادم نیاهم هم روم هیبق رهیخ ینگاها به و کردم قطع رو یگوش

 پیز ، عطرم با داخلش گذاشتم لباس دست هی و برداشتم کیکوچ ساک

  ، رونیب زدم خونه از و بستم رو ساک

  نشستم ،خودمم بزرگ مادر کنار تخت رو گذاشتم رو ساکم

  ؟ یبر یخوایم یجا:  وایش



 
 
 

 

  اره: غوغا

  ؟ یبر یخوایم کجا( کارانه طلب:) احسان

 هی و کمرش پشت متکا به داده هیتک دمید که سمتش برگردوندم رو سرم

  روش گذاشته دستشو و کرد جمع هم پاش

 پیتا روژان یبرا رو آدرس سکوت در و ندادم رو سوالش جواب

 ، هوداد از هم باشم دور خونه نیا از هم بهتر ، کردم ارسال و کردم

 و اتاق تو رفتم شدم بلند ، اومد ادمی رو خوشگلم گربه هوداد گفتم یواااا

 برگشتم ، سبد گوشه انداختم هم هام یروسر از یکی برداشتم رو سبدش

  اطیح تو

 ناز نقدریا ، اوردم درش و برداشتم رو سبد سر ، کرد ویم ویم کم هی

  ندادمشون یول رنشیبگ ازم تا کنارم اومدن دایش و وایش که بود

  ؟؟؟ اومده کجا از گربه نیا:  وایش

  نهیشیم دل به یلیخ آغا: دایش

  دارم دوستش یلیخ خودم من: غوغا

  ؟ یبر یخوایم کجا غوغا: احسان

 کجا از ؟ یاومد یوقت باهات نبود که گربه نیا: گفت بندش پشت دیحم

  ؟؟؟ اومده

 برام دوستم هم گربه نیا ، نینکن دخالت کارام تو شهیم:  گفتم هرس با

  اورده

:  گفت و برداشت احسان بردارمش بردم دستمو خورد زنگ میگوش

  ناشناسه شماره

 جلو حدت از یدار ، بده منو یگوش: گفتم قرمز صورت و هرس با

  یزنیم



 
 
 

 

  جات سر نیبش شو ساکت:  احسان

  کرد وصل تماسرو

  ؟ دیدار کار یک با دیبفرما بله الو: احسان

 .....سکوت

 دختر کاریچ طاها محمد....  شما دیگرفت تماس درست بله:  احسان

 .... ؟ دیدار من عمو

  ، دمیکش دستش تو از رو میگوش احسان سمت پرش هی با

  محمدطاها آقا دیببخش الو: غوغا

  ؟؟ یخوب غوغا سالم: محمدطاها

  خدا به دیببخش ممنون: غوغا

  هستم منتظرتون در دم من کنمیم خواهش: محمدطاها

  امیم االن:  غوغا

 گفت و اومد حرف به( خاندان بزرگ) نیحس که کردم قطع رو یگوش

  یرینم جا چیه: 

  گفته نویا یک انوقت:  غوغا

  یکن نیتوه حرکت نیا با من پسر ریش به ینداشت حق تو ، من: نیحس

 من یول بده جواب ام اجازه بدون من یگوش تونهیم اون چجور:  غوغا

  تونمینم

  شب موقع نیا اونم ، یبر که دمینم اجازه من نده کشش غوغا: احسان

 تو:  گفتم داد با بگن زور بهم نداشتم توان گهید مدت چند نیا فشار از

 کجا خاندان بزرگ شما طور نیهم ؟ یکنیم منم منم من یبرا االن که

 ، هاااان کردیم کار پدرم اون و نیا خونه موقع رید تا یوقت نیبود



 
 
 

 

 که بخوابون رو رگ ، شده قلنبه رتتیغ رگ االن که تو خان احسان

 اون ، برندارم شما با هم قدم هی یول برم در دم پسر اون با حاظرم من

 آدامس هی دنیخر یبرا که یموقع نیکردیم خرج قبال دیبا که یرتیغ

 ،تنها االن نه بود کردنش خرج موقع موقع اون روم بود نفر ده نگاه

 ......هو بگه زور بهم تونهیم که یکس

 رفتم و گرفتم وایش دست از رو ام گربه ، کردم رها نصف حرفمو

  ، خونه یخروج سمت

 اومدم بلند یها قدم با ، شد انینم محمدطاها قامت و شد باز یورد در

  سمتم

  کن؟یم هیگر چرا شد یزیچ: محمدطاها

 ، میبرگشت دو هر احسان داد با

  ریبگ فاصله ازش:  احسان

  نیهم ببرم رو خانوم غوغا اومدم فقط من دیباش آروم: محمدطاها

  ادیب شما با نداره اجازه یول برمشیم خودم بره بخواد هرجا: احسان

  ستین تو اسمال و تو دست من اجازه: غوغا

 حرف که منم و بزرگم پدر یها نوه همه از بزرگتر من غوغا:  احسان

  شب موقع نیا االن یبر ستین تو ،صالح زنمیم رو آخر

 ونهید ریبگ زنت یبرا رو ماتیتصم نیا برو کن ولم خداااا:  غوغا

  یروان

  ادینم ییجا ،غوغا نیبر شما محترم یآقا: احسان

 خانم ،غوغا رهینم شیپ داد با یحرف چیه محترم یآقا یول:  محمدطاها

  دیباش خودتون مراقب رمیم من



 
 
 

 

 که سمتم اومد احسان ، بست رو اطیح در و رونیب رفت محمدطاها

  یکن کم یندار حق من با رو ات فاصله: گفتم

 رو دستم دو و کنم رها رو گربه شدم مجبور که دیکش ریت چنان دلم ریز

  ، دلم رو بزارم

  ؟ شد چت غوغا ، اریب نمیماش دیکل دیحم: احسان

  این کینزد: غوغا

 دنبالم کنان ویم ویم هم ام ،گربه خونه سمت رفتم لنگون لنگون و آروم

 ، اومد

  شد زرد رنگت ؟ شده چت دخترم من یخدا:  دلشاه

  نشو نگرانم ستین یزیچ:  غوغا

  پارک در جلو نشیماش نجاستیا هنوز پسر داداش:  دیحم

 محمدطاها به یکار:  گفتم و ستادمیا جلوش ،که بره که شد بلند احسان

  نرفتم که من باش نداشته

  ستین درست دختر هی یبرا رونیب شب موقع نیا: نیحس

 من با بگو پسرات ریش به یول نرفتم که حاال(خنده و هرس با:) غوغا

 کنن پاره خودشون مال یبرا رتیغ رگ و باشن نداشته یکار

  یفهمیم یهست ما ناموس هم تو:  زد داد و باال برد دستشو احسان

 گوشم کنار هوداد یصدا آخر ،لحظه افتادم و شد حس یب زانوم ریز

 .... هوداد دونه ناز بخواب:  دمیشن
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 ... ؟ دمینشن...  من... یگفت یچ:  کردم زمزمه

  زد منو اون



 
 
 

 

  تو ها چشم ببند کنمیم قلم رو بشه بلند روت که یدست  س،یه:  هوداد

 که خوب چه داد،یم آرامش بهم و خوردیم صورتم به خنک مینس هی

 گفت و خوند رو ،ذهنم مراقبمه شهیهم و هستش هوداد

 یکیتار در که تفاوت نیا با اما  کترمینزد بهت هم ات هیسا از:  هوداد

  هستم هم کامل

 باز چشم برداشت دورم از دستاشو که نیهم ، گذاشتم نرم زیچ هی یرو

  کردم

  ؟ یبهتــر:  هوداد

 اهوم: غوغا

  کشهیم ریت دلت:  هوداد

  ؟؟؟ کجام من ، اله:  غوغا

 دو که یسلطنت تخت هی با بزرگ اتاق هی ، کردم ورم و دور به ینگاه

  بود زونیآو ینازک یها پرده تخت طرف

 هوداد: غوغا کن استراحت کم هی گرمیبرم من تا ، یمن اتاق: هوداد

  ؟ شدم هوش یب یوقت شد یچ

  شد یچ ینیبب یخوایم: هوداد

 رو راستش دست انگشت نک و چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ

  نیبب حاال:  زد لب و گوشم پشت گذاشت

 و احسان و خودم ریتصو بعد و گرفت قرار حاله هی چشمم یعدس جلو

 که کرد بلند دست احسان ، بست نقش حاله یرو خانوادت یاعضا هیبق

 نتونست کرد یکار هر شد خشک انگار هوا تو دستش باری بزنم

 بردنم دخترا  هم بعدش ، دیکش یا مردونه داد درد از و بده تکونش



 
 
 

 

 از و کرد بغل من و رفتن رونیب کرد کاریچ دونمینم هوداد که اتاق

  رونیب زد پنجره

  شد تموم: هوداد

 رو کارا نیا یچجور تو: گفتم یا بچگانه ذوق با و کردم باز چشمام

  ؟؟؟؟ یکنیم

 یهرجا و من نیسرزم تو که دارم یعیطب فوق روین هی من:  هوداد

  ، کنهیم هیبق از برتر منو گهید

 من:  داد ادامه ، کرد باز رو راهنشیپ یها دکمه و اورد در رو کتش

  خوردم گره آب و باد خاک با و بلدم رو واناتیح همه زبون

 انوقت ؟؟؟تازه یکنینم انتخـاب دختر هی خودت نیسرزم از چرا: غوغا

  ، خودته مثل هم زنت

  شمیم یعصب چون ، نکن تکرارش گهید:  هوداد

 ادی هو هی ستادیا تخت کنار و دراورد هم راهنشیپ ، شدم بهش رهیخ

 یها چشم با ، دارم یعــیطب فوق یروین هی من گفت که افتادم حرفش

 یکن زنده منو پدر یتونیم تو هوداد: گفتم و زدم زل بهش دیام از پر

  نه مگه

 صورتم رو یچجور دونمینم اهیس پارچه هی، که بده جوابم کرد باز لب

  کردم حس رو یادیز یگرما و شد دهیکش

  ، ترسمایم یکنیم ینجوریا هوداد: غوغا

 و خواب نیب و شکم رو افتام دردش از که کمرم تو خورد یزیچ هی

 ..... کردم ریگ یداریب

 پارت ادامه

 *74 پارت*       �� مغرور یـانروا��فرمـ#_



 
 
 

 

 پارچه ، دمینیشیم ورم و دو مختلف یها ولوم با نفر چند یصـــــدا

  دمیشن رو مرد و زن هی ی،صدا بود گرفته رو دمید جلو صورتم یرو

 بهم رو خوامیم که یزیچ اون نمیبب حاال ، ها خوبه هم جنسش نه_

  نه ای یدیم

 ؟ نیت....هس ی....ک ها.... شما:  گفتم و دادم تکون رو سرم

  ، باهم کردنیم صحبت متفاوت یا لحجه با مختلف یها یصدا

 ... رفتم حال از کمرم به نیسنگ زیچ هی برخورد با

 "  هوداد زبان از"

 ها درخت نیب از سرعت با و زدم داد ، نداشت حد بودم یعصب نقدریا

 تنه از هام مشت با تادرخت ۲۵ حدود زدمیم مشت و رفتمیم اطیح

  افتادن و شکستن

  میگردونیبرم رو غوغا باش آروم پسرم_

  ددددددددیش جمع همه:  هوداد

  میبسنج تیموقع بزار نرو جلو سرخود گهیم پدرت هوداد_

 اتاقم بالکن لهیم رو خودمو بلند جهش دو با مامانم حرف به توجه بدون

 ۲۰۰ حدودأ ، دوختم چشم روم به رو تیجمع به ، سـتادمیا و رسوندم

 زانو و ستادنیا صف به ، بودم زده صدا و اعتمادم مورد افراد از نفر

  زدن

 که نیکن ریخم رو پشتون یجور دیبا ، خوامیم شون تک تک:  هوداد

  کنن حس رو خطر نشستن تا

 ممکنه چون باشه آماده فقط ذهنتون ، نیکن دایپ رو پناهگاهشون اول

  ، دیبر االی  کنه رییتعغ نقشه و دستور هیثان به هیثان

   شدن پخش و شدن بلند هماهنگ



 
 
 

 

 کارلوس به رو ، اومدم فرود نیزم رو کامل چرخش هی با لهیم رو از

  باش زود بردن کجا رو غوغا نیبب:  گفتم

 یگرما هم رو گذاشتم رو چشمام و کردم کنترل رو تمیاعصابن یسخت با

  شدم آروم کم هی گرماش با ، کردم حس رو غوغا تن

 و یدار دوستش اونقدر ادیم خوشم:  دمیشن کنارم رو مادرم یصدا که

 حس تنش از که دور راه از ساده یگرما هی با یحت نکهیا و برات هات

  یشیم آروم یکنیم

 متمعنم ما نیسرزم تو: داد ادامه پدرم شد تموم مادرم جمله که نیهم

  شهیم خاص و عام زد زبون عشقت

  پرونهیم سرش از هوش و هات   گهید خودمه عروس:  داد ادامه مادرم

 کنم کسانی خاک با رو اشونیدن یجور:  گفتم اخم با و کردم باز چشم

  نزارن پا کاسترو هوداد قرمز خط تو رنیبگ ادی که

 .... زدم صدا رو خاکستر و دوختم نیزم به رو نگاهم

 *75 پارت*       �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

  ، زدم صدا رو خاکستر و دوختم نیزم به رو نگاهم

 چیه که بود ینیس یتو یها زغال ،خاکستره بهم کینزد خاکستر تنها

 ندادن نشون یالعمل عکس

 ،بزار دهینم جواب خاکستر ، شد شدیم دینبا که یکار:  گفت پدرم

  غوغا کجاست گهیم بهمون االن کارلوس

 که ییجا هوداد:  ستادیا روم روبه و رونیب زد خونه از کارلوس

 .....حالشـ بدون یول ، نمیبب تونستمینم رو بردنش

 مو تار هی اگر:  گفتم لب ریز ، اوردم باال سکوت هیمعن به رو دستم

  کنمیم نابود رو ایدن نیا بشه کم ازش



 
 
 

 

  شهینم شیزیچ پسرم نه:  گفت استرس با پدرم

 یبرا هیکاف نیهم بگه آخ فقط منه مشت تو ایدن نیا بابا:  دادم ادامه

  تمامشون

 ، شد صبح که اومدم و رفتم نقدریا ، رفتن راه کردم شروع اطیح وسط

  سمتم اومدن یکالر و هانا

 جون مادر و جون پدر خاندان بزرگ همراه اقوام کل زهیچ:  یکالر

  ربودن رو غوغا که داده خبر بهشون یک دونمینم ، انیم دارن

 یسرنخ هی نیبگرد رو عمارت اطراف کل هم همراه:  گفتم الیخ یب

  باشه دیبا یزیچ

  باشه:  یکالر

 ، باشه شیآخر دیبا نیا ، عمارت یپشت قسمت سمت رفت دو هر

  ، وفتهیم اتفاق نیا که هیبار نیآخر

 مادر و بزرگ پدر و شد باز عمارتم یورد در که بودم غوغا فکر تو

  ، شدن وارد هیبق همراه به بزرگم

 شیشگیهم عادت به بزرگم پدر ، خونه یورد سمت کردن حرکت

  سمتم اومد زنان سوت

 ضربه با و کردم بلند رو راستم سمتم یپا و گذاشتم هم کنار رو پاهام

 اوضاع چقدر دیفهم پدربزرگم کردن سکوت همه ، دمیکوب نیزم یرو

 رو واناتیح تمام کردم شروع رو هام زمزمه ، ستادیا کنار که خراب

  نیکن دایپ رو نیسرزم الماس:  گفتم خودشون زبان به و زدم صدا

  ، کردن اعطاعت تک تک

 رو غوغا:  گفت و سمتم اومد و شد رد اطیح یها درخت نیب از مادرم

  زدن کمرش تو چوب نیا با که کردهیم مقاوت ،انگار بردن زور به



 
 
 

 

 جلو از کوتاه لمیف هی که چسبوند دستم پشت به رو چون سر مادرم

  ، کمرش تو زدن ضربه چوب با که شد رد چشمام

 و دنیترس اطیح درخت یها شاخه رو یها پرنده تمام که یداد زدم داد

  کردن پرواز

 نییتأ خودم که شونیکی ، شدن اطیح وارد سرعت با گروهم از یمین

 گفت و زد زانو جلوم کنه گزارش برام مو موبه رو اتفاقات بودم کرده

  میکرد دایپ رو یخون گردنبد نیا ما قربان: 

 همون بود غوغا مال ریزنج نیا ، گرفت جلوم رو یفیضر رهیزنج

  دادم هیهد بهش که یریزنج

  دادم فشارش هام انگشت نیب و گرفتم دستش از رو ریزنج

 قیطر از هانا ، رفت عقب قدم هی لرزون افتاد صورتم به نگاهش تا

  ییلوین خار نخ سر تنها داداش:  گفت و کرد برقرار ارتباط باهام ذهن

 ستین هم ینخ سر چیه ؟؟؟ هیک کار ستین معلوم:  کارلوس

 ن  یریز یایدن کار:  گفتم پدرم به رو و کردم قطع رو یذهن یارتباط

  نداره امکان:  گفت پدرم

  داره امکان هه:  هوداد

 یچ دنبال اونا یدونیم:  گفت و کرد نگاهم میعظ ینگران هی با پدرم

  هستن

  ، ننیبیم ایرو تو فقط رو خوانیم که یزیچ اون:  هوداد

 ..... دیبا افتاده یاتفاق هی هوداد:  کارلوس

  ؟؟؟؟؟ شده یچ: هوداد

 ...... فلز:  کارلوس



 
 
 

 

 که یزیچ با و دوختم آسمان به رو نگاهم گل چندشاخه باری پارتاب با

 .......... دمید

 *75 پارت ادامه*    �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 سه کدومشون هـــر نک سر که بودن آسمان تو پرنده تا پنج حدود

  ، رفتن و کردند رهــا هارو گل ، بود گل شاخه

  ؟؟؟؟ چه یعنی:  کارلوس

 ، نبردن پناگاهشون رو غوغا ، دهیم یمعن هی کارشون نیا: هوداد

 به زدن دست هی بخاطر هارو رز گل نی،ا باشه ادتی اگر کارلوس

  کاشتــــن بوته بوته هستن خبر یب ما یایدن از که گـــرانید

 رو همه ، نجایا ایب افرادش نیبهتر با بفرست غــامیپ انیشا به:  کارلوس

  کن جمع سالن تو

  االن نیهم اعطاعت:  کارلوس

 همه نیا بعد دنید برامون یخواب چه بار نیا یعنی رفتم فرو فکر تو

 هانا یصدا ،با داد نخوام بهشون من که خوانیم رو یفرمول اونا ، سال

  میشد جمع سالن داخل همه ایب داداش:  گفت که

 رنیز یایدن:  گفتم مقدمه بدون و شدم سالن وارد محکــــم یها قدم با

 کنهیم فرق ها دفعه هیبق با دفعه نیا ، کارش نیا با کرده جنــــگ اعالم

،  

 درمورد یول خوندم هارو داستان و ها کتاب تمام من داداش:  هانا

  ؟نیاااهستیک با نیریز ایدن از منظور ؟؟؟ نشده گفته یزیچ نیریز یایدن

 ، هست طانیش زاده و یپر و ها آشام ،خون شامل نیریز یایدن: هوداد

 نی،مرخص بدوننن باره نیا در یزیچ بزرگان خوامینم نیکن گوش همه

  نیکن دایپ رو غوغا یجا گهید قهیدق ده تا خوامیم



 
 
 

 

 افرادم سرگروه با رو میذهن ارتباط و ستادمیا پنجره کنار سالن گوشه

  نیبگرد رو گهید یجاها ستنین پناگاه:  گفتم و کردم برقرار

 اومد اطیح یها درخت نیب از سرعت با مادرم ، رونیب رفتم سال از

  بود یخون لبــش گوشه ، سمتم

  شده یچ لب مامان:  گفتم و رسوندم بهش خودمو

 کانال ، بردن نیزم ریز کانال از رو غوغا ، پسرم ستین یزیچ_

 کرد حمله بهم بارهی بود درخت یباال شونیکی ، هاست درخت وسط

 دیکش نخونش با که شدم ریدرگ باهاش نکنه فرار که نیا بخاطر منم

  لبم گوشه

  باباااااااا باباااااا:  زدم داد

  ، گرفت بغل تو رو مامانم و رسوندم ما به خودشو

  ، باشه مامان به هواست:  وداده

 ها درخت وسط به خودمون عیسر ، ادیب من با ،کوروش کارلوس

 ریمس قهیدق ده به کردم، روشن میگوش نور ، میشد کانال ووارد میرسوند

  ، خرابه هی وسط دمیرس شد تموم کانال

 از شونیکی ، شدن ریدرگ ها آشام خون از تا سه با کوروش و کارلوس

 نیب رو گـــردنش خواست و کرد استفاده سو کارلوس یپرت هواس

 با و انداختم ریگ زانوهام نیب رو گردنش جهش هی با که رهیبگ دندوناش

  شد هوشیب گردنش پشت زدن آنجم

  بهت شدم بدهکار هی(  زنون نفس:) کارلوس

 ریز  کنن جمع رو همشون بگو ها بچه به بمون تو کوروش: هوداد

  ایب من با تو کارلوس ، عمارت نیزم

 بلندش یها درخت بعدش بود ریکو قسمت هی کردم اطراف به ینگاه

  یعاد انسان هی یبرا بود ناک خوف شب یکیتار با که



 
 
 

 

  ، خطرناک شدن وارد یتنها:  کارلوس

  زوددددد نیباش زود برگرد:  گفت که دمیشن رو پدرم ذهن یصدا

 گفتم اومدم رونیب کانال از که نیهم برگشتم و کردم کارلوس به اشاره

 و پسند شاه گل به آغشته و ارشیب عمارت پشت میس خار هی کارلوس: 

  کانال یخروج و یورد یرو بزارش و کنش مورچه دهان بزاق سم

 یبرا دمید که یزیچ با اما اومدم رونیب ها درخت نیب از و کردم تند پا

 .... دنیلرز کرد شروع کمرم بار نیاول

 *76پارت*    �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 اعتماد لحـــظه نیا تو چشمام به ، کنننن رو یکار نیچن ندارن حق اونا

 چند همراه به غوغا هیخون شال ، نداره امکان ، باشم داشته خــوامینم

 بود نوشته خاک یرو و خونه جلو بودن انداخته موهاش از بلند تاره

    فرمول

 زدم داد نقدریا بار سه دوبار بار هی ، زدم داد و لبم رو گذاشتم دستمو

 داد با کردم فکر ، شدیم قبل هیثان از ورتر شعله یه درونم آتش که

  ااااااااااانیشا:  گفتم داد با ، شدم بدتر یول شمیم آروم زدن

  ده..ش....یچ ، دادم انجام رو کارا داداش:  کارلوس

 و ناراحت صورت با و شد گرفته حالش غوغا یخون شال دنیباد

 فقط ، آرومه و معصوم ،انقدر غوغا یابج چرا آخه:  گفت یعصب

  نینگ ازتون کنمیم خواهش نیهم شده یزخم نینگ

 رو خودش عیسر نیکن خبرش نگفتم مگه کجاست انیشا:  هوداد

  برسونه

 برقرار باهاش یذهن ارتباط ، خاموشه رمیگیم شمارش یهرچ:  هانا

  دمینشن یجواب یول کردم



 
 
 

 

 از یا هیتک هر که زدم اطیح داخل بزرگ گلدون به یلگد هرس با

  ، رفت طرف هی گلدون

 تتیاذ که ییاونا و کنمیم داتیپ ، کنمیم دایپ کن تحمل گهید کم هی غوغا

  نابـــود رو کردن

 برگشت  دوباره و گذشت گوشم کنار وارانه نوازش و دیوز یمینس

  کن برقرار کامل سکوت:  کرد زمزمه و  سمتم

 پرنده هیبق تا گرفته مورچه از اطیح داخل واناتیح تمام به و زدم زانو

  ساکت:  گفتم بود اطیح تو که یگرید وانیح هر و ها

  رو باد زمزمه ، شد ساکت جا همه که نیهم

 تمام ، دمیرس حضورتون به رید دیببخش را بند من یفرمانروا:  دمیشن

 ،که گذاشتن رو الماس یفلز یجا هی داخل  شاهدن نیزم و آسمان

 گرد عقب لیتعط سال یلیخ که هست آهن ذوب کارخونه هی اطرافش

  زدم صدا رو کارلوس و عمارت سمت کردم

  داداش جان:  کارلوس

  باش زود لیتعط و کارشه آهن ذوب که مطروکه کارخانه:  هوداد

  ، داغونه و درب اونم که است کارخونه هی:  کارلوس

 با ، کننن انتخاب رو خراب کارخونه هی دیبا چرا ، رفتم فرو فکـــر به

 ، اونجا اطراف و دور نیبب کارلوس:  گفتم دیرس ذهنم به که یفکر

  هست یزیچ خاکستر ای، ایدر

  ، بس و خاک فقط ستین یزیچ نیچن نه:  کارلوس

 گذر به تو ستسین غوغا که گذرهیم روز دو امروز با داداش:  هانا

  ؟؟؟ یکــــرد توجه هم زمان



 
 
 

 

 رو زمان که بودم غوغا یتنگ دل غرق نقدریا.....  روز دو....  یچ

  ، کردم فراموش

  شهینم که ینجوریا  بخور یزیچ هی ایب:  هانا

 کن جمع رو ژهیو نفر ۲۰ فقط کن مرخص رو ها بچه همه:  هوداد

  انیب من دنبال

 پشت هم کوروش و کارلوس ، رونیب رفتم و برداشتم رو میماش دیکل

  اومدن سرم

  میبر:  کوروش

 که ما یبرا ستین یادیز راه اونجا تا میبر ادهیپ دیبا یهمگ:  کارلوس

  میدار رو سرعت

  حرکت: هوداد

 سرعت با و گذاشتم عیسر رو اطیح ریمس ، افرادم هیبق به توجه بدون

 ، نیزم دمیکوب دوبار رو پام ، دمیرس که نیهم ، کارخانه سمت رفتم

  ، ستادنیا سرم پشت قایدق افرادم تمام

.  هو:  گفتم و کردم باز رو دستم دو و آسمون سمت کردم بلند رو سرم

  هو.  ها

 دستور باد ،به دیوز خشک ریکو نیا تو یمی،نس گفتم که اول بار همون

  کنه پا به خاک و گرد دادم

  کرد پا به رو خاک گرد و کرد اعطاعت

 پشت رگ قیطر از هوشیب یشگیهم راه:  گفتم و افرادم به رو برگشتم

  نیکن شروع من حرکت با ، عمارت نیزم ریز نشونیببر بد و گردن

 کردم باز چشم و کردم چک هم تنفس ، کردم حس رو غوغا تن یگرما

  شروع:  گفتم و



 
 
 

 

 نداختنیم و کردنیم هوشیب رو ومدیجلومم یک هر کوروش و کارلوس

 کردم بلند سر که نیهم ، شدم وارد کردن باز رو کارخانه در ، نیزم

 هر افرادم تمام ، کردم نگاهش خونسردانه ، شدم مرت چشم تو چشم

 من اشاره منتظر مرت دنید با و بودن گرفته رو آشام خون هی قهی کدوم

 ، بودن

  ، دیکن خالصشون یمعن به زدم بشکن هی و باال اوردم دستم

 شد کینزد مانتور صفحه به کارلوس ، رسوندم یفلز جعبه به خودمو

  هیانگشت اثر یلعنت:  گفت و

  شد عوض نظرم اوممممم.....  نعفت   به:  هوداد

 نجایا اصال انگار و بود شده رهیخ ،بهم گرفتم رو دستش و سمتش رفتم

 ، گذاشتم انگشتم دو نیب رو شصتش انگشت و باال اوردم دستشو ، نبود

  ، اوردم در بمیج از ییچاقو

  شد باز:  کارلوس

  نشیببر رسمیم حسابت به بعد:  هوداد

 هی با ، دستاشو بود بسته تخت به که دمید رو ،غوغا شدم فلز جعبه وارد

 یب جسم کردم باز رو دستش دو و رسوندم بهش خودم جهش

 با که زدم کنار پاهاش رو از رو یمش ،مالفه گرفتم بغل تو رو  رمقش

 ........ کرد هنگ مغزم.......  خون یقرمز دنید

 :  زدم داد

 ..... کنمیم تکتون تک نیباش کرده هیتغذ غوغا ،از کشمتیم آشغال

 *76پارت ادامه*    �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 شققه کنار و بغلم تو دمشیکش و دمیچیپ تنش نییپا دور رو یمشک مالفه

  ، رونیب میاومد و کردم بلندش ، دمیبوس رو اش



 
 
 

 

  رسهیم گهید االن ارهیب نیماش بره فرستادم رو یکی: کارلوس

 و اش شققه کنار گذاشتم رو مینیب و دادم فشار خودم به شتریب رو غوغا

 ، اومد سرجا حالم کم هی تا کردم تکرار بار نیچند ، دمیکش بو قیعم

 زرد و روح یب صورتش  ، زدم زل بهــش  و عقب اوردم رو سرم

 ی،وقت موندم غافل زمان و نیزم از که کردم نگاهش نقدریا ،  بود شده

 یه و ومدیم سرم پشت مادرم و بودم اتاق در جلو که اومدم خودم به

 دونه دونه رفتن کجا بدونم فقط ؟؟؟ یکرد دایپ ازشون یرد:  گفتیم

  کنمیم یچیق جا از رو انگشتاشون

  زدم کنار رو میتخت رو یدست هی

  غوغا برودنبال پاشو.....  یآروم نقدریا چرا_

 نگو یوا:  گفت که مامانم سمت برگشتم بود بغلم غوغا که همونجور

  غوغاست بغلته که ینیا

 ، زستیر چه دمشیند اصال من یوا:  داد ادامه که کردم سکوت

 غوغا زد کنار رو یتخت رو مادرم که کردم یتخت رو به اشاره سر با

  ، گذاشتم تخت یرو رو

  شد خون نیبب رو یتخت رو ، هیزخم غوغا پسرم_

 تنش نییپا غوغا که بود رفته ادمی من یوا میشونیپ وسط زدم دست با

 بردم دستمو ، زدم کنار رو مالفه و تخت سمت برگشتم ، بود یخون

 بشم مطمعن که نیا ی،برا زدمیم ییها حدس هی، شلوارش کمـــر سمت

 که بردم شلوارش کمر به رو دستم و کردم باز رو شیا پارچه کمربند ،

  بکـــــش رو دستت:  گفت و ام دست دو رو زد دست پشت با مادرم

 یزخم شیجا دیشا نمیبب بدنش خوامیم یاورد ریگ وقت مامان:  هوداد

  شده

  ستین ازین تو به کنمیم عوض لباسش خودم رونیب برو پاشو_



 
 
 

 

 متمعن تا رو تنش نمیبب دیبا خودمم منه زن من مادر چه یعنی:  هوداد

  بشم

  ام کمک انیب بگو هم یوکالر ،هانا رونیب برو پاشو_ 

 لباسش هانا گذاشتم که هم یبار دو ، نیبب رو تنش ندارم خوش:  هوداد

 بود تنش ریز لباس کنه عوض

  دختر دخترن ها ستنین مرد یوکالر هانا هوداد_ 

  خوامینم گفتم:  هوداد

 ارنیب در رو آبنباتش پوست خوانیم که کوچولو یها بچه مثل یشد_

  حموم برمشیم تنها خودم تو دست از برو پاشو زارهینم کنهیم هیگر

 گرفتم دوش هی هاکان اتاق رفتم و رونیب اومدم اتاق از مامانم زور به

  ، اتاقم برگشتم و دمیچیپ کمرم رودور حوله و

  ، روش دیکشیم پتو داشت و بود داده حموم رو غوغا مامانم

 یزیچ هی بهت یول سالمه سالم بدنش یجا همه خانومت نمیا پسرم ایب_ 

 و الغر یلیخ حموم بردم کردم بغل رو غوغا ییتنها به ،من بگم

  بده گهید هم حد نیا تا ، فیضع

 یکنیم سهیمقا غوغا با خودتو شما من مادر:  گفتم خندون یها لب با

 له سا ۱۴ دختر هی ،غوغا یشد یتپل یاورد ایدن به بچه دوتا شما ؟؟

  است

  نطوریا که تپلم یلیخ من یبگ یخوایم_ 

 و ستادیا مادرم کنار و شد اتاق وارد بابام ، زد صدا غیج با رو پدرم

  ؟؟؟ یشد یعصب چرا جان خانم:  گفت

  ؟؟؟؟ تپلم من ، گهیم اااایچ پسرت نیبب_



 
 
 

 

 هیعال اندامت نه واگر ارمیدرب حرست خواستم فقط مامان:  هوداد

  نیوردین ایدن به منو شما دیشا گمیم خودم شیپ ها موقعه یبعض

  میگرفت یقصاب از رو تو پس نه_

 گوشت یبگ ینجوریا من خانم درمورد گهید دفعه:  گفت اخم با بابام

 ، چونمیپیم رو

 نیا من چقدر ، رونیب رفتن اتاق از هم همراه و دیبوس رو مامانم یلبا

 که ییباال یبدن قدرت بخاطر مادرم ، کردمیم نیتحس رو نشونیب عشق

 یادیز غوغا گهیم راست یول آسونه اجسام کردن بلند براش داره،

  ، باشه ضیمر دیشا  گمیم ها موقعه یبعض که یجور ف  یضع و الغر

 چون شنیم تیتقو شهیهم یبدن قدرت نظر از من نیسرزم دختران

 یها رابطه تحمل و قدرت دیبا اذدواجشون و گهید یها نسل یبرا

 خاصشون که نهیا و نه یعاد یها انسان یول ، باشن داشته رو یطوالن

 شهیم باعث زهیر نیا فقط من ، من نه گهید یمردا یبرا البته کرد

 یرو رو دستم و نشستم تخت رو کنارش ، بشه داریب  ام مردونه زهیغر

 فیلط پوستش لحظه هر که ینوزاد مثل لطف و ،نرم دمیکش اش گونه

  و زدم کنار رو موهاش رو حوله کم هی دست ،با شهیم تر

 عقب رو سرم ، شد بلند در یصدا که صورتش کینزد بردم رو سرم

  تو ایب:  گفتم  و دمیکش

  کنم اش نهیمعا امیب گفت عمو زن:  گفت و شد اتاق وارد کارلوس

 بده انجام رو کارش کردم اشاره کارلوس به و شدم بلند غوغا کنار از

  دمیپوش عیسر و برداشتم شلوار و شرت هی

  نباش نگران ادیم بهوش کم کم شده هوشیب ترس از:  کارلوس

 ..... پنجره پشت از که یفرد هیسا دنید با که کارلوس سمت برگشتم

 *77پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_



 
 
 

 

 قیطر از)گفتم کارلوس به ، رمیبگ پنجـــره از نکهیا بدون رو نگاهم

  است پرده پشت یکی( : یذهنـ ارتباط

  داداش من با:  کارلوس

 کنار پنجره همراه رو پرده ، پنجره سمت رفتم بلند ــزیخ نهیس هی با

 نگاهشون وارانه حی،توض کوروش و یکالر و هانا دنید با اما دمیکش

  کردم

 ..... من.....  داداش خب:  هانا

 ..... شد.... گرمش....  کم هی:  یکالر

  بده حیتوض باش زود هانا(  اخم با:) هوداد

 ماهم یمغرور تو بس از داداش:  گفت و دیکش قیعم نفس هی هانا

 مهربون مثال ای یکشیم نازشو نیتنها غوغا با یوقت نمیبب میشد کنجکاو

  شهیم یشکل چه صورتت شیبوسیم اااای  یشیم

  دیبش دیناپد چشمم جلــو از فقط:  گفتم و کردم کوروش به یبد نگاه

  ، دمید رو شونیخال یجا ، زدم که رو پلک نیاول

  ؟ شده سوال من یبرا من داداش خب( خنده با: ) کارلوس

 تخت کنار ، رونیب اتاق از رفت و شد بلند ، کردم در به اشاره دست با

 تنش تاب هی و شرتک هی کردم بلند رو غوغا یرو پتو کم هی و ستادمیا

 رو تنت یگرما هم لباس رو از  دختر اوفففففف ، مامانم بود کرده

 پتو  و کردم نگاه قیعم رو صورتش کم هی بشم آروم و کنم حس تونمیم

 متکا یرو رو سرم و کردم پرت کنارش خودمو و ، دمیکش روش رو

 ........ رفتم خواب به و شدم مست تنش یبو از و گذاشتم سرش کنار

 *غوغا*



 
 
 

 

 ضرب هی دودستمو میشگیهم عادت رسم به بودم یداریب و خواب نیب

 ،نوش یکی صورت تو زدم ناب یدست پشت هی شپلق که کردم باز

 هی ؟؟؟ یک گوش تو زدم االن من هاااااان ، تنش به بشه گوشت جونش

 نگاه کنارم به و کنار زدم صورتم تو از رو موهام و نشستم ضرب

  ؟؟؟ کنهیم کاریچ نجایا نیا ، کردم

 ، دیچسب عجب ما میخودمون ی،ول دمید کنارم خواب غرق رو هوداد

 پشت نیا با حرسم شیآخ:  گفتم و کردم کینزد بهش شتریب رو صورتم

 ، دمیترس یلیخ من یول ؟؟؟ یداد نجاتم تو باز حتما ؟؟؟ شد یخال یدست

  ، بود ترسناک یلیخ صداهاشون

 پتو و شدم خالشیب یول گرفت دردم کوچولو هی د،یکش ریت ردلمیز کباری

 هی هوداد به نگاه هی زیتم یها لباس دنید با ، شدم بلند و زدم کنار رو

 به یچشم هی و بستم رو چشمم هی، اتاق سقف به نگاه هی، خودم به نگاه

 تو زدم دست با یکی ، ینکرد عوض که تو:  گفتم و کردم نگاه هوداد

 عوض هانا حتما معلومه خب:  گفتم و گرفتم پهلوم از یشگونین و سرم

 به یوفتیم یچ مثل یبش داریب اگر ،که برم ینشد داریب تا دی،با کرده

  ، کنم عوض لباس برم من نوچ ها خوبه هم اتیمهربون خب یول جونم

 که گشاد گل   شرتیت هی ، کردیم تمیاذ ، کردم تنم چسبون تاپ به ینگاه

 در سمت رفتم ، کردم جلب رو نظرم در پشت یلباس چوب به بود زیآو

 به ینگاه هی و کردم جدا زیآو از رو شرتیت و برداشتم رو شرتیت و

 ، خواب هنوز که دادیم نشون نیا و نخورده یتکون هنوز کردم هوداد

 رو شرتیت و اوردم در لگد و چک با رو تاپ و پرده پشت رفتم

  ، دمیپوش

 دسته ، در سمت رفتم نیپاورچ نیپاورچ و برداشتم مبل رو از رو فمیک

 هوداد یصدا شد باز که نیهم خودم سمت دمیکش ،درو دمیکش نییپا رو

  ؟؟؟؟ خانم موش کجا:  دمیشن سرم پشت رو



 
 
 

 

 ..... آخه برم گهید من:  غوغا

 هم خودت به بخواب ایب ، یالیخ یب به یزد خودت درد دلت:  هوداد

  ارین فشار

 رانم دور دستشو هی و طرفم شد خم کم هی ، بست و داد هل پا با رو در

  شد بلند و دیچیپ

  هیکاف گهید:  هوداد

 بغل رو ات بچه االن دیبا تو ، نییپا بزار منو هیکاف ویچ یچ:  غوغا

  من نه یکن

  زنهیم چشمک بهم داره دهیرس شاتوت نیا( لبخند با:) هوداد

 دار نگه جور نیهم روز تاچند منو اصال یوا ؟؟؟ شاتوت کو:  غوغا

  اریب برام شاتوت پر کاسه هی یول

 هی یزیچ هی ی،ول نمیبیم دار آب یلیخ شاتوت هی االن من خب:  هوداد

 که یاول شاتوت اون یقرمز به کم هی که هست کنارش هم گهید شاتوت

  ستین کنهیم آب رو آدم دل

 و گرفتم دندون به رو نمییپا لب ،گوشه بالکن سمت رفت عقب عقب

  ؟؟؟؟ خورده ییجا سرت انأنیاح:  گفتم

 کنار و شد روشن یآب ،چشماش ستادیا بارهی و برداشت گهید قدم چند

  ، قرمز مژهاش

 شهیم ینجوریا چرا ؟؟؟ یشیم ترسناک......  یدار داد.ه...هو:  غوغا

 ...... صورتت

  ، کردم نگاه سرش پشت به یزیچ درختشش با

 ...... العادست فوق نیا.....  یوا

 *78پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_



 
 
 

 

 کوتاه یمصر مدل یموها با خانم هی....... العادست فوق نیا.....  یوا

  ، هوداد و من به بود زده ،زل  یخواستن و بایز یصورت و شد

  نییپا بزار منو: غوغا

  یشد ریخ که منه سر پشت یچ:  هوداد

  نییپا امیب خودم ای نییپا میزاریم:  غوغا

 به نگاه هی دختر به نگاه هی اخم با ، برگشت و نیزم گذاشتم هوداد

 من به یدیچسب چسب مثل چرا یدار زن که تو:  گفتم و کردم هوداد

  ،هاااان

  نکن نگاهش ینجوریا:  گفتم دختر به رو یحرص که دیخند آروم هوداد

  شهیم یچ کنم نگاه اگر_

  ها دهیند مثل نکننننننن نگاهش ینجوریا گفتم:  غوغا

  شد تیحسود تو یعنی االن:  هوداد

  ستین درست که زده زل یجور خوب هیچ.... نه... اره:  غوغا

  درسته هم یلیخ_

 من از ، هوداد شونه رو گذاشت دستشو و شد هوداد کینزد قدم چند

 جلو و دستش ریز زدم و جلو رفتم ، بود یکلیه کم هی و بلندتر قد یلیخ

  اما.... نزن دست بهش:  گفتم و ستادمیا هوداد

 .... خب

 ؟ یکنیم برخورد ینجوریا که نکرد یکار:  هوداد

.....  کرده یکار موقعه اون اهوم ببوست هم دست هی یخوایم:  غوغا

 یاتفاق گهی،د زنت دل ور نیبش یاینم من دنبال گهی،د چه من به اصال

   این راهم جلو هم



 
 
 

 

 چند هر باشم نجایا خوامینم برم من ارهیب برام لباس یبگ هانا به شهیم

 خوادیم دلم ، کــــردم بهش پشتمو شدم زنت و خودت خلوط مزاحم

 چرا اصال ، ارمیب در حدقه از انگشتام نیهم با رو دختر یها چشم

  چه من به ، خورمیم حرس دارم

  داغ روغن تو کنهیم ولز جلز داره نجایا یگی ینیبیم مامان:  هوداد

 کو مامان یگفت تو یچ......خوشـ زنت شتیپ......  رمینخ: غوغا

  مامانت؟؟؟

  کنارم نشیبیم یبرگرد: هوداد

 دستم با ، دمید کنارش رو جون دختر همون که برگشتم یکنجکاو با

 : گفتم و کردم دختر   به اشاره

 مامانم ،منم مادرته جون دختر نیا ؟؟؟ یکرد خودت مسخره رو من تو

  قرمزه یموها با یآنشرل

  ، زابالیال ، هودادم مادر من دخترم_

 من هست یا مسخره یشوخ یلیخ نیکنیم یشوخ نیدار اگر:  غوغا

 ستمین هالو

 دارم یول ، یهست یداشتن دوست و بایز یلیخ خوشگلم عروس: زابالیال

  هودادم مادر من گمیم راستشو

  بشه باورت کنم یکار گهید یجور هی شهینم باورت اگر:  هوداد

  ، یطرف من با یکن عروسم تیاذ:  زابالیال

  باش زود اااااایب زابالیال:  گفت که دمیشن رو گهید مرد هی یصدا

  برد خوابش زود شبید که برسم شوهرم به برم من غوغا:  زابالیال

  امیم االن کوبیج:  داد ادامه و زد بهم چشمک هی

  رونی،ب رفت اتاق از من تعجب و سوال از پر یها چشم جلو و



 
 
 

 

  هیدلچسب یبو عجب:  هوداد

 ریز زدم دستمو ، نکــــردم استشمامم رو یبو چیه یول دمیکش بو کم هی

  خوبه حالت تو:  گفتم و ام چونه

 نیا:  گفتم و رودستاش گذاشت رو دستم دو ، گرفت رو کمرم یدست دو

 ..........مهــر بردار دستات

 و دیکش روم خودشو و انداختم تخت رو ، کنم کامل رو جمله نکهیا قبل

  بزنم نخونک هی رو توت شاه من بزار دختر اوفففف:  گفت

 یانداخت خودتو یکرد فکر االن:  گفتم و نشیس تخت گذشتم دستمو دو

  هستم یقو من چون ستین نطوریا اصال نه یول ، شمیم تیاذ روم

 گمیم بهت االن:  گفت و لبم کینزد اورد رو لبش و دیخند حرف یب

  داره یطعم چه

 تو ، کرد نوازش رو ،لبم لبش یگرما دیرس انیپا به اش جمله که نیهم

 لبش الیخیب اونم کردمیم نگاهش داشتم و بود باز چشمام ، بودم شک

  بود بسته رو چشماش و ، داد یم تکون لبم یرو رو

...... نکن....هودا:  گفتم بود لباش نیب که یهمجور کردم باز لب

 ........نجـیا

 دمیکش شدت با رو سرم ، کارش به داد ادامه من یتقال به الیخ یب

 ، رفت کنار لبش رو از لبم که چپ سمت

  یکنیم کاریچ غوغا منم هوداد:  گفتم یهولک هول

 و داشت نگهش بدنم طرف دو و گرفت دستمو دو هر مچ دودستش با

 کنترل خودمو یچ هر هیکاف گهید ، نداره حرف شاتوتت طعــم:  گفت

  ، کردم

 تکون راست و چپ یه رو سرم که صورتم سمتم آورد رو لبش دوبار

  ، دادم



 
 
 

 

 .... سالهاست....  خوش زبون با....  ببوسم بزار غوغا:  هوداد

 برام ییجورا هی ، لبم رو بزار لبش گذاشتمینم و دادمیم تکون رو سرم

 خودم یبرا تونستمینم رقمه چیه رو کارش هی نیا یول بود شده مهم

  کنم حضم

 متکا به لبش که چرخواندم رو سرم لب سمت باز آورد سرش که نیهم

 نکن یکار ، ریبگ آروم غوغا:  گفت یا رگه دو یصدا با ، خورد

  دارم نگهت خودم

 باشه نکن ینجوریا پس آرومم کنمینم تتیاذ گهید که من هوداد:  غوغا

  زیعز

 و دیکش عقب و نشوند لبم رو محکم بوسه هی و گرفت رو سرم یدست دو

 هی کن چک هم خودت و صورتت بزن آب هی برو پاشو حاال:  گفت

 یداد دست از خون یکل ، هست ییروشو زهیم کنار یمشک کیپالست

  ادینم اصال بدمم بخورمت کامل من یرینم هم اگر پاشو

 برم من....  فیح:  گفتم و صورتش تو زدم کردم بلند یدست دو متکا

  شهیم نگرانم دلشاه مادر خونه برم یدیم ،اجازه بپوش لباس

  بپوش بردار کمد از لباس گردمیبرم تا وگفت شد بلند

 کمدش تو هام لباس از دست دو که کردم باز رو کمدش در و شدم بلند

 و راهنیپ و میمشک یخاکستر شلوار با میخاکستر راهنیپ هی ، بود

 نشیب یدست هم موهام و دمیپوش رو یخاکستر لباس دست ، میآب شلوار

 آماده و حاظر و دمیپوش هم بلند یروسر هی ، کردم رهاش وپشتم دمیکش

  ، ستادمیا در پشت

 خونه از و گرفت دستمو حرف بدون و شد وارد هوداد قهیدق ده بعد

  ، میشد نیماش سوار و رونیب زدم ییالیو



 
 
 

 

 خواسته که یکنیم اعتماد بهم یوقت فقط یگفت ادیم ادتی غوغا:  هوداد

  بدم انجام رو ات

  اوهم: غوغا

  باشه نرو ییجا اجازم بدون:  داد ادامه که بودم شیرانندگ غرق

  بده بهم قول هی توهم یول چشم: غوغا

  دمیرس:  گفت و کرد باز رو ودر سمتم شد خم سکوت در

  ینزد رو حرفت:  گفت که شدم ادهیپ سکوت در

 گمیم باش گوش به پس ، یخونـــیم که منو ذهن زبان هوداد:  غوغا

  خداخافظ ،��

 هل رو در بود باز مهین در ، اطیح در سمت رفتم و بستم رو نیماش در

  گهید برو:  گفتم و دوختم هوداد نیماش به رو آخرم نگاه و دادم

 وارد یواشکی دیبا اتاقم پنجره سمت رفتم و بستم رو در و شدم وارد

  ، نشن خبــر با نبودم از تا بشم

 رو نفر هی هیسا که کردم باز اروم رو بالکن در و باال رفتم نرد از

 دمیترس کم هی  کردیم رو ریز رو کمدم داخل داشت که دمید اتاقم داخل

  ؟؟؟؟ باشه تونهیم یک یعنی ، شد برابر دو دردم دل که

 ..... کردم نگاه بود اتاقم داخل که یفرد به ترس با

 .....؟ خوادیم یچ یعنی

 *79پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 خوادیم یچ هیک نیا آخه ، رو اتاقم داخل زدم دید کم هی پنجره کنار از

  ، من اتاق داخــــل



 
 
 

 

 پنجره سمت برگشت و ستادیا راه نیب میشیآرا زیم سمت رفت و شد بلند

 من اتاق داخل ؟ یچ یعنی..... دمید رو صورتش برگشت که نیهم ،

  ؟؟؟ خوادیم یچ نیا

 نگاهم زده بهت ، شدم اتاق وارد و دمیکش و گرفتم رو پنجره دسته

  ؟ احسان آقا نیخوایم یچ نحایا:  گفتم سالم بدون کردیم

  حاال تا صبح از گردمیم تو دنبال خب.... من.....  غوغا:  احسان

  ، بودم بالکن داخل که یدید:  غوغا

  باهام ینش سرد نقدریا شهیم غوغا:  احسان

 لمیف هی ارمیب تخمک کاسه هی بشم راست و خم جلوت یخوایم:  غوغا

  میبخند بلند بلند و میکن تماشا

 یعصب یول بگم بهت یزیچ هی خوامیم بزار تو باش آروم:  احسان

  نشـــو

 ..... یرفت نکنه ؟؟؟؟ شده شیزیچ دلشاه مادر:  غوغا

 نیماش با که صبــح من یول یبش یعصب دینبا تو غوغا نیبب:  احسان

 رو ات گربه ناخواسته بودم یعصب و آلود ،خواب رونیب برم خواستم

  مرد و گرفتم ریز

 باز اتاق در رفتم و نشه ریسرآز اشکم که گرفتم رو خودم جلو یلیخ

  روننننننننننننننننننیب( بلند یصدا با:) گفتم و کردم

  ؟ شده یچ:  گفت و سمتم اومد و گذشت راهرو از مهیسراس بزرگم پدر

  ادیب شیپ ودعوا یدلخور نزدم یحرف تا رونیب ببر نویا:  غوغا

 .....  فقط گردمیم یخواست شیرنگ هر برات خودم خدا به: احسان

:  گفتم و اتاق در تو زدم پا با و دمیکش بلند غیج هی

  رووووووووووووووووونیب



 
 
 

 

 دلت یچجور(  دادم ادامه هیگر با) رونیب ببر نویا بزرگ بابا:  غوغا

 ...... آخه اومد

 دلشاه مادر اتاق در زدن در بدون و زدم کنار رو بزرگ بابا دست با

 رسوندم بود نشسته تخت یرو که دلشاه مادر به خودمو و کردم باز رو

 ، انداختم بغلش تو خودمو یحرف بدون و

 یاومد اتاقت از روز دو بعد ؟؟؟ چرااااا هیگر قشنگم دختر:  دلشاه

  ؟ یکنیم هیگر چرا رونیب

 من  ادیم بدم ازش....  کشته منو گربه ن....احسا اون در....ما:  غوغا

 بزنمش خوادیم دلم ، داشتم ودوستش بود ناز چقدر خوامیروم نازم گربه

 فرق تو بخوره خواب یا ، گرفته ریز چرا منو ناز گربه ،

  شه خراب نتیماش  سرش

 زمیعز:  گفت و دیکش موهام رو ودستشو زد روکنار شالم دستش با

  رمیگیم برات نکن هیگر

  دلم.....  آخ.....  خوامیروم همون من خوامینم: غوغا

 کنم درست داغ نبات برات خونه آشپز میبر کن کمکم ایب دخترم:  دلشاه

  دلت گرفته درد یشد خون کم حتما ،

 خجالت و نییسرپا با و رفت ادمی لحظه هی یبرا رو گربه هیقض کال

 : گفتم

 ...  خوبه حالم....  من

 ، یداد دست از خون یوکل یضیمر ،االن معلوم صورت از:  دلشاه

  نشو هم قرمز پاشو

  بخوابم نجایا شهیم دلشاه مادر....  نه:  غوغا

 و کرد روپاک واشکام دیکش چشمام یرو دستاشو



 
 
 

 

 حاال ، باشه گرمیم برات رو گربه نیبهتر میریم هم با نکن هیگر:  گفت

  بشه آروم دردت دل تا روخودت بکش رو ،پتو بخواب شکم رو هم

 آروم ، دمیکش خودم یرو رو وپتو دمیخواب تخت چپ سمت یحرف بدون

 یک دمینفهم ، کردمیم احسان بار فحش لب ریز و کردمیم هیگر آروم

  ، رونیب برد و لچریو رو گذاشت رو دلشاه مادر

 آخ ، کردم فرو متکا داخل رو سرم و دمیچیپ خودم شتردوریب رو پتو

 رو نشستم ونیگر صورت با ، بود دهیبر رو امونم درد....  خدا یا... 

 بستــم رو چشمام و رپتویز رفتم باز و بستم رو کمرم شال با و تخت

 : گفتم لب ریز

  اوووووووف ، کنهیم درد بدجور....  آخ

  کردم حس کنارم رو یتن ییگرما گذشت که کم هی

:  گفت و ام شونه رو دستشوگذاشت ، دمید رو هوداد که کردم باز چشم

  کنهیم تحمل داره رو درد لجوجانه یول داره درد دل زهیر خانم هی

  الیخ یب شده یعاد برام گهید ، شهیم ظاهر وقت یب و وقت

 تو کنمینم لج گهید ، کنهیم درد:  گفتم و گردنش دور انداختم دستمو هی

  دکتر برم بزرگم بابا با بعد ادیب بزنم دلشاه مادر صدا من تا برو

  نه:  هوداد

 درد دل:  گفت و دلم ریز گذاشت دستشـــو و زد کنار روم از رو پتو

 ات   انهیماه عادت بخاطر

 و صورتم رو روگذاشتم دستم هی حرفش با

  دکتر رمیم:  گفتم و زدم کنار دستشو دستم یکی اون با

  کنم خوبت خودم تا نخور تکون غوغا:  هوداد



 
 
 

 

 ، کنه کاریچ خوادیم یعنی گفتم ذهنم تو و کردم نگاهش یچشم هی

 جور جمع کم هی خودمو و ، کرد خطور ذهنم به یسر به خاک یفکرا

  و کردم

  شده آروم دلم من ؟ چنده لویک درد دل اصال:  گفتم

 یگرینم آروم:  گفت و زد میمال لبخنده هی و داد تکون رو سرش هوداد

  کنمیم شیاوک خودم پس ، نه

 بزنمش بشم بلند اومدم ، گفت یزیچ هی و گردنم کنار اورد رو سرش

 هر کنه،ینم یحرکت چیه بدنم دمید که نشد تکرار صبح اتفاق باز تا کنار

  ، نشد بلند دستم کردم یکار

   رمیم شیپ خودم روش با منم یریگینم آروم یوقت:  هوداد

 و شکمم رو گذاشت دستش و تخت نییپا انداخت رو پتو لکسیر یلیخ

  کنار دشیکش و گرفت رو راهنمیپ نییپا برد آروم

  نترس:  هوداد

  نترس گفتم:  گفت و نمیس ریز تا باال دیکش رو راهنمیپ

 اش بوسه نیاول ،با دیبوس رو شکمم ریز و برو شکمم سمت رو سرش

 کم کم دلم درد ، نشوند دلم ریز زیر زیر یها بوسه ، شد داغ بدنم ،

  رفت نیب از و شد آروم

 یکردیم توجه اگر هم احسان اون ، ها یزیبر اشک نمینب گهید:  هوداد

 دستش گهید دفعه تا دمیکش رودستش رگ بدجور چون گچ داخل دستش

  نره توباال یبرا

 گردنم رگ یرو و گفت یزیچ هی و آورد گردنم کنار باز رو سرش

 رو راهنمیپ و کردم بلند ،دستمو دیکش عقب سرش که نیهم ، دیبوس رو

 یچجور بدونم خواستیم دلم ، پوشاندم رو شکمم یلخت و دمیکش نییپا



 
 
 

 

 ازش کردن دست دست بدون پس رهینگ دستور ازم بدنم کرد یکار

  دمیپرس

  بخورم تکون نتونم یکرد یکار هی یچجور:  غوغا

  ؟ یکن یکار هی دیبا یبدون یخوایم اگر:  هوداد

  ؟؟؟؟ کاریچ:  غوغا

 خوامینم ، تخت ریز گذاشتم اوردم بسته هی برات ، حاال:  هوداد

  کن عوض خودت موقع به پس وفتهیب خطر به تیسالمت

  یراحت باهام نقدریا که یمامانم مگه ، ینگ یه شهیم:  غوغا

 هوداد دلشاه مادر اگر یوا ، پام کــــف افتاد قلبم اتاق در شدن باز با

  تخت رو وارفتم گهید دلشاه مادر یصدا با ، بدم جوابش یچ نهیبب

  ییجا هی میبر میخوایم که بخور رو داغ نبات نیا ایب دخترم:  دلشاه

 رو از ، بود رفته هوداد ،خداروشکر کردم کنارم به ینگاه یچشم ریز

 مادر شیپ خونه آشپز رفتم و رونیب رفتم اتاق از و نییپا دمیپر تخت

  دلشاه

 ، اتاق داخل زیم رو روگذاشتم وانیل منم یشد بلند رید دختر:  دلشاه

  ییجا هی میبر میخوایم بپوش گرمم لباس هی بخور برو

  جونم مامان چشم:  غوغا

 زرد گشاده کن گرم هی هم بعدش کردم جان نوش رو نبات یچا برگشتم

  خونه آشپز به وبرگشتم دمیپوش رنگ

 یهمگ به سالم:  غوغا

:  گفتن و برگشتن بود خچالی داخل سرشون دو هر که وایش و ساره

  سالم



 
 
 

 

 خانوم غوغا اطیح برو بدو ها ینزد یزد خرف ساره ، سالم: وایش

 بلد من ، نگو نه من جان یکن درست خوشمزه جیساندو هی دیبا هم شما

 کنم عرض چه که مارستانیب یراه یهمگ کردم ،درست ستمین

  میشیم مارستانیت

  من با ها جیساندو خب یلیخ:  غوغا

 میخوایم کجا گمیم بهت یکنیم درست جیساندو که حاال یراست:  وایش

 دیحم یدوستا از یکی خونه اومممممممممم.......  میبر میخوایم ، میبر

  است پرنده از پر اش خونه تو هم عکاس هم که

 : گفتم یحال خوش با هام پرنده عاشق من شدم حال خوش یلیخ

  کنم آماده هارو جیساند من پس خوب چه:  غوغا

 دیبا اول کردن درست چیساندو کردم شروع وایش به توجه بدون

 شهیش ، زیم رو گذاشتم و برداشتم چاقو ، کردمیم خورد هارو ارشویخ

 کردم روبلند سرم ، زیم رو گذاشتم و برداشتم خچالی از رو شور اریخ

 از و کردمیم چاقو به نگاه بُهت با ، معلق   هوا رو دمید رو چاقو ،که

 ..... سمتم اومد چاقو باری ، بود اورده بند زبونم تعجب

 *80پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 ........  سمتم اومد چاقو باری

 فکر ، ــدمیکش چشمهام رو محکم رو دستم دو ، ومدیم جلــو آروم آروم

:  گفتم و کـــردم چاقـــو به نگاه آروم مهین صورت با....  خوابم کنم

  جلو این مامانت جون ، تو یایم کجا....  ااااین

 که بود نمونده یزیچ ، کرد شتریب رو سرعتش باری و شد کینزد بهم

 جلو اومد کنان پرواز پروانه هی که کنه میزخم و بخوره نمیس قفسه به

  ، چاقو



 
 
 

 

 جان یب باشن گرفته رو جونش که انگار هوا نیب از چاقو شدینم باورم

 ، اومد فرود دستم رو و کرد پرواز پروانه ، خونه آشپز کف افتاد و شد

 هاشو شاخک ، دیسف زهیر یها یخال خال با داشت یقشنگ یآب یها بال

  ، دیکش رخم به و کرد باز کامل رو بالش و هم رو گذاشت

:  گفتم و زدم یخند لب ، دمیکش بالش یرو و بردم سمتش آروم دستمو

 یا پرونه نیباتریز ، یداد نجات منو تو یول داریب ای خوابم دونم ینم

  دمید که یهست

:  گفتم رمیبگ پروانه از چشم نکهیا ،بدون زدیم صدام که ساره یباصدا

  خونه  آشپز نجامیا

 بود خواب هی نیا مطمعنم ، رونیب رفت پنجره از و کرد پرواز پروانه

 خودم با جنگ در ، نبود ی،واقع نهیهم اره شدم ایرو هی غرق منم ای

  دیکش رونمیب خودم خلوت از ساره یصدا که بودم

 چون خچالی داخل بزار هم یکرد درست که ییها جیساندو ایب:  ساره

  میببر خودمون با نیکن درست یزیچ خوادینم گفت دیحم

 سس و شور اریخ خواستمیم فقط است آماده اش هیالو ساالد:  غوغا

  داخلش بربزم رو مخلفات و نون داخل بمالم

  میبر ایب رو نایا کن ول پاشو:  ساره

  میبر باشه:  غوغا

 لحظه چند یایرو ریدرگ ،ذهنم رونیب میاومد خونه آشپز از هم همراه

  ، بود شیپ

  نکن رنگ وقت چیه موهات غوغا:  ساره

  کنمینم رنگش:  غوغا

  میبر بردار لتیوسا: ساره



 
 
 

 

 هی ، کمرم پشت انداختم هم موهام و سرم رو گذاشتم کاله هی اتاقم رفتم

 هی ، برداشتم میگوش با میکرم فیک ، دمیپوش ینود یخی تنگ یل شلوار

  ، رونیب رفتم اتاق از و ، دمیکش لبم به یکالباس رژ

  ، شد بلند باز ساره یصدا

  گهید ایب غوغا:  ساره

  ، اطیح داخل رفتم و دمیپوش رو میکاربن یآب اسپرت کفش

  نکن غرغر اومدم:  غوغا

 بود افتاد بود کرده سر کمرم ازپشت که ییموها و دادم تکون رو سرم

 پشت درخت دنید با ، کردم بلند رو سرم و ، پشتم انداختم رو شونم رو

 و اوردم در رو میگوش کردن صبر بدون و افتادم هوداد ادی وایش سر

  داد جواب بوق نیاول با ، گرفتم رو شمارش

  زهیر سالم:  هوداد

  یا گنده یلیخ تو زهیر نگو بهم سالم:  غوغا

  ؟ یکنیم کارایچ خب:  هوداد

  رونیب برم ها بچه با من هست اجازه بگم زدم زنگ:  غوغا

  ؟ نیبر نیخوایم کجا:  هوداد

  داره پرنده یکل و عکاس دیحم یدوستا از یکی خونه:  غوغا

  نه:  هوداد

  نه یچ:  غوغا

  دمینم اجازه:  هوداد



 
 
 

 

 اوردم در براش رو زبونم و کنار اوردم گوشم کنار از رو یگوش

 اجازه:  وگفتم میگوش کنار باز روگذاشتم یگوش ، کردم کج رو وچشمام

  ستین هم مهم البته....  بده

  نه:  هوداد

  ، ام کاله به انداختم چنگ و ، کردم قطـع یخداحافظ بدون رو یگوش

  میریم احسان نیماش با تو و من غوغا:  ساره

 شوق اصال دارمیبرنم هم قدم هی قاتل با من:  گفتم و کردم بلند رو سرم

  نیبر شما شد کور ذوقم و

 نجای،ا نیکن ول میبر نیایب ها بچه:  گفت که دمیشن رو احسان یصدا

  بخره نازشو که ستین یکس

 جلو حدشون از زارمینم خودم من یول هست آدم:  گفتم بلند یصدا با

  انیب

 قرمز گل یها گلدون به رو نگاهم ، رفتن و کردن یخداخافظ ها بچه

  مانم جهان که تا نجستم چاره مرگ به:  گفتم یشعر  لب ریز و دوختم

 مانم دانیجاو که تا ماندم زنده عشق به

 رو تماس بود هوداد ، کردم میگوش صفحه به ،نگاه خورد زنگ گوشم

 خوادینم نرفتم:  گفتم کنه صحبت بدم اجازه که نکهیا ،بدون کردم وصل

 اطیح در جلو سه بشماره زنمیم هم داد بخواد دلم:  هوداد یبزن داد سرم

  باش

 و کردم باز رو اطیح در ، در سمت رفتم دست به یگوش و شدم بلند

  دمید جلودر رو هوداد ، رونیب رفتم

 که حاال ستین مهم هم برام چند هر ، یندار اعتماد بهم که تو:  غوغا

  خوش شب پس نرفتم یدید



 
 
 

 

 حرکت یب دمیشن که یصدا با اما اطیح تو برم که رفتم عقب عقب

 ..... ستادمیا

 کشون ، دمیکش خودش دنبال و بست رو در و گرفت رو بازوم هوداد

  ایب بدو پسر:  گفت و برد کوچه آخر تا منو کشون

  ، ستادیا وکنارم سمتمون اومد کنان تکویپ تکویپ دیسف اسب هی

  کن باز هاتو اخم:  هوداد

  عشق هاااا یعشق یعنی یهوداد ییییوا:  غوغا

 شدم زده ذوق یلیخ یعنی:  گفتم و دهانم جلو گذاشتم رو دستم باری

  نداشتم روزبونم یکنترل

 ستین یمشکل:  هوداد

 رو سرش که دمیبوس رو شیشونیپ وسط و دمیکش اسب سر یرو دستمو

  کرد خم کامل

  کرد خم رو سرش چرا االن یدونیم:  هوداد

 ازش خواستمیم خودمم که بگه که یسوال جواب تا کردم نگاهش منتظر

  بپرسم

 هستن احترام قابل براشون که هیکسان به ها اسب میتعظ نیا:  هوداد

 *81پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 ....  بستم رو وچشمام کردم جلو به نگاه هی

 کنهیم یشوخ داره کردم فکر اول ، شد شتــــریب اسب تاختن یصدا

 چشمم هی ، اسب همراه بپر یبلند هی رو از خواستیم ، هیجد انگار یول

 نگاهم خنده با دمید صورتم جلو رو هوداد صورت که کردم باز رو

 ، کردیم



 
 
 

 

 طرف هی و کردم قفل گردنش دور دستمو و کردم کج کم هی خودمو

  ، چسبوندم گردنش به رو صورتم

 دن  یپر موقع گهید خب:  هوداد

 باشه باشه:  زدم داد و دادم فشار صورتم به شتریب رو گردنش

  بوسمتیم

  نهیهم هم درستش نهیهم اررررره:  هوداد

 گرفتم گردنش از یگاز فقط کردم کاریچ دمینفهم هرس از ستـادیا اسب

 هم سرم پشت به ونگاه دمیدو ، نییپا انداختم اسب رو از خودمو و

 هی دمیشن کنارم رو اسب سمپ یصدا که نگذشت یزیچ ، نکــــردم

  دنبالــــم بود افتاده اسب با هوداد ، کردم نگاه رو کنارم یچشم

  عجله همه نیا با کجا:  هوداد

 .......سکوت

 نیب دمید که کردم شتریب رو سرعتم و دوختم روم به رو به رو نگاهم

 بود گرفته رو لباسم یپشت قسمت راحت یلیخ هوداد ، آسمانم و نیزم

  اسب رو گذاشت خودش جلو و کرد بلندم

  منه شیتوپ یجا باز یبر که هم جا هر:  هوداد

  وفتمیم شمیم رها دستت از یگینم:  غوغا

  نه:  هوداد

 ، خونه میدیرس تا میبود ریمس تو قهیدق ۱۵ هی ، کردم نگاهش چپ چپ

  رمیبگ اسب با عکس هی شهیم:  گفتم که نییپا گذاشتم اسب رو از

  اره:  هوداد



 
 
 

 

 هی با ، میگرفت هم نفر دو عکس هی ، گرفت ازم یتک عکس چندتا هی

 دایپ نشییپا به گردن فقط هوداد و میبود دایپ کامل اسب و من که عکس

  ، بود

  برم دیبا افتاده یاتفاق هی من:  هوداد

  خداخافظ یچیه...  که ممنون یلیخ:  غوغا

  تونمیم که یشونیپ رو بوس ؟؟؟ کجا:  هوداد

 میشونیپ یرو رو لبش یگرما ، بردم جلو رو میشونیپ و بستم چشمام

  دمیشن رو گرفتن عکس یصدا بعدش و کردم حس

 چون کنمینم ی،خداخافظ من شیپ بمونه یادگاری هم عکس نیا:  هوداد

  شتیپ امیم باز

 و کردم اعطاعت منم ، داخل برم کرد اشاره سر با و شد اسب سوار

 تخت سمت رفتم خندون و حال خوش بستم هم در و اطیح داخل رفتم

 برداشتم فمیک داخل از رو میگوش ، دمیخواب تخت یرو و اطیح تو یها

 گذاشتم رو نبود معلوم سرش که هوداد و اسب همراه که یعکس و

 انگار دلم به بدجور بازم یول یمرموز:  نوشتم هم رشیز نستایا

 .... ینشست

 با نیماش دو ، هم رو گذاشتم هام پلک و گرفتم دستم نیب رو یگوش

  دمیشن هارو بچه شاد یصدا بعدش و شدن اطیح وارد سرعت

  گذشت خوش یلیخ یوااااا:  ساره

  نداشت شمارو قابل:  دیحم

  خودمونه یغوغا نیا ها بچه: وایش

 هم االنم که است خونه تنها غوغا خب اره یکن باز چشمات اگر:  دایش

  تخته رو



 
 
 

 

 چند نیهم رو عکس ، نستایا نیکن نگاه گمیم نجارویا بابا نه:  وایش

  گذاشته شیپ لحظه

  یدار جشویپ کجا از تو ، مینیبب بده:  دیحم

  داره پسر دوست نکنه:  وایش

   پسرداره دوست ی،ک نیکنیم جایب:  احسان

  گهیقشن اسب چه:  ساره

  داره یکلیه چه نگاه رو پسر:  وایش

 داد یصدا که دمیخندیم دلم تو یآرومک و کردمیم گوش حرفاشون به

 دمیشن زمان هم گهید پسر هی و احسان

 ببر رو بزرگ بابا چندسال و نیچند آبرو خوادیم ، کرده جایب:  احسان

  ومدین ما با که خورد هم گوه یلیخ ،

 باز رو چشمام ، بشونمش جاش سر که شده اش موقع گهید احسان نیا

 اوردم درش و کردم باز رو کفشم بند جا همه از الیخیب و کردم

 تخت رو انداختمش و اوردم در هم رو ام کاله ، اوردم در هم ،جورابم

 با و حوض داخل گذاشتم رو پاهام و بمیج داخل گذاشتم رو میگوش

  گذشت خوش:  گفتم و هاکردم بچه به نگاه لبخنده

 یخال جات گذشت خوش یکل اره...ا:  ساره

 اصال ، کردم یپل رو عالقم مورد آهنگ ها بچه به توجه بدون

 همراهش منم آهنگ شدم شروع با حالم خوش نقدریا چرا دونستمینم

  خوندم

 :  آهنگ متن

 و دست از بدم عقلم بدم که برسونه اونجا رو من تونهیم تو از ریغ یک

  ونهید مست بشم



 
 
 

 

 چه یدونینم تو واسه ونهید بشم آسونه تو شیپ آروممم دلم آروممم

  میعال که دارم تو  میحال

 آشوب   چشات یب نابوده میزندگ مونده جا دلم

  جان یا

 :  دادم ادامه و دادم تکون آروم رو هام شونه

 ساحلش یهرجا که ییایدر مثل شدم ، بهت نسبت دارم یخوب حس

  برام یزیانگ شگفت ،تو  ییتو

 :  کردم باز رو امیپ شد بلند میگوش امیپ یصدا

 ؟!؟! یهست یونگید هیپا

  زمایانگ شگفت

  لجوجانه یول ام هیپا:  نوشتم براش و دمیخند آروم

  رونیب ایب:  داد جواب که فرستادم براش

 خاموش خود به خود میگوش و خورد صفحه رو ،انگشتم احسان داد با

  شد

  کنم ادبش بزار کنننن ولم:  احسان

  بزار راحتم ،  کنم یاحترام یب خوامینم نیبب:  غوغا

 پسر نیا اصال خونه داخل بردن رو احسان زور به ودخترا دیحم

  دهیم دخالت خودشو یچ همه تو ستین نرمال

 نیهم بودم اطیح تو صبح خود تا دمیچرخ آب داخل خندون و بلندشدم

 صبحانه دلشاه مامان همراه رفتم منم اومد رونیب خانوم آفتاب که

  میخورد



 
 
 

 

 دلشاه مادر که خوردم آب کم هی و دهانم داخل گذاشتم رو یآخر لقمه

 عکس باهاش که یپسر بگو بهم یول دارم اعتماد بهت من دخترم: گفت

  ؟ هیک یگرفت

 دوست هی بزرگ مامان:  گفتم ییهوی ذوق و شوق با

 ساعت بگم بهت گفت روژان نجایا اومد شبید دوستت گلم باشه:  دلشاه

  شیک نیبر نیخوایمکه گفت دنبالت ادیم نه

 خوامیم من جون مامان:  گفتم و شدم بلند یصندل رو از یخوشحال با

  نرفتم حاال تا ،من نیدیم که اجازه برم

  یبر بزارم تونمینم مادر نه:  دلشاه

  ؟؟؟ چرا:  غوغا

  یباش دیبا توهم که میدار نجایا مراسم هی امشب چون:  دلشاه

 چون کنهینم فرق نبودش و بود:  گفت که دمیشن کنارم احسان یصدا

  کرده پاره افسار وقت یلیخ

  بزرگتر داداش به عنوان به یفکر کوتاه یلیخ:  غوغا

  ، یندار رفتن رونیب حق بگم گفت بابابزرگ:  احسان

 خونه تو حوصله یب ، حال تو رفتم و زیم رو دمیکوب رو آب وانیل

 یکار هی مشغوله یک هر کردمیم احسان بار فحش و رفتمیم پراست.

 ، رونیب اومدم مربوطه یکارا انجام بعد و یبهداشت سیسرو رفتم ، بود

 مادر اتاق بود،رفتم شده قطع هم میزیر خون نداشتم یدرد دل گهید

  ، اطیح تو میرفت باهم و لچریو رو گذاشتمش کردم کمکش و دلشاه

 بزرگ یلیخ راز هی یول بود یخوشگل دختر یلیخ مامانت:  دلشاه

  داشت



 
 
 

 

 وپدرم مادم اذدواج مخالف شما مگه بزرگ مامان یچ یعنی:  غوغا

  نینبود

 بشه دیشا ، موندن گذشته همون که است گذشته تو زایچ یلیخ:  دلشاه

  منه دوش رو ینیسنگ بار یول زد رو حرفش

  بگو بهم واضح:  غوغا

  برو روژان با ، بپوش لباس برو:  دلشاه

 یچ دیبگ بهم دیبا بزرگم یوقت:  گفتم و دمیکش یکوتاه غیج خوش با

  کنهیم تتونیاذ

 با بود یکرم اش نیزم که یساحل مانتو هی ، اتاقم سمت دمیدو و نموندم

 یها پوتمین ، یمشک کوتاه کت هی با دمیپوش بود زیر یها رز گل

 رو عطرم و ساکم داخل گذاشتم هم لباس دست دو ، دمیپوش هم میمشک

  ، برداشتم

 رو راه داخل پنجره ، دیچیپ مینیب ریز گاز یبو که رونیب اومدم اتاق از

 پرتم یزیچ هی بعدش و شد بسته خود به خود چشمام ، کردم باز رو

 ..... کرد

 *82پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

. شدیم تکرار ذهنم تو یه و دیرس گوشم به فقط شدن منفجر یصدا

 خونه که کردم بلند رو سرم فقط ، دمیفهمینم ورم و دور از یچیه

  ، زدیم رونیب صانهیحر اش پنجره از شیآت روم به رو  ی

 حال یب که بودم ژنیاکس یا ذره یبرا تالش در ومد،ینم باال نفسم

  هوداد:  زدم لب و....  افتــــادم

 و گردنم ریز برد رو سرش که کردم حس کنارم ییآشنا تن یگرما

 به رو گرم آفتاب: گفت و دیبوس رو گردنم رگ و زد کنار رو موهام

  بده سرد مهین شب



 
 
 

 

 که دمیشن رو هانا یصدا دمیکش نفس آروم ، شدم سبک کردم احساس

  ادیم داره سیپل میبر دیبا:  گفت

  میبر:  هوداد

 یها دست ، گرفتن آروم بدنم یها سلول دمیشن که رو هوداد یصدا

 یبرا داشت ،انگار کردیم زمزمه یزیچ هی و بود موهام نیب هوداد

  بشنوم تونستمینم یزیچ یول خوندیم شعر موهام

  اریب آب:  هوداد

 نهیس قفسه رو گذاشتم رو دستم هی و زدم پلک شد بهتر حالم کم هی

  ، هوداد

 رو دستش و کرد قیدق چشمام به رو چشماش هوداد حرکتم نیا با

  اش نهیس قفسه رو بودم گذاشته که یدست رو گذاشت

  ببخش منو غوغا:  هوداد

 را؟...چ.....چـ: گفتم هام کردن سرفه انیم و کردم سرفه

 زنگ االن ، یبش بلند یتونیم:  گفت و کرد کینزد سرم به رو سرش

  ادیب کارلوس زنمیم

  بده بهم ب.....آ...  کم هی.....  ستین ازین:  غوغا

 دهانم جلو رو آب وانیل و زد زانو مبل نییپا اومد آب وانیل با هانا

  دمیکش کنار رو ،سرم خوردم آب کم ،به گرفت

 جا سر حالش کم هی تا کنه حموم اتاقم ببرم بده اجازه غوغا داداش:  هانا

  ادیب

  بگه بهم یزیچ هی خوادیم پدر باال نیبر باشه:  هوداد

  ، اتاقش رفتم باهم ، ستادمیا و شدم بلند گرفت رو بغلم ریز هانا

  تخت رو زارمیم برات دیجد لباس من اریب در لباسات:  هانا



 
 
 

 

  یکن خشکش ،بعد یبشور شهی،م خوامیم رو نایهم من:  غوغا

 باشه:  هانا

 ادی خورد ام کله به که آب کردم کوتاه حموم هی و حموم داخل رفتم

  ، رونیب اومدم و شستم سرم عیسر افتادم بزرگ بابا و بزرگ مامان

 رو نایا ایب شهینم خشک االن یول بشورن دادم لباسات یابج:  هانا

  ، بپوش

 دمیپوش حموم داخل بردم هارو لباس ، گرفت جلوم شلوار تاپ هی

 رفتم اتاق از و کردم خشک کم هی رو موهام ، ستین هانا دمید برگشتم

  دمیشن رو هوداد پدر و مادر یصدا راه نیب نییپا رفتم هارو پله رونیب

  یریبپذ رو سکیر نیا یتونیم تو پسرم:  زابالیال

 ، دمینم یبشر یبن چیه به رو غوغا من مامان:  هوداد

  یدونیم نویا رهیگیم شکل جهان دو نیب جنگ:  زابالیال

  نکنه قبول غوغا خود دیشا اصال پسرم:  کوبیج

  کنه قبول ممکنه شده که منم دادن حرص یبرا غوغا بابا:  هوداد

  یریبگ میتصم احساس با دینبا ، کن فکر خوب نیبش هوداد: زابالیال

 زنده احسان فقط مردن یسوز آتش تو که پدرش خانواده:  کوبیج

  هست وی یس یآ تو دود یخفگ اثر بر اونم که مونده

 نه شدم رهیخ روم به رو وارید به رفته لیتحل هوداد یبابا یها حرف با

 .... مهربونم بزرگ ،مامان دلشاه مادر....  نیا

  ؟ هیچ متیتصم هوداد:  زابالیال

 که بشه یزیچ اون نزار ریبگ یدرست میتصم شهیهم مثل:  کوبیج

  دینبا



 
 
 

 

 .......... که نهیا من میتصم:  هوداد

 دادم هیتک نرده به خودمو که دیلرز کرد شروع دستم دو هوداد حرف با

..... 

 .... هوداد کنه رو یکار نیچن زارمینم من نه
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 ی پله   سه هیگـــر با ، یگرفتیم یمــیتصم نیچن دینبا تو هوداد نه

  گرفتم جا ستون پشت و کردم رد رو یآخـــر

  متیتصم نیا یول کمه زمان درست پسرم هوداد:  زابالیال

  کنهینم رییتعغ نهیهم من میتصم مامان:  هوداد

 ...... یدیم رییتعغ رو تیتصم تو:  کوبیج

  رو حرفم من........ ؟!؟ یچ:  هوداد

  کن من دست به نگـــاه:  کوبیج

 یمشک کفش جفت دو گرفتن قرار با ، گرفت فرا سکوت رو جا همه

 کنار رو مادرش و پدرش و هوداد که کردم بلند رو سرم ، اسپرت

  دمید ستون

  رونیب اتاق از یاومد چرا غوغا:  هوداد

 هی برم اومدم درد سرم کم هی:  ،گفتم کنم صورتش به نگاه نکهیا بدون

  کنم درست نوش دم

  دکتر ببرمت ایب دخترم:  زابالیال

  ؟ یینجایا یک از:  هوداد



 
 
 

 

 ستون به رو دستم ، اومد جیگ خود به خود ،سرم افتادم حرفش ادی

 برد منو خودش همراه و گرفت دستمو یمهربون با هوداد مادر ، گرفت

  ، نشوند مبل رو حال داخل

  بدم بهت دیبا بد خبر هی:  زابالیال

  ماماااان:  هوداد

  خانوادش درمورد بدونه دیبا پسرم:  زابالیال

  نیبب رو روزش و حال مامان:  گفت و دیکش موهاش نیب یدست هوداد

  شده یچ نیبگ خوبم من:  غوغا

  رفتن خدا رحمت یهمگ خانوادت:  زابالیال

 بود دلشاه مادر بخاطر میناراحت تنها من ، اورد ادمی باز رو تلخ قتیحق

 به هوداد زارمینم من ، داشت دوستم و  بود مهربون باهام یلیخ چون

 پشت با و شدم ،بلند ننینب رو اشکام نکهیا یبرا ، برسه اش خواسته

  ستادمیا اطیح به رو پنجر وکنار دمیکش چشمم ریز دست

  میبرس ها کار هیبق به دیبا ما زابالیال میبزار تنهاش بهتر: کوبیج

  شد بلند کنارم از هوداد یصدا گذشت یکم

 به یوفتیب پا از یناراخت از و یاریب یندار حق فشار خودت به: هوداد

  یهست فیضع یکاف اندازه

  ، دادم تکون آروم رو سرم

 ریز برد رو اشارش انگشت ، گذاشت ام شونه یرو رو بزرگش دست

  ، کنار زدش آروم تاپم بنده

 ، خودم شیپ یبرگشت باز:  هوداد

  بشه من مانـع تونهینم یکس گهید:  داد ادامه و کرد سکوت کم به



 
 
 

 

 رو لبش ، زدم کنار رو اشکم و دمیکش ام گونه یرو رو دستم پشت

  ، ستادیا پشتم حرکت یب و ام شونه رو گذاشت

  اد..د.....هو:  غوغا

  شنومیم بگو:  گفت و داد فاصله کم هی رو لبش

  کنمیم دق دارم بزنم حرف روژان با شهیم:  غوغا

  باشه:  هوداد

 هی نه واگر کن روپاک اشکات:  گفت و گرفت ام شونه از زیر گاز هی

  ینکن هیگر وقت چیه کنمیم یکار

  بده رو تیگوش ، بشم سبک کم هی بزار:  غوغا

 حرف یدار باز نکنه هیچ انی،جر یزینم حرف ذهنت تؤ گهید:  هوداد

  ندونم من که یزنیم خودت یبرا یها

  ، کرد عرق دستم کف حرفش با

 آروم بزنم حرف روژان با فقط نه:  وگفتم دادم قورت رو دهانم آب

  شمیم

 یحفظ رو روژان شماره و گرفتم ازش ، گرفت جلوم رو شیگوش

  بزار تنهام هوداد:  گفتم خوردیم بوق که همجور ، گرفتم

 شلوارش بیج داخل دستش دو و زد کنار صورتم کنار از رو موهام

 ، رفت و کرد

 که نی،هم گرفتم رو شمارش ،باز نداد جواب رو یگوش روژان

  لحظه هی کن صبر غوغا منم سیه روژان:  گفتم برداشت

 و ستادمیا هم پله راه کنار ، نبود یکس کردم نگاه کامل رو حال داخل

  ، نبود یکس یول انداختم باال یها اتاق به ینگاه



 
 
 

 

 جواب رمیگیم شمارت یچ هر ؟؟؟؟ شده چت یخواهر غوغا:  روژان

 ! ؟ یدینم

 شیآت دلشاه مادر خونه روژان:  گفتم ستین یکس که شدم مطمعن یوقت

 االن تو ، گذشته مثل شدم تنها گهید روژان یفهمیم مردن همه و گرفت

 ..........سکوت ؟؟ ییکجا

  ؟ییکجا االن هستمممم تو با روژان:  غوغا

 یزخم که تیجا نه مگه یسالم که تو شتیپ امیب خوامیم یکجا:  روژان

  ، ستین

  ؟ ییکجا بگو فقط خوبم من:  غوغا

 طیبل توهم یبرا شیک برم خوامیم صبح فردا شیش ساعت من:  روژان

 ، رمیم شیش ساعت فردا بگم که زدمیم زنگ داشتم هم االن ، میگرفت

  خدا یا بود یخوب زن یلیخ خانوم دلشاه شهینم باورم غوغا

 خودمو شیش ساعت قبل تا من:  گفتم و حرفش وسط دمیپر هق هق با

  بده رو اتون خونه آدرس فقط ، شتیپ رسونمیم

 ، دنبالت نیماش با جا همون امیم خودم امیب کجا من بگو یابج:  روژان

 سه واحد برو یاومد که یقبل آپارتمان برو ، میکنیم یکار هی نه ای

 شمیپ اریب رو تو بهش گمیم محمدطاها نهخو

  یاوک:  غوغا

 دادم سر از هیگر بدتر یول نکنم هیگر بده میدار دل کردیم یسع روژان

 ساعت کی ، کرد هیگر من یپا هم و گرفت گلوش بغض هم روژان ،

 کیتار داشت هوا و بود شده غروب ، زدم حرف و کردم هیگر تمام

 از هوداد نارویا کنم تحمل یچجور من روژان:  گفتم هق هق با ، شدیم

....... 



 
 
 

 

 دمید اخم با رو هوداد کردم بلند رو ،سرم شد دیکش دستام نیب از یگوش

 ...... یدیشن صدامو که فهمممینم یکرد فکر:  زد داد
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  ، شد آب بر نقشه هام نقشه ، دهیشن رو صدام شدم بدبخت من یخدا

 که نزن نخونک منو اعصاب ،غوغا هارو اشک نیا کن پاک:  هوداد

  شهیم بد

 ...... من هوداد:  غوغا

 با بشم آروم بزنم حرف خوامیم ینگفت مگه ؟ هان یچ تو:  هوداد

  ، یبنداز راه یخـــوایم لیس اشکات

 که کن خداروشکر برو ، یگیم وپرت وچرت یکنیم هیگر یه ینشست

  صدات و اومدم رونیب از تازه

 تیحال بودم نجایا کردن هیگر یکرد شروع که یا لحظه از اگر دمیشن

  کــــردمیم

  ؟ یهست یعصب کنمیم هیگر من نکهیا بخاطر االن تو یعنی:  غوغا

  هیکاف هی،گر پاشو:  گفت و گرفت رو بازوم هوداد

 یب رو صورتم و کرد باز آب ریش و خونه آشپز داخل بردم شدم بلند

  ، شست حرف

 گاز یه و بودم گرفته دندون ریز رو لبم ، کردمیم نگاهش حرف یب

 فقط معلوم صورتش حالت از که ینجوریا ، گرفتمیم لبم از زیر زیر

 پدر امشب:  گفت و گرفت جلوم رو حوله ، کردم هیگر چرا که هیعصب

 یلیخ خودشون که چند هر هاکان و هانا یبرا ریبگ میتصم اومد بزرگم

  گرفتن رو ماتشونیتصم جلو جلو وقته



 
 
 

 

 هم هیثان هی یبرس یقانون سن به:  وگفت کرد نگاهم خمار یچشما با

  کنمتیم خودم زن بگذره زارمینم

  یخودم مال هم االن چند هر

 خانوادم سر رو بال نیا یک:  گفتم و کردم جدا بازوش نیب از دستمو

 روشن رو گاز خونه اشپز تو چکسیه که بوده اتفاق که نگو ؟؟؟ اورد

  ، نکرد

  میبر ایب ستین مهم ناشیا:  هوداد

  مونم ینم نجایا گهی،د هیک کار ینگ اگر خدا به هوداد:  غوغا

  زارمینم هم یبر یبخوا چون نکش نشون و خط من یبرا:  هوداد

 هوداد:  گفتم و کردم نگاهش دیباریم ازش تیاعصبان که ینگاه با

 چخبر بگه من به شد خراب نیا تو یکی( داد با) غغغغغغعیج بزن حرف

 زنان قدم بتیمص ،باز هیاوک یچ همه کنم حس امیم تا ،چرا ورم و دور

  ، شهیم آوار من سر یرو ادیم

 ، زدم داد و حال داخل رفتم راست هی ، کنم توجه هوداد به نکهیا بدون

 هوداد بزرگ مادر و( دیوید) بزرگ پدر که کردم صدا و سر نقدریا

  حال داخل اومدن.( آنجل)

  کن صدا و سر خوادیم دلت چقدر هر:  هوداد

 ؟ چخبر نجایا:  دیوید

  نیکن استراحت اتاقتون نیبر بزرگ پدر:  هوداد

  کشته یک رو من بزرگ مادر و بزرگ پدر دیبگ من به دیبا نه:  غوغا

 اتاقمون رمیم تو و من هیکاف غوغا:  هوداد

  بزارم پا عمرن اتاق اون ا،تو امینم جا چیه تو با من:  غوغا



 
 
 

 

 باری:  گفت و ــدیکش ـشیشونیپ به یدست و داد رونیب رو نفرسش هوداد

  کن برخورد اروم شده که هم بار کی

 تو منو چرا  کن ولم بابا ؟ یچ از تو زنمیم حرف یچ از من:  غوغا

 ؟؟؟ نمیبب رو یدکیبا کنم یزندگ نخوام من ، یداد نجات یسوز آتش

  من:  هوداد

 بغلش تو خودمو حرف بدون و شدم کینزد هوداد به حوصله یب

 کنهیم ینیسنگ سوال پر نقدریا سرم ؟؟؟ کارکنمیچ:  زدم هق و انداختم

  ؟

 گهینم رو جوابش چکسیه چون هیالک مغرت تو یها سوال:  هوداد

 وارد ، باال رفتم پله از و پله سمت دمیدو دمیکش عقب بغلش از خودمو

  کردم بهش نگاه هانا یصدا با ، نشستم تختش رو و شدم هانا اتاق

  ؟؟؟ شده یچ باز یخواهر غوغا:  هانا

 ........سکوت

 ؟؟؟ یبزار تنهامون شهیم مامان:  هانا

 هوداد مامان با چشم تو چشم که کردم بلند رو سرم مامان گفت که نیهم

  ، شدم

  نیبش اروم تا نیبزن حرف کم هی باهم ، دخترم باشه:  زابالیال

 ،فقط شمینم آروم یچیه با من:  گفتم که اتاق در سمت رفت و شد بلند

  خورهیم بهم نجایا یچ همه از حالم شهیم خوب حالم برم نجایا از

  را تو چدیپیم درهم موم مثل یول تند تبش:  زابالیال

 ، چشه ستین معلوم زن نیا ، رونیب رفت و کرد باز رو در

 اصــــال ستنین نرمال هووووووف

  ؟ کنارت امیب شهیم غوغا:  هانا



 
 
 

 

 با دختر نیا ، نهیبش کنارم که خواستیم اجازه ازم یآروم لحن با

  کردیم فرق خیمر کره تا نیزم داداشش

  ایب:  گفتم ییرو خوش با

  ، نشست کنارم تخت رو اومد و شیشیآرا زیم یصندل رو از شد بلند

  هیچ به یچ که دمیم حیتوض خودم برات گفتم بهت ادیم ادتی:  هانا

  اوهم:  غوغا

  هم هنوز یبدون یخوایم:  هانا

 و گرفتم رو دستش ، بود کرده ریتسخ رو بدنم سراسر که یباکنجکاو

 سر داداشت با شد دعوام هم ،االن برام کن فیتعر ، خوامیم اره:  گفتم

 گهینم بهم یچیه که نیهم

 ، میچ من گمیم بهت یول بگم تونمینم یزیچ داداشم درمورد:  غوغا

  ، هستم فرشته لیاص خون از دختر هی من غوغا

  ؟ یچ:  گفتم و کردم نگاهش بهت با

 من ، هستن ارزش با تکشون تک که دارم ییها ییتوانا من:  داد ادامه

 فرد لیوسا نیکتریکوچ با کنم یابی رد رو یکی تونم یم یراحت به

  ، نظر مورد

 هر نایا ، ستین یخالکوب هی اصل در تنمه رو که ییها یکوب خال نیا

 دستم با کنم استفاده هرکدوم از بخوام یوقت ، دارن یقدرت هی کدوم

 نتونن یعاد مردم کنم یکار تونمیم یحت ، شهیم ،فعال کنمیم لمسش

 من ، نمیبب دوررو فاصله ها ونیلیم چشمم حدقه با تونمیم ای ، ننمیبب

  لمیاص فرشته هی ی زاده

  هستن فرشته هم مادرت و پدر یعنی:  غوغا



 
 
 

 

 چیه بدون یول ، بدم جوابت تونمینم چون نپرس ازم اونا درمورد:  هانا

  ، میزنینم بهت یا صدمه ما از کدوم

 غوغا:  هانا برداره سرم از دست ،هوداد یکن یکار یتونیم:  غوغا

 گهید یایدن از یدختر عاشق بودن سرد همه اون با ، عاشقته من بردار

  ، هست تو بخاطر فقط مینجایا ما ینیبیم اگر ، شده

 محض به یشد خونمون وارد بار نیاول یبرا که ادیم ادتی شب اون

  رفت ها برق تیناتن مادر ورود

  اهوم: غوغا

 باور یول سخته برات نایا کردن باور دونمیم ، بود من کار اون:  هانا

 .....  جز میندار یخطر تو یبرا ام خانواده نه من نه کن

  ؟ یچ جز:  غوغا

 فقط بعدش و شد باز اتاق در ، بزنه رو حرفش ادامه خواست که نیهم

  دارم کار میبر دیبا ما هانا:  دمیشن رو زابالیال یصدا

 هیسا یحت ،منیزیچ نیچن شهیم مگه ، کردم هانا یخال یجا به نگاه

 ساعت قبل من ، یچجور آخه ، میند هوداد مادر شدن وارد از هم یا

.  نه که ممکنه هانا کنم فرار تا یول باشم اریکام آپارتمان دیبا شیش

 منو تا بگه ینجوریا گفته هوداد دیشا اصال ، کنهیم میابی رد صدرصد

 یول ، رمیبگ ازش رو هانا یگوش یا بهونه هی به دیبا ، بترسونه

  ؟؟؟ یچجور

 کردم فکر تقدریا ، کردن فکر کردم شروع و متکا رو روگذاشتم سرم

 رو چشمم و بود صورتم تو تخت کنار آباژور نور ، شدم خسته که

 ژور آبا هیپا به ینگاه ، کردم خاموشش بردم دستمو ، کردیم تیاذ

  ، دمیرود هانا یگوش که کردم



 
 
 

 

 رمز دونمیم و ادمی که یاونجا تا ، برداشتم رو یگوش و دمیپر ببر مثل

  رمز بدون شد باز راحت که دمیکش اش صفحه یرو رو دستم ، نداشت

 ابانیخ کوچه سر ، بگو محمدطاها به ، فرستادم اس روژان یبرا

  ، امیب ادهیپ تونمینم امیم من ۴ ساعت سر باشه.....**«*»*«» 

 بلند و جاش سر گذاشتم رو یگوش ، پاک رو امیپ بعد و کردم ارسالش

 برداشتم رو لباسم و خونه آشپز داخل رفتم ییصدا و سر بدون ، شدم

 خشک کردم شروع اتو با اتاقو برگشتم ، ییشو لباس نیماش داخل از

 هی بزنم ازش یحرف ذهنم تو تونستمینم که ام نقشه به لبخند با ، کردنش

  ، کردم فکر لحظه

  خندهیم داره کدندهی یغوغا شده یچ:  دیچیپ اتاق تو هوداد یصدا

 رو انداختم رو لباسم شدم بلند و دمیکش برق از رو اتو و کردم سکوت

  مبل

  ؟ یقهر االن یعنی:  هوداد

  دمیکش خودم یرو رو پتو و دمیخواب تخت یرو

  بکشم ناز دیبا االن:  هوداد

 ، نشو مزاحمم پس بخوابم خوامیم:  غوغا

 الشیخیب یاول رمیم بعد دارم کیکوچ کار هی اول ، نطوریا که:  هوداد

 تا مونمیم نجایا منم که نه واگر ، بخواب اتاقم میبر ایب ادیم خوابت اگر

  یبش بلند که وقت هر

 دردسر شده نمیا شمیم بدبخت بمونه اگر ، بره کن یکار هی ، ایخدا نه

 کاریچ:  گفتم حال یب ؟؟؟؟؟ کاریچ یول ، بره کنم یکار هی دی،با برام

  ؟؟ یبر که کنم

  رمیم ببوسمت یریبگ آروم اگر:  هوداد



 
 
 

 

 باری نیهم فقط ، کنم تحمل یا هیثان چند هی دیبا هم شده که ام نقشه یبرا

  طلب فرصت ، باشه:  گفتم و جلو بردم کم هی رو سرم ،

 آروم و لبم رو گذاشت رو لبش و گردنم پشت گذاشت رو دستش دو

 نشوند لبم یرو یزیر بوسه و برگشت باز و ام چونه رو تا دیکش

  دیکش باالم و نییپا لب خط نیب سیخ رو زبونش  ،

 مثل نه بود بوسه هی قرارمون یول ، بودم گرفته خودم جلو زور به

  بزنه سمیل اتیآبن

 نه یببوس بود قرار:  گفتم و دمیکش کنار رو سرم قرمز صورت با

  رونیب هم حاال یبزن سمیل آبنبات مثل نکهیا

 بدون یول کنمیم رو مراعاتت یدار اعزا فعال:  گفت و شد بلند هوداد

  کنم کاریچ دونمیم بشه صبح بزار ستین یزیچ نکهیا

  رونیب گفتم:  غوغا

 ستین چیه یب سکوتت نیا:  گفت و داد تکون جلوم رو انگشتش

 منه شیپ فقط جات تو نکن یالک ی،فکرا

 ، رونیب رفت و کرد نگاهم و ستادیا قهیدق ،چند کردم یتخت رو به نگاه

 در شدم بلند ، دادیم نشون رو شب کی ساعت که کردم ساعت به نگاه

 ، کردم عوض کتم و میساحل مانتو با رو هام لباس و کردم قفل اتاق

 رپامیز گذاشتم هیچهارپا ، کردم باز رو حموم پنجره و حموم داخل رفتم

 ، رونیب رفتم چهیدر از و

 تا نجایا از یادیز ارتفاع ، بودم نکرده نجاشویا فکر بودم بوم پشت رو

  ، رونیب برم یچجور حاال....نییپا

 ای رمیمیم وفتمیم ای ، بشم زونیآو ها حوله نیا از دیبا هم رمیبم اگر

 ادیب ادمی شد باعث لوله یخنک که لوله لبه گذاشتم رو پام ، مونمیم زنده

 ، کردم جا به جا رو پام ، شدیم رید یلیخ برگردم تا ، دمینپوش کفش



 
 
 

 

 تا خوردم سر و کردم زونیآو لوله از رو خودم جسورانه ، دمیترسیم

 دیکشیم ریت بدجور و خورد آخر لوله دو کنار خیم به رانم یول ، نییپا

 زدم و کــــرم باز رو یپشت در بهش دادن تیاهم بدون ، سوختیوم

 دست بهم یخوب یلیخ حسه هی گذاشتم کوچه داخل که رو پام ، رونیب

 سر از دوبار ، رسوندم کوچه سر خودمو و دمیدو ، یآزاد حس داد

 نمونده برام ینفس گهید ، دمیدو میبود گذاشته قرار که یانیخبا تا کوچه

 محمدطاها نیماش گذشت که یکم هی ، نشستم جدول هیحاش یرو ، بود

 ، نیماش سمت دمیدو ، نبودم بند خودم یروپا یحال خوش از دمیرود

 بلند باز یول نیزم خوردم ، دادیم چراغ و زدیم بوق یه محمدطاها

 که برسم نیماش که خواستیم گهید کم هی کردم شتریب رو سرعتم ، شدم

 محمدطاها یصدا که بشم بلند اومدم الیخ یب ، افتادم و دیکش ریت رانم

  شد بلند

 ، باش اروم نشو بلند:  محمدطاها

 کنم فرار خوامینم غوغا:  داد ادامه و کرد بغلم و پام ریز برد دستشو

  رمیم میدار ، شد تموم نده فشار نقدریا رو دستم مچ

  یداد نجاتم تو رهینم ادمی رو روز نیا چوقتیه:  گفتم و زدم لبخند بهش

 ..... که کرد باز رو نیماش در  و نیماش سمت رفت

 بودم بغلش تو که جور همون که طاها محمد یزانو به خورد یزیچ هی

 ....... زد زانو
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 نخور تکون غوغا:  گفت و شد جمـــع درد از صــورتش

  شد؟ یچ پات محمدطاها:  غوغا

 یچیه:  محمدطاها



 
 
 

 

 میبرگردوند سمتش رو سرمون دو هر هوداد پدر کوبیج بلند یصدا با

  ، دمید هم کنار رو کوروش و کارلوس و کوبیج ،

  یریدرگ بدون برو و بزار منو عروس:  کوبیج

 شوهر بردار منم ، شما نه ریبگ میتصم دیبا دختر نیا:  محمدطاها

  دنبالش اومدم و دوستشم

 یعاقل دختر تو غوغا ، برو یناراحت و ریدرگ بدون پسرم: کوبیج

  شهیم یچ بفهمه هوداد اگر یدونیم خوب یهست

 سپردتش روژان خواهرم ، امانت   من دست خانوم غوغا:  محمدطاها

  کارتون رد نیبر لطفا پس من دست

  کنم یادب یب خوامینم

 دیدونیم خودتون:  گفتم و کارلوس به زدم زل خواهش از پر یچشما با

 ، من برم نی،بزار ستمین یاومدراض شیپ یاوضا نیا از

 یعصب نزار که یانیجر در خودت ، من پسر شیپ جات تو:  کوبیج

 همراه کن گوش حرف و خوب دختر هی مثل ایب دونهینم هم االن ، بشه

   عمارت میبرگرد من

 ، امی ینم شما با من:  گفتم و زدم زل بهش جسورانه

 با دمیم قول بهت من میبر ایب یمهم برام خواهرم مثل غوغا: کوروش

  یبخوا خودت که یوقت تا نزار تو میحر تو پا تا کنم صحبت هوداد

  میبر طاها محمد ، امینم ییجا شما با من: غوغا

  ، کردم باز رو نیماش در و رونیب اومدم محمدطاها بغل از

 رونیب ،با خطره در جونت تو ، نکن رو نکاریا دخترم:  کوبیج

 تیخوب من ، یکرد امضا رو خودت مرگ حکـــم عمارت از اومدن

  یباش حال خوش و سالم که خوامی،م خوامیم رو



 
 
 

 

 دخترم با ، دیکنینم صدا دخترم منو شما مگه خب:  گفتم و کردم مکث

 میکنیم خواهش ازتون ، نیدار گردنم به یپدر نید هی من کردن صدا

  ؟ زد شیآت رو خونه یک نی،بگ

 یزیچ هی ، شب خفاش کار ، یلجباز یلیخ ، گمیم بهت باشه : کوبیج

 ، نیاطیش زاده ، شامل که نیریز یایدن خوادیم ، هوداد به ربطش که

 نیا باعث خودش نیریز یایدن و ، کنه نابود رو هست آشام خون

  ، شهیم نابود زشونیچ همه هوداد اشاره با ، شده بتیمص

 شده باز میزندگ به پسرت یپا که یموقع از:  گفتم و دمیپر حرفش وسط

 تونمینم هم بخوام من ، نیبردار سرم از دست ، کشمیم دارم روز هر

  باشم داشته دوستش

 مثل و قرمز هاشون چشم که هستن یها آدم ، شب خفاش:  کوبیج

  ، شنیم زونیآو درخت از خفاش

  رمیم محمدطاها با من ، هیکاف خدا رو ،تو هیکاف:  غوغا

 تو فقط تو یجا دمینم اجازه من:  گفت و سمتم اومد اخم با کوروش

 بر االن نیهم یکن اعتراض خوام ینم گهید ، منه داداش آغوش

  عمارت میگردیم

  میبر عمو:  گفت هوداد پدر کوبیج به رو

  ؟؟؟ نیهست یچ زنتون و شما نیبگ بهم:  غوغا

 خونمون یدونیم هانا مورد در که طور همون هم زنم و من:  کوبیج

 قدرتمون کردن فعال به یازین ما که تفاوت نیا با یول است فرشته از

  میهست ابرقدرت و میندار

 ، ندارم یعیطب فوق زیچ هی ای یانرژ چیه ، ستمین شما از من:  غوغا

 به ، فمیضع یلیخ و ن  ییپا یلیخ هم مبارز یبرا میبدن قدرت یحت

 ..... بشه زنش خودتون یایدن از دختر هی تا مرد غوغا دیبگ پسرتون



 
 
 

 

 سه دنید با و موند نصف حرفم سمتم پرشش و کوبیج ییهو هی داد با

  ، گرفتم پناه کوبیج پشت ، داشتن یقرمز یچشما که مرد تا

  بخوره عروسم به دستتون زارمینم من:  کوبیج

 و باال اورد دستشو کوبیج که کوبیج سمت کرد حمله شونیکی

 که یمرد ، کردن مشت و بستن کرد شروع آروم رو هاش انگشت

 بود افتاده زانو دو رو و بود گرفت گلوش به دستش سمتمون کرد حمله

  بکشه تونستینم نفس و

 ، کنمیم رهات ، یبکش نفس یتون ینم ، کنهیم درد اره:  کوبیج

 رو نیگذاشت پا ریز که ییها قانون نیا تمام اربات به و یگردیبرم

  بخشش طلب یبرا ادیب ظهر فردا و نیگیم بهش و یگیم

:  گفت زور به و نیزم گذاشت رو سرش بود افتاده نیزم رو که یمرد

  کن م..... ل....،و م......شـ....چ

  کن خواهش:  کوبیج

  نم....کیم...هش....ا.و....خ_

 هلش پشت از و کردم استفاده فهرست از ، کرد باز رو دستش کوبیج

 شده گرد چشماش تعجب از که رو محمدطاها دست و جلـــو سمت دادم

  باش زود میبر دیبا:  گفتم و گرفتم بود

 به برنگشتم هم لحظه هی یکنار کوچه داخل میرفت و دمیدو هم یپا هم

  ، کنم نگاه عقب

 کردن رو ییها کار نیهمچ یچجور ؟؟؟ نیک اونا غوغا:  محمدطاها

  ؟؟؟

 رسنیم بهمون نه واگر میبر دیبا:  گفتم زنون نفس نفس

 .... هواد بازم و شد دهیکش محمدطا دست از دستم سرعت با
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 منتظر کنار دیکش رو سرش و زد داد و گوشم کنار آورد رو سرش

 آخ بگم تونستم فقط که زانوم پشت زد زانو با که سرم باز بزنه داد بودم

 نیزم افتادم پهلو رو و

 یبرخورد باهام لج سر ینجوریا یخوایم یک ؟؟؟؟تا یکــ تا:  هوداد

  ، یبخور تکـــون کنارم از زارمینم من که یبفهم یخواینم چرا ، یکن

 نیا از گهید ، شده قرمز چشمش یدیسف دمید که کردم چشماش به نگاه

 کنان ناله بودم افتاده پهلو یرو که جور همون شدم خسته هاش اخالق

 از ، یستین راست رو من با تو ، شدم خسته یفهمین تو چرا:  گفتم

 خون خفه اتیور و دور همه کنمیم سوال تا ، دونمینم یزیچ تیچیه

  رنیگیم

 ای یخوریم کتک چوب با نجایا ؟؟؟؟ یکن فرار یخواستیم چرا:  هوداد

  کمه تیچ ، گرمته ، سردته ؟؟؟ کنننیم یاحترام یب بهت

 چه مگه ، یکن روپاک احسان ذهن راحت یلیخ یندار حق تو:  غوغا

 بد که هم چقدر هر ، منه نداشته خانواده بازمانده تنها اون کرده یگناه

  باشه

 موهاش و شدن قرمز شتریب چشماش ، شد کینزد بهت قدم چند هوداد

  ، دنیتاب کردن شروع

 رو پسر اون اسم گهید باری فقط ررررررررریبگ خون خفه:  هوداد

 اون با و یکن فرار یبود دهیکش نقشه هم االن ، کشمشی،م یاریب

  یبر شده گور به گور احسان

 یخوایم دمیشن رو حرفات تمام من شدم کر من یکرد فکر:  غوغا

  بره بفرستش رانیا از و یکن پاک ذهنش

  آب ریز کنم رو سرش خوردن آب مثل نکن ی،کار: هوداد



 
 
 

 

 یکن یتونینم یغلط چیه: غوغا

 خانواده یاعضا هیبق مادرش و پدر ریغ به ، دیکش موهاش نیب دستشو

 گفتم هوداد به که نیهم بودن اطیح تو هم گهید جوان پسر تا ده هی و

 همشون بعد کردن نگاهم تعجب با ،اول یکن یتونینم یغلط چیه:

  لرزنیم داخل از دارن کردم حس و انداختن نییپا سرشون

 و گرفت دستمو و زد بهم یلگد و دیکش صورتش تو رو دستش هوداد

  ، دیکش خودش دنبال

 محمدطاها با نیبزار همتون به لعنت ، کن ولم ، کن ولمممممم:  غوغا

  برم

 نیا ، احسان و محمدطاها ، گرفتن رو ورت و دور خوب به به:  هوداد

  بهشون رو تو دمینم ادیب هم آبادشون جدو هفت ، چیه که ها جوجه

 دنبالـــش پا لنگ هی و گرفتم باال کم به رو دردم یپا ، کردیم درد پام

 جعبه هی مثل و انداخت کمرم دور دستشو ، دیرس ها پله به ، رفتمیم

 و هانا یصدا پشت از ، باال رفت و بغلــــش ریز دمیز شکل لیمسطت

  شد بلند زابالیال

  ، ببخش تو کرده یگ بچه داداش:  هانا

 واگرنه باش آروم نداره یخوب عاقبت تیاعصبان همه نیا:  زابالیال

  رید گهید که یایم خودت به یوقت

  کن لش و ، خوبه کردم غلط من اصال داداش:  هانا

 ینیا ، هههههههههههیچ ؟؟ هان هیچ:  گفت و سمتشون برگشت هوداد

 هاااان نیترسیم و نیلرزیم یه چتون خودم به مطعلق بغلمه تو که

  شمام با دنیفهم ادینم اتاقم در نیا پشت هم بکشمش

 نفس آدم منم بابا ، منه به مطعلق یگیم یه که لباسم من مگه:  غوغا

  دارم یریگ میتصم ،قدرت رمیم راه ، کشمیم



 
 
 

 

 ..... رو غوغا ایب پسرم:  زابالیال

  زود نییپا نیبر:  هوداد

 و خورد مبل ی دسته به بازوم ، مبل رو کرد پرتم و شد اتاقش وارد

  ، شد حس یب

  شو بلند:  هوداد

 ای بکــس سیک من بابا ، یکرد خورد دستمو کن ولم آخ....  آخ:  غوغا

  من رو یکنیم یخال رو تتیاعصبان یایم یه که ستمین وزنه

  پاشوووووووووووو گفتم:  هوداد

  ، شدم بلند و بازوم به گرفتم دستمو یدست هی

 ..... یکنیم فرار که:  هوداد

 داخل یبود تو من یجا بزار رو خودت تو یول کنمیم فرار اره:  غوغا

 ، منتظرشونه ریغ یها کار با بارهیم سوال پاشون تا سر که خانواده هی

  یموندیم

 ، باشه داشته یحس بهت سگ محمدطاها اون که معلوم کجا از:  هوداد

 نداره حق برهمتون و درهم ارهیس نیا و نیزم کره نیا رو یمرد چیه

  ، کنه فکر بهت بخواد ذهنش تو یحت چیه که نگاه یحت

 منو چرا پس ، کنهیم فرق من با شما یایدن یگینم مگه تو:  غوغا

 گهید یایدن از یکی تونهیم شدتون خراب یایدن اون مگه هان یخوایم

  رهیبپذ خودش یبرا رو

 زبون که خورهیم بهم اتونیدن از حالم ، شده دارز زبونت یلیخ:  هوداد

  دارزه اندازه از شیب دختراش

 فیتشر الل دختراتون شما یایدن یعنی اهان:  دادم جوابش تر سرتق

  دارن



 
 
 

 

 متر یلیم یه زبونت بزرگت پدر خونه یرفت یوقت از هم تو:  هوداد

  کرده دایپ وسعت جور نیهم اردیلیم اردیلیم ته که

 انداختم دادم چیپ و کردم جمع رو موهام یدست هی و کردم بهش پشت

 کم برابرش در من کرده فکر ، میبود شده ساکت دو هر ، کمرم پشت

 دستاش یگرما بعد و شد کینزد بهم کردم حس ، اصال رمینخ ارمیم

 تو و دیکش و لباسم به انداخت چنگ بعدش و کردم حس کرم پشت رو

  ، سمتش برگشتم آروم آروم ؟ کرد کاریچ االن نیا ، کرد پارش تنم

  یکرد ار...کیچ..... و.....ت:  غوغا

  تخت رو برو و اریب درش:  هوداد

  ؟؟ یچ..... ها: ....  غوغا

 در هارو پارچه کهیت نیا:  گفت و داد تکون راست و چپ به رو سرش

  تخت رو برو و اریب

 یبرا و گهیم یجد بود معلوم چشماش از کردم چشماش به نگاه

 اومدم تا که در سمت دمیدو  ، کنم فرار دیبا ، گهینم نویا من ترسوندن

 کردم اتاق وسط به نگاه هی ، دمید در جلو رو ،هوداد ببرم در به دستمو

 یچجور نیا میبود اتاق وسط دو هر هوداد و من ، هوداد به نگاه هی

  در به دیرس من از زودتر

  باالست  من عمل سرعت یدینفهم هنوز:  هوداد

  ؟ یکن کاریچ باهام یخوایم ؟؟ یکرد پاره رو لباسم چرا:  غوغا

 استپش دکمه که لمیف هی مثل زد که یحرف با و فرستاد رونیب رو نفسش

 ..... کردم نگاهش زدن پلک بدون زدن رو
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 " هوداد"



 
 
 

 

  کرد یهج که بود آشنا نا براش ای بود دهینشن رو حرفم انگار

  ؟ یچـــ:  غوغا

 یرو یسیل ، خوابوندمش تخت رو و تخت سمت دادم هلش دستم با

 و دمشیکش و بردم اش قهی سمت به سانهیحر دستمو و دمیکش اش چانه

 تخت نییپا انداختم و کردم پاره رو راهنشیپ تنه باال قسمت

  نکنننننن ، نکن:  غوغا

 تحملم از خارج گهید کار نیا نه:  گفت و نمیس تخت گذاشت دستشو

  هست

 به کرد شروع ، دمیبوس رو اش زهیم زهیر لب و جلو بردم رو سرم

 لباش طعم ، دادم ادامه کارم به الیخیب که زدن پا و دست

 رو لبم ، دمیکش لبش رو هم سر پشت رو زبونم ، اوممممممممممممم

 جر که دمیکش و گرفتم یدست دو رو لباس تنه نییپا و لبش از کردم جدا

  ، یکنار انداختم دمیکش رو لباس یرو ، خورد

 حاال ،  نشیس یها یکینزد تا دمیکش اروم و اش شونه رو گذاشتم دستم

  بود روم روبه ریز لباس هی با فقط

  مینیبب خوامینم نکن..... کن..... ولم..... غغغغغغیج:  غوغا

 به دمشیکش و کردم رشیز لباس بند دستمو و شدم تر یجر غشیج با

  ، شد میتقس کهیت سه

 و اوردم یفشار اش شونه به ، دیکوبیم تخت به خودشو و کردیم تقال

 هم زایچ نیا یکنیم کار من حرف خالف یوقت ررررریبگ آروم:  گفتم

  داره

  ؟ باهام یکن کاریچ یخوایم ، کن ولم:  غوغا

 رو گوشش الله و گوشش رو گذاشتم رو لبم ، حرفش به توجه بدون

 زیل یماه مثل یه رمیز از شدیم باعث هاش خوردن تکون ، دمیبوس



 
 
 

 

 پوست و زدم گردنش به یسیل و گوشش تو خوابندم یکی ، بخور

 هی دیشا غوغا اومممممم:  گفتم ناخوداگاه ، گرفتم گاز رو گردنش

 یبر بزارم عمرن گهید طعمت دنیچش با یول..... از بود ممکن درصد

  رونیب اتاق از

 . دمیبوسیم آروم رو نشییپا به گردنش ریز از

  ، شرتش کش ریز  کردم تیهدا انگشتام اروم

 ، کن ولم زتیعز به رو تو کن ولم:  غوغا

 رو دستش مچ نبض یرو و گرفتم دستشو که زد بازوم به یمشت

 رو گذاشت رو دستش دو ، اوردم در پاش از رو شرتش ، دمیبوس

 کس هم ینجایا ، نه نجامیا نه:  گفت هق هق با و دخترونش

  خوردم گوه کردم غلط من ، شهیخصوص

 نوازش دستم با رو انگشتاش نک تا بازو از و دمیبوس رو گوش ریز

 و تکون رو هاش ،شونه خوابوندمش پشت به و گردوندم برش و کردم

:  گفتم گوشش کنار و گرفتم دستش پشت از ید،گازیکش غیج و داد

  تنت یگرما با بشم آروم بزار ریبگ آروم غوغا

 که یکرم طرف به و شدم بلند و کردم رها گردنش پشت رو داغم نفس

 سمت برگشتم و اوردم در رو شلوارم داشتم برش و  رفتم زیم یرو

 ختیر هم به یحد به اعصابم ، بود کرده فرار ، ستشین دمید که غوغا

 ارمیم در روزگارش  به ییبال بد برسه بهش دست اگر مطمعنم که

 ی سکسک یصدا که در سمت رفتم ویما شرت همون با یعصب

 عیسر نشست لبام یرو ی،لبخند تخت ریز بود رفته ، دمیشن رو آرومش

 رو گذاشتمش و رونیب دمشیکش دست هی با و کردم جمع رو لبخندم

  تخت

  کردم نیتوه بهت که کردم غلط من دیببخش هوداد:  غوغا



 
 
 

 

 به دیبا یکردیم فرار  و یومدیدرم احسان پشت که موقع اون:  هوداد

  ، یکردیم فکر هم نجاشیا

 و ، خوابندمش پشت به کردناش التماس و زدناش صدا به توجه بدون

  دمیکش باسنش یرو رو دستم

  کردم پشتش وارد رو انگشتم شیتنگ به توجه بدون

  دیکش یوحشتناک غیج که

  ، دیکش یبلندتر غیج که کردم واردش شتریب کم هی

 جثه نیا با بود بودنش نخورد دست و بودن بکر نشونه هاش غیج نیا

  کــردیم التماس و دیلرزیم کشیکوچ

 ، چشمام   جلو شیهلو بدن که االن حداقل نبود یدلرحم از یخبر گهید

 که بود داغ نقدریا بدنم و بود شده داریب سال همه نیا بعد زامیغر االن

  بشم ذوب خوامیم کردمیم حس

 دندون به شدم خم و دمیکش شیخواستن و کیکوچ نهیس یرو رو دستمو

 .دمیبوس سیخ رو  دمیکش کمرش یرو رو دستم و زدم مک و دمشیکش

 دستمو گذشت که کم هی ، رفتم ور پشتش با کم هی بردم جلو رو دستم

  ، دمیچسب بهش کامل و دمیکش کنار

 و کرد بلند کم هی رو رخش مین که کردم جمع شکمش تو رو پاهاش

  هوداد خدا رو تو:  گفت

 شل خودتو: گفتم یاروم فشار با و گذاشتم پشتش یرو و کردم ینچ نچ

  عروسک کن

 ..بده نشون یالعمل عکس ای بزنه یحرف تا ندادم بهش یوقت

 ....کجا من و کجا زهیر غوغا.... تنگ یلیخ رفت ینم

 ، دمیبوس رو نازش رو و جلو بردم سرم



 
 
 

 

 دورت:  گفتم دادمیم ادامه که همونجور و گرفتم قرار پشتش دوبار

 کمتر دردش.....کن شل کم هی....اروم... اروم.... من کوچولو بگردم

 .....شهیم

 . بود دلچسب من یبرا اندازه یب شیتنگ نیهم خب اما تو رفتیم سخت

 . شد بلند همش سر پشت یها غیج یصدا

 ونیگر یغوغا و کنه باز جا  یکم تا ستادمیا و کردم واردش و تمامش

  بشه اروم کم هی

 .... یهوداد... یا.... ید..دا...هو: غوغا

 باز هیگر ،شدت کردم شروع رو کردنام جلو و عقب گذشت که کم هی

 ، جونم هوداد جان:  گفتم و چسبوندم گوشش به رو لبم ، شد شتریب

 گهید ریگیم ادی غوغا کن گوش خوب حاال یکرد میعصب خودت

  بده جواب تا که کردم مکث کم هی نکنه یلجباز

  کنم....ینم یلجباز.... گهید خدا...یا.....یییآ.....خدا به:  غوغا

  نکنه فرار گهید ریگیم ادی غوغا: گفتم و زدم یقتریعم ضربه

  رهینم گهید اره...  خدا به....  اره:  غوغا

  بگه چشم حرفام به فقط رهیگیم ادی غوغا: دادم ادامه

 (محمدطاها و احسان) ارهین رو دوتا اون اسم هم گهید بس و

 آروم اش گونه دنیبوس با و زدم رو آخرم ضربه و گفت یناک درد اره

  وجودش تو گرفتم

 به رو شمیپ ساعت چند تیاعصبان تمام که بود شده قیاز بهم یآرامش

  ، کردم فراموش کل

 گرفتمش بغل تو و گردوندم برش ، کردیم تمیاذ غوغا هیگر و هق هق

  ، کنمینم تتیاذ ینجوریا منم ینکن یفرار  گهید یبد قول اگر:  گفتم و



 
 
 

 

 و داد فشار متکا داخل رو ،سرش رونیب دیپر لباش نیب از یآروم باشه

 از نشون هاش شونه لرزش ، دمیکوب تخت یرو و کرد مشت دستشو

  در که شونه سمتش بردم دستمو ، دادیم کردنش هیگر

 ..... شد باز اتاق
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 اجازه بدون اتاق در یشعــــوریب کدوم:  زدم داد شد باز در که نیهم

  کرده باز من

 گذشت که کم هی ، بست رو در دیشن رو صدام تا بود که یک هر

  اومد هانا یصــدا

 یکالر ، کن ولم هاکان ، نزنش ؟؟؟ هاااان یکرد غوغا کاریچ:  هانا

  داخل برو تو

  فنیاست کن ولم:  یکالر

 مهربونش همه از دل و هاش یمهربون با کردم خودم زهیر به ینگاه

 رو بدجور نیا و بود ومدهین بند هنوز اش هی،گر  دارن دوستش همه

 بازم یخوایم:  گفتم و کردم بلند صدام کم هی نیهم ،بخاطر بود اعصابم

  ینکن هیگر نکهیا بخاطر کنم تنبهت

 شده گرد تعجب از که یچشما با و اورد در متکا ونیم از رو سرش

  کنهیم درد:  گفت مظلوم ، کرد نگاهم بود

  ؟ گرفت ادتی ایچ امروز غوغا خب:  هوداد

  م...ن....نک فرار:  وگفت داد قورت رو دهانش آب

  ؟؟ یچ گهید: هوداد

  نکنم لج:  غوغا

  خب: هوداد



 
 
 

 

 ......یا و م...ش...چـ... بگم ن....و.....بهتـ:  غوغا

 رو گذاشتم رو دستم دیترس ، رفت حال از دیرس که حرفش ینجایا به

 دمیکش رو پتو ، بود کرده فیضع و بود افتاده فشارش ، شیشونیپ

 رونیب رفتم اتاق از و ، شلوارک با دمیپوش راهنیپ هی شدم بلند و روش

 ساعت چند آرامش و غوغا به رفتمیم نییپا پله از که جور همون ،

  ، کردم فکر بود داده بهم که یشیپ

 تر حال سر شهیهم از بدنم یها سلول انگار که بود کرده آرومم یجور

 وانیل داخل ختمیر براش آلبالو آب خچالی از و خونه آشپز رفتم ، شدن

  دمیشن رو هانا یصدا که رونیب اومدم خونه آشپز از برگشت و یبزرگ

 غیج کشت رو غوغا ، کنه ولم هاکان نیا داداشت پسر بگو بابا:  هانا

  کن ولم گمیم ، نیدینشن مگه رو دردش از پر یها

 بدبخت دختر خب بزن حرف کم هی هوداد با برو پاشو فنیاست:  یکالر

  کشت رو

 غوغا که نیا:  گفتم رفتمیم باال ها پله از که همجور و کردم یا سرفه

  نداره ربط یبشر یبن چیه به شده چش

  یریبگ افهیق هم دیبا شیزد گندت کلیه نیا با گهید اره:  هانا

 ...... کم هی هانا نیا برو داداش:  هاکان

  کن ولم هان یچ کم هی:  هانا

 در رو راهنمیپ و شدم اتاقم وارد و نکردم توجه بحسشون ادامه به

 با و نمیس رو گذاشتم رو سرش و دمیخواب غوغا کنار تخت رو ، اوردم

  دمیکش بو و صورتم تو انداختم رو بلندش یموها دستم

 هی ، داشتم دوست رو بوش و بودم عاشقش من که ی،گل دادیم گل یبو

 به ، داشتم نگهش نشسته حالت به تخت رو خودم همراه و دمشیکش کم

 ، کنندست کیتحر من یبرا دختر نیا یچ همه ، کردم توجه تنش باال



 
 
 

 

 هلو و گردنش ریز تا دمیکش رو پتو و دادم رونیب پُرحرارت رو نفسم

 کینزد لبش به رو وانیل ، کردم پنهان دمید جلو از رو کوچولوش یها

 آلبالو آب و خورد تکون آروم لباش ، دادم بهش البالو آب کم هی و کردم

 دلم لحظه هی که داد تکون رو لباش ناز با نقدریا ، فرستاد نییپا رو

 و خورد تکون پلکش ، رمشیبگ دندون ریز آدامـــس مثل خواست

 دیکش عقب خــودشو ، شد چشم تو چشم باهام تا ، کرد باز رو چشماش

 کینزد دهانش به باز رو وانیل و کمرش دور کردم محکم دستمو که

  االی ، یکرد ضعف نویا بخور : گفتم که دیکش کنار رو سرش ، کردم

 و دادم خوردش به کامل رو وانیل اتیمحتو ، یا گهید حرف بدو

 پشت از و تخت نییپا گذاشتم رو وانیل ،  متکا رو گذاشت رو سرش

 ... میرفت خواب به دو هر سکوت با ، گرفتمش بغل تو

 » صبح اول«

 کم هی غوغا یرو پتو کردم باز چشم ، شدم داریب ام شهیهم ساعت سر

 روش رو وپتو بردم دست ، بود دایپ رانش کم هی و بود رفته کنار

 سرش ریز از دستمو و کردم بلند رو سرش دستم هی با ، کردم درست

 رو انداختم و کردم جمع رو شدش پال و پخش یموها ، رونیب دمیکش

 کردم غوغا صورت به نگاه ، شد شتریب تعجبم متکا سیخ با یول متکا

 ، بود ریسراز هاش چشم از اشک و کردیم هیگر بسته یها چشم با که

  ، شو داریب غوغا:  گفتم و دادم تکونش دستم با

 و شدم بلند تخت رو از ، شد رهیخ روش یپتو به و کرد باز چشماش

  حموم سمت رفتم

  بپوس لباس گردمیبرم من تا غوغا:  هوداد

 حولم و کردم یا قهیدق ده حموم هی و آوردم در لباسم و بستم حموم در

 رونیب حموم از برم اومدم ، سبد داخل انداختم هام لباسم ، دمیپوش رو

  رونیب زدم وحشت با هانا یصدا با که



 
 
 

 

 .....غوغاااااا...... خون:  هانا

 *90 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 تخت به خودمو ، اتاق داخل رفتم و کردم باز رو حموم در هانا غیج با

  ، کردیم نگاه هانا به و بود دیخواب یحرکت چیه بدون ،غوغا رسوندم

 ،نکنه هیخون مالفه یکرد کاریچ غوغا داداش:  هانا

  ؟؟؟؟؟ هیخون مالفه.....  یچ:  هوداد

 بدون رونیب بره کردم اشاره بهش ، داد تکون رو سرش هیگر با هانا

 غوغا یموها یرو رو دستم ، نشستم تخت لبه ، رونیب رفت یمخالفت

 وانیح منم یول ترسوندمش،یم فقط دیبا کردم یرو ادیز شبید ، دمیکش

 کارو نیا اگر وجودش داخل نفهرستادم رو تمام ، وردمین در یباز

 رو سرش یرو و شدم خم ، شدیم زشیچ هی نکرده یخدا قطعأ کردمیم

 رو ،مالفه دمید خون قطره چندتا هی که زدم کنار رو مالفه ، دمیبوس

 رو آب و حموم داخل رفتم ، زدم کنار رو پتو و روش دمیکش شتریب

  دمید رو مامانم که اتاق داخل برگشتم ، کردم گرم و سرد

  ریبگ رو تتیاعصبان جلو گفتم یدید:  زابالیال

  نداره یکس دخالت حق مالمه:  هوداد

 و آب به خودش یچجور یدید خودت اومدم اتاقت تا من دمید:  زابالیال

 برو هم االن ، یکردیم ینجوریا دینبا ، دستت از کنه فرار زدیم شیآت

 کنمیم خواهش حموم مشیبریم هانا و من ، ریبگ لباس دست دو براش

 بدون که کردم غوغا به نگاه نشیبب میکن آرومش کم هی بزار پسرم

  ،  کردیم تماشا رو مامانم حرف

  دهیپر رنگش یچجور نشیبب:  داد ادامه



 
 
 

 

 ، زدن حرف باهاش کرد شروع و نشست غوغا کنار پشت به مامانم

 دو غوغا کنار رفتم ، برداشتم نمیماش دیکل و دمیپوش یشرتیت و شلوار

 . رونیب رفتم اتاق از و دمیبوس رو اش گونه طرف

 تنقالت هم کم هی ، گرفتم لباس دست چند براش و پاساژ رفتم راست هی

  ، خونه برگشتم و گرفتم

 صدا رو هانا و در پشت گذاشتمش ، خونه داخل بردم رو ها لیوسا

  سمتش برگشتم بزرگم پدر یصدا با ، زدم

  نیبهتر غوغا و خودت ، پسرم سالم:  دیوید

  ؟؟؟ شده چخبر باز ، میخوب ، سالم:  هوداد

  نتتیبب خوادیم یکی:  دیوید

  کنمینم مالقت یکس با من:  هوداد

  هیضرور پسرم:  دیوید

 و نشستم مبل رو حال داخل رفتم ، بود آشنا برام بزرگ پدر حالت نیا

  ؟ شده یچ خب:  گفتم

  ؟ دارند کار تو با نایا:  دیوید

 بالکن داخل رفتم و شدم بلند ، کرد اشاره بالن داخل پنجره به دست با

 شدم بالکن وارد که نیهم ، بودن نجایا پدرش همراه میدید رو سیلو که

 اطیح به و ستادمیا نرده کنار بهشون توجه بدون ، زدن زانو دو هر ،

 خوامینم گفتم انتتونیخ از بعد ، بهتون یچ گفتم من: گفتم و دوختم چشم

  نمتونیبب

  امیب میبود مجبور ما: سیلو



 
 
 

 

 شما ، دادن دروغ هام قرمز خط از یکی یدونیم خودت: گفتم اخم با

 دیبا که هست مهم زیچ هی: سیلو زدم، خطتون منم نشیگذاشت پا ریز

 ، میبگ بهتون

  ینجوریا ستین درست ، دیبلندش:  گفتم و برگشتم

 شدن متهد نیریز یایدن با بزرگش پدر همراه انیبرزگر ساسان:  سیلو

 نییپا بارون قطره هی ماه شیش االن شما یروین کردن نابود یبرا

 کمکمون کنمیم خواهش ازت ، شده خشک ما محصوالت تمام ومدهین

 ........کـ

 حلش امشب نیهم منه مشکل مردم مشکل:  گفتم و حرفش وسط دمیپر

  رهیبگ مردمم از رو آرامش و شیآسا یزیچ نیکوچکتر زارمی،نم کنمیم

  هست هم گهید....  ز....ـیچ هی:  سیلو

  یچ:  هوداد

:  گفت و دیکش صورتش یرو دستشو و کرد نگاهم استرس با سیلو

 یبرا کنن استفاده پروانه و شعم شده نینفر حلـــقه جادو از خوانیم

  نیدار دوستش شما که یدختر ینابود

 یپ هیقض اصل به االن ، شب تو اونم آسمان رنگ رییتعغ یآور ادی با

 رفتن و شدن بلند ، بالکن یخروج در به کردم اشاره دست با ، بردم

 با ، کردن داریب حرکتشون نیا با رو کاسترو هوداد خشم ، رونیب

 کن جمع رو ایدن هشت هر بزرگان تمام ، گفتم کارلوس به یذهن ارتباط

  ، کن جدا رو گاهشونیجا یول ، ها یپر یحت ،

  یمطمعن هوداد:  کارلوس

 ازین هم نیزم ریز نیببر گفتم که یافراد تمام ، مطمعنم بله:  هوداد

  نیکنینم آزادشون نگفتم تا دارم



 
 
 

 

 ، ستادمیا اتاق در پشت ، اتاقم سمت رفتم و کردم قطع رو یذهن ارتباط

  ، ومدیم هانا و مادرم یصدا

  ؟ یندار در دخترم:  زابالیال

 تنهاش بهتر االن تا صبح از نزده هم حرف کلمه هی غوغا مامان:  هانا

  ، میبزار

  برهیم خوابش داره نگاه ، کنم خشک موهاش بزار:  زابالیال

 ،  هانا  دست داد دست بودم گرفته که یلیوسا  و دادم هل رو اتاق در

  ، بزاره کمد داخل رو لیوسا کردم اشاره بهش

 از هم خودش ، دادم حمومش ، نکن تشیاذ گهید هوداد:  زابالیال

  ، معلومه چشماش از مونیپش فرارش

 چطوره؟ حالش  : هوداد

  یساعت چند هی میبزار تنهاش دیبا فقط بهتر االن: زابالیال

 بر غوغا از چشم لحظه هی هانا ، میبر دیبا تو و من مامان:  هوداد

 مینباش هفته کی ،ممکنه یدارینم

 ، رونیب میاومد اتاق از مامانم همراه و کردم غوغا به یقیعم ینگاه

 همه شدم اطیح وارد محکم یها قدم با ، ستادنیا سرم پشت بابا و مامان

 و شدن بلند همه ورودم با ، خواستمیم که یکسان تک تک ، بودن جمع

 یبرا رو شما:  گفتم کوبنده و ستادمیا ، زدن زانو هماهنگ و ستادنیا

 بنشونمش تا نجاستیا هم نیریز یایدن ، کردم احزار نجایا مهم زیچ هی

 نخواهند یا خانواده چیه در یفرزند تولد چیه گهید ها یپر ، جاش سر

  داشت

  داشت نخواهند رو اشونیدن کردن دیناپد قدرت گهید نیاطیش زاده

 به بردم خودم با رو بودن جمع در که یافراد تمام و بستم رو چشمم

  ، تابنده جنگل



 
 
 

 

 چیه رنیز یایدن:  زدم لب ، کردنیم نگاه ورشون و دور به بهت با

 ، دیکن آسمان به نگاه ، نیکن نابود منو قدرت نیتونینم وقت

 ، ،ابر آسمان:  گفتم و گرفتم آسمان سمت به رو سرشون تک تک

 از نیکن رو فکرش که یزیچ هر....  پرنده ، گل ، نیزم ، رعدوبرق

 رو زمان گذر نیا شما گذشته هفته کی االن ، رنیگیم دستور من

  ، دیکن حسش یحت نذاشتم من چون نه ، دیدیفهم

 شونیکی و زدن زانو نیاطیش زاده و یپر کی درجه افراد از تن چند

  ، دیببخش مارو: گفت دونستیم رو هیبق دل حرف که

  داره ییها قانون یول باز من بخشش در:  هوداد

 یاخالق ریغ و فیکث یها نقشه از شدم خسته گهید شخصه به من_

  کشنیم منجالب به هم رو ما دارن ، ها یپر

 ییبایز و بندهیفر ظاهر ، سمتم اومد و شد بلند شیصندل رو از یپر

 گهید قدم چند ، بودن یباز دغل و بیفر یبرا اصل در ها ی،پر داشت

 که انداختم ترک چند رو پاش ریز ام اشاره با که سمتم بردار خواست

 زمان هفته کی شما کاسترو جناب:  گفت یا اغواگرانه لحن با و ستادیا

 نیدونیم رو نیا یول نجایا به نیکرد سفر هفته کی و نیاورد جلو رو

  شهینم قبل دختر اون گهید کوچولو دختر اون که

  شد شتریب نیزم یرو یها ترک کردم خم رو انگشتم

  بشه فعال شعم و پرونه طلسم کنمیم یکار نییپا برم من اگر_

 یکار کیکوچ اشاره هی با نکن یکار:  گفتم و کردم نگاهش خونسرد

  رهیبم بدنت یها سلول کنم

:  گفت و فرستاد نییپا رو دهانش آب و برداشت عقب به یقدم ترس با

 یلیخ ها پر ظاهر دیدونیم خودتون نینکن من با رو کار نیا نه نه

 مهمه براشون



 
 
 

 

  جهنم به برو:  هوداد

 صدا و سر کرد شروع اسمان داخل یبزرگ ساعقه که کردم یا سرفه

  دییبفرما عمر:  گفت و کرد

 شیعاد حالت به رو هوا ندارم یدرخواست ستین یزیچ:  هوداد

  برگردون

  سرورم اعطاعت_

 دختر اون:  گفت و شد بلند ی،پر برگشت شیعاد حالت به هوا کم کم

  یداد دستش از ادینم سمتت گهید

 رو موندت زنده کارت خودت یول دادم فهرست بهت:  هوداد

  یسوزوند

 ازش یمشک مینس فقط و شد نابود یا ساعقه با یپر که کردم سرفه

 رو غوغا درد از پر یها نفس یصدا ، شد دیناپد هوا در اونم که موند

 برگردم خواست ازم غیج با که هانا ذهن یصدا بعدش و کرد حس بدنم

 ....  ارهیم باال...  خون....  داره....  غوغا گفتیم هیگر با و

 خدا..... عمارت داخل دمیدو و عمارت اطیح داخل برگردوندم رو همه

 ..... باشه وفتادهین اتفاق هست سرم تو که یاون کنه
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 باز رو اتاق در و کــردم رد زدن بهم چشم هی تو سرعت با هارو پله

 و اومد در جاش از دسته که بودم دهیکش رو در دسته ی،جور کــــردم

 شدم اتاق وارد صبـــر یا لحظه بدون ، اتاق کـــف ختیر هاش چیپ

 چت من یاج:گفتیم هیگر با و بود گرفته بغل تو رو غوغا سر ،هانا

 ؟؟یبود شده خوب که تو شد

  ، ختهیر خون پاهاش جلو دمید که رسوندم هانا به خودمو



 
 
 

 

 قلبم یرو کردم احساس خورد غوغا به چشممم تا کنارش زدم زانو

 شروع باری ،  گرفتم شیآت روش انداخت رو تیکبر و دیپاش نفت یکی

  ، رونیب ختیر دهانش داخل از خون که کردن سرفه کرد

 اد...د....هوو: گفت باز مین یچشما با که گرفتم رو جونــش یب یدستا

 .....ببخـ... رو من

  گهیم یچ بفهمم گذاشت ینم همش سر پشت یها سرفه

  غوغااااااااا:  هانا

  ، بود گرفته دستاش نیب رو غوغا صورت یدست دو و زدیم زار هانا

 باش زود کـــارلوس بــــــــــزن زنگـــــــ:  زدم داد

 مامانم سرش پشت و شد وارد کارلوس و  شد باز ضــــرب هی اتاق در

  ، بابام و

  عقب دیایب هوداد و هانا:  کارلوس

  ، چشه غوغا نیبب باش زود ؟؟؟ یگیم یچ هست معلوم:  زدم داد

  شکم رو بخوابونش هودا:  کارلوس

  ، دادم انجـــــــام رو گفت کارلوس که یکار

  ؟؟؟؟ چشه غوغا کارلوس:  زابالیال

  دمیرس رید یلعنت ، یلعنت:  کارلوس

 رید که شده یچ ؟؟؟ یگیم یچ:  گفتم و گرفتم رو اش قهی پرش هی با

 ؟؟؟؟ یدیرس

  ، کرده فعال رو طلسم:  کارلوس

  بنال یلعنت د   یطلسم چه:  هوداد

  شعم و پروانه طلسم:  کارلوس



 
 
 

 

 و شده فیضع یلیخ ، غوغا رو اونم طلسم نیا دیشیم دینبا ینجوریا نه

  ییییییییلعنت.....  طلسم نیا

 تا ستیب بلکه دوبار نه باری نه وارید به دمیکوب و کردم مشت دستمو

  وارید تو زدم مشت تا یس

 نشونه غوغا دهان از خون آوردن باال نیا که نینگ یچ یعنی:  هانا

 ! ؟!؟؟ هیچ  شده صاحب یب طلسم نیا ماماننننننننن ، هست شدنش فعال

  پروانه و شمع طلسم: زابالیال

 �� ؟ یچ یعنی:  هانا

 چون چرخهیم شعم دور به پروانه که داستان همون طلسم نیا: زابالیال

 شهیم کینزد شعم به کم کم که ییاونجا تا خاص و قشنگ براش نورش

 ..... رهیگیم شیآت و

  االی کن باطل رو طلسم:  گفتم و دمیپر مامان حرف وسط

 و بده یلیخ کرده فعالش برعکس اگر ، هیچجور نمیبب اول:  کارلوس

  کرد شهینم متوقف

  ؟؟؟؟؟ هیک کاره:  هوداد

 حدسم من شونیکی کدوم نمیبب برم شیپ تا بزار دونمینم هنوز:  کارلوس

  نفر دو به

  ، رفتن رژه کرد شروع چشمم جلو یزیچ هی

 اظهارش خوامیم االن نیهم رو سیلو بگو کوروش به ، سیلو:  هوداد

  ، کن

 ..... ای رهیمیم غوغا بگو خدا رو تو مامان:  هانا

  بشم مطمعن مراحلش از بزار:  زابالیا



 
 
 

 

 کرد مچاله کاغذ مثل رو اش کهیت هی و کرد پاره رو یتخت رو کارلوس

  غوغا سر ریز انداخت و

 بدون ، بود پستش کش هی ، برگشت دوبار و اتاق رونیب رفت هانا

  ، بستم رو غوغا یموها و گرفتم ازش رو کش حرف

  سیلو نمیا:  کارلوس

  خدمتم در:  سیلو

 راه رو یریتصو حافظه خوامیم ، کنم تمرکز االن تونمینم من:  هوداد

 بهم یدید یمشکوک زیچ هر و ینیبب برام رو امروز جلسه و یبنداز

  کن نگاه گوشه به گوشه نیبب منو ، بگو

  تونمینم ییتنها به من یول اعطاعت:  گفت و زد زانو سیلو

  هانا و هاکان و فنیاست و منید همراه یتوتینم دونمیم:  هوداد

 رو رتیتصو حافظه ییتنها به که تو......  چرا خودت داداش:  هانا

  ینیبب و یکن فعال یتونیم

  کنم تمرکز تونمینم االن چون:  هوداد

 حلقه هی تاشون پنج اومد هم هاکان ، زد صدا هانا رو فنیاست و منید

 سیلو که گذشت کم هی ، گرفتن رو هم یدستا و نشستن و کردن درست

 ازین یشتریب روین:  گفت بود نشسته روش عرق نم که یصورت با

  میدار

:  گفت سیلو کردن باز چشم قهیدق پنج بعد ، شد معلق بهشون هم بابام

 از نیاطیش زاده از یکی نیکردیم صحبت یپر با نیداشت که یموقع

 یپر یها حرف و شما به کردن نگاه با و کرد استفاده سوء هواستون

  کرده نکاریا و دختر اون بودن به برده یپ

  غوغا:  کارلوس



 
 
 

 

  ستادمیا غوغا سر باال و دمیچرخ غوغا سمت رفت و شد بلند

 رو طلسم ، باشه قرمز چشماش اگر ادیم بهوش داره:  کارلوس

  ، کردن فعال برعکس

 گرده نیزم ریز یپنجر و در از کوروشششششششش( داد با: ) هوداد

 یباز من نفس با ، نیکن نیزم ریز رووارد مورچه شاخک زهره و

  ارمیم بند رو نفسشون کننیم

:  گفت و شد کینزد بهم هانا ، رونیب رفت و کرد اعطاعت کوروش

 ......ـیزیچ غوغا اگر

  ، شهینم شیچیه:  هوداد

 یراه چیه گهید باشه شده فعال اگر ، فیضع بدنش هوداد:  کارلوس

  میندار

 و ها آشام خون یها ادیفر و درد یصدا و سر فقط ، گذشت ساعت دو

  ، دادیم نوازش رو گوشم نیریز یایدن یاعضا

  انگار شنیم کینزد دارن:  کارلوس

 نیا و ، دیچیپ مینیب ریز مرگان خون از یا هیراح که دمیکش بو قیعم

  ، ی  کــــــیتار زاده از چندتن و شب یها خفاش ورود ی نشونه

  ، ادیم بهوش داره غوغا:  کارلوس

 هیسا و شدم پرت جلو سمت به و شکست پنجزه برگشتنم با که برگشتم

 ..... دمید رو یپر هی
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 با و داشتم نگه ثابت پام دو رو خودمو جلو سمت شدم پرت که نیهم

  ، افتاد و شد حال یب یپر کله پشت زدم پام کف

  اونا به بسپرس ، کردم خبر رو گروه یاعضا هوداد:  کارلوس



 
 
 

 

 براشون ینیسنگ حکم گهید دفعه نیا ، خوامیم رو همشون:  هوداد

  ، کنمیم نییتع

 مثل رو دستم دو و ستادمیا نرده کنار رفتم و کــــردم باز بالکن در

 اطیح وارد افرادم ، داشتم اطیح به کامل دهید نرده رو گذاشتم ستون

 دستور ، شد یپاکساز اطیح قهیدق ۱۵ بعد ، یریدرگ شد شروع و شدن

 همجور غوغا ، اتاق داخل برگشتم ، نیزم ریز ببرن رو همشون دادم

   بود اتاق وسط که

 یستین دکتر تو مگه:  گفتم و گرفتم باز رو کارلوس قهی و شدم یعصب

 یخوایم توهم نکنه نمیبب بنال هاااااان یکنینم اش نهیما چرا هاااان

 زنمیم خطتت بفهمم اگر یدونیم خودت ، اعتمادم به یکن انتیخ

 

 االن شده قطع آوردنش باال خون گهید نیبب باش آروم داداش:  کارلوس

  ادیب هوش به دیبا

  گفت و شد کمینزد هیگر با هانا

 چند تا نزد حرف اصال هفته کی نیا تو غوغا یداداش هوداد:  هانا

 راحتم ای خدا یا احمقم من:  گفت هیگر با و کرد باز لب که شیپ ساعت

 که من ،به بود مونیپش خدا به داداش ، کنمیم رو نکاریا خودم ای کن

  نزنش گهید خدا رو تو یول یکرد کارشیچ نگفت

 زیتم رو غوغا لب هم هانا و مامانم ، کردم سکوت حرفاش جواب در

 تخت نییپا و دیکش روش رو هاناپتو ، تخت یرو گذاشتنش و کردن

 ، گرفت رو غوغا ودست زد زانو

  ، ادیب بهوش میکن صبر دیبا:  کارلوس

  ، ادیب بهوش زودتر میکن یکار هی شهینم:  هانا

 باش داشته صبر: کارلوس



 
 
 

 

 ، اتاق اول ومدمیم اتاق آخر رفتمیم زدمیم قدم اتاق داخل حوصله یب

 شام شب ۱۲ ساعت ، اتاق تو باال آورد و داد سفارش غذا رفت هانا

 ایب داداش:  گفت و زیم رو گذاشت منم یغذا خوردن، کردن شروع

  غذا

 اومدم و رفتم کردم شتریب رو هام قدم سرعت هانا به دادن جوا بدون

 سرش باال هممون که گذرشتیم ها ساعت ، شد ظهر تا اومدم و ،رفتم

 ، بودن اتاق تو که یافراد به توجه بدون کردیم یتاب یب دلم ، میبود

 ی،گرما نگران هم کم هی و بودم یعصب یلیخ ، اوردم در رو راهنمیپ

 ، پنجـــره کنار زیم رو گذاشتم رو دستم دو ، بود شده برابر چند تنم

 نداشت حد که بودم اورده فشار فکم به گذشته ساعت چند نیا تو نقدریا

 دستمو دو هر کف و چسبوندم آمپر گهید زد کارلوس که یحرف با ،

 دمیکوب زیم یرو شدت با چندبار

  ادیب بهوش تا بکشه طول ها ماه ای هفته دیشا: کارلوس

 یلیخ ناله یصدا که کنم یخال سرش حرسم باز که کارلوس سمت رفتم

  دمیشن یزیر

:  گفت لب ریز و داد تکون رو سرش آروم ، غوغا سمت برگشتم

 ....هودا... اقو..چـ....من..... نا...ها

  ، رسوندم تخت یرو رو خودم بود خودم ژهیو که یسرعت با

 وانیل هی با اریب کهنه هی ، باش زود هانا کن باز هارو پنجره:  کارلوس

  قاشق هی و خنک آب

 هانا: گفت حال یب و کرد باز چشمشو آروم

 رو دست و کنار زد کم هی رو من و کارلوس و شد اتاق وارد هانا

  ، زمیعز نجامیا میخواهر:  گفت و دیکش غوغا صورت



 
 
 

 

 قاشق با خنک آب کم هی و غوغا یشونیپ رو گذاشت رو کهنه کارلوس

  ، ختیر غوغا لب رو

 تو که ینگران با و کرد بلند سرش ، بگه و بزنه حرف بودم منتظر

  ، بهم زد زل بود چشماش

  بگو  : هوداد

 بد بزنم یحرف خوامینم من هوداد:  کارلوس

 .... یول بشه

  و تخت تاج به زدم مشت با کرد مکث کم هی

  ؟ شده یچ بگو:  زدم داد

  ، زده زل بهم دهیترس غوغا

 .....  نکهیا و خوب غوغا حال داداش:  کارلوس

 کرد غوغا که یحرکت ،با گرفتم یدست هی قشوی که کرد من من دوبار

 ..... افتاد شمارش به نفسم
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 و کمــــرم پشت داد حرکت و ستبرم نهیس رو گذاشت رو دستاش غوغا

....  ن.....،م  ترسمیم من ینجوریا ن...نکـ....  هوداد:  گفت کنان ناله

  خوبم

 من تنه باال گرفتن یبرا تالشش ، بود قهیدق پنج از کمتر حرکتــش نیا

 و ونهید یبرا زهیر نیا ، انداخت شمــارش به رو نفسام دستاش نیب

  ، بود یکاف ییتنها به من کردن رانیو

 ما نکهیا ترس از هم غوغا ، لرزهیم سرما از که یا پرنده مثل

  ، دیلرزیم بشه دعوامون



 
 
 

 

 کارلوس قهی کردن ول با زمان هم که کـــردم ول رو کارلوس ی قهی

  ، دیکش کنار رو خودش هم غوغا

  دمیم حیتوض یکن صبر کم هی ؟؟؟ یکن خفم یخوایم داداش:  کارلوس

  بگـــو باش زود:  گفتم اخم با

 بدن تو طلسم سموم فقط و کردن فعال برعکس رو طلسم:  کارلوس

  غوغاست

 به یزیچ هی یآرومک غوغا ، مرخص کردم اشاره کارلوس به سر با

 بزنگم یخواینم یا گهیزدیچ یابج:  گفت درجوابش هم هانا ، گفت هانا

  بدم سفارش

  ممنون نه:  غوغا

 به نگاه یخونسرد با ، گفتینم یچیه و کردیم نگاهم سکوت تو غوغا

 از یشگونین باری ، زدیم حرف خودش با و بود نییپا سرش کردم غوغا

 رو گذاشتم دستمو ، شکمش رو گذاشت رو دستش و گرفت خودش

  ؟؟؟ خوبه حالت غوغا:  گفتم و موهاش

  خوبم اهوم: غوغا

  ؟؟؟ یساکت چرا پس:  هوداد

 بهتره ینجوریا:  غوغا

 تخت رو ودوبار برداشتم رو زیم یرو چلوکباب و شدم بلند کنارش از

 گرسنه هست معلوم:  گفتم و پاش رو گذاشتم رو غذا ، نشستم کنارش

  بخور غذا پس یا

  چشم:  غوغا

 قاشق نیاول ، خوردن کرد شروع قاشق با و برداشت رو غذا ظرف در

  ؟؟؟ یخورد غذا شما:  گفت و کرد بلند رو سرش ، خورد که رو



 
 
 

 

  ، شما شدم حاال تا یک از:  هوداد

 ..... آخه:  غوغا

  نخوردم نه:  هوداد

 کنارم یکی یوقت تونمینم من:  گفت و زد روکنار غذا حرف بدون

  دهینم رو یا اجازه نیچن بهم قلبم یعنی، بخورم ،غذا است گرسنه

  ستین ام گرسنه من:  هوداد

 هی و قاشق هی برام خواستم ازش و کردم برقرار هانا با یذهن ارتباط

 دستم به رو وانیل و قاشق و اومد اتاق به بعد لحظه چند ، اریب آب پارچ

 ، رونیب رفت و داد

  بزنم حرف باهات شهیم:  غوغا

 ازت هام یاحترام یب بابت من:  گفت که شدم چشماش به ریخ منتظر

  شمونمیپ کارم از من ، خوامیم معذرت

  کن شروع: گفتم و غوغا و خودم وسط گذاشتم رو غذا

:  گفتم و خوردم قاشق هی خودم اول ، کنه یراحت احساس نکهیا یبرا

 ستین مهم برام و یندار اعتماد بهم یگفت باری ادتهی ، بخور

  اهوم: غوغا

 با چون ، نه نتیزم سر یها آدم به یول دارم اعتماد تو به من:  هوداد

  دن،یم نشون یواکنش هی یزیهرچ

  ؟ یاومد من نیزم سر به یچجور تو:  غوغا

 هزار چند با اما کنمیم یزندگ تو نیزم سر تو من:  گفتم جوابش در

  تفاوت

 به نجایا یها آدم یعنی ؟؟؟ یچجور یول:  گفت و خورد برنج کم هی

  کارهات با نکردن شک یستین ماها مثل تو نکهیا



 
 
 

 

  نه: هوداد

  ؟!  یینجایا یک تا:  غوغا

  ، یبرس یقانون سن به که یموقع تا: هوداد

  ؟!؟؟ بشه سالم چند یعنی:  غوغا

 ۱۶ دیبا تو ، سال ۱۵ تو یریم و پر سالت ۱۴ گهید االن تو:  هوداد

  موقع اون تا ، بشه سالت

 یها دارو با هفته کی نیا تو ، ترسمیم خانوادتون و شما از من: غوغا

  سرپام کارلوس

 نکهی؟ا یبرسون من به رو یحرف چه یخوایم حرفت نیا با خب:  هوداد

 ، یبر بزارم

 ...... که بگم من نیبزار نه: غوغا

 حرف نیا دارم که هیبار نیآخر نیا:  دادم ادامه و دمیپر حرفش ونیم

 ، بشم یعصب نزار ، کن گوش خوب پس گمیم کلمه به کلمه هارو

 یدونیم یحدود تا االن تا نیبب ، ایب آروم برو اروم باشه یخوب یدختر

 شب اون مثل بخوام و بشم ی،عصب نزار پس کنمیم ییکارا چه من

  کنم رفتار باهات

  ، بشقاب داخل افتاد دستش از قاشق و دیلرز دستش شب اون گفتم تا

 متکا کردن پرت و زدن غیج کرد شروع و شد دیسف کم کم صورتش

 داد و سمتم تخت یرو

  بد...  یبد تو.... اااااین.....  کمینزد.....  برو برو: زد

 یوحش هو هی چرا ایب خودت به:  گفتم و گرفتم رو دستش یدست دو

  ریبگ آرومممم همممم تو با یشیم



 
 
 

 

..... تیاذ یلعنت یها زمزمه:  گفت درد با و سرش سمت برد دستشو

 ......  آخ

 ..... آخ نینزن حرف ، ساکت:  گفت و دیکوب سرش به یدست دو
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 ؟؟؟ یدید یچ:  کارلوس

 که یجور آروم و کردم کم رو بود اتاق تو که یهـرکس یهوش بیضر

 ، یپشت اطیح برو کن رها رو غوغا:  گفتم بفهمه کارلوس فقط

  اریب رو ،هانا بده رو بشونیترت

 غوغا یرو رو خودم ، کرد رها رو غوغا و داد تکون سرش کارلوس

 بود نشده فعال طلسم هنوز دیلرزیم گرفتم دستام نیب رو سرش و انداختم

 ، بود چشمام به رهیخ حال یب ، شدیم سردتر و سرد دماش یه بدنش ،

 رها صورتش تو رو داغم نفس و چسبوندم شونشیپ به رو میشونیپ

  ، گرفت آروم نفسم ـــهیگرما با ، کردم

 گرفتمش دست با بعد و پام رو انداختمش و بردم تخت پتو ریز رو پام

  ، هردمون رو دمشیکش و

 لحظه زارمینم گهید رفت، خواب به و شد منظم نفساش گذشت که کم هی

 به شد تموم ، زارمینم گهید ، دهیکش یکاف اندازه به گهید ، بگه آخ یا

  شهیم تموم غوغا یها غم گهید هیثان نیهم از ، رسنینم خواستشون

  ، دمیبوس رو شیاستخون و زیر دست پشت و کردم بلند رو چپش دست

 تموم رو یچ همه االن نیهم ، دمیکش روش شتریب رو پتو و شدم بلند

 دمیپر پنجره همون از و غوغا دست کف گذاشتم رو ساعتم کنمیم

 باهاشون هانا همراه که دمید رو کارلوس ، یپشت اطیح رفتم و رونیب

 یب ، یپشت اطیح داخل گذاشتم اول قدم که نیهم ، بودن شده ریدرگ

  ، افتادن رو تکشون تک شدن حس



 
 
 

 

 تو..... هانا..... ؟؟؟ شد.... چشون نایا( نفس نفس با:) کارلوس

 .....برو

  داداشمه کار:  هانا

 معلق من به ای بگو بفرست غامیپ افرادش یبرا:  گفتم و کردم گرد عقب

 قبل یها دفعه با دفعه نیا نیبدون نویا ای نیریبپذ منو یها قانون و نیبش

  کارشون ،تمومه خطا نیکوچکتر با کنهیم فرق

 غوغا سر باال مامانم ، کردم باز رو اتاقم در برگشتم گهید حرف بدون

 بود شده غوغا مجذوب من مثل هم مامانم ، کردیم نگاهش و بود نشسته

 درجوابم هم شهیهم بودم زده حرف باهاش غوغا درمورد بارها ،

  است گهید یایدن از اون یدونیم نویا یبالغ آدم هی تو:  گفتیم

 تونهینم رو جلوم چکسیه:  گفتمیم جمله هی درجوابش شهیهم منم

  ــرهیبگ

 ، گرفتمش بغل تو و دمیخواب غوغا کنار مادرم حضور به توجه یب

  شد بلند مامانم یصدا ، موهاش نیب بردم هم سرم

  گذرهیم خوش_

  اهومممممممممممم:  هوداد

 نباریا نکن تشیاذ فقط خانوم غوغا نیا با خوشبگذرون توهم برم من_

  ، رمیگیم جلوتو گهید

  ریبخ شب مامان:  هوداد

 برگردوندم رو غوغا ، دمیشن رو اتاق در شدن بسته یصدا که نیهم

 منو نقدریا بود شده شب نصف ، کردم صورتش به نگاه و خودم سمت

 زمان گذر نیا من و گذشتیم روز و شب که بود کرده خودش ریدرگ

 گذشته یریتصو حافظه و بستم چشمام ، کــردم ینم حسش ااصال رو

 و بود گذاشته روپاش عروسک که یقسمت اون و جلو اوردم رو غوغا



 
 
 

 

 یصدا با ، کردم یپل خودم یبرا رو خوندیم ییالال عروسکش یبرا

 .... رفتم خواب به کم کم نازش

 "غوغا"

 ، کـــردم خودم به ینگاه نهیآ ،تو کردم خشک حوله با رو صورتم

 رو موهام و برداشتم رو شونه و زدم کنار رو صورتم تو یموها

  ، کردن شونه کردم شروع

 بغلم و خوابم به اومد بابام دمید خواب ، دمید بیعج خواب هی شبید

  ، ببخش رو من ، منه بخاطـــر ها یسخت نیا همه:  گفت و کرد

  ؟؟؟ هیچ انیجر بابا دمیپرس ازش

 نکن فکر گذشته یروزا به گهید یشد داریب که صبح:  گفت جوابم در

  ، هست مراقبت هیخوب آدم اون هوداد شیپ امن برات که ییجا تنها ،

  کرد باهام یبد کار یلی،خ کرد تمیاذ اون بابا یول_

 هوداد شیپ از ، یندار خبر زایچ یلیخ از تو:  گفت فقط درجوابم پدرم

 شیعصب ، کنمیم نیتضم رو مرد اون من نکن شیعصب ، نخور تکون

  نمیبب چشمات تو رو اشک خوامینم گهید ، نداره کارت به یکار نکن

  بابا یول_

 دوست منو اگر یستین امان در تو:  که بود نیا گفت که یآخر کلمات

  بمون یهست که ییجا همون باشه آرامش در روحم که یخوایم و یدار

 پشتم انداختم رو موهام و کردم روپاک چشمم گوشه یها اشک دست با

 بودم داده قول بابام و خودم به خوابم به بود اومده بابام که یموقع از ،

 دامیپ بزنم ذهنم تو یحرف بخوام تا برم هم ییهرجا فرار بسه گهید

 نیهم گرفتم میتصم پس ، کنهیم حس هم رو تنم یگرما یحت ، کنهیم

  ، بمونم جا



 
 
 

 

 خونه ، خونه آشپز رفتم و کردم باز رو اتاق در ، اتاق در سمت رفتم

  ، مومدینم چکشیه یصدا و بود سکوت تو

 . کردیم ییخودنما زیم یرو تاب لب هی

 هی داخل رفتم و دمیکش خودم طرف رو تاب لب و نشستم یصندل رو

 دنید با و کردم بازش ، آهنگ بود نوشته و بود صفحه رو که پوشه

 ، کردم یپل و کردم یکپ ازشون ومدیم خوشم که محبوب آهنگ چندتا

 پوستم ریز رفت یخوش حس هی انگار دمیشن رو آهنگ یصدا که نیهم

 رو گذاشتم و اوردم در رو کره و مربا خچالی از و شدم بلند لبخند با

 یصدا که لبم سمت بردمش برداشتم نون سبد از نون کهیت هی ، زیم

 نگاه خونه آشپز پنجره از و زیم رو گذاشتم رو نون دمیشن رو یا گربه

 و مربا ، کنهیم یباز یزیچ هی با زبون با و نشسته اطیح تو دمید کردم

 آشپز پنجره تو و بغلم ریز زدم هم تاب لب ، برداشتم رو کره و نون

 و نمیبب هوداد ممکنه چون ومدمین یورد در از ، اطیح داخل رفتم خونه

 بخاطر و بود دستاش نیب یزیچ هی نشستم گربه کنار اطیح تو امیب نزار

 با نبود معلوم کردیم یباز باهاش که یزیچ بودن زیر و بودنش پشمالو

 تا گربه کنار از و کردم کهیت نون کهیت چندتا ، کنهیم یباز داره یچ

 یپ هواسم ، جلو ومدیم و خوردیم دونه دونه گربه ، ختمیر خودم

  ، بود شیخاکستر و یمشک یها پشم و اهیس یچشما

  ، گرفتم خودم یبرا هم لقمه هی

 با هارو زهیر نون ستادمیا که من دنید با هم ،گربه ستادمیا شدم بلند

 کمرش رو دست ، کرد من به رو پستش و خودش سمت داد سر ُدمش

  دمیشن رو هوداد داد یصدا که برداشتم رو تاب لب و دمیکش

 ...... غوغااااااا ، کشمشیم:  هوداد

 بشه یعصب دینبا نه یوا شد خاموش و افتاد دستم از تاب لب دادش با

 .... دادم قول بابام به من



 
 
 

 

 *95 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 هوداد داد یصدا ، داخل رفتم خونه آشپز پنجره از و دمیدو ترس با

  شد بلندتر

 ....  کشمشیم ، بشه شیزیچ فقط خدا به شو خفه هانا غوغااااااا_ 

 یها یصدا زیم ریز رفتم و کنار زدم رو یخور غذا زیم یصنــــدل

 دمیشن زیم کنار رو یها قدم یصدا ، کردیم شتریب رو ترسم هوداد بلند

 سر با رونیب اومدم زیم ریز از و دادم فشار هم یرو رو چشمام ،

 نزنم فقط ، کنم فرار خواستمینم خدا به من خدا رو تو هوداد:  گفتم نییپا

 خدا به ، نجایا اومدم یکس دمید شدم داریب خواب از من....  ب به

  ، نکن همی،تنب کنم فرار خواستمینم

 هم اتاق از اصال گهید خدا رو تو:  گفتم و صورتم رو گذاشتم رو دستم

 ......نزنـ یول امینم رونیب

  ترسوندتاااا خوب داداشم:  گفت و کرد بغلـــم پشت از یکی

 سکته یزدینم حرف اگر دمیترس شعوریب هانا:  گفتم و برگشتم غیج با

  کردمیم

 بس از شد پاره حنجرش من داداش حال داخل میبر ایب حاال خوب  :  هانا

  ، زد داد

  کنم یتالف دیبا پس یترسوند منو رمینخ:  غوغا

  اع:  هانا

  ارررررره:  گفتم خنده با

 و رونیب خونه آشپز از دمیدو و گرفتم پهلوش از یا جانانه شگونین

  زشته هانا:  گفتم

  یکن فیک که رمیبگ رو حالت ، دمیم نشونت االن آخ:  هانا



 
 
 

 

  حالم خوش و سرحالم یلیخ امروز نه:  غوغا

  میزاریم مسابقه ایب یدار جرعتش  اگر:  هانا

  یا مسابقه چه:  گفتم و کردم نگاهش کردم کج رو سرم

 برقصه داره دوست جور هر یک هر یکالر جلو میرقصیم هم با:  هانا

  قبول بده نمره اونم

  نوچ:  گفتم و خندم

  نوچ چرا:  هانا

  یجور نیهم:  گفتم و دمیچرخ و کردم باز دستمو

  دمیچرخ تندتر

  سرت پشت غوغا:  هانا

 اب ، دمید سرم پشت رو هوداد که کـــردم نگاه رو سرم وپشت ستادمیا

 من کنم فرار خواستم ینم من خدا به:  گفتم و دادم قورت رو دهانم

...... 

  دونمیم سیه:  هوداد

 نقدریا شهیهم کاش:  گفتم ذهنم تو و دوختم بورش شیر به رو نگاهم

 خوش ، روژان خونه با یباز شهر میببر گفتمیم بهت منم ، یبود آروم

 ، بودش برده هم یباز شهر یحت داره دوستش اریکام روژان حال به

 روز هی منم شهیم یعنی...  بود اتاقش تو خوشگل یزایچ عالمه هی

 ......هی

 یزیچ االن تا تو ، نکن سهیمقا یمرد چیه با منو گهید غوغا:  هوداد

  نه بگم من که یخواست

 برم من شهیم:  گفتم و دادم فشارش و گرفتم دستم تو رو راهنیپ گوشه

  کنم عوض لباس نیبد بهم اتاق هی باال



 
 
 

 

 کبود  هم پات مچ بپوش خنک زیچ هی ، دیبش آماده دیبر هانا با:  هوداد

 نپوش چسبون زیچ شده

  دمید رو پام مچ یرو یها یکبود که باال دمیکش شلوارم کم هی دستم با

 ؟؟؟ شده کبود پاهام مچ یچجور:  غوغا

 میبر شده بهتر حالت که حاال ، بپوش لباس برو ستین مهم:  هوداد

  بشه عوض هم هوات و حال تا ، بزن یدور هی بازار

 ها بچه با بخوان کنم فکر یبزن زنگ بهش گفت کوروش داداش:  هانا

  بزارن برنامه امشب

  باش مراقبش هانا ، نیبش آماده نیبر:  هوداد

  داداش چشم: هانا

 هی با یخاکسـتر تاپ هی دمیپوش داد لباس بهم و اتاقش رفتم هانا همراه

 و یخی اندازه رو هی با داخلش بود خنک که یل طرح گشاده دمپا شلوار

  ، یخاکستر شال

 انداختمش و بستم شل کش با رو موهام گهید کردمیم درد کم هی سرم

  رونیب میاومد اتاق از هم همراه و زدم هم ییآلبالو رژ هی ، کمرم پشت

  من یبرا البته خوب خبر هی غوغا:  هانا

 بمونه نجایا خوادیم و ادیم امشب هاکان:  گفت که کردم نگاهش یسوال

  بود شده تنگ براش دلم حالم خوش یلیخ یوااا

  یدار دوستش یلیخ معلوم: غوغا

 م،یرفت نییپا ها پله از ، گمیم بهت بعد حاال هست ییزایچ هی اهوم: هانا

 کفش و یکرم شلوار هی و بلند نیآست یخاکستر راهنیپ هی هوداد

  ، یخاکستر اسپرت

  داداش ، فرستیم ادمی داشت یوا یا:  هانا



 
 
 

 

  بدم غوغا به نداشتم کفش

 ؟؟؟ یبد غوغا به ینداشت کفش همه اون بعد:  هوداد

 بدم جوجه یپا اندازه کفش یچجور من یگرفت جوجه یرفت:  هانا

 من ، خورهیم پاش به ۳۴،۳۵ که هم جوجه نیا ،۳۹ پام من ، خدمتت

  نداشتم

  بدون   لیف تا بهتر بودن جوجه:  گفتم و بازوش رو زدم یآروم مشت

  گهیم یچ نیبب داداش:  هانا

 یایب نیماش تا یتونیم:  گفت و ستادیا کنارم و برداشت قدم چند هوداد

  کنم بغلت ای

  گهیم یجــــد داره واقعا تا کردم صورتــــش به نگاه

 کینزد و کرد ریگ چپم یپا نیب راستم یپا که برداشتـــم عیسر قدم دو

 خودم....  نه نه: گفتم هول با و گرفتم خودم که نیزم تو برم کله با بود

  امیب تونمیم

  ، هینیب ــــشیپ قابل ریغ اصال هوداد نیا ، رونیب زدم در از یسر

  نیسوارش:  هوداد

 شد سوار هم هوداد ، نشست عقب هم خودش جلو فرستادم دعوا با هانا

  ، میدیرس گذشت قهیدق ده هی ،

 رمیبگ غوغا یبرا کفش هی برم من تا ـــنیماش داخل نینیبش:  هوداد

  رهیگیم درد پاش کف نییپا ادین ینجوریا

 تا تونمیم ، هست پام میفرش رو یها جوراب نه:  گفتم و کردم بلند سر

  ، امیب پاساژ

  ها بچه اونا داداش:  هانا



 
 
 

 

 کردم باز در دمید رو سورنا و کارلوس و یکالر نیماش جلو شهیش از

  ، شدم ادهیپ و

  ، گرفت آغوش تو منو و یکرد باز دستاشو غیج با یکالر

  ؟؟؟ یشد ،بهتر یخوب رمیعز سالم:  یکالر

  خوبم منم گلم سالم:  گفتم و فشردم خودم به رو یکالر

  شده سرپا تازه ، یند فشارش ادیز بهتر یکالر:  هوداد

  باشه:  گفت و گرفت فاصله ازم یکالر

  ستادمیا گوشه هی و کردم لکیع و سالم هم هیبق به

 یزیچ هی کافه میبر بعد میکن دیخر کم هی میبر انیب ها بچه:  منید

  میدار مفصل جشن امشب که عمارت میبر بعد و میبخور

  یآج قدش بزن گفت خنده با هانا

 دستم به ضرب با دستشو هانا ، جون آخ گفتم و باال آوردم دستمو

 پشت بزنم یکی کردم بلند دستمو ، کرد بپر بپر یخوشحال با و چسبوند

  چرخوندش و کرد بغلش پشت از یکی، که اش کله

  ؟؟؟ یبود کجا من عشقو نیزم بزارم هاکان:  هانا

 از داشتم یخانوم جا چیه خانم، غوغا ،سالم ،سالم سالم:  هاکان

   امیب و داد قرار بشه تموم تا شماردمیم تند روتند روزا تیدرو

 و بستم رو چشمام یسر دیبوس رو هانا لب و جلو برد رو صورتش

  ها، پاساژ سمت روچرخوندم سرم

 کم هی بخر زیچ همه داداش هاکان نیکن دیخر نیبر شما ها بچه:  هوداد

  ، بخر  لیپاست هم

  میبر غوغا:  هانا



 
 
 

 

 و گرفت دستمو ،ک برم که شد رد هواد کنار از

  دیبر ،شما ادیم من با غوغا: گفت

 ، کرد زد گوش هاکان به گهید زیچ چندتا به هوداد ، رفتن باهم ها بچه

  دیرس انیپا به گوشون و گفت یخاحافظ با و

  دیخر میبر حاال:  هوداد

  ، کرد یفروش کفش پاساژ وارد و دیکش خودش همراه رو من

  ؟ یخوایروم کدوم نیبب کن نگاه:  هوداد

 بگم یزیچ هی هوداد به کردم بلند سر لحظه به ، بود ادیز ها کفش تنوع

  ، افتاد یمشک اسپرت کفش هی به نگاهم که

  اون: گفتم و کردم کفش به اشاره و دمیکش رونیب دستش از دستمو

  ، دیاریب رو کفش اون:  هوداد

 سرپا ، زهیسا هی نیهم تا ، اورد برام رو کفش بود فروشنده دختر هی

 نشست هوداد که بپوشم رو کفش نمیبش کجا بودم واج و هاج و ستادمیا

 شونه رو گذاشتــــم رو دستم و خورد هم به تعادلم کرد بلند رو پام هی و

  ، اش

 یکی اون بدست بندش ، کرد پام رو کفش و کرد باز رو کفش یها بند

  یراحت نیبب برو راه حاال خب:  گفت و شد بلند ، کرد پام هم کفش لنگ

  راحتم خوبه:  گفتم و برداشتم قدم چند

 رو ۳۵ ساز میگیم که ییها کفش نیا از خانم ، کن صبر خب:  هوداد

  ، نیاریب برام

 ؟؟؟ هیک یبرا یعنی ، بودن دخترونه همه کرد انتخاب کفش ها هشت هی

  ، گرفت پاندا براش که دخترست اون یبرا حتما

  میبر:  گفت و کرد حساب



 
 
 

 

:  گفت و شد بزرگ پاساژ هی وارد هوداد ، میاومد رونیب پاساژ از باهم

  بردار اومد خوشت یزیچ هر کن  نگاه یزیچ هر برو نطرفیا از تو

 واورنگ رنگ یها لباس نیب ، راست سمت رفتم و دادم تکون سر

 برداشتم زرد اسپرت شلوار هی با یشمی ســـبز کیتن هی و زدم یچرخ

 لباس ، تومن هزار صد شدیم هم رو دوتاش کردم هم متاشیق به ،نگاه

 و کردم چشم چشم ، بود رفته هوداد که یسمت رفتم و برداشتم هارو

  نبودش یول گشتم دنبالش

 خواستیم دلم تیوضع نیا تو اونم هوداد دنید با که پاساژ یآخرا رفتم

 ادیم بدم....  دروغگو هی اون...... دروغه حرفاش تمام....  بزنمش

 ... ازش

 *96 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 که بگو رو من بود، بغـــــلش تو هم دختر هی و بود ستادهیا من به پشت

 گهیم و کنهیم پاره خودشو یگلــو بعد ، نکنم لج باهاش گهید خواستمیم

 هی یوقت گهید اره انگار نه که انگار هم دختر ، دارم دوست عاشقتم

 دختره ریتقص گهید بشن کشینزد بزار و بده نشون خوش یرو مرد

  ، ستین

 با یریبگ ، یهست یخار و خط خوش مار عجب هوداد:  گفتم لب ریز

  یکن ات کهیت کهیت چاقو

  شد بلند سرم پشت از یصدا هی

 ؟ یکنـــــ کهیت کهیت چــاقو با یخوایم رو یک_ 

 سمت بگردونم رو سرم ی،سر سرم پشت اونم هوداد دنید با و برگشتم

  ، پاساژ آخر

  اونجا هم یینجایا هم تو:  گفتم و گرفتم سمتش دستمو



 
 
 

 

 ینم درموردش تو که نفر هی کردم حس ، ستمین من پسر اون:  هوداد

 صورتش یرو انداختم رو صورتم هیسا نیهم بخاطر نجاستیا یدون

  ستمین من یدیفهمیم یکن هم لباسش نگانگاه خانم ،باهوش

  دیببخش:  غوغا

 ازم کنم فکر رفتم دنبالش آروم منم کردم حرکت حرف بدون هوداد

 دادم قول بهش که ییبابا بابامم دختر ،من نداد رو جوابم که ناراحته

 درموردش ،من نباشه ناراحت ازش چکسیه و بمونه مهربون شهیهم

 ، کننن من سر تو خاک ، زدم بهش نیسنگ تهمت هی ، کردم قضاوت

 تو گفتیم بهم شهیهم چون ناراحته االن دستم از مطمعنم بابام که واقعا

  ، طونیش بر لعنت ، نکن یالک قضاوت هم طیشرا نیبدتر

 رو گذاشت و آورد در کارتشو ، کنه حساب که ستادیا صندوق کنار

  ، زیم

  کنه حسابش تا زیم رو بزارش:  هوداد

 نیهم خوامینم رو راهنیپ:  گفتم فروشنده خانم به و زیم رو گذاشتمشون

  دارمیبرم رو شلوار

 راهنیپ نیا ، آدرس نیا به ببرن نیبد نیکن یبند بسته همشون:  هوداد

  روش دیبزار هم

 و رونیب رفتم سرش پشت منم ، رونیب رفت پاساژ از کرد حساب

  گرفتم رو دستش و رسوندم بهش خودمو

  کنم حساب تا بردار یخوایم گهید زیچ اگر:  هوداد

  ، بود دوخته چشم ها نیتریو به و بود کرده اخم

 منو لطفا خوامیم معذرت من:  گفتم و دستش کف دمیکش انگشتم سر با

  باشه ناراحت ازم یکس ندارم دوست من ، ببخش

 هودا
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  منتظرن ها ،بچه میبر تا یخواینم گهید زیچ اگر:  هوداد

  نباشه بخشش یجا که ندادم فحش بهت که من ببخش لطفا هوداد:  غوغا

 هی دیبا:  گفت شد یحال خوش از پر کردم احساس که ییچشما با هوداد

  میبر ،حاال بعد تا کاریچ نگو فعال ببخشمت که یکن یکار

 کیکوچ کار هی با که بابت نیا از خوشحال منم نزد یحرف گهید

 میدیرس تا ، ها کناربچه میرفت میشد کافه وارد هم یپا هم بخشمیم

  شده یعال پتیت باشه مبارک:  گفت هانا بهشون

  ممنون:  غوغا

 کرد اشاره سر با و خودش کنار دیکش هم یخال یصندل نشست هوداد

  نشستم کنارش ، نمیبش

 یاریم تو کارلوس رو بزرگ چادر ، جنگل میریم فردا ها بچه:  هوداد

  ، میمونیم چادور اون تو هممون ،

  داداش چشم:  کارلوس

  بگذره خوش چه میدور هم خاک گرد و دود نیا از جنگل:  هانا

 کوه اونجا نیاریب نیدار اسپرت کفش یچ هر بگم حاال نیهم از:  منید

  ها رفت راه تونیفلیا برج یها کفش اون با شهی،نم کمر و

 االن نیهم که منید با ییغذا مواد هست که هم گهید زیچ هی:  هوداد

  یدیم بشویترت یریم

 دیاریب خودتون یبرا لباس ، یکن آماده هارو لیوسا هیبق دیبا توهم هانا

  ، راه در ژهیو زیسوپرا هی



 
 
 

 

  ها زیسوپرا نیا از باشه تا: یکالر

  ، زیم رو گذاشت هارو قهوه و کیک و اومد گارسون

  اریب در رو کفشت درد پات مچ اگر:  هوداد

  خوبم نه:  غوغا

 به به اومممممممممم خوردم و برداشتم رو کیک رو یکاکائو قاشق با

 از کم هی(   خوشمزشت چقدر دوننیم دارن دوست کاکائو که ییکسا)

 فردا سفر ودرمورد بود فنیاست با حرف گرم هوداد ، خوردم هم کیک

 تمام  قاشق با و بشقابش سمت بردم رو قاشقم آروم ، کردیم صحبت

 هوداد صورت به باز ینگاه هی ،  کردم جمع رو کشیک رو یکاکائو

 که لبم سمت آوردم کردم بلند رو ،قاشق ستین هواسش اصال دمید کردم

 دهانش سمت کرد تیهدا رو قاشق گرفت دستمو مچ و برگشت هوداد ،

  ، خورد رو قاشق داخل یکاکائو تمام و

  ، کردم نگاهش زونیآو افهیق هی با

  ، دیچسب یلیخ:  هوداد

  کــردم جمع قاشق با کاکائو همه اون بچسبه هم دیبا:  غوغا

 و کرد ها بچه به نگاه هی ، سمتم شد خم و دیکش شالم کناره به یدست

  شده ریس جونش از ؟مگه کنهیم کاریچ نجایا نیا: کرد زمزمه

  کنه پا به شر اومده باز نکنه:  فنیاست

 نیا بره گذاشتم دفعه اون ، کشمشیم کرد اشاره غوغا به نیا:  هوداد

  ستین کار در یگذشت گهید دفعه

......  کردم نگاه کردیم نگاه اخم با هوداد که ییجا به و کردم بلند سر

 دستش که یکیکوچ چاقو و باال اورد دستشو....  کنهیم کاریچ نجایا نیا

  کرد اشاره من سمت و کرد باز رو بود



 
 
 

 

 ..... کشمیم نویا من:  هوداد
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 گرفتم دست با رو راهنشیپ گوشه که شد بلند یصنــــدل یرو از هوداد

  نکن پا به دعوا ، نیبش خدا رو تو:  گفتم و

 داره ازین یمال گوش به:  هوداد

 تو کنهیم پا به شر   باش نداشته محمد کار به یکار هوداد:  غوغا

 هم معرکه اریب شیآت و بود یکش چاقو و یریدرگ روز هر هم محلمون

  نرو محمد

  ادیب جا حالش تا بزنمش بزار:  هوداد

 دعوا بدون امروز هی ، بره کنه ول بزار ، نرو کنمیم خواهش:  غوغا

  بشه تموم جنگ و

 سمت دشیکش و گرفت رو میصندل یپشت ، نشست و کرد مکث یکم

  کرد حلقه ام شونه دور رو دستش ، خودش

  رفت نیبب داداش:  کارلوس

 هوداد و غوغا به نگاهش که یموقع ، اشتباه نجایا یزیچ هی:  فنیاست

 بگم بهش دیبا کردیم تکرار ذهنش تو ی،ه کردم نفوذ ذهنش به ، بود

 رفت دید رو رمیخ نگاه تا یول بدونه غوغا دیبا

  ؟؟؟ گفت یچ گهید:  هوداد

  گمیم بهت میشد تنها بعد بزار حاال گفت یزیچ هی:  فنیاست

  دیخر میبر نیبخور ها بچه:  منید

 ها خانم دیشا گفتم:  گفت و شد بلند که کرد نگاهش چپ چپ هوداد

  بخوان یزیچ



 
 
 

 

  کنه صادر اجازه هوداد اگر البته میبر یهمگ دیایب اصال:  کارلوس

  میبر گفت و شد بلند هوداد

 ییغذا مواد تمام که فروشگاه هی میرفت و میاومد رونیب کافه از دو به دو

 برداشتن یبرا ها قفسه نیب رفت و برداشت سبد هی یک هر داشت هارو

  ، خواستیم که ییغذا مواد

 نکردم دایپ یول کاکائو دونبال ها قفسه نیب رفتم سبد برداشتن بدون

 هوداد نیا ، فروشگاه کف یها کیسرام یرو دمیکوب رو پام یحرس

 رو زرد مو نیا یبزرگ نیا به فروشگاه نیا تو حاال ، زد بشیغ هم

  ،  کنم دایپ یچجور

 با دمیند رو چکدومشونیه یول دمیکش سر رو فروشگاه دور دورتا

 کنم داتیپ کجا از یهو هوداد ؟؟؟ ییکجا زرد مو: گفتم ذهنم تو حرس

  ؟؟

  شد بلند کنارم از صداش

  نجاستیا زرد مو  : هوداد

  ؟ زرد مو یچ:  گفتم راه اون به زدم رو خودم

 سمت اون میبر ایب ، رشیز یبزن یتونینم یگفت ذهنت تو اره:  هوداد

  بردار یخوایم اگر نیبب ایب ادیز ییکاکائو رولت و یبستن

 ، افتاد ییویکاکا بزرگ هیبستن به چشمم تا رفتم باهاش و کردم سکوت

 و کردم باز رو زریفر در ، هم به زدم دستامو و دمیپر خودم یجا تو

  ، برداشتم رو یبستن کاسه

  یخواینم یزیچ گهید نیبب:  هوداد

  نه گفتم درجوابش



 
 
 

 

 خبر چه:  گفتم پر سبد چهار دنید با صندوق کنار میرفت باز هم همراه

  همه نیا

 گفت زد زنگ عمو ، خونه میبر دیکن حساب هارو دیخر زود:  منید

 رو گذاشتن داشتونیخر ها ،بچه میهست منتظرتون شام یبرا خونه دیایب

  ، کردن حساب تک تک و زیم

 ــــنیماش سوار و فروشگاه از رونیب میرفت برداشتن پسرا هارو دیخر

 و هانا همراه و شدم ادیپ نیماش از  م،یدیرس ساعت مین از بعد ، میشد

 ذاشتینم یکالر کرد صدام هوداد یچ هر خونه تو رفتم یکالر

 ، بدم رو جوابش

  ، دیچیم رو زیم داشت هوداد مادر و میشد خونه آشپز وارد

 ، گهیهمد آغوش تو میرفت و سمتم اومد اونم ، دادم بهش گرم سالم هی

 یخواستن و بایز ، بود مونده جوان هم خوب هللا مشا بود یمهربون زن

 خودش داد حمومم هم بار سه و بود بهم حواسش بود بد حالم یوقت ،

  داره دختر دوتا انگار که کردیم رفتار باهام یجور

  ؟؟؟ یخانوم یبهتر:  گفت و دیبوس رو ام گونه

  خوبم اره:  غوغا

 شماها یبرا گفتم ، خودشون یبرا رنیبگ تزایپ رفتن ها بچه:  زابالیال

  ، ـرنیبگ هم

  طال دستت جون آخ:  یکالر

  ، رو یلعنت تزایپ نیا دارم دوس بدجور یوا:  هانا

  نیبزار تنها رو غوغا و من شهیم یکالر هانا:  زابالیال

  ، رونیب رفتن خونه آشپز از و گفتن چشم لب ریز دو هر

  کنم صحبت باهات یزیچ هی درمورد خوامیم: زابالیال



 
 
 

 

 هی و دستش سمت بردم دستمو ، نشست و دیکش کنار رو میبغل یصندل

  گوشم پا و سر من:  گفتم و گرفتم دستم داخل رو دستش

 کرد باهات رو کار اون شب اون هوداد نکهیا از من غوغا:  زابالیال

  متأسفم

 فقط ، هیعاد من یایدن تو زایچ نیا:  داد ادامه که نییپا انداختم رو سرم

 یلیخ که دونمیم و یستین ماها یایدن از تو ، کنم تیراهنما خوامیم

 اگر خوامیم ازت غوغا ، هست هوداد یها خواسته و تو نیب ها تفاوت

 سرش به ،سر نکن مخالفت ، نشه تکرار باز شب اون اتفاقات یخوایم

 هم هنوز کوبیج ، بزنم مثال برات رو هوداد پدر اصال بزار ، نذار

 یبرا هست گرم همنطور و جوش و جنب پر اشیجون مثل هنوز که

 در اگر یباش دیفهم رو منظورم واردم دیام ،  هردومون بردن لذت

 هم وقت هر ، هوداد نه یشیم تیاذ خودت نه یباش آروم هوداد برابر

 یلیخ ،  داره یمهربون قلب ، بده انجامش زد یحرف بهت ای شد یشیآت

 باهاش یول باشه اون حرف حرف گمینم ، زهیعز براش خاطرت

  ، باش راحت

 تو همش کرد تمیاذ که شب اون و مرد هوداد اخه(  ترس با:) غوغا

 یکار هی خوامیم ازتون یول کنمینم فرار گهید من ، رهیم رژه ذهنم

  نکنه تکرار رو شب اون گهید هوداد نیکن

 لمس رو یدختر تن االنش به تا هوداد ، ستین من دست نشیا:  زابالیال

 هوداد یحساس نتتیبل تاپ با مثال ای کنه لمست نکهیا رو تو چون نکرده

  نهیهم که زارهیم ضعفت نقط رو دست یکنیم لج تا هم

 رو شد خم و گذاشت جلو رو ینیس و شد خونه آشپز وارد هوداد پدر

  دیبوس رو سرم

  داشته برش ترس باز که یگفت بهش یچ زابالیال:  کوبیج



 
 
 

 

 حلقه کوبیج یبازو دور دستشو و یصندل رو از شد بلند هوداد مامان

  میزد حرف کم به:  وگفت دیبوس رو بازوش یرو و کرد

 بهتر حالت تا بخور کردم کباب برات هارو گریج نیا غوغا:  کوبیج

  بشه

  ، رونیب رفتن خونه آشپز از هم همراه ، کردم تشکر ازش و شدم بلند

 به ، رونیب رفتم خونه آشپز از و خوردم ییسرپا گریج دونه چندتا

 وارد نباریا یمهربون در از بزار ،  کردم فکر هوداد مامان یها حرف

 ، شد بهتر باهام رفتارش دیشا ستمیا به نه براش در لجوجانه و بشم

 باال هارو پله ، ومدیم باال قهیطب بالکن داخل از ها بچه خنده یصدا

  ، بالکن داخل رفتم و رفتم

 بخور: گفت که گرفت سمتم تزایپ کهیت به هوداد ، نشستم هانا کنار

  کافه داخل کیک همون ،جز ینخورد که ام صبحانه

  خوامینم ممنون_

  شده فیضع بدنت ، بخور نکن لج:  هوداد

  خوردم غذا من کنمینم لج:  گفتم و دستش مچ رو گذاشتم رو دستم

  کجا؟؟؟ ؟؟؟ یک انوقت:  هوداد

 گریج برام کوبیج آقا:  گفتم و کردم اشاره کوبیج پدر به دست با

  نکنه درد دستتون ، بود خوشمره هم یلیخ بود کرده کباب

  کن صدام کوبیج جونت نوش: کوبیج

 . خوردن کرد شروع و نزده یحرف هوداد

  ؟ کباب من یبرا کو:  هانا

  دردونه زیعز شده حاال خانما خانم نیا گهید اره:  کارلوس

  میکن حرکت دیبا زود صبح زود نیبخواب نی بر نیپاش یهمگ:  هوداد



 
 
 

 

  رفتن و گفتن ریبخ شب تک تک شدن بلند یاعتراض بدون ها بچه

 برم من هست یخال اتاق:  گفتم هوداد به و یصندل یرو از شدم بلند

  خوابمیم رومبل ستین هم اگر ، بخوابم

  اتاقم ایب پاشو ، گهید اتاق هی یریم شما گفت یک انوقت:  هوداد

  یستین راحت تو انوقت ، اتاقت امینم من هوداد:  گفتم که شد بلند اخم با

  سمتم اومد اخم همون با که پروندم یزیچ هی یالک

 .... و
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  نباشه حرف:  گفت و کولش رو انداختم حرکت هی تو و

  امیم خودم نییپا بزارم هوداد:  غوغا

  ستین یازین: هوداد

  ، نیزم رو گذاشتم و بست رو در اتاق داخل رفت ، کردم سکوت

  هست داخلشون تو یها لباس همه تخت کنار  یها پاکت:  هوداد

 باز رو موهام کش ،یشیآرا زیم رو گذاشتم و اوردم در رو شالم

  ، دمیکش موهام نیب یدست ، کـــــردم

  بپوش رو یصندل رو زارمیم که یها لباس:  هوداد

 هی با یبند دو تاپ هی برداشتم رو یصندل رو یها لباس و برگشتم

 رنگ به خوردیم پارچه کهیت هی هم اش هیحاش که رنگ سبز شورتک

  ، ییهلو

 گوشه انداخت و اورد در رو راهنشیپ ، بود ستادهیا من به پشت هوداد

  سمتم برگشت ، اتاق



 
 
 

 

 هوداد یرو جلو تونستمینم منم و بود باز ادیز لباس نیا کنم کاریچ حاال

:  گفتم و پشتم بردم و دادم فشار دستم تو هارو لباس ، بپوشمش

 ........هود

  ایب بپوش:  گفت و دیپر حرفم ونیم

  کن عوض:  داد ادامه و حموم سمت داد هلم دست با

 تخت ریج ریج یصدا بعدش لحظه چند و بست رو در شدم حموم وارد

   کنم کاریچ حاال ، دمیشن رو

 خودش ، رونیب برم حموم از تونمینم بپوشم شهیم یعصب که نپوشم اگر

 رو لباس که نهیا راه نیبهتر ، کنهیم تمیاذ باز کنم یلجباز اگر گفت

  ، بپوشم

 لفتش گهید هی ، دمیروپوش شورتک و تاپ و اوردم در رو هام لباس

 داخل بردم در هیال از رو ،سرم کــــردم باز آروم رو حموم در و دادم

 رو بود دیخواب هوداد و بود خاموش اتاق ،المپ دمیکش سرک و اتاق

 ، رفته خواب دادیم نشون نیا ، بود بسته رو وچشماش تخت

  خوابمیم رمیم نمیبب نکهیا بدون االن خداروشکر

  ۱....۲....۳.... شمردم خودم یبرا و اتاق تو گذاشتم رو پام

 رو پتو وگوشه دمیخواب اروم تخت رو و تخت راست سمت بدورفتم

 آسوده نفس هی ، دهیخواب که شدم حال خوش کم هی ، خودم رو دمیکش

 تکون تخت که سرم ریز گذاشتم دستمو دو ، بستم رو چشمام و دمیکش

  ، جام سر شدم خشک ، خورد

  نهیهم شیاخ:  هوداد

 کمرم به فشار کم هی ، انداخت کمرم دور دستشو و دیچسب بهم پست از

 نویا یول بود خاموش المپ درست دمنیند نکن فکر:  گفت و اورد



 
 
 

 

 دنید در دارم یقو یچشما و کنمیم فرق یعاد انسان هی با من یدونیم

  ریتصو

  ی...خواب م...د.کر..ر....فک:  غوغا

:  گفت و دیبوس رو گوشم الله و سرم پشت شد جا به جا کم هی هوداد

  طرفم برگرد

 منم میبش بلند زود صبح دیبا: گفتم و دادم فاصله باهاش خودمو کم هی

  ریبخ شب خستم

 دادم فشار هم یرو شتریب رو ،چشمام نشه یعصب که کردمیم خدا خدا

، 

  ، دیخواب دوبار و تخت رو از شد بلند انگار هوداد و خورد تکون تخت

 ....و شد ام مانع هوداد یدستا که  دمیکش سرم یرو تا رو پتو
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 موهام به وسرش گذاشت سرم ریز رو دستش و کرد بلند رو سرم و

 خوردت یجور ، اعصابمه یرو حرکتت نیا غوغا:  گفت و چسبوند

  کنم حس رو تنت ینرم تونمینم که یگرفت سفت و خشک رو

:  گفت که افتادم زابالیال حرف ادی که بزار راحتم بگم کردم باز لب

 فیضع نقطه یرو زارهیم دست بشه یعصب اگر نکن شیعصب

 بازوش که عقب ـــدمیکش رو پام عیسر رانم رو دستش گرفتن قرار با

 کردم حسش که کردن کیکوچ حرکت هی عضالتش و بود سرم ریز که

،  

  ، ستمین تو با من مگه:  هوداد



 
 
 

 

 و کـــرد بلند رو شدش مشت دست دمید که کردم نگاهش چشم گوشه از

 دور دستمو دو و سمتش برگشتم و شدم دستپاچه که صورتم سمت آورد

  ، کــــردم حلقه گردنش

 طبق که یننداز تیاعصبان دنده رو رو من تا نهیهم اره:  هوداد

  یرینم جلو من یها خواسته

.... تو:  گفتم و کردم حس رو پاش یلخت که کرد حلقه پام دور پاهاشو

  ستین....ت.تن....  لباس

  بخوابم لباس با ندارم عادت من بود گرم:  هوداد

 میبخواب کنمیم خواهش ازت گهید حاال:  گفتم و دمیکوب متکا به رو سرم

،  

 تکون صبــــح خود تا ، گذاشتم هم یرو رو چشمام منم کرد سکوت

 تکون به ،  دهیخواب قو پر یرو انگار هم هوداد ، بخورم نتونستم

 یصدا که عقب بکشم خودم اومدم شد باز اتاق در ، نخورد هم کیکوچ

 :  شد بلند هوداد

  نخور تکون

  اتاق تو اومد یکی:  غوغا

 پاشو هوداد_ ؟ یندار خوردن تکون حق تو باشه هم یک هر:  هوداد

  رو غوغا یکرد خفه

 مامان اع: گفت مادرش جواب در و داد فشار خودش به شتریب منو

  ، ییتو

 تو بکوبم یدست دو خواستیم دلم ، اتاق تو مامانش که نبود الشمیخ نیع

 دور از دستاش که کردن هوداد بار حرف کردم شروع لب ریز ، سرم

  شد بلند آخش یصدا بعدش و شد باز کمرم

  ، وارید به دهیچسب وهیم تفاله مثل هوداد دمید که کردم باز چشم



 
 
 

 

  ، عروسم نداشت قابل:  زابالیال

  ؟! نیکرد رو نکاریا شما:  گفتم و هوداد مامان سمت برگشت

  گلم شو آماده پاشو دادم نجات هوداد دست از اره: زابالیال

  ، نشستم جام تو خنده با

  بشم خلوتتون مزاحم بابام و تو اتاق امیم من مگه مامان:  هوداد

 مادرت برابر در هم باز یباش مغرور هم چقدر هر یاینم نه:  زابالیال

 ها بچه نیبپوش لباس پاشو ، یخودم کوچولو پسر همون باشم من که

  شنیم آماده دارن

  ، نییپا اومدم و دمیچیپ خودم دور رو پتو

 تونمینم من یعنی یدیچیپ خودت رودور پتو نیا االن غوغا:  هوداد

 ....... رو بدنت کل من کنم یآور ادی بهت دیبا ، نمتیبب

 هانا اتاق برو ایب غوغا باش، نداشته من عروس به یکار:  زابالیال

 کنمیم آماده لباس برات خودم من بپوش لباس

  دارمیم بر لباس براش خودم:  هوداد

 اتاق وسط الیخ یب کوتاه شورتک نیا با پاشو اول تو:  زابالیال

  ، پاشو یستادیا

 حوله با و گرفتم دوش هی حموم داخل رفتم و گرفتم سفت دستم با پتوو

 ، نبود هوداد از یخبر ، اتاق داخل رفتم و کردم خشک رو خودم

 اسپرت یبادمجون شلوار و راهنیپ هی ، دمیپوش لباس و زدم نیلوس

 ، گذاشته برام زابالیال حتما دمیروپوش همونا بود گذاشته تخت ی،رو

 کردم باز درکمد زدم هم قرمز رژ هی ، کردم سیگ یماه غیت هم موهام

 نیایب نیزودباش:  دمیشن رو هوداد یصدا که بردارم لباس خودم یبرا

  گذاشتم براش لباس ادیب بگو بزن غوغا یصدا ،هانا



 
 
 

 

  هوداد:  زدم داد و اتاق بالکن داخل رفتم

 جواب دمید یوقت ، زدم صداش و شدم زونیآو نرده از ، دمینش یجواب

 یگرم سالم ، کارلوس نیماش سمت رفتم و نییپا دمیپر باال از ، دمینم

  ؟؟ هوداد کو:  گفتم و کردم بچه با

  بزنه حرف عمو با رفت  : کارلوس

  یشد پیت خوش چه جووووون:  یکالر

 کنهیم غش نتیبب فنیاست ، ها یشد خوشگل هم تو:  غوغا

 زونهیآو دهنش و لب از آب یجور نیهم فنیاست:  یکالر

  اومد نیبب هوداد:  گفت که کردم نگاهش جیگ

 زده یمشکــ پا سر پیت هی هی ، اومد نییپا خونه جلو یها پله از هوداد

 سوار هم یکالر و نیاست ، شدم سوار منم ، شد نیماش سوار ، بود

  شدن

  اریب در منو نکیع داشبرد داخل:  هوداد

  طرفش گرفتم و اوردم رودر نکشیع داشبرد داخل

  کنمایم یرانندگ دارم:  هوداد

  ، نشستم یصندل رو برگشتم و چشمش رو گذاشتم خودم رو نکیع

  ؟ یکنیم حسش هوداد:  فنیاست

 ..... ؟ خبر چه نیبب یکالر ، اره:  هوداد
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 به نگاهش که هست یک هر هوداد:  گفت و کرد من به ینگاه یکالر

 غوغاست و تو

  ان  یشا مطمعنم که است نهیگرگ یبو ، نگهدار دس:  هوداد



 
 
 

 

 فــرمون پشت انیشا دمید که ، شد رد بغلمون از نیماش هی لحظه همون

،  

 تو یا ونهید مگه:  زد داد و رونیب برد نیماش از سرش فنیاست

  اااااانیشا

  سراغمون اومد دردسر باز گفتم لحظه هی:  یکالر

  بزنه بهم رو آرامشمون نداره حق یکس گهید:  هوداد

 یدیم جواب کنم سوال هی:  گفتم و بستم رو بود باز که داشبرد در

 ؟؟؟ یکالر

 بگو جانم: یکالر

 هوداد دونمینم که هست آشام خون فنیاست ؟؟؟؟؟ یهست یچ تو:  غوغا

 رو مادرش و پدر و هانا ، ستین یاونجور گهید که کرده کاریچ

  ؟ یهست یچ یکالر تو بدونم خوامیم االن یول ، دونمیم

 ..... هی من:  یکالر

  یاشک چشمات و یشیم ناراحت باز نگو یچیه یکالر:  فنیاست

  نیبش ادهیپ دمیرس ، نپرس گهید غوغا:  هوداد

 با ، بگه بهم یکالر نذاشتن که هست یزیچ یچ یعنی رفتم فرو فکر به

  شدم ادهیپ و کردم بلند سر شهیش به زدن یصدا

   دونست ینخواه یزیچ یکالر ،درمورد نکن فکر نقدریا:  هوداد

  ، دادم فشار هم یرو دندونام و کردم نگاهش یکجک

 من که یانجور چرا و چون بدون امشب یبد قول اگر یول:  هوداد

  هیچ یکالر که گمیم بهت خودم شمیپ یبخواب گمیم

 رمیم  من:  گفتم و زدم بود خنده صدتا از بدتر که لبخند هی زور به

   دخترا شیپ



 
 
 

 

 مونده کم شبید ، دمیند بشر نیا یشعوریب به پسر ، دخترا سمت رفتم

 زارهیم شرط باز من واسه االن بودم حلقش تو قأیدق بده قورت منو بود

 ها بچه به کمک مشغول رو خودم و دمیکوب نیزم یرو دوبار رو پام ،

 از رو یخوراک لیوسا هانا کمک منم ، چادور دور رفتن پسرا ، کردم

  میآورد رونیب نیماش

 آتش یبرا میکن جمع چوب کم هی نیایب دخترا:  یکالر

  ، یکالر کمک رفتم و چادور کنار نیزم یرو گذاشتم رو وهیم سبد

  کن جمع رو خشک یها بوته تو غوغا:  یکالر

  ، کردم جمع نیزم یرو از هارو بوته دونه دونه و گفتم یچشم

 هااا بچه چوب نیا نگاه:  هانا

ه هم داخل که چوب چندتا ، کردم دستش داخل چوب به نگاه  خورده گر 

  ، داداشته مثل:  گفتم داد با ، بودن

  یگفت گل:  گفت و دیخند یکالر

  است چارهیب هم چقدر خودش جون اره ، من چارهیب داداش:  هانا

 صدامون که مومدیم هوداد یصدا ، میدیخند و میکرد هم نگاه سه هر

  ، زدیم

 رفتم و کردم تند پا ، میرفت هم سر ،پشت شنیم نگران االن میبر:  هانا

  و کارلوش دست کنار ختمیر هارو بوته چادور کنار

  هاااا میباش تنها کم هی ینزار:  گفتم

 خطرناک   جنگل نجایا رینگ ناراحت افهیق:  هوداد

  ، نشستم کارلوس کنار رفتم و نکردم نگاهش

  کنارش نیبش برو پاشو ، شهیم یعصب داره غوغا:  کارلوس



 
 
 

 

  زننیم صدات ها لیپاست نیا نجایا ایب غوغا:  هوداد

 کیپالست ، سمتش رفتم و شدم بلند یچ مثل اورد رو لیپاست اسم تا

  بخشمتتتتیم ها لیپاست بخاطر:  گفتم و برداشتم کنارش از یلیپاست

 کجا هوداد نیا یکالر:  گفتم پر دهان با و خوردم لیپاست دونه چندتا

  ؟؟؟ رفت

  چادور پشت رفت:  یکالر

 بگو بهم یکالر وللش، کرده استفاده روشین از باز حتما:  دادم ادادمه

  ؟!؟؟_ یهست یچ تو

  هیطوالن داستانش:  یکالر

  بگو کنمیم گوش:  غوغا

 با باره نیا در یندار حق گفتم بهت یکالر:  شد بلند هوداد یصدا

  غوغا خصوصأ یبزن حرف یکس

  هیبق نه تو نه نگو خب:  گفتم و انداختم باال یا شونه

 سرش یک هر دمید کردم ینگاه ، شدم بلند و خوردم هم لیپاست بقشه

 ستادهیا چادور پشت هوداد ، هوداد شیپ چادور پشت رفتم گرمه ییجا

 و کرد خم سرش کم هی و اومد فرود پاش کنار دیسف پرنده هی که بود

 گوش به رو نُکش و نشست هوداد شونه یرو و کرد پرواز دوبار

 کنار سرش گذشت که کم هی کرد کیج کیج و کرد کینزد هوداد

 رهاش و دیبوس رو کبوتر سر یرو و گرفتش دست با هوداد ، اورد

 من به چشمش تا دید منو که کلبه چپ سمت چرخوند رو ،سرش کرد

  یکنیم کاریچ نجایا:  گفت افتاد

  بزنم دید چادور پشت کم هی اومد:  غوغا

  برندار هم قدم هی من اجازه بدون گهید:  هوداد



 
 
 

 

 یکنیم تمیاذ یدار رفتار با بشه خوب حالمون کم هی نجایا مگه:  غوغا

 ببند خودت به منو اریب ریزنج هی ، کنمیم شنهادیپ بهت حل راه هی ؟

  بهتر ینجوریا

  ستین هم یبد فکر:  هوداد

  شرط هی به یول دارمینم بر هم قدم هی اجازت بدون باشه هوداد:  غوغا

  خب:  هوداد

  کن زنده رو پدرم یدار روین همه نیا که تو:  غوغا

  کنمینم رو نکاریا یول تونمیم من:  هوداد

 یچ هر حاضرم من ؟؟؟ یخواه ینم منو تو مگه ؟؟؟ چراااا:  غوغا

  بدم انجام برات یبخوا

 بابام یول شمیم زنت اصال:  دادم ادامه و کردم پر رو نمونیب قدم چند

  کن زنده رو

  هیشکن قانون کار نیا شهینم:  هوداد

  کن زنده رو بابام مهمم برات اگر ؟ یزنیم حرف یقانون چه از:  غوغا

 در گهید ، زارهیم پا ریز رو عتیطب قانون و اصول کار نیا:  هوداد

 من زن بازم ینخوا چه یبخوا چه تو ، بدون نمیا و نزن یحرف باریا

  یشیم

 کار هی یستین حاضر یوقت ، عمرن:  گفتم و برگشتم رو اومد راه

  یکن برام یکیکوچ

 کن نیتوه یدار اعتقاد بهش که ییخدا به بگم بهت من االن تو:  هوداد

  ؟؟؟ یکنیم نیتوه

  نههههه:  غوغا



 
 
 

 

 نیا و ارزشمند   و مهم یلیخ گاهشیجا من یبرا عتیطب قانون:  هوداد

 عت  یطب قانون خالف کار

  باشه:  گفتم و کردم نگاهش

 کم هی و داد رنگ رییتعغ چشماش و زد پلک که کردم نگاهش کم هی

  ، شد ییطال و زرد و داد رنگ رییتعغ دوبار و شد یا قهوه

 یـانروا��فرمـ#_ ..... نیزم رو بخواب غوغاااااااااا:  زد داد
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 ، شد رد سرم یباال از یزیچ هی ، دمیخواب نیزم یرو هوداد داد با

  کردم حس بازم یرو رو یدست ییگرما که نگذشت یزیچ

  ؟ خوبه حالت:  هوداد

 و گرفت رو بازوم ، کردم نگاهش و دادم فاصله نیزم از رو سرم

  شدم بلند.  کرد کمکم

 ، بشه پاک روش خاک تا دادم تکون رو لباسم یخاک قهی دست با

 و شدم خم و کردم بلند رو پام هی و بازوش رو گذاشتم رو چپم دست

  ، دادم تکون کم هی رو لباسم

 ها بچه شیپ میبر:  هوداد

  ؟؟؟ بود یچ اون:  غوغا

  نبود یزیچ:  هوداد

  بگـــو کنمیم خواهش:  غوغا

  بود نهیگرگ هی ریت:  هوداد

  ؟ هیچ نهیگرگ خب:  غوغا



 
 
 

 

 ادامه ،  کردم حلقه کمرش دور دوستمو منم ام شونه رو گذاشت دستشو

 اما ، شهیم گرگ  شب تو ماه شدن کامل با که هیموجود هی نهیگرگ:  داد

 مینیبیم لمیف تو که یا نهیگرگ با تیواقع تو که یا نهیگرگ نیب یفرق هی

  هست

  ؟؟ ساختن هم لمشیف یعنی:  غوغا

  کنن نابودش نتونستن که کیکوچ کتابچه هی اساس بر اره:  هوداد

  نمیبب لمشیف منم شهیم:  غوغا

  فلشش داخل باشتش داشته منید کنم فکر ایب اره:  هوداد

 کرد  سوال لمیف درمورد منید از هوداد ، ها بچه شیپ میرفت هم همراه

 تابش لب داخل کوتاهش قسمت هی ، گفت بهش جواب در هم منید

  ، هست

 کل ، ارهیب برام رو تاب لب رفت و برداشت رو نشیماش دیکل هوداد

 یلیخ و نیچجور نیشکل چه که بود، نهیگرگ با رابطه در ذهنم تو سوال

 باز بعد و نشست کنار اومد دست به تاب لب هوداد ، گهید یزایچ

  ، کرد یپل برام رو لمیف تاب لب رمز کردن

 لب صفحه نگاه زدن پلک بدون و پام رو گذاشتم رو تاب لب کنجکاوانه

 ، کــردمیم تعجب شتریب گذشتیم یچ هر ، شد شروع لمیف ، کردم تاب

   کردم هوداد نگاه ترس با ، نهیگرگ به لمیف گریباز لیتبد دنید صحنه با

 هی انیشا االن کردن ترسناکش یلیخ گهید نایا ، نداره ترس:  هوداد

  است نهیگرگ

  یت...گف و....ت  : غوغا

  ، نترس ما از چکدومیه از غوغا:  گفت هوداد یجا به انیشا

 ترسمینم... من نین...دویم:  گفتم و کردم کترینزد هوداد به رو خودم

  هینیسنگ شک   یلیخ برام نیا فقط



 
 
 

 

  ، نترس ، دارم فرق لمیف یها گریباز اون با یلیخ من یخواهر: انیشا

  کن روشن رو شیآت هوداد ، شده غروب:  کارلوس

  کن هوداد نگاه:  یکالر

 صورت:  گفت و مینیب رو زد انگشتش با که کردم هوداد نگاه منتظر

  ، شویکنجکاو از پر

 یها رگه ، گرفتن ــــشیآت ها زمیه زد، پلک و کــــرد ها زمیه به نگاه

 شیعاد حالت به دوبار و شد روشن چشمش دور یعدس رنگ زرد

  ، برگشت

 فوق یها چشـــم ، کردم کینزد چشماش به و جلـــو بردم دستمو

 رییتعغ ، داره وجود هم یچشم نیچن که سخته باورش داره یالعاد

 رنگ رییتعغ موقع بورش یها مژ یحت ، زدناش پلک ، هاش رنگ

 روشن المپ مثل دادندیم نور بهش انگار ، شدیم روشن روشن  

 خوب حس هی چشمش پشت ینرم از و دمیکش مژهاش پشت رو انگشتم

  چشماتم رنگ رییتغ عاشق: زدم ،لب داد تکون خودشو درونم

 جانزدهیه کم هی من زیچ ، چشماتم رنگ عاشق گفتم االن من...  هان

  شدم

  جالب چه اع  :  هوداد

 و شدم بلند ، کنم عوض لباس برم من زیچ:  گفتم و دمیکش عقب دستمو

 کردمیفکرشوم که یزیچ از هوداد من یخدا ، شدم چادور وارد

 و گاه یها خنده اون خصوصأ ، هیخواستن یلیخ چشماش آخ ، خاصتره

  ، نکنم فکر بهش اصال ،بهتر ستین مناسب من یبرا یول ، گاهش یب

 رونیب چادور از و کردم عوض خنک شلوار و راهنیپ هی با رو لباسام

  ، نشستم تاشو یصندل یرو ششیپ رفتم زد صدام یکالر ، اومدم

  بپرسم ازت یزیچ هی خوامیم غوغا:  یکالر



 
 
 

 

  نیگفتیم نیداشت یچ نیبگ زود حالتون به یوا:  هانا

  ، مینگفت یزیچ هنوز: یکالر

  میکن شروع میخوایم االن نیبش ایب:  غوغا

  ، نشست اومد هانا

 عاشق نکنه ، هوداد با یزنیم مخالف ساز شهیهم چرا غوغا:  یکالر

  ؟؟ یهستــ گهید نفر هی

  نه  : غوغا

  نازک تنت لباس نیا ســرده یلیخ نجایا یها شب غوغا:  هانا

  دمیپوش نویا نیهم بخاطر ، شده گرمم کم هی:  غوغا

  میبخور یوحش توت میبر نیایب یکالر:  هانا

  عاشقشم من یواااا:  غوغا

  میبر بدو:  گفتم و گرفتم رو هانا دست شدم بلند

 توت من یواااا:  گفتم غیج با نداشت حد ،که خواستیم توت دلم نقدریا

  کردم هوس

  منم:  هانا

 از کم هی دمیدو دنبالش منم چادور پشت من از جلوتر و دیدو هانا

 دمینشن یجواب یول زدم صداش دمیند رو هانا که بودم شده دور چادور

 راه رفتمیم شتریب یهرچ یول ، برگشتم بودم اومده که یراه همون از ،

 هی کیتار مهین یهوا تو ها برگ خش خش یصدا شد،یم آشناتر نا برام

 یزیچ یول کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم ، بود ناک خوف کم

 دمیشن یپا یصدا  برداشتم جلو سمت گهید قدم چند و باز برگشتم دمیند

 به تا ، ستادهیا ازم دورتر قدم چند گرگ هی دمید که برگشتم عیسر و

 ......  سمتم دیپر که اومدم خودم



 
 
 

 

 .........نهههههه

 *102 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 کردن حرکت توان پاهام ، گرفتم صورتم جلو دستـــمو و دمیکش ـــغیج

 مـــچ سوزش با ، بردارم قدم از قدم تونستمینم یول دمیلرزیم ، نداشت

  ، زدم صدا رو هوداد و ــدمیکش غیج دستم

 ...... هوداد کمککککککک هوداددددددد_

 چرخوندم رو ،صورتم پام رو گذاشت پاشو و دیکش گهید یزوز گرگ

  ، دمید رو خونــش به آغشته یها دندون که

 فاصله ازت بخورم گوه گهید کن کمکممممممم هودادددددد ، هودادددد_

  رمیبگ

 پاش چهارتا یرو ، شد پرت عقب سمت و خورد یدیشد تکون گرگ  

 ، دیکش زوزه و کــرد نگاهم و ستادیا

 اومد باز گرگ دم،یکش ــغیج و زدم صدا رو هوداد هق هق و هیگر با

 پرت ، زد بهـــش تنه و دیپر راست سمت از گهید گرگ هی که سمتم

  ، نیزم رو شد

 یب از که ساعت نیا تو اونم گرما نیا ، رفتم فرو گرم آغوش هی تو

  ، دارم دوست رو زمیلبر یکس

   نییاین جلو دیدار نگه دست:  هوداد

 هق هق با و انداختم هوداد گردن دور رو دستم هی و شدم بلند پا نک رو

.... برم جا هر...  یگفت تو.... یبود ا..ج...کـ..... نامرد:  گفتم

 یمواظبم

  نترس گهید اومدم اومدم سیه:  گفت و فشرود اش نهیس به رو سرم



 
 
 

 

 یصدا ، کــرد احاطه رو وجودم سراسر یآرامش حس هی، گرفتم آروم

  شد بلند انیشا داد

 رو کارتون جلو یک یگیم بعد نیبکش رو دختر نیخواستیم:  انیشا

  گرفته

  ؟ یگرفتـــ جبهه که یکـــارشیچ تو+

  خواهرمــه:  انیشا

 الزم یها یکار راه هنوز و نهیگرگ به شده لیتبد تازه دختر نیا دیببن+

 ...... که دیببخش ، نگرفته ادی رو

 خراش دمیم نشنونت ، حــــالت به یواااااا(:  شهیهم مثل) زد داد هوداد

  یچـــ یعنی هوداد مال رو انداختن

 شما ، نیهست انسـان هی شما نکنه:  گفت و ستــادیا هوداد جلو اومد مرد

  نیبدون یزیچ باره نیا در دینبا

  ؟؟؟؟ میک من یدونیم تو:  هوداد

  ، کردیم فکــرد و بود هوداد به نگاهش  ، کرد سکوت مرده

  کاسترو هوداد شخص نیا:  انیشا

  ؟؟؟ی.....چ:  گفت و برادشت عقب قدم هی مرد

....  ن......مـ:  گفت پته تته با نشست شیشونیپ یرو عرق

  رو..... مـا....شـ

  ، گرفتن قرار و اومدن مرد سر پشت هم گـــهید نفر هشت

  ، تمومه کارت گهید:  هوداد

 کنم نگاه دمیترسیم ، کرد دستم به نگاه و گرفت رو آزادم دست بازو

  ، سوختیم یلیخ چون



 
 
 

 

  من یبایز گل....  ستین یزیچ غوغا باش آروم:  هوداد

  ؟؟؟ یچ گفتم دمینشن رو آخرش کلمه چند

  یچیه:  هوداد

  دیببخش منو یاحترام یب:  گفت و کـــردخم رو سرش و زد زانو مــرد

  ــدیکن ععف مارو:  گفتن و زدن زانو همشون

  ، دیبلندش:  هوداد

 رو زخمش میاریب نیخوایم هست همراهمون هیاول یها کمک جعبه_

  دیببن

  ؟ یبر راه یتونیم غوغا ، شووووووو خفه:  هوداد

 جلوم ، برداشتم قدم آروم آروم و گرفتم فاصله ازش و گفتم یاهوم

 کنار زدن بهم چشـــم هی تو و گرفت دستش تو رو سالمم دست و ستادیا

  ، نشوندم پاش رو و نشست شیآت کنار ، میبود چـــادر

 زخمم نگاه ، زخـــمم رو شد زوم و گرفت دستش تو رو میزخم دست

  ، فقط بود خراش چندتا ، بود یسطح کردم

 چشم که کردم بلند ،سر کردم حس خودم یرو رو نفر چند نگاه یگرما

 نفر هشت اون و منید و فنیاست ،یکالر ، نی،شاه ،هانا هاکان چشم تو

  شدم

  ، نییپا انداختم دوباره رو سرم

  ؟؟؟ نیزم یرو بزارم هوداد:  غوغا

 همه یها گردن نییخوایم:  گفت و داد  فشـــار هم یرو رو دندوناش

  کنم خورد رو تون

 یرو هوداد ، نییپا انداختم رو سرشون که کردم نگاهشون یچشم ریز

  ؟؟؟ کنهیم درد دستت استخون:  گفت و دیکش دست دستم



 
 
 

 

  نه:  غوغا

  خطرناک و جنگل نجایا نگفتم بهت مگه:  هوداد

 ....  یول یگفت:  غوغا

  ؟ یچ یول( داد با:)هوداد

 ..... من که میبخور میرفت خواست یوحش توت دلم:  غوغا

  وفتهیب یاتفاق نیچن خوامینم گهید:  هوداد

 حس انسان یبو خواهرم ، ادینم شیپ یاتفاق نیچن گهید نیباش مطمعن_

 تو و دیکن پاک ذهنش بهتر هیعاد انسان هی اگر ، نیهم بود کرده

  نباشه جعمتون

  من دید در ندارن ییجا کنندها دخالت: هوداد

 داد اجازه بهشون و داد تکــون رو سرش هوداد و گفتن یا اجازه با

  ، ببرن رو فشونیتشر

  ، نشد تیزیچ خداروشکر غوغا:  هانا

  کـــردمیم سکته گهید ینگران از داشتم که من اره:  یکالر

  ؟؟؟ یبهتر:  انیشا

  یداد نجات رو جونم ادیز یلیخ ممنون خوبــم اهوم:  غوغا

  فمهیوظ نکردم یکار:  انیشا

  ، کباب کار تو میبر دیایب شد رفع خطر:  هاکان

  موافقم ناجور:  وگفت دیکش تختش شکم یرو یدست منید

 ، کردیم نگاهم همچنان هوداد ، خیس سر بزنن و مرغ رفتن و بلندشدن

  دمیم انجامش هم ادیب بدت:  گفت و گرفت رو صورتم طرف دو



 
 
 

 

 لب ، یزنیم مک که ین مثل دیمک رو لبم و گذاشت لبم یرو رو لبش

 و گرفت لبم از یگاز شد، دهانش وارد مکش با زمان هم نمییپا و باال

  ، دیکش لبم یرو رو زبونش و عقب دیکش

 چندبار دمیکش سفت لباسم نیآست با ، رفت شد بلند و نیزم رو گذاشتم

 ، کنم شیچی،ق یچیق با جا از رو لبش خواستیم دلم ، لبــم رو

 لبخند با کردم نگاهش ، داره یحد هم تحمل و صبر هوووووفففففف

 و اش شونه رو زد کوروش ، زدیم حرف کوروش و کارلوس با داشت

  دیچسب:گفت

  باشه خودت کار تو سرت:  گفت و کرد اخم هوداد

  شارژه که بهش دهیچسب:  کارلوس

 ، کـــــــــردمیم کهیت رو خودم بود شمیپ چاقو اگر االن

 از حالم کم هی تمشیر با ، شد پخش فضا یتو یخارج آهنگ یصدا

  ، کردم جلو و عقب ینوبت رو هام شونه و اومد در یگرفتگ

  رهیگیم یانرژ آدم آهنگ با جوووووووووون:  هانا

 دستش کنار که یسبد تا سه داخل رو سبد داخل یها وهیم و دیرقصیم

  ، دیچیم بودن

 تاپ هی با چادر از سمتش برگشتم ترس با یکالر ییهو هی ــــــغیج با

 اهان:  گفت و داد تکون خودشو و دیکش غیج و رونیب اومد شلوارک

  وسط نیایب حاال ، ،اهان

 با ، زد بهم یچشمک یکالر ، دنیخندیم بلند بلند و دنیرقصیم هانا با

  ، دادم جوابش لبخند

  وللش برقصه ستین بلد که غوغا:  هانا

  ؟ یچ یگفت االن تو هانا:  گفتم و برخورد بهم هانا حرف با



 
 
 

 

  یستین بلد رقص گفتم:  هانا

 ، داد تکون یه خودشو و داد ادامه و زد یکالر به هم چشمک هی

 * sin Pijama*  که نیهم شد یپل شیبعد آهنگ و شد تموم آهنگ

 روژان با که بود ام عالقه مورد آهنگ ،همون دمیشن رو آهنگ یصدا

  ، میدیرقصیم

 گردون چرخ دوتا  و زدم هانا به هم چشک هی، یکالر به چشمک هی

 ناز با بود آروم تمشیر اولش دنیرقص کردم شروع ، وسط رفتم و زدم

 رفتم قدم هی شد تند تمشیر که نیهم دادمیم تاب رو دستم و دمیچرخیم

 رقص با دمیچرخ ، آروم یها کیت با رفتم شکم رقص آروم و عقب

 کردن بوم بوم بوم با و رفتم راست و چپ و رفتم عقب عقب باسن

 و تند رو شکمم رقص و دادم تکون رو شونهام رقص ضرب با خواننده

  شد تموم آهنگ دنمیچرخ با دادم انجام تر قیعم

 یرقص عجب ها یهست یزیعز جووووون:  گفت که کردم نگاه هانا به

  دختر

 دادیم تکون که یدید اووووف:  داد ادامه و شونم به زد و سمتم اومد

  رو کمرش

 شدم بلند بودم یعصب هم کم هی برخورد بهم حرفت خب:  گفتم خنده با

  ترکوندم

  ها یشد غرق داداش:  شد بلند کورش یصدا

  ببره ضیف بزار:  کارلوس

 هی شدم رد و کردم نگاهش ، شدن ساکت که کرد نگاهشون بد هوداد

 یکالر کنار خودمو و خوردم رو اش دونه هی و برداشتم انگور خوشه

  کردم پرت

  پاش رو گذاشتم رو سرم



 
 
 

 

  بگم بهت یزیچ هی خوامیم:  یکالر

 خودش ریدرگ ذهنم یلیخ من جان بگو گهید خودت درمورد:  غوغا

  کرده

 خودت  درمورد یزیچ هی ی،ول بگم تونمینم رو اون نه:  یکالر

  بگم خوامیم

  ؟ یزیچ چه:  غوغا

 برات داستان هی ،پدرت یبود کیکوچ که ها موقع اون:  یکالر

  ادتهی کرد فیتعر

  بوده مراقبم من یکیکوچ از هوداد که قتهیحق نیا ، نه  : غوغا

 نرفت یدختر سمت وقت چیه امونیدن تو هوداد ، قت  یحق اره:  یکالر

 یکی که دیشا کردیم دعوت جشن به هارو نیبهتر بزرگم پدر شهیهم ،

 شهیش هی با روز هی تا ، نرفت یدختر سمت هرگز یول کنه انتخاب رو

 یول ، شیشگیهم یجا رفت حـــرف ی،ب یرنگ یها مهره لیت از پر

 و گذشتیم روزها ، بود شیزندگ روز نیبهتر گمیم نیقی به روز اون

 میبود نشسته یهمگ باری ادمهی ، یدیشیم بزرگتر و بزرگتر یه تو

 اون رفت و شد بلند ،  شد کبود هوداد دست که کردن صحبت مشغول

 شده تو خواهان حسش بخواد خودش نکهیا بدون هوداد ، گذشت شب

  شدیم معطلع گفتنت آخ هی با دیشیم تیزیچ موقع هر یجور ، بود

 ........ من یول:  غوغا

 آدم خدا به باش خوب باهاش یول یرفتن فکر همش که دونمیم:  یکالر

 تو شهیهم چرا یدیپرس حاال تا ، کن ،درکش بفهمش ، ستین یبد

  ؟؟؟؟ شمیم دهیدزد هربار و دردسرم

 گروگان رو تو هوداد قدرت اوردن در زانو به یبرا که نهیا بخاطر

 ، ــــــرنیگیم



 
 
 

 

 مثل من با ، اونم از کتریکوچ یلیخ من: گفتم و کردم هوداد به نگاه

  رهینم ادمی چوقتیه کرد برخورد ونیح

 یزیچ هی یول هیک ستین معلوم زد شیآت رو خانوادت که یاون:  یکالر

  بگم هوداد به دیبا که هست

  ؟؟؟ یهست یچ بگــو بهم:  غوغا

 انوقت و فهمهیم هوداد بگم کنم باز لب تونمینم:  گفت و شد بلند یکالر

  شهیم یعصب گهید

 زدم زل الیخیب شد تر کیتار و کیتار کم کم هوا ، گفتم یآروم باشه

  ، آسمـــان به

 ،  ها یخوریم سرما ینشست ینجوریا چرا سرما نیا تو غوغا:  هانا

  شده قرمز سرما از صورتت

  ، بود خی صورتم ، میشونیپ رو گذاشتم رو دستم

 بخار همونجا ، میبخور غذا خوامیم شیآت کنار میبر ایب پاشو:  هانا

  یشیم گرم زنهیم

  ، مینشست شیآت کنار میرفت هم همراه شدم بلند و گرفتم ها ستاره از نگاه

  ، گذاشتم بشقاب داخل هم کنار غوغا تو یبرا داداش:  کارلوس

 ی شونه رو زد ، بود ستادهیا سرم یباال که گرفت سمت رو بشقاب

 بشقاب و نشست جفتم هوداد ، بلندشد هانا ، بشه بلند کرد اشاره و هانا

 و دستم داد شده کباب مرغ ران هی و پاش رو گذاش کباب

  بخور:  گفت

 کباب یبرا که افتادم بابام ادی ، زدم بهش گاز هی و کردم تشکر ازش

 گفتیم بابام:  گفتم پُر دهان با و کردم نگاه هوداد یها چشم تو ، کردیم



 
 
 

 

 پاش و دست تو خودمو شهیهم پختش مردهاست مخصوص کباب

 کریم تشیاذ و نداختمیم
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  ، کـــردمیم کباب خودم رو خیس هی و شدمیم موفق هم آخرش ، دم

  ؟؟؟ شده تنگ براش دلت:  هوداد

  بد یایدن یهـــــــ بودن زنده بابام و مامان کاش اهوم:  غوغا

  زود بخور:  هوداد

 پتو هی هوداد ، یخال یخال خوردم گهید کم هی و دادم تکون یسر

  ، دادم ادامه خوردم به و دمیچیپ داخلش خودمو ، هام شونه رو انداخت

  نگاه غوغارو:  هانا

   .سیسوس مثل شده االن:  یکالر

  سیسوس مثل قایدق پتو داخل دهیچیپ که ینجوریا اره:  منید

  است خوشمزه سیسوس که خوبه:  گفتم که کردنیم نگاهم خنده با

 توهم یبود انسان اگر:  گفت و نشوند پاش وسط رو یکالر فنیاست

  ینداختیم خودت یرو پتو چندتا االن

  دستم نگاه ، شده سرد پام هم االن نیهم:  یکالر

  ، گرفت فنیاست صورت جلو دستشو

 کینزد و جلو برد رو سرش الیخ یب ، دیبوس رو دستش پشت فنیاست

 هاکان و هانا ، دمید که چرخوندم چپ طرف رو سرم ، کرد یکالر لب

  ، هستن هم بغل داخل

 سرم ، بود گرفته آغوش در رو بود همراهش که یدختر هم انیشا

  انداختم نییروپا



 
 
 

 

  ، هست جا چادر نیایب ، ستین ازین نه باشه اهان الو:  هوداد

  چادر داخل میبر نیپاش:  گفت و انداخت ام شونه رو یا گهید پتو

 بلند گرفت، رو شونم طرف دو هم هوداد ، چادر داخل رفتن شدن بلند

  چادر داخل میرفت هم همراه و شدم

  ، کنمیم خاموش من شیآت داداش:  کارلوس

 آخر فیرد برد و گرفت دستمو هوداد ، رونیب رفت چادر از و شد بلند

  ، بود کرده پهن جا

 امشب معلوم که جور نیا ، پتو و متکا هی با بود پهن نفر هی ُدشک هی

 کم هی میخوشحــال درصد ، خوشحال هم شدم ناراحت هم ، خوابمیم تنها

 من بخواب سرجات برو هوداد:  گفتم و نشستم دشک رو ، بود شتریب

  کنمیم دارتیب برم خواستم اگر ، رمینم رونیب

  سسیه: هوداد

  شد بلند

  ؟؟؟ شده یچ هوداد:  غوغا

  سسیه:  هوداد

 و نیود کارلوس ، شد بلند هوداد ، ومدیم چادر رونیب از پا یصدا

  ، گرفتن جا سرش پشت و شدن بلند هم فنیاست

  نشستن کنار اومدن شدن بلند ، کرد اشاره هانا و یکالر به هوداد

 ، بشنون صدامون تونینم کردم کم رو شونیشنوا قدرت:  هوداد

  منید با ایب پشت از تو کارلوس

 .... رونیب زد چادر از هوداد ، شد شتریب ها صدا
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  و سرش پشت فرستاد منو هانا که شدم بلند

  یخورینم تکون من سر پشت ،از غوغا باش آروم: گفت

 دارن بود معلـــوم چشماشون از یکالر و هانا ، شد شتــــریب ها صدا

 دمیشن رو هوداد یصدا ، خونندیم همو ذهن و زدندیم حرف هم ذهنم تو

  ؟؟؟ نیخوایم یچ:  گفت که

 .....چادر تو که یدختـــر اون_ 

 ....... کـیم شو خفه:  هوداد

 یعنی ، دمینشن رو ابهتش از پر یصدا گهید ، شد قطــع هوداد یصدا

 یصدا منتظر ، دیکش یکیکوچ یلیخ ریت لحظه هی قلبم ، ؟؟ شده یچ

 به که نشد بلند ازش یصدا چیه یول ، سالمه بدونم که بودم هوداد

 یکالر به ، کردم رها رو  بود ام شونم یرو که ییپتو ، برسه گوشم

  رونیب زدم چادر از و زدم یا تنه

 و چرخوندم چشم بودن ستـــادهیا فاصله با چادر جلو ینفر ،پانزده ده هی

 یزدینم حرف چرا ؟؟؟ یخوب:  گفتم و سـمتش رفتم ، دمید رو هوداد

  ؟؟؟

  ؟؟ رونیب یایب داد اجازه بهت یک(  بااخم: ) هوداد

 که بگو رو خر من:  گفتم بغض با ، گلوم تو نشست خواگاه نا یبغض

 باشه نشده یزیچ نکرده ییخدا گفتم شد قطـــع صدات یوقت

 که گرفتم فاصله ازش و گذاشتم عقب قدم هی

  ، ببر هم رو غوغا داخل نیبر یکالر:  زد داد

 کنار دمیکش خودمو ر،یبگ رو بازوم سمتم اورد دستشو شد کمینزد هانا

  ، گوه اقت،یل یب ، شعوریب پسر ، چادر داخل رفتم و برگشتم و



 
 
 

 

 فقط نشدم نگران رینخ ، شدم نگران آقا حضرت یبرا که بگو رو من

..... 

 ؟ یچ فقط:  هانا

  یچیه:  گفتم لب ریز

 پتو ، نشستن بودن کرده پهن که یینفر دو یها ُدشک رو هانا و یکالر

 یاونجور من با نداشت حق ، ام شونه رو انداختم و برداشتم رو کنار

  ، زشت موز اصال ، زرد مو ، کنه برخورد

  ؟ بده زرد مو مگه:  دمیشن کنارم رو هوداد یصدا

  ، یزشت هم خودت یعنی پس:  هوداد

 دختر یبرا نه واگر زشت پسر یبرا بودن بور:  گفتم و وردمین کم

  نداره حرف

 ییجا ای رستوران رمیم که نیهم شما یایدن تو یول ، نطوریا که: هوداد

 کم هاشون یبعض تازه جلوم زارنیم شمارشون راحت یلیخ گهید

  ننیبش بغـــلم تو انیب مونده

  رینگ یجد هست بودنشون ونهید بخاطــر  :غوغا

  یقهر یعنی، گهید یطرف یکرد کج صورتت االن:  هوداد

  ؟؟؟ بودن یک اونا هانا:  گفتم و نکردم نگاهش

 ......گا افراد از اونا:  هانا

  بگه یزیچ نداره حق یکس:  هوداد

 بزار یدیپر حرفش وسط چرا:  گفتم و هوداد یبازو رو زد مشت با

  بگه

  هاکان بزن یخاموش:  گفت و گرفت دستم مچ هوداد



 
 
 

 

  یاوک:  گفت و داخل اومد و رونیب رفت بلندشد هاکان

 برو:  گفتم و رونیب دمیکش هوداد دست از دستمو ، شد کیتار جا همه

  نزن بهم آرامشم بخوابم خوامیم ،منم بخواب ریبگ

 یعمل دیبا رو شرط اول البته ؟ هیچ یکالر یبدون یخواینم:  هوداد

  یکن

  برو پاشو فقط بفهمم خوامینم من گر استفاده سو:  غوغا

  ؟؟  برم کجا:  هوداد

  بخواب سرجات برو:  غوغا

  ، بره و بشه بلند تا کردم بهش پشتمو و متکا یرو گذاشتم رو سرم

 کردم شل رو بدنم ، رهیم داره خداروشکر ، اومد یخش خش یصدا

  ، دمیکش موهام یرو ودستمو

 ولم هوداد ؟؟ یکنیم کاریچ:  گفتم ، سرم کردن بلند و کمرم شده گرم با

  کن

  یکنیم هم قهر ، یزاریم پات ریز رو حرفم ، نده صدا سیه:  هوداد

  کن ولم گمیم:  غوغا

  نده صدا سیه:  هوداد

 یرو پاش گرفتن قرار با که رونیب بکشم بغلش از دادم تکون خودمو

  ؟ یلخت چرا تو:  ،گفتم پاش یلــــخت و پام ساق

 لخت یخوایم اگر ، اوردم در رو اسلشم شلوار فقط ستمین لخت:  هوداد

  ارمیدرب هم شرت تا بشم

  عقل و ناقص یایح یب شو ساکت:  گفتم و بازشو به زدم ارنجم با

  یبر پا رقص اومده ادتی یشب نصف ریبگ آروم:  هوداد



 
 
 

 

 زنمیم پا دست دارم من ، گمیم درست یالعقل ناقص گمیم یوقت:  غوغا

  خوبه حالت تو پا رقص یگیم تو انوقت ، بشم جدا تو از که

  برم شیپ خودم وهیش به ای یریگیم آروم:  هوداد

  ؟پوفففففف هان یکن کاریچ یخوایم رمینگ آروم مثال:  غوغا

 یب و رندیبگ دستور من از هات عضله و چهیماه کنمیم یکار:  هوداد

  موقت یفلج هی ،مثل بشن حس

 بهتره یریبگ آروم خودت البته:  گفت و لبم رو گذاشت رو انگشتش

 و کرد بلند رو سرم ، گرفتم آروم ، لبم رو داد حرکت رو انگشتش

 ، کمــــرم دور هم دستش یکی اون و سرم ریز گذاشت رو دستش

  اریدرب  تنت راهنیپ نیا:  گفت و سرم یرو گذاشت هم سرش

 بزار سردمه:  گفتم و متکا رو دمیکوب و کردم بلند رو سرم

  بخوابممممممممم

  بخواب نشو یوحش:  هوداد

 تکون جام تو یه بردینم خوابم گذشت ساعت مین هی ، بستم رو چشمام

 .....  تا ادینم خوابت اگر: گفت هوداد که خوردم

  ، وارید تو زنمیم سرم خدا به ؟؟؟ یتاچ:  غوغا

  بزن پاشو خب:  هوداد

 الیخیب ، میهست چادر تو اومد ادمی بارهی که متکا به دمیکوب باز سرم

  ، دمیخواب یساعت دو هی و دمیکش قیعم نفس چندتا و شدم

 نگاهم و بود نشسته هوداد ، شــــــدم داریب و دمیکش گردنم یرو دستمو

  ، شدم بلند و زدم کنار رو پتو ، کـــردیم

  ، میبرگرد میخوایم بخور کره با مربا لقمه چندتا هی ایب غوغا:  هانا

  و ستادیا روم به ورو جلو اومد کهید قدم چند



 
 
 

 

  زننیم رو کنکور جینتا امشب: گفت

 دنید با ، شد دهیکش هوداد یپاها سمت به ناخواسته نگاهم احظه هی

 گذاشتم دست بود گذاشته پتو از رونیب نییپا به زانو از که پاش یلخت

:  گفتم و انداختم پاش یرورو پتو یدست هی شدم خم و هانا یها روچشم

  دارم باهات یمهم کار رونیب میبر بدو هانا

 از رونیب سمت کردم تشیهدا بود چشماش رو دستم که جور همون

 یبرا مربا بزرگ لقمه هی ، پسره نیا دست از هووووففف ، چادر

 نتونستم شبید ، دمیخواب نیماش عقب رفتم هیبق از قبل و گرفتم خودم

 به بره اصال هوووف....  بگم یا رو تو بگو إع   إع   ، بخوابم درست

  ، جهنم

  نکنه خدا:  گفت ذهنم تو یزیچ هی

 یک دمینفهم و هم رو گذاشتم رو پلکم ، سوختیم یخواب یب از چشمام

  ، میرفت فرو یقیعم خواب به

  شدم اریهوش کنارم هوداد یصدا با

 تمومش نجایهم گهید دفعه نیا ، اتاقم ببر رو غوغا هاکان:  هوداد

  کنمیم

 همو هردوشون بزار هوداد:  گفت که دمیشن رو هوداد مادر یصدا

 ..... دیشا ننیبب

 براش فهرست هیکاف من از فرار یبرا من ،مادر یچ دیشا:  هوداد

   کن تمومش ، بشه فراهم

  باال میرفت ما داداش:  هانا

 یجیگ که االن بشه داریب اگر یوجب مین نیا ، نیبش ششیپ هانا:  هوداد

  خبره چه نهیبب نییپا ادیم ها کاراگاه مثل بشه داریب اما خواب

  اومده بردارش با:  زابالیال



 
 
 

 

  اورده رو دسته سر به به:  هوداد

  دیرسیم گوش به فیضع یلیخ گهید مرد هی یصدا

 ..... باال ببرش:  هوداد

 ... گذاشتم تخت رو بعد کم هی و کرد حرکت هاکان
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 بلند ، کــردنیم نگاهم یچهارچشمــــ هاکان و هانا ، کردم باز چشم

 داداش:  گفتم کن خر بچه لحن با و کردم کج رو سرم نشستم و شدم

  ؟؟؟ هست نییپا یک هاکان

 نیبش ریبگ نداره یکار تو با هست نییپا که یک هر غوغا:  هاکان

  سرجات

 درمورد بس از ؟؟؟ خبر چه بگو گهید تو خدا رو تو هاکان:  غوغا

  ، ترکهیم داره سرم که ذهنمه تو سوال شماها

  زدن رو کنکور جینتا مینیبب اصال ایب یخواهر:  هانا

 یرو از ، نییپا برم شده هرجور دیبا ،من ندادم یتیاهم هانا حرف به

  ، شدم بلند تخت

  یخواهر کنار بزار رو ذهنته تو که ییها فکر نیا غوغا: هانا

 نییپا برم زارنینم شما یعنی:  گفتم زونیآو یها لب با

  نه:  هانا

 ؟ یچ برم بخوام یواشکی اگـــــر:  غوغا

  نه و ها در نه شنیم باز ها پنجره نه:  هاکان

  ها چهیدر  : داد ادامه و کرد اشاره حموم در به برگشت



 
 
 

 

 اشاره داشت قشنگ ، وارید به بکوبم سرش خوادیم دلم هم هاکان نیا

  ، یتونـــینم گهید یکرد فرار حموم چهیدر از که شب اون کردیم

 یولــ کنم ـشیکار هی تونستمیم راحت بود نجایا تنها خودش هانا اگر

  ، خبــر چه نمیبب برم بتونم که ممکنه ریغ نیا و هست هم هاکان

 معلوم اصال ،  بود  حس یب و کوفته بدنم کردم باز چشم که یموقع از

  شده غروب که دمیخواب چندساعت ستین

 ، هفت بشه که بود نمونده یزیچ کــــردم   وارید یرو ساعت به نگاه

 ، حموم رفتم و برداشتم خودم یبرا شلوار کیتن هی کمد از و شدم بلند

  شد بلند در پشت از هم هاکان یصدا بستم رو حموم در که نیهم

  شده قفل رونیب از چهیدر خانوم غوغا:  هاکان

  رونیب بره خواست یک حاال:  گفتم بلند یصدا با

 کی هی ، دوش ریز رفتم و نکردم یا توجه هاشون حرف به گهید

 یمرد که بودم نیا فکر به و ، کردم یباز آب و بودم حموم تو ساعت

  ، رونیب اومدم حموم از و دمیپوش رو ام حوله ، هیک نییپا که

 سرم دور رو حوله و دمیپوش هامو لباس ، بودن رفته هاکان و هانا

  ، نشستم تخت یرو و دمیچیپ

  میترسوند یوا:  گفتم و عقب دمیپر هوداد ییهو هی یصدا با

  ننتیبب هم دور از یحت زارمینم:  گفت و گرفت پنجره از رو اش کهیت

  ؟؟ یهست یک با هوداد:  غوغا

  ایب من با غوغا:  هوداد

 کوروش ، ستادیا راهرو داخل ، رفتم دنبالــش منم اتاق در سمت رفت

  راهرو داخل اوردن و دنیدو زابالیال و کوبیج ، باده و

  خوامیم رو دفترچه مامان:  هوداد



 
 
 

 

 یزنیم حرف یدار مقدس دفترچه درمورد:  زابالیال

 یب خود به خود بدنم و دیرکشیت ،سرم شد تموم هوداد مادر حرف تا

  ، نیزم یرو افتادم ، حس

  غوغاااا:  هوداد

 اطرافن نیهم ، ریبگ بغل رو غوغا گهیم کارلوس هوداد:  کوروش

  میبخر وقت دیبا

 آخ......  سرم....  غغغغیج... داد...هو:  گفتم و دمیکش غیج دردش از

  ییییییآ رو....  سرم کن آروم آخ خدا رو.... تو..... 

  کارلوس کمک یپشت در برو بابا:  زد داد و گرفتم بغل تو هوداد

  ؟؟؟ شدم ینجوریا...  چرا.....  یییییآ:  غوغا

 نیا چرا ییییییییلعنت:  وگفت چندبار نیزم یرو دیکوب مشت با هوداد

 .... کنهینم فعال کامل رو یکوفت طلسم

 یکنار انداخت دیکش رو موهام رو حوله و چسبوند نشیس به رو سرم

 بهت که یدرد ی ذره ذره غوغا:  گفت و موهام نیب برد رو دستش

  ، کنمیم یخال تنشون تو برابر شیش رو دنیم دارن

  بکشه درد کمتر تا کن هوشیب رو غوغا هوداد:  زابالیال

  ، نکن رو کار نیا نه نه: کوروش

 یـانروا��فرمـ#_ ..... گرفتم گاز رو لبم درد از و بستم رو چشمم
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 با و موهام نیب انداختم چنـــگ ، شدیم شتریب و شتریب یه ســرم درد

  انداختم نیزم یرو و دمیکش رو خودم ــدیکش که ییهو هی ریت

  خ....آ....  ترکهیم داره سرم.... یییییآ:  غوغا



 
 
 

 

  ، شد بلند یعصب هوداد یصدا

  کن صبـــر فقط کنمیم کارشونیچ نیبب حاال_ 

  پاش رو گذاشت رو سرم و خودش سمت دیکش منو

  آروم بکــش نفس آروم غوغا:  هوداد

 مش....آرو.... داد...هود:  گفتم هیگر با هوداد زانو به دمیکوب رو سرم

 ..... رمیمیم.....  دارم..... کن

 کف و زد باال رو راهنمیپ گشید دست با و گرفت یدست هی رو سرم

 خنک کـــــم هی بدنم ، کرد زمزمه یزیچ هی و گذاشت شکمم رو دستش

   شد کوتاه دناشیکش ریت سرم و شد

  ــــعیسر کن داشیپ کارلوس:  هوداد

  یشیم آروم االن کن تحمل کم هی دخترم باش آروم:  زابالیال

 مشیببر کن بلندش هوداد:  گفت و نشست سرم یرو هوداد مادر دست

  ادهیز دردش اتاق تو

  ، وارید تو زد مشت با و شد بلند هوداد

 ترک واری،د ندارن رو تو یها مشت تاب وارهاید نیا هوداد:  زابالیال

  کن ول خورد

 گذاشتم که گذشت کم هی ، کجا دونمینم ، بردم و کرد بغلم هوداد مادر

 اشک صدا یب و دادم فشار و گرفتم یدست دو رو سرم ، یتخت رو

  ، ،چقـــدر بکشم درد دیبا چقدر ، ختمیر

:  دمیشن رو کارلوس یصدا بعدش و شد باز یبد ضربه با اتاق در

  کرد فرار یکار اصل یول میگرفت رو شونیکی

  ؟؟؟ یشد آروم غوغا:  هوداد



 
 
 

 

 و میشونیپ رو گذاشتم رو دستم ، شدیم کمتر و تر کم یه دنامیکش ریت

  کنهیم....  درد کم هی.... ییآ....  خوبم:  گفتم

 شهیم کمتر و کم یه دردش شهیم دور داره االن:  کارلوس

  یشگــیهم یجا ببرنش یگفت:  هوداد

  اره:  کارلوس

 رو دستم هی ، پام رو گذاشت رو دستش و گفت لب ریز یا خوبه هوداد

  ، ،نشستم شدم بلند و گرفتم تخت لهیم به

  ؟ بگو بهم رو زمانش ؟؟؟ یک تا:  زدم لب

  ؟ یک تا یچ:  هوداد

 که نیک نای،ا قشیدق زمان بگو بهم هوم بکشم زجر قرار یک تا:  غوغا

  ؟؟؟؟ خوانیم یچ ازم ، اوردن در سرم رو بال نیا

  ستین ــحیتوض موقــع االن:  هوداد

 خوامیم یه من ؟؟؟ چراااااااا ، ستین اش موقع چرا:  گفتم درد با

 رفتارات ، یزارینم تو یول باشه آروم اوضاع تا بموم ، بشم ساکت

  ، باهام برخوردت ، ،کارات

  ، یدیکش داد سرم شدم نگرانت کم هی درحد کم هی روزید

 انیب بگو ، یدونیم خوب خودتم نویا ینداد گوش حرفم به:  هوداد

  داخل

 مادر و بزرگ پدر ، شدن اتاق وارد گهید نفر نیچند و سیلو و مرت

  ، نشستن مبل یرو هم هوداد بزرگ

 رو یکار اصل مینتونست قربان:  گفت و زد زانو هوداد یجلو مرت

..... 

  بود خوب کارتون:  گفت و سکوت هیمعن به باال اورد دستشو هوداد



 
 
 

 

  ؟ دورم خبر چه بگو بهم:  گفتم تر مصمم

  نه:  هوداد

  خودم گمیم بهت شده نییمع زمان سر دخترم:  زابالیال

 مامان دست از دستمو ، کـــردم پاک دست پشت با رو گونم یرو اشک

 دادم فشار قلبش به رو سرم و هوداد سمت دمیدو و دمیکش رونیب هوداد

 و

 ...... هم خورهیم بهم ازت حالم هم:  زدم هق

  نکن هیگر ، کن تمومش:  هوداد

:  گفت و دیکش شیطال یموها نیب دستشو هی ، شده شتریب هقم هق یوقت

  بگم بهت تا شو آروم

 دو که گرفتم فاصله هوداد از بهش تیاهم یب یول اومد، جیگ سرم

 و گرفت رو کمرم یدست

 لمیم باب   اصال بودنت فیضع نیا دکتر شیپ برمتیم فردا نیهم:  گفت

  ستین

:  گفت و نشوندم بزرگش مادر و بزرگ پدر یرو به رو مبل رو

  ، بودن ماه یایدن از ، سراغت بودن اومده که ییاونا

 ! ؟ یچـ یعنی نیا خب:  غوغا

 و دیسف با که بهش یکرد توجه رو ماه یگرد:  داد ادامه هوداد

  ، کردن رنگش انگار یخاکستر

  اهوم:  غوغا

 قانون که شده لیتشک یپاک و صاف یها آدم از ، ماه یایدن:  هوداد

 ، شهیم رونده بزاره پا ریز رو یقانون یکس هر ، سخت و سفت هاش

 کم هی که هست اشون نیسرزم ارباب به مربوط هم شیخاکستر قسمت



 
 
 

 

 یایدن تو یول گنیم دروغ یراحت به شما یایدن ،تو هست نیچرک دل

 هم من نیزم سر مردمان یحت ، بگه دروغ نداره جرعت یکس ماه

 .....  یول هستن جور نیهم

  ، خوننیم ذهن شما مثل ها اونا:  غوغا

 شدن ورود  یبرا و باستیز یلیخ نشونیسرزم اونا نه:  هوداد

 من دربرابر دارن قدرت چندتا ،فقط ، یبد پس امتحان دیبا  بهش

  هستن فیضع

  ؟ هستن یچ بزرگت مادر و بزرگ پدر:  غوغا

  هستن مادرم و پدر مثل:  هوداد

 هی یول ، سخته کردنش حضم که نیا با ، یگفتـــ بهم که ممنون:  غوغا

  ؟؟؟ دارن کاریچ من با ماه یایدن ؟؟ سوال

 هم گهید ستمین مطمعن هنوز:  گفت و کرد اخم هیثان از یکسر تو هوداد

  نپرس سوال نیا

 مامان ، گرفت فرا کامل سکوت اتاق ، نزدم یحرف و شدم ساکت

 تو  : گفت و سمتم اومد و شد بلند دونستمینم هم اسمش که هوداد بزرگ

  ، یهوداد قلب ی کرده نشون

 و آورد در انگشتش از رو بود تاج شکل که یرنگ قرمز نینگ انگشتر

  ، اورد انگشتم سمت رو انگشتر و گرفت دستمو

 من انگشت نیکن نگاه گشاده من یبرا انگشتر نیا:  گفتم یمهربون با

 کجا انگشتر نیا کجا

  ، است اندازه_

 اندازه یگشاد حجم اون با یراحت به که کرد انگشتم داخل رو انگشتر

  شد دستم



 
 
 

 

 نیا ، یبزن صدام بزرگ مامان دارم دوست یول ، هلن من اسم_

  نکن دور خودت از وقت چیه انگشتر

 شینداد من به داشتما دوستش یلیخ من انگشتر نیا بزرگ مامان:  هانا

  بد هلن یا

 دمیبوس رو دستش پشت و فشردم دستم تو رو هوداد بزرگ مامان دست

  ارمینم درش هم خواب موقع اصال ، خوشگل یلیخ:  گفتم و

  باش ،مراقبش ستین یعاد انگشتر هی انگشتر نیا_

  ریگ نفس همجور:  گفت و دیکش صورتم طرف هی رو دستش

  ؟ یچ یعنی:  غوغا

  یچیه:  هلن

  نه ای شده قبول مینیبب نیایب ، نینکن لوسش گهید:  هانا

 قبول:  گفت و کرد بلند سر و رفت کلنجار کم هی هوداد تاب لب با هانا

  ینشد

 دو ، انگشتر بخاطر شده شیحسود مطمعنم که گفت راحت نقدریا

  کردم هیگر آروم و گرفتم صورتم جلو دستمو

  یاورد نوشته اطفال قسمت غوغا ونهید:  هانا

 ، کنم کاریچ دونستمینم اصال و نییپا مبل رو از دمیپر و کردم بلند سر

  دمیکش غیج و گرفتم گاز رو دستم

 ، کردن ترک که رو اتاق ، شکرت ایخدا ، تک تک گفتن کیتبر بهم

  ، شدم کینزد هوداد به و رفتم جلو قدم چند و بستم رو اتاق در

  یکن تیرعا دیبا ییها قانون هی یول درست یشد قبول:  هوداد

  چشم:  غوغا



 
 
 

 

 یرو بزار لباس ،برام حموم رمیم من:  گفت و گرفت دستمو هوداد

  تخت

 رو دستم ، زدیم خطرناک یلیخ نگاهش و بود صورتم به هوداد نگاه

 و کردم باز رو کمد در ، کمدش سمت رفتم و دمیکش رونیب دستش از

 آب شرشر یصدا ، تخت رو گذاشتم برداشتم شلوار و راهنیپ هی براش

  ، ومدیم

  کن آماده برام خنک زیچ هی غوغا:  هوداد

  کنمیم آماده رمیم االن باشه_ 

 رو زرشک آب خچالی از ، خونه آشپز رفتم و رونیب اومدم اتاق از

 گذاشتم و کـــردم پر وانیل دوتا و یغذاخور زیم رو گذاشت و برداشتم

  ، ینیس داخل

 شدم خم خونه آشپز کف افتاد زیم رو از زرشک آب شهیش سر

 غیج بود یجار زیم ریز از که نیزم کف خون دنید با که برشدارم

 ..... زیم ریز از که دمیکش
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 و دمیکش ـــغیج دمید یخون دیسف پارچه هی  که کردم زیم ریز به نگاه

  ، کردم پرت عقب سمت خودمو

 وسط رو هوداد که باال برم ها پله از اومدم رونیب دمیدو خونه آشپز از

  ، دمید ها پله

 غیج چرا شده یچ ؟؟؟ هیچ  : گفت و کرد یطـــ عیسر هارو پله

  ؟؟؟ یکشیم

  خون.....  پارچه.... اون... داد...هو:  غوغا

  ؟ یدید یچ بگو بهم آروم منو نیبب باش آروم غوغا ،  :هوداد



 
 
 

 

.....  ب...آ:  گفتم و دادم فشار رو دستش یدست دو ، گرفت دستمو

 خونه آشپز کف...  افتاد شهیش سر که ارمیب برات ختمیر...  زرشک

 ...... نیزم کف یرو خون که دادم برش ،نشستم منم

 سسسیه شد تموم خب شد تموم:  گفت و لبــم رو گذاشت رو انگشت

 ... ستین یزیچ

 رو لبم که انگشتش نک  نبودم نجایا انگار من یول گفتیم ییزایچ هی

  ، شدم منتقل لب به یادیز ی،گرما کرد دگـــرگون رو حالم کرد نوازش

  ، ـــدمیکش عقب کم به رو سرم

  حال میبر:  هوداد

 رو و حال داخل برم خونســـرد یلیخ و کمرم پشت گذاشت رو دستش

 ، نشوندم مبل

  ؟ بود یچ کارلوس:  هوداد

 دمیپر و زدم غیج دمید کارلوس دست رو یخون پارچه که کردم بلند سر

  ، مبل پشت

  نمیبب نجایا ایب اریدرن یباز بچه غوغا:  هوداد

  امینم نه:  غوغا

 اورده هم یدکتر من واسه:  هوداد

 من ییهو هی نیا زهیچ.... خب:  گفتم و کردم کج مبا لبه از رو سرم

  ترسمیم

  ستین که آدم خون ، است پرنده خون نیا:  کارلوس

  ، شهیم جالب داره یباز:  هوداد

  یکن کاریچ یخوایم:  کارلوس



 
 
 

 

  کن احضار رو انیبرزگر:  هوداد

  هستم جا نیهم من:  شد بلند یمرد ابهت پر یصدا

  انیبرزگر:  هوداد

 ..... ،من ساسان اشتباه یجا به خوامیم معذرت من....  من دیببن_

 کهید یکس یپا رو یکس اشتباه من رفته ادتونی رو من قانون:  هوداد

  سمینو ینم

 ام نوه دمیم قول بهتون کنم دایپ رو ساسان نیکن کمکم کاسترو جناب_

  نکنه یکار شما هیعل بر گهید

 یرو یدست که بشم بلند اومدم ، زدینم یحرف و بود کرده سکوت هوداد

   دمیکش عقب به و نشست دهانم

 .....زدن پا و دست کردم شروع و زدم صدا ذهنم تو رو هوداد ترس با
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 و شد بلند سرم پشت از یمرد داد یصدا ، هوداد گفتم ذهنم تو که نیهم

 رفت کنار هم دهانم یرو دست

 به یه و گـــرفته رو ساسان دست دو سیلو دمید که برگشتم زنون نفس

  ، ارهیم فشار دستش

  ــژهیو مهمان به به:  هوداد

  ، کمـــرم پشت گذاشت دستشو و گرفت قرار کنارم هوداد

  گفتم ساسان به رو

 یکار اگر ؟ یکن تمیاذ یخوایم همش که کردم کارتیچ من:  غوغا

  دیببخش کردم

  کن شروع:  هوداد



 
 
 

 

  ، ساسان به زدن لگد و مشت کرد شروع و شد وارد پنجر از مرت

 به ، نینزن رو ام نوه:  زدن حرف کرد شروع التماس با انیبرزگر

  خوبه وفتمیب پاتون

  نـــه: هوداد

  نیبگ شما یهرچ اصال ، کنمیم آدمش خودم خدا به:  انیبرزگر

 نشیب از و نیزم افتاد زانو رو که زدن رو ساسان سیلو و مرت نقدریا

 تو ادینم خوشم دعوا از من:  گفتم و گرفتم رو هوداد دست ، اومد خون

  برن کن ولشون زتیعز جون رو

  بشه آدم من دست به دیبا ساسان نیا:  هوداد

  هانا اتاق برو:  داد ادامه که کردم رها رو دستش

 زدیم حرف هانا ، هانا اتاق رفتم کنم نگاه رو سرم پشت نکهیا بدون

 یلیخ هوداد ، بودم نگران ، کردمینم گوش اصال حرفاش به یول

 خسته گهید ، بشه آغشته ساسان خون به دستش ترسمیم ، بود یعصب

  ،  یناراحت ، ینگـــران همش شدم

 یآب یساحل مانتو هی ، هوداد اتاق رفتم و گفتم هانا به یدیببخش لب ریز

  ، حال تو رفتم و دمیپوش یخاکستر شال و کفش با یکاربن

 یصدا که کردم باز رو یورد در ، نبود انیبرزگر و ساسان از یخبر

  ، شد بلند هوداد

 گهید در هی از دیبا کنم فکر ؟؟؟ یکنیم یفرار یدار باز ؟ کجا:  هوداد

  بشم وارد

 بیعج یایدن نیا از کم هی خوامیم ، کنم فرار خواستمینم من نه نه -

  ، رونیب برم کنم فرار

  برمتیم خودم: هوداد



 
 
 

 

  باشم تنها کم هی خوامیم ، کن اعتماد بهم هوداد_

  اتاق برگرد نه:  هوداد

 .....ولـ_

  زود نباشه حرف:  هوداد

 بودم کرده احد خودم با من ، هوداد اتاق رفتم و زدم بهم رو خونه در

 و گفتم بهش نفرتم از بس از خودمه ریتقص ، بسه گهید یلجباز و فرار

  ، کنم فرار که ترسهیم هاش چشم هم حاال کردم مخالفت باهاش

 و گذاشت پام جلو رو یا ،جعبه شد اتاق وارد هوداد و شد باز اتاق در

  ، دار برش:  گفت

 یب ، بود گرفته برام دیجد یگوش هی کردم باز و برداشتم رو جعبه

  گذاشتم کنار رو یگوش تفاوت

  یش سرگرم کن یباز ، زیبر یزیچ یباز یگوش تو:  هوداد

 ندارم ییجا کنم هم فرار بخوام من ، باشم راحت یزارینم چرا:  غوغا

  ، یمادر نه یپدر نه منتظرمه ای نگران االن یک یزندگ نیا تو ، برم

 از پر یبردار که یقدم هر رونیب اون یبفهم یخواینم چرا:  هوداد

   برات هست خطر

 که ینجوریا زنمیم صدات ذهنم تو افتاد یاتفاق هر خدا به:  غوغا

 دست بهم بودن یزندان احساس رونیب برم خونه در از تنها یزارینم

  دهیم

 کم هی رونیب برو صبح فردا کن باز اخمات نیا خب یلیخ:  هوداد

  ، یدیم جواب زدم زنگ لحظه هر فقط ، دانشگاهت یبرا کن دیخر



 
 
 

 

 بود شب سه ساعت ، باشه یمعن به دادم تکون رو سرم یحال خوش با

 و آورد در رو راهنشیپ و شد بلند هوداد ، بود نمونده صبح تا یزیچ ،

  ، بست هاشو چشم و دیخواب تخت رو

 دانشگاه گهید روز چهار ، رفتم ور باهاش کم هی و برداشتم رو میگوش

 تونم یم بازم که حالم خوش ، دانشگاه رمیم راحت و شهیم شروع

 نیا در رمیبگ میتصم خودم ذاشتیم هوداد کاش یول ، بخونم درس

 همه ی،ول نه ای باشم داشته یعاطف رابطه هی اون با تونمیم که رابطه

 ....  یول زوره با کاراش

 ..... کردم احساس لبم پشت یدیشد یگرما و شد مور مور مینیب کنار

 *111 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 یگرم عیما و شد حــس یب لبم پشت

 پشت خون دنید با دمیکش لبم پشت رو دستم ، شده چم من ، شد ریسراز

 رو مینیب و شستم رو دستم ، ییشو رو سمت رفتم و شدم بلند ، دستم

 راهرو از و گرفتم مینیب جلو یکاغذ دستمال دوتا ، کـــردم زیتم

  ، اومدم رونیب یبهداشت سیسرو

 چندساعت تیعصبان بخاطر حتما ، شدم دماغ خون که بارمه نیاول نیا

  ، شیپ

 ، بود اومده بند خونش که کردم مینیب به ینگاه ، ستادمیا نهیآ جلو

  ، یشیآرا زیم کنار زباله سطل داخل انداختم رو ها یکاغذ دستمال

 بود مونده جا هانا شیپ قبال هام لیوسا از که ملیر هی و لب خط تا سه

  ، کنم شیآرا بخوام که نداشتم یحس اصال ، بود زیم رو فقط

 ، کــرد تا باهام بد هوداد که افتادم یشب ادی نهیآ تو کردم نگاه خودم به

 ایدن نیا تو برگردوندم باز و بردم مرگ کینزد تا که افتادم دردش ادی

،  



 
 
 

 

 دادینم امون بهم هوداد اگر و گرفت نفسم چندبار که بود ادیز انقدر درد  

 ، بشه کشینزد اریکام نزار که دمیم حق االن روژان به ، مردمیم قطعأ

 ....... جـ هوداد از تونستمیم کاش

 رفتار باهات اگر ، بود خودت ریتقص اتفاق اون:  شد بلند هوداد یصدا

 در ، داره یحد منم صبر ، خودته هیلجبــاز انعکاس فقط کردم یبد

 خراب رو دادم بهت که یفرصت خودت خب یول اومدم کوتاه برابرت

  یکرد

  ؟؟ یبود داریب:  گفتم و تخت سمت برگشتم

  ، شنومیم راحت رو ذهنت یصدا یول بودم خواب نه:  هوداد

 ، بود دهیخواب هوداد که یسمت تخت لب رفتم و شدم بلند یصندل رو از

 :  گفتم و دمیخواب کنارش و هوداد سمت برگشتم و اوردم در رو کفشام

  یزدیم دمید یواشکی که بگو هام یکیکوچ از

 باال دوبار زمان هم رو ابروم دو ، کردیم نگام یخاص درخشش هی با

  ؟ زرد مو هیچ:  گفتم و انداختم

 با رو میگوش کنار کارت اون ، ها یشیم داراز زبون یدار باز:  هوداد

 دوست که فهمونمیم بهت دارم نعفت به ینکن فرار غوغا ، ببر خودت

  رونیب برو تنها خودت پس ، یکن بودن یزندان احساس کنارم در ندارم

  ییعمو چشم:  گفتم و دمیکش رو لپش

  ، گرفته خندش بود معلوم ، گرفت گاز دهانــش داخل از رو لبش پشت

  ؟ یذاریم من سر سربه گهید حاال:  هوداد

 یدار یادیز خواب از ییعمو:  گفتم و دمیکش و گرفتم دوبار رو لپش

  یگــیم ونیهز

  بخواب جا نیهم:  هوداد



 
 
 

 

 داره هوا:  گفتم و نییپا دمیپر تخت رو از که کمرم سمت اورد دستشو

  برم گهید من ، شهیم روشن

  کنمیم یتالف امشب خستم یلیخ که فیح:  هوداد

  بد یعمو:  گفتم و گرفتم یشگونین لپش از و گذاشتم لپش یرو انگشتم

  ، برداشتم هم میگوش و فیک و برداشتــم رو هام کفش شدم خم

  ببر هم کارت ، خانم زهیر یبرگرد یبر بزار برات دارم  : هوداد

 و زیم لبه سمت دادم سر مینیب با رو کارت و زیم سمت بردم رو سرم

 در دسته رو گذاشتم رو ارنجم ، اتاق در سمت رفتم و گرفتمش لبم نیب

  شد باز خود به خود در کنم باز رو در که

  نمیبیم در خودم برو:  هوداد

  زرد مو جادوگر:  گفتم و کفشم تو انداختم رو کارت

  ، شد بسته اتاق در ، رونیب رفتم و دمیخند

  گذاشتم رو میگوش و کارت نیزم گذاشتم هارو کفش

 خونه از یناشدن وصف یحال خوش با ، دمیپوش رو کفشم و فمیک داخل

  ، رونیب زدم

 از شیب یخوشحال از و ــــدمیچرخ خودم دور و دمیکش قیعم نفس هی

 و برداشتم هم سر پشت قدم تا ،پنج چهار و ــدمیکش یا خفه غیج حد

 تا ادهیپ ساعت کی حدود ، کردمیم نگاه شوق و ذوق با رو ورم و دور

 مانتو هی نیتریو پشت از ، یفروش مانتو هی داخل رفتم ،  رفتم بازار

 رنگ یکرم نوار بشیج سر و نشیآست لبه که رنگ یزرشک یرسم

  ، بود کرده جلب رو ام توجه بود شده کار

 خوب خورش تن دمیپوش رو مانتو ارهیب برام مانتو گفتم و کردم سالم

 ، کیپالست داخل بزارش برام تا فروشنده زیم یرو گذاشتمش ، بود



 
 
 

 

  بود هوداد ، زود زنگ میگوش  که

  ۸۱ صفر دو کارت رمز زهیم زهیر( آلود خواب یصدا با: ) هوداد

  ممنون:  غوغا

  ؟ ییکجا االن:  هوداد

  بگـــم رو یچ یدونیم خودت یوقت:  غوغا

 برات که یآدرس به برو راحت سر ؟؟ ییکجا دونمیم که بله:  هوداد

  ریبگ ازش دهیم بهت پاکت دوتا ، کنمیم جیمس

  چشم:  غوغا

  که دمیشن رو آخرش فقط یول گفت یزیچ به

 ... ش..بـ یگریج:.........  گفت

  دمیفهم فقط رو آخرش من یگفت یچ هوداد:  غوغا

 یریتصو زنمیم زنگ دوبار ، باش خودت مراقب یچیه:  هوداد

  نمتیبب

  فعال برم من باشه:  غوغا

 حساب رو مانتو ، فروشنده به دادم رو  کارتم و کردم قطـــع رو یگوش

 آزادش قفس از که دارم یا پرنده حس ، رونیب زدم مغازه از ، کردم

 تمام و چرخوندم چشم ، کنم کاریچ دونمینم سرحالم نقدریا ، کردن

  ، کردم تماشا رو بودن ورم و دور که یزایچ

 دمید رو شدنیم رد ادهیپ آبر از دخترش همراه که لچریو یرو یرزنیپ

،  

 ــدیکش پر میخوشحال تمام  ، شد بلند نهادم از آه رزنیپ و لچریو دنید با

  ، شد یاشک چشمام و



 
 
 

 

 براش دلم ، دلشاه مادر خونه رفتم و گرفتم یتاکس و زدم پس رو اشکم

  ، یلــیخ بود شده تنگ

  ؟ دیبش ادهیپ دیخوایم کجـــا:  گفت و داشت نگهه رو نیماش کوچه سر

 با ، شدم کوچه وارد و شدم ادهیپ ، بمونه منتظرم لحظه چند گفتم بهش

 ...... خونه سمت دمیدو دمید که یزیچ

 * 112 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 ، بود شعمدون و نهیآ و گل سفر دوتا اطیح در جلو

 از از جونشون یسوز آتش تو هیبق و بزرگ پدر مگه ؟؟؟ چه یعنی

  ، ندادن دست

 دو اطیح در جلو ، بودن ستادهیا در جلو جوان پسر تا چهارده زدهیس

  ، بود شده نیتزع گل با کدوم هر که بود شده پارک نیماش فیرد

 که ینفر چند ؟؟؟ چه یعنی ، کـــردمیم نگاه ها نیماش به تعجب با

  ، بود یمشــک هاشون لباس اطیح جلو بودن ستادهیا

 نکنه شدم جیگ ، یزیچ نه بود یعکــس نه ، زدم زانو سفر جلو در کنار

 شیپ برگردونه منو تا رو یسوز آتش اون ، کرده یساز صحنه هوداد

 ...  خودش

  ستادمیا و شدم بلند یجوان مرد یصدا با

  ستین درست لباس نیا با اونم دیستادیا نجایا داخل دییبفرما خانوم_ 

 ! ؟ هیچ بخاطر مراسم نیا نجایا دیببخش.....  لباسم مگه:  غوغا

 حرف براتون ممکنه ستین محله نیا مناسب لباستون نیا دیببن_ 

  شناسنتونینم نکهیا با ارنیدرب

  ؟ نیشناسیم رو خانواده نیا یاعضا شما:  غوغا



 
 
 

 

 ییرایپذ ازتون تا داخل دییبفرما شما ، دوستمه یعروس امروز بله_

  نیهست دایش ای وایش دوست حتما ، بشه

 سمتم برگشت ها سر تمام ، شدم اطیح ،وارد پسره به دادن جواب بدون

 یها بزرگتر و ها مرد که یقسمت رفتم کننیم نگاهم که نبود مهم برام ،

  ، بودن نشسته مجلس

 هی شد معلوم ، بود شیدست بغل با صحبت مشغول(  نیحس) بزرگ پدر

 به انوقت بودن زنده دایش و وهیش ، هست کاسه مین نیا ریز یا کاسه

 حضم خودم یبرا رو شک نیسنگ حجم نیا یچجور ، گفتن دروغ من

  ؟؟؟ یچجور خدا ؟؟؟ کنم

 نگاه من سمت دارن ستادنیا که ینفر چند دید یوقت( نیحس) پدربزرگ

 گذاشت رو دستـش ، افتاد بهم چشمش تا برگردوند رو سرش ، کننیم

  قلبش رو

 از اطیح که گذشت چقدر دونمینم ، کــردم نگاهش یاشک یها چشم با

  ، شد یخال یا بهیغر ادم هر

  شد بلند بزرگ پدر یصدا

  ؟! یبود کجا االن تا ؟ یبرگرد دوباره داد اجازه بهت یک_

.... ط....فقـ:  گفتم رسوندیم گوشش به زور به رو صدام که یبغض با

 یحت و... برم.... خودم دم....یم.. قول بعد بهم ،رو یز...ـیچ....  هی

 .....  یسوز آتش اون ، نیبگ. ..  نینینب هم ام هیسا.... 

 خانواده در یگاهیجا تو برو فقط و شو الیخیب رو یسوز آتش اون_ 

  یندار ما

  نمیبب رو دلشاه در.ا...مـ خوامیم:  غوغا

  برو بکش رو راحت ستشین_



 
 
 

 

 است زنده غوغا نیستین حال خوش بزرگ بابا:  شد بلند احسان یصدا

 ....  هیرفتار چه نیا

 یبرا نفرتت همه نیا ؟؟؟ بگو فقط...هیکاف:  گفتم و دمیپر حرفش ونیم

  ؟؟؟ هیچ

  هیجار هات رگ تو ییهرجا دختر اون خون چون_ 

  دایش و وایش نیبش خوشبخت:  گفتم و کردم گرده عقب

 با بود ستادهیا رفقاش کنار در جلو دیحم ، رونیب رفتم اطیح در از

  ، ستادیا خشک نهیبیم خواب انگار دنمید

 ، رمینم ییجا نمینب رو دلشاه مادر تا ، ستادمیا اطیح در درخت کنار

  ، کس یب قبل مثل ندارم یا خانواده من شد تموم گهید

 ،کنارم دیحم و احسان ، ومدنیم نییپا پناه یب صورتم یرو یها اشک

  ، ستادنیا

  ؟ مدت چند نیا یبود کجا تو ، یسالم حالم خوش سالم:  دیحم

 ..... سکوت

  ستین درست نجایا داخل میبر ایب....  غوغا:  احسان

 ..... سکوت

 ....... نمـ لباس نیا با در جلو نجایا غوغا:  دیحم

  ، هخامنش یپسرها ریش دینش مزاحم:  گفتم صدا نیآرومتر با

 کوچه داخل ناموسم بزارم که نشدم رتیغ یب داخل برو ایب:  احسان

  سهیوا

 و رمیم نمشیبب که نیهم هستم دلشاه مادر منتظر محترم یآقا:  غوغا

   ، کنمینم نگاه هم سرم پشت



 
 
 

 

 اورد دستشو شد یعصب احسان ، نرفتم داخل برم کردن اصرار یچ هر

 رهیبگ رو بازوم که بازوم سمت

  ، ستمین ایب داخل من بکش عقب رو دستت:  گفتم

  ، بودم ستادهیا سرپا همچنان و گذشتیم ساعت مین

 .... و کنارم بود ستادهیا احسان ی،ول دوستاش شیپ رفت دیحم

 * 113 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 مینیبش جا هی میبر ایب غوغا:  گفت و سمتم کرد خم رو سرش احسان

  زنمیم حرف بزرگ بابا با خودم نباش اصال نگـــران ، میکن صحبت

 روش نیماش با که ام گربه از اون کردیم کار احسان گوشت تو دندونم

 هیبان بشه خوادیم من یبرا اومد حاال ، سرم زدن داد از ،اون شد رد

 اون که خونه تو رو پام گهید من ، برو لطفا:  گفتم اخم با ، ریخ

  یکن اهیس چشمش تو رو خودت ستین یازین ،  زارمینم باشه  رمردیپ

 ...... ناموسـ تو نداره یربط:  احسان

 ، اومد رونیب دیحم کمک به دیسف سمند از که بزرگ مادر دنید با

  دمیبوس رو صورتش و گرفتمش بغل تو و دلشاه مادر سمت دمیدو

  ییا زنده تو رم...تـ...دخـ:  دلشاه

 میبزن حرف میتونست ینم و میبود افتاده دیشد هق هق به دو هر هیگر از

،  

 و کرد جداش ازم و گرفت رو کمرش دیحم ، دیلرز دستاش دلشاه مادر

  ، لچریو رو گذاشتش

 دیبوس رو دستم دو هر پشت هق هق با ، دمیبوس رو دستاش و زدم زانو

 زندست شکرت ایخدا ؟؟ یبود کجا دلشاه مامان خوشگل:  گفت و

  یعل موال ،شکرت



 
 
 

 

 صورتم از رو نگاهش نکهیا بدون و دیکش صورتم یرو رو دستش

 ....  اره....  خوابم من....  مادر...  دیحم:  گفت بردار

  سالمه رو غوغا نیبب باش آروم بزرگ مامان:  دیحم

  ، من بگردم دورت:  گفت و فشرود اش نهیس یرو به دستمو دو

  بزرگ مامان نکنه خدا:  غوغا

 ! ؟ شده یزیچ زمیعز دهیپر رنگ:  دلشاه

  برو حاال یدید رو بزرگت مامان_

 بابا:  گفتم و شدم بلند و کردم پاک رو بزرگ مامان یها اشک دست با

 .......ستـمین یبد دختر من خدا به نیباش داشته دوست منم بزرگ

 حرومزاده پسرم خوامینم برو ، خانوادم ور و دور نمتینب گهید برو_

 ستشین به سر که وفتهیب پسرش ادی و نهیبب باز رو ییهرجا دختره اون

  کردن

 حرف بدون و اومدند رونیب یمجلس لباس با دو هر دایش و وایش

  ، شدن نظارگر

 یکن قبولم کنم کاریچ:  گفتم شدیم دهیشن زور به گهید که ییصدا با

 !!!! ؟؟

  وفتهیب چشمت به چشمم خوامینم گهید_

 لچرمیو رو االن که یشد باعث تو! ؟ یدیم زجرم نقدریا چرا:  دلشاه

  تو فقط

 بهم رو ام خانواده و من نیب یدار نی،بب گمشو نجایا از االن نیهم_

  یزیریم

:  گفتم کردنام هق هق نیب و کردم هیگر بلند یصدا با و ، دمیکش غیج

 ..... غغغغغغیج ستمین....  حرمزاده....  هق ... من



 
 
 

 

  ایب فقط ایب فقط هودادددد(  ذهنم تو)

 دخترم:  دلشاه کــردم ـهیگر و بزرگ مامان زانو یرو گذاشتم رو سرم

 ...... زمیعز نکن هیگر

 دهیفا یوا کنه ارومم کردیم یسع دلشاه مادر یه و گذشت قهیدق ده هی

  ، شدیم شتریب و شتریب لحظه هر ام هیگر شدت نداشت

 هیهمسا تمام داخل میبر بزرگ مامان:  گفت و شد کینزد بهم احسان

  هیهمسا و در تو نداره تیخوب ، رونیب اومدن ها

  بشه بلند تونهینم کرده هیگر نقدریا ارمیم من رو غوغا

 بازوم محکم که فرستادم عقب رو ام شونه ، ام شونه رو گذاشت دستشو

  ، گرفت رو

 ، دمید رو هوداد نیماش ، کردم بلند سر ینیماش آف کیت یصدا با

 ببنده رو در نکهیا بدون شد ادهیپ و کرد پارک کوچه وسط رو نشیماش

  بغلـش داخل دمیکش و زد کنار رو احسان و سمتم اومد

 نجایا یاومد چرا....   کنمیم سکته دستت از آخر.....  غوغا:  هوداد

  ؟؟؟

  نیماش سمت رفت و کرد بلندم

  بخوره من ناموس به دستت گفت یک ، ناموس یب ییهو:  احسان

  یسیوا پاها رو لحظه چند هی یتونیم غوغا:  هوداد

 رفت و شد منصرف که نیزم بزارم بودم منتظر ، دادم تکون رو سرم

 هی بزرگم مادر به ، برگشت نشوندو منو جلو یصندل نیماش سمت

 گفت بهش یچ دونمینم و گرفت قرار احسان یرو روبه و گفت یزیچ

 و داد یجاخال هوداد که اورد هوداد صورت سمت رو مشتش احسان که

 و بست رو در و روم شد خم کرد روروشن نی،ماش شد سوار اومد

  ، کرد حرکت



 
 
 

 

 ! ؟؟؟ نجایا یایب داد اجازه بهت یک غوغا:  هوداد

 تو خونه نمیبب فقط اومدم افتادم دلشاه مامان ادی:  گفتم و کردم نگاهش

 .........ـیوعض چه

 خانواده اون درمورد یچیه یبزن حرف یخوایم اگر ساکت:  هوداد

  ، یگینم

  ، شدم ساکت

 گهید رو نایا اسم:  گفت و زد فرمون یرو بار سه رو دستش دو کف

 سیه ، بزرگ بابا یگیم صفت سگ رمردیپ اون به ، یارینم زبون به

 یکار اصل هیتنب و میواقع خشم موقع اون تا یکن هیگر خوادیم دلم فقط

  بدم نوشنت رو

 گذشت که کم هی ، بستم رو هام چشم و کردم پاک یسر رو هام اشک

  ، دمیشن رو هوداد یصدا بعدش و شد باز سمتم در

  ها مرده مثل یشد ، یاورد خودت سر به یچ کن نگاه:  هوداد

:  گفتم و کردم بلند دستمو ، کنه بغلم باز که پام ریز انداخت رو دستش

  شمیم ادهیپ خودم

 فقط االن خونه یورد در سمت رفتم و شدم ادهیپ کنه مخالفت نکهیا قبل

 ، داشتم ییتنها به ازین

 تک داشتن تن به یرنگ ییطال یها شنل که نفر سه و شد باز خونه در

  ، اومدن رونیب خونه از تک

 ستادمیا دمشونید که نیهم ، کرد رخنه دلم تو ترس و دیکش پر میناراحت

،  

 یـانروا��فرمـ#_ ..... هودادددددد زدم داد و دمیدو عقب عقب
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  هودادددددد_

 به پا اومدم ، دمید جلــوم دوباره رو نفرشون سه هر که کردم گرد عقب

  شد بلند شونیکی یصدا که بزارم فرار

  ؟؟؟ هیچ انیجر:  هوداد

 کن کمکم...  نایا:  گفتم و کردم اشاره پوش شنل مرد سه به دست با

.... 

 ییتا سه ، گرفتم دستم تو رو لباسش سرشونه قسمت و هوداد پشت رفتم

 امیپ فرستنده فقط ما درود:  گفت شونیکی و ستــــادندیا زانو دو رو

  میهستــ

  افتاد یمهم یها اتفاق دیبرگرد عتریسر هرچه دیبا شما

 درخت نیب و رفتند عقب عقب و شدن بلند ، داد تکون یســـر هوداد

  شدند دیناپد عمارت یها

  ، میشد خونه وارد هم همراه و گرفت دستمو هوداد

  ـــنیبش جمع یهمگ:  هوداد

 : گفتم حال یب و رمیبگ رو میکنجکاو جلو نتونستم

  رنیبگ گروگان منو اومدن باز حتما ؟!؟؟؟ بودن یک اونا

  نیبش غوغا:  هوداد

 و نشست کنارم هم هوداد ، نشستم مبل یرو

 مادر و یبر دینبا گهید ، گمیم یچ نیبب کن گوش خوب غوغا:  گفت

  ینیبب رو دلشاهت

 چرا!! ؟؟ یگفت دروغ بهم چرا ، اومد ادمی حرفت نیا با هوداد:  غوغا

  دادن دست از رو جونشـــون یسوز آتش تو نایا بزرگم مامان یگفت



 
 
 

 

  نپرس ازم:  هوداد

 یلجباز نیب ، ستمین قبل یغوغا اون گهید من ، بگو بهم هوداد:  غوغا

  بگـــو بهم کنمینم هم غیج غیج ، کنمینم باهات

 یندار حقیول گمیم بخت:  گفت اخم با و دیکش موهاش نیب رو دستش

  نییپا ادیب چشمت از اشک یا قطره

  چشم:  غوغا

 یاومد خونه از تنها که نیهم بود سپرده نفر هی پدربزرگت:  هوداد

 و دور یجا هی ببره رو تو اومد شیپ طرف یبرا فهرست ای رونیب

  گمینم گهید رو نشیا..... 

 .... مـه.....ادا ب...خـ:  گفتم و فرستـــادم نییپا رچ گلوم ته بغض

 و مشت ریز متیگریم زهیبر اگر ها اشک نیا نداره یا ادامه:  هوداد

  لگد

  بگو بهم:  غوغا

 بندازت تا روستا تو رمردیپ هی دست بدت خواستیم آشغال اون:  هوداد

  یکن یخداحافظ ایدن نیا با یاثــر ای یرد چیه بدون تا چاه ته

 منه ریتقص مگه:  گفتم و دمیکش قیعم نفس هی و انداختم نییپا رو سرم

 ....  باشه داشته دوستم که کنم کاریچ دونمینم ، ادینم خوشش من از که

 اون الخصوص شونینیبب یبر خوامینم گهید ، هههههیکاف:  هوداد

  برجکش تو زدم امروز که احسان

 ..... کردم سکوت

 وارد هیبق و ، هانا ، هاکان فن،ی،است منید همراه به هوداد مادر و پدر

  نشستن و شدن حال



 
 
 

 

 ، کرد باز اش شونه عرض اندازه به پاهاشو و ستادیا و بلندشد هوداد

 باده و تو کوروش:  گفت و شلوارش بیج داخل برد رو دستش دو

 گزارش بهم رو وفتهیم که ییها اتفاق تک تک ، من آپارتمان نیریم

 ، باش هخامنش یخانوادگ دکتــر دنبال فقط تو کارلوس ، یکنیم

  نیدیفهم کامل رو فتونیوظا

 .... به:  گفتن محکم کارلوس و کوروش و باده

 بزنن خواستیم که یحرف با زمان هم و بگن یزیچ هی کردن باز لب

  ، کردن میتعظ

 باش زیچ همه مراقب  کوروش ، ستین ازین:  هوداد

 ......کوچکـت خوامینم

 ! ؟ یدار بزرگ بابا دکتر با کاریچ:  گفتم حرفش وسط

  نیمرخص کارلوس ،باده کوروش:  هوداد

 تا کار هی نیا غوغا:  گفت که گفتم یبلند یصدا با رو سوالم دوباره

 تو ، یپرسیم یسوال تو نه و شهیم گفته ازش یحرف نه نشده مشخص

 سن به تو تا نجایا میگردیبرم باز بعد ، من نیسرزم یایم مدت هی یبرا

  یبرس یقانون

 هم سرزمنش بیغر عجب نقدریا خودش ، برم خوامینم من نه یوا

 احتماال بتریغر و عجب

  امینم من:  گفتم مکث یا لحظه بدون

  گــمیم من چون یایم:  هوداد

 ها ادم اون اصال ، برو و نجایا بزار رو من امیب خوامینم من:  غوغا

 ؟؟؟ بودن یک



 
 
 

 

 رو زنم من ، یایم من با تو ، بودن یگاردسلطنت یاعضا اونا:  هوداد

  خطــر همه نیا نیب اونم نجایا کنمینم ول

 کنمیم صحبت نامفهموم زبون هی ای یسیانگل دارم من انگار تو:  غوغا

  م ،ا ی ، م ن، من ،یفهمینم که

  میریم گهید قهیدق پنج تا دیبش آدماده:  هوداد

 یبرا شما یایدن ، امینم ییجا شما با من یول نیبرس سالم:  غوغا

  من یبرا منم یایدن شماست

 کرد زمزمه رو یزیچ هی و رسوند من به خودشو بلند قدم دو با هوداد

 .....نهههه..... خودش سمت دیکش و گرفت دستمو و
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  ، زورگــــو:  گفتم و اش هینیس قفسه رو گذاشتم دستــــمو

  ببند رو چشمات ،ینکنـــــ یلجباز یتونینم تو:  هوداد

  شماها نیسرزم امیب ندارم ،دوست کنمینم یلجباز خدا به:  غوغا

  اتاقمون میریم تو و من االن:  هوداد

  اتاقمون ای اتاقت:  غوغا

  اتاقمون:  هوداد

  نایا کوروش شیپ بزار منو اصال ، نبر رو من:  غوغا

  گهید کار هی میتونیم یایب یخواینم که حاال:  هوداد

  میبکن

 من ، بعد تا بده جواب سوالم به اول:   داد ادامه و کمد سمت کرد تمیهدا

 رو دفعه نیا من با نکهیا یجا به یحاظر ، کردم آمــاده برات یزیچ هی

  گهید یجا هی میبر یایب ، نمیسرزم یاین



 
 
 

 

 بخوام که نیا از بهتر البته ، نرم برم ، زدن حرف کردم شروع ذهنم تو

  ؟ کنم کاریچ حاال ، نشونیسرزم برم

 ، داره حل راه دوتا خوبه سوال هی نیا خب ؟؟ یکن کاریچ حاال:  هوداد

 ازش انگار کم هی حاظر حال در که نمیسرزم یایم من با نکهیا کی

  ادینم خوشت

 یزیچ هی فقط ، گهید یجا هی میبر یایم نمیسرزم یجا به نکهیا دومم

  دارم برات زیسوپرا هی ، یشینم مونیپش باهام اومدن از

  دارم اعتماد بهت یعنی حرفم نیا با نکن فکر یول ، قبول:  غوغا

  همونیتنب سراغ میبر حاال ، یکنیم یزود به هم اعتماد:  هوداد

  یـــهیتنب چه:  گفتم یجیگ با

 هی و دیخر یبر بود قرار تو:  گفت و دیمال هم به رو دستش دو هر کف

  یدرآورد بزرگت بابا خونه از سر یچجور یادهرویپ کم

 ...  خب:  غوغا

  بده ادامه:  گفت و داد تکون هوا تو دستشو اخم با هوداد

  د....شـ...  ییههوی....  خب:  غوغا

  کنمیم هتیتنب ییهو هی منم خب ، شد ییهو هی که:  هوداد

  ، هوداد به نگاه هی کردم در به نگاه هی

  کن رونیب ذهنت از رو رونیب یبر اتاق از نکهیا فکر:  هوداد

:  گفت و کرد نگاهم قیدق هاش چشم با ، دادم قروت رو دهانم آب

  یبریم حساب ازم ادیم خوشم

  ادین خوشت خوامیم:  غوغا



 
 
 

 

 روم هم خودش و تختم یرو تا اومدم خودم به تا کرد کاریچ دوونمینم

  ، زد مهیخ

 ، است خوشمزه بازم که منه زور با یبد اگرم یدینم که بوس:  هوداد

 ....... دلم ااالن

 ..... و آورد در رو شالم و کرد مکث
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 چانه خط یرو رو انگشتش نک ، دیبوس رو ام چانه و شد خم کامل و

  ، کــرد زمزمه و دیکش ام

 بخاطر یکنـــ صبر کم هی ، اریب خودت به فشار گهید کم هی:  هوداد

 مجسمه شهیم یریگیم سفت خودتو یاریم خودت به که ییها فشار

  یسنگــ

  ؟؟؟ که یانیدرجر: داد ادامه و ام چانه یرو گذاشت رو لبش دوباره

:  گفتم و شدم مور مور کردیم برخورد پوست به که هاش نفس حرم با

  ؟؟ رو...... ی......چــ

  دمید رو تمامت من: هوداد

 از ، عقب دادم هلش کم هی و اش سرشونه رو گذاشتم و باال اوردم دستم

 یکفر دستت از چون نه بخوام که یانجور البته: داد ادامه و نرفت رو

  بودم

  پاشو: غوغا

 ...... اگــر:  هوداد

  پاشو نداره اگر:  غوغا

  ششششششیه:  هوداد



 
 
 

 

 بو قیعم و گردنم ریز برد رو سرش و چرخوند راست سمت رو سرم

  ، شهیم تموم یکـــ یا خورده و کســـالی نیا:  گفت و دیکش

 که نهیهم ندارم که یقدرت تنها:  زد لب و دیکش گـــردنم به رو شیشونیپ

  ، کنم یدستکار رو زمان تونمینم

 و بردمیم جلــــــو رو کسالی نیا کردمیم که یکار نیاول  شدیم اگـــر

 ...... خودمـ هم

 ...........نزا کنار برو:  گفتم و اومدم حرفش انیم به

  ؟؟؟ یچ نزارم: هوداد

  ، ستین درست ینجوریا بلندبشم بزار:  غوغا

 نیا با االن مثـــل ای رمیگیم دستت دستم با که هم زور به:  هوداد

 ...... جـ نیهم تیوضع

 شهیم نداره من یبرا یمعن چیه ها حرکت نیا و ها حرف نیا:  غوغا

  کنار یبر

  نداره یمعن که:  هوداد

 کرد شروع أتـــش با و گرفت محکم رو راستم و چپ شونه دستاشو با

   گردنم دنیبوس

 ، داد فشار گردنم به یچندبار رو لبش هاش بوسه نیب و دیبوسیم

 خودمو و کنم مخالـــفت دمیترسیم

 من بود تیاعصبان نشونــه نیا و بود ادیز اش بوسه شدت ، بکشم کنار

  ، ندادم صیتشخ نجوریا

 از گردمیبرم من تا:  گفت و داد فاصله ــردنمگــ با رو صورتش کم هی

 خونه آشپز یزیچ هی برو هم یخواست ،اگر خانم غوغا نرو رونیب خونه

  بخور



 
 
 

 

 ، جام تو نشستم و شدم بلند ، رونیب رفت اتاق از و دیبوس رو میشونیپ

 اتاق یها پنجره و شدم بلند ، بکشم نفس تونستمینم که بود شده گرمم

 همه نیا ، شد خنک بدنم کم هی ، شد اتاق وارد آزاد یهوا کردم باز رو

 و برگشتم تخت یرو ، بودم نشده ینجوریا حاال تا ییهو هی اونم گرما

 شکم یرو و برداشتم رو بود یتخت پا یرو که هوداد و خودم هیگوش

  ، گذاشتم هم کنار رو یگوش دو هر و دمیخواب

 داخل رفتم ، نداره رمز دمید کردم روشن رو هوداد یگوش صفحه

 شب اون به مربوط یها عکس و کردم نگاه هارو عکس تمام و یگالر

  ، فرستــــادم خودم یبرا رو رونیب میرفت اسب با که

 تو شب خود تا ، کردم نصب خودم یبرا هم واتساب و نستایا

  ، شدم خواب جیگ و شد خسته چشمام ، کردم نگاه لمیف ، نستاگرامیا

 یداریب و خواب نیب ، رفتم خواب به اروم کردمیم نگاه که همونطور

 .... دیچیپ نمیب ریز گل یبو که بودم
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 ــــدمیکش بو ـــــقیعم که بود خوب نقدریا گــــل   یبو

  ، کردم باز رو چشمام و

 غنچه که گهید گل نوع هی و یمحمد یها گل از بزرگ گل دسته هی

  ، داشت دیسف زیر یها

  دمیشن رو هوداد یصدا که شدم ــــزیخ مین جام تــــو

  سالم:  هوداد

  ، نشستم و دمیکش صورتم تو دستمو

 ساعت مگــه ... سـالم( خوابالو یصدا با:) غوغا

  ؟ چند



 
 
 

 

  صبح چهار ساعت:  هوداد

 ؟؟؟ تو یکرد تب ــــدمیشا یسالم تو ایآ:  گفتم شده درشت یچشما با

  ؟ یکـــرد داریب منو چرا موقع نیا

  ، میبر که کردم دارتیب:  هوداد

  ؟؟؟ کجـــــا:  غوغا

 بدون من با توهم و نمیسرزم نبرم رو تو من که شد قرار:  هوداد

  ییجا هی میبر یایب مخالفت

 فردا بزار ادهیز وقت:  گفتم و دمیکش سرم یرو رو پتو و دمیخواب

  عصر

 کنــــان غرغر تخت یرو گذاشتم برات لباس شو آماده پاشو:  هوداد

 یآقا ، عاقــــل یآقا بگو ، زورگـــو ، شدم بلند و زدم کنار رو پتو

 خواب از رو مهربون و بایز خانم هی چهارصبـح ساعت یک دهیفهم

  کنهیم داریب

  ، شد بلند پشتم از هوداد یصدا

  کنمیم داریب من:  هوداد

 ، برداشتم رو یشیآرا زیم رو یها لباس و کردم نثارش لب ریز ییپرو

 تنه مین هی همراه به و بود یصورت کمرش که چسبون تنگ شلوار هی

  ، یصورت و اهیس کفش و یمشک

  پوشم ینم نارویا من:  گفتم بلند یصدا با

  ؟؟ یپوشینم یگیم چرا اصال ، یپوشیم:  هوداد

 ینجوریا یکس خوامینم ، خونه رونیب اونم... تنه م.....ـین چون:  غوغا

  نمیبب



 
 
 

 

 گهید و بپوش پس ، ستین یکس تو و من جز میریم که اونجا:  هوداد

  بشنوم یحرف خوامینم

  دمشونیپوش ، اتاق داخل پرده پشت رفتم و برداشتم هارو لباس

  ، ینش خفه پرده پشت:  هوداد

 اومدم رونیب پرده پشت از و گرفتم بود لخت که شکمم قسمت رو دستم

  ؟؟ بپوشم گهید زهیچ هی شهینم:  گفتم و

  ، میریب دیبا بپوش رو هات کفش:  هوداد

  رو هات کفش بپوش:  گفت که کردم نگاهش کرد، سکوت

 هم راهنیپ ، بود دهیپوش یمشکـــــ و دیسف کفش هی با یمشک شلوار هی

 کامل رو دستش مچ که یکش یمشک دستبند دوتا با بود دهینپوش که

  ، بود دهیپوش

  ، ستادمیا شدم بلند و دمیپوش رو بود گذاشته برام که ییها کفش

  ؟؟؟ یا گرسنه:  هوداد

  نه:  غوغا

 یلخت جلو که رو دستم دو مــــچ و ستادیا کنارم اومد و گفت یا خوبه

 و گرفت رو بودم گرفته شکمم

  ببند هاتو چشم:  گفت

  ؟؟ چرا:  غوغا

  ببند بدزدمت خوامیم:  هوداد

  شد داغ گوشم پشت گذشت که کم هی ، گذاشتم هم رو چشم

 ایدن سر اون از نکنم بوس هی هیانصاف یب گهید ام زهیجا نمیا:  هوداد

  یکنینم فکرشو که ییجا برمتیم دارم



 
 
 

 

 پرو همه نیا مامان نمیبب دیبا میبرگشت که نی،هم فیح فیح:  غوغا

 یلیخ دوتا اون چون باشه ینجوریا کنمینم فکر که بابات ای بوده

  مهربون و زنیعز

  کن باز رو چشمات:  هوداد

 یکل و بزرگ آبشار هی ، معنا تمام به بهشت هی یــــــیوا کردم باز چشم

  ، خوشگل یها گل و درخت

 دستش دو هم هوداد ، کردن بپر بپر کردم شروع که کردم ذوق نقدریا

  کردیم نگاهم و بغلش ریز بود زده رو

 عاشقتمممممممممممم جونممممممم خداااااا:  زدم داد

  چرااا؟؟؟:  هوداد

 هوداد ییییواااا ، دهیآفر که خوشگل یزایچ همه نیا واسه:  غوغا

  بکشم غیج خوامیم ریبگ ،گوشات

  غغغغغغغغغیج......  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج

 ، دمیکش غیج بازم و هاشون برگ یرو دمیکش دست و ها گل کنار رفتم

 و رفتم پا رقص کم هی بود نیزم یرو که ینرم یها شن یرو دمیچرخ

  ، نبودم بند خودم یپا یرو گهید ایدر دنید با دمیکش غیج باز

 :گفت و گرفت قرار پهلوم طرف رو هوداد بزرگ یدستا

  یاومد خوش من قلمروه به:  هوداد

 ....... نجایا یعنی:  غوغا

 و انیب فرود نیزم یرو کتینزد ها پرنده یدار دوست ، اره:  هوداد

  شونیریبگ دست تو راحت یبتون

 پرنده تا دوازده ، ده هی که دینکش طول شتریب هیثان هی ، دادم تکون سر

  ، اومدن فرود کنارم کنان پرواز



 
 
 

 

 اتیاحت با و گرفتم دستام انیم رو شونیکی و گرفتم فاصله هوداد از

  ، دمیبوس رو پرنده سر یرو و اوردم لبم کینزد

  ، کردم رها رو پرنده و باال دیپر و رمیبگ رو دمیشا جلو نتونستم بازم

  وقتشه گهید نیبب رو اونجا:  هوداد

 من ای ، استیرو ای نیا نه  .کردم نگاه رو کرد اشاره هوداد که یسمت

  خوابم

  ، یستین خواب نه:  هوداد

  هیلیخ یخوشحال از نکنم تشنج:  غوغا

 دور انداختم رو دستم دو و هوداد بغل تو دمیپر و عقب برگشتم قدم هی

  ، باشه خواب نیا از نکن دارمیب:  گفتم و گردنش

  ؟؟؟ یکن امتحانش یخوایم:  هوداد

 باالتر دمیکش و کرد حلقه رانم دور رو دستش هی ، دادم تکون رو سرم

  کرده بغل دخترش که بود یپدر مثل االن ،

  ، دادم انجام رو ات خواسته من:  هوداد

  میشد آب وارد هم همراه و گرفت رو دستم نیزم گذاشتم

 ! ؟؟؟ یریبگ اندازه یتونیم رو ایدر نیا آب وسعت غوغا:  هوداد

 ، شمایم غرق ستین یباز یشوخ ایدر هوداد ، نه معلومه خب:  غوغا

  مینر جلوتر

 و بود اومده نمیس ریز تا آب ، میرفت جلوتر و گرفت تر محکم رو دستم

  ، کمرش تا هم هوداد

 یستین خواب شد باورت یشد سیخ که االن:  هوداد



 
 
 

 

 و گرفتم رو هوداد بازو یدست دو و دمیترس ایدر کف ییهو هی لرزش با

 *118 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_ ......

 گرفتم رو هوداد بازو یدست دو و دمیترس ایدر کف ییهو هی لرزش با

...... 

  میبر دیبا ایب ، نترس:  گفت و ام شونه رو گذاشت رو دستش هوداد

 دیلرز کفش چرا نیا هیعیطب ریغ هم اتونیدر ، امینم گهید من:  غوغا

 میشیم غرق میدار نکنه

  نجایا ارمتیب یگفت خودت ، نترس هستم کنارت نجایا من تا:  هوداد

  ؟!؟!؟؟؟ گفتم یک من:  غوغا

 تاب برام ایدر وسط یگفت ؟؟یکن اعتمــاد بهم کنم کاریچ گفتم:  هوداد

  نیبب رو اونجا ، کن درست

 ، دمید ایدر وســـط یآب رنگ به تاب هی که کردم روم به رو به نگاه

 دو هر سر به رو رنگ یآب طناب هی که ستادهیا بلند یآهن لهیم دوتا

 ، شده ساختـــه یچجور دید شدینم قیدق ادیز دور از ، بودن بسته لهیم

 من ، رفتاراش طــرف هی از...  کاراش و هوداد ، شد برهم درهم ذهنم

  یجد کامأل اون یول بودم آورده زبون به یزیچ هی یالک یجور نیهم

 مهــــم براش من نکهیا ، دهیم یمعنــــ هی کارش نیا ، داد انجامش

 تکون با ، کرده رو یکار نیچن کنم اعتماد بهش من نکهیا یبرا ، هستم

  ، اومدم ـــرونیب فکر از ام شونه ییهو هی دادن

  ها ینکن  رها رو دستم:  هوداد

 راست یپا ، اش شونه رو گذاشتم و کرد بلندم و گرفت ام شونه از

 کرد حرکت و اش شونه سر چپ و راست طرف انداخت هم وچشم

  ، تاب سمت



 
 
 

 

 ، میشد کینزد تاب به گذشت که کم هی ، میبود کرده سکوت دو هر

 کرده احاطه یآب رنگ با ییها پروانه رو تناب طرف دو شهینم باورم

  ، بودند

 ، آسمان سمت کردند پرواز ها پروانه که کرد زمزمه یزیچ هی هوداد

  ، سرم پشت رفت و کرد شنا آب داخل هم خودش تاب رو گذاشت منو

  بده ُهلم:  گفتم ذوق با

  باشه: هوداد

  تندتر:  گفتم خنده با ، داد هلم کم هی

  نیبب رو ها پرونده:  هوداد

 دیسف رنگ به پرنده شتریب ای پانزده ، حدود ، کردم آسمان به نگاه

 گرفتنـــد قرار هم کنـــــار و کردند پرواز

 ، شدن جا به جا کردند شروع و ستادندیا معلق هوا رو بیترت به و

 کله و سر گهید پرنده دوتا ، کردند درست آسمان تو رو قلب هی شکل

 کردند پرواز داشتند یقرمز یها پر که شد دایپ کجا از دونم ینم اشون

 انگار کردند کینزد هم بهم رو هاشون نک و ستادندیا قلب وسط و

 رو لبش هوداد که باری مثل ، دندیبوسیم زمان هم رو گهیهمد داشتند

 .... لبــم رو گذاشت

  ، ـدمیکش لبم یرو رو دستم هی

  ببوسند رو هم خوانیم هم اونا اره:  هوداد

 نیهم و کردم رها رو دودستم هر و شدم هول هوداد یصدا نیشند با

 ..... آب داخل افتادم ، کردم رها رو چپم و راست طرف طناب دو که

 یکار هر ، دهانم داخل رفت ایدر آب ، دمیکش غیج و زدم پا دست

 هجوم آب کردمیم باز رو دهانم تا شدینم هوداد بگم کنم باز لب کردم

  ، دهانم سمت به وردیم



 
 
 

 

 آب یرو ، باال سمت داد هلم ایدر داخل از یزیچ هی ، شد یچ دونمینم

 که من ، طونیش نیدلف یا:  گفت و گرفت رو دستم  هوداد ، اومدم

  نزدم صدات

  ، کردم حلقه گردنش دور دستمو ، بغلش تو دمیکش هوداد

  کن تشــکر ازش:  هوداد

  ؟؟؟ یک از:  گفتم زنون نفس

  یخاکستر نیدلف:  هوداد

   ستادهیا هوداد و من کنار بود تر یکلیه هیبق از شونیکی که نیدلف تا سه

  ؟؟؟ غوغا یهست یچ منتظر:  هوداد

  ؟؟؟ کنم تشکر دیبا یچجور من خب:  غوغا

  هیکاف یبگــــ که نیهم:  هوداد

  ؟؟؟فهمنیم رو ها آدم زبون یعنی:  غوغا

  گهید بگو ، نه رو همه:  هوداد

  زنمیم حرف نیدلف هی با دارم شدم ونهید من ، نیدلف ممنونم:  غوغا

  نشیبب:  هوداد

 تو) رفت و کرد شنا و دیمال پام به رو دهانش و  کرد حرکت تیدلف

 بگم که ندارم یزیچ اصال ، فشیتوص یبرا عاجزه زبونم ،(�� ذهنم

  ؟؟؟؟  ایآ دیفهم رو من تشکر نیدلف نیا االن ؟؟؟ یچ یعنی

 بهت ، بشنوه رو صدات نکهیا جز به:  گفت و خوند رو ذهنم هوداد

  کرد هم احترام یادا

  ؟؟؟ هست هم یزیچ نیچن مگه(  تعجب از پر ییصدا با: ) غوغا

  زنمیم حرف واناتیح تمام با من:  هوداد



 
 
 

 

 گفتم و شدم قیدق چشماش تو و کردم کترینزد صورتش به رو صورتم

 ..... هم ها پروانه و ها پرنده اون یعنی: 

  اره:  هوداد

 ، میدار مگه شهیم مگه آخه ، تعجبم در من ایخدا.....  کردم سکوت

 لب بردم هوداد یک دمینفهم که کردم فکر ها پرنده و نیدلف به نقدریا

  کردم نگاهش هوداد یصدا با ، ساحل

  ادیم نظر به خوشمزه هم رفتنت فکر تو:  هوداد

 !!! ؟؟ آخه یهست یچ تو هوداد:  غوغا

  بدم نشونت یزیچ هی خوامیم ایب: گفت حرفم به دادن جواب بدون

 دو و برداشت ساحل یها شن یرو از رو ییا لهیم و کرد رها دستمو

  ، کرد فرو شن داخل قدرت با و سرش پشت بردش و گرفتش یدست

  نیبش شکمم رو ایب:  هوداد

  نه:  غوغا

 و گرفت رو لهیم و سرش یباال برد رو دستش دو و دیخواب لهیم کنار

 ، نیبش ایب:  گفت

 ......نمـیسنگ... آخه:  غوغا

  باش زود:  هوداد

 فاصله کم هی نیزم از و باال دیکش خودشو آروم ، نشستم شکمش رو

  ، گرفت

  ، کن چشمام به نگاه:  هوداد

 چشمش حدقه ، شدم رهیخ چشماش به و گذاشتم اش گونه کنار رو دستم

 بود بایز گرفت، خودش به رو ایدر یآب رنگ بعد و دیلرز انگار کم هی



 
 
 

 

 یه رو صورتم و شدم چشماش جذب آهنربا مثل ، آرامش از پر و

 ...... بردم کترینزد و کینزد

  نجاستیا یکی(  لب ریز: ) هوداد

 رو کمر یدست هی و شد ییطال چشماش شد تموم حرفش که نیهم

 ..... و گرفت
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  ، شد بلند و گرفت رو کمر یدست هی

  غوغا:  هوداد

  جان:  گفتم و کردم نگاهش

  جان یگفت االن تو:  هوداد

  اهوم:  گفتم و دادم تکــون رو سرم

  ـــدمیم رو نایا بیترت من باش مراقبش:  هوداد

  ، رفت عقب عقب و گرفت فاصله ازم

 ما:  گفت و زد زانو شونیکی و کردن دورم ییطال یها شنل با نفر سه

  میهست شما محافظ

  نیکن ولم هوداد شیپ برم خوامیم:  غوغا

 بود رفته هوداد که یسمت به نگاه ، برم نذاشتن و گرفتن رو جلوم

 یحساب و ، هم به زد رو دوشون هر و شد ریدرگ نفر دو با ، کــردم

  ، سمتم اومد برگشت و زد کتکشون

  هودادددددددد:  زدم داد

 خودمو و سمتش دمیدو ، رفتن کنار نفرشون سه هر کرد اشاره دست با

  دادم جا بغلش تو



 
 
 

 

  میبر گهید:  هوداد

  ؟؟؟ بودن یک اونا ؟؟؟ یخوب:  گفتم و دمیکش اش شونه سر رو دستم

 ..... لحظه هی:  گفت و ام شونه دور کرد حلقه دستشو

 که یهربار مثل یشگیهم یجا نشونیببر ، نیمرخص:  گفت اونا به رو

  رفتن و کردن میتعظ ومدنیم

  ببند چشمات:  هوداد

  ، میبود اتاقش تو بعد کم هی کردم رو گفت که یکار

 من یکشیم ام سرشونه رو دستت یوقت:  گفت و دیبوس رو میشونیپ

  باشم خوددار یچجور

 رفتم حرف بدون و برداشتم حوله ، کمد سمت رفتم و انداختم نییپا سر

 شیپ خوامیم ، ســتادمیا رشیز و کردم باز رو دوش ، حمـــوم داخل

 نیبهتر تاب اون و اونجا اونم هوداد با امشب ، کنـــم اعتراف خودم

 ریز از ، بدنم هم طور نیهم و شستم رو سرم ، بود میزندگ ساعت

 رو هوداد حوله دمید که بپوشم برداشتم رو حوله ، اومدم رونیب دوش

  ، اوردم یاشتباه

 ،شلوار تاپ هی ، نبود اتاق تو هوداد ، اومدم رونیب و دمیپوش رو حوله

  ، دمیخواب تخت یرو و ، دمیپوش

 وانیل هی گرفتن قرار با ، شدم تخت یرو هوداد یخال یجا به رهیخ

  ، کردم بلند سر اتاق داخل بود دهیچیپ بوش که داغ شکالت

  بخور:  هوداد

 من به رو پشتش و دیخواب ، کردم تشکر و گرفتم دستش از رو وانیل

 پا یرو گذاشتم رو وانیل و خوردم رو داغ شالک از کم هی ، کــرد

 خوابم کردم یکار هر هر ، بخوابم کم هی که بستم رو چشمام و یتختـــ



 
 
 

 

 سمتم برگشت باز مهین یچشما با هوداد که خوردم تکون نقدریا ، نبرد

 ؟؟؟؟ درد تیجا:  گفت و

  ؟؟؟ درد تیجا هستم باتو غوغا:  دیپرس دوبار نگران

  ، کنم بلندش خودم اراده با تونستمینم و بود شده نیسنگ زبونم

 غوغا ؟؟؟ چته یلعنت د  :  گفت و خودش سمت دمیکش و نشست هوداد

  کن نگاه ،غوغا

 هوداد ، تر نیسنگ و نیسنگ زبونم و  شدیم حس یب رفته رفته بدنم

  هم تو با غوغا:  گفت و داد تکونم

 ..... دیکش ریت پلکم پشت و شد بسته چشمام
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 ، دیکش داد و  داد تکـــون رو ام شونه نگران هوداد

 غوغاااااااااااااااا_

 انگار ، رفتیم رونیب لرزش با نفسم ، شد گنگ برام رفته رفته صداش

  ، کـــردنیم قیتزر کم کم پوستم ریز رو یزیچ هی

 شهیهم که یمن بخاطر ، شد کباب براش دلم که زد یداد چنان هوداد

  ، شدیم نگـــران ینجوریا باهاش کنمیم لج و کردم تشیاذ

 شد بلند اتاق در یصدا ، شد زخم حنجرش مطمعنم زد که یداد نیا با

  ، دمیشن رو هوداد مامان یصدا بعدش و

  ؟ یزنیم داد چرا هوداد: زابالیال

  کن خبر رو کارلوس ، شده بد حالش غوغا ، غوغا: هوداد

  رسهیم االن راه تو دهیفهم انگار خودش:  زابالیال



 
 
 

 

 که دمیشن رو کارلوس یصدا ، برگشت کبارهی و رفت صداها تیفیک

  غوغا اریهوش هیکاف:  گفت

  ؟؟؟؟ شده ینجوریا چــــرا:  هوداد

 تو و من که لیدل همون به ، کردن اجرا رو طلسم دوباره:  کارلوس

  کنهینم عمـــل غوغا یرو طلسم کنن هم یکار هر میدونیم

  کنمیم نابود رو نیریز یایدن:  هوداد

  ستین درست نکاریا ، نه هوداد:  زابالیال

 چون نندازن حال نیا به رو غوغا گهید دفعه تا کنمیم نابودشون: هوداد

  برام داره رو رهیکب گناه  حکم  کار نیا

  ؟؟؟ که یدونیم خوب ، غوغا بخاطر: زابالیال

 نگهه دست فعال هوداد ،عمو زن رو اش ادامه بگم من بزار:  کارلوس

  ــــــرمیبگ نظر در رو جوانب تمام دیبا ، دار

 غوغا یرو که هم یطلسم نوع هر ، یدونیم خوب هوداد:  زابالیال

 و فقط.....  کنهینم عمل غوغا یرو و شهیم یمنفـــ تهش ، کنند اجرا

 ............نکـیا بخاطر فقط

  ، کــــردم سرفه هم سر پشت ، افتادم سرفه به

 حدممکن از آرومتر.....  کن........ یسع ، غوغا آروم آروم:  هوداد

  یبکش نفـــس

 .....  فقط ستین یزیچ نشو نگران:  کارلوس

 رو دهنت کارلوس شهیم بدتــر داره حالش ، نــشیبب(  داد با: ) هوداد

  ستین یزیچ نگو ببند

  بودنشه فیضع بخاطر:  کارلوس

  اریب آب برو:  هوداد



 
 
 

 

 ســـال ـــکی نیا تا مدت نیا تو ــعتریسر هرچه دیبا هوداد:  زابالیال

  ادیدرب بودن فیضع از بدنش ، بشه تموم یا خورده

 ی هیتغذ دکتر هی شیپ بـــــرمشیم بشه خوب حالش کــــم هی:  هوداد

  خوب یــــــلیخ

  گمیم بهش خودم رو یزایچ هی بشه خوب:  زابالیال

 کرد بلند رو سرم کم هی و دیکش میشونیپ یرو رو نمدارش دست هوداد

  ، داد بهم آب کم هی و

 ..... د.....ا....د.....هو: گفتـــم زور به ، بود شده کمتر لبم یحس یب

  ،  نگـــو یچیه شیه:  هوداد

 کردم دایپ رو هخامنش یخانوادگ دکتر:  کارلوس

 ؟؟؟؟ کرده کــــاریچ رو خون:  هوداد

  با درموردش یولـــــــــ دونمینم قیدق هنوز:  کارلوس

 ستین معلوم خون نمونه با یول ، زده حــــرف غوغا بزرگ پدر

  ؟؟؟ کرده کـــاریچ

  ؟ کرده مالقات درخواست ماه نیسرزم مالک: زابالیال

 .....بردار جاش یب یکنجکاو از دست دیبا دکتر اون:  هوداد

  ، اومدم خون مینیب باز دمیفهم لبم پشت یگرم با

 خم و کردم زمزمه هوداد ، کنم زیتم رو مینیب بخوام که نداشتم یجون

 چشم فقط شد یچ دمینفهم ، گذاشت میشونیپ یرو رو شیشونیپ و شد

  ، کنمینم حس لبم پشت گهید رو یگرم اون تا کردم باز

  شد بلند و کرد بغلم هوداد

  هوداد کجا:  زابالیال



 
 
 

 

  حموم:  هوداد

 .... و اومد ُجسه مُ یعظ زیچ هی افتادن یصدا که کرد حرکت

 * 121 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 لحظــــه زارمینم کارلوس:  گفت و فشرد خودش به شتــــریب منو هوداد

  کننن بد رو حالش که برسه چه نیبب رو غوغا یا

 ، کرد باز رو ییروشو داخل آب ریش و یبهداشت سیسرو داخل رفت

  ، مینیب ریز دیکش و کــــرد ـــــسیخ رو دستش

  زهیر باش آروم:  هوداد

 ...خوب.......الم.....حـ:  زدم لب

 ، کنمیم درستش:  هوداد

  برم راه تونمیم بهترم االن هوداد:  زدم لب باز

 ، هیتغذ دکتر برمتیم صبح فــــردا نیهم ، نباشه حرف:  هوداد

  نداره دهیفا ، بره شیپ ینجوریا

 نیا به لعنت: گفت و دیلرز کم هی,  انداختم گردنــش دور رو دستم هی

  مین و سال کی

 ــــزیتم رو خونه بفرست نفر دو:  گفت کارلوس به رو و شد اتاق وارد

  اونجا بفرست هم غوغا و من یها لیوسا ، کنن

  ، روم دیکش پتو ، تخت رو گذاشتم

 دکتر اون شگاهیآزما از دیبا رو غوغا خون نمونه اون کارلوس:  هوداد

  ، یکن پاک



 
 
 

 

 که نطوریا ، آنکارا رهیم فردا دکتر یول ، داداش چشم:  کارلوس

 یپرفسور شیپ ، ببره خوادیم خودش با خون نمونه چند هست معـــلوم

  اونجاست که

 و ذهن از دیبا غوغا خون نمونه ، ستین میحال زایچ نیا من:  هوداد

  بشه پاک رمردیپ نیا شگاهیآزما

 اون هیچ یبرا من خون نمونه: گفتم و کردم تر کم هی زبون با رو لبم

  ؟؟؟؟ دکتر

  دانشگاهته اول روز فردا ، کن استراحت غوغا:  هوداد

 و یپرسیم سوال که شهیهم مثل ریبگ خون خفه نکهیا یعنی نیا:  غوغا

  یریگینم یجواب

 از گذشت که کم هی ، بستــــم رو چشمام و دمیکوب متکا یرو رو سرم

 بشنوه که یجور و شدم مونیپش زدم هوداد حرف مقابل در که یحرف

  هوداد دیببخش:  گفتم

 هوداد تند یها نفس یگرما با ، دمیخواب ساعت کی هی ، دمینشن یجواب

 و ، هوداد سمت دمیچرخ آروم ، شدم داریب خوردیم گردنم پشت که

 بهم کامل نکهیا بدون ، بود گذاشته موهام یرو رو سرش کردم نگاهش

 بودن دهیچیپ هم به موهام یها تار با بورش یموها ، بچسبه

 از موهام آروم یلیخ عقب دمیکش رو سرم و زدم کنار روم از رو پتو

  ، رونیب اومد سرش ریز

 رفتم و کردم نگاهش کم هی ، هوداد یرو انداختم رو پتو ، شدم بلند

 روزید که یکارمند شلوار و مانتو کمد از ، شستم رو صورتم و دست

  ، یشیآرا زیم یصندل یرو گذاشتم و برداشتم رو  بودم دهیخر

 جلو رو دستم و سمتش رفتم ، بود خواب هنوز ، کردم هوداد به نگاه هی

 برگشتم و اوردم در رو راهنمیپ ، نخورد تکون دادم تکون صورتش



 
 
 

 

 و اوردم در شلوارم ، بستم رو هاش دکمه ، دمیپوش و برداشتم رو مانتو

 با یزیچ هی که زدم شونه رو موهام ، دمیپوش رو مانتو ست شلوار

 دمیشن پشتم از رو هوداد یصدا بعد و گرفت دستم از رو شونه سرعت

،  

  خانم زهیر ، نمیبیم رو تیهلو بدن هم بسته یچشما با من:  هوداد

 ....... کردم سکوت

 امیم دانشگاه بعد شبید انیجر و تیخون گروه درمورد:  داد ادامه

 بگم بهت هم میبخور غذا ییجا هی میبر هم بعد دکتر سر هی میبر دنبالت

  رو ییزایچ هی

 ؟ یخورد حاال تا شبید از رو زبونت:  گفت که دادم تکون رو سرم

 رونیب اریب شینخورد که حاال:  داد ادامه که بردم باال سمت رو سرم

  نمیبب

 از رو موهات:  گفت و زد یمیمال لبخنده ، اوردم رونیب رو زبونم

  کنمیم شونه خودم بعد به امروز

  تونمیم خودم نه:  غوغا

  نیبب رو نهیآ داخل:  گفت و کرد خم رو سرش

 ، ها چشم نیا:  زد لب ام گوش کنار ، کردم نگاهش نهیآ داخل از

  نفر هی هیزندگ دهیتراش ی دهیمروار

  نفر هی کردن رو ریز یبرا طالست از تارش هر موها نیا

  بتپه نفر هی یبرا دیبا فقط ات نهیس تو قلب نیا

  کنه لمس تونهیم نفر هی فقط رو تن نیا و موها نیا

  منم فقط و فقط اونم



 
 
 

 

 زیم رو از رهیگ هی و اورد جلو دستش هی و دیبوس رو گوشم الله پشت

  ، رفت عقب و بست رو موم نییپا و برداشت شیارا

 ، اتاق در سمت دمیدو ادیز خجالت از و دمیکش صورتم یرو رو دستم

:  گفت قرار روم به رو هوداد کنم باز رو اتاق در خواستم که نیهم

  منتظرتم نییپا بردار رو تیگوش و فتیک

 با رو میگوش ، بست هم رو در و رونیب رفت هوداد ، عقب رفتم قدم هی

 رو کفشم و برداشتم رو بود میکف کنار که یمداد جا و کالستور و فمیک

  ، رونیب رفتم اتاق از و دمیپوش هم

 خونه از و گرفتم خودم یبرا آلبالو مربا لقمه هی خونه آشپز داخل رفتم

 گاز کردم شروع سکوت در ، شدم هوداد نیماش سوار ، رونیب زدم

  ، ام لقمه به زدن

 ینرس رید نکهیا بخاطر منم ، یگرفتیم من یبرا هم لقمه هی:  هوداد

  نخوردم یزیچ یاول روز

 تو) ، کردم دستم داخل ی لقمه به نگاه هی ، نبود هوداد به ادمی اصال

  هیدهن نکهیا آخه( �� ذهنم

  ندارم یمشکل تو یدهن اونم بودن یدهن با من:  هوداد

  ، داد جا دهانش داخل رو اش همه گاز هی با و دیکش دستم از رو لقمه

  ، مقصد به میدیرس تا کردم نگاهش یچشم ریز

 با ، ییتنها دانشگاه داخل روز هر که یساعت چند نیا غوغا:  هوداد

 گهید زیچ هر ای رنیز یایدن از یکس هر ممکنه چون نزن حرف یکس

  بشه کینزد بهت تو و من کردن نابود یبرا یکن رو فکرش که

  چشم:  غوغا



 
 
 

 

 هم تومن صدیس نی،ا بده جواب میگوش زدم زنگ موقع هر:  داد ادامه

 یلیخ بخور یزیچ هی کافه برو استراحت زنگ از ، فتیک داخل بزار

  یشد فیضع

   چشم:  غوغا

  جلو ایب:  گفت و کرد اشاره بهم دست با

 پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_ .... که جلو بردم رو سرم
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 صورتم به کم فاصله با و صورتم سمت اورد سرعت با رو سرش که

  ، داشت نگهــش

  ؟؟؟؟ یزد رژ:  هوداد

 ه........نـــ:  گفتـــم و کــــردم رهــــا رو شدم حبص نفس

  ؟؟؟ یزد لبات به یچ پـس خب:  هوداد

  ی.....چـ....ـیه: غوغا

  زنهیم چشمک چرا پــس: گفت و لبــم به شد رهیخ

 دونمیم....نـ:  غوغا

 منو ایب گهیم زنهیم صدام یه هم قشنگ   هم هم رژ بدون چون: هوداد

  بخور

 کردم باز رو در و لبم رو گذاشتم رو دستم که لبم سمت اورد رو لبش

  ، برداشتم فمیک ، شدم ادهیپ

 دانشگاه یورد در سمت رفتم و کردم رها جور همون باز نیماش در

 دادم تکون هوداد یبرا یخداخافظ نشون به رو دستم و برگشتم راه نیب

 ، شد بلند میگوش امکیپ یصدا ، کرد حرکت و زد بوق ،



 
 
 

 

  کردم باز رو امیپ و اوردم در رو میگوش

 :  امیپ متن

  �� حســابت به زنمشیم یکرد فرار رو دفعه نیا

 وصفحه گفتم یلب ریز باش الیخ نیهم به ، بود گذشته کریاست هی

 و دور ، شـــــــدم دانشــگاه ــطیمح وارد و کردم خاموش رو میگوش

 ، کردم گـــم رو پام و دست یحال خوش از ، یحساب زدم دید رو ورم

 ها پله از ، کردم یط دوان دوان رو ساختمان یورد تا اطیح قسمت هی

 رو از رو پام عیسر یول خورد چیپ پام که کالس سمت برم که رفتم باال

 نتونم و رهیبگ درد که دینچرخ پام ادیز خداروشکر و  کردم بلند نیزم

  ، برم راه

 گفت که ه،ییماما به مربوط چندم کالس دمیپرس رو راه داخل نفر هی از

  ، زدم در ۲۰۱ کالس سمت رفتم و کردم تشکر ازش ۲۰۱ کالس

  داخل دیبفرما_

:  گفتم و کردم استاد زیم به نگاه ، شدم ووارد کردم باز رو کالس در

  شد رید کردم دایپ رو کالس تا من دیببخش سالم

  دیبفرما ستین یمشکلــــ یاول روز:  استاد

 ینفر سه دو یصدا ، نشستم رفتم منم ، بود یخال جلو فیرد یصندل

  شد بلند بودن نشسته یپشت فیرد که

  اومدها یاشتباه نیا استاد+

  که خورهینم دانشگاه به قوارش و قد نیا اخه نیکن نگاه استاد آره_

 کوچه دوتا دخترونه رستانی،دب یاومد اشتباه کنم فکر خانم دختر+

  تــــــره نییپا

  دیکن یمعـــرف خودتون تک تک ، هیکاف:  استاد



 
 
 

 

 ، دیرس من به کردن یمعرف خودشون ینفر چند راست سمت فیرد

  هخامنش غوغا:  گفتم و شدم بلند

  دیکن پاس نمره نیبهتر با رو ها ترم هللا انشا نیاومد خوش یلیخ:  استاد

  ، نشستم جام سر و گفتم یممنون

  ، بگم االن نیهم رو ییزایچ هی بهتر خب:  استاد

 من که یوقت تا نداره حق یکس من کالس تو ، هستــــــم فرهمند محمد

 ، منه با کتابتون تا پنج ، کنه صحبت شیدست بغل با استراحت نگفتـــم

  رمیگیم یکتب امتحان رو دادم درس قبل که یدرس جلسه هر

  منه شماره نیا:  گفت و کرد ساعتش به ینگاه

 گروه هی:  داد ادامه و نوشت تابلو یرو رو شمارش و برداشت کیماژ

 درس به مربوط یزایچ و گروه داخل زارمیم یدیلیک یها نکته ، زنمیم

  ، کالس و

 داد درس هم جزوه از برگ تا سه ، میکن هیته گفت جزوه و کتاب چندتا

  ، کرد اداشتی تابلو یرو و

  ، کردنیم نگاه فقط هیبق  ، کردم ادداشتی کالستورم داخل رو تمامش

 هر و ها دانشجوه شدن بلند ، کرد عالم رو کالس انیپا مین و۱۲ ساعت

  ، رونیب زدن تند تند کالس از خنده با و زدیم حرف شیدست بغل با یک

 دمینفهم درست رو فرمول آخر قسمت و کردم داشت ادی رو یاخر نکته

  استاد دیببخش:  گفتم و رفتم استاد طرف به و شدم بلند ،

  دییبفرما:  گفت و کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 لطفا دمینفهم درست رو یبیترک فرمول:  گفتم خشک و محترمانه یلیخ

  نیدیم حیتوض برام گهید باری رو آخر قسمت



 
 
 

 

 داخل گذاشتم رو لمیوسا برگشتم و کردم تشکر ازش ، داد حیتوض برام

  دادم اس هوداد به و اوردم در رو میگوش ، ام فهیک

 :  امیپ متن

  خونه رمیم شده تموم کالسم من هوداد سالم

 که رونیب بزنم کالس یورد در از رفتم و فمیک داخل گذاشتم رو یگوش

 و ستادمیا عقب ، رونیب بره که اومد هم فرهمند استاد من با زمان هم

  ، دیبفرما:  گفتم

  هستند تر مقدم ها خانم:  استاد

  دیبفرما بزرگتر و دیاستاد شما:  غوغا

:  گفتم بهش رو ، رونیب رفتم سرش پشت منم رونیب رفت کالس از

  خداخافظ دینباش خسته

 زدم دانشگاه ساختمان از و کردم یط هارو پل یسر و کردم گرد عقب

  ، رونیب

 کردن نگاه بدون ، خورد زنگ میگوش که بودم یخروج در به کینزد

  دادم جواب میگوش به

  هوداد سالم:  غوغا

  دانشگاهم در گهید هیثان سه خانما خانم سالم:  هوداد

 نگاه ، هوداد منتظر ستادمیا رو ادهیپ کنار و کردم قطع رو یگوش

  ، دیرس هیثان سه سر کردم ساعت

 نیماش سوار و ابانیخ طرف اون رفتم ، کرد پارک ابانیخ طرف اون

  ، شدم

 ، نگو که ام خسته نقدریا یوااا:  گفتم بستمیم و کمربندم که طور همون

  بخوابم خونه برسم فقط



 
 
 

 

  ، دکتر میریم االن:  هوداد

  ؟ یچ یبرا دکتر:  غوغا

  بودنت فیضع یبرا:  هوداد

 ندارم تحملش غوغا:  گفت و گرفت دستش دستموتو

  ؟ یچ تحمل گفتم یجیگ با

  گمیم بهت خونه میبرس بزار:  هوداد

 شتریب رو غذام دیبا که گفت هم دکتر ، مطب میرفت گهید حرف بدون

 ، داد بهت هم مکمل چندتا و شربت چندتا بخورم ادیز گوشت و کنم

  ، کرد ضیتجو برام هم آهن قرص

 سوار منم ، رهیبگ رو داروهام رفت هوداد و رونیب میاومد مطب از

 یها لیوسا یکل و وهیم هم کم هی و گرفت رو داروهام ، شدم نیماش

  ، شد سوار و عقب صندوق گذاشت رو همه ، گهید

  میرینم عمارت  من خونه رمیم:  هوداد

  ، میدیرس ساعت مین بعد ، کرد حرکت هوداد و گفتم ییا باشه

 هم همراه و کرد پارک ساختمان ینیزم زیز نگیپارک داخل رو نیماش

  ، میشد بود هوداد مال که یواحد وارد  ، ام ۲۰ طبقه میرفت آسانسور با

 و رمیم من کن عوض لباست برو راهرو ته یا قهوه در اتاق:  هوداد

  گردمیبرم

  چشم:  غوغا

  کردم باز رو در  اتاق سمت رفتم

  ؟؟؟ بدم سفارش یخوریم یچ غذا غوغا:  هوداد

  ، بد سفارش منم یبرا یداد سفارش یچ هر گفتم بهش درجواب



 
 
 

 

 ، کردم باز رو مانتوم یها دکمه

 یا توجه اتاق لیوسا به ادیز بود یکاربن یآب و دیسف اتاق ونیدکوراس

 لباس با ، یصندل رو گذاشتم و اوردم در رو مانتوم و ام مقنعه و نکردم

 داخل یها لباس همه ، کردم باز رو درش یلباس کمد سمت رفتم ریز

 لباس اونم داخل کردم باز هم رو کنارش کمد در ، بود مردونه کمد

  ، بود مردونه یها

 یصدا و سرم تو خورد کمد در و شدم هول اتاق در شدن باز یصدا با

  شد بلند ام گفتنه آخ

 ! ؟ شد چت دختر ؟؟؟ غوغا:  هوداد

 یگفت که تو...  اخ:  گفتم و فرستادم بهش یلعنت ، هوداد یصدا با

  رونیب ی.....ریم

 کمد یتو شده زیآو یها راهنیپ از یکی و کردم فراموش رو سرم درد

 .....  ام قهی جلو گرفتمش و کردم جداش زیآو از و دمیکش رو

 که برداشتم عقب به قدم هی ، شدم چشم تو چشم هوداد با که برگشتم

 برو.....  این جلو:  گفتم و شدم کمرم درد الیخیب ، کمد تو خورد کمرم

 ... رونیب
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 ... رونیب برو.....  این جلو:  گفتم

 اومد قدم هی نمتیبب نجایا ایب ؟؟؟؟ کـــمد تو یزد رو سرت:  هوداد

 به یچ نمیبب بزار:  هوداد دادم جا کمد تو شتریب خودمو که جلــــو

  ؟؟؟ یاورد سرت

 لرزون و دادم فشار نهیس قفسه به شتریب رو بود ام قهی جلو که یراهنیپ

  خوبم من.....  کن.....  م.....ول:  گفتم



 
 
 

 

  ؟؟ شده زخــــم نمیبب بزار:  هوداد

 ....  م.....خوبـ نه نه:  غوغا

 لباسات نکــــرده وقت کارلوس:  گفت و کرد نگـــــاهم موشکافانه

  نجایا بفرسته

  ، کرد خبرم زد زنگ االن

  بپوشم.....  ی.....چ.... من....  حاال خب:  غوغا

  هست؟؟ نجایا یکس ایآ تو و من ریغــــ:  هوداد

  ؟؟؟ یچ یعنی نیا خب نه:  غوغا

  ؟ یترسیم ییتنها من با نکهیا از تو غوغا:  هوداد

 ...... ه.........نـ ترس:  غوغا

  ؟؟؟؟؟ چرا پس یترسینم اگر:  هوداد

 لحظه هر منو لباس نیا:  داد ادامه و صورتم سمت اورد رو دستش

  ؟؟؟یدیم فشار خودت به شتریب و شتریب

 شانس از که تنهام باهاش بازم نکهیا از ترسمیم بفهمه دمیترسیم نیا از

  د،یفهم من نحص

 ... ن...نـ:  گفتم بود هیشب هیگر به شتریب که یلبخند با

 : داد ادامه و دیکش گونم یرو رو شصتش انگشت

 نیا پـــس یترسینم اگر ، والیه هی ای ، ام بهیغر من مگه غوغا

  ؟؟؟ هیچــ یبرا دنتیلرز

  ت....ر......عما میبر بهتر:  گفتم و انداختم نییپا سرم

  پوشمیم لباس منم....  رونیب یر....بـ... تو تا

  ، کرد بلند رو سرم و گرفت رو ام چانه و نییپا آورد رو دستش



 
 
 

 

  نلرز:  هوداد

 سمت برد رو دستش و دیکش عقب رو دستش که نکـــردم یحرکت

  بمونه بدنت یرو جاش دیبا:  کرد زمزمه و ام سرشونه

  ی....چــ:  گفتم و دادم قروت رو دهانم آب

 اومدم و ــدمیکش عقب رو ام شونه ، شونه سر یرو دستش یگرم با

 باال عملش سرعت ، کرد کاریچ دمینفهم که بشم رد کنارش از ـــعیسر

  ، ستادیا سرم پشت و انداخت رمیگ کمد در دو نیب و چرخوند منو ، بود

  یمن هلــو تو گفتم بهت ادتهی:  هوداد

 ......  کردم سکوت

  ، یمنـــ ممنوعه هلو گمیم بازم:  داد ادامه

 صورتش ، کردم هوداد به نگاه صورتم راست سمت به چشم گوشه از

 و باال گوشم الله یرو نگاهش و بود داشته نگهه ام گوش کنار رو

   شدیم نییپا

 شتریب و شتریب هیثان هر اتاق یدما و میبود کرده سکوت دومون هر

 ،نفس بودن کرده روشن شیآت ساختمان از واحد نیا ریز انگار شدیم

  و دمیکش یقیعم

  عمارت میبرگرد:  گفتم

 .....  که چون نجایا اوردمت ، نه:  هوداد

 چشمش که ، بزنه حرفش ادامه تا شدم رهیخ چشمش به چشم گوشه از

  ، کردند ییخودنما چشمش حدقه داخل قرمز از ییها رگ و شد ییطال

  ، کنهیم غرش که یریش مثل ، داد یبلند یصدا

 ...... کرد که یحرکت با و کرد غرش سرهم پشت گهید دوبار
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 و گفتم یآخ ، کمد در به خورد هام دنده که دیچسب بهم پشت از هو ـــهی

  ، گرفتم کمــــد در لبه به رو دستم هی

 .....  من باش آروم غوغا:  هوداد

 یرو از و گرفت رو پهلوم طـــــرف دو و نـــزد رو حرفش ادامه

  ، تخــت رو گذاشتم و کرد بلنـــدم نیزم

  پهلوم یآ...  عمارت.... م.....ـی.....برگرد:  گفتــم درد با

 جونم خدا ، میبر بگه که بودم موافقـــــتش منتظر و کردم نگاهش

 با و شد برابر چند چشمش یقرمز ، میبر بگه هوداد کنمیم التماست

  رینخ:  گفت اخم

  شده چــش پهـــلوت نمیبب کـــــــن ول رو راهنیپ نیا

.....  خوبم من:  زدم لب و کـــــــردم تر محکـــم مشتم تو رو راهنیپ

 ....  میبر

 نیا کن ول:  گفت و ـــــــــدیکش موهاش نیب حرص با رو دستش

  رو یلعنتـــ

 پشت کرد پرتش و کرد آزادش دستم نیب از و زد چنگ رو راهنیپ

 شکمم تو کـــردم جمع پاهامو و دمیخواب دستم یرو و دمیچرخ ، سرش

  ، کــــردم بغل خودمو دستــم با و

  کنننننن نگـــاهم:  هوداد

 ...  نزن.... اد....د:  گفتم لرزش با و نخــــوردم تکـــون

  برگـــرد توهممممم با:  هوداد



 
 
 

 

 که قهیدق چند و خورد تکون تخت که ندادم نشون یالعملــــــ عکس

 با هوداد یها دست و شد بلند پارچه هی خوردن جر یصدا گذشت

  ، داشت  ام نگـــــه دهیخواب کمر یرو و عقب دیکش منو یادیز قدرت

 به نگاه و داشت نگهــش یدست هی و سرم یباال برد رو دستم دو

  ، کــرد پهلــــوم

 از ، ـــدمیترس یم شیطال و قرمز یها چشم از.  دیلرزیم بدنم تمام

  ، افتادم سکه   سک به ترس

  شده کوفته فقـــط کم هی نه:  گفت و پهلـــوم رو شد قیدق

 هیســــطح هیکوفتگـــ هی:  گفت و پهلوم کینزد برد رو سرش

 و  باال دیکش خودشو و کرد بلند رو سرش و دیبوس رو ام دنده یرو

  اورد صورتــم کینزد رو صورتش

 مات....شـ.....چـ هوداد:  زدم لب

 ؟؟ یچ چشمام:  هوداد

  ؟؟؟ ه....شد یور.....نجـیا ـرا.....چـــ.... مات....چشـ:  غوغا

 ینجـوریا تو خواستن از ها چشم نیا:  گفت و اورد لبم کینزد رو لبش

  ، شده

  شتمیپ..... ـه....کـ....  مــن:  غوغا

  یکنــ آروممم دیبا:  هوداد

 یدستا ، روم شد خم و آورد در رو شلوارم باالش عمل سرعت با

 زور به که ییها اشک قطره با و نشیس تخت گذاشتم رو آزادم

 نیا نه....  نه:  گفتم نشه یجار ام گونه رو که بودم گرفته رو جلوشون

 فکر خدا به...  نکردم اشتباه که.... من....  کن ولم ستین درست کار

 ...  نکـــردم هم فرار



 
 
 

 

  کن آروممم غوغا:  گفت و گرفت رو سرم یدست دو

  کنننن ولممممم گفتم و اش سرشونه رو زدم مشت با

 کار چه اخه ، چشم گفتم نکن نکاریا یگفت چشم گفتم نکن فرار یگفت

  یکنــ تمیاذ یخوایم که کردم یاشتباه

 واگر نزن پا و دست ریبگ اروم:  گفت و کرد کینزد گوشم به رو لبش

  ــرهینگ فرمان ازت بدنت دفعه اون مثل کنمیم یکار نه

 گوشه از اومدن نییپا کردن شروع سرهم پشت پناه یب و دیچک اشکم

  ، چشمم

 اشکــم دستش با و کاشت لبم رو یاروم بوسه و دیکش عقب رو سرش

 منه وجود بخاطــر فقط اونم ترس همه نیا غوغا:  گفت و کرد پاک رو

  ؟؟؟

  ، هیگر ریز زدم بلند یصدا با و دادم تکون رو سرم

  یترسیم یچ از غوغا:  گفت آروم و دیبوس رو ام سرشونه

 درد....  یکن تمیاذ دفعه اون مثل یخوایم....  ترسمیم....  من:  غوغا

  نه یاونجور یول کنمیم یبگ گهید یکار هر خدا رو تو...  داره

 کن تموم رو ات هیگر  باشه باشه:  گفت و کرد پاک رو هام اشک

  ، زدم زل بهش حرف یب و گرفتــم آروم عیسر زد که یحــرف با

  خب کن گوش خوب حرفم به گمیم یزیچ هی غوغا:  هوداد

  دمیم قول بهت یبکش درد زارمینم نیبب:  داد ادامه ، دادم تکون سر

  داره درد..... نـ....  نه:  غوغا

  دمیم قول بهت ، کنمیم تمومش بگو بهم گرفت دردت هرجا:  هوداد

  ها یداد قول:  گفتم بغض با



 
 
 

 

  قول:  هوداد

  باشه:  غوغا

 رو چشمم دو و موهام نیب برد رو دستش دو ، کـــردم نگاهش منتظر

 یچندبار رو لبم گوشه آروم و ـدیبوس

  ، دیکش لبم گوشه رو زبونش نک و دیبوس

 کامل رو لبم و کرد کج رو سرش و دیبوس رو میشونیپ و باال برگشت

  ، دیمک آروم یلیخ و دیبوس

 رو زبونش و دیبوس باری رو گردنم ، دیکش ام سرشونه یرو رو دستش

  کن بلند کمرتو:  گفت یا شده بـُم یصدا با و  دیکش گردم یرو

 رو دستش و کمــرم ریز برد رو دستاش ، کــردم بلند کم هی رو کمرم

  ، صورتش گوشه گذاشتم دستمو دهیترس ، رسوند رمیز لباس قفل به

 یدرد نیکوچکتر احساس جا هر گفتم بهت نترس:  گفت و کرد نگاهم

  ، کشمیم عقب بگو یکرد

 آروم و دیبوس رو لختم ی نهیس قفسه و کرد باز رو رمیز لباس قفل

 تو یحس هی ، شد بسته چشمام خود به خود ، دیکش بدنم یرو رو دستش

 ینجوریا چرا ن...مـ... داد....هو:  گفتم لرزون یصدا با شد جادیا بدنم

  شمیم

  ؟؟؟ یچجور:  گفت و گرفت یاروم گاز هی چپم سمت یا سرشونه از

 نهیس ریز دیکش  رهیدا مین رو زبونش که بدم رو جوابش کردم باز لب

 ....ن........نکـ:  گفتم و تخت چپ سمت دمیکش رو کمر ، ام

 دستم دو ، اورد درش و دیکش رو شورتم و ام باسنه ریز برد رو دستش

  میبر اصال خوامینم:  گفتم و جلوم گذاشتم رو

  ریبگ آروم:  هوداد



 
 
 

 

 گفتم و بستم عیسر رو چشمام ، گرفته قرار روم لخت دمید که زدم پلک

  ـه......نـ: 

  رو چشمات کن باز:  هوداد

 بردار رو دستت:  داد ادامه کــردم نگاهش یچشم هی

  نه:  غوغا

  نمیبب خوامیم بردار:  هوداد

 .....خـینم نه: غوغا

  خودمه به متعلق که رو یزیچ نمیبب خوامیم بردار:  هوداد

 یدست هی رو دستم دو ، دادم تکون چپ و راست سمت تند رو سرم

 کار به رو میبدن قدرت تمام زدم پا دست ، سرم یباال برد و گرفت

 هم کوچولو هی دستام یول کنم جدا دستاش نیب از رو دستام که گرفتم

  ، نشد آزاد

 غیج که ام تنه نییپا سمت کرد خم رو سرش و شد رهیخ ام تنه نییپا به

  غغغغغغیج نهههههههه: گفتم و زدم

  باشه ، باش آروم:  هوداد

  کن نگاهم:  گفت و دیبوس رو میشونیپ و داد رییتعغ رو سرش جهت

 کامل بود مونده شیطال فقط و بود رفته چشماش یقرمز کردم نگاهش

  یتکون جام تو غیج با و دهیترس کردم حس که یزیچ با و روم دیخواب

 .... خوردم
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 جام تو غیج با و دمیترس کردم حس که یزیچ با و روم دیخواب کامل

  یتکون



 
 
 

 

 .......... خوردم

 ؟ یکشیم غیج چــرا ، شیه آروم:  هوداد

 ....... داغ...... اون: غوغا

:  گفت و داد فاصله خودش بدن و بدنم نیب و شد بلنــــد روم از کم هی

  ، نکـــردم یکار هنوز که من باش اروم

  ؟؟؟؟ را....چـ..... ن...او....  پـس:  غوغا

  ؟؟ چرا یچ:  هوداد

  بود گرم که رانـم  یرو افتاد یزیچ هی:  گفتم ترس با درجوابــش

 بود من وجود بخاطـر هم یداغــ اون ، ستین یــزیچ نتــرس:  هوداد

  ؟؟؟ داره ترس ایآ نیا ، خورد تنت نییپا به که

  ، یکن عادت بهش دیبا:  داد ادامه ،که کــــردم نگاهش واج و هاج

 : گفتم و ــدمیکش چشمم دو هر یرو رو دستم پشت

  کنــم؟؟؟؟ عادت دیبا یچ به

 ادامه خوامیم: داد ادامه و کرد مکث کم هی و آورد لبم کینزد رو لبش

  بدم

 نییپا به داغ ــزیچ همون بخورد با ، دیکش فشار با لبم یرو رو زبونش

ه گردن دو رو دستم دو هــر دهیترس ، ام تنه ه..... داغ   ......داغ 

  هوففففففففففففففف....  روت ختمیر یـیچا مگـــه:  هوداد

 "  هوداد"

ه گفتیم لب ریز و دیلرزیم ، دمیکش موهاش یرو رو دستم  از ، داغ 

 هی و رسوندم رانش به رو چپم دست ، کنــم ـــــکاریچ دونمینم دستش



 
 
 

 

 کوچولوش هلو به جلو از کامل و هم از دادم فاصله شتریب رو پاش کم

  ، شد بلند خفه ـــغیج هی با صداش که ـــدمیچسب

ه....  نکن زتیعز جون رو تو:  غوغا  ...... داغ 

 یترسیم یزیچ از:  گفتم و ــدمیبوس باز رو لبش زتیعز جون گفت تا

 یزیچ هر نه بدم درد بهت خوامیم نه من ، وفتهیب اتفاق ستین قرار که

  ، جلـــو نه دارم پشتت سوراخ به کار نه ، کنه دردت که

 ........ آلت فقط

  ه؟؟؟یچ آلت:  گفت ژهیو کامأل هیخنگ با و جیگ

 من نیبب ، شو الیخیب رو کلمه اون:  گفتم و میشونیپ تو زدم بادست

  نیهم شم آروم تا بمالم کم هی پات نیب به رو جلوم خوامیم

 ....... داغ  ..... ـه....نـ:  غوغا

 خودم از که شدم یدختر عاشق هست خودم ریتقص پوفففففففف

 زشیر جثــه همه از تر مهم و دونهینم یزیچ باره نیا در و کوچکتره

  ، بمکـــم و بزنم بوسه رو اش تقطه به تقطه خوادیم دلم هربار که هست

 و ـدمیبوس رو راستش سمت یا نهیس یرو ، کـــردیم ام نگاه منتظر

 با کم کم ، شب فردا یبرا بمونه اش هیبق ، ـهیکاف امشب یبرا:  گفتم

  کنمیم آشنات ایدن نیا

 :  گفتم که بخوره تکـــون خواست و شد خوشـــحال

  بخواب یجور نیهم ، یخورینم تکون جات از

  ؟؟؟؟ ینجوریا:  غوغا

 بهم:  گفتم که کنه مخالفت کرد باز لب ، یجــور نیهم اره:  هوداد

  ؟؟؟ یدار اعتماد

 .........  خب یول اره:  غوغا



 
 
 

 

  بخواب نداره یول:  هوداد

  ، بست رو چشماش و دارم اعتماد بهــــت من گفت لب ریز

 اش نهیس ، کــــردم اسکن قیدق و کامل رو شکمش تا سرش یموها از

 تا بود گرفته براش رو ریز لباس زیسا نیکوچکتر هانا و بود کیکوچ

 برام بدجور که بود کوچکش نهیس نک قفـــــل ،نگاهم بشه اش اندازه

  بود کننده وسوسه و یخواستن

 ، رهیبگ رو جلوم خواستیم یک کنــــم مزه رو طعمش بخوام اگر االن

 اش نهیس نک یرو رو زبونم و کــردم کینزد اش نهیس به رو سرم

  دمیکش

 هی بدنم غوغا یپاها نیب و شدم ارضا که شد قیطزر بهم یلذت چنان

  ، شد یخال و گرفت آروم کیت

  ، برداشتم تخت نییپا یکشو از یا مالفه

 تخت لبه و برداشتم رو یکاغذ دستمال جعبه و شدم بلند غوغا یرو از

  یکاغذ دستمال با با و ، نشستم

 کــردم زیتم بود کرده فیکث رو غوغا یپا نیب که رو شدنم ارضا آثار

،  

 زل ایدن هیخوردن نیتر نقص یب به و دمیکش اش تنه نییپا یرو یدست

  من قلب کردن نییپا باال یبرا فقط شد زاده دختر نیا اووووف ، زدم

 حموم برم دیبا شدم بلند ، دمیکش عقب رو دستم که خورد یزیر تکون

 یغوغا سر ییبال چه دونمینم نه واگر کنم خاموش رو درونم حس تا

  ارمیم یخواستن و کنند کیتحر حد از شیب

 یها لحظه تمام دوش ریز رفتم و کردم باز رو آب حموم داخل رفتم

 شیدخترونگ اوووفففففف ، کردم یتداع خودم یبرا دوبار رو امشب

 غرق چنان اش نهیس دنیبوس با فقط من ، هیکاف من کردن ونهید یبرا



 
 
 

 

 از بخوام که کنمیم فکرشو لحظه هی شدم ارضا یکلــ به که شدم لذت

  هوووووف......  باهاش جلو

 رفتم حمام از و دمیپوش رو حوله و اومدم رونیب آب دوش ریز از

  ، رونیب

 تخت کینزد بود، شده جمــع خودش تو ینیجن که کردم غوغا نگاه

  ، دمیکش روش پتو و رفتم

 کمرم دور از رو ام حوله بردم دست ، دمیخواب غوغا کنار تخت یرو

  ــدمیشن رو مامانم یصدا که کنم باز

 باهاش باز یخواینم که تو ، کن تیاذ رو من عروس کمتر هوداد_ 

 ...... 

 زنمه ، غوغا کردن چک جز یندار یکار تو من مادر:  گفتم اخم با

  خوادیم دلم

 ........ یرفت یگندگ اون به تو کن رفتار عروسم با اورمتر کم هی_

  ، خودمه زن ، نداره یربط یاحد چیه به:  گفتم تر ضیغل اخم با

  میانداخت ریگ رو هخامنش موش ، نشو یعصب خب یلیخ_ 

 کنار گذاشتم رو کارتم و شدم بلند ، اونجام گهید هیثان پنج تا گفتن با

 زدم خونه از و برداشتم هم رو راهنمیپ و دمیپوش یشلوار و غوغا فیک

 ...... گاه شکنجه به رفتـم یا زمزمه با و رونیب
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 " غوغا"

  ، کردم باز چشـــم لمیموبا خوردن زنــگ یصــــدا با



 
 
 

 

 مالفه ، زدم کنار رو صورتم تو یموها دستم با و نشســتم جام تو

 خودم دور رو مالفه ـــعیسر تنم یلخت دنید با که زدم کنار رو روم  ی

  ، دمیچیپ

 بلند دوبار لمیموبا زنگ یصدا ، اومــــد ادمی رو شبید یها اتفاق تمام

  ، شد

 و برداشتم یشیارا زیم یرو از رو میگوش و اومدم نییپا تخت رو از

  ، کردم وصل رو تماس

  ؟؟؟؟ یدینم جواب یکجا غوغا سالم_

  بودم خواب ، هوداد سـالم....س:  غوغا

 و۱۲ ساعت االن ، کنمیم جیمس برات کارت شماره ، یخانم شو بلند_

  بخور اریدرب زیچ هی خچالی داخل بلندشو ، یدار کالس دو ساعت مین

 ! ؟!؟؟ ییکجا تو چشم:  غوغا

 ........  شبید خوبه که حالت_

  نزن حرف شبید درمورد خدا رو تو:  گفتم و دمیپر حرفش ونیم

 ادیم هانا ، دانشگاه بعد ، شو آماده برو پاشو حاال ؟؟؟ یک تا: هوداد

  فعال دارم کار برم من ، دنبالت

 ، کردم رو و ریز رو اتاق داخل کم هی ، شدم بلند و کردم یخداحافظ

 رونیب اومدم حموم از و شستم خودمو تونستم که ییاونجا تا حموم رفتم

   دمیپوش رو هام لباس عیسر ،

 از ، رونیب زدم خونه از ، برداشتم رو خونه دیکل و کارت و میگوش

 دانشگــاه در رفتم آژانس با و ، گرفتم کیک هی راهم سر مارکت سوپر

،  



 
 
 

 

 و آوردم در رو کالستُرم ، نشستم دانشگاه اطیح داخل یصـــندل یرو

 خوندم بود داده درس فرهنمد استاد که رو روزید برگ سه کردم شروع

 به خط هارو جواب و ها سوال هم خوردم هم و کردم باز ام کیک ،

  ، کـــردم حفـــظ خط

 بشه دو بود نمونده یزیچ کردم ساعتم به نگاه ، گذشت ساعت مین هی

 دندیرس ها دانشــجو تمام ، نشستم ــمیقبل یجا کالس سر رفتم و شدم بلند

 شد کالس وارد یچادور دختر هی ، نشست خودش یجا سر یکس هر و

  ، نشست کنارم اومد و

  نبمیز من سالم_

  هستم غوغا منم سالم:  گفتم و دادم دست باهاش

 کالس یدخترا هیبق با تو بنظرم ، خوشبختم باهات ییآشنا از:  نبیز

  یتر یخاک و یدار فرق

  لطفت   نظر ، خوشبختم باهات ییآشنا از منم:  غوغا

  ، شد کالس وارد استاد که میکرد صحبت باهم قهیدق ده هی

 بهتون هارو برگ تا نینیبش تک تک ، ریبخ یهمگ ظهر سالم:  استاد

  بدم

  ؟؟؟ یچ برگ استاد:  نبیز

  امتحان:  استاد

  ، مینداشت جزو که ما که شد بلند ها بچه اعتراض یصدا

 نیخواستیم نهیهم کالس قانون: گفت بهشون جواب در هم فرهمند

 نه نیخوندیوم نیکردیم ادداشتی رو دادم حیتوض که برگ سه همون

  نیبد سرتکون یالک

  نهیبش فر هی زیم هر سر:  گفت و اورد در شیکف از هاروبرگ



 
 
 

 

 نشسته سرش نفره دو فقط نبیز و من زیم ، نشستن یتک و شدن بلند

  دینیبش من زیم پشت دیبر هخامنش خانم:  گفت فرهمند استاد که میبود

 شروع گفتن با و کرد پخش هارو برگ ، دادم انجام رو گفت که یکار

  ، دادمیم پاسخ کدوم هر به تک تک و شدم ها سوال سرگرم ،

 تا ترمتون اتیپا یبرا رهیم نمره نی،ا دیدار زمان فقط قهیدق ۱۵: استاد

  دیکن ادداشتی گمیم که رو یجزوه گهید دفعه تا دیریبگ ادی

 کالس یها پسر از یکی به رو و کرد جمع رو ها برگ قهیدق ۱۵ سر

 نفر دو اریب بردار هارو جزو تا پنج نمیماش عقب از برو ایب:  گفت

  ببر خودت با گهید

 ینفر ، کردن پخش دانشجوها نیب و اوردن هارو جزوه و رفتن پسرا

 دوتا ، تومن ستیدو ینفر شدیم پولش که دادن بهمون جزو تا پنج

 پول بود قرار که پسر همون به دادم و اوردم در فمیک از یصد تراول

  ، کنه جمع هارو جزوه

  ، کرد اعالم رو کالس انیپا دوساعت از بعد داد درس کامل فصل هی

 و گرفتم خودم یبرا یخوراک کم هی رونیب رفتم نفر نیاول کالس از

 ( هوداد آپارتمان واحد) خونه رفتم

 * بعد هفته کی*

 هفته کی ،هوداد خوردم رو رمیش وانیل و کردم یخداحافظ هوداد با

 چندبار ازش ، زنهیم زنگ کباری ساعت کی هر یول ستشین که است

  گـــهیم بهم درموردش بعد مهمه کار هی: گفت که دمیپرس

 نامزده بودم دهیفهم و بودم شده یمیصم نبیز با یکل هفته کی نیا تو

 و بودم شد آشناه مامانش با ، هست شیعروس گهید ماه کی هی و داره

  ، خونشون دانشگاه بعد بود کرده دعوتم ظهر امروز



 
 
 

 

 دختــــر نیا ستین یمشکل:  گفت اونم که گفتم نبیز درمورد هوداد به

  خطـــر یب کامأل

  نجا،یا بود اورده برام هانا هم هام لباس تمام

 هی و دمیپوش یزرشک رنگ به بلند کت هی دمیپوش رو میساحل مانتو

 دانشگاه طیمح یبرا که کردم یحجاب رو جلوش و دمیپوش هم یروسر

 آژانس با و ام فهیک داخل گذاشتم رو ام رژ و ملیر باشه درست لباسم

  ، دانشگاه رفتم

 و داشت، فیتشر زیه اریبس اریبس که میداشت یمختار استاد با امروز

 باهام هم یچندبار کردنیم ضعف و غش براش کالس یدخترا تمام

 فقط ، دادم رو جوابش سرد و خشک یلیخ که کرد رفتار راحت

  نبود، جذاب اصال نه واگر داشت یرنگ یچشما

  نشستم نبیز کنار و شدم کالس وارد

  ؟؟؟ یخوب خوشگل خانم جوووون:  نبیز

  ؟؟؟ خبرا چه یخواهر خوبم گلم سالم:  غوغا

  ؟؟؟ شده دعوام نیحس با:  نبیز

  ؟ هیک نیحس:  غوغا

  گمیم رو آقامون:  نبیز

  اهان: غوغا

  کرد ریگ هم حرف داخل ،حرفمون نه هم دعوا یعنی:  نبیز

  هیزندگ نمک دعواها نیا:  غوغا

 انگشتر نیا انیجر یراست ، رمیگیم رو حالش یول بابا اره: نبیز

  خوشگل   و خاص نشینگ یلیخ! ؟!؟؟ هیچ دستت داخل



 
 
 

 

 کل به مدت نیا تو اصال اومد دستم داخل انگشتر به ادمی نبیز حرف با

 نویا: گفتم بهش درجواب و نذاشتم منتظرش ادی،ز بودمش برده ادی از

  داد هیهد بهم بزرگ مامان هی

 .......  رو دستت و ادیم پوستت یدیسف به یلیخ خوشگله: نبیز

  ، موند نصف حرفش یمختار استاد ورود با

  میکن یکار هی قرار کالس تو امروز خب سالم:  یمختار

  استاد کاریچ:  گفت ناز با کالس یدخترا از یکی

  ؟ دیبپرس یسوال هر نیهست آزاد: یمختار

  ، دنیپرس سوال کردن شروع و شدند خوشحال کالس یها بچه

  ؟؟؟ متأهل ای یمجرد شما استاد+

  مجرد:  داد جواب خنده با یمختار

  ؟!؟ نیشد عاشق حاال تا_

  است تازه عشق هی یول اره:  گفت و کرد بهم ینگاه

  ؟!؟؟ استاد دونهیم هم دختره خود+

  نه:  یمختار

 ! ؟!؟؟ دیبگ بهــش دیخواینم_

  گمیم ایزود نیهم به:  یمختار

 به رو و بازوم به زد نبیز ، دادیم جواب اونم و دنیپرسیم سوال همه

 هست دانشگاه نیهم تو نیشد عاشقش که یدختر:  گفت یمختار استاد

  ؟

 بلند شیصندل رو از یمختار استاد ، بودن یمختار جواب منتظر همه

  تمومه کالس وقت ، دیشا:  گفت و شد



 
 
 

 

  کالس وقت دوساعت نیا فیح:  گفتم لب ریز و شدم بلند

  شتیپ کرده رهیگ گلوش کنم فکر خره:  نبیز

  گهید خونتون میبر ایب نکنه خدا:  گفتم و گرفتم نبیز بازو از یشگونین

  دنبالمون ادیب قرار ،بابام بزنم زنگ بزار باشه:  نبیز

  باشه شده عاشقت کنه خدا یول

 در ام فهیک از رو میگوش و کردم نثارش یا ونهید و دمیکش یا خفه غیج

 شمارش منم بزن زنگ گفتیم دلم ، ام گرفته رو هوداد شماره و آوردم

  داد اس سرش پشت و داد تماس رد ، گرفتم رو

 امیب بزار فقط ، زنگمیم بهت خودم زهیر خانم ام جلسه سر:  امیپ متن

  بشه کبود ، اهیس انگور مثل لبات اون کنم بوست چنان

 صدا رو نبیز کردم بلند سر ، دمیخند اروم و گرفت ام خنده امیپ متن با

  ، زدیم حرف یگوش با داشت و بود ستادهیا من دورتر قدم چند که زدم

 شد ادهیپ جون پسر هی ، کردم نیماش به ،نگاه ام کینزد نیماش ترمز با

 یتفنگ که کردم نشیماش داخل به نگاه نهیآ از گذاشت باز رو در و

  ، دمید شاگرد سمت یصندل یرو

  سمتم اومد پسر ، سراغم اومد بباز ام نهیا نکنه

 .... که
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  ، عقب رفتم قــدم هی که سمتم اومد پســره

  ؟؟؟! خانم دیببخش_

  بله:  غوغا

 .........کجـ دانشگاه رتیمد اتاق سالم_



 
 
 

 

  ، موند نصـــــف   نبیز یصـــــدا با پســــره حـــــرف

 ؟!!؟؟؟؟ یکنیم کـــاریچ نـــجایا تو:  نبیز

  زنم دنبــــال اومــــدم_ 

  برو پس ، دنبالم ادیم داره بابام:  نبیز

  بود خودت ریتقص گفتم هم شبید شو سوار ایب نبیز:  نیحس

  برو پس یگـــیم درست تو:  نبیز

  یآشت:  گفت و گرفت نبیز جلو و اورد در بشیج از جعبه هی نیحس

  محـــل یفروش یبستنــ میببر دیبا شب:  نبیز

  گهید ییکوشولو:  نیحس

  بخواد دلت لمیخ: نبیز

  خوامیم که من خب: ـــنیحس

 نیحس ، دمیخند بلند بلند و رمیبگ خودم جلو نتونستم گهید رفتاراشون از

 یدانشگاه هم مسخره میشد خانم نبیز بفرما:  گفت و ام طرف برگشت

  هات

  یگل غوغا نمیا نیحس ، نیحس من زشت شوهر نمیا غوغا:  نبیز

  ، یگل شده دوستت بعد زشته شدم من:  نیحس

  حسود: نبیز

  حسودم که بله: نیحس

 دیخر براش نیحس نقره فیظر دستبده هی تا ، کرد باز رو جعبه نبیز

 دور انداخت دست و کرد رها جلو از رو چادورش و شد حال خوش

 یـــلیخ میآقا یمرس:  گفت و دیبوس رو اش گونه و نیحس گردن

  گذرمینم یبستن از من یول خوشگله



 
 
 

 

  چشمم رو:  نیحس

 زنگ که االن مامان ، ما خونه دعوت امروز غوغا میبر گهید:  نبیز

  بزنه

  میبر تا دیش سوار: نیحس

 دمید نتونیماش داخل تفنگ من ، عقل شرط اطیاحت: گفتم نیحس به رو

 ! ؟!؟؟

 جا باز تفنگش گاو جواد نیا یوا یا:  گفت و شیشونیپ به زد نیحس

  دوستمه مال تفنگ ، گذاشته

 نه خونشون ، نایا نبیز خونه میرفت و میشد نیماش سوار خالصه ،

 از داشت اطیح که داشتن یخوشگل خونه ، شهر باال نه بود شهر نییپا

 و گرفت لمیتحو یکل مامانش شدم نایا نبیز خونه وارد که یموقع

 مامانش ، بودن یخونگرم خانواده ، ذاشتیم سرم به سر هم پدرش

 میدیخند و میکرد یشوخ غروب یها کینزد تا ، کرد ییرایپذ ازم یکل

،  

 غوغا:  گفت و نشست کنارم و اومد ریانگج سبد هی با نبیز مامان

  ؟ یکرد اذدواج

  سالشه ۱۴ کال غوغا مامان:  نبیز

  ؟؟؟ نیکنیم مسخر نیدار ، یچـــ_

  خدا به نه:  نبیز

  ؟؟؟ دانشگـــاه اومد یچجور پس_

  خونده یجهشــ:  نبیز

  دخترم هللا ماشا_



 
 
 

 

 شده جیگ ام اراده و عقل نیب  ، میکــرد سکوت هممون یا قهیدق چند هی

 چون بهتر بگم اگر ، بگم هوداد درمورد نبیز به خواستیم دلم ، بودم

 ناراحت باهاش نمیبب اگر موقع اون دانشگاه برهیم منو برگرده هوداد

 نبیز مامان به رو و شکســتم رو سکوت ، نگفتم بهش چرا که گهیم

  دارم نامزد منم:  گفتم

  ؟!؟ ینگفت بهم چرا یدار نامزد ؟؟؟اگر گرفته تیشوخ: نبیز

  گفتم که االن خب: گفتم نییپا سر با

   ؟؟؟ کارستیچ ؟؟؟ هیچ اسمش ؟؟؟ هیک:  نبیز

  بپرس یکی یکی بابا نبیز:  نیحس

 که نیا ، نیبش ریپ هم یپا به گفت و دیبوس رو صورتم نبیز مامان

 یخاستگار اومد نیحس که افتادم شیپ سال پنج ادی سالته چهارده یگفت

  ، نبیز

  بوده کیکوچ یلیخ نبیز که موقع اون:  غوغا

 اومد نیحس مادر سالش، ۱۸ نیحس و بود سالش ۱۳نبیز موقع اون_

 درست من یبرا نبیز و نبیز یخواستگار نیریم ای:  گفت و خونمون

  ، کنم کار یعل شیپ رمینم گــهید من ای نیکنیم

 و ها ساختمان تمام ، کنهیم یکار یکاش و بناست نبیز یبابا یعل

 منتظـــر من و گذشت روز اون ، خودشه کار محلــه نیا یها خونه

 تو نداشتم دوست ، خانواده نیا به بودم یعل گفتن نه جواب و مخالفت

 خواستیم دلم خونه یآخر دختر و بود کیکوچ بردم شوهرش سن اون

 کی نیا تو یعلــ گذشت سکوت تو هفته هی ، بخونه درس دانشگاه بره

 یحرف یخواستگار بود اومده که نیحس موضوع درمورد اصال هفته

 یول کنم اعالم رو ام مخالفت و بخواد نظر ازم بودم منتظر من و نزد

 برداشت رو تلفن که بود شب هشت ساعت ، نکرد مشورت باهام اصال

 هاش حرف از ، بودم ستادهیا اوپن کنار خونه آشپز داخل ، زد زنگ و



 
 
 

 

 مثبت جواب ،(وشیدار نیحس پدر اسم) نیپدرحس به زده زنگ دمیفهم

 رفتم خونه از ادیز یناراحت از ، کـــــرد قطع رو تلفن و گفت رو

 یبهداشت سیسرو از که بود نبیز به نگاهم ، ستادمیا اطیح تو و رونیب

 با نقدریا ، خونه داخل رفت و شست رو دستـش رونیب اومد اطیح داخل

 صبح خود از ، بخوابم رفتم و شدم خسته نکهیا تا زدم حرف خودم

 شهیهم مثل ی،عل شدم داریب مین و پنج ساعت بخوابم نتونستم راحت

 و خورد صبحانه ، کرد عوض کارش لباس با رو لباسش شد بلند زود

 رو نبیز مادر حکم من انگار اصال بود الیخ یب ، ساختمان سر رفت

  ، نکــرد هم مشورت باهام و ینبیز مادر تو نگفت یحت ، نداشتم

 رو اشکش شیروسر نییپا ،با کرد نگاهم دیرس که حرفش ینجایا به

 و کرد بلند ضرب هی رو سرش نبیز پدر زد که یحرف با و کرد پاک

..... 
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  کرد صحبت درموردش دینبا هستن قبال مال که ییزایچ:  یعلـــ

  بزنم حـــرف سال پنــج بعد بزار(: نبیز مادر) خاتون

  نیحس مامان:  نبیز

 منم شهیم تموم روز هی ها یسختــــ همه ، نکن هیگر جونم خاله: غوغا

 ــــریانج نیا از امیم ـــگهید روز هی اصال ، کردم تحمـــل یسخت یکل

 بهم خوادیم تنگ دل یچ هر مینیشیم ، بزار کنار برام هم هات خوشمزه

  بگــو

 بسته هی زریفر از دخترم:  گفت نبیز به رو و دیبوس رو صورتم

 هم نــون چندتا هی ، امشب شـــــام یبرا ، اریب در کرده چرخ گوشت

  ریبگ بتیحب داداش بگو

  مامان چشــم:نبیز



 
 
 

 

 ـــکی شــــدیم گهید قهیدق پنـــج هی ، کردم وارید یرو ساعت به نگاه

 و زدیم تند تند قلبــم ، زدیم زنگ هوداد ساعت کی سر ، ساعت

  ، بشه بلند لمیموبا زنــگ یصدا بودم منتظر

  ، نشستم نبیز کنار و اوردم در ام فهیک از رو میگوش و شدم بلند

 ! ؟!؟ یدار نامزد که خب:  نبیز

 اصال ستین هم هست نامزدم هم هیطوالن داستانش نیبب اومممم:  غوغا

  ، ستین کال

 ....راستــ:  نبیز

 رو تماس و بخوره کامل بوق هی نذاشتم ، شد بلند میگوش زنگ یصدا

  ، کردم وصل

  سالاااام:  غوغا

  زهیر سالم:  هوداد

  زهیر بهم نگو:  غوغا

 بشه تموم مونده کارام از کم هی ، موندم نجایا زور به ؟!چخبرا؟:  هوداد

  امیم

  یسالمت خبر:  غوغا

  شمینم ریس کنم هم یتالف صبح تا شب هی برگردم:  هوداد

 ـــــجیگ ینباشــــ خسته یراستــــ ، نگو ینجوریا هوداد.... إع  : غوغا

  ، دادم هیتک زیم به و ستمیا به سرپا نتونستم و اومد

  ، گذاشت ام شونه یرو رو دستش و شد بلند نگران نبیز

  ؟!؟ یخوب غوغا: نبیز



 
 
 

 

 ف.....ـیضع یلیخ نه که کم هی بدنم:  بگم تونستم بهش درجواب

 ....... نجـیا نخوردم رو م...شب آخر و ر.......ظهـ یها ل.......مکم

 خاتم نیکن کمک نفرتون دو ، نیآزاد کالس اخر قهیدق هشت هی:  استاد

 ....  دکتـر مشونیببر ارمیب نیماش ، ارنیب نییپا تا رو هخامنش

 حالم بخورم نیریش یزیچ هی....  ستی....نـ..... ـازین:  گفتم لب ریز

  شهیم خوب

 کمک با ، نکـــردم قبول کردن اصرار نبیز و فرهنمد استاد یچ هر

 من تا:  گفت و نشوندم یصندل یرو دانشگاه اطیح داخل رفتم نبیز

  ــرمیبگ برات یزیچ هی کافه از برم

 .......  برام بردار پول فمیک داخل از:  گفتم و گرفتم میشونیپ به رو دستم

 دیکش هی واگرنه ــجیگ سرت که فیح:  گفت و دیپر حرفم ونیم

  ، یبچرخ خودت دور ماه کی تا گوشت تو خوابوندمیم

 زور به و کردم نثارش یا ونهید ، کافه سمت رفت و بزنم یحرف نموند

 تو رو دستم ، شد کافه وارد که کردم نگاه نبیز به و کردم باز چشمام

 نشست بازوم یرو یدست که کردم درست رو ام مقنعه و دمیکش صورتم

 بود گذاشته ام شونه یرو رو دستش که یشخص طرف رو سرم ،

 ...... من یخدا ، شخص دنید با که چرخوندم

  باشه شعوریب آدم تونهیم چقدر

  شدم بلند عیسر

 ...... و
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  باشه شعوریب آدم تونهیم چقدر

  شدم بلند عیسر



 
 
 

 

 و ستادمیا یمختار استاد به رو تیعصبان از شده کنترل ییصدا با و

 ؟!؟ هیرفتار چه نیا استاد:  گفتم

 

 گذاشتم رو دستم دینداد جواب زدم صداتون که نکــردم یکار: یمختار

  نیهم ات شونه رو

 زده صدام اگر دینزد صدا:  گفتم بهش درجواب و کــــردم مشت دستمو

   بودم دهیشن رو ،صداتون دیبود

 مارستانیب میبر تا دیسوارش دیایب ، شده بد حالتون ــدمیشن:  یمختار

  ، ستین درست ینجوریا

  استــاد اجازه با خوبه حالم:  غوغا

 کافه وارد ، کافه سمت کــردم تند پا و برداشتـــم یصندل رو از رو فمیک

 یبستن وانیل دوتا با نبیز ، نشستم یصنـــدل رو گوشه هی رفتم و شدم

 کنارم و اومدم زدم ،صداش رونیب بره کافه در از اومد ییکاکائو

  ، نشست

  ینکـــــــن غش یاخــــر زنگ ،حداقل بخور ایب:  نبیز

 ،از خوردم روش کاکائو از قاشق هی، گذاشت جلوم رو یبست وانیل

  ، خوردم هم سر پشت هم گهید قاشق دوتا ، گرفتم جون شیخنکــ

  ؟! گفتیم یچ مزاحم پشه اون:  نبیز

 ! ؟ یهست یک با اصال ؟!؟ پشه کدوم: غوغا

  ، بود بهت هواسم کافه پنجره از نکن تعجب ، گمیم رو یمختار: نبیز

  یچیه: گفتم و انداختم نییپا رو سرم

 حرف و خوردیم تکون لباش یه یمختار اون انوقت یچیه:  نبیز

  زدیم



 
 
 

 

  اومدم چوندمشیپ منم مارستانیب میبر نیایب بده حالت دمیشن گفت: غوغا

  داره عالقه بهت معلوم:  نبیز

:  گفتم کردنم سرفه ونهیم ، گلوم تو جست یبستن نبیز حرف با

 ای ـمه.......بفهـ هوداد.... ر.....اگـ.....  نکنه خدا...... ــه.....نـ

  ـونش....شـیم ـاش......سرجـ جور....بد کنه ش.....حسـ

 میبر پاشو ، یدار نامزد که تو باشه شده ممیگر ، آروم بابا:  نبیز

  خورد کالس زنگ

 میاومد کافه از هم همراه و دمیکش سر رو میبستن وانیل و شدم بلند

  میداشت فرهمند استاد با هم زنگ نیا ، کالس سر میرفت و رونیب

 وارد یمختار استاد که کردم بلند ،سر اوردم در رو وکالستُرم نشستم

  ، شد

 با زنگ نیا ما استاد سالم:  گفت و شــد بلند کالس یپسرا از یکی

  میداشت فرهمند استاد

 میکرد جا به جا رو هامون زنـــگ امروز سالم:  یمختار

 سرم هربار دادن درس کرد شروع بعد و کرد صحبت ساعت مین هی

 به رو ی برگ داخل و بخونم رو تابلو یرو یها متن تا کــــردمیم بلند

 لبـــش یرو هم میمال یلیخ لبخند هی و کردیم ،نگاهم کنم ادداشتی روم

 پنج هی ، کــــردم تحمل رو نگاهاش گهید قهیدق ۴۵ هی زور به ، بود

  استراحت: گفت بودکه مونده استراحت زنگ تا گهید ی قهیدق

  رونیب برم تونمیم: گفتم و یصنـــدل رو از بلندشدم

  ؟ خوبه حالتون: یمختار

 هست؟ اجازه رونیب برم خوامیم خوبم استاد: غوغا

  دیپر رنگتون چون نیباش مراقب ، نیبر نیتونیم: یمختار



 
 
 

 

 رفتم کالس از و زدم چنگ رو ام فیوک زیم رو دمیکوب رو خودکارم

 هوووووف باشه تیشخص یب تونهیم ادم چقدر ختیر یب زیه ، رونیب

 یبعداشت سیسرو قسمت رفتم و کردم نثارش یلب ریز فحش چندتا

 در رو میروسر و کردم باز رو ام فیک در زدم صورتم یآب ، دانشگاه

 بهش کالس رفتم ام فهیک داخل گذاشتم هم نبیز مقنعه ، دمیپوش و آوردم

  بدم

 کالس سر رفتم و کردم خودم به نهیا داخل رو اخرم نگاه

  ، نشستم نبیز کنار و شدم کالس وارد

  ها ادیم بهت یروسر یلیخ: نبیز

  زیم رو دیکوب یکی که بدم نبیز جواب کردم باز لب

  دارم باهات حساب حرف چهارکلمه غوغا_

 مسخــره باد به منو اول روز همون از که بود کالس یدخترا از یکی

  ؟!؟ یعصبـــــ همه نیا چرا باشه:  گفتم بهش درجواب گرفت

  بزنم بهت هامو حرف تا بمون نرو خورد زنگ_

 یکنیم بلند رو صدات یایم که ستین معدون چال   نجایا ییهو: نبیز

  برو و بکش رو راحت!؟

  ساکت شما خانم حاج_

 یصدا گوشش، تو خوابوند یکی برداشت نه گذاشت نه و شد بلند نبیز

  ، دیچیپ کالس تو بود زده تایآز به نبیز که یا دهیکش

  ، اورد فرود من ی گونه یرو و کرد بلند دستشو هم تایآز

 از یمختار استاد ؟؟؟؟ زد منو االن چرا نیا ، زد ام خشک سرجام

  ، تایآز سمت اومد و شد بلند زشیم پشت



 
 
 

 

 بلند هخامنش خانم رو دست چرا خانم تای؟؟؟؟؟؟آز!؟ هیکار چه نیا:استاد

  ، دیکرد

 ! ؟ کرد بلند روم دست دوستش چون:  تایآز

  دیبع شما از رفتار نیا خانم نبیز:  استاد

  گو گنده اشغال ، است تفاله نیا ریتقص:  نبیز

  ، رونیب رفت کالس از و زد رو حرفش

 رهیبگ میتصم شما دو هر زشت رفتار یبرا دیبا دانشگاه ریمد:  استاد

 نبیز و خودم فیک ، رونیب رفت کالس از و کرد گرد عقب یمختار

 و شدم خم دعوا نیح در بود افتاده نیزم یرو که خودکارم ، برداشتم

  ، برداشتم

 ، ریبگ سن بچه زن ادینم اون ، نگــرد یمختار استاد ور دور: تایآز

  منه مال اون

 اومدم کالس از و دادم تکون رو سرم و کردم نگاهش چشم گوشه از

 چرون چشم نیا یچ از بگو اخه زونیاو واقعا تایآز نیا ، رونیب

 هی که ، نییپا اومدم ها پله از ، چه من به اصال الیخیب اومده خوشت

 اورد رو دستش که دمید رو یشخص هیسا و افتاد وارید به نگاهم لحظه

 ......و گردنم پشت سمت

 *130پارت*     �� مغرور یـانروا��فرمـ#_

 ـــــعی،سر گردنم پشت سمت اورد رو دستش که دمید رو یشخص هیسا

  ، دمیند یزیچ یولـــــ برگشتم

 شد بلند یمختار استاد داد یصدا که اومدم نییروپا یآخر پله چندتا

 کننیم دعوا و گرفتن رو هم یا قهی فرهمند استاد با دمید که برگشتم

 ....  که تو کور مگه....  ـــــزیه چرون چشم:  فرهمند



 
 
 

 

  ؟؟یچـــــ که: یمختار

 به دشیکوب و کرد یمختار استاد صورت حواله یمشت فرهمند استاد

  ؟!؟ یعوض نامرد ؟!؟ یندار ناموسس:  زد داد و وارید

 گردنت یندازیم ریزنج هااان شهیم ناموست یادعا االن تو:  یمختار

  ؟!یحاج ؟؟؟پسریکنیم زرزر من واسه بعد

 یادیز گوه یدار تو و بود اتاق یبرا عکس اون نخور گوه:  فرهمند

  ندارم مردم ناموس به یکار گهید ، باشم اصال یچ هر ، یخوریم

....  نکنه:  زد داد و زد فرهمند استاد یپا ساق به یلگد یمختار استاد

  کرده رهیگ ششیپ گلوت ، اره.....  م...هـ....تو

 با و شد شتریب تشیعصبان زد یمختار استاد که یحرف با فرهمند استاد

  دمیم نشونت حاال:  گفت داد با و یمختار استاد شکم ریز زد زانو

 تو:  گفت و سمتم اومد و گرفت گوسفند هی مثل رو یمختار استاد گردن

 و باش زباله هی مثل نکهیا نه بزن ایب حرف مردونه و مرد یمرد اگر

  بزن دید رو همه

  نکرد ریگ گلوت که نگـــو هه:  یمختار

 بودن ستادهیا دانشجــوها تمام ، کردن هم حواله یمشت زمان هم دو هر

 جداشون نیکنیم نگاه نیسادیوا چرا:  دمیکش ـــغیج ، کردنیم نگاه و

  نیکن

 و کالس یپسرا از چندنفر هی که اومدن خودشون به انگـــار ام غیج با

  ، کــــردند جداشون هم از دانشگاه یپسرا هیبق

 هم کالس یپسرا از دوتا ، بودن گرفته رو فرهمند استاد فقط نفر شیش

  ، یمختار استاد

 چخبره نجــاهیا بده حیتوض یکـــی:  گفت و اومد هراسون دانشگاه ریمد

  فرهمند یاقا دیبع شما از ؟!؟



 
 
 

 

 شونه رو ذاشتیم دست داشت یمختار استاد نیا یکاووس یاقا: فرهمند

  ، مردم ناموس

 ! ؟ داره قتیحق یزیچ نیچن یمختار استاد:  ریمد

  خورهیم گوه داره نه:  یمختار

  یفهمیم داد خواهرت کارات نیا تاوان که یروز فردا:  فرهمند

  ؟!؟ یک شونه رو بزار دست خواستیم:  ریمد

 یمختار یاقا دمید که ومدیم نییپا پله از داشت هخامنش خانم:  فرهمند

 یکی کرد هس انگار هم هخامنش خانم ، اش شونه سمت اورد دستشو

  کنار دیکش خودشو عیسر یمختار یآقا که برگشت سرش پشت

 یمختار استاد نیا ، شد بلند ها زمزمه شد ساکت فرهمند استا که نیهم

 ونیم و سمتش رفتم قدم چند یمختار یصدا با گذشته حدش از گهید

  دمیپر نشیدروغ حرف

 ...... و دینشن کردم صداش من:  یمختار

 نیگفت و نیداشت یرفتار نیچن هم امروز ، هیکاف یمختار استاد:  غوغا

 یرفتار نیچن دیدیم اجازه خودتون به چطور ؟!؟ چطور دیزد صدام

 ! ؟! دیکن

 ......  من نینزن تهمت:  یمختار

  نیکن ولم ؟!؟ یچ من هااا یچ من:  فرهمند

 دییبفرما شما فرهمند استاد ، دفتر دییبفرما شما یمختار استاد  : ریمد

  کالستون سر

 ها پله از و گرفت شیشونیپ به رو دستش حرف بدون فرهمند استاد

 آدم هنوز دمیفهم نـــکارشیا با ، ســرش پشت به هاهم بچه ، باال رفت



 
 
 

 

 یاونجــــور بود یخون لبش کنار و نشیب ، دارن وجود رتیباغ یها

  ، داره سردرد معلوم گرفت شیشونیپ به رو دستــــش که هم

 رفتم و اوردم در رو بودم دهیخر که یمحمد گل بسته ام فیک داخل از

 بود اخمو کم هی رمردیپ هی که خونه آبدار مسئول کمک به ، خونه آبدار

 وانیل کنار هم نبات کهیت دوتا و کردم آماده یمحمد گل نوش دم هی ،

 رفتم و برداشتم رو نبات و دمنوش وانیل هی یحاو بشقاب و درمنوش

  زدم در و کالس سمت

  دییبفرما:فرهمند استاد

 ییصدا با و جلوش گذاشتم رو بشقاب و زشیم سمت رفتم و شدم وارد

 جلو که گذارم سپاس یلیخ ازتون:  گفتم ان بشنوه هم کالس هیبق که

    نیگرفت رو یرفتار نیهمچ

 ، دادن درس کرد شروع و بلندشد ، نشستم سرجام و کردم گرد عقب

  ، نشست شیصندل یرو و نوشت درشت و زیر نکته رو تابلو کل

  نیکن ادداشتی نیتونیم:  گفت و خورد رو دمنوش از کم هی

 هارو نکته تمام ، نوشتن یبرا کردم حمله و برداشتم رو خودکارم

  بود دو ساعت کردم ساعت به ینگاه ، نوشتم

 تکرار رو اسم هی فقط ،ذهنم نزدم حرف هوداد با ساعت سه االن

  هوداد کردیم

  اومدم خودم به هوداد یصدا با

  ستمین فردا منچون میمونیم شتریب ساعت سه امروز:  استاد

 داد درس کامل ساعت سه ، دادن رو درس ادامه کرد شروع و شد بلند

 یلیخ رونیب برم کالس از یچ مثل که تموم بگه بودم منتظر فقط ،

 انیپا:  گفت و شد بلند شیصندل رو از ، ساعت سه نیا شدم خسته

  یهمگ دینباش خسته کالس



 
 
 

 

  میبر بدو غوغا:  نبیز

 کافه کنار از ، رونیب زدم دانشگاه ساختمان از و کردم جمع رو لمیوسا

 ، سمتم ومدیم داشت که دمید رو یمختار استاد که نبیز همراه میگذشت

  ومدین پشه تا بدو خودت قول به:  گفتم و نبیز بازو به زدم آرنج با

 دانشگاه در از و برداشت پا تند تند سمتمون ادیم داره یمختار دید تا

  کردنیم کل کل و بودن ستادیا پشیاک و تایآز ، رونیب میرفت

  ؟!؟ باشه تونهیم یک یعنــــــی جان ی،ا رو چشماش نگاه:  تایآز

  باهاش زدمیم رل استادمون شدیم نیا شدیم یچ ، بوره موهاش نگاه_

  یواااا داره گونه چال نگاه نگاه: تایآز

  خودت یبرا یمختار تو کن یچرون چشم کمتر تایاز_

  بسته رو از رو رشیشمش من با که یمختار:تایآز

  دنید پسر هی باز حتما! ؟!زننیم حرف یک درمورد نایا: نبیز

 صحبت و بودن ستادهیا ها استاد هم دانشگاه یورد در چپ سمت طرف

 جان مغرور جناب به دمیرس و کردم دنبال رو نگاهشون کردنیم

 دمیدو..... یهوداد......... بودم تنگش دل من چقدر....  یاله.....

 .... طرفش

 . گرفتم جا بغلش تو کرد باز برام دستاش

 ... آرامش: گفت و دیبوس رو میشونیپ

 گل:  داد ادامه و دیبوس رو ام گونه رو شد خم و داد فشارم خودش به

  گل یبرا

 که گرفتم ازش رو گل دسته و گرفتم فاصله ازش  و رفتم عقب کم هی

 ..... دمیشن رو کیالست یها غیج و نیماش بوق یصدا......هو هی......

 



 
 
 

 

 ممنون از همه ی کسایی که حمایتم کردن و رمانو خوندن 

 این داستان ادامه داره.....

                                 

 

 

 

 

 

 


