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 !برو ميكنم خواهش متيو-

 

  گفت و كرد اخمى

 

 . متيو نه توعم مت من مياد بدم مت نميگى بهم ديگه اينکه از+

 

 گفت؟ چى بابابزرگ نديدى مگه-

 

 .توييم منو مهم ولش اونو+

 

 . كنيم قبول اينو بايد تو منو-

 

 . نميكنيم قبولش ما ليا نه-

 

  گفت و نشوند لبهام رو کوتاهى ى بوسه

 

 .ميکنن پيدامون االن نگو چيزی هيس! هيس+

 

  شدم ساكت و زدم لبخندى

 . گاهمون مخفى تو اومديم و رفتيم در كه ميگفت زور داشت دوباره بابابزرگ

  به نداشتيم مزخرفشو آدما و عمارت حوصله بار هر که بود اتاق ها پله زير جا يه

 . ميبرديم پناه اونجا

  زد صدام اروم متيو

 

 ! هي،ليا-



  ميخوادا بوس دلم

  كردم زمزمه اسمشو عصبى

 

  نگو چرند متيوووووو+

 

 .ديارم اين نصف پادشاد من رفته يادت اينكه معل نزنا حرف آقات حرف رو-

 

 !! ديگشم نصف ى ملكه منم خب+

 

 ! هستم قلبتم پادشاه من-

 

 ! قلبتم ى ملكه منم+

 

 .نخواستم باشه باااشه-

  

 روى ای بوسه و زدم صداش که بود برگردونده روشو ميكنن قهر که هاى بچه مثل

 . کاشتم گونش

  شد تبديل لبخند به سريع ولى داشت اخم 

  رفتن كه بوديم فهميده و بود شده دور نگهبانا صداى

  

 چطوری؟ جيکوب و جک پيش رفتن با+

 

 گذشت؟ شيطونا اون از ميشه مگه!عالی-

 



 شد مطمئن وقتى كرد نگاه اطرافو و دور چشماش با كمى و كرد باز راهو در احتياط با

 .بيرون برم کرد کمک بهم و بيرون پريد نيست كسى

 تو های مخروبه به نگاهى جلوتر رفتيم و كرديم حركت پشتى عمارت در از بدو بدو

 دستاي محكم ترس كمی با من بودو تاريک تاريک هوا! ها مخروبه انداختم،كشور كشور

  رو متيو

  شدم زنى كردن گريه و ناله صداى متوجه يهو كه برميداشتم قدم باهاش و بودم گرفته

 

 ! مت هى+

 

  جانم؟-

 

 ! ميشنوى؟+

 

 چيو؟-

 

 .رو ناله صداى+

  

  دردسر؟ تو بندازى جفتمونو كه نميخواى بريم بيا ليا-

 

 ؟ها و کمک خواستناشونو ناله نميبينى باشه دادن جون حال در شايد مت ولى+

 

 ! تاريکيه ديار اينجا ليا-

 ببينی؟ چی ارواح و تاريکی جز داری توقع

 

 .افسانن يه فقط ارواح مت نگو چرند+

 



 .ديدن رو اونا که ميکردن تعريف ها بچه از بعضی حتی نيستن-

 

 .کنم کمک زن اون به و برم ميخوام من مت+

 

 .زن اون نه کن فکر خودمون مشکالی به نشو،االن بچه ميکنم خواهش ليا-

 

 شدی؟ سنگدل انقدر چرا مت+

 

 .شدم وارد و رفتم داشت شکسته های شيشه که ای مخروبه سمت قدمی بهش توجه بدون

 .داشت خشک و چوبی ی پله چند فقط و نداشت در

 آروم خودمو ميکردم سعی که ميشد خونه انداز طنين گوشخراشی و بد صدای قدمم هر با

 .نکنم فکر شوم چيزای به و کنم

 .چهار در سه اتاقک يه مثل! بود کوچيکی ی مخروبه

 که نبود ازش خبری اما کنم پيدا هارو ناله صدای صاحب تا زدم ديد و گشتم رو خونه کل

 .نبود

 شکل بد و چندش های عنکبوت تار از پر رنگ کرمی های پرده و بودن پوسيده ها فرش

 .بودن

 .بود زمين روی پخش خرده شيشه کلی

 .کردم حس شونم رو دستيو که ميکردم وارسی رو خونه داشتم

 .شدم متيو متوجه که شدم متمايل عقب به ترس با

 

 .دختر بريم بيا+

 

 .بود ناله صدای! مت شنيدمش من اما-

 

 .لطفا کن بس! االن ندارم،حداقل ارواحو و جن با گرفتن ارتباط حوصله اصال ليا+



 

 ! ترسو بابا برو-

 بود؟ کجا جن

 

 کشيده زمين روی داشت که خونی رد و شديم پنجره بودن باز و تيک صدای متوجه يهو

 .ميشد

 تاری تصوير بعد و ديدم ای سايه بعد ثانيه چند.نرسيدم چيزی به اما کردم دنبال خونو رد

 ديدم ميکرد ناله و آه بيحال هنوز و ميشد کشيده زمين روی داشت که جون بی جسد يه از

 کشيدم جيغ که

 

 وايستاااااااااااااااااااا+

 رفته چشماش سياهی ديدم که متيو سمت شد،برگشتم غيب چشمام جلوی از چيز همه يهو

 !مياد بيرون کف دهنش از داره و

 ميوفتاد؟ اتفاقی چه داشت من خدای وای

 .ميزدم زار و ميدادم تکون و ميداد جون زمين رو بيحال که متيويی جيغ و اشک با

 

 (متيو)

 

 اين و کنه ازدواج اون با و شه الکساندر زن بايد ليا گفت شام ميز سر دوباره پدربزرگ

 هر کنه،به تصاحب منو ماه نداشت حق کسی بودم زنده من وقتی تا! بود محال امر يه

 .شده که قيمتی

 .گاهمون مخفی تو اومديم و کرديم فرار ميز سر از

 .مياورديم پناه بهش پدربزرگ با دعوا بعد هميشه که داشتيم عمارت پشت جايی يه

 زمزمه چيزاييو نامفهوم خيلی و بود خوابيده پاهام روی که انداختم ليا به نگاهی

 .خواب تو ريختن اشک و خوردن تکون کرد شروع که گذشت يکم.ميکرد

 شروع و توبغلم کرد پرت خودشو محکم خيلی و شد بلند سراسيمه که دادم تکونش نگران

 :کرد زمزمه ای دورگه صدای ريختن؛با اشک کرد



 

 .برنميام ديوا اين پس از تو بدون من! مت نرو وقت هيچ! بود بدی کابوس+

 

 . شد تموم عزيزم هيس! هيس-

 .نميرم که معلومه

 

 .ببرنت بزور نده اجازه حتی+

 

 .خانمم باش آروم! هيش چشم-

 

 .لبم رو گذاشت لباشو و برگردوند سرشو که زدم گونش روی اشک روی ای بوسه

 !بود زندگی واقعا ميبوسيدمش،اون محکم

 خدا که بود ای عمه دختر بهترين اون.ميکردم صرف زندگيم ی لحظه به لحظه اونو من

 و نميدونه اليقش منو پدربزرگ اما داريم دوست همو که ساله پنج داد،دقيقا هديه بهم

 .کنه ازدواج الکساندر با بايد که ميکنه اجبار

 .بود ليا ی بزرگه دايی پسر همون يا من عموی پسر الکساندر

 !ببينم الکساندر پيش اونو نميتونم من

 .پدربزرگ ی احمقانه دستورای از امان اما! الکساندرو نداره دوست خودشم

 رها دستامو و شه کسی مال نداره حق اون که ميدونستم اينو اما کنم چيکار بايد نميدونستم

 !کنه

  گفتم لوسی با و کشيد بو و گردنم تو کرد فرو سرشو

 

 !مياد خوابم مت+

 

 ^^زندگيم بخواب-

 



 .کنن پيدامون بيان که االناست اما+

 

 .نترس کنن پيدامون نميتونن گاهيم؟ مخفی تو رفته يادت-

 

 .ميترسم من مت+

 

 .نميشه چيزی نباش نگران-

 

 .بيرون ميرفتيم ماهم نگهبانا رفتن از بعد هميشه عمارت؟ برنميگرديم+

 

 .ميکنيم صبح اينجا امشبو-

 

 بکشه؟ مارو ميخوای+

 

 بده؟ مگه ميرسيم بهم دنيا اون تو و ميميريم باهم حداقل بکشه ميتونه اگه-

 

 .عاليه خيليم اصال نه+

 

 .اينجاست مت عزيزم نترس-

 

 .کنم تمکينش و کنم ازدواج الکساندر با نميخوام کنيم،من خودکشی باهم بيا اصال مت+

 

 .غريدم خشم با

 

 زدنه؟ حرف طرز چه اين ليا شو خفه-



 

 :گفت دلجويانه

 

  ببخشيد باشه+

 

 .خوابيد و سينم رو گذاشت سرشو و

 

 بعد_روز#

 

 (ليا)

 

 سمت رفتم و بيرون اومدم يواشکی گاه مخفی از متيو با خداحافظی از بعد صبح امروز

 .شم حاضر گذاری تاج مراسم برای تا عمارت

 .کردم بود متيو ی هديه و داشت ماه پالک که گردنم توی گردنبند به نگاهی

 !متيو ماه ی ملکه! بودم ماه ملکه من آره

 و چندين دوستای از يکی ماری.شد اتاقم وارد ماری که ميکردم حاضر لباسامو داشتم

 .ميکرد زندگی خونه يتيم توی و بود داده دست از خونوادشو که بود من ی ساله چند

 و شدن راضی پدربزرگ ی عمه من زياد اصرارای به بودم شده آشنا باهاش که روزی

 .کنه زندگی پيشم بياد دادن اجازه

 

 ميکنی؟ چيکار داری باش زود ديگه بيا بدو!! دختر هی!!!! ليا:ماری

 

 !!نيست که کشک گذاريه تاج مراسم! ميام دارم ماری نزن غر+

 

 .کشتتمون خرفت پير ببينم بدو-

 



  گفتم و کردم ای خنده

 

 پدربزرگ؟+

 

 .دوسر ديو آره گفت و خنديد سرخوش

 

  گفت و زد چرخی ماری

 

 خوبه؟ من لباس ليا+

 

 !عاليه آره-

 

 .نگو الکی+

 

 .شدی عالی واقعا ندارم شوخی باهات منکه-

 

  ميزد صدام که شنيدم پدربزرگو صدای

 

 .بوده پدربزرگ فشارای از بدون مردم و کردم سکته امروز من اگه ماری وای+

 

  گفت و خنديد ريز

 

 .نداريم شانسا اين از ما نميميری هعييی-

 



 نميميرم نکنم خاک رو تو تا سفيد چشم ی دختره شو ساکت نه؟ هست خداتم از! عجباااا+

 .نباش نگران

 

 نکنم؟ دفن رو تو من معلوم کجا از-

 

  گفتم غم کلی با من اما گفت خنده و شوخی و ذوق با اون

 

 ميشم خوشحال خيلی باش مطمئن بدم شدن الکساندر دلبر به تن کنن مجبورم اگه! آه+

 .کنی دفنم و بميرم زود خيلی

 

 .کرد بغلم محکم و جلو اومد

 

 .نده عذاب حرفا اين با خودتو انقدر نميمونه اينطوری مطمئنم من! ليا نباش نگران-

 

 وقار با و متين ی ملکه يه مثل و نکنم فکر چيزی به کردم سعی و کشيدم ای کالفه پوف

 .برم جمعيت سمت به همراهش و برم راه

 ميخواست دلم بود سالم نوزده تازه من! غلطا اين به چه منو اما باشم مودب بودم مجبور

 .بخورم پاستيلمو تلويزيون جلوی بشينم و پايين بخورم سر ها نرده از

  شدم متيو متوجه شديم که سالن وارد

 خيلی باهاشون و بود خوشدوخت واقعا لباساش.بود شده خوشگل چقدر!! من خدای آه

 داد همه جلو و برم  و شم پدربزرگ های شکنجه بيخيال ميخواست بود،دلم شده خوشتيپ

 !حيف اما منه مال اين بدونين همه آهای بزنم

 .باشم عشقم معشوق راحت خيال با نميتونستم که حيف اما

 .بدم هديه عشقم به چيزی غم جز نميتونستم که حيف اما

 نبراشو نبودم دردسر جز هيچی که حيف اما

 



 متيو بر و دور هی بود شهر اصيل و قديمی های خونواده از که زشتی و جلف دختر

 با و کنم تحمل نتونستم که بودم خيره بهشون خشم ميگرفت،با گرم باهاش و ميپلکيد

 با و متيو سمت کردم رو و سمتشون رفتم  داشتم کردنش مخفی در سعی که حرصی

  گفتم عصبانيته از بود معلوم که ای مزه بی لبخند

 

 عمارت پشت ساعته نيم دخترت؟ دوست پيش بری کنی ول جونو هانا نميخوای مت+

 ! دختره منتظرته

 

 اينو هانا دختره اون حال گرفتن برای و نبود منتظرش کسی ميدونستم که همونطور

  گفت و شد دمق و ناراحت بينيم پيش گفتم،طبق

 

 متيو؟+

 

 هانا؟ بله-

 

 داری؟ رابطه کسی با تو+

 

 ميشه سالی پنج آره-

 

 .آهان+

 

  گفت و کرد نگاه بغض با

 

 نگفتی؟ حاال تا چرا پس+

 

 .باشه داشته ربطی بهت نميکردم فکر و نپرسيدی چيزی تو چون-



 

 بود شده بد داشت که بغضی از حالم.شد دور ازمون سرعت به و برداشت کيفشو دختره

 .کنه گريه بزار بهش بدم رو متيو نميتونستم اما

 

 دخترم؟ دوست پيش برم+

 

 .شو ساکت-

 

 .که پشته اون گفتی خودت+

 

  گفتم و زدم پاش به محکمی لگد که بوديم خيره جلو به جفتمون و نزدم حرفی

 

 کنن؟ نگات دخترا همه که کردی خوشگل انقدر چرا+

 

 .پام گرفت درد يواش ليااا-

 

 .بشکنه بزار بدرک+

 

 .نميکنم نگاه منکه ميکنن نگاه اونا خانم حسود-

 

 شن؟ کور چشات ميخوای نکنه کنی نگاه نبايدم+

 

 !دخترمی دوست ميفهمن برسی،همه انفجار حد به و شی قرمز ديگه يکم ليا-

 



 که بود مونده آب قطره چند خوردمش؛تهش نفس يه و برداشتم ميزو روی آب ليوان

  گفتم و صورتش تو ريختم همشو و متيو سمت گرفتم

 

 .کنن نگاه بهت ميدی اجازه باشه آخرت بار+

 

 پيشش بريم زد صدامون پدربزرگ که بود زده زل بهم جذابی لبخند با

 

 : گفت و كرد كوتاهى تعظيم كه ايستاديم پدربزرگ جلوى و رفتيم

 

 . فرارسيده بودم منتظرش سالها كه روزى باالخره خب+

  ميكنه سپرى سالگيشو نوزده داره االن و شده مستقل و گذشته سالش هجده از عزيزم لياى

  براى نيازى ديگه و رسيده سالگى ينج و بيست سن به عزيزم و كوش سخت پسر متيو و

 . كنيم برگزار رو گذاري تاج مراسم ميتونيم و نيست كردن صبر

  كنم اعالم بهتون بايد كه ليا و الكساندر به راجع هست موضوعى يه قبلش اما

 

 . بود خط ته بستم،اينجا درد با چشامو

 

 گفت مت يهو

  

 مرخص من و بزارين منو تاج اول ميشه اگر داره بدى حال دوستام از يكى پدربزرگ+

  و شم

  كنين صحبت الكساندر و ليا به راجع بعد

 

 . ميزد حرف اينطور راحت شدم،چقدر بهش خيره متعجب

 . ميباريدم راحتيا اين به نبايد بودم ملكه من بود،اما گرفته بغضم



 سر روى رو تاج انگليسى و عربى ى كلمه چند خوندن از بعد و كرد موافقت پدربزرگ

  متيو

 . من سر روى بعد و گذاشت

 بوسيد ييشونيمونو و كرد نگاه جفتمون به خوشحالى با

 :كرد اعالم و 

 

 پادشاه متيو و تاريكى ديار يعنى ديار اين شرقى قسمت ى ملكه ليا بعد به حاال از+ 

  قسمت

 جانشينان بيامرزم خدا همسر و من! نداره دستوراتشونو از سرپيچى حق كسى و غربيه

 خودشونو تالش ديار اين آبادانى براى كه دونفرن اين حاال و كرديم انتخاب خودمونو

  ميشن من سرافرازی و اينجا آبادانی باعث و ميکنن

 

 ...... حاال و+

 

 ! پدربزرگ-

 

  نميفهميد هيچى اون انگار اما بدم بروز بودنمو ناراحت كردم چشام،سعى تو شد خيره

 . اينجا بيا الكساندر

 خودمو ى فاتحه من و شد پدربزرگ چشماى به خيره و جلو اومد غرور با الكساندر

 .خوندم

 معرفيمون مردم به و کنه انتخاب الکساندر نامزد عنوان به منو بود،ميخواست ظلم کارش

 بودم؟ کرده حقش در ای بدی چه من مگه ميکرد؟ اينطوری چرا کنه،اما

 

 .....که بگم و کنم معرفی بهتون رو ليا و الکساندر ميخوام حاال:پدربزرگ

 

 با و ايستاد بزرگ پدر کنار و جايگاه باالی رفت شد،مت قطع متيو صدای با حرفش

  گفت بشنون همه که طوری بود مانند داد که صدايی



 

 کی؟ با کی ازدواج کنن،اما صحبت باهاتون ازدواج يه به راجع ميخوان پدربزرگ+

 .نداره ای عالقه هيچ بهش که کسی با کشور اين ی ملکه

 اين آبادانی برای تالشمونو تموم بايد و شديم همکار اينجاست ی ملکه االن که ليا با من

 .بديم انجام ديار

 به مجبورن و برسن اينجاشون کارای به نميتونن ديگه کنن ازدواج ايشون اگر و

 .ميشم تنها دست من و برسن خونوادشون

 

  گفت و پدربزرگ سمت کرد رو

 

 اصال کارتون اين و هستين الکساندر و ملکه بين اجباری ازدواج يک خاستار شما+

 .نيست درست

 اين کردن منقضی حق ملکه حقوق از حمايت و سرزمين اين جديد پادشاه عنوان به من و

 .کنسله قضيه اين پس دارم آينده ماه شش تا رو ازدواج

 

 ميکرد نگاهش خشم و بهت با بشه،پدربزرگ انجام گذاری تاج اول گفت چرا ميفهمم حاال

 !هورااااااااا بريدم ما بارم بزاره،اين تاجو اول بود گفته چرا فهميد تازه و

 

 به بادی و گرفتم خودم به ای جدی سمتش،حالت رفتم و دوختم متيو به دانمو قدر نگاه

 گفتم تر کلفت صدای با و انداختم گلوم

 

 !پادشاه متشکرم+

 

  گفت و خنديد

 

 !من ی ملکه نداشت قابلی-

 



 .نمياد بهت اصال زدن حرف رسمی مت وای+

 

  گفت و خنديد گلو تو

 

 .شيم مودب و جدی ميخوان اينا که اونقدر بتونيم ما نکنم فکر-

 

 .شديم کردن شادی مشغول و شديم گم جمعيت بين و زدم لبخندی

 

                       **** 

 

 بی که زد کتکش زد،اونقدر کتکش حسابی و زد صدا رو متيو پدربزرگ مهمونی از بعد

 توجهی کردم التماس و زدم زار چی ميکرد،هر ناله و شد پخش زمين رو بيهوش و حال

  ميزد کتکش فقط و نکرد بهم

 ياد و گفت محکمی آخ که بغلش تو کردم پرت خودمو و گرفتم دستشو و سمتش رفتم

 نشوندتم و گرفت جون بی دستمو که عقب کشيدم خودمو شرمندگی با و افتادم زخماش

 .خودش کنار

 

 .نکن مياد دردت+

 

 .سرجات بيا عقب نکش! توله ميشم آروم تو بغل با بازم باشم موتم به رو اگه من-

 

 خيلی بکشی درد و بخوری کتک همش بخاطرم ميخوام،نميخوام معذرت خيلی من مت+

 .شرمندم

 

 !ک نميکنم حس اينارو شده حبس تو دست به من احساسای تموم-

 



 دادم باريدن ی اجازه چشمام به و شکستن ی اجازه بغضم به و کردم بغلش محکم

  گفت و کشيد کمرم رو وار نوازش دستشو

 

 خب؟ بسوزه،بسه بيشتر زخمام ميشه باعث ميکنه تر بد حالمو هات گريه ليا+

 

 .مت بزنن کتکت من خاطر به همش نميخوام من-

 

 .ندون مقصر خودتو انقدر+

 

 .بکشی دوش به مشکالمو مجبوری که ميخوام معذرت حقيقته،خيلی اين اما-

 

 !بگيرم جون بزار نازم،بخند ماه ديگه بسه! شده قرمز چقدر دماغش نگا نگا+

 

  گفت و کرد ای خنده تک که کردم لوس خودمو و شدم خيره چشماش تو

 

 !! سرماااا به ميزنه توتيت شاه لباس اون هوس ميشم بچه بدی ادامه ديگه يکم+

 .ميسوزن زخمام اتاق تو برم کن کمکم پاشو

 

 .من اتاق بريم نه-

 

 چرا؟+

 

 .ببندم زخماتو-

 

 .ميشه بد ببيننمون اگه+



 

 .ديگه بزنه کتک منم ميخواد تهش مثال؟ ميشه چی-

 

 .ميکشتمون مطمئنن اينبار خير نه+

 

 ميشيم راحت دستش از حداقل بکشه بزار اصال-

 

 !ليا+

 

 جانم؟-

 

 نه؟ مگه ميخوای منو بازم شدم يا بودم فقير يتيم بچه يه ماری مثل اگه+

 

 .زدم زل بهش دلخور و کردم اخمی

 

 .کنيم تجربه فقرو باهم تا ميگيرم دستتو باشی فقيرم اگه حتی-

 

 .کرد نوازش موهامو و زد پهنی لبخند

 

 .باال بريم بدو خب+

 

 .خودم اتاق برم من بهتره ليا-

 

 .بيا نيست+

 



 باهم تا داشتم نگه بازوشو و کردم نگاهش ميرفت،غمگين راه درد با واقعا و ميزد لنگ

 خيس دستشو کف که خونی و دستش رو زخمای متوجه که بگيرم دستشو خواستم.بريم

 .کنم مداوا زخماشو زودتر و باشم آروم کردم شدم،سعی بود کرده

 .زدم زل بهش و شديم اتاقم وارد و باال سمت کرديم حرکت

 

 ميريم؟ کجا+

 

 .حموم-

 

 .ميرم خودم شدی؟ ديوونه+

 

 بری؟ خودتم ميخوای داغون و زخمی وضع و سر اين با نکرده الزم-

 

 و پاهاش جلو زدم زانو و آوردم در تنش از پيرهنو و ندادم بهش زدن حرف ی اجازه

 کرد بهمون نگاهی تعجب با شد اتاق وارد ماری لحظه همون که کردم باز شلوارشو زيپ

 .بيرون رفت سريع و کشيد هينی و

 ! رفت آبروم من خدای وای

 -_-زدنيه زانو چجور اين آخه من به نميکنه،لعنت خودش با که فکرا چه االن

 

  گفتم که بود انفجار حال در خنده از متيو

 

 !کوفت+

 

  گفت و زدن قهقهه کرد شروع يهو

 

 .کرد بدی بد فکرای چه کا وای-



 

 .خان حيا بی شو ساکت+

 

 .درآوردم شلوارشو حرص با من و ميخنديد ريز ريز

 بره کنم کمکش و نکنم نگاهش ميکردم سعی من بودو ايستاده جلوم شورتک يه با

 .بود کبود و بود برداشته خراش بدنش حموم،تمام

 و کشيد بو عميق که وان تو ريختم خودمو شامپوی و کردم ولرم آبو و حموم تو رفتيم

  گفت

 

 .ميده تورو بوی اوممم+

 

 بشينه وان تو کردم کمکش و گرفتم بازوشو و خنديدم ريز

 

 .ميام االن کن صبر+

 

 .ميشورم خودم برو-

 

 .کن صبر.خودتو بشوری ميتونی معلومه کامال دردت از توهم اخمای از+

 

 .باشه سختت نميخوام-

 

 .راحتم+

 

 .بيا برو باشه-

 



 سفيد شلوارک تاپ و درآوردم تنم از مشکيو سفيد مزخرف لباس اون و بيرون رفتم

 .شدم حموم وارد و بستم کش با و کردم جمع گرد سرم باال موهامو و پوشيدم ای مشکی

 

 ميکنم؟ سکته نميگی اوه اوه+

 

 !چرا؟-

 

 آخه؟ خوشگل انقدر+

 

  گفتم و خنديدم

 

 بگير دهنت اون به زبون يکم مريضی مثال-

 

 مريضم؟ من گفته کی+

 

  گفت و انداخت باال ابرويی

 

 .منو بشوری اومدی کمک بهونه به کنی چرونی چشم ميخوای عاشقمی تو+

 

 .اومدم وظيفم رو از فقط من گفته؟ کی-

 

 !ببينی منو ميخاست دلت کن قبول+

 

 !!!مت-

 



 .بود گرفته حرصم جور بد اما ميکنه شوخی داره زد،ميدونستم ای شيطانی لبخند

 سمتش رفتم و برداشتم قدم آروم آروم ناز با و اغواگرانه لحن با و انداختم بهش نگاهی

 با و گرفتم ازش محکمی گاز روشو کشيدم بار چند انگشت با و کردم ناز لختشو بازوی

 و نره بيرون گفتنش آخ صدای تا دهنش رو گذاشت دستشو که کردم نگاهش حرص

 بخوره کتک دوباره

 

 رو معلوم خيلی و کامال گازم کردم،رد ولش و سوخت دلم که ميکرد نگاهم مظلوم اونقدر

 بود مونده بازوش

 

 !!دستمو ببين ليا وای+

 

 .داری صاحب ميفهمن همه! بهتر-

 

 تو؟ شدی حسود انقدر يهو چرا آخه+

 

 .....الکساند با و بدم بزرگ پدر اصرارای به تن يا برسم بهت قراره نميدونم چون-

 

 .داشت درد فقط و فقط و نداشت لذتی بوسيد،هيچ وحشی و محکم و لبام رو گذاشت لبامو

  گفت و شد جدا ازم دقيقه چند از بعد

 

 .بشنوم خوشگلت لباس از عوضيو ی پسره اون اسم وقت هيچ ديگه نميخوام+

 

  گفت که نگفتم چيزی و کردم سکوت

 

 .ليا کن نگاهم+

 



 .مت بيخيال-

 

  گفتم و ترسيدم نگاهش کرد،از نگاهم تعجب با که برگشتم

 

 ديدی؟ جن چيشده+

 

 !لبات-

 

 لبام؟+

 

 .شده کبود و خونمرده-

 

 .شده کبود خيليم بله ديدم که آيينه جلو رفتم و کشيدم هوفی

 آروم آروم کردم شروع و ريختم خيسش موهای رو و برداشتم شامپورو و نگفتم چيزی

 کامل دقت با کردم سعی و بود برداشته کوچيکی خراش موهاش،پيشونيش شستن

 .نياد دردش که بشورمش

 .رفت توهم اخماش که شستم انگشت با زخمشو دور ی خونابه

 .بيرون بياد گفتم بهش کردم کفی قشنگ که موهاشو

 کشيدم بدنش رو آروم و کردم کفيش و برداشتم ليفو که ايستاد دوش زير

  شستم بدنشو و گرفتم دستام تو دستاشو

 !پدربزرگ به بود،لعنت شده خونمرد و کوفته بدنش جای همه تقريبا

 

 مت؟+

 

 جانم؟-



 

 ميکنه؟ درد خيلی+

 

 .نه-

 

 .نگو الکی+

 

  ميشه خوب زود نباش نگران-

 

 .برات بميرم الهی+

 

 .ديوونه نکنه خدا-

 

 .ميخوری کتک بخاطرم همش! بکنه+

 

 .خانوم نداره عيبی-

 

 حاال شستم زخمارو سختی به و کشيدم پاهاش رون رو نرمی به ليفو پاهاشو جلو نشستم

 گفتم خجالت با و پاشدم يجا بدد مونده

 

 بيا بشور خودتو بيار در شورتتو بدی انجامش بايد خودت که يجا موند فقط شدی تموم+

 .کردم آويزون رختکن تو رو بيرون،حوله

 

 .ميام االن منم برو دلم عزيز باشه-

 



 ميشورم من لباس سطل تو بزارتش بشوری شورتتو نميخواد برداشته خراش دستت کف+

 .ميارمش برات

 

  شد اتاق وارد ماری که نشستم اومدنش منتظر و بيرون رفتم

 

 کجاست؟+

 

 کی؟-

 

 !!!!آقاتون+

 

 !حموم-

 

 باشه؟ حموم چرا تو اتاق تو+

 

 کردن حموم تنها نای و حال ماری بود خورده کتک کلی بود زخمی چقدر نديدی مگه-

 .نداشت

 

 .نداره خودشو شستن حال فقط داره آوردنتو در زانو به حال ديگه آره+

 

  گفتم و خنديدم

 

 !!پره کجا از دلت که بگو پس-

 

 نميکشی؟ بود؟خجالت کاری چه اون+



 

 .نکردم کاری من-

 

 .ديدمممممممممممم خودم+

 

 .حموم ببرمش درمياوردم لباساشو داشتم فقط من کردی برداشت اشتباه! هيش-

 

 چرخوند حدقه تو چشاشو و انداخت بهم زيرکی زير نگاه

 

 !!!نميکنم باور+

 

 برگردوند روشو زود برهنش بدن ديدن با ماری و بيرون اومد مت بگم چيزی خواستم تا

 بيرون رفت و

 يکم و ديدم بودو پيچيده دورش حوله يه فقط که برهنش بدن تازه رفت ماری وقتی

 .شنيدم صداشو که پايين انداختم سرمو و کشيدم خجالت

 

 آقا؟ به نميدی لباس بشم شدنات سفيد و سرخ اون فدای من+

 

 زير رفتم و بهش دادم و آوردم در بودو اتاقم تو قبل از که لباسايی کمد تو از و شدم پا

 شه تموم پوشيدنش لباس تا خزيدم پتو

 شد حلقه شکمم دور دستش و شد پايين باال تخت دقيقه چند از بعد

 

 قشنگم ماه بيرون بيا پوشيدم لباسامو+

 

 بدجوری بدنش روی های زد،زخم روش ای بوسه که آوردم بيرون پتو زير از سرمو

 ميشد آوار دلم رو غم بهشون کردن نگاه با ميکردن نمايی خود



 

 مت؟+

 

 جانم؟-

 

 پاشو+

 

 چرا؟-

 

 .ببندم زخماتو بايد+

 

 .مياد خوابم خدا رو تو کن ول وای-

 

 کوچيکی ی پنبه و برداشتم رو اوليه های کمک ی کردم،جعبه بلندش و کشيدم دستشو

 .زخماش بستن و کردن تميز کردم شروع و ريختم بتادين روش و درآوردم

  گفت نفس نفس با و شد اتاق وارد عجله با ماری که ميگذشت سکوت تو زمان

 

 !مياد داره اون....کن قايم رو متيو....مت+

 

 پدربزرگ؟؟-

 

 .آره+

 

 !من خدای وای-

 



  تخت زير بره گفتم و بود ايستاده نگران که مت سمت برگشتم

 

 .بدو بروووو+

 

 برم؟ ميتونم زخما اين با ميکنی فکر-

 

  گفت و انداخت بيرون به نگاهی ماری

 

 "باال اومد ها پله از من خدای وای"

 

 .بست درو دستشوييو تو رفت و انداخت اطراف و دور به نگاهی عجله با مت

  کردم سالم و ايستادم که شد اتاق وارد بزرگ پدر لحظه همون

 

 .پدر سالم+

 

 نديدی؟ رو متيو تو دخترم سالم-

 

 نکردين؟ ممنوع ديدارمونو شما مگه+

 

 توعه اطراف و دور ميزنه غيبش وقتی معموال-

 

 تکون جاش از بتونه روزی چند تا ميدونم بعيد زدين بهش شما که کتکايی اون با+

 .بخوره

 

 .همينه درستشم-



 

 ميکنيد؟ اذيتش انقدر چرا خوبيه آدم واقعا اون+

 

 .نميبينم خوشبخت هم کنار اونو و تو نيست،من-

 

 دوران دوست اون ندارم قبول هارو بينی پيش اين من ببينه رو آينده نميتونه کسی+

 ....نداره خطری برام که مطمئنم منه های بچگی

 

  گفت و انداخت باال چروکيدش پيشونی روی از ابروهاشو ميداد تکون هوا تو که دستش با

 

 که بگو بهم حتما شد مزاحمت اگه کن ول ام،اينارو خسته خيلی تکراری حرفای از-

 .کنم ادبش

 

 .بودم خيره روم به رو انگيز نفرت پيرمرد به خشم با

 

 و مهربون قلب يه نداره،اون خو تند نرفته،ژن دايی و شما به اون! نيست مزااااحم اون+

 الاقل نگفتم چيزی و کردين جدا هم از کنيد،مارو بس داره،لطفا دايی زن قلب مثل ساده

 نزنين حرف اينطوری بهش راجع من جلوی

 

 ! خيس و آروم ژن مادرش،يه مثل دقيقا! آقاست اون مثل الکساندرم-

 نميبينی؟ اونو چرا

 

 !وحشيه باطن در اما آروم ظاهر به آدم يه الکساندر اما+

 

 .دارم قبول بودنشو آقا من نه-

 



  گفتم و زدم پوزخندی

 

 .نيستم ازدواج اين به راضی من+

 

 ميکنی؟ لج بزرگترت با داری-

 

 زدم داد و کنار گذاشتم رو حيا

 

 هر و شه همخواب جنسی مريض يه با اتون نوه مياد دلتون چطور بزرگتر يه عنوان به+

 نيست؟ خيالش عين و ميبره لذت اون که حالی در بده جون شب

 

 !!!ليا کن صحبت درست اون به راجع-

 

 ناليدم عجز با

 

 طنابارو،مگه و ربانا بزرگو،اون و کوچيک های ميله شالقارو،اون اون نديدی؟ مگه+

 هان؟ مياد؟ دلت چطوری! ديگه بگو اتاقش؟ تو نديدی

 

 صورتم تو زد زل تمام رحمی بی با

 

 .بيای کنار باهاش بايد-

 

 ....پيچيد اتاق تو بدی صدای که شدم خيره رفتنش راه به خشم با من و بيرون رفت

 

 



 طرز به دستشويی در انداختم بيرون اومد دستشويی از خشم با که متيويی به نگاهی

  بود انداخته ترک اتاقو ديوار فجيحی

  گفت طلبکار و جلوم ايستاد

 

 نگفتی؟ بهم چرا+

 

 چيو؟-

 

 .جنسيه مريض يه عوضی اون اينکه+

 

 .بدونی نبود الزم-

 

 اينو؟ ميفهمی شوهرتتتتتتتتت شوهرتممممممم من آخه ميکنی مخفی ازم چرا+

 

 .نيستی شوهرم تو-

 

 بشم قراره+

 

 .نميشی وقت هيچ اونا کارای با-

 

 .نداره ربطی اونا به+

 

 .شدم خيره چشماش تو سرد و حرکت بی که لبام رو گذاشت لباشو و جلو اومد

 که چشماش مردمک و ميشد پايين و باال که گلوش سيب از اينو و لرزيد چشام سردی از

 ميشدم متوجه کامال ميزد دو دو



  گفت ناراحتی با و زد لبهام رو کوتاهی ی بوسه

 

 !ليا+

 

 .بيرون برو مت-

 

 چيه؟ کارات اين دليل ليا+

 

 .بيرون برو گفتم مت-

 

 .بزاری ناکام منو های بوسه نداری حق تو+

 

 .باشم تنها ميخوام-

 

  کشيدم عقب خودمو که کنه بغلم خواست و کرد نگاهم دلخور

  پدربزرگ اتاق سمت رفتم عجله با رفتنش از بعد ومن رفت دلخوری با

 

 پدر؟+

 

 .ليا بيا-

 

 ميکنيد؟ دور هم از رو مت و من چرا+

 

 شوم   شما طالع-

 



 .شم الکساندر زن نميخوام من+

 

 بگی؟ تکراريو های حرف اين دوباره اومدی-

 

 خدا ميوفتم،تورو پاتون ميکنم،به التماستون+

 

  گفت بزرگ پدر و شد اتاق وارد الکساندر که بود موقع همون

 

 .کن همراهيش و شو داره،حاضر همراه به نياز و شده دعوت مهمونی يه به الکساندر+

 

 .نميکنم اينکارو من-

 

 !بکنی بايد+

 

 !بشينم آروم اونجا نميدم قول-

 

  گفت خشم با الکساندر پدربزرگ بجای

 

 ديگه؟ ميگم کيو ميدونی بمونه،اوممممم زنده دلخستت عاشق نميديم قول ماهم+

 

  شدم خارج اتاق از سرعت به من و زد خندی نيش که انداختم بهش نگاهی نفرت و باخشم

  ميگفت که ميومد سرم پشت از صداش

 

 .کن عجله مونده ساعت سه فقط+

 



 نشستم تخت رو حرص با و شدم اتاق وارد

  کنم چيکار بايد نميدونستم اصال هوف

 حرص با و درآوردم ای مشکی نمای شب کردم،لباس باز کمدو در و زدم پس اشکامو

 عذابی چه ديگه کردن،اين گريه کردم شروع و پايين خوردم سر و تخت رو کردم پرتش

 آخه بود

 و سمتم اومد حالت اون تو ديدنم با شد وارد مت و شد باز در که کردم بغل هامو زانو

  کرد بغلم سريع

 

 عزيزم؟ چيشده+

 

 .هيچی-

 

 بگو،چيشده؟+

 

 .نيست چيزی مت گرفت دلم-

 

 کرده مخفی سينش تو سرمو سکوت تو و ميداد حرکت کمرم رو وار نوازش دستشو

 آدمای ی همه و عمارت اين کنيم،از فرار باهم و بگيرم دستشو ميخواست دلم بودم،چقدر

  باشيم دور کثيفش

 

 مت+

 

 جانم؟-

 

 بيرون؟ بری ميشه+

 



 .باشم کنارت من داری نياز االن تو ليا اما-

 

 .مت باشم تنها ميخوام+

 

 .بيرون رفت غمگين و کرد سکوت

 انجام صورتی و مو آرايش هيچ و کشيدم لبام رو کمرنگی شستم،رژ صورتمو و پاشدم

  ندادم

 بيرون رفتم و پوشيدم لباسمو

  گفت و سمتم اومد ديدنم با الکساندر

 

 .شدی زيبا خيلی+

 

 .شدم ماشين سوار و کردم حرکت ازش تر جلو و ندادم جوابشو

 و کردم نگاهی شدم،يکمی خودم روی متيو ی خيره نگاه متوجه که کنه حرکت گفت

 .نکنم نگاهش و بدزدم چشامو تونستم باالخره

 

 ليا؟+

 

 زد صدام دوباره که ندادم بهش جوابی

 

 !ليا؟+

 

 پاهای ران روی دستشو گرمی که نميکردم نگاهش و بودم خيره رو به رو به حرص با

 !رفت ميکشيد،نفسم وار نوازش که کردم حس سردم

 رون به فشاری و کرد فوت صورتم تو سيگارشو دود که سمتش برگشتم خشم و ترس با

  زد صدام دوباره و کرد وارد پام



 

 ليا؟+

 

 گفتم و بستم درد با چشامو

 

 بله؟-

 

 نکن شلوغش ندارم،توهم کاريت منکه! ببين باش اينطوری هميشه+

 

 .دستتو بردار لطفا....لط-

 

 .کشيد عقب و کرد نگاهم کمی

 .شدم راه به خيره بغض با و فرستادم بيرون صدا پر نفسمو

 

 گفت راننده که ميگذشت سکوت تو زمان

 ×قربان رسيديم×

 و شدم خيره بهش بغض سمتم،با داشت نگه بازوشو الکساندر که شديم پياده ماشين از

  گفتم وار التماس

 

 .کنم بازی معشوقتو نقش نخواه اما ميکنم بگی کاری هر+

 

 !نکن شلوغش-

 

  داخل سمت کرديم حرکت و انداختم بازوش دور دستمو و شدم خيره بهش عجز با

 .کردن احوالپرسی به شروع و ايستادن نفری چند شدنمون وارد با



 حال در که شادی پسرای و دختر به خيره و نشستم ها صندلی از يکی روی

 شدم بودن خوشگذرونی

 

 !بخور+

 

  گفتم انزجار با و انداختم بود دستش تو که مشروبی جام به نگاهی

 

 .نميخوام-

 

 .خوشمزست+

 

 .نميخوام گفتم-

 

 .برقصيم پاشو پس+

 

 .برقصم باهات نميخوام-

 

  ميکشيد روش فرضی خطای آروم و گردنم رو گذاشت دستشو

 .بود فطرت پست و وقيح چقدر آدم شد،اين مورم مور لحظه يه

  گفتم و عقب دادم هلش.لرزيدم وضوح به که بوسيد گردنمو عميق و شد دال

 

 .کنار بکش+

 

 .نداشتيما عا عا-

 



 کنيا راست سر نتونی که ميزنم دادی چنان و کنار ميزارم آبرومو+

 

 .شنيدم سرش پشت از کسيو صدای که ميرفتم کلنجار باهاش داشتم

  زد دستم رو ای بوسه و کرد کوتاهی تعظيم و جلو اومد

 

 !من ملکه بخير شبتون+

 

 .بخير شب-

 

 باشم؟ داشته باهاتون رقصو يه افتخار ميتونم+

 

  گفت سرش پشت از آشنايی صدای دستش تو بزارم دستمو خواستم تا

 

 .داده همتون از زودتر من به رقصو قول ايشون نميشه نه+

 

 هجده_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 .رضوان:قلم به

 

 ميکرد؟ چيکار اينجا شدم،اون بهش خيره مات متيو ديدن با و برگشتم

  شدم همراه باهاش و گذاشتم دستاش تو دستمو کوتاهی خواهی عذر با و زدم لبخندی

 

 ميکنی؟ چيکار اينجا+

 

 بود؟ قفل دستاش تو دستات-



 

 ميکنی؟ چيکار اينجا گفتم+

 

 گرفته؟ دستاتو حقی چه به ناموس بی اون گفتم منم-

 

 کنی؟ بس نميخوای مت+

 

 کنم؟ بس چيو-

 

 رو گونه بچه رفتارای اين+

 

 جز کسی بگيره دستاتو من جز کسی نميخوام گونه؟اينکه بچه چی يعنی خودتی؟ ليا-

 ملکه نميکنم دخالت کاراتون تو ديگه ببخشيد باشه ايه؟ گونه بچه رفتار کنه لمست خودم

 

 .بود کرده لمس بدنمو جاهای بقيه هم بود گرفته دستامو هم اون.گرفت گلومو بدی بغض

 !بود مظلوم مت چقدر

  نه يا بگم بهش کردو ماشين تو که کاری که بودم دل دو

  گفت و بيرون کرد فوت عصبی نفسشو

 

  بگم بهت يچيزی ميخوام ليا+

 

 جانم؟ بگو-

 

 اذيتمون نباشه کسی که جا يه دور جای يه ميکنيم،به فرار باهم تاريکی از بعد امشب+

 .جديه من تصميم کن فکر بهش کنه



 

  گفتم معطلی بی

 

 .ميام باهات-

 

 .کن فکر اول گفتم+

 

 .نيست نيازی-

 

 .باشی داشته دغدغه و ترس بدون عالی زندگی يه داری حق اما+

 

 .ميخرم جون به هم رو دغدغه و ترس باشم داشته هميشه برای رو تو بتونم اگه-

 

 اخماش يهو کرديم رقصيدن به شروع و شديم هماهنگ آهنگ با و زد کشی دختر لبخند

  خورد گره بهم ابروهاش و توهم رفت

 

 شد؟ چت+

 

  شدم بود بهمون خيره اخم با که الکساندری متوجه که کرد عوض جاهامونو حرکت يه تو

 

 ميکنه؟ نگاه داره هنوز-

 

 .آره+

 



 و بودم شده عشق غرق بوسش بين تاريکی بوسيدتم؛تو عميق و پايين آورد سرشو

 باشه من زندگی تو ميتونست که بود مردی بهترين واقعا ميکردم،اون خوشبختی احساس

 ميشد؟ اينطوری چرا بود؟ چی برای محدوديتا اين اما

 از اين و نداشت شيرينو حس اين کردن تموم شدم،قصد همراه باهاش و بستم چشامو

  بود مشخص کامال آرومش و تند حرکات

  شد آدما شدن متفرق و زدن جيغ باعث و اومد بلندی شليک صدای يهو

 کردم بود ايستاده جاش سر ثابت کرده عرق پيشونی و گرد چشای با که متيويی به خيره

  ديدم پيرهنش رو خونو رد بالفاصله و

  گفتم و دادم تکونش اشک با

 

 رو تو مت......خوبی؟ مت....چشاتو کن باز مت.....متتتتتتتتتتتتتت......مت.....مت+

 متتتتتتتتتتتتتتتتت.......بگو يچيزی خدا

 

 نازش چشمای کردن باز برای التماسام جيغام،نه نداشت،نه فايده

 

 سمت کرديم حرکت و کردنش ماشين سوار باهم و کردن کمکش و اومدن نفر چند

 بيمارستان

  زمين رو خورد سر مت ديدن با و سمتمون اومد پرستار رسيدنمون با

  ميريخت اشک خودم مثل داشت که بهش زدم زل اشکی چشای با

 

 شد؟ چيزی ببخشيد+

 

 اينطوريه؟ چرا مت-

 

 داره؟ ربطی شما به+

 

 باشه؟ داشته نبايد-



 

 !باشه داشته نبايد خير+

 

 .ميريخت اشک بهار ابر مثل اونطوری وقتی مخصوصا داشتم خطر احساس جور بد

 

 !شما؟ اونوقت-

 

 هستم ليا من+

 

  گفت و کرد فکر يکمی

 

 .نميارم بجا-

 

 .بياری نبايدم+

 

 .کنار برو متيو پيش برم ميخوام-

 

 تابشی؟ بی اينطوری که داری باهاس نسبتی چه ببخشيد+

 

 .همسرش کن فکر شما-

 

 ريخته سرم رو سرد آب سطل يه شدم،انگاری بود گفته که چيزی به خيره تعجب با

 صندلی رو نشستم خيال و فکر تا هزار با و کنار رفتم راهش جلو بودن،از

 همسرش؟

 .دروغگو ی دختره! هه



 نميکنه وقت نميکنه،هيچ اينکارو مت

  انداختم بود مت دادن نجات برای تکاپو در که دختره به نگاهی

 .داشت درشت آبی چشای و بود ميزه ريزه

 "بود خوشگل"کلمه يه تو و داشت خوبی هيکل

  انداختم بود تخت رو که مت به نگاهی

  شدن اتاق وارد باهم دکتر چند و عمل اتاق تو بردنش سرعت با

 ! برد خودش با جونمم و رفت

 

                            **** 

 

  بود نشده خبری هيچ هنوز و بود عمل اتاق تو مت که ميشد ساعتی دو

  سمتش رفتم که بيرون اومد اتاق از دختره همون

 

 .ببخشيد+

 

 بله؟-

 

 ...حالش+

 

 .عمله تو هنوز-

 

 ميشه؟ خوب+

 

 .کن دعا-

 



 "ويژه های بسته"بود نوسته روش که اتاقی سمت رفت و کرد پاک گونشو رو اشکای

 شد عمل اتاق وارد سرعت به و بيرون اومد باند و پنبه بسته تا چند با دقيقه چند از بعد

 توانم تمام با محکمی سيلی و سمتش رفتم انزجار با که شد وارد الکساندر بعد دقيقه چند

  کوبيدم صورتش تو

 

 هان؟ ميکنی چيکار بميره اگه عوضی احمق ی پسره+

 

 .ميکنم دعا روحش شادی برای......راستش.....خب-

 

  گفتم و شدم خيره روم به رو عوضی مرد به نفرت با

 

 .کن گم گورتو ميخوره بهم ازت حالم+

 

 .ها ميشه بد برم اگه-

 

 .من قاتل تو يا ميشم تو قاتل من يا چون ميشه بد بمونی اگه نخير+

 

  گفت و خنديد

 

 خشنه؟ خانم آخ آخ-

 

 ديوارو به کوبيدتم محکم و گرفت گردنمو و جلو اومد که انداختم صورتش تو تفی

 ......که ميبوسيد گلومو داشت و بهم چسبوند خودشو

 

 بيست_پارت#



 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  برداشت کارش از دست کسی ی سرفه با که ميبوسيد گلومو داشت

 ! چندش مردک  

  گفتم اخم با که ميکرد نگاهم بود کرده خونه لبش کنج که کوچيکی لبخند با داشت

 

 .بيرون گمشو+

 

 ! بود داده دست بهم بودن خائن احساس

 ! بودم من اين

  ميکرد لمس بدنشو راحت خيلی الکساندر نبودو پاک که مت،ليايی ليا،ليای

 زياد بودم،خيلی شده عصبی خيلی

  کشيدم داد که ميکرد نگاهم لبخند با هنوزم

 

 .بيروووووووووون برو گفتم+

 

 بود شده ضعيف مينشستن،چقدر گونم رو سرعت به و کردن پيدا خودشونو راه اشکام

 متيو ماه ی ملکه

  شد الکساندر لبخند شدن بيشتر باعث که بست نقش لبم کنج غمگينی لبخند

 و مياوردم فرود مردونش و بزرگ ی سينه رو مشتامو اشکی چشمای با ها ديوونه مث

 سعی کنن جدا ازش منو داشتن سعی که درحالی پرستار چند کنن دور اونو ميگفتم

  شم نزديکش نزارن و دارن نگه دستامو ميکردن

 

 هان؟ آدم گذاشتی خودتو اسم فطرت،چطوری بيروووووووون،پست بندازين اونو+

 



 که کنم کم داشتم بهش نسبت که حرصی همه اون از يکمی تا ميکردم بيداد و داد داشتم

  زد داد و بيرون اومد عمل اتاق از عجله با پرستاری

 

 .بيارين زاپاسشو اتاق از نميکنه کار شوک دستگاه+

 

  گفت؟ اونو چيشد،چرا نفهميدم

 شوک؟ دستگاه چی يعنی

 ميخواستنش؟ مت برای

 ميوفته؟ اتفاقی چه داره من خدای

 شوک و دکتر گفتن سه دو يک صدای  فقط اون از بعد و داخل بردن رو دستگاه عجله با

 ميرسيد گوش به دادن

 کوبيدم در به بار چند و عمل اتاق در پشت رفتم

 

 ! نه بشه،نه اينطوری تو،نبايد بيام بزاريد خدا تورو+

 

 هر که جونی بی متيو به خيره و کشيدم بود قفل که دری ی شيشه رو دستامو جون بی

 من روياهای شدم،مرد ميگرفت شوک يکبار لحظه چند

   گفتم التماس با و شدم ديوونه که اومد قلب نوار دستگاه ممتد بوق صدای

 

  بازکنيد درو اين ميکنم التماستون خدا رو نه،تو نه نه+

 کن باز چشماتو شه؛مت،متتتتتتتت،متتتتتتتتتتتتتتتتتت اينطوری نبايد پيشش بيام بزاريد لطفا

 نميتونم،مت تو بی من چشماتو،مت کن باز خدا رو تو تنهاست،مت چقدر ليا ببين مت

 جا زود انقدر نبايد خدا تورو خوبی،مت بگو بيا داره،مت احتياج بهت ملکت بيا،ببين لطفا

 .بزنی

 

  فايدست بی تالشام و نميشنوه صدامو ميدونستم



 شده خالی وجودم نميکردم؛انگار حس نشستم،هيچی عمل اتاق در جلوی و خوردم سر

 حسی هر از بود،خالی

 نگرانی صدای با و آورد فرود صورتم رو ممتدشو های سيلی کنارمو زد زانو الکساندر

  گفت

 

 خوبی؟+

 

  زدم لب آروم صدايی با خشکی گلوی با

 

 نه-

 

 : گفت و لبام نزديک آورد گوششو

 

 !چی؟+

 

 !نه-

 

 چشماتو نبند دختر ليا،ليا+

 

 کنم،اونقدر دورش خودم از نتونستم و نشدم موفق که زدم پس جون بی دستشو حال بی

 ميخواست،يکم آرامش نبودم،دلم وحشی و مغرور ليای اون ديگه که بودم شده حال بی

  ميده مت بوی که بغل،بغلی محبت،يکم

 روبه که المپی نور به کردن نگاه شه،توانايی بسته تا ميداد فشار پلکمو داشت يکی انگار

 .مت پيش برم که عميق ميخواست،اونقدر خواب دلم و نداشتم بودو روم

 ....خوابيدم ميداد قلقلک کمرمو لختی که سردی زمين رو حس بی و بستم چشمامو

 



 (الکساندر)

 

 زياد بودم،خيلی پشيمون خيلی

 به سرعت به و کردم بغلش و انداختم زمين رو بود افتاده جون بی که ليايی به نگاهی

  رفتم پذيرش سمت

 

 کنيد حاضر تخت يه لطفا ببخشيد+

 

 حتما بله-

 

 و تخت روی گذاشتم داشت،ليارو فاصله عمل اتاق با اتاق چند که اتاقی سمت کرد هدايتم

ُرم مشغول پرستار   شد بهش زدن س 

 

 خوبه؟ حالش+

 

 .بوده عصبی تنش-

 

 .بخوابه کمی بايد کنيد،اون تزريق آرامبخش بهش لطفا+

 

 بده دستور بايد دکتر ندارم اجازه من اما-

 

 .ميکنم قبول رو مسئوليتش من کنيد تزريق شما+

 

 .باشه-

 



 سرم به و کرد پر سفيد و ای قهوه رنگ به محلواليی با کشو از و درآورد سوزن دوتا

  کرد تزريق

 

 نيست؟ امری-

 

 .بفرماييد خير+

 

 .کشيدم اجباريم عشق موهای تو دستی

 بود؟ چش ماری مگه

 ندارن؟ دل يتيما بچه مگه

 ! پدربزگ به لعنت

 !لعنت
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 پدربزرگ باديگاردای از يکی که شدم منتظر عمل اتاق در جلوی و بيرون رفتم کالفه

 .بود شنيده پدربزرگ،حتما پيش برم سريع بايد که گفت و اومد

 ....عمارت سمت کردم حرکت

 

* 

 



 رو ای شاهزاده مزخرف لباسای اون و شدم اتاقم عمارت،وارد رسيدم ساعت نيم از بعد

 صداشو که زدم در به پدربزرگ،دوتقه اتاق سمت رفتم و کردم عوض بيرونی لباسای با

 "بياتو" شنيدم

  کرد شروع و کرد اخمی ديدنم با که شدم اتاق وارد

 

 پدر سالم+

 

 کردی؟ چيکار-

 

 .بدم توضيح ميتونم+

 

 بودنتو؟ قاتل-

 

 .نيست ميکنيد فکر که اينطور+

 

 چطوريه؟ پس-

 

 سينه عاشق انگار که کنم بازی نقش خوب اونقدر بايد گفتيد که نبوديد خودتون مگه+

 ليام؟ چاک

 

 .آره-

 

 .شدم مجبور ميکرد بازی عشق متيو با داشت اون+

 

 بازی؟ عشق چی يعنی-

 



 .کوتاه ی بوسه و عاشقانه رقص نبود خاصی چيز+

 

  گفت و بيرون کرد فوت نفسشو عصبی

 

 .بری ميتونی-

 

 رحميد؟ بی انقدر چرا+

 

 .نمياد خوشم پرحرفی از الکساندر-

 

 باشم؟ داشته دوستش نميتونم نداره خونواده چون+

 

 ليايی عاشق تو-

 

 زدم داد

 

 .کردی زورم باشم،تو کردی اجبار تو نيستمممممم،نيستم+

 

 .بيرون برو-

 

 زدم زانو جلوش رسما و افتادم زانوهام دوتا رو جلوش ناتوان

 

 .بکنم خودمو زندگی بزار خدا تورو+

 

 !!الکساندر-



 

 اما بمونم اتاق اين تو اين از بيشتر نبايد ميدونستم بودو وار هشدار زدنش صدا

 نگم چيزی و ببينم ماريو زندگيم از ثانيه هر تو نميتونستم،نميتونستم

 

 من شدم،االن بوسيدمش،نزديکش گفتين که متنفره،همونطور من از پدربزرگ،اون+

 آخه؟ کاريه چه اين دارم عوضيو يه حکم براش

 

 ببرتت؟ برداره تا کنم صدا کسيو حتما بايد-

 

  وقت هيچ نبود رحم بی انقدر وقت هيچ بود آدم درصد يه نبود،اگه آدم مرد اين

 ماری به من که گفتم بهش کنم ازدواج باهاش بايد و ليام ی برازنده گفتمن که باری اولين

 فکر وقت نه،هيچ گفت اما کنه معرفی همسرم عنوان به اونو ميخوام و دارم احساسايی يه

 !بزرگش ی من،نوه احساس با کنه،اونم مخالفت نميکردم

 کرد تهديد انداختنش بيرون با منو و کرد مخالفت ماری با ازدواجم با

 نداره خبر چيزی از روحش اون و عاشقشم که دختری ديدن دقيقه ده بخاطر شدم مجبور

 .کنم متنفر خودم از رو همه

 کردم کج راهمو و شدم پشيمون که خودم اتاق تو برم خواستم و بيرون اومدم حرص با

  ماری اتاق سمت

  برد ماتم لحظه يه حالت اون تو باديدنش که شدم اتاق وارد

  ميکرد جذابش و ميومد سفيدش پوست به خيلی کوتاه مشکی لباس اون

  تو کرد دعوتم و زد لبخندی ديدنم با

 

 داری؟ وقت سالم+

 

 .تو بيا-

 

 .بگم بهت يچيزی ميخواستم ماری+



 

 بازی   شب خيمه عروسک اينکه از ميدونستم خوب اما نه يا بگم نميدونستم بودم دل دو

 .زياد بودم،خيلی خسته باشم بزرگ پدر

 

 فقيرا؟ ما اتاق کشونده الکسو که هست چيزی چه اين خب خب-

 

  گفتم و کردم اخمی

 

 !نيستی فقير تو+

 

 بابا بود شوخی-

 

 گفتی؟ چی بهم تو+

 

 ......چيزی چه گفتم-

 

 اسمم؟ نه نه+

 

 !الکس؟ آهان-

 

  اومد يادم باالخره و کردم فکر کمی

 گفتم و کردم ای خنده

 

 .همينه که سگتم اسم -

 



 !وحشی و مهربون ديگه همين مثل جفتتون+

 

 خنديدن کردم شروع و کردم نگاهش
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 آره؟ هميم شبيه الکس منو که پس+

 

 .يکوچولو خب-

 

 کنم بحثوباز سر کردم سعی و زدم لبخندی

 

 شيم؟ راحت کنی شوهر زودتر کنی معرفی پسرتو دوست نميخوای شديا پير+

 

 .اونم سر رو انگار! پررو بچه گمشو-

 

 .هست دلمم تو سرم رو بر عالوه خبرنداشت

  گفتم و بيرون کردم فوت کالفه نفسمو

 

 ماری؟+

 

 جونم؟-



 

 .بزنم حرف باهات مهم چيز يه به راجع ميخواستم+

 

 ...بگووو پس-

 .ما اتاق سمت نميکنه گم راه بيخودی الکساندر آقا ميگما

 

 .توعم پيش هميشه منکه! نامرد+

 

 .نه شدی ليا عاشق وقتی از-

 

 ميگفتم؟ بهش چطور کردم،حاال نگاهش غمگين

 

 ...ببين ماری+

 

 .گذاشت سردم دستای رو کوچيکشو دستای و جلو اومد

 

 پسر؟ شده چت تو-

 

 عشق؟ بود؟اينه شده چم انداختم،من داغونم وضع و خيسم چشمای به نگاهی

 

 درکم و کنی فکر خوب دارم توقع اما بگم حقايقو سری يه بهت تا اينجا اوموم ماری+

 .کنی

 

 گفت ذوق با

 



 کردی؟ پيدا ردی خونوادم از وای-

 

 .نه+

 

  گفت و شد شاد دختر همون به تبديل دوباره سريع اما نشست ناراحت

 

 اون چيه ميگفتی داشتی کوچه،تو تو نمينداختنم ميخواستن منو اگه اونا نيست مهم خب-

 حقيقت؟

 

 ........من خب........من ماری+

 

  گفتم و کردم تازه نفسی

 

 شدم وابستت خيلی خيلی خيلی ميکنم احساس من+

 

 .نداشتم خوشرنگشو و عسلی نگاه تو کردن نگاه دادم،توانايی ادامه و بستم چشمامو

 

 سخته باشی،برام من مال کنم،ميخوام تحمل دوريتو دارم،نميتونم دوست واقعا من+

 .بهم بده فرصت خدا،يه رو ميکنی،تو چيکار کجايی اينکه حالت،ندوستن ندونستن

 

 تو گرفتم سردشو دستای که بودم من اينبار که بيرون ميکشيد دستم از دستاشو داشت

 .دستام

 

 !نکن،لطفا دوری ازم+

 

  گفت ناراحتی با و انداخت بهم غمگينی نگاه



 

 .نميشه-

 

  گفتم و شدم خيرش مبهوت

 

 .....ماری+

 

 .الکس بيرون برو-

 

 .....من ماری+

 

 .بری بهتره خب؟ نميکنم فکر ای رابطه هيچ به اصال االن من الکس-

 

 هيچکاری نخوای وقتی تا بخدا نکنم اذيتت ميدم دکتر،قول برم ميدم قول من ماری+

 .بدم توضيح بزار نميکنيم

 

 بگی؟ اينو ميتونی چطور!! کثيفی چقدر-

 

 شدم بهش خيره ناباور

 

 ميگی؟ چی+

 

  من؟ هم داری دوستش بگی ليا به هم ميتونی چطور-

 



 عاشق بگم کرد مجبورم اون و دارم دوست تورو گفتم کرد،بهش مجبور منو پدربزرگ+

 .ميگم راست ببينمت،بخدا نميتونم ديگه ميبره،گفت رو تو گفت ليام

 

  الکس-

 

 جانم؟+

 

 .باشم تنها ميخوام بيرون؟ ميری-

 

 .بيرون اومدم اتاقش از ناراحتی با و انداختم بهش نگاهی
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 مزخرفش قوانين خودشو به پدربزرگ،لعنت به لعنت

 اتاق در به خيره منتظر و بود ايستاده گلی شاخه با که شدم دياکو متوجه که پايين رفتم

  بود ماری

 .بودم بسته در به خيره نگران و متعجب من و شد اتاقش وارد لحظه چند از بعد

 ميکردم؟ حسودی دياکو به داشتم

  شدم روم به رو به خيره و نشستم اتاقش در روی ،روبهنميکردم ميگفتم اگه بود دروغ

 

** 



 

 سنگای به و کشيدم باال خودمو بود،کمی ماری اتاق تو هنوز دياکو و ميگذشت ساعتی نيم

 در که بود نگذشته دقيقه چند بردارم اتاق در از چشم دادم،نميتونستم تکيه عمارت سرد

  بيرون اومدن دياکو و ماری و شد باز اتاق

  گفت ماری و شدن من متوجه اومدنشون با

 

 بودی؟ اينجا تو+

 

 .دادم تکون پايين سمت به سرمو و زدم تلخی لبخند

 

 نرفتی؟ چرا+

 

  رفت و کرد ای خداحافظی دياکو

 

 نرفتی؟ چرا+

 

 داشت؟ چيکار اتاقت تو-

 

 نرفتی؟ چرا+

 

 نه؟ مگه باغبونه های بچه از-

 

 !توعم با الکس+

 

 !توعم با منم-



 

 .اتاقم در جلو نشستی چرا+

 

 اگه که باشم باشم؛پيشت نزديکت اومدم خوبه؟ شد حسوديم جونت دياکو اون به سگ مثل-

  کنم کمکت اومد پيش مشکلی

 

 گفتم و باال کشيدم و کردم جمع پيرهنشو يقه و شدم بلند که بود بهم خيره

 

 !نبود مناسب اصال لباست+

 

 .کنم استراحت برم ميخوام-

 

 .کسی جلوی نيا لباسا اين با ديگه+

 

 .بسه الکس-

 

 الکس؟ جان+

 

 .کن بس گفتم-

 

 شده؟ چت ماری+

 

 نيست چيزيم-

 

 داشت؟ چيکارت دياکو+



 

 .نبود مهم-

 

 نخته؟ تو کی از+

 

 !!الکس-

 

 خب؟ پيشت بياد نزار ديگه+

 

 .بخير بخوابم،شب ميخوام-

 

 .گذاشت تنها سوال عالمت تا هزار با منو و رفت

 

 (ليا)

 

 کردم باز پلکامو الی حالی بی با

 ممتد های بوق بياد،من،مت،شليک،الکساندر،صدای يادم موقعيتمو تا کردم فکر کمی

  دستگاه

 منو خواستم ازش که ميشد رد داشت بيرون،پرستاری رفتم و شدم بلند جا از شتاب با

  مت پيش ببره

 

 نه؟ مگه زندست........زندسـ اون......اون.....مت،اون+

 

 ميگيد؟ بيمارو کدوم خانم-

 



 پادشاه! مت،متيو+

 

 نميشه آهان-

 

 نميشه؟ چرا+

 

 کرد پر چشمامو ی کاسه اشک

 

 .زندست بگو،بگو خدا تورو آره؟ زندست؟+

 

 ی پارچه به خيره آوردن،نگاهم بيرون عمل اتاق از رو تختی که بگه چيزی خواست

 سمتش رفتم سست قدمای با شد بود پوشونده رو تخت روی فرد ی چهره که سفيدی

 ......و
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! نبود کشيدم،مت ای آسوده نفس ديدم که چيزی با و برداشتم سفيدو مالفه و سمتش رفتم

 .سالمه من مت يعنی اين

 

 .ديگه بريم خانم+

 

 کنم حفظ تعادلمو بتونم تا داشت نگه بازومو زير و کرد همراهيم



 .ميکرد نگاه بهم بود خواب از خمار که چشمايی با داشت که ديدم متو و شديم اتاقی وارد

  کردم زمزمه اسمشو ذوق با و سمتش پرکشيدم

  جونش بی صورت کردن بارون بوسه کردم شروع و کردم حبس دستام تو دستشو

 

 ....شدم خفـه ليا......ليـ+

 

  گفتم اشکی چشمای با و فاصلهگرفتم ازش

 

 !!!!خوبی؟+

 

 ....ميکشه تير يکمی کمرم-

 

 .بميرم الهی+

 

 رفتم و ظرف تو ريختم و آوردم در کمپوتی اتاق ی گوشه کوچيک يخچال از و رفتم

 تو اومد پرستاره اون لحظه همون که بخوره آروم آروم تا دهنش سمت بردم و سمتش

  گفت زدو اتاق،لبخندی

 

 متيو؟ خوبی+

 

  برگشت من سمت به خشک و کرد اخمی متيو

  گفت غمگين حالتی با و کرد چک سرمشو و جلو اومد

 

 ! نميگرفتی آروم نميبوسيديم تا قبال+

 بودم بدم اگه ميگفتی و ميشوندی لبام رو کوتاهی ی بوسه يهويی تو و خوبی ميپرسيدم

 !يادته؟! عاليم االن



 

 .بيرون برو-

 

 گفت حرص با و سمتم اومد

 

 دخترست؟ همين پرکرد برات جامو که اونی+

 

 داره؟ ربطی تو به-

 

 .نبودت سخته! نميتونم من متيو+

 

 .باشم تنها دارم نياز بيرون؟ ميری کی-

 

 صبور ميخواد ازم يعنی اين و فشرد دستمو آروم مت و ميدادم گوش مکالمشون به اخم با

 .باشم

  شدم خيره بهش اخم با که بيرون رفت مغموم دختره

 

 .بدم توضيح ميتونم+

 

 عالی؟ بوسيدمت که حاال-

 

 !!!!!بدم توضيح ميتونم+

 

 ميخوردی،دليلی که ميخوردی گهی هر قبال قبال؟ ميگه اومده احمق ی افريطه ی دختره-

 ....زشت ی بچسبی،دختره من شوهر به بيای االن نميبينم



 

  شد قطع متيو تلخ لبخند با حرفم

 به شروع محکم و لبش رو گذاشتم دستامو و سمتش شدم خم و تخت کنار گذاشتم بشقابو

  شدم قلبش کردن پاک

 

  نه؟ بوسيديش لبا همين با+

 

 خنده شدت از داشت کم کم اون و ميکردم پاک دهنشو و ميکشيدم دهنش رو دستمو محکم

  ميريخت اشک

 

 داشت؟ خنده حرفام کجای!!!! دررررررد+

 

 برگشتم و مت سر رو کشيدم رو مالفه محکم که تو اومد دوباره دختره و شد باز اتاق در

 .دختره سمت

  کنم تصور متو خنديدن ميتونستم و ميشد پايين باال مالفه

 

 ميکنی؟ خفش داری چرا+

 

 !ميکنم بخواد دلم کار هر شوهرمه داره؟ ربطی تو به-

 

 ....اما+

 

  گفتم و گرفتم ازش غذارو ظرف

 

  کارت سر بری برگردی ميتونی حاال ممنون غذا بابت-

 



 .کنم چک متو بايد+

 

 .بهش بزنی دست نيست الزم-

 

 !پرستارم دخترش دوست از جدا من+

 

 .بيرون برو ميکنم چک خودم-

 

  بيرون اومد مالفه زير از متيو که بيرون رفت و کرد نثارم ای ديوونه

 

 زنده نميدم قول نبندی بوسيدی رو دختره اون باهاش که دهنتو اون االن همين اگه+

 .مت بمونی

 

  بست چشماشو و کرد نزديک خودش به سرمو

 

 .ميشد تنگ همه از بيشتر غرزدنات دلم ميمردم اگه+

 

  گفت ای دورگه صدای با که کردم پخش صورتش تو نفسمو

 

 !توله نکن+

 

  گفتم و کشيدم و گرفتم انگشتام با لباشو

 

 !!نميکنيا بوس کسيو ديگه-

 



 .تو جز کسی+

 

  شه پررو ميذاشتم نبايد بودم قهر بوسيدتم،باهاش کوتاه و تر نزديک آورد لباشو

  گفتم بيحال و شدم جدا ازش

 

 .بسه ندارم حوصله-
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  نميشم خر اينکارا با و ناراحتم ميدونست

 

 ....ليا ببين+

 

 .کردی مخفی ازم رو مهمی اين به مسئله تو و نگيم بهم دروغی هيچ بود قرار-

 

 .....من اما+

 

 خب؟ بشنوم چيزی نميخوام-

 

 ...نبوديم ميکنی فکر که اونطور اون و من+

 



 اوکی زيادی دختره با ميدونستم نميگه دروغ بهم مت که ميدونستم،ميدونستم

 .نکنم تلخ خودم کام به زندگيمو تا کنم فکر اينطوری نبوده،ميتواستم

 

 ليا نگفتم بهت ميريزی بهم ميدونستم چون متاسفم خيلی من+

 

 .کن استراحت يکم نيست مهم-

 

 زير سرشو ندارم بينمون بحث دادن ادامه به ای عالقه و ميدم کوتاه جوابشو ديد وقتی

  شدم گوشيم با رفتن ور مشغول منم و کرد مخفی مالفه

 !کنيم،هه فرار امشب بود قرار مثال

 

 ليا+

 

 بله؟-

 

 !بله؟+

 

 بله؟ آره-

 

 آشتی؟ نميای+

 

 !نه-

 

  خورد زنگ تلفنم که ميخوردم هوا داشتم و بودم نشسته محوطه بيرون،تو رفتم و پاشدم

  خورد زنگ دوباره که بستمچشمامو و کردم بود،رد ناشناس شماره



 

 الو؟+

 

 !دلبر؟ الو-

 

 !بود مت صدای

  گوشم دم گذاشتم گوشيو و انداختم شماره با نگاهی متعجب

 

 !آشتی؟ ميای-

 

  گفتم و کردم لوس خودمو

 

 !نخيرم+

 

 نميتابه؟ برام چرا قشنگم ماه ملکه ليا؟-

 

 نوری هيچ انگار و سخته براش نديدنم و نبودنم ميگفت ميکرديم قهر وقت هر

  ميگفت همينو که بود زيادی نداره،سالهای

 

 .گفته دروغ بهش َمت ش چون+

 

 .برسيم حسابشو باهم بيا کرده غلط مت-

 

 .کردم قطع گوشيو و زدم لبخندی

  کرد نگاهم لبخند با که شدم اتاق وارد گرفتم پيش اتاقشو مسير و بيمارستان تو رفتم



 

 .بود شده تنگ برات دلم+

 

 .نيستم دقيقست ده همش-

 

 !ثانيه يه بگو تو+

 

 .دلخورم هنوزم نريز زبون-

 

 !ديگه ببخشش کرده غلط مت+

 

 ...مت-

 

 جانم؟+

 

 ميکنی؟ فکر فرار اون به هنوز-

 

 .آره+

 

 .بريم زودتر شدی خوب-

 

 ....دلم عزيز باشه+

 

 نپرسم نداد اجازه کنجکاويم اما نداشتم رو دختره اون بحث دادن کش ی حوصله

 



 چيه؟ اسمش+

 

 کی؟-

 

 !زشت و پررو ی کوتوله اون+

 

  گفت و گرفت خندشو جلو

 

 کاترين؟-

 

 !مزخرفی اسم چه+

 

 .تره قشنگ ليا آره-
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 پيشش شبو بودم داده قول مت بردارم،به لباس دست چند تا خونه سمت کردم حرکت

 نزارم تنهاش و بمونم

 از ،يکی شدم مواجه خالی اتاق با که شدم اتاق وارد و عمارت به رسيدم اينکه از بعد

  گفتم و زدم صدا رو خدمه

 



 چخبره؟ اينجا+

 

  گفت و کرد کوتاهی تعظيم

 

 .کنيم جمع وسايلتونو دادن دستور پدربزرگتون ببخشيد-

 

 .برگردونين وسايلو تموم تر زود چی هر دارم نياز لباس تا چند به شم حاضر ميخوام+

 

 نيستن اينجا وسايلتون خانم نميشه اما-

 

 کجان؟ پس+

 

 .ديگه عمارت يه بردنشون-

 

  کرد تکرار حرفشو دوباره که چی پرسيدم تعجب با

  شدم وارد و پدربزرگ اتاق سمت رفتم حرص با

 

 دختر؟ نداری ياد زدن در+

 

 ديگه؟ جای يه بردين وسايلمو که چی يعنی نميفهمم کارهاتونو دليل-

 

 دارم حرف باهات+

 

 !!پدر بدين سوالمو جواب-

 



 بدش تاريکی ديار از پسرش اما کرده خاستگاری پسرش برای رو تو شهردار جناب+

 همسرت عنوان به اونو ميتونی نميخوای الکساندرو اگه نيست اينجا و مياد

 و شهری دختر يه بشی و شی باخبر اونا زندگی از و ديگه کشور بری بپذيری،ميتونی

 !زيبا

 

 من؟ ميگم غريبی و عجيب چيز نميفهمين؟ چرا ميکنين؟ پيدا کجا از پرتارو و چرت اين-

 !آره؟ نفرم؟ يه عاشق من بفهمين سخته انقدر

 

 !!ليا+

 

 .شماست نوبت اينبار بزرگ پدر-

 لباس خودم برای ميخوام بيارن لباسامو بگين حاالم ميمونم همينجا و نميرم جا هيچ من

 بردارم

 

 متيو؟ پيش بری که+

 

 .باشم عشقم پرستار و برم که آره-

 

 !بشی ساواش يا الکساندر زن بايد تو اما+

 

 کشيدم داد

 

 خـــــــــودم زنـــــــدگـــــــی بــــــــــرای داااااااااااااااارم حـــــــــــق مـــــــــــــن+

 بـــــفــــــهــــــمــــــيــــــن ايـــــــنــــــــو بـــــگــــيــــــرم تــــــصــــــــمـــــــيــــــــــم

 

 !پايين بيار صداتو-

 



 غريدم خشم با و کردم مرتب لباسامو

 

 کجاست؟ لباسام+

 

 زدم فرياد و کردم تقال چی بيرون،هر بردتم بزور و گرفت بازومو شدو اتاق وارد پسری

 نداشت تاثيری

 شکمش تو کوبيدم ماشينو در محکم که ميکرد ماشينم سوار داشت

 شد متمايل چپ به سرم که زد گوشم به محکمی سيلی و بيرون اومد خشمگين بزرگ پدر

  کشيد داد که کردم نگاهش نفرت با

 

 وايمسيتی؟ من روی تو ميخوای؟ اونو عاشقشی؟ اره؟ عاشقی؟+

 

 واجب احترامش و بزرگتره نبود مهم توپيدم،برام بهش عصبانيت با

 

 براش ميميرم آرهــــــــــــــــــــــــــــــــه،آره-

 

  گفتم و کشيدم داد

 

 مــتـــم عاشق من بشنوين عمارت آهـــــــای،کل-

 

 !بود فاجعه عمق اين و نداشتم خودمو کنترل و بودم شده عصبی دوباره

 دروغ همش شد،اما ميخکوب هم پدربزرگ خدمه بر عالوه گفتم که ای بعدی حرف با

 .محض بود،دروغ

 

 حضور در تا بخشيدم بهش دخترونگيمو من و کرده زن منو اون! متم شرعی همسر من-

 بشنوين،هــــمــــــتـــــــــون همتون! باشيم هم همسر خداوند



 

 سينم بهم،قفسه شد خيره اشک با و گذاشت قلبش رو چپشو دست و جلو اومد پدربزرگ

 بود شده نامنظم نفسام و ميشد پايين باال عصبانيت شدت از

  زد فرياد بلند اونه نميکردم فکر که بلندی داد و بلند صدای با و جلو اومد پدربزرگ

 

 !آره؟ برادرتی عاشق+
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 ميزد؟ حرف چی از ميگفت؟ چی شدم،داشت ميخکوب

  گفتم و دادم سر بلندی ی خنده اشک با

 

  چی؟....چيـــــ.....چـــــيـــــ....چــــــ+

 

 بريده امونمو ميکنم،سردرد سقوط برم راه اگه ميکردم بردارم،حس قدم از قدم نميتونستم

 .بود

 ميخورد سر گردنم رو گونم روی از و پايين ميريخت دونه دونه اشکم

 

  نميکشی؟ خجالت چيه؟ حرفا اين نميشه؟ سرت ايمون و دين هستی؟ آدمی چه تو آخه+

 

  ميزدم بال بال بودن داشته نگهم بازوهامو که خدمه دستای بين و کشيدم جيغ



 

  نــــمـــيــــکــــشـــی؟ خـــجـــالـــــت ســــفــــيـــــدت ريـــــــش از+

 

 ! نه،دروغه نه زمين،نه به بود زده زل غم با

  ميزدم حرف خودم با و ميچرخيدم خودم دور ناباوری با و موهام تو بردم فرو دستامو

 

 ! تو توعه،مت   مال آروم،مت ليا،هيس هيس+

 

  کشيدم داد

 

  مـــــــــــــن،مــيـشـنــوی؟؟؟؟آرهــــــه؟ مت  +

 

 آبنباتشو که ای بچه بودم،مثل شده ها ديوونه زدن،مثل حرف خودم با کردم شروع دوباره

 بودن دزديده

 

  نکن توجه بهشون ان دروغگو توعه،اونا مال مت هيس+

 

  کشيدم جيغ و کشيدم موهامو

 

 !مــــــــن منــــــه، مال+

 

 کشون کشون خودش با و ورودی در سمت کشيدتم محکم و گرفت دستمو مچ پدربزرگ

 .کرد اتاقش وارد

  زدم پسش شدت به که بخورم داد و آورد اعصابمو های قرص ها خدمه از يکی

  سمتم گرفت عکس يسری و آورد در ای صندوقچه بزرگ پدر



 ! بود پدرم

 !!!!!!!دايی زن کنار

 ....ميخنديدن هم کنار

  پدربزرگ سمت برگشتم

 

 بخندن؟ هم کنار فاميل دوتا نميشه مگه بودن هم آشنای اونا چی؟ که خب+

 

 !بيا خودت به ليا-

 

 .من بودم کس بی کردم،چقدر بغل هامو زانو و گرفتم پناه اتاق کنار اشک با

 

 شده ادم و عالم رسوای که زياد زياد،اونقدر شدن،خيلی هم عاشق زنداييت و پدرت+

 خيلی داييت و مامانت نميزدن قشنگی حرفای بهشون راجع و بودن فهميده بودن،همه

  بگيرن عشقو قدرت جلوی نميتونستن اونا اما بودن ناراحت

  داد بارداريشو خبر زنداييت که بود گذشته وقتی چند

 بهش نبايد ميگفتن بود،دکترا ناراحت داييت بکنم،قلب کاری نميتونستم آبرو حفظ بخاطر

 شه وارد شوک

 اولين همسرش ميدونست اگه و بود بچه عاشق نيست،اون اون از بچه نگفتيم داييت به

 .ميشکست خيلی نکرده تجربه اون با باراداريشو

 

 خائن من؟ ميشنيدم،پدر شدنمو تيکه تيکه صدای که ميشکستم،اونقدر حرفاش تک تک با

 بود؟

 

 يه بابات و اومدی بدنيا تو مدتها نشد،بعد خبردار چيزی از داييت و اومد دنيا به مت+

 فهميده ولی بود داييتم زن به حواسش اما کرد شروع مامانت و تو با شادو و خوب زندگی

 اشک هميشه داييت زن نشه نزديکش ميکرد سعی و ممنوعست عشق يه عشقشون بود

  ميکرد گريه و ريخت می



 داد قسمم و گرفت قول ازم کنه درک رو فاجعه عمق تونست و خوبه بابات حال ديد وقتی

 و اومدی پيش سال نشين،پنج خبر با چيزی از مت نه و تو نه و کنم مخفی رازو اين که

 حس يه عشق اين و بشی نزديکش نبايد که دادم هشدار بهت و داری دوست متو که گفتی

 ! ممنوعست

 سمتش؟ نری که ندادی قول مگه

 نيستی؟ رابطه تو باهاش نگفتی مگه

 ميدی؟ گوش بهم نگفتی مگه

 هااااااااااااان؟ دختر ندادی قول مگه

 

 .ميکرد سنگينی بد خيلی گلوم رو شدم،بغض خيره بهش اشک با

  شد اتاق وارد پسری و زد صدا هارو خدمه از يکی پدربزرگ

 

 .بده توضيح مت برای رو امشب ماجرای و بيمارستان برو سريع مايک+

 

 ميومد در چاه ته از و بود گرفته حرفش،صدام وسط پريدم سريع

 

 .کنم صحبت باهاش بايد خودم! نکنيد،توروخدا اينکارو نه نه-

 

 .ببينيش فهميدنش از بعد بهتره+

 

 .نيست بهتر نــــــــه-

 

 !هست+

 

 و زمين رو شدم پرت نرسيده دوم قدم به اما دنبالش برم تا شدم بلند من و فرستاد مايکو

 ...شد سنگين چشام



 

 (متيو)

 

 براش اتفاقی نکنه بودم شده نگران بود،خيلی نيومده ليا و بود گذشته شب نيمه از ساعت

 باشه افتاده

 اتاق وارد عمارت های خدمه از پسری که کردم سپری تنها رو ای لحظه چند

 بود مايک شد،ميشناختمش

 

 !مايک سالم عه+

 

 .پادشاه سالم-

 

 !باش راحت پسر نداريم حرفارو اين که ما+

 

 پرسيدم و افتادم ليا ياد يهو که خنديد

 

 ...نيومده اما منتظرشم وقته خيلی عمارت؟ تو نديدی رو ليا مايک-

 

 ....بياد نکنم فکر+
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  گفتم و کردم نگاهش شتاب با

 

 شده؟ چيزيش خوبه؟ حالش چی؟ يعنی-

 

 ........يعنی....خب نه نه+

 

 چيشده؟ ديگه بگو-

 

 ....عمارت تو ببين+

 

 زيادی فشارش" ميگفتن که شنيدم پرستارارو و پدربزرگ صدای بزنه حرفی خواست تا

 !تزريقات اتاق تو ميبرد جون بی منو ليای داشت که تختی بعدش و" پايينه

  کشيد بدی تير عملم جای که شدم بلند جام از عجله با

  گفت و گرفت بازومو مايک

 

 پسر؟ ميکنی چيکار+

 

 .جونم به بود افتاده عجيبی ی دلشوره

 

 پيشش برم بايد! من بود،ليای ليا اون....او....اون-

 

 .تازست زخمت نيست خوب حالت+

 

 .تره واجب اون اما-



 

 ميکنی خونريزی باش اروم مت+

 

 ببينمش بايد گفتم-

 

 بود کالفه که ديدم بزرگو پدر اتاق در شد،جلوی قدم هم باهام و دستاش تو گرفت سرمو

  ميرفت اونور و اينور هی و

 .برس دادم به خودت خدايا شده چيزی يه بودم مطمئن

  بود خوابيده روش ليا که تختی به رسيدم

 نگاه بازش نيمه چشمای به بيداره، و خواب شدم متوجه که سمتش رفتم آروم

  نبود اتاق تو مايک منو جز کسی و بود بيرون کردم،پدربزرگ

  کردم يخ دستاش سردی از که گذاشتم دستش رو دستمو و کردم نوازش موهاشو

 

 !سردی خيلی+

 

  ميريخت اشک صدا بی و بهم بود شده خيره

 

 حاليه؟ چه اين چيشده؟+

 

 صدا بی کرد شروع و کرد مشت دستش تو رو مالفه و شد خيره سقف به و گزيد لبشو

  زدن هق

 

 عزيزم؟ ليا؟ کرده؟ اذيتت کی+

 

 که چشماش به بود، من برای شکنجه ترين بد اين و ميدزديد چشماشو و نميکرد نگاه بهم

  شدم نميکردخيره نگاه بهم بودو خون ی کاسه



 

 خانمم؟ عزيزم؟خوبی چيشده+

 

  زدم لب نگرانی صدای با

 

 نميکنی؟ نگاهم چرا بگو يچيزی خدا رو تو چيشده ليا+

 

  گفت ای گرفته صدای با

 

 .مت بيرون برو-

 

 اينجاست؟ جونم وقتی برم کجا+

 

 زدن زار بلند بلند کرد شروع و شکست بغض

  ميکرد نگاهش ناراحتی با مايک

 

 گرفتين؟ ماتم همتون چرا چتونه شما+

 

  شدم خيره ميزد هق معصوميت با که ليايی به

  کردم کم بينمونو فاصله و صورتش جلوی شدم دال

 

 ..شم آرامشت بيا مرده؟ مت ش مگه ميکنه؟ گريه چرا خانمم+

 

  گفتم بهت با و شدم خيره بهش متعجب برگردوند سرشو که ببوسمش تا جلو بردم لبامو

 



 ميکنی؟ دريغ ازم خودتو+

 

  شد خيرم خنثی نگاهی با و برگشت

 

 !اره-

 

 .کردم يخ چشماش خشکی و سردی از

 جيغ و کرد کردن گريه به شروع دوباره و خورد تا ابروهاش که افتاد چيزی ياد انگار

  کشيد

 

 بيرون بروووووو+

 

؟ ميکنی،بخاطر تنبيهم چی برای بگو کاريه چه اين! نميرم-  کاترين 

 

 شدم دال و سمتش رفتم دوباره

 

 آرامشم کن آرومم يکم بيا! ميخوادا بوس دلم ای؟ عصبی چرا عزيزم-

 

 زد پسم بدی شکل به که شدم بوسيدنش قدم پيش دوباره که زدن زار کرد شروع

  گفت و گرفت دستاش تو شونمو غم با مايک

 

 !شده تموم رابطه بيای،اين کنار داداش،بايد باش آروم+
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 نهوبيست_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 .رضوان:قلم به

 

  گفتم عصبی و شدم خيره مايک به تندی با

 

 مسخره اين از برنميدارين دست چرا چی؟ يعنی اينکارا مرگتونه؟ چه بگين نميخواين+

 کن تمومش نيست قشنگی شوخی اصال شوخيه کارات اين اگه ليا بازی؟

 

 .کن فراموشم-

 

 ليا؟ ميگی پرت و چرت چرا+

 

 زياد بودم،خيلی عصبی

 

 .ميکنم ازدواج دارم-

 

 اون ميکنم حل من نميشی؟ متوجه چرا نمياد پيش چيزی الکساندر و تو بين که گفتم+

  رو مسئله

 

 !نه الکساندر با-

 

 نبود خوبی شوخی نه،اصال نه گفت؟ زد،چی خشکم لحظه يه

 

 .ميزنيم حرف بعدا ميرم ميگی هذيون داری نيست خوب حالت ليا+



 

 .نيست درکار زدنی حرف-

 

  گفتم خشم با و گرفتم تختشو کنار ی ميله حرص با و تختش سمت برداشتم خيز

 

 کاترينه؟ رفتارات اين دليل مرگته؟ چه االن چی؟ يعنی بازيا بچه اين هان؟ چی يعنی+

 پرستاره؟ يه فقط و فقط من برای اون بدم توضيح بار چند

 

 .بيرون برو متيو-

 

 خطرناک رابطمون برای ممکنه که اتفاقی افتاده،يه اتفاقی يه يعنی نميزد صدام مت وقتی

 .باشه

 عجله با پدربزرگ و شد باز در که خواستم رفتاراشو دليل و کردم بازخواستش دوباره

  تو اومد

  پايين افتاد و سينم به خورد که کرد پرت ای کيسه

 

 .ببند دهنتم اون ببين خودت بگير،بگير+

 

 .ميخنديد عمه شوهر کنار بود،داشت کردم،مامانم باز رو کيسه

 

  گفتم و زدم پوزخندی

 

 عکسای آلبوم اينکه نه خواستم اونو دليل شده سرد بهم نسبت انقدر ليا چرا ميگم دارم+

 .کنيم بش و خوش باهم و بياريد قديميو

 

 قديمی؟ عکسای-



 

 !ديگه آره+

 

 ....بيار فشار مغزت به يکم-

 

 :گفت اخطار با ليا

 "بهش بده توضيح مناسب فرصت يه تو خودت حداقل"

 

  گفتم و سمتش برگشتم

 

 بده؟ توضيح چيو+

 

 !"بفهمه همينطوری اينه لياقتش"

 

 چرا اما و خورد بهم حالش چون اينجاست ليا شه داده توضيح نيست قرار خاصی چيز-

 ...خورد بهم

 

 شد بهم پشت و چرخوند عصاشو

 

 خورد؟ بهم چرا+

 

 !فهميد کوچيکو راز يه چون-

 

 برده؟ مرگ به رو فشارشو کوچيک راز+

 



 .آره-

 

 سردشه؟ ازم زندگيم شده باعث که لعنتی راز اون چيه+

 

! خواهرته نميبوستت و شده سرد ازت و زندگيم ميگی بهش داری اونيکه که بود اين -

 !خواهرت

 

 تو نداشتم،صداش بهشو دادن گوش پتانسيل سرم رو بودن ريخته يخ آب سطل يه انگاری

 ميشد تکرار سرم

 

 خـــــــواهـــــرت.........خواهرت+

 خــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــرت

 

 بود شده اشک از پر چشام

 ميريخت اشک داشت که ليايی سمت برگشتم

 تکوندادم سرمو ها ديوونه کردم،مثل دستام قفل و دستام تو کشيدم دستاشو و سمتش رفتم

  گفتم و

 

 خانمم؟ نه مگه دروغه......ليا ميگه دروغ....ميگه دروغ نه نه+

 

  بهش شدم خيره التماس با و نشوندم دستاش رو کوتاهمو و درپی پی های بوسه

  پايين افتاد و خورد سر لبش از و دماغش نوک چکيد اشکم که کردم نوازش موهاشو

 

 ....ليـ....ليا نه؟ نکردی باور نه؟ مگه دروغه+

 

 نيست دروغ:پدربزرگ



 

 کل و زدم چشماش رو ريز های بوسه تند تند و کردم پاک ليارو اشکای شصتم با

  کردم بارون بوسه صورتشو

 

 دروغه....شه خيس چشمات نميخوام نکن گريه....نکن گريه هيش...هيش...ميگه دروغ+

 .....هيش

 

 .نداشتم خودمو کنترل قدرت

 من ميزدو صدام داشت که بود ليا اينبار نبود،حاال خوب حالم و بود کرده سرباز زخمم

  ميکردم گريه بلند و ميکردم هق هق کوچيک ی بچه يه مثل

 ميکنن؟ گريه مرداهم

 !آره

  زدم پسش که کنه کمکم مايک به خواست و گرفت بازومو و کنارم اومد بزرگ بابا

 

  خب؟ کــــن ولـــــم يکی تو کـــــن، ولــــم+

 

  سمتش رفتم و زدم پس اشکامو محکم ثانيه چند از بعد

 

 ها؟ نگی دروغ معلوم کجا از+

 

  داد نشون بهم برگه سری يه و سمتم اومد

 !بود ليا پدر و مادرم ی نامه صيغه

 در مادرم و عمه شوهر از سفيدی سياه و تار عکس که بودم ها عکس به خيره تعجب با

  ديدم رو بود شده حلقه گردنش دور مامانم دستای و بودن هم پيش شادی با که حالی

 دوم همسر عنوان به عمه شوهر اسم که شناسنامش ديدن با و کردم مچاله عکسو عصبی

 با دستامو و پايين خورد سر دستم از شده مچاله عکس و شدم خيره بود شده ثبت توش

 .......داشتم نگه دهنم جلوی ناباوری



 !بود پاک مادرمن

 !بود شکفته تازه گل تراز پاک اون

  گال گلبرگ روی شبنم های قطره از تر پاک

  داشت وجود زمين توی که چيزی هر از تر پاک

  کرد تعريف به شروع

 

 چيزيم از و داشتن دوست همو بگيرم،خيلی جلوشونو بودن،نتونستم شده هم عاشق+

 ...تو نگم،اما بهتون بود گرفته قول نميترسيدن،ازم

 

  کشيدم داد گريه با و گوشام رو گذاشتم دستامو

 

 بيرون برو بــــاشـــــه باشـــــه+

 

  کشيدم داد تر بلند که سمتم ميومد داشت

 

 .......بـــــــيـــــــــــرونــــــــــ+

 

 بره خواستم مايکم از و نکردم توجهی خونريزيش به و اوردم در دستم از سرمو سوزن

  داشتم ابرويی بی بيرون،احساس

  کردم نگاه ملکم به غمگينی لبخند با و ليا پيش رفتم

  گفتم و دادم قورت نشد،بغضمو اما بزنم حرفی خواستم و سمتش کردم رو

 

 .....ملکــــــ.......ملــــ+

 

  گفتم بريده و کشيده ميبست، گلومو راه هی بغض



 

 !! بره ميخواد زوديا اين به کـــوچـــولــــوم مــلـــکـــه+

 ! بود مـمـنـوعه مــــاهـــم که پس

 

 گريه خفه و مردونه کردم شروع و زدم زانو همونجا و ترکيد بغضم گفتم که اينو

 ....ما حق نبود ميشد؛اين اينطوری کردن،نبايد

 

  بده نشون قوی خودشو داشت سعی اما ميريخت اشک هم ليا

 

 نکن گريه مت+

 

 !شدم تنها کردم،چقدر بغل زانوهامو و شدم جمع زمين رو

 

 .نکن گريه خودت-

 

 .نکن تو+

 

 نکنم منم تا نکن تو-

 

 (ماری)

 

 يه بود،من عجيبی ناراحت،حس نه و خوشحال شدم،نه يجوری الکساندر اعترافات با

 از غير به داره،البته دوستم بود نگفته بهم االن تا کسی و بودم خانواده بی و يتيم دختر

 دياکو

  شد وارد الکساندر که ميکردم شونه موهامو و بودم نشسته اتاق تو

 



 بزنی؟ در نميتونی ادب بی+

 

 .رفت يادم آخ آخ-

 

 !باشه لخت آدم شايد نميکنين مراعات چرا+

 

 بهتر چه-

 

  گفته چی فهميد تازه انگاری که سمتش کردم روپرت شونه

 

 پوستش به آدم خوبه بود اين منظورم...آها......چيز.....ديگه همين.....چيزه...اومممم-

 بدنش به برسونه اکسيژن گاهی و برسه

 

 کنی ماليش ماست نميتونی+

 

 واقعا؟-

 

 آره+

 

 بپذير منو عذر اينبار پس-

 

 کن اصرار+

 

 .پررو بچه-

 



 کرد باز دستاشو و کشيد دراز تخت رو و اومد

 

 نرمی تخت چه اومم+

 

 گفتم و بستم سرم باالی کوتاهمو موهای

 

 خودمه مال پاشوببينم+

 

 !نشو بخيل ماری-

 

 کشيدم دراز لش و باز طاق خودش مثل و کنارش رفتم

  گفت و گرفت کوچيکش انگشت تو کوچيکمو انگشت

 

 ببازی دلتو بعد کنی فکر بهم اولش کسی به بدی دلتو خواستی وقت هر بده قول+

 

  گفتم تلخی لبخند با و انداختم خوردمون گره انگشتای به نگاهی

 

 ..قول-

 

 گفت و زد موهام روی ای بوسه

 

 ميدن؟ بهمون بغل يکم افتخار خانم+

 

 ميخری؟ شکالت برام! نخيرم-

 



 بيا حاال آره+

 

 بخری شکالت خواستم فقط که نميام-

 

 بودی تر دوست باهام عالقم ابراز قبل+

 

 پيچوندم بحثو

 

 ببين اينو بيا نگو پرت و چرت-

 

 تقريبا و خونگی حيوون بود شده که کوچولوم اردک سمت بردمش و کشيدم دستشو

 همدمم

 

 آوردی؟ کجا از اينو دختر وای+

 

 نه؟ مگه قشنگه خيلی بود رودخونه کنار-

 

 چيه؟ اسمش خيلی آره+

 

 الکی-

 

  گفت و خنديد

 

 الکپشته؟ مگه+

 



 بامزست و ساکت الکپشت مثل اما نه-

 

  گفت لبخند با و کرد ناز نوکشو و جلو برد دستشو

 

 الکسم منم الکی خوشبختم+

 

 .شدم خيره بازياش ديوونه به خنديدمو

 

 (مت)

 

 تو دستاشو و سمتش بودن؟رفتم گرفته ازم راحتيا اين به رو ماهم ی شدم،ملکه خيره بهش

  گفتم و گرفتم دستام

 

 تو کن فکر بهش يکم خدا نکنيم،تورو توجه نسبت اين کنيم،به فرار باهم ميتونيم ما ليا+

 هيچی اصال کنم خوشبختت ميدم قول بيا باهام نشده عوض چيزی هيچ قلبمی تو هنوز

  ميدم قول بهت کنم خوشبختت ميکنم سعيمو تموم بدبختی طعم نه غم نه نميکنی حس

 

  کردم شروع و شمردم غنيمت فرصتو نميگفت چيزی و چشمام تو بود شده خيره

 

 هان؟ ميکنيم فراموشش اصال....اصلـ....نکن،اصال توجه بهش ليا+

 

 و احمقانه منطق و عقل نظر ميدادم،از تحويلش پرت و چرت مشت يه داشتم ميگفتم؟ چی

 رازو اين و خواهرمه که نبود مهم برام و بود دلم حرف واقعا اما بود پرت و چرت

 بود خيرم حرف بی فهميدم

 

 ازدواج شده اينطوری چون اما بمونيم هم کنار عمر اخر تا ميتونيم.....ميتونيم اصال+

 باشم بالتکليفی تو باهات مرگ پای تا حاضرم من نکنيم



 

  زد لب حس بی و بيرون کشيد دستم از دستشو

 

 باشم تنها ميخوام+

 

 نکن باهام اينکارو ليا-

 

 و کشيدم بود کرده باز سر هام درد شدت از که زخمی رو و کمرم پشت کشيدم دستمو

  دادم نشون بهش خونيمو دست

 

 اينکارو بستس،نکن روم چشمات وقتی نميکنم حس اينو ببين،درد-

 

  کردن گريه کرد شروع و گرفت دستاش تو دستامو

 

 مت؟ شد اينطوری که چيشد+

 

 نکن گريه هيس-

 

 ببوسم کسيو.....که ببوسم کسيو هرروز ميتونم نميشم،چطور قبل ليای من مت+

 برادرمه....که...کـ

 

  گفت التماس با که کنم بغلش خواستم

 

 !مت لطفا+

 



 کنه درمان زخممو تا بردتم نگرانی با و اومد پرستار که کنار کشيدم

  کندم دل ليا از اشکی چشمای با

 بود؟ همينجا

 کوچيک؟ قد نيم و قد های بچه رويای اون بود چی پس

 پس؟ ميشن چی ليا کوچولوی پسر و مت کوچولوی دختر

 تمام؟ و خواهرمه

  رفتم بيرون اتاق از خونی کمری با کالفه

 

 (ليا)

 

 زندگيشو نصف بخاطرش مادرم که بود خانمی زندايی ميکردم؟ نگاه روش تو چطور

 !خورد؟ کتک

 ميکشست؟ مامانمو عزيز و نازک دل بخاطرش بابام که بود زنی اون

 باورکنم؟ چطورميتونم آخه

 داداشم برای ميکردم؟ لوس داداشم برای ميگرفتم؟خودمو اروم داداشم بغل تو مدت اينهمه

 ميکردم؟ دلبری

  کشيدم ای خفه جيغ کشيدمو موهامو ها ديوونه مثل

 

 بهتون،لعــــنــــتــــــــــــــــــــــــــ لعنت اهـــــــــــــــــــــه+

 

 مت بغل تو که ای نداشت،آينده جايی توش مت که ای ميکردم،آينده فکر آينده به داشتم

 نميشد سپری

 شکر کرمتو کردی؟ نازل سرم رو اينم بال اونهمه نبود من،کم چرا آخه خدا آخ

  ببره خوابم تا زدم هق اونقدر و مالفه زير بردم سرمو

 

 بعدهفتهيک#



 

 ليا؟ مطمئنی+

 

 .مطمئنم آره-

 

 ....من بنظر آخه+

 

 بدم انجامش ميخوام ماری-

 

 کنی؟ چيکار ميخوای ميکنی،ميفهمی بازی آيندتون با خطرناکه ليا+

 

 خب؟ اعصابم رو نرو حرفات با انقدر ماری-

 

  گفت و شد اتاق وارد الکساندر

 

 ليا؟+

 

 جانم؟-

 

 و اندازی تير اون هم بود پدربزرگ تقصير دادم توضيح که همونطور ميخوام معذرت+

  کردنام اذيت هم

 

 .نکن فکر بهش بخشيدمت ميگم چندم بار برای-

 

 .کارتون عجلست با خيلی که بخدا کنين؟ فکر يکم نميخواين ليا+



 

 نميکشم واقعا من الکساندر-

 

 نيست اين راهش اما:ماری

 

 !همينه+

 

  پدربزرگ پيش رفتم و نکردم حرفاشون به توجهی

  بود بهم خيره خاصی نگاه با که بود روم روبه بلندی قد و چهره خوش پسر

 

 بانو سالم+

 

 سالم-

 

  گفت و انداخت بهم نگاهی پدربزرگ

 

 هستن سرکان ايشون+

 

  گفت که دادم باال متعجب ابروهامو

 

 خان ساواش بزرگتر برادر+

 

  اهان-

 

  گفت و جلو اومد خودش



 

 ديدن مانند بود کی شنيدن اما بودم شنيده زيباييتون از+

 

 ممنونم--

 

 باشم؟ راحت باهات ميتونم+

 

 بفرماييد؟ بله-

 

 صحبت باهات مالقات قرار يه توی حتما ميخواد و باخته بهت دلشو جوری بد برادرم+

 کنه

 

 ميدونم اينو-

 

 بياد ساواش تا بشينی ميتونی توهم ميزنيم حرفارو پدربزرگت با من+

 

 بود؟ نشده حاضر و بود خاستگاری اومد،مراسم ابروهام رو اخمی

  گفت که فهميد برادرش انگار

 

 عذر ازتون تاخيرش بابت گرفته آتيش غناتمون انبار زدن زنگ که ميومديم داشتيم+

 ميخوام

 

 مشکلتون شه حل زودتر اميدوارم-

 

 داد تکون طرفين به سرشو و شد بهم خيره تعجب با که بودم سرد زيادی انگاری



 شد اتاق وارد خوشگلی مرد که گذشت دقيقه چند

 بوسيد پدربزرگو دست و رفت جلو

 

 ميخوام عذر خيلی+

 

 روم به رو نشست و بوسيد هم منو دست

 

 کنين صحبت محوطه تو باهم ميتونين:پدر

 

 شکست رو سکوت که شديم محوطه وارد

 

 آلودی؟ اخم همينطور هميشه+

 

 !آره-

 

 کرد حس کامل بيانمو سردی

 

 ............ منـ ليا+

 

 بگم بهت چيزارو سری يه بايد من-

 

 بود دادن گوش مشغول آرامش با نميخواد،اما منو بگه داشتم دوست

 

 .نداريم هم به نسبت حقی هيچ و کاغذه روی فقط ما ازدواج-

 



 !چی؟ يعنی+

 

 !شنيدی همونکه-

 

 .....اما+

 

 .منفيه جوابم من بگم بايد پس-

 

 قبوله باشه باشه+

 

 .نيستم باکره من-

 

 ميگفتم؟ بهشون مزخرفو دروغ اين زد،چرا خشکش

 

 



 

 

 گفت اخم با

 

 بخشيدی؟ مت پسره اون به دخترونگيتو+

 

 !همينطوره بله اينکه نه،پادشاه،دوما مت پسره اون اينکه اوال-

 

 فرستاد بيرون صدا پر نفسشو و کرد مشت دستاشو

 

 بعدی؟ شرط خب+



 

 زودتر چی ببری،هر اينجا از منو بايد-

 

 نداری؟ باهام اومدن با مشکلی يعنی+

 

 .نه-

 

  خوبه+

 

 شد؟ تموم-

 

 ندارم ای ديگه حرف من آره+

 

 .تو بريم-

 

  پرسيد پدربزرگ که شديم وارد

 

 خب؟+

 

 ندارم مشکلی من:ليا

 

 همينطور منم:ساواش

 

 ميکنم نامزدتون همينجا امشب پس+

 



 کنه عروسم مت جلوی بستم،ميخواست درد با چشمامو و زدم تلخی لبخند

 

 پدر؟ ببخشيد+

 

 دخترم؟ بله-

 

 موندم؟ دستتون رو يا ام؟ اضافی من+

 

 زدنه؟ حرف طرز چه اين-

 

 هارو حلقه االن همين ندارم مهمونی به نيازی من کنين ردم زودتر چی هر ميخواين+

 کنيم تمومش بديد

 

 بود مت مهم اما ميکرد نگاهم دلخوری با ساواش

 

 نميگيرم جدی حرفتو اين-

 

 بودم جدی کامال من اما+

 

 برخورده؟ طرز چه اين-

 

 بگيره شکل عروسی اين برای مراسمی هيچ نميخوام که گفتم+

 

 بگيره شکل بايد گفتم منم-

 



 عه؟+

 

 بله-

 

 !نيست درکار ای عروسی پس+

 

 ...........کوبيدم بهم محکم درو و بيرون اومدم اتاقش از سريع

 

  ميشنيدم سرم پشت از ساواشو زدنای صدا صدای

 تکيه ديوار به اتاق در جلوی که ديدم رو مت که اتاقم سمت کردم تند پا و نکردم توجهی

 ميکشيد سيگار و بود داده

  فرستاد بيرون سيگارشو دود و گوشم پشت داد موهامو و جلو اومد

 

 پيشم؟ از ميره داره نازم ی ملکه+

 

  بود آلود بغض العاده فوق و دار خش صداش

  کردن گريه کردم شروع و کنم کنترل اشکامو نتونستم

  کشيد بازوم رو وار نوازش دستشو

 

 !خيسن چشات نبينم+

 

 ريخت گونش رو و شد آويزون مژش از اشکی دونه

 

  مت نکن گريه-

 



  شکست بغضش و شد درهم صورتش

  عقب رفتم قدم يه که جلو اومد

 

 .مت نيست گذشته ديگه االن+

 

 ! دارم نياز ليا-

 

  کردم تکرار اسمشو درد با

 

 ....لطفا! مت+

 

 .جات سر بيا! بزنی پس آغوشمو مياد بدم ليا-

 

  نرفتم اما کرد اشاره بغلش به

  گفت آلودی بغض صدای با و جلو اومد

 

 شه؟ ساواش عشق بره کنه ول متشو ميخواد ماهم ی ملکه+

 

 .......متــــ-

 

 لبم رو گذاشت انگشتشو

 

 .داری حق نميکنی بدی کار! هيش+

 

 شی؟ فراموش تا بگذره چقدر-



 

 !ليا کنی فراموش منو نداری حق+

 

 نميتونم بخوامم-

 

  گفت که کنم مخالفت خواستم و کنه بغلم اومد

 

 خب؟ بغل آخرين روحساب بزارتش+

 ثانيه چند برای فقط....لعنتيو راز اون کنيم فراموش بيا

 

 رو لباشوگذاشت کردو جدام خودش از که آغوشش تو کردم پرت محکم خودمو

 ميبوسيد دلخور و ميبوسيد،غمگين عصبی و لبام،وحشی

  گفت که شدم جدا ازش

 

 داغت؟ لبای برای نکوبه قلبم که بگذره چقدر+

 

 لبام رو گذاشت لباشو دوباره بگم چيزی خواستم تا

 بود دنيا خوشی ترين دردناک اين و ميبوسيدتم اشک با

  عاشقشم که برادری بوسيدن از داشتم بدی حس

 کردم همراهيش و کنم مقاومت نتونستم

  کردم له پام زير و دراوردم جيبش از سيگارو پاکت که کشيديم دست

 

 ليا+

 

 کردم نگاهش و برگشتم



 

 جانم؟-

 

 منفيه؟ پيشنهادم بابت جوابت مطمئنی+

 

 آره-

 

  کرد زمزمه و چکيد اشکش

 

 خب؟ نره يادت..دارم دوستت خيلی+

 

 شد دور سرعت به و گفت

 

  تخت رو کردم پرت خودمو و شدم اتاقم وارد اشک با

 باشم؟ برادرم معشوق ميتونستم چطور

 بدبختم؟ انقدر من چرا خدا ای چی؟ يعنی آخه نميشه ميکنم فکر طوری هر نه نه

  شد وارد ساواش و شد باز در

 

 ليا؟+

 

 بگو-

 

 خوبی؟+

 

 نه-



 

 ديدن تدارک به نيازی ميگيريم کوچيک جشن يه دوتا خودمون کردم صحبت باهاشون+

  نيست عمارت تو

 

  گفت ناراحتی با و پايين انداخت سرشو

 

 لطفا ميشه خاطره من برای حداقل بياد بدت ازم و باشی نداشته دوست منو که چقدر هر+

 نکن مخالفت يکی اين با

 

 باش-

 

  شد اشکيم چشمای متوجه که سمتم اومد خوشحالی با

 

 ميکنی؟ گريه چرا+

 

 دارم دوستش خيلی-

 

 کشيد آغوش به منو و بيرون کرد فوت نفسشو

  خوندن آهنگ کرد شروع و کرد نوازش موهامو

  داشت قشنگی صدای

 

 آهنگه؟+

 

 !نه-

 



 چيه؟ پس+

 

 شعر-

 

 زبونی؟ چه به+

 

 .فارسی-

 

 برام انگليسی به کردنش معنی و خوندنش کرد شروع که گفتم آهايی

 

 گذشتم کوچه آن از باز شبی مهتاب تو بی+

 گشتم تو دنبال به خيره سدم چشم تن همه

 وجودم جام از شد لبريز تو ديدار شوق

 بودم که ديوانه عاشق آن شدم

 

 !قشنگه چقدر-

 

 خيلی+

 

 شم رد آيندم های کوچه از تنهايی و بيوفتم مت ياد مهتاب تو بعد به اين از قراره منم-

 

 رفت يادت منو+

 

 شدم مهربونيش و صبوری اينهمه مات و کردم نگاهش شرمنده

 



 بلدی؟ کجا از فارسی+

 

 گرفتم ياد چيزا سری يه منم داشت زبونشون به نياز ها پروژه از يکمی نيستم بلد-

 

 آهان+

 

 بهتری؟-

 

 برنيام کردنش فراموش پس از ميترسم+

 

 نه؟ مگه کنن صبر بايد همه-

 

 نيستم صبوری دختر من اما+

 

 ميدم قول بهت اينو ميکنه تبديلت دنيا دختر ترين صبور به زمونه اما آره-

 

 !شايد+

 

  شم حاضر گفت و کرد پاک اشکامو

 ايمو پارچه مشکی شلوار و کوتاه مشکی کمدم،تيشرت سراغ رفتم منم و بيرون رفت

 اون بپوشم و ببينم رو تاريکين ديار از بيرون که لباسايی داشتم دوست برداشتم،خيلی

 چيز....اسمش...اممممم.....اسمش که ای دکمه بی و دار دکمه هنای پير و آبی شلوارای

 آشنا دنيا مختلف جاهای با و باشم داشته اونا از داشتم دوست خيلی...مانتو آهان.....بود

 نشد وقت هيچ اما شم

  گذاشتم باز موهامو و پوشيدم لباسمو خيال بی

  بيرون رفتم اشکی چشمای همون با آرايشی هيچ بدون



  ميکردن پچ پچ هم بعضيا و ميکردن نگاهم متعجب همه خدمه رفتنم با

 

 "شهردار عروس همه عزيز شده االن هرزه و نداره دخترونگی زد داد نگا نگا"

 

  گفت که مت باصدای که شد سست قدمام و اومد لبم رو تلخی پوزخند

 

 اينجاست ی ملکه روته به رو اونکه ملکه؟ زندگی فضول يا شهرداری پسر وکيل شما+

  نباشه چه باشه چه

 

  داد ادامه تر وبلند باال برد صداشو

 

 فهم شير اون نه طرفه من با بزنه حرفی ملکه سر پشت بشنوم کی هر از بعد ی دفعه+

 شد؟

 

  شدن متفرق و کردن زمزمه ای" ارباب بله" و بودن بسته ترس با چشماشونو همه

 گذشت کنارم از تفاوت بی و زد بهم ای تنه که بگم چيزی خواستم

 

 نميداد بهم جوابی اصال مطمئنا داشتم ازش که شناختی به توجه با اما دنبالش برم خواستم

 ها پله پايين باکالس و شيک خيلی که شدم ساواشی متوجه که پايين رفتم آروم قدمای با

 بود منتظرم

  کشيد آغوش به منو محکم و سمتم اومد الکساندر

 

 فرفری خداحافظ+

 

 الکس ميشه تنگ برات دلم-

 



 بيشتر خيلی من+

 

  کرد بغلم و زد کنارش ماری که کاشت پيشونيم روی ای بوسه

 

 نری؟ نميشد+

 

 ميدونی بهتر خودت-

 

 خنگ فرفريه مو ميشه تنگ برات دلم+

 

 کوچولو ماری بيشتر خيلی من-

 

  زد بازوم به مشتی و خنديد اشکاش بين

 

 !سفيد چشم خودتی خنگ+

 

  گفتم و کردم پاک اشکامو

 

 شم راحت ميميری کی-

 

  کشيد آغوشش تو هم رو ساواش و رفت الکساندر که بگه چيزی خواست

 

 باش کوچولومون مراقب+

 

 ميکنم سعيمو ی همه-



 

  گفت چندش با و جلو رفت ماری

 

  ميشه کچل آبادت و جد هفت شه کم سرش از مو تار يه+

 

 بود؟ تهديد آخ آخ-

 

 !بله+

 

 بود گذار تاثير واقعا-

 

  کرد زمزمه ای" کوفت" و خنديد اشکاش بين ماری

 چيزی هيچکس و بودن شده ساکت ايستاد،همه جلوم و اومد مت که ميرفتم داشتم اميد نا

  کشيد آغوش به منو خجالت نميگفت؛بی

 

 ماهم؟ بزاری تنهام ميتونی چطور+

 

 آروم در سعی که الکساندری و ميديدم بود عصبی که ساواشی صورت تو نارضايتيو

  داشت کردنش

  دادم جوابشو بغض و اشک با

 

 !مجبوريم-

 

 .ساختی اجبارو اين تو نيستيم+

 



 ..........منــــــ.....متــــ.....نــــ......نه-

 

 جلوی کرد؟ چيکار ديوونه کردم،اون فراموش چيزو همه لبام رو لباش داغی حس با

 !من خدای وای ؟ساواش

 با و کرد نگاه ساواش به چشمی زير و گرفت قاب دستاش با صورتمو شدو جدا ازم

  گفت ميلرزيد که صدايی

 

 باشه جا هر کن مراقبت خوب کنی،ازش خودت اسم به اسممه،نميتونی به مالکيتش مهر+

 داره،آهنگای دوست بخر شيرکاکاعو بريزه،براش اشک بزاری هست،نبينم بهش حواسم

 باش،بيشتر داشته بده،دوستش ساعت سر اعصابشو نکن،داروهای پخش جلوش غمگين

 من از

 

  گفت و کرد مکث کمی

 

 ....باشه خوب بتونه من،تا از بهتر+

 

 دو با و کرد پاک چشماشو آستينش ی لبه با ندادن اجازه اشکاش اما بگه چيزی خواست

  شد دور

 

 نميشد؟ ديوونه چرا نميگرفت؟ جلومو هی چرا نرو؟ نميزد داد مت چرا

  شدم ساواش ماشين سوار و رفتم و کردم خداحافظی خون دلی با

 

 خوبی؟+

 

 نه-

 

 .....که بگيم بهشون ميتونيم+



 

 که بگی بری ميتونی ناراحتی تو اگه اما شرطا اون رعايت با البته نيستم پشيمون من-

 نميخوايم همو

 

 ام راضی من نه+

 

 کشورم آباديم،از از ميشدم دور افتاد،داشتم راه و کردم سکوت

 و ميکردم نگاه ميزدن حرف و ميدادن نشون منو دست با هی که مردمی به شرمندگی با

  ميگرفت سرعت بيشتر لحظه هر ماشين

 با ميديدمش،ساواش که بود باری اولين داشتم ذوق شديم،خيلی هواپيما سوار و رسيديم

  گفت لبخندی

 

  بخندونتت تونست انگاری+

 

  ميديدم تلويزيون تو همش-

 

 نرفتی؟ مسافرت حاال تا مگه+

 

 تاريکی ديار بود روش اسمش ديدی که رو نه،اونجا-

 

 !عجب+

 

  ببنديم کمربندارو گفت و ايستاد پوشی شيک خانم که نشستم ذوق با و شديم سوار

 ! نه بودم؟ شهری مگه! نبودم بلد

 کردم تکرار حرکاتشو روش از و ميبست کمربندشو داشت که انداختم ساواش به نگاهی

  بزوربستمش و



 

 راهه؟ چقدر+

 

 ساعت يه-

 

 !کمه خوبه+

 

 .آره-

 

 ! نديده بگه بهم و ببينتم کسی که نبود مهم برام اصال و ميکردم نگاه آسمون به لذت با

 کنم تجربه اون با اينارو بود افتادم،قرار مت ياد

 زد صدام ساواش که بوديم نشسته

 

 ليا؟+

 

 هوم؟-

 

 ...بگيرش بيا+

 

  گفتم ذوق با و کردم نگاه بود دستش تو که شيرکاکاعويی به

 

  خريدی؟ کی وااای+

 

 برات بخره راننده گفتم-

 



  گفتم و کردم اخمی نميکردم قبول شيرکاکاعو مت جز کس هيچ از افتادم،من مت ياد يهو

 

 نبود الزم ولی مرسی+

 

 کرد،دلم جمع و گفت ای باشه درآخر و موند نتيجه بی که کرد اصرار دوباره دلخوری با

  ميگرفتم فاصله ازش ميتونستم تا اما برنجونمش نميخواست

 

**** 

 

 "بعد ساعت يک"

 

  شدم خيره روم به رو زيبای ی منظره به شديم وارد و گرفتيم چمدونامونو

 

 کجاست؟ اينجا+

 

 فرانسه-

 

 ها؟+

 

 اروپايی کشورای از! کشوره يه اسم-

 

 قشنگه انگار اهان+

 

  خيلی اره-

 



  خب؟+

 

 چی؟ خب-

 

 خستم خيلی من+

 

 خونه ميريم االن کن صبر يکم-

 

 نشستم روش همونجا و ميکرد،رفتم بازی باهاش باد و بود زمين رو که ديدم کارتنی تيکه

  جلوم زد زانو تعجب با ساواش که

 

 ميکنی؟ چيکار+

 

 خستم گفتم-

 

 زشته پاشو ليا+

 

 ميکنه درد پاهام-

 

 ميشناسن منو همه اينجا پاشو خدا رو تو+

 

 نه-

 

 دور دستشو که دختری بعدش و شنيدم پشتش از رو ظريفی صدای که کنه بلندم خواست

  ميگفت و بود کرده حلقه گردنش



 

 عزيزم؟ چطوری اينجاست کی ببين اوه+

 

  گفت و زد کوتاهی لبخند ساواش

 

 خوبی؟ تو مرسی+

 

  گفت خنده با دختره

 

 ! عالـــــــی ديدمت که االن-

 

 شهردار پسر نداشت خوبی ی جلوه اما نبود مهم ميزد،برام الس نامزدم با داشت رسما

  بگيره گرم مردم دختر با زنش کنار

  گفتم ساواش به و شدم پا جام از

 

 نخورت؟ بدرد ماشين اين نــــــمــــيــــــرســـــــــــه چرا+

 

  گفت و سمتم برگشت

 

  عزيزم راهن تو-

 

  گفتم هميشگی و سرد لحن همون با

 

 !باش+

 



 شد؟ بهتر پات-

 

  گفتم و آوردم در رو دختره اون ادای

 

 !عالــــــــــی ديد زيباتو دوست که االن+

 

 ميخوردم وول اگه بود کرد،زشت حلقه شونم دور دستشو و کنارم اومد که فهميد انگار

  گفت که موندم ساکت همين برای

 

 .نيل لياست اين+

 

 .چهرش داشت،مثل قشنگی اسم.بود نيل اسمش پس

  گفت و کرد کج لبشو نيل

 

 دخترت؟ دوست چندمين ميشه اممم+

 

  گفتم که بودم من اينبار

 

 !نيستم دخترش دوست چون کردم خارجشون دور از کنم فکر عزيزم آه-

 

  داد باال ابروشو تای يه و جلو آورد دستشو

 

 خدمتکارشون؟+

 

  فشردم گرمی به دستشو



 

 خدمتکاراشون بگم بهتره البته خدمتکارشون،امممم رئيس! نيست خوب اصال حدسياتت-

 

 !جالب چه اوه+

 

 !خيلی بله-

 

  گفتم حسی بی با و ساواش سمت روکردم

 

 شدی؟ متاهل نگفتی دوستات به چرا+

 

  ميداد گوش بود دعوا به شبيه بيشتر که نيل و من بين گوی و گفت به سکوت تو ساواش

 

 نيست نيازی کردم فکر-

 

 پيش بدی اتفاقای باشی صميمی جون نيل مثل دوستات همه با اگه چون نيازه بنظرم+

 مياد

 

  زدم پيروزی از لبخندی من و شد درهم نيل صورت

 ساواش شدم سوارش و ماشين سمت رفتم خداحافظی بدون و توجه بی که رسيد ماشينش

  پايين کشيدم رو پنجره که ميکرد صحبت نيل با داشت

 

 ساواش؟+

 

 جانم؟-



 

 برم من بگو نيای و بمونی همونجا قراره اگه+

 

 با نيل دختره بوديم،اون اونجا که وقتی مثل درست ميکرد اشاره هی ابروش و چشم با

  ميکرد حرصيم بيشتر و ميکرد نگاهم لبخند

  گفتم راننده به

 

 کن حرکت+

 

 اقا ولی-

 

 کن حرکت گفتم مياد خودش آقا+

 

  شد دور و کرد حرکت سرعت به ماشين که ميشد نزديک داشت ساواش

 

  ميکردم؟ چيکار غريب و تنها عمارت يه تو شدم،حاال پياده رسيدم همينکه

  گفت و پيشم اومد کوتاهی قد و تپل زن

 

 اومدين خوش خانم سالم+

 

 ميشناخت؟ منو

 

 .سالم-

 

 بفرماييد تو بفرماييد+



 

 که داخل رفتم و شدم همقدم رسيدم،باهاش ای قهوه بزرگ در به و کردم نگاه دستشو رد

  کشيد آغوش تو منو و سمتم اومد عجله با که شدم نازی دختر متوجه

 

 چطوری؟! اومد باالخره ناز ی ملکه بـــــــه بــــه+

 

  گفت و کرد ای خنده که بيرون اومدم بغلش از متعجب

 

 !ام مايا من ببخشيــــد-

 

  گفت اخم با که فهميد خودش انگار بودم نياورده جا به

 

 .شوهرت خواهر+

 

  گفتم و بست نقش لبم رو جونی کم لبخند

 

 سالم-

 

 خوبی؟ عزيزم سالم+

 

 مرسی-

 

  گفت و درآورد ادامو

 

 احساسی؟ بی انقدر همش+



 

  گفت و انداخت باال ای شونه بيخيال که کردم سکوت

 

 کجاست؟ ساواش پس+

 

  گفت خدمتکار به و کشيد پوفی

 

 نيومده؟ هنوز نيل+

 

 نرسيدن خانم نه-

 

  گفتم و دادم دماغم به چينی

 

 اومد+

 

 ديديش؟ عه-

 

 نيومد خوشم ازش اصال اره+

 

  گفت کنجکاوی و تعجب با

 

  ميزنه حرف دار نيش يکوچولو فقط! برخورده خوش و خوشگل خيلی اونکه-

 

 دوستته؟! بمونه اينجا بياد قراره که نگو+

 ! هرز هم جلف هم! جلفه خيلی بنظرم نه



 

  گفت حرص و سبزش و درشت چشمای با و کنار کشيدتم دهنمو رو گذاشت دستشو

 

 .زشته ميشنوه يکی هيسسسس-

 

 برداشت دستشو که کردم اشاره دستش به چشمام با

 

 اونوقت؟ چرا+

 

 نيل با نيل منو بين اون ميريزه خونتو گفتی اينطوری سوگليش آبجی به بفهمه ساواش-

  نميده بهشو احترامی بی ی اجازه کسی به و تره راحت خيلی

 

  گفتم و بستم چشامو و کردم نگاهش بهت با

 

 !خوندســـــــــــت فاتحم واااااااااای+

 

 ليا،خوبی؟ هی.....چرا؟-

 

  گفتم و کردم نگاه چشماش تو مردد

 

 ....شد چيز.....اومديم که ما.....يعنی....چيزه+

 

  گفت ای طبعانه شوخ لحن با

 

 ديگه چيزه نداره عيبی فهميدم خوب خيلی چيزو منم آره-



 

 خنديدم بازوشو تو زدم ارومی مشت

 

 چيز...خب منم بود کرده حلقه ساواش گردن دور دستاشو خب و ديدمش فرودگاه تو+

 ديگه کردم

 

  گفت و بست بهت چشماشوبا

 

 کردی دعوا باهاش که نگو-

 

 !بود کوچيک دعوای يه فقط+

 

 درسته؟ نداشت اينا و فحش کوچيک دعوای اين آهان-

 

 !داشت+

 

  گفت ميداد تکون دستشو که همونطور و داد دست باهام و کرد دراز سمتم به دستشو

 

 خوندست فاتحت ميگم تبريک-

 

  شنيدم سرم پشت از رو صدايی که بشينم کاناپه رو خواستم و حال تو رفتيم

 

 !نشين+

 

 شدم ساواش متوجه و برگشتم



 

 دارم کارت باال بريم عزيزم نشين+

 

 حاال ميزنيم حرف بعدا بزار زيادن ها پله ميکنه درد پاهام اما-

 

 دارم کارت گفتم ليا+

 

  گفتم و انداختم مايا به نگاهی

 

 ديگه بگو بهش خب داری؟ کارم نگفتی مگه+

 

  گفت و بحثمون بين انداخت خودشو مايا

 

 بدی؟ قرض بهم زنداداشو ساعت يه ميشه داداش+

 

  گفتم و جلو بردم سرمو

 

  ساعت سه دو شايدم ميکشه طول بيشتر کارش...نه-

 

  کردم اضافه که داد تکون تاييد ی نشونه به سری مايا

 

 !ميام خودم من بخواب تو کاريه چه اصال -

 

 

 



  ترسيدم فهميده بود معلوم چهرش ی خنده ته از

  جلو رفتم و کردم اخم

 

 ميخندی؟ من به داری تو...هی+

 

  ندونستن به زدم خودمو جلوش و انداختم بهش نگاهی نيم که شد وارد نيل يهو

 

 !که آوردی نيلم ساواش؟ عه+

 

  گفت طلبکارانه نيل

 

 نيام؟ ميخوای خودمه ی خونه+

 

  گفت و زد پوزخندی

 

 خدمتکارا رئيس گفتی يادمه آخه امممم! دادی؟ دستور خدمتکارات به+

 

  گفتم طلبکار خودش مثل

 

 ميتونم رياستم ديدن برای داری شوق انقد اگه اما نشد الزمم چيزی هنوز راستش نه-

 ببری لذت و ببينی بيای و کنم صدات ميزنم حرف باهاشون دارم وقتی

 

 با ساواش که شد سمتی اون اهميت بی و بود بهم خيره اخم با و بگه که نداشت جوابی

  گفت داد با تقريبا رسا و بلند صدايی و خشم با اسممو خشم از شده قرمز ای چهره

 



 ....ليا+

 

  گفت و تر پايين آورد صداشو تن کمی

 

 !خواهرمه نيل کنم معرفيش کامل ندادی اجازه+

 

  گفتم و انداختم باال ای شونه تفاوت زده،بی داد سرم نشده چيزی هنوز که بودم ناراحت

 

 خواهرته که خواهرته چی؟ که خب-

 

 و سمتم اومد نيومده؛مايا خوشش درازيم زبون اين از اصال که بود معلوم اش چهره از

 کجاست اتاقم بپرسم کسی از اينکه بی و زدم پس آغوششو که گرفت بغلش تو هامو شونه

 ها پله سمت کردم تند پا

 وارد بود شده گلوم مهمون که بدی بغض با و انداختم نگاهی رسيدم که اتاقی اولين به

 شدم بود ايستاده بهم پشت برهنه بدن با که جوونی پسر متوجه که شدم اتاق

 سمتم برگشت که کنم باز درو خواستم

 

 مادمازل اوه،سالم+

 

  گفت که کردم پايين باال درو ی دستگيره

 

 ميشه اتوماتيک قفل آمد و رفت بار هر بعد+

 

 لطفا؟ کنی بازش ميشه-

 

  گفت و پوشيد پيراهنشو حرکت يه تو و خنديد



 

  ميکنم بازش االن بابا نترس+

 

  شد وارد نيل و داد صدايی در که ميکرد بازش داشت درو سمت اومد

  گفت و کرد نگاه بهم خشم با

 

 !نه؟ ميپلکی متاهل مردای خواب اتاق تو تو اونوقت ام هرزه من+

 

 باز که درو و منه اتاق اتاق کدوم نميدونستم خب؟من ميگی مزخرفاتی چه باشه حواست-

  ديدم ايشونو کردم

 

  گفت ميومد بانمک بنظر که پسره

 

 "نيل همسر سرکانم من"

 ×ليام منم خوشبتم×

 

  گفت نيل يهو

 

 !متاسفانه-

 

 ...کنی تقليد کاراشو ميتونی و شده خونوادتون وارد شخصيت با آدم يه باشه خدات از+

  گفتم و انداختم بهش چپی نگاه

 !شی شخصيت با يکم بلکم تا+

 

  کرد متعجب دوشونو هر که چکيد چشمم از اشکی قطره



 .ميريختم اشک جلوش نبايد! بهش اه،لعنت

  شدم ساواش ی سينه به سينه که بيرون رفتم بدو بدو

 داد به کرد شروع و اتاقی تو بردتم کشون کشون و کشيد دستمو بزنم حرفی اينکه از قبل

  زدن

 

 چيه؟ رفتارات اين دليل هان؟ چته تو+

 

 فهميــــــــديـــــــــــــــــــــــــــی؟ بزنی داد من سر نداری حق تو بشه چيم هر-

 

  تر پايين آورد صداشو تن يکمی

 

 ميکنی خواهی عذر نيل از ميريم االن همين+

 

 نکن فکرشم-

 

 !ليا+

 

 !درد-

 

 قديمی که شد نزديکم و جلو اومد عصبی گفتم چی فهميدم تازه که ميکرد نگاهم متعجب

  برداشتم عقب به

  گفت گوشم در و زد گونم رو کوتاهی ی بوسه و شد دال

 

 ميشی نازتر خيلی ميخوری حرص+

 



  تر عقب رفت و اومد خودش به که زدم سينش به مشتی

 

 کجاست؟ مايا اتاق+

 

 شدين؟ هم آشنا اوه اوه-

 

 گفتم و کردم اخم

 

 کجاست؟ اتاقش+

 

 راهرو ته-

 

  بيرون رفتم و برداشتم تخت روی از سفيدی و بزرگ بالشت و رفتم

 

 !کجا؟-

 

 مايا پيش+

 

 برگرد زود باشه-

 

 برنميگردم+

 

  نشو لوس ليا-

 

 !نشدم+



 

 روی که شدم پسری تصوير متوجه که شدم مايا اتاق وارد و رفتم من و کشيد پوفی

  ميشد صفحه نزديک داشت مايا و بود بسته نقش گوشيش ی صفحه

  گفتم لبخند با و بستم چشمامو

 

 نکردما صدا داداششو خان تا ببوسين همو زودتر....اومدم زود عا عا+

 

 رو گوشی ی صفحه روی از ای بوسه و جلو رفت که مايايی بعد و اومد خندشون صدای

  کرد قطعش يهو و زد پسره لبای

 

 !پس خورد بوق چرا نبود؟ فيلم مگه وا+

 

 بود کال ويديو! چيه فيلم-

 

  گفتم گيجی با و خاروندم سرمو

 

 کال؟ ويديو+

 

 ! ديگه آره-

 

  گفت و زد برقی چشماش يهو

 

 گرفتم شماره ازش که باری اولين شدم آشنا مجازی تو باهاش اما نشه باورت شايد واای+

 اون اما عاشقتم بگم بزنم زنگ بهش حقيقت جرعت تو شدم مجبور و بوديم گروهی يه تو

 تو باهاش داشتم که بود بار اولين ليا واييی بيشتر من گفت و خنديد ناباوری کمال در

 بود کال ويديو تو بوسمون اولين ديدارموووووون اولين ميزدم حرف کال ويديو



 

  بست ذوق با چشماشو و کرد بغل بالشتشو

 

 !!!بود خوب چقدر آه+

 

 پرت بالشتو و شدم کردن عکر کال؟بيخيال ويديو بود،مجازی؟ آشتا نا برام کلمات همه

 سرش تو خورد که سمتش کردم

 

 حيا؟ بی انقدر دخترم-

 

 مسخره وپوزخند نده بروز عصبانيتشو داشت سعی که صورتی با و شد وارد ساواش يهو

  گفت اعصابی رو و

 

 بکنه؟ بکنه ميخواد غلطی هر شوهرش خواهر بزاره که حيا بی انقدر چی؟ زنداداش+

 

 ديار همون بود شنيده چيزو همه حتما! شد عالی وای شد سيخ تنم موهای حرفش باشنيدن

 -_-اتفاق پشت اتفاق همش اينجا بود بهتر خودمون تاريکی

 

  شده خيره بهم اخم با ديدم که سمتش برگشتم کامل

  چيه که پرسيدم ابرو و چشم با و انداختم باال ای شونه

 

 بگم؟ چی هان؟ بهتون بگم چی من+

 

 نگی چيزی ميشيم ممنون-

 

 نباش سرکش انقدر ليا+



 

 ميخواد پسر دوست دلش نکرده که خالف ديگه داره دوستش خب؟ چيه-

 

  گفتم اخی که کرد پرت سمتم بالشتی پشت از مايا

  خنديدن کردم شروع گرفت گوشيشو و مايا سمت رفت خشم با ساواش

 

 خودت با گوشيشو و دربياری غيرتو با و عصبی داداشای اين ادای ميخوای که نگو+

 !ببری

 

  رفت دست به گوشی و زد پوزخندی

 

 گفتی؟ اونطوری چرا...دختر هی+ 

 

 نميخواد دلت اصال توهم که نيست-

 

 زشته اما+

 

 نيست-

 

 ميکنی؟ اذيت داداشمو انقدر چرا تو+

 

 دادم تکون سری بيحال

 

 نميکنم اذيتش-

 



 کرده؟ کاری سردی؟ باهاش و جوابی حاضر انقدر چرا پس+

 

 .نه-

 

  نگفت چيزی و شد ساکت شنيد سردمو جوابای وقتی

 بخوابم يکم تا بستم چشمامو و تختش تو کردم پرت خودمو و کنارش رفتم

 

*** 

 

 ترکيدن صدای که بيرون رفتم و شدم نبود،بلند اتاق تو مايا کردم باز چشمامو وقتی

  ميزدن دست روم به رو که آدمايی و ميشد پخش که ماليمی آهنگ بعد و اومد چيزی

 سمت اون از که ديدم رو مايا که بودم جمع به خيره بازم نيمه چشم و ژوليده موهای با

 کنم درست موهامو ميگه شدم متوجه و کردم دقت مياره،کمی در ادا برام

  ديدم پام روجلو ساواش که کشيدم شدم پال و پخش موهای روی دستی

  بود زده زانو و بود گرفته سمتم رو قشنگی ی حلقه

  کشيد داد و اومد جلو دوربينی با مايا

 

 .....بفرستــــــــــ بوس يه حاال+

 

  کشيد داد که فرستادم براش کوتاهی بوس غم با و اجبار به و زدم تلخی لبخند

 

 ..هاست مرده مثل يکم کال زنداداشمون خوبه حالش نباشين نگران+

 

 

 خودش تو ای شادی هيچ که قيافم کردن جمع وبرای خنديدم من و کرد اخمی ساواش

  گفتم نداشت



 

 باشم؟ ماه مثل داری توقع کردی بيدارم خواب از+

 

  گفت بشنوم خودم که طوری آروم و بوسيد دستمو پشت و زد لبخندی ساواش

 

 !شم اون مثل ميکنم سعيمو اما نشم اون شايد+

 

 ميدونست و ميزد حرفو اين دلخوری با که سوخت براش دلم کلمه واقعی معنی به من و

 .نداره جايی کنارم

 که آدمايی هيوهای و جيغ بين گفتنش دارم دوستت شدو بلند و گرفتم دستش از رو حلقه

  شد خيره بهم لبخند با و دستم کرد رو حلقه و شد گم بودن اونجا

  ميگفتن و ميکردن خوانی هم اهنگ با که شد بلند همه داد يهو

 "نازت لبای و پاک قلب بوسيدنه،بوسيدن وقت ديگه"

 تو شهردار پسر عنوان به بود شدم،حقش خيره ميکرد نگاهم خنثی که ساواشی به

 !نداشت؟داشت باشه داشته بوسه مراسمش

  کشيد عقب سريع و نشوند لبام رو کوتاهی ی بوسه و شد خم که نکردم مخالفتی

 بفهمه دقت يکم با ميتونست شک بی کسی هر که بود زياد اونقدر هردوتامون چشم تو غم

  هست چيزيمون يه ما

  گفت تبريک بود بعيد ازش که خشرويی با و سمتم اومد نيل

 

 .ميزدم حرف تند اونقدر فرودگاه تو نبايد ميخوام معذرت+

 

  گفتم و دادم باال ابرومو تای يه متعجب

 

  ميکردم برخورد اونطوری باهات نبايد همينطور منم-

 



 خواهيشوقبول عذر که بود ادبی بی خيلی اما تغيير اين از بودم متعجب خيلی اينکه با

  نميکردم

 و کرد گردنم نزديک و درآورد الماس نگينای از بزرگی گردنبند و کيفش تو کرد دست

 بستتش برام

 کشيد آغوش به ساواشو و اومد نيل همسر سرکان که کردم تشکری

 !من ی ديوونه و مغرور مت جای بود خالی چقدر

 داشتم نيازش چقدر

  کنم بازش خواست ذوق با و گرفت سمتم ای جعبه و جلو اومد هم مايا

  داد بهم داشت روش سيب يه عکس که بزرگی موبايل گوشی متوجه که کردم بازش

 

 خريدمش ساواش کمک با که البته اومـــــــــد؟ خوشت+

 

 مرسی آره-

 

 تو رفتيم مايا و همسرش و نيل و ساواش با که دادن هاشونو هديه و گفتن تبريک همه

  نشست کنارم ساواش که بودم نشسته بزرگ مبالی از يکی ،روی حال

  گفت و سمتش گرفتم گوشيو

 

 ديگه؟ چيه سيبی گوشيه اين+

 

  دادم نشون بهش گوشيو پشت که گفت ای" ها" گيجی با

 

 ميگم اينو+

 

 آيفون! مارکشه اون آهان-

 



 !ميکنن باز در که آيفونا وا+

 

  گفتم اخم با که کرد ای خنده

 

 و عجيب چيزای و وسايل اين که باشه عادی برات بايد ديدی منو زندگی جای خودت+

 !نشناسم رو اينجا غريب

 

 گفت فهميدکه حرفمو جديت انگار

 

 تعريف ازش زياد اما نميدونم که البته گوشی   خوب مارکای از ايفون،اپل،يکی عزيزم-

 کننمی

 

 آهان+

 

 اومد؟ خوشت-

 

 نميشد،با اما چيزا اينجور باشماز داشته داشتم دوست بودم،هميشه کرده ذوق چی مثل

  گفتم ای آره و دادم تکون سرمو جونی بی لبخند

 

 ساواش؟+

 

 جانم؟-

 

 چيه؟ کال ويديو+

 

 کنی؟ امتحانش ميخوای-



 

 آره+
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  آورد در خودشو گوشی و اومد زنگ صدای که زد يچيزيو و کرد بازش و گرفت گوشيو

 بشينم مبل رو برم گفتم و دستم تو داد گوشيو

  زدن حرف کرد شروع بعد و اومد صفحه رو تصويرش يهو که شدم دور ازش و رفتم

 گفت که ميکردم نگاهش خنده با

 

 !تصويری،ويديوکال ديدی؟تماس+

 

 .مرسی اره-

 

 .نداشت قابلی+

 

 زد صدام مايا که ميکردم نگاهش داشتم.بود اومده خوشم بود،ازش ای بامزه چيز

 پيشش برم وخواست

 

 "بعد هفته يک"

 



 " ساواش"

 

 از ای هفته کنم،يک جلب توجهشو ميکردم داشتم،سعی شوق خيلی و بود ليا تولد

 ناراحت و عصبی تا کنم برخورد لطافت با باهاش ميکردم سعی و بود گذشته نامزديمون

  نشه

 بود مرگ خود اين و باشه پيشش ميخواست و ميگرفت رو متيو سراغ گاه بی و گاه

  ميکرد تحمل ومنو داشت دوست رو ای ديگه کس داشتم دوستش که برام،دختری

  بگيريم تولد براش تا بودم کرده هماهنگ نيل و مايا با

 

 "ليا"

 

 جلو دستامو تعجب با من و شد بلند همه خوندن مبارک تولدت صدای که شدم باغ وارد

 کردم نگاه بود خيره عاشقونه يخيم چشمای به که ساواشی به گذاشتمو دهنم

 و نبينه توجهيامو بی راحت خيلی ميتونست و نداشت کم ميسوخت،چيزی براش دلم چقدر

  بود نکرده اينکارو کنه،اما ولم

  کردم خواهی عذر ازشون و ميکرد درد سرم

 

 االن ميام منم+

 

 مهمونا پيش بمون تو نميخواد نه-

 

 که نميشه اما+

 

 زدم صدا اسمشو

 

 !خوبم من! ساواش-



 

  باال رفتم و گفت ای باشه نگران

 درحال بزرگ باندای از که بلندی آهنگای تو داشتن بود،همه ارواح ی خونه مثل خونه

 شادی حال در همشون و بود ادمی و خدمه هر از خالی عمارت و ميرقصيدن بود پخش

  بودن

 و برداشتم گوشيمو تخت رو کردم پرت خودمو و شدم ساواش و خودم مشترک اتاق وارد

  شد عوض سريع نظرم اما کردم پلی ماليمی آهنگ

 کشيدم دراز در به پشت تخت رو و خوردم و برداشتم قرصام قوطی از سردردی قرص

  نباشه بوسه و بغل از خبری و باشه بهش پشتم اومد ساواش اگه تا

  شد حلقه شکمم دور کسی دست که ميشدن گرم داشتن چشمام کم کم

  گفتم برگردم اينکه بدون

 

 .من بيای،خوبم نيست الزم که گفتم دستتو بردار نمياد خوشم که ميدونی ساواش+

 

 .عزيزم مبارک تولدت-

 

 با بود کشيده دراز کنارم که کسی ديدن با و برگشتم شنيدم؟ نبود،اشتباه ساواش صدای

  گفتم ذوق

 

 .....مــتــ......َمـــــ......َمــــ+
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 شد،مامانم تداعی سرم تو ها صحنه ی گرفت،همه بازی به لبامو که سمتش برگشتم کامال

  ميکشيد چشمام،داد جلوی اومد

 

 ولمون ميخوای؟ چی خونه اين پيشش،تو برو! بکش کثيفتو دست! نزن دست من به"

  دخترمو منو کن کن،ول

 

  ميگفتم ترس و لکنت با که منی

 

 .مامانی ميترسم من-

 

  ميکشيد داد دوباره

 

 شرم...ميشه بزرگ باالخره...........دختـــــرتـــــــــــ دخترته نــــــــکــــــــــــــــــن،اين+

 پدر من دختر هرزه همون پيش برو ديگه برو.......کن مررررررردشرممممم کن

 نميخواد

 

 جيغ که منی و ميومد فرود مامانم صورت تو که پدرم درپی پی های سيلی صدای

 "نکن بابايی ميکشيدم

 

 دل خورد،بميرمبرای بهم زنداييم و عوضيم پدر و مت و خودم از حالم لحظه يه برای

 .ميکرد تحمل چيزاييو چه که مامانم ی شکسته

 های صحنه دوباره و انداختم بود ناراضی نکردم همراهی از که متی به سردمو نگاه

  شد مجسم سرم تو بدبختيامون

 

 التماس کردم شروع و گرفتم پاهاشو من و کنه ترکمون ميخواست بابام که ای صحنه"

  کردن



 

 بخونه؟؟ قصه بالم کی پس......تولوخدا....نرو بابايی+

 

 پيش بره که ميکرد ترکمون بود؟ اين عشق رفت،پدربود؟ و کرد پرتم آشغال يه مثل

 "نبوديم؟ خونوادش ما بودم؟ ارزش بی پسرش؟انقدر

 

 افکارم تو دوباره ميکردو پايين و باال وار نوازش کمرم روی رو دستش سکوت تو مت

  شدم غرق

 

  مامانم کمر رو کشيد دستشو و برگشت چمدون با پدرم که ای لحظه"

 گفت پوزخند با و برگشت مامان

 

 نه؟ بهت نذاشت محل+

 

  غريد و انداخت مامانم کمر به چنگی

 

 اومده؟...نيومده بهت خوريش گوه-

 

 هميشگيمون دعواهای شروع هميشه مثل و

 آرامبخش و قرص بدون که ترسو و استرسی دختر يه شدم خاطرهمينا به که منی و

 "نميبرد خوابش

 

 !شدم ديوونه

  زدن زار و ميخواست اشک هميشه،دلم مثل

  گشت قرصام دنبال و شد بلند نگرانی با مت که کشيدن جيغ کردم شروع

 ميزدم زار



 

 .......بــــــرووووووووو......برووووووووو....بروووووووووووووووووو+

 

 ....عزيزم....ليا-

 

 ساکت هيسسس....هيسسسسسس+
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 شدی؟ اينطوری چرا ليا؟ خوبی+

 

 کشيدم داد

 

 مارو مامانت و خاطرتو به عوضی اون.....او......داشتــــــــــــ دوست بيشتر تورو-

  ميزد کتک

 ....ما بدبختيای تموم دليل بود تو مامان....ميدونست بچش رو تو....ميخواست شمارو

 

  کرد گرد عقب و گفت ای باشه بود بسته نقش پيشونيش رو بزرگی اخم

  شدم خيره خاليش جای به و رفت و شد دور چشام جلوی از بعد لحظاتی

 ساله؟ پنج ی رابطه يه به شد حس بی انقدر ميشد چطور



 تا چند تا برميداشتم قرصامو قوطی داشتم تخت کنار کشوی سمت رفتم لرون دستای با

  شد وارد ساواش و شد باز در که شم آروم زودتر و بخورم باهم

 

 ميکنی؟ چيکار+

 

  کشيد دستم از رو قوطی و اومد بدو بدو

 

 خوبی؟ ليا+

 

 .خوبم-

 

 کرد پاک اشکامو

 

 دلم؟ عزيز ميکنی گريه چرا+

 

 خوبم گفتم-

 

 ميکنه؟ درد جاييت خوبه؟ حالت کرده؟ اذيتت کسی+

 

 خوبم گفتم هولی چقدر ساواش-

 

 شدی؟ شکلی اين چرا پس+

 

 نيست چيزی-

 



 خوردی؟ قرصا اون از تا چند+

 

 نميدونم-

 

 ليا؟+

 

 بيرون بريم-

 

 مطمئنی؟+

 

 آره-

 

 ميريم االن عزيزم باشه+

 

  ميکرد اذيتم يکمی خوردنشون تو روی زياده و ميکردن آرومم داشتن قرصا

 ساواشم نبود مهم کمد،برام سمت کردم حرکت آروم و کشيده قدمای با

 ايمان با و محجبه خانمای ادای برای دليلی ميدونستن همه و اونجاست،شوهرمبود

 هستم که همينم نبود،من درآوردن

  پايين خورد سر تنم از که کردم باز عروسکيمو لباس زيپ و کردم باز کمدو در

  کشيدم عرقم از خيس شکم روی دستی

 تا داشتم نگه کمدو در دستم با و ساواش سمت برگشتم بود تنم تو که زيری لباس همون با

  کنم حفظ تعادلمو

 

 ساواش؟+

 

  داد قورت دهنشو آب و زد پلک بار شد،چند ميخکوب ديدنم با برگشتو



  زدم صداش دوباره

 

 ساواش؟+

 

 زد لب خماری لحن با

 

 جانم؟-
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 گفتم خيال بی و دادم جلوه عادی و نکردم بهش توجهی

 

  شده عرق خيس بدنم بهم؟ بدی دستمالو ميشه+

 

  شد خيره بهم و شد ولو تخت رو و آورد برام نرمی ای پارچه دستمال

  ميپاييد منو داشت و بود سرش زير دستاش که انداختم بهش نگاهی چشمی زير

 

 نشدی؟ سير+

 

  گفت زدو نيشخندی

 



 جرمه؟ کردنم نگاه-

 

 آره+

 

 کنيم اوکی داستانو اون کن اعالم جرم اينو ميخوای نباشه جرم يکيش بايد ديگه-

 

 در به زدم خودمو نداشتم و باشم داشته باهاش  بود وظيفم که روابطيه منظورش ميدونستم

  گفتم و بيخيالی

 

 کن نگاه+

 

  شدم بهش پشت و چرخوندم حدقه تو چشامو که کشيد تر باال خودشوکمی

  سمتش برگشتم و پوشيدمش و برداشتم رنگی ليمويی کوتاه پيراهن

 

 آمادم بريم،من+

 

  بدم جلوه خوشحال خودمو کردم سعی و کردم پاک چشمامو زير اشکای

  بود بسته نقش ساواش پيشونی رو غليظی اخم

 

 شده؟ چيزی+

 

 .نخير-

 

 شده يچيزی مطمئنا گفتی تو که نخيری اين از+

 



 نه-

 

 بگو+

 

 !کوتاهه لباست چقدر-

 

 کردم نگاه تراشم خوش و کشيده پاهای ميرسيدو باسنم روی تا بزور که کوتاهم پيراهن به

  گفتم قصد از و

 

 .خوبه،بريم خيليم+

 

  گفت عصبانيت با و سمتم اومد

 

 افتضاحه نظرمن از خوبه خيلی تو نظر از که اينی-

 

 نخواستم نظر ازت منم و نيست مهم نظرتو+

 

 !ليا-

 

 نميکنم عوضش+

 

  کشيد دراز تخت روی و رفت

 

 کجا؟-

 



 !نميريم+

 

 ميکنم عوضش االن کردم نشو،بياشوخی ديوونه وا-

 

 .نميريم+

 

  نمياد گفت بازم که بريم گفتم و کردم عوض بلندی پيراهن با لباسمو حرفاش به توجه بی

 

 !لوس چه-

 

 .بدونيش لوس ميتونی تو غيرت ميگيم بهش ما+

 

  گفت که درآوردم اداشو و چرخوندم حدقه تو چشمامو

 

 بغلم تو بيا+

 

 ديگه؟ امر چی؟ ديگه-

 

  گفت بااخم

 

 هفته يک از آرامش،بعد تو باهم تا بکش دراز روشونم آدم ی بچه مثل فقط+

 ادامه زدو پوزخندی داری  متيو به که عشقی از گفتنت و بحث ی حوصله امشب.بخوابيم

 ...کوچيک درک و همدردی يه به دارم نياز نيست خوب حالم ندارم رو داری َمت ت به داد

 

 بی که کشيدم دراز بود کرده بازش برام که بازوش رو رفتم حرف بی و کردم اخمی

 کرد موهام نوازش به شروع ای اضافه حرکت بدون و حرف



 .....ما باديدن و تو اومد مت و خورد در به ای تقه که
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 :گفت داری خش صدای با و زد پوزخندی ما ديدن با

 

  شدم مزاحم موقع بد انگاری+

 

 لبمو.نداد اجازه و انداخت کمرم به محکمی چنگ که بيرون بيام ساواش بغل از خواستم

  بره آبرومون و نگم آخ تا گرفتم دندون به

 يا ميشد؟ بود؛عصبی ديد قابل کامال من برای اين و ميسابيد هم روی حرص از دندوناشو

 ميکرد؟ حسودی

  نکرده بيخود فکرای تا بدم توضيح براش خواستم و مت سمت کردم رو

 

 .... ما مت-

 

  گفت ساواش به رو سردی با و برداشت چشمام از چشماشو

 

 بزنيم حرف بايد+

 

 اينجاست اون ميدونست يعنی اين و نکرد تعجب ساواش



 

 ميزنيم حرف فردا:ساواش

 

 حاال همين+

 

  ديگست چيز هر و شرکت و کاری حرفای از تر مهم برام ليا:ساواش

 

 .تاريکی ديار برگردم فردا ممکنه+

 

 و کشيد ای کالفه پوف ساواش. بود جدی کردم،انگار نگاه چشماش تو و سمتش برگشتم

 من رو کشيد رو مالفه و شد بلند

 

 ميام کن صبر-

 

  گفتم و سمتش کردم رو

 

 داره؟ چيکارت+

 

  گفت پررنگی پوزخند با که شنيد صدامو انگار

 

 برسين معاشقتون به زودمياد نباش نگران-

 

 بی انقدر ميکنم؟ معاشقه ساواش با من که ميکرد بود،باور کرده برداشت بد چيزو همه

 بودم؟ اهميت

 



 نيست ميکنی فکر که اونطور+

 

 نيست مهم برام-

 

 مت+

 

  گفت و ساواش سمت کرد رو من به توجه بی

 

 ميمونم منتظرت بيرون-

 

 ...مت+

 

  سمتم اومد ساواش که گفتم بلندی رفت،اه و نکرد نگاهمم حتی

 

 کنی ناراحت قضاوت يه بخاطر خودتو نيست نيازی+

 

 داره کارت برو-

 

 خوبی؟ مهمتری تو+

 

 خوبم-

 

  گفتم که بيرون خواستبره و برداشت قرصامو پالستيک و کشو سمت رفت

 

 ديوونم؟ من مگه ميبری؟ کجا اونارو+



 

 ميکنم جلوگيری احتمالی خطرات از فقط شقی کله کمی يه اما نيستی ديوونه تو-

 

 انگشتاشورو سر حرکت که کردم مخفی مالفه زير حرص با سرمو و کشيدم هوفی

  کردم حس صورتم

 بعد و هام گونه رو خورد سر وار نوازش چشمام روی از مالفه همون روی از دستش

  لبام

 ميترسيدم ديدنش نميبينمش،از و ام مالفه زير ميکنه اينکارو داره که االن بودم خوشحال

  چرا نميدونستم و

  شد دال که سايشوديدم و کشيد بود لبام روی که مالفه ی پارچه روی بار دستشوچندين

  شد خارج ازاتاق کوتاهی ی بوسه از بعد و

  آوردم بيرون مالفه زير از سرمو شنيدم درو صدای اينکه محض به

 کوچيکی گنجشک مثل شدم،قلبم خيره اتاق سقف به و فرستادم بيرون صدا پر نفسمو

  ميزد

 بود؟ ابهت با انقدر مرد اين چرا خدايا

 هوووف

 حموم سمت کردم حرکت و پايين اومدم تخت رو از
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 شدم در دوتا متوجه و کردم حرکت

 داشتن؟ حموم شدم،دوتا متعجب



 .بود قفل نشد باز که کنم باز هم رو يکی اون در شد،خواستم باز که کردم باز يکيو در

 کرده قفلش که داره چی اونجا بدونم که بودم شده کنجکاو حسابی

 مشاممو خوشی بوی که کردم باز درو و داشتم ديدم،برش کليدی در باالی که گشتم يکم

 تو که ديدم ای مردونه کوتاه شلوارک با ای مشکی شب لباس که شدم وارد کرد پر

  بود آويزون راهروش

  بود خشکيده گالی حموم کف کل و بود شده چيده عطر ی شيشه کلی ميز روی

 ! رمانتيک به،چه به

  حموم همون تو رفتم و کردم دروقفل و بيرون اومدم

 کردم شستن به شروع و, ام کوفته بدن روی هم بدن شامپو و سرم رو ريختم مو شامپو

  بود تنگ پردردسر و شيطون ليای اون برای دلم چقدر که آخ

 اونهمه بابا نيست هويمکه! باشه هوس نکنه عشقه؟ اسمش برادرم؟ عاشق بودم؟ عاشق

  بودم وابستش

 .نميشه نه! ميشه؟نميدونم حاليش منطق عشق! عشق   بابا نه آره؟ بودم؟ وابستش

 باهاش؟ کردم برخورد منطقی چرا من پس

 چی؟ يعنی اينا من خدای وای

 شد زده در به ای تقه که دادم ادامه شستن به و شدم بيخيال

 

 عزيزم؟ اونجايی...ليا+

 

 اينجام آره-

 

 ديگه بيا+

 

 اينطوريه؟ صدات چرا-

 

 نيست چيزی+



 

  بيرون رفتم و شستم خودمو بود،سريع بد خيلی صداش

 

 ساواش؟+

 

 جانم؟-

 

 چيشده؟+

 

 کرد مخفی شونم تو سرشو و سمتم اومد و کرد خاموش سيگاريش جا تو سيگارشو

 

 !الکساندره با رابطت بخاطر نبودنت باکره نگفتی-

 

  کشيدم عقب خودمو

 

 گفته؟ بهت چرندياتو اين چــــــــــــــــــی؟کی+

 

 يچيزی بگيرم،بزار پس ليامو ميخواد دلم پسر هی خورد،گفت بود،خيلی مست...اوممم-

 ...بگم

 

  گفت غليظی اخم با و شد خيره چشمام تو

 

 خوابيده الکساندر با اول ليا گفت ای خسته و کشيده صدای با که بگو گفتم-

 

  ميشدم ديوونه داشتم من ميشدم،خدای ديوونه داشتم



 

 بجز کسی با تو و ناراحته خيلی تو منو ی معاشقه از گفت،گفت ديگم چيزای خيلی حتی-

 نيستی اوکی اون

 

 گفته؟ چرندياتو اين کی+

 

 نگفته،ميخواستم مت بشنوم بودن،ميخواستم احمق به ميزدم بودم،خودمو منتظر هنوزم

  نگفته مت بدونم

 

 َمت ت..اوممم...عشقت-

 

  بيرون کردم فوت نفسمو عصبی و گرفتم دستام بين سرمو

 

 ديگه؟ کردی باور هم تو+

 

 .بدی توضيح خواستم ازت-

 

 کشيدم داد

 

 کردی؟ باور+

 

 توضيحتم و تکذيب منتظر که گفتم-

 

  تفاهمو سو اين کنم حل براش بود وظيفم آره بهش؟ ميدادم توضيح بايد

  نداشتم شدنمو قضاوت خودمو اثبات ی حوصله اما



 

 ندارم توضيحی+

 

 نکن ديوونم ليا-

 

 فرمی رو هيکل و ريش ته و فک دوختم،زاويه روم به رو مرد به سردمو چشمای

 .بود"جذاب"کلمه يه داشت،تو

 

 نداری؟ بخوابم،کاری ميرم+

 

  گفت که کردم نگاهش چکيد،متحير دستم مچ رو اشکش قطره و گرفت دستمو مچ

 

 روزی يه هم عاشقی آدم تو،هر مثل درست ميشه روزعاشق يه سردی و منطقی آدم هر+

 ! من مثل ميشه،درست منطقی و سرد و ميبره

  بودنات احساس بی و نگاها و رفتارا اين از نکشم عذاب انقدر که ميادروزی

  ميدم قول ميکشی،بهت منو االن عذاب داری که تويی اونروز اما

 

 خيلی خيلی افکارمو،حرفش تموم هم دلمو هم بودتم سوزونده جوری بد اما نداشتم جوابی

  بودتم آورده وجد به

 

 ....ساواش-

 

 نداری؟ کاری بخوام ميرم+

 

 درمياری؟ خودمو ادای-

 



  ميکشيد سيگار هم پشت هی و بود پايين سرش کردم،اما صداش دوباره که نداد جوابی

 

 ....من+

 

 التماست افتاده،نه گذشته تو اتفافاتی چه ميگه دکتر،اون ميريم بشنوم،فردا چيزی نميخوام-

  بدی بهم توضيحی که ميخوام نه و بدی توضيح که ميکنم

 

 نکرد توجه زدنام صدا به و رفت بيرون اتاق از سرعت به که بگم چيزی خواستم

 اصال وانگار من به پشت و بود ها پله رو اون شدماما خارج اتاق از و رفتم دنبالش

  منو های زدن صدا نميشنيد

  ميکنه نگاهم پوزخند با و داده تکيه ديوار به که ديدم رو مت

 ......و شد دال که سمتش رفتم
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 نزديک آورد سرشو و شد دال که سمتش رفتم

  زمين روی خورد سر و ديوار به خورد که عقب دادم هلش

 نداره تعادل و مسته ميفهميدم حرکاتش و بودن شل از

 

 ساواش؟ به گفتی چی+

 



 صدای با و خودش سمت گرفت انگشتشو کردو نگاه پامو تا سر از و کرد بلند سرشو

 گفت ای کشيده

 

 مـــــــــــــــــــــن؟-

 

 تو آره+

 

 ! کـــه نميدونــــم......اومـــــــــ-

 

 نه؟ مگه نيستم مهم برات اصال گفتی؟ مزخرفو حرف اون بهش چرا+

 

 آب ليوان و شدم اتاقم وارد حرص با نداشت توجه بهم اصال و ميزد حرف خودش پيش

 هينی و اومد خودش به يکم صورتشکه تو ريختم همشو و بيرون رفتم و برداشتم سردی

  کشيد

 

  گفتی ساواش به رو پرتا و چرت اون چرا بگو آدم بچه مثل حاال+

 

 کوتاهی حقش در نميخواستم و بود خوب خيلی بود کرده قبول منو شرايط اونهمه هميکنه

 ببينم خيانت نميخواستم و داشت نياز و بود کنم،مرد

  ميزد گيج يکمی ايستاد،هنوزم و شد بلند

 

 !شدی بو خوش چقدر اومم+

 

 ميبری سر حوصلمو داری بيا خودت به مت-

 

 ....ليا+



 

 و بکارت از تونستی چطور برات؟ ارزشم بی انقدر گفتی؟ اونو چرا بگو فقط-

  بگی عاشقشی ميشه ادعات که کسی دخترونگيای

 

 کرد مستم+

 

 نيست خوبی دليل-

 

 اعصابم رو نرو انقدر ليا+

 

 وقت ببينمت،هيچ ديگه نميخوام-

 

 ....من اما+

 

 چی؟ تو اما-

 

 ....دوستــ من ليا+

 

 يه از بيشتر خيلی منزلت و ،احترا،شان وقتا گاهی نيست داشتن دوست به چيز همه-

 ميخوای خوبشو نه و ميکنی تب براش نه حاليکه در عشق ميزاری اسمشو که عالقست

 

 ميخوام معذرت+

 

  شدم خيره نازش چشمای به و ايستادم سينه به دست

 



  بخشيدمت خب-

 

 خب؟+

 

 بری ميتونی-

 

 .بفهم کنم ولت نميتونم...نميتونم+

 

 ببينن و کنن چکم تا دکتر دکتر،برم برم فردا تو،مجبورم حرفای خاطر تو،به خاطر به-

 نه يا ام هرزه

 

  ميکرد خفم داشت و بود انداخته چنگ گلوم به بدی بغض

 

 !خاطرتو به ميفهمی؟-

 

 ميکنم درستش من.....منـــــ......منــــ+

 

 نکن خرابترش لطفا فقط نميخوام-

 

 درو و شدم اتاق وارد بلند قدمای با و گرفتم فاصله ازش سريع که بگه چيزی خواست

 بستم
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 احساس بی ميتونم منم که ميکردم ثابت بهشون بودم،بايد قوی من ميخواست،اما گريه دلم

  باشم تفاوت بی و

 شد وارد مايا و شد باز بشدت اتاق در

 

 شما؟ چطوری گل زنداداش به به+

 

  گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 

 چيشده؟ دادی آب به گلی دسته يه يعنی محبت و حرف اينهمه-

 

  کنم آبياری گلو دسته از پر باغچه يه قراره انگار اما ندادم آب هنوز+

 

  گفت که چرا گفتم و کردم نگاهش متعجب

 

 مياد؟ يادت رو آيهان+

 

  نشد رد خاطرم از اسم اين به کسی کردم فکر چی هر

 

 !آيهان؟-

 

  گرفت مچمونو ساواش اونروز همونکه بابا+

 



 خب؟ آهان-

 

  ببينمش پايين برم بايد بال و اال ميگفت+

 

 بود؟ اينجا مگه-

 

  گفتم که داد تکون آره معنی به سرشو

 

 نرفتی؟ چرا خب-

 

 ببينمش نميخواستم خب+

 

 آره؟ حرفا اين و ناز داستان آهان-

 

  ميخواد منو بگه ساواش به ميخواد ميگه ليا ول اينارو وای+

 

 چی؟-

 

 پايينه االن....کن باور+

 

 نبود،مطمئنم وقتش اصال کشيدم،االن ای کالفه پوف و پوشوندم صورتمو دست کف با

  نداشت خوبی برخورد ساواش

 پسری متوجه که زد کنار رو پرده و اتاق بزرگ ی پنجره سمت برد منو و کشيد دستمو

  شدم خندون و بلند قد

  کرد سالم باهامون ديگش دست با و داد تکون بودو دستش تو که بزرگی گل دسته



 .بود بانمکی پسر

 

 مايا؟+

 

  گفت باز نيش با و سرخوش

 

 نازم؟ زنداداش جونم-

 

 االن بگو هست،بهش مستم ناراحته و عصبی مرگ حد در و کرديم بحث ساواش منو+

 نزده کتکش تا بره زودتر نيست وقتش

 

  گفت ناراحت مايا

 

  که بره بگم نمياد دلم دوره راهش داره گناه اما-

 

 و خوب دختر يه بدی قول بايد اما اتاقت تو برين يواشکی بياد بگو بهش باشه خب+

 !!!!بمونی مودب

 

  گفت و خنديد

 

 .بکش خجالت-

 

 .سفيد ببينم،چشم برو پاشو+
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  بيرون رفت و خنديد

  بخوابم يکم کردم سعی و تخت تو رفتم منم

 

** 

 

  پاشدم خواب از نديمه صدای با صبح

 

 "رفت صبحونتون وقت ديگه پاشين خانوم،خانوم"

 

  گفتم کوتاهی بخير صبح و شدم بلند

 

 بيارم؟ کی حاضره صبحانتون خانم+

 

 مرسی نميخورم-

 

 که ميرين ضعف ولی+

 

 ندارم ميل گفتم-

 

  رسيدم خودم به يکم و شستم صورتمو و دست منم و بيرون رفت



  کشيدم پيراهن روی دامنو و داشتم بر ای طوسی پشمی پيراهن و مشکی بلند دامن

  بودم شده انداختم،خوب خودم به نگاهی

  شد وارد ساواش و شد باز در که بخورم هوا يکم و بيرون برم خواستم

 

 بخير صبح+

 

  گفت سرد و نداد جوابمو

 

 نيستی حاضر که هنوز-

 

 که تنمه لباسام+

 

 نميخوری؟ صبحونه غذاته منظورم-

 

 ندارم ميل نه+

 

 ميشی مريض-

 

 نيست مهم+

 

 ليا-

 

 بله؟+

 

 نکن لج ميشی مريض-



 

 نيست مهم+

 

 نيست مهم آره-

 

  باعثشم خودم خب اما بگه اينو نداشتم دوست

 

 نه؟ يا اس هرزه ببينی تا ببری نامزدتو ميخوای واقعا+

 

 زد انگشتاش بين سيگار به فندکی و گرفت باال سرشو

 

 شد،نشد؟ باعث نامزدم-

 

 ...من ساواش+

 

  بزنيم حرف بعدا ميده آزارم صدات-

 منتظرتم پايين

 

 ....اما+

 

 و کنه ناراحتم که بگی دروغی چه ازش متنفرم دروغه،خيلی فقط و فقط من قرمز خط-

  ميوفتی چشمم از و ميکنم حسابش دروغ من کنه، خوشحالم که بگی دروغی چه

 ! رو هات رابطه تعداد بگن،حتی ميتونن راحت خيلی و دکترن اونا

 .منتظرتم پايين

 



  مياد؟ بدش ازم گفتم دروغ کال و دخترم ميفهميد وقتی يعنی داشتم، بدی حس

 ميشم ديوونه دارم کن کاری يه من من،خدای خدای هوف

 کرد حرکت که شدم ماشينش سوار و پايين رفتم

 

 ساواش؟+

 

  گفت و دهنش جلو گذاشت اشارشو انگشت

 

  بشنوم چيزی نميخوام-

 

  بيرون کردم پرت پنجره از و کشيدم دستش از پاکتو محکم که برداشت سيگاری دوباره

  گفت و سمتم برگشت

 

 ای؟ ديوونه+

 

  گفت و بينيم و لب رو گذاشتم انگشتمو و درآوردم اداشو

 

 بشنوم چيزی نميخوام-

 

 .لبخند   از که ميدونستم و شد جمع چشمش گوشه

  شد پياده و داشت نگه که مطب جلوی رسيديم

 

 ساواش؟+

 

  گفت باالخره و بمونه قهر نتونست و کرد نگاه چشمام تو يکم



 

 جانم؟-

 

 نه؟ نميشی ناراحت ازم تو بگه چيزيم هر+

 

  شد درهم اخماش

 

 !ميگی؟ اينطور که بشنوم چی قراره مگه-

 

  نشو ناراحت اما هيچی+

 

 و داد حرکت کمرم رو وار نوازش دستشو و گرفت آغوش تو منو و کشيد ای کالفه پوف

  گفت

 

 .نميخوری جم من پيش از ميگم،شما بار آخرين و بار اولين برای+

 

 بود؟ شده چم کشيدم،من خجالت و شد گرمم

 

 ....يهو که شد دال
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  شدم متمايل جلو به کمی و شد باز ماشين در يهو که شد دال

 هيچ نبوسيدنم يا بوسيدن و بود متنفر ازم بود،انگار حس بی و دلخور چشماش هنوزم

  نداشت براش اهميتی

  ديد ساواشم که زد چشمک بهش و شد رد کنارمون از لوندی دختر

  بود شده خيره بود رفتن حال در دختره که راهی به اما نداد نشون العملی عکس

  ايستادم انگشتام نوک رو و کوبيدم روپاش محکم يدونه

  بده خيلی من خدای آييی بود کوتاه قدم

  کردم لباش نزديک خيلی خيلی لبامو و جلو کشيدمش و گرفتم مشتم پيرهنشوتو

  ميکرد برخورد هم با لبامون ميزدم که حرفی هر با

 

  باشيم اينطوری باهم ما اگه کنی،حتی توجه بقيه به نداری حق+

 

 !بود خوشگل خيلی اونکه چرا؟-

 

  کردم ول يقشو

 

 .برودنبالش درسته+

 

 نه افتاد،انگار راه دنبالم پررو پررو اما داشتم خواهی عذر مطب،توقع سمت کردم حرکت

  شدم قدم هم باهاش و کشيدم هم تو ،اخمام انگار

  شديم دکتر اتاق وارد و مطب تو رسيديم

  بود جوونی مرد

 

 ساواش؟+



 

 !بگو-

 

 برگرديم+

 

 برنميگرديم نخير-

 

 برگرديم ميخوام ازت+

 

 اونوقت؟ چرا-

 

  کنه معاينم مرده اين نميزارم من+

 

  کرد نثارم ای ديوونه و خنديد

 

 نسشته اتاق يکی اون تو که خانومست اون نيست مرده اون که دکترت-

 

  خانومه سمت کردم حرکت و گفتم آهانی

 

 سالم+

 

 عزيزم سالم-

 

  کنيد معاينم ميخواستم+

 



 چيه؟ مشکل-

 

  گفتم و خنديدم تلخ که بگه چيزی خواست ساواش

 

 .ام هرزه ميکنه فکر شوهرم+

 

  بکشم دراز تخت روی تا کرد راهنماييم اما شد متعجب دکتر

  خوابوندتم روتخت و درآورد لباسمو و شلوار

  گفت کارا يسری انجام از بعد و اومدنزديکم

 

 !دختری که ميگه؟تو اينو شوهرت چرا+

 

 کنيد ولش مفصله خيلی-

 

  بيرون بيا بپوش شلوارتو عزيزم باشه+

 

 بخشم آرام قرصای بود،دلم برام بدی خيلی دکتر،جو سمت رفت ساواش که بيرون رفتيم

  ميخواست تنهايی يکم و

 

 دکتر؟ خانم:ساواش

 

 !سالمن که خانمتون+

 

 چی؟ يعنی-

 



 ميزنی؟ تهمت بهش راحت انقدر دختره،چرا ايشون+

 

 گفتم عصبی و سمتش هم،رفتم کشيدتو اخماشو

 

  شدم خسته ديگه کن بس بده؟ نشون خودت به دکتر بيای ميخوای باورنکردی؟+

 

 باش آروم نميگم چيزی منکه-

 

 داشتم حقارت بيرون،حس اومدم بدو بدو مطب از و زدم پوزخندی
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 دويدنم مانع دادم،اشکام ادامه راهم وبه نکردم بهش توجهی اما ميزد صدام ساواش

 ميديدم تار جارو ميشدن،همه

 چيه؟ من گناه آخه

 ميدم؟ پس کارمو کدوم تقاص

 خدا؟ ميکنی اذيتم انقدر چرا

 ازم؟ ميخوای چی

 شدم شب تاريکی متوجه که رفتم راه اونقدر

 ميکردم؟ چيکار بايد نميشناختم،حاال رو انداختم،جايی اطراف های تابلو به نگاهی

  گرفتم رو مايا ی شماره و درآوردم گوشيمو



 

 الو؟+

 

 مايا؟ الو-

 

  گفتم زودتر که بگه چيزی خواست

 

 زدم زنگ بهت نگو بهش خدا تورو پيشته ساواش اگه-

 

 آخه اما+

 

 دنبالم؟ بيای بدم آدرس شدم،ميشه گم-

 

 مراقب يکم شماهم زحمت بی کنه درست کولرتونو ميفرستم آيهانو اوستا اره آره چيزه+

  باشين

 

  بزنه حرف زياد نميتونه و کنارشه ساواش که فهميدم

 

 زودتر بياد بگو آيهانت اوستا به-

 

 چشمممم به ای+

 

  شدم آيهان منتظر و ايستادم همونجا

  داشت نگه پام جلوی ماشينی ساعت نيم گذشت از بعد

  شدم سوار اش راننده ی قيافه تو کردن دقت به توجه بی



 

 خانم؟ برم کجا+

 

 ها؟-

 

 ميرين؟ کجا+

 

  گرفتم اشتباه شدم متوجه و برگشتم

  رفت و کرد نثارم ای ديوانه راننده که شدم پياده

  شد پياده ازش آيهان و داشت نگه ماشينی که کردم صبر همونجا دقيقه چند

 کرد حرکت و نشست خودشم و نشستم و کرد باز برام ماشينو در

 

 شدم مزاحمت ببخشيد+

 

 .وظيفست حرفيه چه اين-

 

 .لطفه+

 

  گرفت سمتم دستشو و زد لبخندی

 

 .منو بشناسی ميکنم آيهانم،فکر من-

 

  ام ليا منم+

 

 درسته؟ ساواش خانم  -



 

 .بله+

 

  کرديم زمزمه ای" خوشبختم" هردومون و فشردم گرمی به دستشو

 

 شده قرمز دماغت نوک ميخوری؟ چيزی-

 

 مرسی نه+

 

 نکن تعارف بگير-

 

 قبولش تعارف بی و کردم نگاه بود آورده در داشبورد از که شکالتی ی جعبه به

 .بود من هستی تموم کردم،شکالت

 

 مرسی+

 

 شدی ها مرده مثل برگرده روت به رنگ يکم بخور-

 

 باشه+

 

  عمارت در جلوی رسوندتم که کردم خوردن به شروع

 

 شکالتا هم رسوندنم بابت هم کردی لطف خيلی+

 

  حاال نبود خاصی کار-



 

 نداری؟ کاری فعال+

 

 از بود مونده کم که ای قيافه با ساواش  شد باز در که کنم باز ماشينو در خواستم

 شد ظاهر روم به رو بزنه کبودی به رو عصبانيت
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  کرديم پيداتون به به+

 

  گفتم پته تته با

 

 ديگه اومدم وا..و-

 

 خوشتيپو؟ آقای اين نميکنی معرفی+

 

 آژانس.........چيز.....ديگه ازاينا....چيزه-

 

 !آژانس؟+

 

 آره-



 

: گفت کردو اشارع دستم تو  شکالت به و ميشينن جلو صندلی آژانس تو تاحاال کی از+

 ميکن؟ کيف

 

 ميدادم؟ ادامه مزخرف دروغای اين ميومد،بايدبه بدش دروغ از

  وگفتم کشيدم نفسی

 

  آيندتون داماد ديگه،انشاهللا آيهان   نيست؟ يادت اينو هوف-

 

  گفت و آيهان سمت ميکرد،روکرد نگاهم خشم با ساواش و گرد چشمای با آيهان

 

 درسته؟ بوديم ديده رو همديگه ما+

 

 اما کنم خاستگاريش خودتون از خواستم دارم مايارودوست واقعا من کال،اما ويديو تو-

 

 اما؟+

 

 شم مزاحمتون مناسب فرصت يه توی گفتم-

 

 دارم تری مهم کارای االن ميزنيم حرف بعدا+

 

  اتاق بردتو کشون کشون کشيدو دستمو

 روتخت کرد پرتم

 

 داری؟ رو آيندمون دوماد ی شماره حاال تا کی از+



 

  بودم شده گم دنبالم بفرسته يکيو نفهمی که جوری مايا به زدم زنگ-

 

 بودی؟ کجا+

 

 چه؟ تو به-

 

  گرفت قدرتمندش و بزرگ دستای تو وچونمو جلو اومد

 

  ميکنی خرد اعصابمو داری ليا+

 

 کنن؟ خرد اعصاب هم ها هرزه مگه-

 

  بزن حرف درست+

 

 اينه؟ درستش. محترم آقای هستند کن خرد اعصاب هم ها هرزه مگه-

 

 سرشو و کرد لمس لبامو انگشتاشارش شد،با خيره لبام به و صورتم تو شد دال عصبی

  بردپايين

 رها داغم لبای روی نفساشو و کرد زدن حرف به شروع لبم به نزديک که بستم چشمامو

 کرد

 

 بودی؟ بوسه منتظره! بستی ميکنم،چشماتو تنبيه سرکشو آدمای من+

 

  ببوستم قراره ميکردم فکر ميکرد؟ چيکار باهام داشت لعنتی



 

@skin98 

 

 هشتوپنجاه_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  عقب به شد متمايل که دادم هلش کمی و زدم پسش عصبی

 

 ! هه-

 بوسه؟ منتظر! من؟

 

 که گفتی دروغ بودن،جوری دوشيزه به تبديل بودنت شد،زن دوماد به تبديل آژانست+

  نفهميدم هيچی

 بقيش؟ خب

 

 بقيه؟-

 

 هستی ماهری دروغگوی! آره+

 

 کنی صحبت اينطوری باهام نداری حق تو...هی-

 

 استفاده سو من عشق و اعتماد از و بکنی داشتی دوست غلطی هر نداری حق توهم+

  کنی

 ! خودت؟ با ميکنی فکر بگيرن،چی رو تو جای تا اينجا ميان نفر هزار کنم تر لب



 احمقم؟ و کودن نميکنم خيانت بهت شرايط اين تو چون ميکنی فکر

 خونه اين ی ملکه بشه که گرفتم گرفتم،خانم خانم درآوردی،من شورشو نميگم هيچی هی

  داره دردسر تا هزار گونست بچه رفتارای و بيخودی کارای پی همش که بچه يه نه

 ميکنی کالفم داری بيا خودت به يکم

 

 و ميشد قرمز داشت چشماش کم ميخورد،کم مشروب هم پشت و ميزد حرف هی

  ميکنه اثر داره مشروب کنم حس ميتونستم

  برداشت جلو به قدمی اونم که جلو رفتم

  گفت و برد فرو گردنم تو سرشو

 

 اينم تولدت شب از داريم،اون دعوا و درگيری هميشه ما ولی شدی اينجا خانم دوماهه+

 کنی؟ درکم يکم نميکنی سعی االن،چرا از

 

  کشيدم کنار همين ميشدبرای مورمورم

 

  بسه-

 

 ...ميــــــخــــــوامـــــت......منـــــ اما+

 

  زدم پسش

 

 بيا خودت به مستی ساواش-

 

 که کوچيکی خرس عروسک با بانمکی و ناز خيلی ی بچه وپسر شد باز اتاق در يهو

  گرفت کوچيکش مشتای تو ساواشو شلوار ی شدوپاچه اتاق وارد بود دستش توی

  گفتم و زدم زانو جلوش



 

 کوچولو؟ چيشده+

 

 منو اين و بودن سرد و احساس بی اندازه از بيش کرد،چشماش نگاهم خنثی

 بفهمم هاشو چشم حرفای نميتونستم ميترسوند،انگار

 

 !نيستم کوچولو من-

 

 بزرگ؟ آقا چيشده خب+

 

 چه؟ تو به ندارم کاری تو با-

 

  بود بزرگ و خشک زيادی بچه يه عنوان باشه،به سالش شيش،هفت ميخورد بهش

 

 شيم دوست باهم بيا ای؟ عصبی چرا+

 

 ندارم حوصله کن ولم-

 

 باشه خب+

 

  گفت و داد تکونش و کشيد ساواشو ی پاچه و گرفت نگاهشو بيخيال

 

 ....."اينو ببين کن نگام دقيقه شده،يه چت بابايی"

 

 بابا؟.....بـــــ....بـا....گفت؟بــ چی.........چيــــــ....چـــــ
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  گفتم و خنديدم

 

 گرفتی اشتباه يکی با ساواشو کنم فکر کوچولو+

 

  گفت جدی و خشک و کرد نگاهم سرد

 

 قالبی مامان نکن دخالت تو-

 

  انداختم باال تعجب با ابروهامو

 

 !من؟! قالبی؟ مامان+

 

 .اره-

 

  خوابيد و تخت رو افتاد و خورد تلو تلو کمی ساواش

 

  برميگردم دوباره من-

 



  گفتم لبخند با و خنديدم جديتش اين به

 

 کوچولو منتظرتيم+

 

 کوچولو گفتم بهش شنيد وقتی نيومد خوش مزاجش با بيرون،انگاری رفت اخم با

  برد خوابم تا کشيدم دراز کنارش خودمم و کردم عوض ساواشو لباسای

 

*** 

 

  پاشدم خواب از ساواش های زدن صدا با صبح

 

  بخير صبح+

 

  نداد بخيرمم صبح جواب و نکرد نگاهم

 

 نميزنی؟ حرف+

 

  گفتم که نميگفت چيزی و بود کرده سکوت

 

 اينجا اومد بچه پسر يه ديشب+

 

  کرد نگاهم تيز و کرد بلند سرشو

 

 خب؟-

 



 و کرد تموم بينمونو قهر خاطرش به که بود مهم رفت،انقدر باال ناخداگاه ابروم تای يه

 زد؟ حرف

 

 بابايی گفت بهت+

 

  دادم ادامه و خنديدم

 

  گرفتت اشتباه که گفتم بود،بهش بانمکی ی بچه+

 

  ميداد گوش بهم حس بی و نميگفت چيزی

 

  نيست خوب بودن جدی و بودن سرد و بودن فهميده اونهمه سنش بود،برای خودت مثل+

  ميزد حرف بزرگونه خيلی باشه،اما سالش شيش پنج ميخورد بهش

 

 مدلشه-

 

 بود شبيهت يکمی+

 

 ناز و خودته،مشکی شبيه چشماش-

 

 !نازه؟ من چشمای+

 

 .نه-

 

  گفت و شد بلند ميزش پشت که کردم نگاهش متعجب



 

 ناز هم مشکی هم اون چشمای مشکی   تو چشمای-

 

 درک به+

 

 حسودی؟-

 

 نخير+

 

 بود معلوم نخيرت از-

 

 راستی آها+

 

 بله؟-

 

 جان بگو يا نگو چيزی بهش،يا شدم خيره عصبی

 

 جانم؟-

 

 پسره اون ديشب+

 

  دادم ادامه که ميکشيد سر دوباره داشت و خورد چاييش از قلوپ يه

 



 که گرفت خندم دوباره بچه پسر اخمالود ی چهره آوری ياد قالبی،با مامان گفت بهم+

 و شد وارد بچه پسر همون يهو,زد حرفم به کوتاهی لبخند و ساواش گلوی تو پريد چايی

  ساواش سمت کرد رو

 

 ....دارم کارت بيرون بره بگو زنت به بابا+

 

@skin98 

 

 شصت_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  ميکرد نگاهم نگرانی با و بود پريده چهرش رنگ که ساواشی سمت برگشتم

 

 ديدی؟ جن+

 

 بيرون؟ بری لطفا ميشه-

 

  نبود درک قابل برام شرايط

 

 ميگه؟ چی بچه اين+

 

 بايستی؟ بيرون لطفا ميشه-

 

 بگی؟ اينو اول ميشه+



 

  گفت نبره باال داشت سعی که صدايی با

 

 نه-

 

  گفت و سمتش کرد رو بچه

 

  نکن دعواش+

 

  اتاقم؟ بيای ميخوای وقت هر نداری اجازه نگفتم بهت ساکت،مگه تو-

 

 برم ميخوام جا هر دارم دوست من اما گفتی+

 

 کن؟ صدام ساواش نگفتم مگه-

 

 ميگه اينطوری مايا+

 

 مايا؟ يا مهمتره من حرف ميگه که ميگه-

 

 تندی به بود ايستاده ريلکس و خنثی که همونطور بچه پسر اما ميکشيد داد جمالتو اين

  بود رفته ضعف زبونيش شيرين اونهمه برای من دل و ميداد جوابشو

 

 مايا حرف که معلومه+

 

  خنديدن کردم شروع حرف اين گفتن با



 

  بکن خودتو کار تو نده گوش زوراشو پسر ايول+

 

  کشيد داد کالفه ساواش اينبار که نگفت چيزی

 

  بيرون برو ليا+

 

  کشيد گوششو و بچه پسر سمت رفت که ميرفتم داشتم

 از تر رحم بی ساواش اما ناله و آه کرد شروع بچه پسر ميپيچوند گوششو که همونطور

  بود حرفا اين

 و شد دور يکم بچه پسر که دادم نجات دستش از رو بچه عصبی و سمتش رفتم

  زبونشودرآورد

 

 "نيومد دردم خورد سنگ به تيرت"

 

  بيرون رفتم و زدم لبخندی

  بيرون اومد و شد باز اتاقش در که مايا اتاق سمت رفتم

 

  سالم+

 

 چطوری؟ ليا سالم-

 

 چطوری نميدونم،تو+

 

 خوبم نميدونم؟منم که چی يعنی وا-



 

 مايا ميگم....شکر+

 

 جانم؟-

 

 ساواش پيش کيه؟مياد بچه پسر اين+

 

 ميگی؟ کيو-

 

 مشکيه؟ چشماش و بوره اونکه+

 

  آره آره-

 

 ميگی؟ رو جان+

 

؟ اسمش-  جان 

 

 نميشناسيش؟+

 

  کرد جلب نظرمونو پايين طبقه از صدايی که بگه چيزی خواست

 

@skin98 

 ♡ تر اضافه پارت يه اينم
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 رضوان:قلم به

 

 چيشده؟+

 

 نميدونم-

 

  ميکرد ناله و بود زمين روی که شديم خدمتکاری متوجه که پايين رفتيم

  پيشش رفتم

 

 چيشده؟+

 

  خانم افتادم-

 

 ميکنه؟ درد پات خب+

 

 خوبه خانم نه-

 

 ميکنی؟ گريه اينطوری چرا پس+

 

 منو ميکشه شکست آقا فنجون خانم-

 

 زدن زار کرد شروع جملش گفتن بعد

 

 خودتو کن جمع پاشو نباش نگران+



 

 اين که بودم بچه پسر اون درگير شد،اونقدر بلند اشکی چشمای با و کرد نگاه چشمام تو

 شه فکريم دغدغه نميتونست ديگه

  آوردمش خودش به و دادم تکونش که ها مبل به بود شده خيره مايا

 

 کجاست؟ حواست+

 

 جا هيچ-

 

 ميگفتی بهم اون به راجع جان،داشتی+

 

 بگم ندارم چيزی-

 

 نگو،بگوکيه دروغ+

 

 ميگه بهت ساواش-

 

 بگو لطفا وای+

 

 کيه نميدونم-

 

  گرفتم ازش رومو اخم با

 

 نگو دروغم انقدر نگو،الکی بگی نميخوای+

 



 ساواش شدم،برادر سرکان ی سينه به سينه که باال ميرفتم داشتم

 

 بانو سالم+

 

 خوبی؟ سالم-

 

 چی؟ تو نيستم بد+

 

 خوبم-

 

 بگيرم؟ وقتتو دقيقه چند ميشه زنداداش+

 

 منشيم با رزروميکردی بايد نخيرم اوممم-

 

  گفت و خنديد

 

 نميدين؟ راهم االن يعنی وای ای+

 

 گفتم و خنديدم

 

  آره بزنی حرف معذب و بابابزرگا مثل انقدر اگه- 

 جانم؟ بگو

 

 باغ؟ تو بريم+

 



 انداختم باال ای شونه

 

 شده؟ چيزی-

 

 ميخوام ازت نظر يه فقط+

 

 بريم باشه خب-

 

 باغ سمت کرديم حرکت

 

@skin98 

 

 دووشصت_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  ميبرد رنج چيزی يه از انگار و بود پريده رنگش

 

 زنداداش؟ ميگما+

 

 جان؟-

 

  بزنم حرف باهاش نداشتم هيچکسو واقعا من چون بمونه؟ خودمون بين حرفامون ميشه+

  نکن مسخرم لطفا اومدی تازگيا تو اينجا آشنان همه

 



 خوبی رفيقای بتونيم شايد نداشتم کسيو منم پيشم اومدی کردی خوب کنم؟ مسخرت چرا-

  هم برای باشيم

 

  آره+

 

 شده؟ کردنت من من باعث و برده روت از رنگ انقدر که بگی چی ميخوای خب-

 

  باغ توی تاشوی های صندلی روی نشستيم

 

 زشتم؟ من ليا+

 

 گفتم و خنديدم

 

 !رفته دخترت دوست نکنه ببينم بگو گفته؟ کی بابا نه-

 

 شد درهم اخماش

 

 .نه+

 

 چيه؟ برای اخما اين پس-

 

 فهميدم چيزی يه تازگيا من زنداداش+

 

 چی؟-

 



 چيزم من هوف.....ميدونی....خب......من+

 

  مشکلتو کنيم حل باهم قراره کنی اعتماد بهم ميتونی باش آروم سرکان-

 

 نيست شدنی حل مشکل اين+

 

 .....اما-

 

 تو بريم کن ولش+

 

  داشتم نگهش و گرفتم دستشو

 

 بگو-

 

  گفت و فرستاد بيرون کالفه نفسشو

 

 شدم عاشق من+

 

  گفتم و خنديدم

 

 داره؟ ناز خانم پريشونی؟ اينطوری چرا خوبه خيلی که اين ديوونه-

 

  کرد نگاهم سرد و غمگين

 

 نيست خانم+



 

  باشه همجنسباز زد حدس شدم،نميشد متعجب کمی

 

 نبود؟ عجيب برات+

 

 باشه؟ عجيب بايد چرا-

 

 داره حس همجنس به که آدم يه....خب+

 

 کرده؟ گناه مگه-

 

 آره+

 

 نه-

 

 مياد بدش ها گی از خيلی هم ميريزه،مايا خونمو ساواش.....اما+

 

 کنی اونا پاسوز خودتو نميشه دليل-

 

  شن سرد ازم خونوادم نميخواد دلم+

 

 خوشبخت آقای اين هست ميشه،کی حل اونا-

 

  گرفت خشم رنگ صداش و شد غمگين نگاهش

 



 شد؟ چت-

 

 داره ميده،دوست انجام ميادو بدم که کارايی همش شق   کله دانشگاهمونه،خيلی تو+

 داره کنه،مرض بد اخالقمو

 

  گفتم و ميخورد،خنديدم حرص کاراش از اينطور که بود جدی خيلی بحث انگاری اوه اوه

 

 خودمه مثل بهش ايول-
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  زد دردناکی لبخند و فرستاد بيرون نفسشو

 

 که جرم پسر شده،چته رد روش از کاميون انگار ميخنده يجور کنا نگاش اوووووه+

 نداره ربطی هيچکسم به باشی باهاش داری حق شدی عاشق نکردی

 

 ببينيش؟ ميای-

 

 !نه که چرا+

 

 کجاست؟ ساواش-



 

 اتاق تو+

 

 بيرون ميريم باهم بگو برو خب-

 

 باشه+

 

 نگيا بهش ليا-

 

 نترس نميگم+

 

 زنداداش مرسی-

 

 سرکان؟+

 

 جانم؟-

 

 بزرگتری؟ ساواش از سال چند تو+

 

 هم عقلی بزرگتره،هم جوره همه اون اما بزرگترم سال يک نداريم زيادی فرق باهم-

 هيکلی

 

 آهان+

 

 برو بدو آره-



 

  اتاق سمت کردم حرکت و گفتم ای باشه

  بود نشسته صندليش رو ميز پشت که شدم ساواش متوجه کردم باز درو و زدم در

 

 بيرون ميرم دارم من+

 

 کجاست؟ بيرون-

 

 بخره شيرکاکاعو برام بزنيم دور يکم ميريم سرکان با+

 

 ميخريدم برات ميگفتی-

 

 برم؟ دارم اجازه نگفتم که حاال+

 

 بری؟ تا درنمياری بازی سرتق نه بگم مثال-

 

 درميارم که معلومه+

 

  زد کجی لبخند

 

 بپوش پوشيده مناسب لباس-

 

 باش+

 

  پايين سمت کردم حرکت و پوشيدم لباسامو



 

 کجا؟.....برو تر يواش دختر هی+

 

 بيرون ميرم-

 

 کی؟ با+

 

 سرکان با-

 

 بگذره خوش باشه آهان+

 

 نيل؟ نميای تو-

 

 باشين مراقب برين عزيزم نه+

 

 فعال باشه-

 

 کافی يه به تا رفت کردو شدم،حرکت سرکان ماشين سوار و بيرون رفتم ها پله از تند تند

  رسيد شيک خيلی شاپ

 

 دارم استرس وای+

 

  گفت و خنديد

 

 داری؟ استرس تو ببينم رلمو ميخوام من-



 

 اخالقه؟ بد سيبيلوهای اون از وای اخمالوعه؟.آره آی+

 

  گفت و کرد نگاهم وار چندش

 

 فرشتست نخير-

 

 چيم؟ من پس اوه اوه+

 

 شيطونی خود شما-

 

 !!بيشعور+

 

 ....يهو که کافه سمت کرديم حرکت و شديم پياده ماشين از خنده با
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  گفت سرکان يهو که کافه سمت

 

 زنداداش؟+

 



 جان؟-

 

 ......من....چيزه+

 

 تو؟-

 

 .شنيدم حرفايی يه+

 

 کی؟ از-

 

 خدمه+

 

 پسرت؟ دوست به راجع-

 

 نه+

 

 کی؟ پس-

 

 مت و تو+

 

  کردم نگاهش متعجب

 

 بهش راجع ميزنيم حرف بعدا-

 

  داد سالم و شد بلند خوشگلی کرديم،پسر حرکت ميزی سمت به و شديم وارد



 !مودب چه

  کردن سالم و کرد بغلش و سمتش رفت سرکان

 عقب کشيدم سمتشونوسرکانو رفتم انرژی پر

 

 بغلشی تو چاری بيست اونکه نه کنيا بغل منو بايد+

 

  کرد بغلم خنديدو

 

 کنی صدام ايلی ايليارم،ميتونی سالم،من+

 

 هستی زيادم ما سرکان اين برا خوشگليا خيلی ليام،تو منم-

 

  گفتم که زد صدام اعتراض با سرکان

 

 ديگه بشينيم خب گفتم الکی-

 

 ی کلمه کلی با و کردم بازش گذاشت جلوم دفتر يه و اومد يکی که صندليا رو نشستيم

  شدم مواجه سخت

 

 ....پيشت،ايلی+

 

 بله؟-

 

 چيه؟ دفتره اين+

 



 پريد باال ابروش تای يه

 

 دفتر؟-

 

 ديگه آره+

 

  گفت و خنديد

 

 ا   منو اسمش نيست دفتر اونکه-

 

  شدم خيره بهش اخم با که بودم من اينبار

 

 کردی؟ مسخرم+

 

 شدم بلند جام از که خنديد دوباره

 

 برم؟ من ميشه سرکان+

 

 از چی هيچ که بود بد بودم،چقدر شده کر من اما ميداد توضيح داشت و سمتم کرد رو

  ميشد خودم کردن مسخره باعث رفتارم اين و نميدونستم غريب عجيب وسايل اينهمه

 

 بری؟ کجا-

 

  داده پيام ساواش برم بايد+

 



  باشه خب-

 

 ندادم اجازه بهش که بريم پاشد صندلی رو از

 

  ميرم خودم من رلت پيش بشين+

 

 اما-

 

 نميشم گم نباش نگران+

 

  که نميشه آخه-

 

 .بمون ميشه+

 

  پرسيد و کرد من و من کمی

 

 اشکين چشمات انگار ای؟ اينطوری چرا تو-

 

 ميکنه درد دلم خوبم+

 

 .ميکرد عصبيم اين و بود ساکت ايليار

 

  بگيرم ماشين برات بريم باشه-

 

 بريم آره+



 

 ناز ی بچه پسر اون ياد ميفروخت ربات داشت که ديدم رو فروشی دست که بيرون رفتيم

  خريدم يدونه و سمتش رفتم و افتادم

 

 ميخری؟ کی برای-

 

 .اومده،بانمکه خوشم ازش خيلی....جان+

 

  گفت و زد کوتاهی لبخند

 

 زده حرف باهات بهش راجع ساواش پس+

 

 کی؟ به راجع-

 

 .ديگه جان+

 

 حرفی؟ چه-

 

 ديگه پسرشه جان همينکه بابا+

 

@skin98 

 

 پنجوشصت_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به



 

 پايين افتاد دستم از ربات

  داد تکونم نگران و سمتم اومد ساواش؟ پسر گفت؟ چی

 

 خوبی؟ شد چت داداش زن داداش؟ زن+

 

 گفتم الکی و کردم خريت خودم نشست،وقتی لبام رو بدم،پوزخندی بهش جوابی نميتونستم

 ميگه دروغ بهم اونم معلومه نيستم باکره

  مشکل؟ اينهمه بين بودم آورده طاقت بودم،چطوری بدبخت چقدر

 بودم خسته خيلی

  دروغگو آدمای از خسته

  ميکرد؟ بودن عاشق به تظاهر که ساواشی اون بود اين

 ! نميخواد منو معلومه

 ! نميدونه رو عاديه چيز يه اونا برای که وسايلی اسم حتی که غريب عجيب دختر يه

 چيکار؟ ميخواد رو اخالقی بد و خنگ آدم چنين

 اومدم خودم به سرکان صدای با

 

 نميدونستی؟ مگه چيشده؟ ليا+

 

 و کردم بلند تاکسی اولين برای کردم،دستمو خداحافظی سرسری و گرفتم فاصله ازش

  کنه حرکت گفتم بهش و شدم سوار

 ميشد، اکو سرم تو صداش

 ..بــــچـــشــــــهــــ..........بچــــشـــــه

 

 نمک با همونقدر خودش مثل مادرشم بود،يعنی بانمک اومد،خيلی يادم بچه پسر ی چهره

 بود؟ ناز و



  کردم تصور خوشحال ی خونواده يه با رو ساواش لحظه يه

 ! من خدای

 ! قالبی مامان

  کنم حفظ خونسرديمو کردم سعی و گرفتم دستام بين سرمو

  گفتم خودم با و کردم پاک اشکامو

 

 "نيست چيزی باش آروم! نميبره پيش از کاری هيس،ناراحتی"

 

  رسيدم باالخره و خونه سمت رفتم

  شدم اتاق وارد کسی به توجه بدون و شدم پياده

 نبود جان

 

 اومدی خوش سالم+

 

 کردم اکتفا سرم دادن تکون به

 

 چيه؟ لباس اين به راجع نظرت ليا+

 

  داد نشون گوشيش صفحه از رو شيکی لباس

  گفت که انداختم باال ای شونه خاطر همين شم،به کالم هم باهاش هم کلمه يه نداشتم دوست

 

 نه؟ خوشگله+

 

  ندادم جوابی و گرفتمش ناديده

 



  باش آماده و بپوش لباستو بهترين لطفا دعوتيم مهم و بزرگ مهمونی يه به امشب+

 

  گفتم رگال تو ميذاشتم رو بود دستم تو که پيراهنی که همونطور

 

 نميپوشم و نميام-

 

  گفت و تخت کردرو پرت گوشيشو کالفه

 

 . ميشی عوض درجه هشتاد و صد ميای بيرون ميری مرگته؟ چه دوباره باز مرگته؟ چه+

 ميپری؟ من به هی که متی دلتنگ عاشقته؟ با هنوز دلت مرگته؟ چه

 

  ميگفت و ميکشيد داد

 

 برا بکن،منم ميخوای غلطی ديگه،بروهر بازياتو،برو بچه اين کن بس بروپيشش،فقط+

 ميکنم پيدا پارتنر امشبم

 

  بودم بهش خيره سکوت تو

  گذاشت قرار باهاش شب پارتی به راجع و دختری به زد زنگ و برداشت گوشيشو

  کرد پر چشمامو اشک که نکشيد ثانيه نبودم،به موفق اما نلرزه چونم ميکردم سعی

  گفتم و جلو رفتم قدم يه

 

 ! منم بده آدم اونوقت ميکنی مخفی من از بودنتو پدر تو+

 

 دادم ادامه و زدم پوزخندی

 



  ميشم دعوا که منم اونوقت ميکنی ميخوايو که غلطی هر تو! هه،جالبه+

 

  زدم لب لرزونم صدای شدن،با جاری اشکام

 

 ! شد پيدا امشبت پارتنر که پس+

 

  گفتم و زدم دستی

 

 ! خوب چه به به+

 

 بگه بايد چی نميدونست و بود کرده هنگ

  گفتم و انداختم پاهاش جلو تفی

 

 نيار زبونت به منو اسم ديگم بکن داری دوست که غلطی هر برو نری اگه نيستی مرد+
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  اومد پشتم و گرفت دستمو دنبالم،مچ اومد که بيرون زدم اتاق از

 

 .......ليا+

 



  بکشم بيرون گرمش بزرگو دستای از دستمو ميکردم تقال

 

  بدم توضيح ميتونم ليا+

 

 و نفرت با....داد پا بهت زدی زنگ تا که ای دوهزاری همون مهمونيت،با برو گمشو-

 دستمو کن ول گفتم انزجار

 

  شد وارد سرکان يهو که نکرد ولم

 

 دختر ترسونديم خيلی اينجايی؟ ليا+

 

  گرفت دستاش تو لباسشو ی يقه و سمتش رفت عصبی ساواش

 

 گفتی؟ بهش تو+

 

 داداش؟ چيو......چيـــــ....چــــ-

 

 !رو جان ی قضيه! جان+

 

 گفتی بهش تو گفت خودش بخدا داداش....د....د-

 

 کشيدم خفيفی جيغ و گذاشتم دهنم رو تعجب با دستامو که زد گوشش تو محکمی سيلی

 

 ميکنی؟ چيکار ها؟ ميکنی چيکار+

 



 نکن دخالت تو-

 

  ميکرد نگاهم مظلوم چشمای با سرکان

 

 ساواش کن ولش+

 

 شو ساکت..ليا-

 

 عه؟+

 

  گفتم روم روبه خدمتکار به و اتاقم سمت رفتم

 

 کجاست؟ چمدونم+

 

 خانم؟ چی-

 

 کو؟ چمدونم+

 

 خانم؟ چی برای-

 

 بدم پس حساب بهت بايد نميدونستم+

 

 برگشت چمدون با و ميارم،رفت االن خانم حرفيه چه اين-

 

 خانم؟ ميخواين کمک+



 

  کن جمع وسايلمو بيا-

 

 چشم+

 

 حاضره چمدونم و کرده جمع گفت ساعت نيم از بعد

 

 ايستاد جلوم ساواش که برم خواستم نبود عمارت تو کردم،کسی حرکت و داشتم برش

  گفت و کرد اخمی

 

 داره؟ رفتن ی اجازه شوهرش ی اجازه بدون زن تاحاال کی از+
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 شوهر؟! هه-

 

 !آره+

 

  گفتم انزجار با و چرخوندم حدقه تو چشمامو

 

 ندارم حوصلتو کنار برو راهم سر از-



 

  غريد صورتم تو و شد دال و گرفت دستاش بين چونمو

 

 فهميدی؟ بری پيشم از نداری حق بشه چی هر+

 

  ميکردن نگاهمون داشتن همه سرکان و مايا و نيل و ميشدن رد داشتن خدمه از تا چند

  گفتم بشنوه خودش که طوری آروم و کالفه

 

 "ميکنن نگاهمون دارن همه کن بس"

 

  کرد خفم و گذاشت لبام رو لبشو

  عمارت سرد سنگای رو ميخوردم سر داشتم کم کم خجالت از من و ميبوسيدتم محکم

  شدم جدا ازش زدمو پسش

 ! ساواش خود چشمای کنم،حتی نگاه چشمشون تو نميشد روم

  گفتم و کردم مخفی سينش تو سرمو

 

 کردی؟ اينکارو چرا+

 

 کيه مال کی و کيه به کی بفهمن ميکردن تماشامون داشتن که ای همه اون چون-

 

 بود زشت کارت+

 

 بود خوبی خيلی کار اتفاقا نه اومم-

 

  گفت شيطنت با و کرد بلند سرمو



 

 بدم؟ نشونت بدم کارای ميخوای-

 

  کنه خرم ميتونه ميکرد شدم،فکر جدا ازش و زدم سينش به مشتی

  شد ظاهر جلوم کشيده قد و بلوند موهای با دختری يهو که ميرفتم داشتم

  کرد نگاهم وار چندش و انزجار با و درآورد قيمتشو گروم عينک

  گفت نازکش صدای با و سمتم گرفت عينکو

 

 دختر جعبش تو بزار کن تميز عينکمو+

 

  بودن من العمل عکس منتظر و ميکردن نگاهمون تاسف و تعجب با همه

 هاش شيشه که کردم لگد روشو اونقدر و زمين کردم پرت و گرفتم دستش از عينکو

  شکست

 

 احمق؟ ی دختره ميکنی چيکار+

 

 بدستم؟؟ جارو يا تنمه خدمه لباس دادم،کوری؟ يادت خدمتکارو و عمارت خانم فرق-

 

 معلومه کالسيت بی از هه+

 

  مردنی الغر قليون نی نرسيدم؟ من که رسيدين کجا به کالسين با که شما-

 

 شد ها بچه ی خنده شليک باعث حرفم گفتم،اين بود تر خوشگل و تر الغر خودم از چون

  عمارت توی شد پخش که

  ندم نشون چهرم تو ميکردم سعی اما بود گرفته خندم خودمم



  کرد حلقه ساواش گردن دور دستاشو و ساواش سمت رفت و زد پسم بيخيال دختره

 

 چطوره؟ من بيبی  +

 

  کشيدم داد که ببوسه لباشو جلو ميرفت داشت

 

 ساواش؟+

 

 کردم غلط يه و خاص التماس يه چشماش کرد،تو نگاهم منتظر و سمتم برگردوند سرشو

  ميکرد خوشحالم که بود نازی

 کردم صداش دوباره و زدم پوزخندی

 

 جان؟ ساواش+

 

 جانم؟-

 

 !جان گفت بهم بازم روز پنج بعد

 

 بيام تا اتاقمون ببر چمدونم! منتظرما عزيزم+

 

 من نديدن،اما آقاشونو کردن کار حاال تا خدمه،انگار بود،حتی متعجب همه ی چهره

 ....ميدم نشونتون

 

@skin98 

 



 هشتوشصت_پارت#
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 رضوان:قلم به

 

  گفت متعجب

 

 هستن خدمه+

 

 !کنه خدمت زنش به بايد شوهر! تويی من خدمتکار اما-

 

  گفت و سمتم برگشت دختره

 

 زنشی؟ تو+

 

 داره؟ ربطی شما به-

 

 ميخواد اونجا تورو باشم،آخه پارتيش پارتنر کنه دعوت من از داشته حق باشی تو اگه+

 چيکار؟

 

  ميسابيدم هم رو دندونامو عصبانيتم از

  کرد باز دهن ساواش

 

 آنا شو ساکت+

 

 عشقم؟ ميگم الکی مگه-



 

  گفتم و سمتش رفتم

 

 چيه؟ بودن الشی ميدونی+

 

  نيست هايی کلمه همچين ما کتابای تو! اوپس-

 

 ! ميشناسی؟ خودتو+

 

 !چی؟-

 

 چيه؟ کارات و خودت اسم ميدونی! خودت+

 

 !چيه؟-

 

 پريدن هرز! هرزه+

 

  گرفت بازوشو ساواش که بياره هجوم سمتم خواست حرص و اخم با

  دادم نشون بهش و کشيدم ساواش بازوی طرف به انگشتمو

 

 !!  پسرا تو هرزپريدن،اما و هرزه همون يعنی الشی+

 چيه؟ باشی مهمونی اون تو شده درخواست تو از اينکه دليل ميبينی

 

  دادم ادامه بغض با و چکيو چشمم از اشکم

 



 برای رو تخته درو خدا گفتن خوب قديم خودت،از مثل يکی الشی   يه من شوهر که اينه+

  ميکنه جور هم

  پارتی برو باهاش امشب

 بکنين داشتين دوست که غلطيم هر

  شه جبران کمبوداش بزار! بساز براش رو خوبی شب! ببخش بهش خودتو حتی

 

  ميخواست کشيدن جيغ فقط دلم و بود بريده امونمو بغض

  گفت و جلو اومد ساواش

 

 .....باش آروم....ليا+

 

 خوردم و برداشتم قرص دوتا و آوردن قرصامو خدمه

  گفتم سرد و حس بی و شدم دور ساواش از

 

  خودمون کشور برميگردم ماشين تو ببرين چمدونمو+

 

 نداره امکان-

 

 داره+

 

 بری نميزارم-

 

 ساواش؟ توعه دست مگه+

 

 منه دست که معلومه-



 

 نيست+

 

  شنيدم رو مت صدای که بگم چيزی خواستم

 

 افتخار دعوتم پارتی اون تو بمونيم،منم امشبو گرفتی،بيا تصميمو بهترين که خوبه"

 کار بزرگ،ببينه بابا پيش ميريم بعد ميکنيم عقد محضر ميريم صبح فردا بهم بده همراهی

 "نداره مخالفت حق کرديم خودمونو
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  گفتم نفرت با

 

 ! گريد استفاده سو همتون چقدر+

 

 ساواش سمت رفتم و درآوردم انگشتمو تو انگشتر و برداشتم قدم حرص با

  افتادم خوبياش و مهربونياش ياد که گرفتم دستام تو دستشو

 حقارت بود بس اما

 

 بمونيم هم پيش بتونيم نکنم فکر صبوريات بابت ممنون+

 



  زد لب غم از پر صدايی با و داشت نگه دستاش تو دستمو

 

 !لطفا ليا+

 

 ! کار و کس بی آويزونمو بگن برم،نميخوام ميخواستم اما نداشتن رفتن کشش پاهام

 ترم شعور و درک با اينا ی همه از اما ندونم رو چيزايی يه شايد

  کرد بلندم و کرد بغلم پشت از ساواش که کردم بغلش و مايا سمت رفتم

  گفت که پايين بزارتم ميخواستم و ميکردم داد و جيغ

 

 "ميزنيم حرفامونو آخر بار برای"

 

  زمين گذاشتتم و تر جلو رفتم کرد باز اتاقو در و باال رفت

 

 حرفتو بگو+

 

 بری؟ ميخوای که شدی سرد انقدر-

 

 کنی؟ حقيرم بيشتر تا بمونم+

 

 نکردم تحقيرت وقت هيچ من ليا-

 

 ! کردی+

 شدم تحقير هرزه گفتی بهم وقت

 کردی داره پسرم شوهرم فهميدم ماه چند بعد وقتی

  کردی مت پيش عشقت،برو پيش برو گفتی بهم مدت اينهمه بعد وقتی



 کردی نيستم مهم برات وقتی

  کردی سمتم ميای و ميخوای حال و عشق خوبه خودت حال فقط وقتی

  ميفهمی؟

 !آره؟

 

 کشيدم داد که کنه بغلم خواست و اومد

 

 "کن ولم"

 

  کرد بغلم تر سفت و نرفت عقب قدمم يه حتی

 

 کنم؟ چيکارش تنهاييو اين من بری اگه+

 

 نيست؟ بسه دورتن که ای دوهزاری های هرزه همون-

 

 هستن؟ نيستن خانمم که اونا+

 

  گفت که بگم چيزی خواشتم

 

 بود،بهم ای ديگه کس عاشق دارم دوستش که کسی ميکردی؟ چيکار بودی من جای تو+

 اين با تو ميگفت گوشم در هی مت پسره اون طرف يه نداری،از دخترونگی گفتی الکی

 ساواشو ليا ميگفتن لحظه هر خدمه کل وقتی پيکردم بودی،بايدچيکار اون با و بودی

 نميخواد؟

 فرصت يه توی ميخواستم کنی ولم و بهونت نشه همين که بودم نگفته رو بچه داستان

 .....بگم بهت مناسب
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  بده ادامه تا موندم منتظر

 داد ادامه و گوشم پشت زد موهامو

 

 بدونی باشی،تا راحت تو نگذشتم،تا حدم نکردم،از درازی دطت کردم،بهت صبر+

 بچه نکردی،رفتارای توجه اصال تو دارم،اما دوستت چقدر بفهمی مهمه،تا برام حرفات

 گونه

 بحث و دعوا بازی،هميشه بچه

 بودی؟ نشده خسته خودت

 

 .تنهايی و ميخواست دور جای يه بودم،دلم خسته بودم،خيليم شده

 زبون به رو بود شده فکريم مشغله دوروز که چيزی تا کردم باز لب و کردم سکوت

  بيارم

 

 ! سابقت زن+

 باشه داشته وجود حاالم شايد حال، شايدم

 هستی؟ باهاش برميگشتی،هنوزم نبود،کالفه نرمال آمدات و رفت روز سه دو

 

  زد پوزخندی

 

 کردی؟ قضاوت اينطور-



 

  بود حدس يه فقط نبود قضاوت+

 

  گذاشت لبش کنج و آورد در زد،سيگاری جوونه چشماش تو برق رد کردم حس

  کرد روشن سيگارو و درآورد کوچيکشو فندک

  شد بهم خيره سکوت تو و گرفت ازش عميقی کام

 زدم گند بگم چی که زدم،حرف حرف خودم دوباره

 

 خوشگله؟+

 

 بابا ای دراومد کجا از ديگه اين بود،اين سوالی چه اين چه؟ من به آخه چه؟ من به

  افتاد بود لبخند اثر که ريزی خطای چشماش گوشه

 

 نه-

 

 داشت زن پس کردم اخمی

 

 همونه بدرک،لياقتت+

 

  نشوند پاهاش رو منو و کرد بغلم زدو لبخندی

  زد لبام رو ای بوسه و شد شد،دال جمع لبام که فشرد گونمو دستش با

 

 نگو پرت و چرت خوشگله؟ که چی نکن،يعنی ديوونه منو-

 

 داری زن يعنی پس نه گفتی خودت+



 

  گفت بود پيشونيش رو که اخمی و دار خش باصدای

 

 مشروب پيک به رو همه سودش مناسبت به گذارا سرمايه از بودم،يکی مهمونی تو+

  بود کرده دعوت

 مهم بودن،افراد اونجا همه 

  ميزديم حرف کار به راجع گاه بی و گاه و ميخورديم مشروب

  گفت وسط اون از ناشی آدم يه يهو

 

 شدين؟ شوهر پدر شهردار جناب+

 

  گفت بود تکبر و خوشحالی سر از که لبخندی با بابا

 

  اومده گيرم خانم و خوشگل عروس يه خداروشکر آره-

 

 گفت پسره يهو

 

  بهش راجع شنيديم خوب خوب چيزای شهردار؟ مطمئنی خانمشو+

 

  دار کش نفسام و بود شده مشت ميز نباتيه ساتن روی دستم

 ! تو ميخنديدن،به و خنده زير زدن بودن کرده مست سگ مثل که مردايی ی همه

 !خان ساواش خانم به

  و شد بلند ديگه يکی دوباره که باشع مودب گفت و رفت درهم بابا اخمای

 

 حرفا اين ميگه سختی به داره رفت،ميدونستم توهم اخماش و کشيد نفس کالفه



 شدم همشهری و همرنگ پستی و عوضی مردم چه با که بدونم،بدونم ميخواستم اما

 

 ؟...شدو بلند-

 

 ميريزه بهم ليا،اعصابمو کن ولش+

 

 ؟.....شدو بلند-

 

  گفت و شد بلند+

 

  چيزيه خوب ميگن شنيديم تعريفشو آره+

 

 بودم شده حرمت بی چکيد،چقدر اشکم

 

 من شد باعث که شد،دعوايی شروع بزرگ دعوای يه و دادم،پاشدم دست از کنترلمو+

  بدم دست از رو مقامم و بشم شکايت و پليس درگير

 

 ! نگفتی بهم و هستی هم پليس که نگو گفتم تعجب با

 داد ادامه حرفشو و نداد جوابمو

 

 زن يه نه حل راه کردن پيدا برای ميرفتم وکيل با روز چند اون و کرد شکايت ازم مرد  +

 ديگه

 !نازم؟ خانم فهميدی حاال
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 پليسی؟+

 

  گفت و کشيد دماغمو نوک و خنديد

 

 !نه-

 

 نشستم حرفاش به گوش راحت خيال با و فرستادم بيرون نفسمو

 

 بودم ننشسته اينجا االن بودی نگفته بهم و بودی پليس اگه+

 

 پس نيستم که خداروشکر-

 

  شد پشيمون انگار که بگه چيزی خواست

 

 بگو+

 

 نبود مهم-

 

 گوشم الله از دماغشو نوک و کرد حلقه کمرم دور جلو،دستاشو اومد و کرد لوس خودشو

  کشيد بو عميق و کشيد گردنم پايين تا



  گفت ای خسته صدای با

 

 ميدی کاکاعو بوی-

 

  کردم ای خنده

 

 عطرمه+

 

 بخرمش خودم برای بايد هووم-

 

  لرزيدم کمی که نشوند ام ترقوه روی ريزی ی بوسه

 شه خراب اوضاع و بدم وا کشيدم،نميخواستم کنار خودمو

 

  ميگفتی داشتی+

 

 بودم؟ کجا-

 

 دعوا+

 

 ميکنه؟ گريه چرا خانمم-

 

  کردن گريه بلند کردم شروع و شکست بغضم

  کرد پاک اشکامو کنارمو اومد

 

 .....آروم چيشده؟! هيس-



 

  فشرد سينش به سرمو

 

 هم بابا با نميکنم،حتی باور مزخرفاتو اون کردم،من تعريف برات اتفاقارو فقط من ليا-

 به اگه هم دکتر،تو بردمت عصبانيت از که بده حق کردم،بهم آرومش و کردم صحبت

 نبودی بهتر من از ميشنيدی ناموست به راجع اينارو مرد يه عنوان

 

  ميکردم نگاهش فقط

  کرد پاک اشکامو و صورتم روی کرد خم صورتشو

 

 کنی؟ نگاهم حس بی اينقدر ميخوای کی تا+

 

 .... اَبَــــ-

 

 فقط! نميبوسيد! نميکرد بدم،حرکتی ادامه شدم،نذاشت ساکت بوسش با که ابد بگم خواستم

 ازدواج و پسر موضوع سمت رفتم و کردم عوض بحثو گفت،بيخيال کردنم ساکت برای

 سابقش

 

 بده توضيحش گفتی،اونم که حرفايی اين برام،مثل بگو اون از! سابقت ازدواج+

 

 نبود درکار ازدواجی-

 

 !داشتی نگه دخترتو دوست ی بچه که نگو+

 

 نه-

 



  گفتم که بزنه فندک خواست و درآورد سيگارشو

 

 ميشه؟ آماده سيگارتم و فندک ميشه جان بحث وقت هر چرا+

 

 !نيست من پسر-

 

  بود سردرگم ی خنده شبيه زدم،بيشتر پوزخندی

 

  کيه؟ مال پس+

 

 ! تصادف يه-

 بودن،داشتيم خوبم خيلی رفيقای از سارا،دوتا و بود،آدام کوچيک بوديم،خيلی ماشين تو

  بگذرونيم خوش باهم ميخواستيم و بودن شده دار بچه تفريح،تازه برای کوه ميرفتيم

 بغلش خودم جلو بده رو بچه ميگفت مدام بود،آدام شده بد سارا بودن،حال قهر آدام و سارا

 بود حرفا اين از تر شق کله اون اما خطرناکه ميکنم،گفتم

 جلو از که برميداشت رو جان سارا با کردناش بحث بين و عقب برد سرشو خودش

  ديدم رو ای بريدگی

  برگرده و کنه صبر تا کشيدم کشيدم،داد داد

 بود دير خيلی اما

 .زياد خيلی

  ميکشيدم جيغ بلند که يادمه هارو صحنه بيرون،تمام بپرن کشيدم داد

 نگه جانو سر سارا.......بــــــيـــــــروووووووونـــــــــــــــ بــــــپـــــــريـــــــــــــــن"

 "باشيــــــــــــن دار،مراقب

 بود کرده قفل کردم،فرمون باز درو و گرفتم ميکشيد جيغ داشت که ايیسار بغل از جانو

 که داشتم فاصله مرگ با يانتيمتر شه،يه عوض جهت تا نميکرد حرکت ميکرديم هرکار و

 .بود جاده ی گوشه که نرمی و بلند های سبزه بين گذاشتم جانو قنداق و پايين پريدم



 بيرون ميپريد داشت سارا،آدام نه آدام نداشت،نه وجود آدامی کرد؛ديگه رفت،ترکم رفيقم

  کنه ول بودو ديوونش که عشقی نيومد بود،دلش مونده حرکت بی ترس از سارا اما

 شد همين هم آخرش ميداد سارا برای جونشو واقعا اون

 براش بود،چيزی رفيقم شان در که کردم،همونطور خونه،بزرگش آوردم خودم با بچشونو

 نذاشتم کم

 

  ميکرد گريه داشت که بود اون حاال

 

 فرصت يه توی ميخواستم بفهمی،فقط اينطور نکنی،نميخواستم قبولش اونو داری حق تو-

  بگم بهت مناسب

 

 قضاوتش بفهمم،بدجوری حالشو ميکرد،ميتونستم شرمندم بدجوری مردونش هقای هق

  بودم کرده

 .....و کردم نگاه چشماش تو دودل و کردم حلقه گردنش دور دستامو
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  گفتم و کردم نگاه چشماش تو دودل

 

 ساواش؟+

 

 جانم؟-



 

 ....آنا+

 

 پيشه سال خيلی مال بوده دخترم دوست قبال-

 

 خوبی؟+

 

 خوبم-

 

 نميگن اينو چشات+

 

 ميخونی؟ چشامو های حرف چطوری وجبی نيم توعه-

 

 ديگه اينيم ما+

 

  کرد پاک انگشتاش با اشکاشو و زد تلخی لبخند

 

 متاسفم آدام،خيلی همچنين و....سارا بابت+

 

 ممنون-

 

 ساواش+

 

 ميشنومت بگی،بگو نميتونی اما کرده اذيتت چيزی يه ميکنم فکر ليا-

 



 ....من+

 

 !تو؟-

 

 باشم تنها يکم ميخوام من+

 

 شد درهم اخماش

 

 بگيری؟ اونم داشتيم کوچيک بغل يه فقط-

 

 شدم،حس سرد مت از چطور شدم،نميفهمم گم احساساتم ميخواد،بين تنهايی يکم دلم+

 بيام،نميخوام کنار خودم با بوده،بايد ما زدن گول برای نقشه يه پدربزرگ حرفای ميکنم

 بشکنم دلتو آينده تو

 

  نبود خاص برق اون از خبری شد،ديگه عوض چشماش رنگ

 

 ساواش؟+

 

  گفت بود گرفته گريه فرط از که صدايی با و پايين انداخت سرشو

 

 داری؟ دوستش-

 

 پايين انداختم سرمو

 



 نشدم،نميفهمم مت مجنون من ميکشه،اما جنون به آدمو بزرگه،عشق خيلی نميدونم،عشق+

 اسمی يه مطمئنم باشه،اما عشق نميکنم فکر احساساتمو نه خودمو نه کنم درک نميتونم

  داره

 

 !وابستگی-

 

 .نميدونم+

 

 !ميکشم،ميرم کنار من خوشحال   قلبت و خوشبختی اون کنار اگه ليا-

 .بخوای خودت کافيه

 

  ميخواستم؟

 بدم؟ دست از صبورو مرد اين ميخواستم

 ! نميخواستم نه

 .....اما

 !آره شايدم 
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 سهوهفتاد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  بمونم تنها يکم دارم نياز+

 



  بمون تنها باشه-

 

 نداری؟ قضيه اين با مشکلی تو+

 

 ندارم-

 

 شدی؟ اينطوری يهو چرا+

 

 چطوری؟-

 

  سرد و احساس بی+

 

 نشدم-

 

 شدی+

 

 نشدم-

 

 باشه+

 

  در سمت برداشتم قدم و اومدم بيرون بغلش از

  زد صدام که فشردم دستگيره روی دستمو

 

 ليا؟+

 



 جانم؟-

 

  ديدم چشماش تو ميشنيد،تعجبو جانم ازم داشت که بود باری اولين

 

 .اينجا بيا+

 

 و انداخت گوشهام پشت ايستاد،موهامو روم به رو و شد بلند که سمتش برداشتم قدم

  شد نزديکم

 

 نه؟ مگه کنم حک بدنم رو بغلتو رد بار آخرين برای ميتونم+

 

  بود سنگينی جو زدم،جو تلخی لبخند

 

 !اره-

 

 جدا که کنه،ازش حل گرمش بغل تو منو و بياد تا بود من گفتن آره همين منتظر انگار

  بيرون سمت به حرکت و کردم کوتاهی خداحافظی شدم

 ! بيرون،نمياد کردم،نيومد اتاق در به نگاهی ها پله روی از

  سمتم اومد مت که پايين رفتم

 

 ليا؟+

 

  دروغ يا گفته راست که ميپرسيم بابابزرگ از ميريم-

 

 و کشيد بازومو و سمتم اومد کردم،مايا سکوت اما پيروزيشه لبخند زد،ميدونستم لبخندی

  خودش سمت برگردوند منو



 

 بری باهاش ميخوای که نگو+

 

  ميکنم فکر وقتی چند فقط-

 

 يادت خاستگارت اولين به ميدنت برسی اينکه محض به اونجا برميگردی داری تو ليا+

 ميميره نرو،ساواش خدا تورو اونجارو؟ مزخرف قوانين نيست

 

 نبود؟ يادم خودم چرا

 

 ميشناسی؟ اونجارو قوانين کجا از تو-

 

  گفت بهم آيهان+

 

 آهان-

 

 بکنی فکراتو تا نرو ساواشم بمون،پيش من اتاق بريم،تو بيا ليا+

 

  همينه کار بهترين مايا نه-

 

 ....اما+

 

 نداره وجود تهش به رسيديم که ما نداره،برای وجود امايی-

 



 گوشم در و کردن بغلم نيل و گفت،سرکان ای کالفه ی باشه و کرد کج غم حالت به لبشو

  گفتن غمگينی ديدار اميد به

 ! بودن؟ ناراحت نبودم برای

 ! براشون؟ بودن مهم يعنی

 !احساسم؟ بی زيادی من يا احساسين زيادی اونا

  کشيدم بيرون دستاش از دستمو که گرفت دستمو مت
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 چهاروهفتاد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  سمتم اومد جان که برم خواستم

  کرد جاخشک لبم کنج تلخی لبخند کرد بغل پاهامو و انداخت بهم نگاهی

  گفت و گرفت باال سرشو

 

  ميزنه منو سارا سارا ميگه هی ميشه عصبی مياد ميزنه،بازم کتک منو بری+

 

 داد نشونم زانوش روی رو کوچيکيه خراش و پايين کشيد شلوارشو يهو

 

 منم دارن بابا و مامان مدرسه های بچه بابا،همه نگو بهم ميگه ميزنه کن،داد ببين،نگاه+

 کـــــــــــلــــــــيــــــــــــی هميشه برام اون چون بابا بگم بهش ميخوام

 کوچولو تخت ی من من اتاق بريم بيا بزنتم نيومد ديگه آورد تورو وقتی ميخره،از پاستيل

 ميز رو منم بخواب اونجا تو دارم

  ميشم جا شم کوچولو اگه



 

 باشه،حق بهتر خيلی داشتم انتظار ساواش زدم،از روم به رو سرخوش پسرک به لبخندی

 نداره حق داده دست از عزيزاشو تصادف تو اونروز هم چقدر هر! بزنه کتکش نداشت

  بزنه کتک و کنه اذيت يادگارشونو تنها

  کردم قفل دستام تو کوچيکشو دستای و روش روبه زدم زانو

 

  ميکنی صحبت بامزه چقدر تو+

 

  ميدونم خودم-

 

  احساس بی و تخس ی بچه همون بود شده دوباره

 

  برم بايد من+

 

  ميخنديم ميزاريم کارين سر به سر ميريم تازه! خوبه که اينجا کجا؟-

 

  زدم لبخندی

 

 کيه؟ کارين ببينم بگو+

 

 .....سا بابا پاستيالی نداره،من پاستيل داره،اما باباهم داره مدرسمونه،مامانم تو-

 

  گفت و انداخت اطراف و دور به بست،نگاهی چسماشو و دهنشو رو زد دستشو

 

 نيست؟ اينجا-



 

 کی؟+

 

  گفت ساواشو اسم گوشم در و اومد

 

 نه،نيست-

 

  حرفش بين پريدم که بده ادامه خواست عقبو رفت

 

 نيست؟ يا هست ديدی ترسيدی يهو چرا-

 

  بخورن هاپوها ميده ميبره زبونم گفت زد داد اومدم صبحم و اتاقتون تو اومدم وقتی آخه+

 

  پسر اين بود جنس بد چقدر

 

 نکنه؟ اذيتت ديگه که دستش کف بزاريم حقشو بريم-

 

 ها مارو ميتشه ميزنه+

 

 "ت"گاهی و ميکرد تلفظ" ک" کردم،گاهی ای خنده

  باال رفتيم ها پله از بدو بدو و کشيدم دستشو

 خشم با مت و ميکرد نگاه ما به اشک با نيل و لبخند با ساواش ی خونواده

 معلوم تکليفشو بايد اول کنم ول درد همه اين بين رو بچه اين که نبودم حس بی انقدراهم

  ميکردم



 مواجه بود چشاش رو ساعدش و بود ولو تخت رو که ساواشی با که شديم اتاق وارد

  شديم

 

  ندارم حوصله بيرون برين+

 

  پاشد و شد هل که گفتم ای" ادب بی" و کشيدم جيغ

 

 که اينی فکر به فقط تو و داره درد همه بچه؟اين اين با کردی چيکار نميکشی؟ خجالت+

  سرت تو بخوره ميدی؟ مخارجشو و پول

 

 ! آروم...بگير نفس ليا-

 

  گفت جانب به حق ای چهره با و کرد قايم پشتم خودشو که انداخت جان به تندی نگاه

 

 بگو،چيشده؟ حاال-

 

 ميکنی؟ رفتار اينطوری باهاش چرا+

 

  نمياد خوشم ها بچه از من-

 

  گفتم عصبانيت با که جلوش به شد خيره زده غم جان

 

 بابا؟ نگه بهت بگی بچم به ميخواستی داشتم بچه داشتم شوهر من اومدو+

 

  ديوار به کوبوندتم و سمتم اومد سريع



 

 ! منو ببين-

 ! نزن حرفشم حتی فهميدی؟ شی من جز کسی مال نداری حق تو

 

  شم جدا ازش نتونستم کردم مخالفت چی هر که بود خشمگين رولبام،اونقدر گذاشت لباشو

  ميزد داد که شنيدم صداشو و بيرون رفت دو با جان

 "ميکنه قطع زبونشو داره ديوار تو کوبوند مامانمو بيا جـــــوووووووون،عمه عمــــه"
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 پنجوهفتاد_پارت#
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  زدم بچه اين شيرينی اينهمه به لبخندی دلم تو

 نداشت شدن جدا قصد انگاری ساواش

  بود فايده بی اما دادم هلش

 به نيل و مايا و شد باز در شدنمون جدا با زمان هم که کرد ولم و آورد کم نفس خودش

  شدن وارد سرعت

  گفت خنده با نيل که پايين انداختم سرمو شرمنده

 

  عمه شه بريده زبوناشون خداشونه از انگار که اينا+

 

  سريع انقدر اونم بود؟ فهميده چطور

  گفت و زد لبخندی ساواش



 

  گلم شده پاک رژت خودت تو نرو انقدر-

 

  رفتم بهش ای غره چش و شدم قرمز

  گذاشتن تنهامون و رفتن خنده با نيل و مايا

  گفت بغض با و کرد حلقه گردنم دور دستشو و کرد بغلم که جان سمت رفتم

 

 خوبی؟+

 

 جان؟ آقا شده ناراحت اينطوری چرا خوبم-

 

 بکشتت ميخواست چون+

 

 کشيد پلکاش رو دستشو پشت ساواشو سمت روکرد

 

 نزن کتکش اونو اما بابا نميگم بهت ديگه+

 

  شد درهم چهرم

 

  خوبم من نزد،ببين کتکم اونکه عزيزم+

 

  ديوار به چسبوندتت چرا پس-

 

 ........اون.......بود چيز خب+

 



 بود؟ چی-

 

 بود بوس+

 

 ميشه؟ کتک با بوسم مگه-

 

  گفت که خاروندم سرمو کنجکاو،پشت ی بچه اين ميکردم چيکارش حاال خدا ای

 

 ليا؟+

 

 جانم؟-

 

  گفت و کرد ای بامزه ی خنده

 

  خنگی چقدر+

 

 : گفتم تعجب با

 

  بامنی؟-

 

 ديگه آره+

 

 چرا؟-

 

 !جانم من نيستی جان تو+



 

  زدن قهقهه کرد شروع ساواشم من بر عالوه حرفش اين با

 

 ميخندی؟ چرا+

 

 داشتی؟ چيکارم عزيزم،بگو هيچی-
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 ششوهفتاد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 ميمونی؟-

 

 کنم ولش اونو نميتونستم زياد،اما بود،خيلی درگير خيلی بمونم،ذهنم نميتونستم

 

 بريم؟ من با ميای+

 

  کرد مخالفت سريع و گرفت جبهه ساواش

  رفتيم باهم و گرفتم دستشو که بره خواست ناراحتی با جان

 

 ليا؟+

 

 هوم؟-



 

 داره دوست خيلی رو تو بابام+

 

 چيه؟ داشتن دوست ميدونی تو مگه وروجک-

 

 خوشحالش و بخره شکالت و پاستيل داری دوستش اونکه برای کسی نزاری يعنی آره+

  کنه

 

 ميدونی؟ کجا از شما به به-

 

 ميگه بزرگتره ازم پسره نگيره،اون مکسو شکالتای که ميبرم شکالت کارين برای من+

  گذاشتم سوزن صندليش رو خوشگلن،يبار خيلی کارين چشمای

 

  داد ادامه و خنديد

 

 داد پاستيل بهم کارين اما خوردم کتک کلی بود،اونروز شده سوراخ سوراخ تنش تموم+

  نکنه درد دستم تا

 

 !!خانم کارين اين خوبيه خانم چه-

 

 خيلی آره+

 

 !عاشقه واقعا ميکردم فکر که ميزد حرف يجوری

  پيشم اومد مت که پايين رفتيم

 

 بريم بيا ليا+



 

 نميخوام-

 

 :غريد عصبی

 

 بيا خودت به+

 

 بيا خودت به تو-

 

  کنم قبول نميتونم من ليا+

 

 چيو؟ هان؟ چيو-

 

 !شدی رحم بی چقدر+

 

 کيه؟ رحم بی ميدونی-

 

  دادم ادامه که ميکرد نگاهم سوالی

  ميکنن تماشامون دارن مايا و سرکان و نيل که نبود ميره،مهم آبرومون که نبود مهم برام

  کشيدم فرياد

 

 ! مامانته رحم بزنه،بی کتکم تا کردی خودت عاشق پدرمو که تويی! تويی رحم بی-

  بود کبود بدنش خورد،همش سيلی همش بخاطرش من مادر که بود اون رحم بی

 رحم بی! بود من غيرت بی و الشی پدر رحم بی! اونه رحم بی! تويی رحم بی ميفهمی؟

  شکوندن داييمو مامانمو که بودن اونا



  کردن احترامی بی بهشون

 آره؟ ميبينی؟

 

  باش آروم ليا+

 

 آرومم-

 

 دروغ يه سر چی؟ باشه دروغ اگه چی؟ پدربزرگ پس برم؟ تنها برم؟ ميخوای+

 بسوزيم؟ مزخرف

 

  ازش ميپرسيم-

 

  آيندمون بسازيم باهم بپرسيم باهم بپرسيم،بيا باهم+

 

  کرد دراز سمتم دستشو

  گذاشتم دستش تو دستمو و جلو رفتم
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  خداحافظی دادن دست! نه صميمانه دادن دادم،دست دست باهاش

 



 !همين؟+

 

 ميکنيم فکر بقيش به فهميديم نبودنشونو يا بودن دار حقيقت وقت هر-

 

 .....ليا+

 

 با هامون خنده صدای و بود چشمم جلو ساواش کارای و ها کنم،حرف چيکار نميدونستم

 گوشم تو مت

 بکنم؛چمدونمو فکرامو تا منتظره محوطه تو گفت و انداخت پايين سرشو که ندادم جوابی

  جان اتاق تو ببرن تا خدمه به دادم

  اتاقش تو رفت هم جان و دورم اومدن ها بچه

 

 عزيزم؟ خوبی:مايا

 

  گذشته خوش بهش کلی ميکرد قطع زبونشو داشت ساواش بيچاره باشه بد چرا:نيل

 

  بکشين خجالت+

 

 قطع بفکر که شد خشن انقدر چطوری نميدونم بودا عاقل خيلی ما پسر اين بخدا:مايا

  افتاد کردن

 

 !جان اين دست از

 ميخنديدن بهم و مينداختن دستم داشتن رسما

 

 !اصال شه قطع خواست دلم خودمه مال+

 



  خنديدن کردن شروع جفتشون

  گفت عشق با مايا يهو

 

  کنه قطع مارو مال بياد آيهان بشه کی+

 

  پهلوش تو کوبوند بازوش با نيل

 

  چيزيه خوب حياهم يکم-

 

  تو اومد دوباره مت که ميزديم حرف داشتيم

 

 !برم رسيده،ميخوام ماشين ليا+

 

 خب؟-

 

 مزخرف؟ حقيقت اين کردن پيدا برای بريم نميای+

 

  حرفش وسط پريد مايا

 

 "نيست پدربزرگتونم به شه،نيازی معلوم بدين ای ان دی دکتر،آزمايش برين"

 

 !بود کوفتی چه ديگه اون ای؟ ان دی

 

  گفت نيل که گفتم بلند فکرمو انگار

 



 هستين خون هم و هست بدنتون تو يکسانی ژن شما کنه مشخص ليا،ميتونه آزمايشه يه+

 نه يا

 

 !جالب چه-

 

  شه راحت خيالتون تا بدين انجام برين آره+

 

 قدميمون تو که ساواش صدای بعد و پيچيد مشامم تو سيگار بوی که بگم چيزی خواستم

  بود

 

 !دروغه بودنتون برادر خواهر! دروغه+

 

  کرد زمزمه گوشم تو و زد کناز موهامو

 

 !ميری؟ باهاش+
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 "ميگيرد قرار کانال در عصر ۴ ساعت ماه ملکه رمان بعد به اين از"

 

 هشتوهفتاد_پارت#
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  ميگفت راحت بودم،چقدر خيره بهش تعجب با



 بود؟ دروغ

 دادن؟ بازيم! چی يعنی

  باشم قوی زدم،بايد پسش و کردم اخمی

 

 !نگو الکی+

 

  گفت و کشيد ای کالفه پوف

 

 !خستم برو،خيلی زودتر! برو باهاشه؟ دلت ليا چی؟ گفتم،که الکی کن فکر-

 

  برسونه بهش منو تا دروغه ميگفت الکی ميکرد صبوری ميسوخت،چقدر براش دلم

 گرفتم دستشو و جلو رفتم

 

 چيز همه ممنونم،بابت+

 

 خداحافظيه؟-

 

 ببرم؟ خودم با رو جان ميشه+

 

 نميشه-

 

  جان پيش اما ميمونم نميرم،همينجا پس+

 

 درخشيد و زد خاصی برق چشماش

 



 خوبه-

 

 رو جان اتاق گفت خدمه به و ها پله سمت کرد کرد،حرکت روشنش و آورد در سيگاری

  کنن حاضر

  گفت و کرد بغلم خوشحالی با جان

 

 قالبی مامان مرسی+

 

 کردم اخمی

 

 قالبی؟ چرا-

 

  نبودی اوال اون از چون+

 

 چی؟ يعنی-

 

 اومد؟؟ بدت+

 

 آره-

 

 نميگم ديگه خب ببشيد+

 

  عزيزم آفرين-

 

 کنيم؟ بازی تابم با اينجا بيارم خودم با کارينو فردا ميشه+



 

  ميکنيم دعوتشون اصال آره-

 

  خونمون بيان نکنم فکر اما+

 

 چرا؟-

 

 نداری کسو هيچ ميگن يتيم،همش ميگن بهم اونا+

 

  بست نقش پيشونيم رو اخمی

 

 کجاست؟ مدرست-

 

  گفت و شد خيره زمين به

 

  که نميدونم+

 

 بخوريم،خوبه؟ بستنيم راه تو...بريم باهم فردا-

 

 ايليار و شد باز در يهو که زدم سرش به ای بوسه و شدم دال که گفت ای آره ذوق با

  شد وارد

  من سمت اومد و داد دست همه با محترمانه

 

 بزنيم؟ حرف ميتونيم+

 



 خوشتيپو؟ آقای اين نميکنی معرفی جون ليا:مايا

 

  سرکان همکارای از ايليار+

 

  ميکردم نگاهش اخم با من و گفت آهانی مايا

 که چقدرم هر و باشم خنگ که چقدرم کرد،هر مسخرم کافه تو که بودم ناراحت ازش

 کنن مسخرم ندارن حق باشم نديده و باشم نداشته رو دارن اونا که چيزايی

 گفتم کوتاهی" نه" و برگردوندم رومو تفاوتی بی با
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 نهوهفتاد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کرد خواهش و کرد نگاهم

  شديم محوطه وارد و شدم همقدم باهاش

 

 ميخوام معذرت+

 

 نيست مهم-

 

  باشيم قهر باهم که نميخوام ميخوام معذرت خيلی نرفتی تاحاال که نميدونستم من+

 

  گفت و کرد دراز سمتم دستشو



 

 کنيم شروع اول از بيا+

 

  نه من اما بودن بروز خيلی اونا داشتن نبودم،حق دلخورم ازش و نبودم ای کينه

  پيشش بره تا کرد صداش سرکان که تو رفتيم باهم و فشردم گرمی به دستشو

  شد سرکان اتاق وارد و گفت ای" فعال"

 

 "ايليار"

 

  شد حلقه کمرم دور دستش که شدم اتاقش وارد

 

  کن ولم+

 

  کشيد دهن به گوشمو الله

 

 مگه؟ ميشه کنم؟ ول زندگيمو-

 

  کنی خرم اينا با نميتونی+

 

 گفتم که بزنه حرف باهام خواست اومد خودش نگفتم چيزی دختره اون به من امروز-

  نميخوام

 

  ميکردی نگاهش نبايد حتی+

 

  ديگه آشتی بيا-



 

  نشوند لبام رو کوتاهی ی بوسه و گردوند برم

  کردم وار چندش قيافمو

 

  نکن بوسم+

 

 !ميکنم خودمی مال-

 

  نيستم تو مال+

 

  غريد خشم با صورتم تو و گرفت دستاش تو چونمو

 

 چی؟ پس-

 

  شم جور اونا با شايد هست برم و دور دختر کلی منم+

 

 دختر يه کافه تو بود،امروز من برای برنده برگ يه اين و ميکردم حس عصبانيتشو

 نگاهش ميداد اجازه کسی به نبايد حتی اما نداشت کاريش اون درسته ميداد نخ بهش داشت

  کنه

  تخت سمت داد هلم

  ميگفت کردنش باز حين و ميکرد باز کمربندشو

 

 ای؟ کی مال بدم نشونت ميخوای+

 

  انداختم باال ابروهامو شيطون



 

 !!خوشگل دخترای-

 

 زد خيمه دوباره و درآورد کرد،پيراهنشو شروع گری وحشی با رومو زد خيمه

 حس اين و بود آمد و رفت حال در ورزيدم بدن روی وار نوازش و آروم روم،دستش

 بود غمگينی اما بخش لذت خيلی

  اومدم کوتاه من چی هر بود ميخوامش،بس بفهمه نميخواستم اما ميشد عوض داشت حالم

 

 بمونه جواب بی هام بوسه مياد کن،بدم همکاری ايلی+

 

 زوره؟ ببوسمت ندارم نميخوام،دوست-

 

 ميدما دستت کار نکن،همينجا نداشتم،عصبيم کاری باهاش من ميگم+

 

 دهنم از کوتاهی آه که انداخت بازوم به کرد،چنگی پيشروی و رفت تر پايين دستش

  شدم خارج

 دور زدن،دستمو مک و زدن ريز های بوسه کرد شروع و برد فرو گردنم تو سرشو

 کار از دست که بود مشتاق ذوق با ببوسمش شدم بلند و کردم حلقه کمرش

 بمونه يادش تا براش بود خيلی تنبيه اين و شدن زده پس از مياد بدش کشيدم،ميدونستم

 ببينه من جز کسيو نبايد

  گفت کشيده نفسای با خشمگين

 

  ميزنی؟ پسم+

 

 !آره-

 

 کنی اينکارو نداری حق+



 

  ميکنم بعد به اين از و کردم که ديدی-

 

 شد باز در يهو که ميکرد باز پيراهنمو های دکمه داشت و روم انداخت خودشو دوباره

 ....و

 

 چيکار اينجا مردم،اون ای لحظه برای کردم کرد،حس يخ شد،بدنم وارد آنا و شد باز در

 ميکرد؟

  گذاشت دهنش روی تعجب با دستشو و کشيد هينی و بست درو محکم ما ديدن با

  شد بلند روم از سرکان

 

 نداده؟ ياد زدن در بهت کسی+

 

  نميگفت چيزی بودو من مات اون

 

 شدی؟ خيره چی به توعم با+

 

  خورد سرم تو که کرد پرت سمتم به اخم با و محکم مالفه برهنم بدن ديدن با و برگشت

  ميکرد مرتب خودشو داشت که ايستادم سرکان کنار و بستم هامو دکمه

 

 ايلی؟ خودتی.....خود.....خو+

 

  کردم اخمی و انداختم بود شده خيره بهمون کنجکاوی و تعجب با که سرکانی به نگاهی

 

  بيرون برو-



 

 همو؟ ميشناسيد:سرکان

 

  گفت آنا بگم چيزی اينکه از قبل

 

  پسرم دوست+

 

  سمتم برگشت تندی به سرکان

 

  نگو چرند-

 

 نميدادی؟ مسيجامو جواب چرا ايليار+

 

  بدی توضيح چيزارو يسری بايد ميکنم فکر:سرکان

 

  باش آروم ميگم بهت سرکان+

 

 جواب کردی وقت اگه بعد نميدی جوابشو چرا که بده خانومو سرکار جواب اول:سرکان

  بده منم

 

  بندازی تيکه بهم مياد بدم+

 

  شد دور و زد پوزخندی

  زدم پسش تندی با که سمتم اومد آنا

 



 .شده تنگ برات دلم ايلی-

 

 هرزه؟ ی دختره مگه ميفهمی دلتنگيم از چيزی تو آخه+

 

  سمتم برگشت جمله اين شنيدن با سرکان

 گفت ناباوری اوج تو که بگم چيزی خواستم

 

  ميکنه اذيت گوشمو صدات کن صحبت دخترت دوست با بيرون برو-

 

  ميشکنتم حرفا اين با و وابستشم زيادی ميدونست

 

 داد،هی پيک بهم چسبيد،هی پارتی،بهم بهم،تو ميچسبونه خودشو داره که اينی+

 قالب بهم خودشو و برد خودش با نميدونستم،منو هم رو اسمم که خوردم خوردم،اونقدر

  کرد

 تند باهام خيلی ميکنه؟جديدا اذيت گوشاتو صدام ميگی بهم هرزه اين بخاطر تو اونوقت

 هست؟ حواست ميزنی حرف

 

 ها پله از و کردم باز اتاقو در سريع نبود مهم برام اصال اما بود پيدا نگاهش تو پشيمونی

  خونه سمت کردم حرکت و رفتم پايين

 !نيومد دنبالمم حتی! هه

 "ليا"

 

 ای؟ کالفه چرا چيشده+

 

 .بگم ساواش به بايد-

 



 چيو؟+

 

 دارم دوست ايليارو اينکه-

 

 شدی؟ ديوونه+

 

 بيرون کنه پرتم ميخواد تهش-

 

 چيشده؟ سرکان نگو چرند+

 

  نشست پيشونيش رو اخمی

 

 !آنا-

 

 هرزه؟ اون کرده چيکار باز خب؟+

 

 بود پر ازش دلم

 

 بود قرار چه از قضيه گفت ايليار ميگه،اما اينطور بوده،خودش ايليار دختر دوست-

 شده سرد خيلی ايليار با کن کن،ازدواج ازدواج داده گير هی بابا آخريا رفت،اين گذاشت

 يا کنم پنهونش همجنسگرام،نميتونم واقعا من اما بشناسم هويتمو واقعا ميخواستم بودم

  بگيرم بابارو اصرارای جلوی اين از بيشتر نميتونم طرفی از کنم عوضش

 

 وای ای+

 

 داريم؟ ای زندگی چه ميبينی-



 

 .بدی توضيح بهش بايد بنظرم+

 

 ميخوامش؟ خيلی اينکه يا کنمو ازدواج قراره اينکه-

 

  نشه جمع اشکام کردم سعی و زدم تلخی لبخند

 

 با حقيقتو،بعد يا بگو اينو باشين،يا دور هم از بايد مدتی يه بگو بزن حرف باهاش+

 کنی خاستگاری ازش دفعه يه ميتونی ميزنيم حرف ساواش

 

 باشم دور ازش نميتونم-

 

 مجبوری+

 

 نيستم-

 

 هستی+

 

 !ليا هوف-

 

 "بيام؟ ميتونم"ميگفت که ساواش صدای بعد و اومد در صدای که بگم چيزی خواستم

 

 باشه نشنيده-

 

  سر دو ديو ميشکوند درو ميشنيد اگه+



 

  گفتم ای" تو بيا" و کرديم ای خنده

 

 نميای؟ ليا+

 

 کجا؟-

 

 امشب مهمونی+

 

 نه-

 

 چرا؟+

 

 نميخواد دلم-

 

 امشبه فقط نکن لجبازی بريم بيا ليا+

 

 نميام-

 

 برم؟ آنا باشه،با+

 

 بست نقش لبام رو پوزخندی

 



 بيان خدمه و باديگاردا مونده کم مردم بين آوازست خوش جوری بد دخترت دوست واال-

 تو نره آبروت يوقت نرو يکی اين با اما برو داری دوست کی هر داده،با ما به بگن

 !!مشترياشوببينه مهمت مهمونی

 

  بخوابيم باهم تا کردم بغل جانو و رفت بيرون،سرکانم رفت و کرد نگاهم اخم با

 

 ليا؟+

 

 جونم-

 

  نگم برگشتيم ميدم قول مامان؟ بگم بهت مدرسه تو فردا ميشه+

 

 بگی؟ برگشتيمم اگه ميخواد دلت-

 

  کرد مخفی سينم زير سرشو

 

  ميزنتم ساواش+

 

 بابا بگو! چيه ساواش-

 

 نگو ميگه اون+

 

  ميکنه بيخود اون-

 

  گفت و خنديد



 

  ميزنی حرف بد باهاش وقتی نميکنه دعوا رو تو فقط ميزنه کتک رو همه اون+

 

 خوابيديم و خنديدم

 

*** 

 

  مدرسه سمت کرديم حرکت و کردم حاضر شدم؛جانم حاضر و شدم بلند صبح

  نذاشتم محلش اما ديدم ساواشو راه بين

  گفت جان که بوديم راه تو

 

 مامان؟ بخريم شکالتم+

 

  داشتنی دوست ی بچه اين بود شيرين چقدر مامان؟ گفت! خوردم جا لحظه يه

 

 عزيزم بخريم-

 

 افتاديم راه دوباره و خريديم شکالت بسته تا چند فروشی شکالت تو رفتبم و ايستاد راننده

 . مدرسه سمت

  جان سمت دوييد کوچيکی و ناز دختر رسيدنمون با

 

  سالم+

 

  گفت و کرد بغل جانو

 



 شد؟ خوب دستت+

 

 آره-

 

 بوديم،لبمو بيخبر ازش ميشديم شمرده خونوادش عنوان به که ما که ميزد حرف دردی از

 چيشده نپرسم کردم سعی و گرفتم گاز

  داد دست بهم خوشرويی با و سمتم اومد پوشی شيک و بلند قد خانم

 

 کارين مادر باربارام من سالم+

 

 جان مادر ليام منم خوشبختم خيلی سالم-

 

  گفت و انداخت باال ابرويی

 

 خوشبختم+

 

  بودم اومده شما ديدن برای امروز راستش-

 

 چی؟ برای+

 

  خونمون توی شام،امشب به کنم دعوتتون تا-

 

  ميايم حتما ممنونم خيلی بله بله+

 

  شدم خوشحال-



 

 و کرد قبول ازش ذوق و خوشحالی با که کارين سمت گرفت و درآورد شکالتارو جان

 چشمای با پوستی سفيد بود،دختر نمکی با کاشت،دختر جان ی گونه روی ای بوسه

 بود خوشگل و ناز ها فرشته خرگوشی،مثل بور موهای و طوسی

 دستشو ميداد نشون رو بودن افتاده که رو شيريش دندونای که لبخندی و ذوق با جان

  گفت و کشيد

 

  بريم بيا+

 

 لبشو و ديوار به چسبوند گونه بچه و آروم کارينو يهو که ديوار سمت اومدن قدمی چند

  بوسيد

 با کارين مامان بگيرم جدی ی چهره يا بخندم نميدونستم ميکرديم نگاهش داشتيم متعجب

  گفت کارين به جان يهو بودکه خيرشون بهت



 

 بوست يواش من ميکنم،اما بوس اينجوری تورو منم ميکنه بوس اينجوری مامانمو بابام+

 ......نميکنم قطع زبونتو ميکنم
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  سمتش رفتم و انداخت گل لپام



  کردم جداش کارين از

 

  حرفيه چه اين+

 

 ميگم؟ الکی مگه-

 

 خب؟ نکن اينکارو ديگه+

 

 .باش-

 

 بگن نبايد که چيو همه مامان زشته+

 

 اونکارارو؟؟ حتی-

 

 ميزد؟ حرف اونکاراهم از که بود ديده چيا مگه پسر اين

  باربارا سمت برگشتم شرمنده و گرفتم کارينو دست

 

  عزيزم ببخشيد+

 

  گفت و زد چشمکی

 

  شما کنين مراعات يکم-

 !ديگه کنيم،بچن چه

 

 بزرگترن بزرگم صدتا از اينا+



 

 وارد تا کردم همراهی رو جان بودم ايستاده خجالت با که همونطور که کرد ای خنده

  شه کالسش

 شديم زدن حرف مشغول بارباراهم و من و رفتن کارين با

 

 سالته؟ چند+

 

 بيست تو ميرم-

 

 !کوچيکی چقدر+

 

 يکمی آره-

 

 نداره خونواده جان بودم شنيده ها بچه از بار چند+

 

  کردم اخمی

 

 .کردن بيخود-

 

  گفتم شنيدمو که چيزی نشو ناراحت عزيزم+

 

 تو نه گفتم اونا به منم شم؟ ناراحت چرا نه-

 

  خورد زنگ تلفنم يهو 

  ميداد نشون سرکانو ديدم،اسم صفحشو



 

 الو؟+

 

 ليا؟ سالم-

 

 جانم؟+

 

 ساواش پيش بريم بايد-

 

 عمرا+

 

 حالش نيست خوب بيمارستان   تو ليا-

 

  گرفت نفسم لحظه يه

 

 ؟...بيمارستانـــ.....بيـــ......بيـــ+

 

 آره-

 

  نشستم صندلی رو

 

 دنبالم؟ ميای+

 

 بده آدرس-

 



 جانم ی مدرسه+

 

 اومدم-

 

  کنارم نشست باربارا که کرد قطع تلفنو

 

 چيشده؟+

 

 ...ساواش-

 

 !ساواش؟+

 

 همسرمه-

 

 چيشده؟+

 

 بيمارستان بردنش حال   بد يکمی-

 

  ميگفتن بهت بود بد خيلی اگه نيست چيزی باش آروم عزيزم+

 

 دوشب يعنی فردا پس برای رو شام قرار من و شد دادن دلداری و زدن حرف مشغول

 شدم سرکان ماشين سوار ای سرسرکی خداحافظی با و گذاشتم ديگه

 

 

 چيشده؟ سرکان+



 

 بيمارستان   دادن خبر بهم-

 

 چی؟ بخاطر+

 

 نميدونم-

 

  برو زودتر ديگه برو خب+

 

  ميکرد نگاهم خاص لبخند يه با

 

 چته؟+

 

 !نگرانی خيلی-

 

 کرد،درکم حمايتم انقدر اون شم،اما کسی نگران ميومد پيش بود،کم عجيب خودمم برای

 سنگم؟ ميشم،مگه سالمتيش نگران که کرد،معلومه کرد،کمکم

 

 شوهرمه+

 

  به به-

 

 برو زودتر زدن حرف ديگه بسه+

 

 ليا؟-



 

 جان؟+

 

 بگم بهش ميخوام-

 

 چيو؟+

 

 گرايشمو-

 

 بکشتت؟ ميخوای+

 

  بزنتم نميتونه باند زير از تخته رو االن-

 

  گفتم و خنديدم

 

  بکشتت پايين بپره تخت از بتمن مثل کن فکر وای+

 

  گفت و خنديد

 

  نيست بعيد ازش-

 

  بهتره نگی اگه بنظرم+

 

  شدم خسته ديگه اما-

 



 رابطتون؟ کردن پنهون از+

 

  آره-

 

 چی؟ کنه طردت ساواش اگه+

 

 !ميرم-

 

 مثال؟ کجا! غلطا چه خوبه خوبه+

 

  بفهمن آدمو دل حرف که جا يه-

 

 .بگير من برای بلطيم يه کردی هه،پيدا+

 

  رسيديم دقيقه چند از بعد که بيمارستان سمت روند تلخی لبخند با و گفت ای باشه

 نشون داد بهمون پرستاره که اتاقی سمت رفتيم و شديم پياده

 

 نداره درد زياد انگاری و کشيدست دراز تخت رو ديدم رو ساواش که شدم اتاق وارد

  نبود پيدا قيافش تو چيزی چون

  گفتم اخم با و کردم ول قهريم،دستشو اومد يادم گرفتم،يهو دستام تو دستشو و کنارش رفتم

 

 ميشدم راحت ميمردی کاش ای اينجايی که خوشحالم چقدر+

 

  خنديد

 



 دارم دوست منم-

 

 اما باشه گفته شوخی به چند ميگفت،هر اينطور که بود باری سمتش،اولين برگشتم

  اومديم خودمون به سرکان ی سرفه با که زديم زل هم به زياد شد،انگاری يجوريم

 

 خوبی؟ داداش+

 

 !خوبم-

 

  خونه ميرم من:من

 

 !نميری:ساواش

 

  برم ميخوام+

 

  نميری که گفتم-

 

  صندلی رو کردم پرت خودمو قهر حالت با

 

  بگير نهار برو سرکان+

 

  بده دنگتو زحمت بی داداش-

 

 بدم؟ بعد بگيری ميمردی+

 



 بخدا خاليه کارتم ته-

 

 پولو؟ اونهمه کردی چيکار+

 

 کنم؟ خرج نميتونم خودمه زندگيه داداش-

 

 نکردی؟ زيادی يکم بنظرت اما ميتونی+

 

  ديگه داشتم کار حتما خب-

 

  کشيد باال خودشو کمی ساواش

 

 بده؟ باد به دالرو اونهمه که کاری چه+

 

 !بتوچه خب خصوصيه!! داديا گير-

 

  کرد اخمی

  سمتش گرفتم نبود،کارتمو خوب اوضاع انگار

 

  کنين بس بگير بيا+

 

 دالر؟ اونهمه با کردی چيکار ببينم بهش،بگو نده:ساواش

 

  گفت داد با سرکان

 



  گرفتم کادو پسرم دوست واسه+

 

  کنم نگاه ساواش ی قيافه به و برگردم نتونستم شدم،حتی ميخکوب سرجام

 

  گفت خنده با که اومد ساواش صدای

 

 !بوده دختر دوست منظورت که بگو+

 

 !نبوده-

 

 !چی؟+

 

 !شنيدی همونکه-

 

 مزخرفه؟ شوخيای و بازيا مسخره اين وقت چه نه؟االن ميخاره اينکه مثل+

 

  کرد سپر سينه و جلوش اومد اخم با سرکان

 

 !شنيدی همونکه! راسته راست نيست شوخی هم اصال-

  پســــــــــــر دوست 

 

  زد داد که شد خيز نيم اخم با ساواس

 

  دار نگهش ليا وای+

 



  شه بلند خواست ساواش ميکردم نگاه خاليش جای به تعجب بيرون،با سمت کرد تند پا و

  داشتم نگهش که

 

 ای؟ بچه مگه+

 

 نه؟ مگه ميدونستی توهم پسره؟ اين کرده غلطی چه-

 

  بزنی حرف اونطوری بهش راجع نميتونی+

 

 ميدونستی؟-

 

 !آره+

 

 ام؟ غريبه هه،انقدر-

 

 ميدی گير زيادی فقط+

 

 ميکشتش بابا کنم؟ قبول ميتونم چطور-

 

 ناراحتی؟ اين برای فقط تو يعنی+

 

 عصبيم نيستم،فقط ناراحت-

 

  کنه برخورد منطقی نميکردم بودم،فکر شده متعجب

  گفت چون گفتم بلند فکرمو انگار



 

 ساختين؟ چی ازم ذهناتون تو+

 

 گاو-

 

 نيست کنم؟ چيکار رفت در دهنم از زدم،خب گند! دهنم،اوپس جلو گذاشتم دستامو دوتا

 !ديگه گاو  ! آدمه خيلی

 

 ديگه؟ خب به به+

 

 سر دو ديو ميگه بهت مايا-

 

 آره؟ انداختين راه من کردن مسخره تشکيالت رسما+

 

  بخدا دماغه گند اصال برازندت ای،اسم دنده يه اخالقو بد بس! ميشی باعث خودت-

 

 حرفا؟ اين آخه مياد من به+

 

  گفتم و گرفتم خودم به تفکر وحالت چونم زير گذاشتم دستمو

 

 نمياد بهت گاو جز هيچی واقعا نه-

 

  گرفت روازم و گفت بابايی برو

 !ننه بچه چه! کرد؟ قهر

 



 !!نميکنما آشتی من هوی-

 

  چشماشوبست

 

  بمونی همينجا ميرم االن-

 

  کنارش رفتم که نخورد تکونی

  صورتش تو ريختم کلشو و برداشتم رو آبميوه

  کشيد داد و کرد باز سريع چشماشو

 

 ميکنی؟ چيکار+

 

  نميکنم آشتی که گفتم-

 

  ای ديوونه تو بخدا+

 

  پيشت بياد بگو جونت آنا به برو ناراحتی هست،خيلی که همينه-

 

  کشيد دستمو که بيرون بيام اتاق از خواستم و سرش تو زدم رو آبميوه پاکت

 

 تخت زير فلزی ی ميله به خورد پام ناگهانيش حرکت بخاطر و کشيد محکم

 شد بلند دادم و آخ

 

 رو؟ ميله نميبينی مگه+

 



  گفتم که بود کرده سکوت

 

 روت؟ بيوفتم فيلما اين مثل داشتی توقع نکنه+

 

  گفت و زد درده از ميفهميدم که ای کوله و کج لبخند

 

  ميشه همين ميکردن فکر کن باور-

 

  خنگ ی پسره روت بيوفتم که ام زورو من مگه آخه+

 

  گفت و خنديد

 

  نکردم دقت همسر انتخاب تو اينکه مثل-

 

 آبميوه خاطر به صورتش خنديدن،تمام کردم شروع منم و بگيرم خودمو جلوی نتونستم

 که بودم بود،نشسته گذشته زود چه! بود انداختم،عصر ساعت به بود،نگاهی شده چسبناک

 بود،چهار دير خيلی ديگه االن دنبالش،اما برم بودم داده قول بهش افتادم،وااااای جان ياد

  بود شده تعطيل که ميشد ساعتی

  خونه سمت کردم حرکت و برداشتم کيفمو هل وبا پاشدم

 

 کجا؟+

 

  ميام و برميدارم لباس هم تو بزنم،برای سر بهش رفت،ميرم يادم جان،جانو-

 

 ميگفت که شنيدم صداشو

 (باش خودت مراقب)



  

  خونه رسيدم ربع يه تقريبا گذشت از بعد و گرفتم تاکسی

 خودش تو تخت ی گوشه ديدم که کردم باز درو و جان اتاق سمت کردم حرکت عجله با

  زد پسم که کنم بغلش خواستم و سمتش کرده،رفتم بغل هاشو زانو و شده جمع

 

 .کن،دروغگو ولم+

 

 برم شدم مجبور بخدا عزيزم-

 

 .....بدقوووووووول+

 

 عزيزم چيشده بگم بهت کن صبر-

 

 قولت؟ زير زدی قول،چرا بگی،بد نميخوام اصلنشم+

 

 ....ساواش که چون-

 

  کشيد بيرون دستام از کوچيکشو بازوی و شد بدم،بلند ادامه نذاشت

 

 .مدرسه بيای فلدا گفتن+

 

 ميگفت بچگی با کلماتو بعضی گاهی نشست،هنوز لبام رو جونی بی لبخند

 

 چيشده؟ چرا؟-

 



 کارين پيش رفتم دوباره نيومدی که امروز نموندم قولم رو منم نموندی روقولت تو+

  کشيد گوشمو ديد مدير آقای تردم بوسش

 

! بود اومده خوشش بودم،انگاری شده حيا بی و وروجک پسر اين به خيره تعجب با

 استغفرهللا

 

 زشته؟ نکن اونکارو نگفتم مگه بچه؟ بود کاری چه اين-

 

 بمونی قولت رو نيومدی،ميخواستی ميای گفتی خودت+

 

 کارين پيش بری ميخوای کنم عمل حرفم به نتونم و بياد پيش کاری يه برام اگه من يعنی-

 کنی؟ بوسش هی

 

  گذاشت نمايش به بود شده چيده هاش لثه رو درميون يکی که شيريشو دندونای و خنديد

 

  داره دوست کلی خودشم کارين تازه ميشه؟ چی مگه آره+

 

 ميفهموندم؟ بهش چجوری حاال اينا دست از امان

 

 الکيه؟ الکی مگه!! داره دوست که ميکنه زشتی کار خيلی کارين-

 

 ليا+

 

 بله؟-

 

 نميکشی؟ گوشمو بگم يچی+



 

  بکشم شايد نميدونم-

 

  نميگم پس+

 

  نميکشم بگو باشه خب-

 

  سمتم گرفت کوچيکشو انگشت

 

 قول؟+

 

 !قول آره-

 

  ميدونم من+

 

 چيو؟-

 

  درمياد نينی کنم بوسش دوباره اگه+

 

  پيشونيم تو کوبيدم دستم کف با

 

 آخه؟ بهت گفته کی اينو-

 

 !ديگه جونی عمه+

 



 کيه؟ جونی عمه-

 

  مايا عمه+

 

  مايا اتاق سمت کردم حرکت و شدم بلند

 بخير خدا شد اضافه درآوردنم نينی بود کممون کردن قطع عقل،زبون کم ی دختره

 ميترسم جانم از حتی ميکنم حس کنه،گاهی

 

 مـــــــايـــــــــــــــــــا؟؟؟؟؟؟؟+

 

  گفت بهت و هل با و پايين غلتيد تخت رو از

 

 آوردی؟ سر چته-

 

 ميدی؟ ياد بچه به حرفاييه چه اين+

 

 شد خيره سقف به و چرخوند حدقه تو چشاشو

 

 !توام با+

 

 چه؟ من به بلده من از بيشتر پسرتون واال-

 

 کردی؟ زياد يکيم اين بود کم کردن قطع زبون+

 

  بچست نکن بزرگش-



 

  گفت و درآورد زبون و بيرون آورد پشتم از سرشو جان

 

 نيستم بچه اصلنم+

 

 کوچولو هستی:مايا

 

 خودتی کوچولو+

 

 تويی نخيرم-

 

 خودتی ميگم+

 

 تويی-

 

  دربيادا نينی ميتنم بوس کارينو ميرم نتن اذيتم+

 

  بهش بودم شده خيره خنده با من و تعجب با مايا

  گفتم مايا روبه و جان سمت کشوندم ابرومو

 

  بدی جوابشو بايد تو اومد که ساواش خانم عمه بگير تحويل+

 

 !!چه من به-

 

 دادی يادش تو+



 

 نخير-

 

 آره+

 

 ميکشتم ساواش ليا وای-

 

 بهترررر+

 

 شم؟ شوهر خواهر!! عجبا-

 

 !نيستی االن نيست+

 

  نيوفتاد راه کشی گيس و گيس تا برو-

 

 اتاقش سمت کرديم حرکت و شدم همقدم باهاش و گرفتم جانو دست و خنديدم

 

 جان؟+

 

 چيه؟-

 

 .کنی تکرار حرفارو اين ديگه نبايد+

 

 کدوما-

 



  ميدی انجامش که زشتی کارای و زشت چيزای همين+

 

  نميدم انجام زشت کار منکه اما-

 

 بديه،اگه کار خيلی ميگی که حرفايی اين يا و دادی انجام کارين با که کارايی اين ولی+

 بد پسر ميگن بهت بفهمن

 

  نيستم بدی پسر منکه خب-

 

 ميشی کنی تکرار چيزارو اين اگه+

 

 دربياد؟ نينی کنی بوس ساواشو نکنم تکرار اگه ميدی قول خب-

 

  دربياد؟ نينی که چی يعنی بچه آخه وااااای+

 

  ديگه کوچولوها بچه اين از-

 

  بگی اينطوری نيست درست عزيزم+

 

 چی؟ پس-

 

 دربياريم نينی که بياريم،نه شيم،بچه دار نينی بگو+

 

 باشه-

 



 خب؟ نکن تکرار ديگه پس جان+

 

  باشه-

 

  پسرم آفرين+

 

  ليا اما-

 

 بله؟+

 

 ميخواد نينی دلم من-

 

  بيارم نينی برات نميتونم االنکه خب+

 

 ميخوام نينی خب؟ کنم چيکار من پس-

 

 لچ و خل ی ديوار،پسره تو بکوبم سرمو دستش از ميخواست کشيدم،دلم هوفی

 

  که بياريم نينی االن نميشه اما+

 

 چرا؟-

 

 ....چونکه+

 

  ميگفتم؟ بچه اين به بايد چی آخه



 خداحافظياشون يا سالم موقع هميشه مورات و بود،نيل عادی چيز يه بوسيدن اينجا

 وسط اگه همينطور هم مايا و آيهان حتی همينطور ساواشم ميبوسيدن،منو همديگرو

 خودش،چون برای هم ساواش برای ميشد،هم بد خيلی ميزد حرف اينطور کسی بوسيدن

  ميومد بدش ادبی بی از شدت به ساواش

 

 چی؟ چونکه-

 

 چيشده؟ ميدونی.....کن ولش+

 

 چيشده؟-

 

 بيمارستان   ساواش+

 

 ُمرد؟-

 

  داشتم دوست بودنشم رک گاهی بود بانمکی و خنگ ی بچه چه! خنديدم

 

 زندست هنوز متاسفانه نه+

 

  نشديم راحت هنوز پس-

 

 شدم متعجب

 

 مياد؟ بدت ازش انقدر+

 

  کنن قطع دستشو کاش ای حداقل ميکشه گوشامو همش آره-



 

  ها پره دلت+

 

 چند دستش يکی اون با و سرش زير گذاشت دستاشو يکی و تخت رو کرد خودشوپرت

  گفت غمگين حالتی با و شکمش رو زد بار

 

 گشنمه ببين،خيلی خاليه خاليه بابا،دلم نه-

 

 بود چی اين منظور بودو چی من خنديدم،منظور

 

 برات؟ بيارم ميخوای چيزی+

 

 نه-

 

 و بره کاری سفر يه به قراره( نيل همسر)مورات گفت و اومد مايا چرا بگم خواستم تا

  کنيم بدرقش تا بريم که گفت و نمياد وقتی چند

 

 وقت؟ چند ميره؟برای واقعا+

 

 ماه برميگرده،يه نيست که قندهار سفر-

 

  نباشه ماه يه شوهرم نمياد خوشم اصال من کنه؟ تحمل ميتونه چطوری نيل وای+

 

 بريم بيا اومده کنار که حاال-

 



 چمدون با خندون و شاد ی چهره همون مونديم،با مورات منتطر هممون و پايين رفتيم

  گفت لبخند با و پايين اومد ها پله از رنگش ای سرمه

 

  کردنمن بدرقه منتظر خط به همه شدما مهم چقدر وای وای+

 

 :گفت و خنديد مايا

 

 شيم راحت دستت از بری منتظريم نخير-

 

  خريدم دادی سفارش که رو لباسه اون برات اگه! ديگه باشه+

 

  کرد مظلوم خودشو مايا

 

 شم؟ راحت دستش از تا کنم بيرون گلمو دوماد من ميشه مگه داداشی وای-

 

  گفت خنده با مورات

 

 نيست بازيا مظلوم اين به نياز باشه+

 

 خواهشی همون دوباره و همينطور باشه،منم نيل مراقب کرد سفارش و کرد بغل رو مايا

 از کردم سفارش و بستم آرامش با چشمامو" ليا باش خانمم مراقب"بود کرده مايا از که

  کنه مراقبت خودش

 پرت مورات بغل تو خودشو نمناک چشمای با و زد تلخی بود،لبخند نيل نفر آخرين

 روی کوتاهی ی بوسه و شد دال مورات اومدن بيرون هم بغل از که دقيقه چند کرد،بعد

 سکوت تو همه و بود شده رمانتيک کرد،فضا پاک انگشتاش با اشکاشو و نشوند نيل لبای

  ايستاد نيل شکم جلوی رفت بدو بدو و کشيد جيغ جان يهو که بودن خيره مورات و نيل به

  ميگه گونه بچه و خاص شوق و شور يه با داره ديدم که رسيدم بهشون و دنبالش رفتم



 

 !ديگه بيار درش! نينی جون آخ+

 

  گفتم کنارشو کشيدم،رفتم خجالت يکمی چرا دروغ

 

 مياد؟ دنيا به نينی کردن بوس يه با نازم،مگه گلم،پسر جون،پسر بچه آخه+

 

  باال داد سوالی ابروهاشو و تر جلو اومد و ورچيد لب

 

 درمياد؟؟؟ نينی چجوری پس-

 

  کنارش رفتم

 

 .....ميزنمتا جان+

 

 نگاه صفحش به و آوردم درش جيبم خورد،از زنگ گوشيم که بگم چيزی خواستم

 بود کردم،ساواش

 

 الو؟+

 

 ليا؟-

 

 بله؟+

 

 !آوردی لباس اينکه از ممنون-



 

  رفت يادم ببخشيد آخ+

 

 !هه-

 

 ...........االنــ من ببين....چيزه+

 

 اينطوری نداشتم شدم،دوست کرده،يجوری قطع روم که فهموند بهم گوشی ممتد بوقای

  کنه برخورد

  بهش لعنت بود،هوف نشسته گلوم تو بدی اخالق،بغض بد مغرور ی پسره! بدرک برو

  نشستيم روتخت شديم اتاق وارد و گرفتم رو جان دست

 

 ليا؟+

 

 جانم؟-

 

 نيستی؟ بلد اسمتم جانم من ليايی تو بابا ای+

 

  خنديدم بغض با

 

  باشه جان منم اسم دارم دوست خوشگلی که بس ميره يادم همش اخ آخ-

 

  بسه خوشگلم خودم نخير+

 

 جان اوه،ببين اوه-



 

 ببينم؟ چيو+

 

  نه-

 

 نه؟ چی+

 

  بپرس سوال بعد بزنم حرفمو بزار خب بزار جيگرت رو دندون دقه دو بچه وای-

 

  آورد باال بدنش طرف دو ودستاشو انداخت اطرافش به نگاهی

 

  خورديم کرد کباب رو جيگرا همه صبح ندارم،کايا جيگر منکه اما+

 

  کنيم بازی يه بيا نه نه-

 

 بازی؟ چی جون آخ+

 

  بگی حرفاتو تو ميمونم ساکت من بعد بزنم حرفامو من بمون ساکت تو-

 

 بزارم؟ چی رو دندونمو من اما باشه+

 

 :گفت که گفتم هايی خنگی با

 

  جيگرم رو بزارم دندونمو گفتی خودت-

 



  ميکنم زنی خود به شروع احتماال بگذره ديگه خدا،يکم ای

 

  المثل   ضرب يه اون...چيزه+

 

 چيه؟ المثل ضرب-

 

 !فقط بخوابيم هم کنار نزنيم حرف باهم ديگه بيا جان+

 

 بزارم؟ کجا دندونامو من باشه-

 

  دادم نشون ساعدمو

 

 خوبه؟.....اينجا بزار بيا....بيا+

 

 بهم کوبيد ذوق با دستاشو

 

  گاز جون آخ-

 

 ....گرفت گاز دستمو مچ و سمتم اومد سرعت به

 

 ول و بود گرفته دستمو خودم،محکم از کردنش جدا کردم شروع و هوا رفت اخم و آی

  نميکرد

 

  کن ول جااااااااااان آی+

 



 !نبود که نبود کن ول

 مثل و جلو آورد دستاشو کرد کلفت صداشو و کرد اخمالود قيافشو شدو جدا ازم يهو

  گفت کنه ترسناکش و کلفت ميکرد سعی که صدايی همون با و کرد پنجول

 

 مياری؟ نينی برام-

 

  گفتم ميماليدم دستمو مچ که همونطور و اخم با

 

 !نه+

 

 بگيرم؟ گاز دوباره-

 

  گفتم که جلو اومد

 

  ميادا دردش شکمم تو کوچولوی نينی نه وای+

 

 داری؟ نينی تو مگه-

 

  نيومده بيرون هنوز شکممه تو ديگه اره+

 

  کشيد شکمم رو دستشو و شکمم جلو اومد

  زدن حرف خودش با کرد شروع و بست چشماشو

 

 .....چشماشم....اومممم....باشه،چشماشم خيلی يه بشه،موهاشم کارين خدايا،مثل+

 



  زدم تلخی لبخند

 

 داری؟ دوست رنگی چه تو-

 

  گفت و کرد غنچه لبشو

 

  بنفش+

 

 !بنفش؟-

 

 ......آره+

 .....باشه کارين ی زرده کاله مثل باشه،کالهشم بنفش چشماشم! ليا به آفرين

 

  دادم سر بلندی ی قهقهه

 

 !نداره کاله که بياد در دلم تو از وقتی-

 

 داره؟ چی پس+

 

 !هيچی-

 

 لخته؟+

 

 آره-

 



 ميکشه باشم،گوشمو لخت نبايد ميگه ساواش بپوشه بده لباس+

 

 بابا؟ نميگی بهش چرا-

 

  ميزنتم بابا ميگم بشنوه چون+

 

  گفت خنده با و داد تکون شکمم رو دماغشو و شکمم جلوی اومد

 

 مياد؟ کی پس+

 

 ديگه ماه نه-

 

  ميگفت وحشتناکی اخم با که شنيدم سرم پشت از ساواشو صدای يهو

 

 !مياد؟ کی.....ديگه ماه نه+

 

  گفتم و سمتش برگشتم

 

 خوبی؟ اومدی؟+

 

  بياد قراره کی ديگه ماه نه اينه مهم-

 

  ايستاد جلوش رفت جان

 

 !نينی+



 

  ميدم توضيح بهش گفتم ابرو و چشم با که کرد نگاهم تند ساواش

 شد احساساتم کل زدن يخ باعث که سردی صدای با بود ايستاده من به پشت که همونطور

  گفت

 

 باش اتاقم ديگه ربع کنم،يه عوض لباسامو ميرم+

 

 !!کنی؟ عوض من جلوی نميتونی که نامحرمم-

 

 !شايد+

 

 وحشی اخالق بد اصال گمشو تخت،برو رو نشستم و شد دور سرعت به

  شدم اتاقش وارد ربع يک گذشت از بعد

 

 داشتی؟ کارم+

 

 !آره-

 

 بگو+

 

 .........قبال-

 

 خب؟+

 

 داری؟؟ دوستش متو تو ليا-



 

 زديم حرف موضوع اين به راجع زيادی ميکنم فکر+

 

  گفت ای آره اره حوصله بی و کرده هوفی کالفه

 

 ميخوام برس خودت بياد،به قراره داريم،شريکم بزرگ مهمونی يه آخرشب.....ميگم-

  باشی کنارم

 

 مهمونيه؟ وقت چه االن+

 

 ميزبان نه مهمانشی فقط تو-

 

  همه ساواش،از متيو،از از بودم شده شدم،خسته خارج اتاقش از و گفتم کوتاهی" باشه"

  بود نمونده شب آخر تا چيزی انداختم ساعت به نگاهی و شدم اتاق وارد

 کردم شونه نداشتم،موهامو حوصله کردم،اصال تنم و برداشتم ای مشکی دلبری يقه لباس

  تخت رو نشستم آرايشی هيچ بدون و

** 

 خوبی؟ واقعا ساواش+

 

 .دارم درد يکمی اره-

 

 قرارتونو ميذاشتی ديگه روز يه خب+

 

  داره عجله ميگه هی چرا نميدونم-

 



  رفتم پايين ها پله از باهاش و گفتم ای باشه

  اومد آشنا گوشم به صدايی که شديم پذيرايی وارد

  شدم پوش شيک و خوشتيپ پسرای از جمعی متوجه و جلو رفتم ترديد شکو با

 کرد حس آشنايی گرمی حس دستم که ميدادم دست باهاشون يکی يکی داشتم

  شدم خيره چهرش به و گرفتم باال سرمو

 ! من خدای

 ......بود خودش

 

 بغلش پريدم ذوق با

 

 ميکنی؟ چيکار اينجا تو پسر وااااای+

 

 خوبی؟ تو چطوری-

 

 نيستم نه+

 

 چرا؟-

 

  پسرا اون نگاه ساواش،نه نبود،نه مهم شديم،برام دور جمع از و کشيد دستمو

 

  بود تنگ برات دلم چقدر+

 

  شدم مواجه ساواش برزخی نگاه با که فشردتم بغلش تو محکم

 



 نيومدی ديگه دانشگاه رفتی وقتی از معرفتی بی بود،چقدر شده تنگ برات دلم خيلی منم-

  پيشم

 

  ميگم برات فرصت سر برام،حاال افتاده جديد اتفاق کلی وای+

 

  عزيزم باشه-

 

 دور هم از که ميشد سالی بود،چند رفيقم کاشتم،بهترين گونش رو ای بوسه و باال پريدم

 دوست پسر با دختر يه زشته ميگفت و باشيم هم کنار نميذاشت پدربزرگ بوديم،چون

  باشه

  بودمش نديده ميشد سالی چند

 

 ! شدی بزرگ چقدر تو دختر+

 

  شدی تر زشت توهم-

 

 ! خنديد

 ! خنديدم

 

 بودمااااا دلتنگت خيلی من وااااای+

 

  بيشتر من-

 

 مثل داشتم بيرون،دوست بيام کوچولوم داداش بغل از نداشتم بغلش،دوست پريدم دوباره

 بدون خواب راحت،يه خواب بخوابم،يه تا بگه قصه برام و ببوسه موهامو بچگيام

 برای که صفتی گرگ آدمای اون از کدوم هيچ پدربزرگ،بدون مت،بدون ساواش،بدون

 بودن شده زاده کردنم ناراحت



 

 بود نشسته مار زهر برج مثل که ساواشی و بود اونور که پسری سمت روکرد

 

  بيرون ميريم ما کنيد شروع رو جلسه شما+

 

 باشيد خودتون گذرونی خوش پی جلسه وسط باشه درست نميکنم فکر:ساواش

 

  نيست من به نيازی اونجاست موکلم من نکنيد ناراحت خودتونو لطفا شما+

 

  کنم برگزار مدير خود با رو جلسه ميخوام من اما:ساواش

 

  کنيم دلتنگی رفع يکم ما تا کنيد شروع لطفا ديدم گوشمو جگر مدتها بعد+

 

  پسره سمت برگشت زيادی خيلی اخم با ساواش

  بيرون برد و کشيد دستمو آيتاش

 

 خبرا؟ چه خب+

 

 هيچی-

 

 ليا؟+

 

 جانم؟-

 

 ميکنم؟ حس اينطوری من يا شدی آروم و سرد واقعا+



 

  شدم آروم واقعا نه-

 

 ميخوام شيطونو چل و خل همون من اما+

 

 !نميشم اونطوری ديگه من اما-

 

  هم تو رفت اخماش

 

 چرا؟ اونوقت+

 

  کن ولش-

 

  کشيد دستمو

 

 !ببينم بگو+

 

 نيست مهم-

 

 !هست+

 

  نيست گفتم-

 

 بيرون؟ بريم فردا+

 



  ميگم بهت شد اگه ميگيرم اجازه-

 

  کرد دراز پاهاشو و درخت زير نشست

 

  وروجک جات سر بيا+

 

 شروع و برد فرو موهام تو پاهاش،دستشو روی گذاشتم سرمو و رفتم بچگيام عادت طبق

  موهام کردن ناز کرد

 

 کوچولومو؟ وروجک کرده اذيت کی+

 

  بريد حرفامو رشته ساواش صدای که بگم چيزی خواستم

 

 تو بياين نميشم ترکوندتون الو مزاحم اگه+

 

  ميکرد درد شدت به چسبوندم،سرم پيشونيم به دستمو

 

 نه؟ دارين مشکل ما با کال اينکه مثل-

 

 معطل   شما بخاطر تو،جلسه بفرماييد+

 

  تو رفتم همراهش به و شدم شد،بلند بلند و کشيد هوفی آيتاش

 ميگفت،انگار لب زير ای آره و آها گاهی و بود نشسته اخم با مار زهر برج مثل ساواش

 عمر اسمش بودم فهميده و بود اومده همراهش که پسری اون و آيتاش حرفای به اصال

  نميداد گوش عه

  گفت لبخند با آيتاش



 

 کنيم نمايی رو ازت مدل عنوان به ای،ميتونيم عالی مد شرکت خوبی،برای خيلی تو ليا+

 چيه؟ نظرت

 

  گفت اخم با ساواش

 

 منفيه نظرش-

 

  سمتش کردم رو

 

  مثبته نظرم نخير+

 

 نيست-

 

 هست+

 

 باشه بگو نيست ميگم-

 

  هست+

 

 اخه؟ ميخوری شدن مدل بدرد اصال تو گفته؟ کی-

 

  ايستادم تاشون سه روی به رو و شدم بلند

  باال رفت دامنم و دامنم الی رفت باد که زدم چرخی



 پرتم و اتاق تو برد کشون کشون و کشيد دستمو و فرستاد بيرون نفسشو عصبی ساواش

  ديوار به خوردم که کرد

  خبره چه اينجا ميگفت درو به ميکوبيد که ميشنيدم آيتاشو صدای

  ديوار به کوبوندتم و گرفت دستمو ساواش

  گفت و سمتم کشيد خودشو

 

 بزاری؟ نمايش به بدنتو اونطوری هم بالسی باهاش هم غيرتم؟ بی انقدر کردی فکر+

 

  بود شده ترسناک خيلی

  گفتم پته تته با

 

 .....من بخدا نه......ن.....ن-

 

  موهام تو برد فرو دستشو

 

 کنه؟ لمس اينارو نداره حق من جز کسی بگم بار چند+

 

 ....يهو اما دالشد که بزنم حرفی خواستم

  شنيدم در پشت از جانو ی گريه و اومد در صدا به در يهو اما شد دال

  بغلم تو کرد پرت خودشو که کردم بازش درو سمت رفتم اخم با

 

 ...مامان+

 

  گفتنش مامان بهم ميداد آرامش انقدر چرا! بود؟ بچم! گفت چی نشنيدم

  گرفتم دستام بين کوچيکشو دستای و زدم زانو جلوش اشک با



 

 مامان؟ چيشده-

 

 ميکنين؟ دعوا چرا+

 

  ميام االن بخواب برو پسرم نيست چيزی-

 

  ميترسم من ميکنه گوشاتو بريم بيا+

 

  کردم پاک انگشتام با اشکامو

 

 بزنه؟ پسرمو مامان که الکيه کرده،مگه بيخود-

 

  گفت و جلو اومد آيتاش

 

 اينجا؟ چخبره+

 

  سمتش برد هجوم ساواش

 

  چاک به بزن نداره ربط يکی تو به باشه خبريم هر-

 

 نه؟ داری مشکل من با کال+

 

  بيرون گمشو برو ميگم-

 



  سمتش رفتم

 

 "ترسيده خيلی جان تر اروم"

 

 نميزاره سگم محل بهت نکنه چيه؟ نه؟ ميسوزی گفتم بهت که چيزايی از داری هنوز+

 !سوختی انقدر که

 

 شــــــــووووووووووووووووووو خـــــفـــــــه ميـــــــگـــــــــــم-

 

  کشيدم جيغ که بزنتش سمتش رفت

 

 "بيرون برو بگير جانو آيتاش"

 

 ......اما-

 

 "بيرووووووووون گفتم"

 

  کوبيد بهم محکم درو و برداشت جانو

  سينش تخت ساواش،کوبيدم سمت رفتم و کردم قفل درو

 

 کردم؟ چيکار مگه تو؟ چته ها؟ چته؟+

 

 زنت کنار که روزايی و شبا چه بگه بياد عوضی ی پسره که غيرتم بی و بزدل انقدر-

 نبودم؟

 



 ......اون ساواش+

 

 !شو،خفه خفه-

 

 ...کوبيدم لباش رو محکم لبامو و سمتش رفتم
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 بود،احساس شده خالی دلم ميبوسيدمش،ته که بود بار ميبوسيدتم،اولين و ميبوسيدمش

  نبود کارم از بودن پشيمون جز چيزی برام که ميکردم،حسی بودن بد و تنهايی

  بودنشو اخمالود و بودن عصبی کنم حس داشت،ميتونستم عصبی مشکل انگار 

  گفت ای گرفته صدای با و کشيد بلندش نيمه موهای تو دستی شدو جدا ازم

 

 ! زوده هنوز+

 

 .ميکردم نگاهش گنگ

 

 ساواش؟ زوده چی......چيـــــ......چــــ-

 

 تخت سمت بردتم و کشيد دستمو مچ و سمتم اومد

 



 بشين+

 

  کردم ونگاهش نشستم

 

 پسره؟ اين کيه+

 

 کی؟-

 

  نباش مخم رو انقدر ليا+

 

 کی؟ ميگی کيو خب جونم به افتادی وحشيا مثل اينجا آورديم خب-

 

 ميکنه ولز جلز برات انقدر که عوضی همون+

 

 آيتاش؟-

 

 اونور اينور جلوش هی شی عروسکش ميخواد ميکنه تعريف بدنت از هی همونکه آره+

 خودتو کنی

 

  ميدم توضيح بهت کن صبر ای عصبی انقدر چرا ساواش-

 

 ميکنم؟ نگاهت دارم ميدی وقتی ميخوردی گهی چه بغلش تو+

 

 ....من ساواش-

 



  آينه سمت کرد پرت و برداشت رو ادکلن شيشه و آينده سمت رفت

  کشيدم بلندی هين و شد زمين پخش همش شيشه خرده های تيکه

 يه که بفهمم ميتونستم خوب و بودم خونده بود،روانشناسی عصبانيت از رفتاراش اين

   داره مشکلی

 زد پسم بشدت که گرفتم دستشو مچ رفتم

 

 کرده؟ اذيتت کسی قبال+

 

  شو خفه ليا شو خفه-

 

  ميچرخيد خودش دور ها ديوونه مثل

 

@skin98 

 

 يکوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  ميزنيم حرف بيا ساواش+

 

  کشيد داد

 

 شـــــــو خــــفـــــه مــيـــگــــم نيســــتـــم تــــــوووووو بـــــا مــــــگـــــــهـــــــــ-

 

  کشيدم داد خودش مثل



 

 کــــــــن صـــحـــبـــت درســـت باهام نيستم خدمتکارات هاتو نوچه مثل من+

 

  گفت کالفگی با

 

  ندادم دستت يکاری تا بيرون بيرون،برو برو ليا-

 

 کنی؟ چيکار ميخوای مثال+

 

  نکن سگ منو بيرون بيرون،برو برو ميگم-

 

 !بفهم باشم کنارت ميخوام ساواش،نميرممممم نميرم+

 

  دلتو بشکنم نزار برو.....بروبيرون ليا-

 کردی تيکش تيکه شکستن؟ واسه مونده چيزيم مگه هان؟ ميگی دلو کدوم بيشتر؟ اين از+

 گفت و کشيد صورتش رو دستشو ديگه رفت

 ! شدی آروم پاهاش رو! گذاشتی قرار! ميزدی الس باهاش+

 

  شد شروع هوارش و داد دوباره

 

 ميـــگــيـــره آروووووم احــــمــــق مردک اون بــــغـــــل تــــــووووووو مــــــــــن زن+

 کرد التماس هی چرا بياد،بگو االن همين کرد اصرار انقدر بگوچرا.....بگو پــس

 باش احمقو منه! ببينتت،هه

 

 ! چی؟ يعنی

 کنه؟ مالقات باهام امشب ممکنه ميدونست آيتاش



 ! همسرمه؟ ساواش ميدونست

 نکرد؟ مراعات اصال جلوش چرا ميدونست اگه

  ميکرد نگاهم برزخی ی چهره با ساواش

  ميکردم اذيتش انقدر نبايد

 و دادم دست از تعادلمو سينم به کوبيد دست کف با که پيشش برم خواستم و جلو رفتم

  زمين رو شدم باشم؛پرت داشته هوامو نتونستم

 که بود چيزی تنها گلوم شدن بريده و ظريفم بدن تو آينه های شيشه خرده رفتن فرو بعد و

 .....کنم حس تونستم
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 (ساواش)

 

  ميکردم نگاه بودم زده که گندی به عصبانيت با

 !بودم احمق من چقدر

 ! نتونستم که بيرون برم وخواستم در سمت رفتم

 .من به لعنت

  دادم تکونش و ليا سمت رفتم

 

  نيار در بازی مسخره پاشو+

 

  زدم گندی چه فهميدم شدم که خون ی لکه و ها شيشه خرده متوجه

 !من خدای وای



  بود شده خون غرق کوچيکش کردم،بدن بغلش سريع

  شدم مواجه عمر و آيتاش نگران ی چهره با که کردم بازش و در سمت رفتم

 

 عوضی؟ کردی چيکارش+

 

  کنار بکش نداره ربط يکی تو به باشم کرده کاری هر-

 

  من به بدش+

 

  زدم پسش که بگيرتش بغلم از خواست

 

  کنار بکش-

 

  خب کنه معاينش بزار دکتره عمر+

 

  بود مشخص جفتمون لرزون صداهای از نگرانی و ترس

 

  بيمارستان ميبريمش-

 

  کشيدم داد

 

 "باش زود ياال بيـــاررررر ماشينــــو کــــــــــايـــــــــــــــا"

 

  شد بيمارستان راهی و گفت آقايی چشم

 



 کنه؟ معاينش نميزاری که پس+

 

 ببری؟ فيض تو که کنه لختش جلوت نه-

 

  حساب به بزن مفصل کتک يه+

 

 حتما باش-

 

 دکترررررره عمر ميگم کنه؟ معاينش اينجا دکتر بزاری نميخوای واقعا+

 ميفهمی؟ دکترررررررر

 

 نميفهمم نه-

 

 ! باش عه؟+

 

  شد سوار آيتاشم که ميکردم حرکت داشتم و ماشين تو گذاشتم ليارو و پايين رفتم

 

 ها دره تو نکردم پرتت ماشين باهمين تا پايين برو+

 

  بخوری نميتونی گهی هيچ-
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  پايين گمشو گفتم+

 

  آورد در جيبش از گوشيشو

 

 مسدوم بله بله.....بدم رو درگيری يه گزارش ميخواستم بله...سرکار سالم الو؟+

  هستيم منتظرتون بله......بيمارستان......شدن

 

 ميکردم نگاه بهش تعجب با

 

 کردی؟ غلطی چه-

 

 ميدم؟ بهت رو اجازه اين کردی فکر بری؟واقعا در هم بزنی هم+

 

 فشردم گاز پدال رو پامو و شدم بيخيالش

 کردم حرکت بيمارستان سمت به و

  ميروندم باد و برق سرعت به

 داد و کشيدم آغوش به رو ليا خون در غرق بدن و شدم رسيديم،پياده دقيقه چند از بعد

  کشيدم

 

 "ميره دست از داره خدا تورو.....بيارين بـــــرانــــکــــــارد...برانکــــــارررررررد"

 

  تو برد رو ليا و سمتم اومد برانکارد با پرستاری

 ميکرد درد قلبم



  بود خسته ذهنم

 نميخواست دلم نکردم قصد از بخورم قسم حاضرم اما بودم من حالش اين بانی و باعث

  شه اينطور

 که رو شبايی چه و ميگرده ليا دنبال خيلی گفت و پيشم اومد آيتاش پسره اون وقتی

  دادم دست از خودمو تعادل بوده پيشش همش و نکرده صبح کنارش

  بود کرده آدام با همينکارو عوضيم سارای اون

 !خيانت

  کنم کنترل خودمو نتونستم

 و دار و باال رفت اونطوری دامنش وقتی کنم لهش لگد مشتو زير فقط داشتم دوست

 داد نشون عوضی مردک اون به ندارشو

  بيرون اومد اتاق از دکتری

 

 .......ليـــ خانم همراه+

 

  سمتش رفتم شتاب با و شه کامل حرفش نذاشتم

 

 چيشده؟ منم منم-

 

  داره خون به نياز داده دست از خون خيلی+

 

  ميدم بخواين چقدر ميدم،هر خون من خب-

 

  بدين آزمايش بايد+

 

  بود شده جونم ی همه روزا اين که کوچولويی دختر برای! ميريختم اشک داشتم



 خون نميتونم گفتن بعد لحظه چند اما دادم آزمايش و کرد،رفتم هدايتم آزمايشگاه سمت به

  بدم

  کشيد داد پشت از صدايی که بوديم ايستاده

 

 "بودم داده بهش بار چند ميخوره بهش من خون"

 

 ديدم رو مت و برگشتم
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  زدم خودم دور چرخی و کشيدم ريشام ته رو اومد،دستی جوش به خونم ديدنش با

 !باشم آروم بايد

  داشت نگه سمتم وار اشارشوتهديد انگشت و سمتم اومد

 

  ميدم ميکنم،نشونت بيچارت چجوری مو،ميبينی تار يه شه،فقط کم موش تار يه کافيه+

 

 ! بودم؟! نبودم کردم،مقصر نگاهش فقط

  محوطه تو رفتم منم و آزمايشگاه تو رفت

 ....بودم دلگير

 !مزخرف زندگی اين ليا،از خودم،از از

  بدمش دست از اينکه ميرفت،ميترسيدم،از سياهی سرم و بود افتاده فشارم



  زياد خيلی بود داده دست از زيادی خون

  شم بهتر کمی تا گذاشتم دهنم تو شکالتی

 بيشتر اين و ميداد انجام رو کارهايی تندی با دکتر ايستادم اتاقش در پشت و رفتم

  ميترسوندتم

  ايستاد کنارم پليسی که گرفتم دستام بين سرمو و صندلی رو نشستم

 

 آکايا؟ ساواش آقای+

 

 هستم خودم-

 

  شده شکايت ازتون+

 

 ......توضيح ميتونم سرکار-

 

  نيستم مسئول من+

  بياريد تشريف ما با بايد

 

 !چرا؟-

 

 ....خانم کردن تهديد و زدن آسيب دليل به+

 

  گفتم که ميگشت اسم دنبال داشت

 

 ..ليا-

 



 بله+

 

  بيام نميتونم االن من اما-

 

 داريم جلبتونو حکم بيايد بايد+

 

  باشم کنارش ميخوام نيست خوب همسرم حال...ميکنم خواهش جناب-

 

  بفرماييد مياريم خبر حالشون از براتون ما+

 

  کرد اسير دستبند قفالی تو و گرفت دستامو

  بيرون اومد دکترش و شد باز ليا اتاق در که ميبردتم داشت

  گفتم خيس چشمای همون با و برگردوندم سرمو

 

 چيشد؟ دکتر آقای+

 

 !متاسفم-
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  شامير ته رو ختنيريم یکي یکي اشکام

  زميريم اشک دارم جمع اونهمه نيب که نبود مهم اصال! نبود مهم برام



  نداشتم زدن حرف توان بودم شده الل انگار

 یزيخونر از تا داشت نگه سوزنو رد یرو و ديکش رونيب دستش از محکم سرمو مت

  کنه یريجلوگ

 

  زديم قلبش...دميد من دکتر؟ یگيم یچ+

 ؟یگيم یدار یچ...عشقم قلب زديم

 ـــــــــاااااااااااااايلــــــ

 

  بود کرده پر مارستانويب سالن کل هوارش و داد

 چه؟ اون به

 عشقش؟

 !نبود؟ من یايل مگه

  نيزم رو خوردم سر خورده دستبند یدستا همون با

  گفت و مت سمت کرد رو دکتر

 

  که ميداد دستش از متاسفم نگفتم! جوون نباش نگران-

 مشکل مارتونيب کرده برخورد هاش شش با یکم و کرده یشرويپ شهيش چون متاسفم

  نيباش مراقبش یليخ ديکرده،با دايپ یتنفس

 

  کنم پاک اشکامو کردم یسع بسته یدستا با

  دميخنديم هام هيگر نيب

 "شکرت.....شکرت ايخدا"

  مت سمت کردم رو و شدم بلند

 

 مت؟+



 

  رفت هم تو اخماش و سمتم برگشت

 

 بود ینکردم،اتفاق قصد از-

 بپلکه اطرافش و دور تاشيآ باش،نزار مراقبش

 

 باش+

 

 ميکرد حرکت سرباز   با و برگشتم

  ميديرس قهيدق چند از بعد

 

 ؟یآقا+

 

 ايآکا ساواش-

 

  شتم و ضرب ليدل به+

 

  نطورهيهم-

 

 ن؟يدار یاظهار+

 

 !ريخ-

 

 !نه کردن؟يم باور نبود؟ قصد از گفتميم نکردم؟ گفتميم گفتم؟يم یچ

 سلوال از یکي سمت کردن تميهدا و کردن عوض بند مخصوص یلباسا با لباسامو



  بود شده تنگ ايل یبرا دلم

 نگاه پوزخند و اخم با بهم که يیآدما از بود انداختم،پر اطراف به یشدم،نگاه یسلول وارد

  کردنيم

  شميپ اومد یجوون پسر

 

 ..سالم+
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 !سالم-

 

  هيخال ميکنار تخت نجايا ايب!؟یخوب+

 

 .ممنون-

 

 پهنش یابروها یرو یکيکوچ خط که بود کوتاه یموها با یومد،مردينم یبد آدم بنظر

  بود بسته نقش

  ديپرس دوباره که گرفتم جا تخت رو و رفتم

 

 ومد؟ين خوشت ازم! سرد چقدر+

 



 .ام افتاده که يیاتفاقا ريدرگ یکمي! هيحرف چه نيا-

 

  گذاشت شونم یرو دستشو

 

 داداش؟ شدهيچ+

 

  ستين مهم-

 

 .شم ساکت ديبا یعني آهان+

 

  هيحرف چه نيا-

 

  ديخند مردونه

 

  دارم عادت زايچ نيا به من داداش اليخيب+

 

 تو رو غم تن چند داشت که بود سال چند شدم،انگار شد،متعجب جمع چشماش تو اشک

  داشتيم نگه خودش

 

 ؟يینجايا شده؟چرايچ-

 

 !انتيخ+

 

  رفت هم تو اخمام

 



 !بکش خجالت پتيت و کليه از-

 

 !شده بهم! نکردم من+

 

 آهان،متاسفم-

 

  کردم اعتماد زود چقدر که متاسفم خودمم+

 

 دخترت؟ دوست-

 

  نه+

 

 ؟یچ پس-

 

 ....زنم+

 

  پسر اوه-

 

 بهش نانياطم بود،با ومدهين بدم بودم،ازش گرفته بغلم تو هاشو شونه که بودم من حاال

 دميبخش آرامش

 

 نجا؟يا اوردنيم زنتو دينبا مگه ؟يینجايا تو چرا-

 

 !کشتم+

 



  گفتم تعجب با

 

 و؟يک-

 

 جفتشونو+

 

  دميکش شمير ته تو یدست

  زخما و دردا بودن متفاوت چقدر

 جرما و آدما بودن متفاوت چقدر

 

 .......خب-

 

 ستمين مونيپش+

 

 ......یول-

 

 ! خوشحالم! بود حقشون+

 

 ! بگم یچ دونستمينم

 ! ؟یشد قاتل یکرد خوب گفتميم
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  گفت که بودم کرده سکوت

 

 ؟يینجايا چرا شده؛تو تموم وقته یليخ بابا اليخيب+

 

  کردم فيتعر براش زويچ همه

 

 !یتر پاس و آس من از که تو داداش+

 

 گهيد هيزندگ-

 

  درسته+

 

  چشمام رو گذاشتم ساعدمو و تخت رو کردم پرت خودمو

  زدم صدام و اومد یسرباز

 

 ايآکا ساواش+

 

  سمتم کرد رو پسره

 

 ساواشه؟ اسمت×

 

 آره_

 



 !ميعل منم×

 

  فشردمش یگرم با که اورد سمتم به دستشو

 

 خوشبختم_

 

 ...منم×

 

 !منم- بردم باال دستمو

 

 ...یدار یمالقات+

 

 ؟یزود نيا به-

 

 اومده لتيوک+

 

 یآقا که رفتم و شدم همقدم پوش یطوس سرباز دم،بايپر نييپا تخت از و گفتم یآهان

  منتظرمه انتظار یصندل رو که دميد رو آرگون

 

 سالم+

 

 سالم+

 

 اومده؟ شيپ یاتفاقات داره قتيحق ايآکا یآقا+

 



 شدت شکوندم،بحثمون رو نهيآ ی شهيش و بودم یم،عصبيکرديم م،دعوايبود اتاق تو...نه-

 ......سمتم اومد و گرفت

 

  خاروند سرشو و گفت یآهان که دادم حيتوض براش رو همه

 

  بدن تيرضا خانمتون خود ديبا+

 

 ! نداشت امکان

  ببخشتم ايل نداشت امکان

 

 شه؟يم یچ نده تيرضا اگه-

 

  کنم آزادتون زودتر که کنميم مويسع تموم ن،منيشيم یدادگاه اديز احتمال به+

 

 ارميب دووم نجايا که ستمين یآدم من چون نيبکن تالشتونو تموم حتما-
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 بعدهفتهکي#

 

 گفته؟ خودش یمطمئن تو+



 

  کرده هم امضا رو برگه ريز دينيبب مطمئنم آره-

 

 .....اون اما+

 

 باهام نبودن حاضر اصال شيپ روز چند تا یحت کنن نکارويا کردينم فکر کس چيه-

  بزنن حرف

 

  دميکش یقيعم نفس و اومدم رونيب یلعنت زندون اون از

 

 ؟یزد حرف باهاش چطور پس+

 

  دادن تيرضا اومدن یخبر چيه بدون خودشون نکردم یکار من-

 

  یبر یتونيم باشه+

 

 یريتقص چيه من افتاده،گفت و خورده سر خودش کردم،گفت حرکت و شدم نيماش سوار

 ! نبوده کار در يیدعوا چيه و نداشتم

  بودم شيمهتاب صورت دلتنگ چقدر

 حرکت و دميخر يیبايز گل ستادم،شاخهيا یگلفروش یجلو و فشردم گاز پدال رو پامو

  خونه سمت کردم

  بغلم ديپر و رسوند بهم خودشو بدو بدو ايما شدم ادهيپ و دميرس یوقت

 

 ؟یداداش یخوب+

 

 ؟یخوب تو خوبم-



 

 نه+

 

 چرا؟-

 

  ميبر ايب گميم بهت حاال+

 

 یباز شينيماش کيکوچ یعروسکا با مبل یرو که دميد جانو شدم که عمارت وارد

  کنهيم

  شکمم به خورد که سمتم کرد پرت نويماش و نييپا اومد مبل رو از اخم با که سمتش رفتم

  رفت توهم اخمام

  ديکش داد

 

 !خودته ليتقص همش....توعه ريتقص+

 

 !بود تنگ اشميزبون نيريش یبرا دلم

  باال رفت و کرد فرار بدو بدو که شدهيچ بپرسم خواستم و جلوش نشستم

 

 ا؟يما شدهيچ+

 

 هست یزيچ هي دونستميکرد،ميم نگاهم نيغمگ و بود خودش تو ايما

 

  ا؟يما افتاده یاتفاق+

 

 !نه....نـــ-



 

  کردم شونيط یتند به و ها پله رو رفتم

 

 "اتاقه؟ تو کجاست؟ ايل"

 

  گفتم بلند دوباره

 

 "زم؟يعز ايل"

 

  نکن صداش+

 

 گردم؟يبرم امروز نينگفت ست؟بهشين خونه مگه چرا؟-

 

 ! رفته+

 ! شهيهم یبرا

 !ميبگ که نبود

 

 ......نييپا افتاد دستم از گل دست
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 نه؟ مگه هيشوخ....شوخ-



 

 ......بگم بهت گفت اون ساواش+

 

 رفت؟ کجا-

 

  دونمينم+

 

  دميکش داد

 

 رفت کــــجــــــا ـــــــگـــــــــميم-

 

 گوشاش رو گذاشت دستاشو

 

  داداش دونمينم بخدا+

 

  دميکش داد

  زدم اديفر

 

 "بهـــــتـــــوووووووووون لـــعنتــــــــــــ اَهــــــــــــــــــــه"

 

  شدم سوار نويماش سمت رفتم

  ديکوب شهيش رو بار چند ايما که

 

  گذاشت تو یبرا نويا داداش خان.....داداش+

 



 گرفتمش ازش و انداختم بود دستش تو که یکيکوچ ساک به ینگاه

 

 هست؟ یچ-

 

  نکنم بازش گرفت قول ازم+

 

 !ینکرد که توهم-

 

 فضولم؟ من داداش+

 

 اديز یليخ-

 

 !داداش وا+

 

 ه؟يچ-

 

  نکردم باز اما یچيه+

 

  برو باشه-

 

 !ساواش:لين

 

 ه؟يچ+

 

 .....داداش-



 

 ندارم؟ خبر و افتاده هم یديجد دونم،اتفاقيم خودم یبگ ايل به راجع یخوايم اگه لين+

 

  بود گرفته مشويتصم انگار م،امايگفت متاسفم،بهش یلينه،خ-

 

 دنبالش رميم+

 

 کجاست؟ یدونيم مگه-

 

 !فهمميم+

 

@skin98 

  دهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 بزنه؟ ردشو وکهيکس یدار-

 

 فرمون رو کوبوندم کالفه

 

 ندارمممممم لين ندارم+

 

  باش آروم باشه-

 

  شهيم رد داره یواشکي که شدم سرکان متوجه که بودم رهيخ بهروم رو به



  دميکش داد

 

 ؟یکيکوچ یليخ یکنيم فکر نمت؟ينب که یريم یاونجور+

 

  هم تو ديکش اخماشو

 

 بترسم؟ ازت ديبا چرا-

 

  ندارم یترس پس! نکردم يیخطا منکه واال دونم؟ينم+

 

 !جالب چه-

 

  چشمام زدتو زل يیپررو با

 

 ندارم؟ خبر و کردم نکنه! نکردم يیخطا منم-

 

 بود؟ یچ کنم یادآوري! یدار خبر خوبم! یکرد+

 

  گفت یکالفگ با لين که بگه یزيچ خواست

 

 نيشد گنده خرس بشه؟دوتا یچ که هم جون به نيافتاد گربه و سگ مثل گهيد نيکن بس-

 نيکنيم یالک یبحثا باهم اتونيبچگ مثل هنوز اما

 

  داد ادامه سرکانو سمت کرد رو

 



 ؟یکرد کاريچ باز تو-

 

 و عمارتم قاتل   و خالفکار   ی بچه اون من انگار یکرد کاريچ نيگيم جوري بابا:سرکان

  گرفتنم یدزد بخاطر بار هفت شيش

  مينرفت زندانم ما واال خوبه

 

  گفت و سمتم کشوند چشماشو

 

  مينمکش نهيآ و شهيش با پارتنرامونم شتم و ضرب اهل نه ميقتل اهل نه خوبه باز_

 

 باز از مانع و داشت نگه محکم درو لين که سراغش برم و کنم باز نويماش در خواستم

  شد کردنم

 

  برس بعدا حسابشو خودت کار سر برو فعال:لين

  سرکان کن بس هم تو

 

  انداختم گذاشته برام ايل بود گفته و بود داده بهم ايما که یساک به ینگاه و دميکش یهوف

  رودخونه سمت کردم حرکت سرعت به و فشردم گاز پدال رو پامو

  داديم آرامش بهم که يیجا تنها

  شد سيخ فشردم،چشام دستام تو شونمويپر یموها

 ! بودم؟ شده عاشق

 واموندم؟ دل نيا سر ومديم داشت یچ

 لميتبد ساکت و اروم ی گربه هي به خورده زخم ببر هي از گفتنش ساواش با اونکه کجاست

 کرد؟يم

  رودخونه سمت رفتم و فشردم مشتم تو ساکو و داشتم نگه نويماش

 !من حق نبود نيانداختم،ا یآب آسمون به ینگاه



  دميد شويگوش که کردم باز ساکو در

 نميبب بپرسم رميبگ سراغشو که نداشتم یچيزدم،ه یپوزخند و نشستم سنگ تخته رو

  کجاست

 کرد جلب توجهمو یکاغذ کهيت که جلوم کردم پرت ساکو
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 ازدهيوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کردم داشتم،بازش برش شدمو دال

  شديم اکو سرم تو صداش کلمه هر خوندن با بود، خودش خط دست

 

 .....سالم》

 بخاطر که باشه نداشته وجود يیاينباشم،ل من دهيرس دستت به نامه نيا که االن ديشا

 یکن تحمل ورشو و دور یپسرا یباش مجبور و بره همه یجلو آبروت گذشتش و خودش

  یش چشم تو چشم تاشيآ و مت با بخاطرش یش مجبور که يیايل

 عنوان به گهيد یخوامش،حتيم قبل مثل و عاشقشم وار وونهيد گميدم،نمينکش دست مت از

  قائلم ارزش شهبراشيم زده صدا برادرم که یکس عنوان به نمش؛امايبينم عشق هي

  یديشن یچ اي گفته یچ بهت دونمينم م  يبچگ دوران دوست تاشيآ

 !کمتر شترويب یزيچ نه برادرم   مثل

 با رابطم بگم،از برات نشد ،فرصتیبود یعصب یليخ بدم،اما حيتوض بهت خواستم

  بدم انجامشون داشتم دوست که يیکارا بودم،از گرفته که یديجد یمايتصم تاش،ازيآ

 .ستين یخوب آدم کرديم کرد،فکر جدام تاشيآ از پدربزرگم شيپ سال نيچند

 بود سال   نيچند یدور نيهم یبرا همه بودناهم شاد دم،اونيد قمويرف سالها بعد



 نيچند من بود، معلوم حرکاتت از بود گرفته درد پهلوت رو زخم اما بگم بهت خواستم

 بود ممکن گفتميم لحظه همون و اوردميم فشار بهت اگه بودم خونده یروانشناس سال

 ،بخاطرمیکرد درکم ،چونیش تياذ من خاطر به وقت چيه خواستمينم من و شه بد حالت

 یها خواسته به یکرد یسع ینکرد برخورد بد باهام وقت چي،هیکرد رد قرمزاتو خط

  یبزار احترام گونم بچه

 یصبور مرد نيا از شتريب خواستمينم چون نگفتم حرفامو داد و غيج با و نکردم تتياذ

 غرق توش داشتم که یدرد و غم از بزرگ یايدر اون از منو و اومد نجات قيقا مثل که

  کنم تياذ رو داد نجات شدميم

 بودم،از مقصر خودم که ،گفتمینکرد عمد از که نبوده،گفتم تو کار که گفتم سايپل به

  کرديم اونکارو ديخوام،نبايم معذرت ازت یليخ هم تاشيآ طرف

 برام،نه شده سخت دنيکش نفس یکميشدم، مرخص مارستانيب از که هيروز چند االن

  بودن بدنم تو که ها شهيش اون و تو بخاطر

  شده بمينص که یمزخرف یزندگ نيا یبرا

 خونش در برم باشه ورا و دور نيهم خدا ی خونه دارم دوست اوقات ی،گاهیدونيم

  بده جوابمو که نميبش انقدر" ت؟يزندگ بود نيا" بکشم داد نميبش

 يیجا گهيد دلخورم یليدرد،خ نهمهيا از خستم یخبل مشکل،بگم نهمهيا از خستم،خستم بگم

  ندارم شدن ناراحت یبرا

  نکنه تمياذ گهيد شکستست یاديز دلم بگم

  دنيکش نفس شده سختم

  کنهيم یزندگ باهام سال نهمهيا که یواشکي یهقا هق اونهمه یبرا

  خودم کردن بغل تنها و ايدار زنده شب اونهمه یبرا

  مييتنها و یکس یب

  شدنا قضاوت نهمهيا بخاطر

  کردنا تياذ نهمهيا

 هم شهيهم و بوده دعوا عمارتت تو فقط اومدم یوقت از نميبيم کنميم فکر دارم که االن

  دهيدرخش دعواها نيب پررنگ من اسم

  ختمير بهم آرامشتو

  کردم تيعصب



 کردم فکر یليخ

 ...جان بدون یزندگ نده،بهيآ به

  اميبرم پسش از کنميم فکر سخته،اما و ترسناک یليخ بنظرم

  بگم اميدلخور تموم با تا نوشتم برات نويا

  ینزد دم و یکرد تحمل شکستمو دل که یمرس

 !یمونيم ادمي تو شهيهم

 《ايل:تيزندگ دردسر پر دخترک

 

 که یعطر همون بود،از زده عطر کاغذش کردم،به بو رو برگه و زدم پس اشکامو

 ی حلقه دادم اومدن فرود ی اجازه اشکام به و دمشييبو قيزد،عميم لباساش به شهيهم

  گرفتم دستام تو رو بود شده بسته نامه ی گوشه به نخ با که یا يیطال

  بودم فشيظر و کيکوچ یدستا دلتنگ چقدر

  دادم بود،جواب دم،ناشناسيد خورد،صفحشو زنگ ميگوش که بودم نشسته

 

 !الو؟+

 

 الو؟....اَلـ.....اَ -

 

  گفتم جانيه و تعجب با

 

 !ا؟يل+
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 دوازدهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان



 رضوان:قلم به

 

 ــــــــــاااااااااا؟يالـــــو؟لــــــ الو؟الو؟+

 

  انداختم شماره به ینگاه

  دادينم جواب که دادينم زدم،جواب زنگ بهش بار نيچند

 شده؟يچ یعنيبودم، شده نگران یليبود،خ شده خاموش

  گرفتم سرکانو شماره

 

 الو؟+

 

 ؟یخوايم یچ-

 

 دستمه؟ بابات ارث+

 

 ندارم حوصله ساواش بگو-

 

 قهره؟ تييآقا نکنه+

 

  بدون خودتو حد ساواش-

 

 دارم مهم کار هي نزدم زنگ اتيچرند نيا برا+

 

 شده؟يچ-

 



 ...ايل+

 

 خب؟-

 

  زد زنگ خط هي با+

 

 !خوب چه خب-

 

  باشه افتاده دردسر تو ترسمينزد،م کرد،حرف قطع اما+

 

  نده راه بد دلت به بابا نه-

 

  تونمينم کنميم یکار هر+

 

،شايپل دوستم،اون یبرا بفرستم من بفرست شمارشو نيبب خب-  کنه یکار تونست ديس 

 

 باشه باشه+

 

 موندم منتظر و فرستادم براش رو شماره عيسر
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 رضوان:قلم به



 

 (ايل)

 

  نکردم یکار من گميم دارم ؟یچ یعني نکارايا+

 

 که نيديد ميدار مدرک اما-

 

 دستمو نيکن ول نکارويا نکردم من گميم دارم+

 

 نبودن که نبودن کن ول

 

  نيايب راه باهامون لطفا ميدار جلبتونو حکم گميم دارم-

 

 دستمو کن ول گميم ؟یچ یعني!امينم+

 

  نيکن یهمکار لطفا شده تيشکا ازتون خانم-

 

 نکردمممممممم نکردم نکردم،نکردم من ن؟يفهمينم چرا ستين من مال گميم آخه+

 

 ! ميکرد داشيپ شما چمدون یتو از رو گردنبند اون ما اما-

  نينکن تر سخت کارو لطفا ن؟يشيم متوجه

 

 ن؟يفهمينم چرا ستمين دزد من+

 

 !لطفا-



 

  بزنم زنگ نيبزار پس+

 

 دونستميم که یکس ساواش،تنها به زدم زنگ و برداشتم ويگوش

 

 ساواش؟ الو؟+

 

 ا؟يل-

 

  آب تو کرد پرت و ديکش دستم از رو یگوش یکس که بگم یزيچ خواستم

 کردم نگاه زيانگ نفرت یدستا اون صاحب به و برگشتم

  دميپرس تعجب با

 

 تو؟.....ت+

 

 خانم؟ دزد یکرد تعجب نکنه-

 

 .....یعوض ستمين دزد من+
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 رضوان:قلم به

 

  درآوردن تو چمدون تو منو گردنبند فعال اما-

 

  نکردم من گميجونم؟م از یخوايم یچ+

 

 خوام؟يم یچ یکنيم فکر تو-

 

  مزخرفتو یباز کن بس ندارم حوصلتو اصال+

 

 !ايبود مهربونتر قبال آخ آخ-

 

 االن بود،االن قبال قبال+

 

 درسته درسته-

 

  برن زودبگو+

 

 ؟یمجازات چيه بدون کنم؟يم ولت ینطوريهم یکرد فکر-

 

 !بدم خبر یکي به بزار حداقل+

 

  گرفتن جلوشو سايپل که انداخت چنگ موهام به و اومد

 

 "لطفا ديکن بس"



 

  گفتم سمتمو کرد رو

 

 "ديکن یهمکار لطفا دينکن تر نيسنگ هست که ینيا از جرمتونو شماهم"

 

  داشتم وحشت شدن یزندان از شدت شه،به باز یکالنتر به پام خواستمينم

  نداشت دهيفا گهيد اصرار انگار اما

  سمتش کردم رو

 

  بدم خبر گهيد یکي به بزار حداقل بده دم،تلفنتوينم خبر ساواش به باشه،باشه+

 

  صورتم تو شد خم

 

 ؟یک به مثال-

 

 لميوک به خب.....خب....دونم،خبيدونم،نمينم+

 

  داد سر یبلند ی خنده

 

  گهيد یزنيم زنگم یشد که يیبازجو اونجا یريم-

 

  کنميم یبگ کار خدا،هر رو تو نه...نه+

 

 ! ینگفت-

 !؟یبزن زنگ یک به



 

 بده خدا زنم،توروينم زنگ ساواش به زنميم زنگ اون به بخدا! مت به......به.....به+

  تويگوش

 

  کرد زميآنال زشيانگ نفرت یچشما با و صورتم تو شد خم

 

  کنميم نتيتحس! يیبايز شن،واقعايم جذبت چطور نميبيم حاال-

 

  دميکش داد

 

 !تويلعنت یگوش اون گهيد بده د+

 

 آره؟ یبزن زنگ مت به که بدم-

 

  زنمينم زنگ ساواش بخدا،به آره+

 

 رشيگ که راه سر از شت؟يپ اديب شوهرم یبزن زنگ دميم اجازه یکنيم فکر-

  یش پاک فکرش از زودتر تا نتتينب اوردم،بهترهين

 

 !بهش شدم رهيخ ناباور
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 (ساواش)

 

  شدميم وونهيد داشتم

 

 هان؟ کننينم داشيپ که یچ یعني+

 

  نشده یزيچ باش آروم ساواش-

 

  نيکن داشيپ فتونهيوظ دادم شماره بهتون من ؟یچ یعني س؟يپل گذاشتن خودشونو اسم+

 

 "ستين ازش یرد خب اما ميکنيم مونويسع تموم ميدار ماهم"

 

 داشت کردنم آروم در یسع سرکان

 

  یکنيم تياذ خودتو یدار یالک ساواش+

 

 .....هفته هي همش-

  نيدار نگه خودتون شيپ آدمو هي نينبودم،نتونست هفته هي

 

  دادينم گوش ميگفتيم یچ هر بخدا+

 

 ؟یندار یکار رميم من ستين مهم-

 



 کجا؟+

 

 پدربزرگش عمارت-

 

 اميم منم+

 

 ستين الزم-

 

  اميم گفتم+

 

  ستين الزم گفتم منم-

 

 با اومدن و طيبل رزرو به یازيبودم،ن اومده قبل از چون ميبود روستاشون یکاينزد

  کردم حرکت و شدم سوار که نيماش کينزد اديب خواست نبود مايهواپ

  انداختم اطراف به ینگاه و کردم یکوتاه توقف جاده کنار

 بود یترسناک ی،روستایميقد و کهنه یها خونه

  کرد جلب توجهمو يیصدا که در به دميکوب محکم

  بود مخ رو شدت به که یزير یخشا خش

  شدم وارد و شد باز در

 داد دست بهم بود،مردونه الکساندر دميد که ینفر نياول رفتنم با

 

 ؟یخوب سالم+

 

 سالم-

  ستمين خوب اصال نه راستش



 

 ؟یکرد گم راه نورايا از عجب چه+

 

 ببرم رو ايل اومدم-

 

 !ا؟يل+

 

 نجا؟يا ستين مگه آره-

 .....هوي اما بگه یزيچ خواست 
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  شد شونم به شونه و شد وارد مت هوي اما

 

 کجا؟....مت یه+

 

 دارم کار-

 

 ؟یديند ارويل مت+

 

  ديکش داد دور از



 

 !توعه شيپ دم،گفتيند-

 

 نمش؟يبب تونستمينم گهيانداختم،د نييپا سرمو ديام نا

  بهم بده یدلگرم کرد یسع مردونه و گرفت بغلش تو هامو شونه الکساندر

 

 شهيم درست+

 

 شدينم نطوريا کاش یگم،ايم راست نکردم،بخدا قصد از-

 

 ؟ینکرد قصد از ويچ+

 

 ....خب-

 

  کردن فيتعر کردم شروع

  آخرش تا اول از

 

  شما نيديکش یسخت چقدر پسر یوا+

 

  متاسفانه-

 

  گفت و داد تکون سرشو

 

  باال ميبر اي،بیراه ی خسته+

 



  کرد بغلم و سمتم اومد دنميد با ميديد رو یمار که باال ميرفت

 

 ! پسر یه-

 کجاست؟ گلم قيرف پس کجا نجايا و کجا تو یچطور

 

  نداشتم گفتن یبرا یزين،چييپا انداختم سرمو

  کرد بلند سرمو و گذاشت ام چونه ريز دستشو و اومد رونيب آغوشم از

 

 شده؟يچ-

 

  ديکش دستشو محکم که رهيبگ دستشو خواست الکساندر

 

 "نزن دست بهم"

 

  بودم شده رهيخ بهشون متعجب

 

 اما-

 

  یريبگ دستمو نبود یازين زدميم حرف ساواش با داشتم من+

 

 ....فقط من یمار-

 

 !سيه+

 

  حال تو برد باخودش و ديکش دستمو و اومد



 

 بهترن یليخ یخستگ یبرا دوتا اون اما ميدار ام قهوه ؟البتهیچا اي شربت+

 

  شدم رهيخ رفتيم باال ها پله از که یالکساندر به و زدم یکوتاه لبخند
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  بود دهيخم هاش شونه که بس ديکشيم دوش به رو یبزرگ غم یانگار

  دميفهمينم یزيچ اما زديم حرف یمار

 اومدنم متوجه اصال که بود خودش حال تو انقدر زدم،اما صداش الکساندرو سمت رفتم

  بود نشده

  گردوندم برش و گرفتم بازوشو

 

 ! پسر یه+

 ؟یخوب

 

 اصال نه-

 

 شده؟يچ+

 

 باهام؟ کنهيم برخورد چطور ینيبينم-



 

 ؟یرل باهاش+

 

 بخدا نه-

 

 ؟یچ پس+

 

 ششيپ رهيگ دلم-

 

 ده؟ينم بله+

 

 !نه-

 

 ؟یکرد بحث باهاش شده؟ تلخ انقدر چرا+

 

  ديکش یهوف و کرد نگاه چشمام تو دودل

 

  گميم بهت بعد کن ولش االن حاال-

 

  نشه معذب تا نکردم اصرار

 

  یراحت طور هر+

 

 يیخودنما ینيس تو شربت از پر وانيل دوتا و بود دستش تو یقشنگ ینيباال،س اومد یمار

  کرديم



  داد بهم وانارويل از یکي و سمتم اومد

 یرحم یب کمال تو یمار اما وان  يل یکي اون منتظر دميفهميم الکساندرخوب ی چهره از

  گفت

 

  منه مال نيا خودت یبرا دار برش مونده،برو اضافش آشپزخونه تو ؟یخواستيم توهم+

 

 دل و تلخ یدستا با که یا یلعنت شربت اون اما بخورم درمون یب درد حاضرم من-

  نخورم رو شده درست تو سنگ

 

 بهيغر هي عنوان به من و کنن بحث خواستنيم دينبود،شا زيجا نشونيب موندن بنظرم

  گفت یمار که شم رد نشونيب از تا برداشتم یقدم نيهم خاطر نشون،بهيب بودم یاضاف

 

 کجا؟ تو+

 

 اميم بعدا-

 

  بعد کجاست من یايل نيبگ اول+

 

 ......خب....خب-

 

  مايترسونيم یدار+

 

  گفت خشم با یمتيمال و ینرم بدون الکساندر

 

 ست،گمشدهين ايل-

 



  زد یپوزخند یمار

 

  یکن بد حالمو دروغات با یتونينم+

 

 ! بود دروغ کاش یا

  گفتم و یمار سمت کردم روزارو،رو نيا دميدينم و بود یالک کاش یا

 

 گهيم راست گهينم دروغ-

 

  کرد نميس حواله یمحکم مشت و سمتم اومد ها وونهيد مثل هويشد، بهم رهيخ بهت با

 

 که یکرد کارشيچ ؟یکن ینگهدار شکسته دل ی بچه دختر هي از ینداشت عرضه"

 "هاااااااا؟ رفته؟ گذاشته
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 نداشتم! بگم؟نه که داشتم یزيگفتم؟چيم یچ

 

 ....من یمار-

 



 غيج همونجا از و اتاقش تو رفت و شد دور ازمون بدو بدو و کردن هيگر کرد شروع

  ديکش

 

 "ــــــنيگــــردونــــــ بـــــرش زود"

 

  مينشست خونه یها مبل یرو الکس با و رفتم نييپا ها پله از

 

 "ايل"

 

 منتظرش که شديم یساعت نگه،چند یزيچ ساواش به کردم خواهش و مت به زدم زنگ

  دميد متو که رونيب بردتم کشون کشون و گرفت بازومو و اومد یبودم،سرباز نشسته

 بغلش از خودمو و بست نقش ميشونيپ رو یديشد د،اخميبوس لبامو و شد خم عيسر دنميد با

 همسر که موقع ومد،همونيم بدم ازش چقدر  هيتيموقع چه تو بفهمه تا دميکش رونيب

 و کنه ازدواج تونستيم چطور بودم شده متنفر ازش بود زده تهمت بهم اونطور شيگرام

 شم؟يم دلخور دونستينم مگه نده؟ بروز یزيچ

  دميپرس زديم دو دو که يیچشما با

 

 دنبالم؟ ومدين اون......اون.....ساواش+

 

  بزنه زنگ هي که نبود مهم براش یحت خودشه عمارت تو نه-

 

  خاطرم به نهمهيا که یآدم بزنه زنگ ديبا چرا+

 

 ده؟يکش زجر

 

  اومد ینم خوشم ازش اولشم از کن ولش-



 

 رون؟يب یاريم منو یک مت+

 

 .برام بده حيتوض قشنگ اول-

 

  درآوردن گردنبند هي چمدونم تو از فرودگاه تو گشتميبرم داشتم من خب+

  ازدواجتون مبارکه داد بهم دميجد یخبرا تازه دزدم من گفت و اومد آنا هوي بعد

 

  کرديم نگاهم تعجب با

 

 !؟یچ-

 

 بهمون؟ ینگفت و یشد دومادم! یديشن همونکه+

 

  شد محو جلوم از بلند یقدما با و شد بلند بودم دهيند ازش حاال تا که یتيعصبان با

  گفتيم که یسرباز به ینگاه

  گفتم یآن ميتصم هي یط و کردم" بند ميبرگرد زودباش"

 

 بزنم؟ حرف مافوقت با شهيم+

 

 چرا؟-

 

 بزنم زنگ گهيد یکي به خواميم+
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 ؟یکن یسالمت چاق یبزن زنگ اون و نيا به یه خالته خونه یکرد فکر-

 

  خدا تورو+

 

  شهينم-

 

  لطفا+

 

  وفتيب راه شهينم گفتم-

 

 !من بودم بدبخت چقدر

 ینطوريا چرا پس داره؟ دوستم یليخ گفتينم شهيهم مگه چرا؟ دنبالم؟ بود نرفته ساواش

 مم؟ين و نصف تماس اون نبود مهم براش کردم،چرا ترکش خودش بخاطر من کرد؟

 زدم بينه خودم به

 "؟یش ناراحت زيچ همه یبرا یک تا گهيد بسه"

 

 (ساواش)

 

  خورد زنگ تلفنم که مبل رو ميبود نشسته

 



 الو؟+

 

 ساواش؟ الو-

 

 مت؟+

 

 خودمم آره-

 

 شده؟يچ+

 

  فرستميم برات که یآدرس نيا به ايب عيسر-

 

 ؟یکرد دايپ رو ايل.....ــــيل.....لــ+

 

  ايب گفتم-

 

  شد یعصب یليخ بود،صداش کرده بودم،قطع انداخته یخال یگوش ی صفحه به ینگاه

  الکساندر سمت کردم رو

 

  برم ديبا+

 

 کجا؟-

 

  کرده دايپ ارويل کنم بود،فکر مت+

 



 کرد رياس مردونش یدستا تو دستمو مچ

 

 درسته؟ یبر تنها یخواينم-

 

 برم؟ یک با پس+

 

  ميبر باهم کن اره،صبرينم برات ارويل وقت چيه شناسميم من که یمت اون-

 

  باش زود فقط باشه+

 

  ميديرس قهيدق چند از بعد و بود داده که یآدرس سمت ميکرد حرکت

  انداختم روم روبه ی مخروبه و یچوب ی کلبه به ینگاه

 

 نجاست؟يهم+

 

  خودشه انگار آره-

 

  گهيد ميبر پس خب+

 

  باشه-

 

  اومد پشتم از الکساندر و کردم حرکت

  نيزم رو افتاد دهيپوس در که کردم بازش و ميديرس خونه در به

  شدم آنا و مت متوجه که شدم وارد و زدم یپوزخند
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  ديپاش روم به یلبخند آنا که کردميم نگاهشون تعجب با

  گفتم اخم با

 

 کجاست؟ ايل+

 

  جلو اومد و زد یپوزخند مت

 

 قصد و اتاقت یها شهيش خرده تو یکرد پرتش که یهست یدختر نگران واقعا ا؟يل-

 ؟یداشت کشتنشو

 

 ! شو خفه+

 نو؟يا یبفهم یخوايم یک نبود عمد یرو از هيقض اون

 

 !هه-

 

 کجاست؟ ايل گفتم+

 

  گفت و کينزد اومد آنا

 



 خانومه؟ دزد همون منظورت-

 

 !؟یچ+

 

 دهيدزد منو گردنبند بود شده پول یب فرار موقع چون یديرسينم بهش خوب کنم فکر-

  کردنا داشيپ سايپل خداروشکر بود،حاال

 

  گفت و ديخند بلند

 

  خدمتکاراست کار کردميم فکر که باش منو-

 

 ؟یگيم یچ یدار یدونيم بفهم دهنتو حرف+

 

 !قتيحق-

 

  گفتم تيعصبان کرد،با دييتا حرفشو مت که کردميم نگاهشون جيگ

 

 اون نه یکرد ،تویکرد نکارويا قصد از! یعوض خودته کار+

 

  دميکش داد که بگه یزيچ خواست مت

 

 ؟یـــــخــــــوايمـــــ یچـــــــــ+

 تا سميبنو شبتو چند پول احمقانتو؟ یکارا نيا یکن تموم که بدم بهت چقدر ؟یخوايم چقدر

 مزخرفتو؟ یکارا نيا یکن تموم

 



  گفت و ديکش بازومو الکساندر

 

 "ساواش باش آروم"

 

  گفت و کمينزد اومد بلند پاشنه یکفشا اون با

 

 خوامينم پول+

 

 ؟هاااااااااا؟یلعنت یخوايم یچ پس-

 

  گفت مت که بگه یزيچ خواست و ديچرخ کفشش ی پاشنه رو

 

 !تورو+

 

  نداشت امکان ؟یزد،چ خشکم

 

 !کنمينم نکارويا وقت چيوقت،ه چيه-

 

 ميکن آزادش ميتونينم سند بکشه،با حبس ماه پنج مجبوره ايل دهينم تيرضا ینکن اگه+

  دهينم رو اجازه نيا دادستان

 

  کرد ینچ نچ آنا

 

 عقد به منو ديبا تونيکيساواش، اي تو اي گفتم من! مت نکن تموم خودت نفع به زويچ همه"

 "خونتون خانم ،بشمیرسم و یدائم ن،عقدياريدرب خودتون



 

  کردم وار چندش چهرمو

 

 گه؟يد هيشوخ+

 

  اصال نه-

 

 ازدواج تو با اما کنم صبر ايل یبرا سال پنج یحت ماه پنج حاضرم! کنمينم نکارويا من+

  نکنم

 

  گفت مت که کرديم نگاهم حرص با

 

 ....دارم شرط هي اما ميديم انجامش-
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 !شرط؟+

 

 شرط آره-

 

 ؟یشرط چه+



 

 زد قدم آنا دور

 

 درسته؟ یدار یمشکل هي یکن شوهر تا یخوريم یگه هر که حاال ميدونيم هممونم-

 

  گرفت ضرب نيزم رو پاهاش با و کرد اخم یکم اول

  گفت هوي

 

 !پدرم+

 

 رسوندن؟ اتويباز خراب خبر بهش نکنه-

 

 !نداره یربط چيه تو به+

 نه؟ اي نيخوايم تيرضا

 

 ؟یکنيم قبول شرطمو تو خب-

 

  بگو اول+

 

 کوتاه،مثل اعتراض هي یازت،حت نميبب اعتراض هيکاف! اديدرنم کتيج یديد انتيخ یوقت-

 یآشغال تو کنميم پرتت سگ

 

  رفتيم تند یاديز سوخت؛داشت حالش به دلم لحظه هيدم،يد آنا یچشما تو اشکو رد

  گفت که مت شيپ برم خواستم

 



 ! یبزن حرف باهام یتونيم یبخوا طور هر نکن فکر+

 مثل یا یالش یشماها،آدما امثال و تو که یپول چندرغاز نشدم،سر خراب که یالک یالک

 ! شم خراب شدم مجبور نيديم بهم شما

 چرا؟ یدونيم

 ؟یش یمفنگ یرمردايپ خواب ريز بدتت مواد گرم دو سر بخواد بوده معتاد بابات حاال تا

 یعني اجبار یفهميم! بودم مجبور خودم؟ یزندگ دنبال رفتمينم چرا بود اون طالعم یوقت

 ؟یچ

 

  زد دست و زد یچرخ

 

 گناهو یب یدخترا که ستين یاون مرد نيکشيم دکي مردو گم،اسميم کيتبر بهتون+

 من بدبختم من افتادم شماها ريگ که احمقم هرزم،من من گناهکارم من آره کنه قضاوت

 هيتوج کارمو گفتم که يینايا فروختم ديرس راه از یک هر به فروختم خودمو من چارميب

 جهنم،شرطتم به هم یخوايبخواه،نم یخواي،مینيبيم که نميهم امامن درسته کنهينم

 کنم؟ قبول ديبا که هست ميشتريب هست؟خفت شترميب نيا از یزيقبوله،چ

 

 نييپا چشماش از یاشک قطره یحت که بودم م،متعجبيبود بهش رهيخ سکوت تو سه هر

  نشدن روون گونش رو دونشمي اما بود اشک از پر خت،چشماشينر

  زد یتلخ لبخند و ديکش کنار خودشو که کرد بغل هاشو شونه و سمتش رفت الکساندر

 

 کن یدور رن،توهميبگ دزيا ترسنيسمتم،م انين،نميبب نزن،دوستاتو دست بهم+

 

  گفت و کرد تر محکم دستاشو فشار الکس

 

 با ميدوست از دور ،بهیبد حيتوض ینبود مجبور مربوط   خودش به یکس هر یزندگ-

  ميکن حل رو مسئله بزار ريبگ آروم ستم؟ين هستم انسانم مت و ساواش

 



  کرديم پاک اشکاشو داشت کنم رفت،فکر باال دستاش و کرد ما به پشتشو

  رونيب رفت و کرد تند پا مت

  خورد زنگ ميگوش که بزنم یحرف خواستم
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 بود انداختم،سرکان صفحه به ینگاه

 

 الو؟+

 

 داداش؟ الو-

 

 ؟یخوب+

 

 ا؟يل از چخبر ؟یکرد کاريآره،چ-

 

 .بازداشت  +

 

  گفتم که کرد سکوت یکم

 

 ؟یشد قطع+

 



  آخه اديم شيپ برامون که هييبتايمص چه نايا-

 شده؟يچ چرا

 

  بعدا گميم برات+

 

  کردم قطع ويگوش که گفت یا باشه

  گفتم و مت سمت کردم رو

 

 نجاست؟يهم بازداشتگاه تو ايل+

 

  گفت سرش پشت از آنا که بگه یزيچ خواست

 

 آره-

 

  الکساندر سمت کردم رو و گفتم یا باشه

 

 ايل شيپ رميم من+

 

 ام؟يب منم-

 

 نتشيبب برو فردا تو برم؟ تنها شهيم+

 

  باش خودت مراقب خب،برو باشه-

 

  خونه ببر آنارو هم تو+



 

  برو هست حواسم-

 

  کردم حرکت و کردم یمختصر ی  خداحافظ

  بودم یعصب یليخ

 نوشتن؟يم برامون داشتن که بود یسرنوشت چه نياد،ايز یليخ

 لميوسا به ینگاه و جلو اومدن سرباز ،دوتایبازرس ستيا به دميرس قهيدق چند از بعد

  شدم وارد شدن چک از بعد و کردن

 ی اجازه تالش یکل از بعد که نميبب ارويل بزاره کردم خواهش و زدم حرف دادستان با

  داد بهم دنشويد

  شدم دردونم زيعز منتظر انتظار یصندل یرو و رفتم ذوق با
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  آوردنش لحظه چند گذشت از بعد

  دمشيکش آغوش به و رفتم

  گفتم و کردم مرتب شونشويپر یزدن،موها هق آروم آروم کرد شروع

 

  یرفت شهيهم یبرا کردم فکر+

 

  رميم شهيهم یبرا االنم-



 

  کردم اخم

 

 زارم؟يم من یکرد فکر+

 

 !یمجبور-

 

 ستمين+

 

 یهست-

 

 ستمين+

 

  دميکش کمرش به یدست

 

 خوبه؟-

 

 ؟یگذاشت هيهد برام که یزخم یجا+

 

 گشتم،دريم دنبالت داشتم ینبود یوقت از ؟یا یعصب بهم نسبت انقدر خدا،چرا تورو ايل-

 صحبت آشناهات تموم و الکساندر و مت با که ديرس يیجا به بودم،کارم دنبالت در به

  کردم

 

  بود شده متعجب انگار

 



 !؟یچ+

 

 ینطوريا تو اونوقت کنم داتيپ کردم یسع بودم نگرانت اونهمه من گميم دارم-

 ؟یکنينم درکم کمي ،چرایکنيم

 

 نيا دلتنگ یزدم،حت کشيکوچ یانگشتا نوک به یا بوسه و گرفتم دستام تو دستاشو

  بودم ناز و تپل یانگشتا

 

 ساواش؟+

 

 دلم؟ جان-

 

 برات؟ بودم مهم+

 

 برام؟ نباشه مهم ميزندگ شهيم مگه-

 

  کردم پاک شصتم با رو بود مونده شيخاک و فيکث صورت یرو ردش که يیاشکا

 

 ؟یا ختهير بهم زم؟چرايعز گفته یزيچ یکس-

 

  کردن هيگر کرد شروع و نتونست اما بگه یزيچ خواست

  شدم رهيخ چشماش به و دميکش خوشگلش یلبا یرو دستمو

 .اومدم نيکن،بب نگاهم! زميعز سيه! سيه

 

 .یليساواش،خ کردم تتياذ همه نيا که خواميم معذرت یليخ+



 

 من از تر ارزش با یليخ نازش یچشما! من سر ؟یچ سر کرد،اونميم یخودخور داشت

  بودن

  کرد پاک چشممو ی گوشه سمج یاشکا

 

  کنهيم هيگر گنده خرس کنا نگاه+

 

  کردم اخم تلخم یها خنده نيب

 

 گه؟يد ميشد خرسم گهيد یمرس-

 

  کرد پر چشماشو اشک دوباره و شد ساکت اما بگه یزيچ خواست

  کردم شکار لباشو و سمتش رفتم و گرفتم قاب صورتشو دستام با و کنم تحمل نتونستم
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  احساس یب و بود سرد شهيهم نکرد،مثل ميهمراه

  گفتم اعتراض با

 

 نباريا فقط+

 



  ستادميا روش به رو و شدم جدا ازش یکوتاه ی بوسه نکرد،با یهمراه بازم

 ! بودم شده دلخور یکميچرا، دروغ

 بوده،ازم دلتنگم بگه و ببوسه شوهرا،منو و زن ی همه کنه،مثل ميهمراه داشتم دوست

 فيح خوادتم،امايم مونه،بگهيم شميپ گرده،بگهيبرم بخواد،بگه رون،کمکيب ببرمش بخواد

  نارويا ی همه بودم کرده قبول اول همون از من و مينبود یعاد شوهر و زن هي ما که

 

 ؟یندار الزم یزيچ ايل+

 

  گفت قرمز یچشما همون و انداخته گل یها گونه با

 

 ؟یقهر-

 

  نه+

 

 پس؟ همه تو اخمات چرا-

 

 ؟یندار الزم یزيست،چين مهم+

 

 ؟یبر یخوايم-

 

 حتما مونميم بمون یبگ تو اگه یآره،ول+

 

 ؟یديم انجامش بخوام یزيچ هي-

 

 جانم؟+



 

  دلتنگشم یليکوتاه،خ ی لحظه هي یبرا فقط شم؟يپ یاريب رو جان شهيم....خب....زهيچ-

 

 ....خب..خودت که یدونيم ستين ها بچه مناسب اديز.....طشيمح.....نجايخب،ا اما+

 

  دميفهم باشه باشه-

 

  شد ناراحت و خودش تو رفت که دميد

  گفتم لبخند با

 

 دوست یليخ هم زارويچ نجوريا گوش  يباز یليست،خين یمعمول ی بچه هي جان اما+

  فردا شتيپ ارمشيب کنم یراض دادستانو کنميم مويداره،سع

 

  گفت متعجب یچشما با و کرد بلند سرشو

 

 واقعا؟-

 

 آره+

 

  زد پس اشکاشو و ديخند

 

 

 ساواش ازت ممنونم یليخ-

 

  کرديم تشکر ازم و بود گرفته دستامو که بود اون حاال



 ميشگيهم لحن با اما بودم ناراحت ازش بوسه بخاطر نکهيا با و فشردم یگرم به دستشو

  گفتم

 

  نداشت شمارو مثل يیبايز یبانو قابل+

 

  گفت و ديخند تلخ

 

 ....و ینگرفت دنبالم،خبرمم یومدين گفت ینبوده،حت مهم برات گفت مت-

 

 گفتن با اما بگه یزيچ خواست

  داد خاتمه بحث به" اليخيب کن هوف،ولش"

  گفت و در به ديکوب پا با که دميشن سربازو یصدا

 "برگرد متهم تمومه وقت"

  هوي و سمتم برگشت  سرباز یصدا دنيشن با ايل
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  انداخت آغوشم تو خودشو هوي و

  کردم زمزمه و زدم کمرش به یچنگ محکم

 "بود تنگت یليخ دلم"

  گفت یا یخواستن لحن با و ديکوب نميس رو یمشت

 



  دمايشن+

 

  گفتم و کردم قشنگش صورت قاب دستمو

 

 خانمم گهيد یبشنو که گفتم-

 

 لحظه هر از نازش یچشما چشمام،مردمک تو زد زل و کرد حلقه گردنم دور دستاشو

 بود تر مظلوم یا

 

 دميم نجاتت باشه که یمتيق هر به+

 خب؟ نکن خطا پا از دست

 

 ؟یچ یعني-

 

 به دهن باهاش کن یصبور کنه دعوا باهات اي کنه کلکل باهات خواست یک هر یعني+

  نشو دهن

 

  هيسخت کار-

 

  یمجبور اما دونميم+

 

  کنميم مويسع-

 

  رونيب یايب زودتر کنميم تالشمو تموم نباش دلم،نگران زيعز یمرس+

 



 ساواش؟-

 

 جانم؟+

 

 نباشه؟ اونجا آشناهامون از یچکيه که دور کشور هي ميبر باهم رونيب اومدم یوقت شهيم-

 

 زدم یلبخند

 

  شما یآشناها نه اونجان ما یاليفام نه کايآمر ميريم باهم زميعز آره+

 

 باشه-

 

  گفت که ميگذروند حالت باهمون سکوت تو یکم

 

 ساواش؟-

 

  ساواش؟ جان   دلم؟ جان+

 

 کردن؟ ازدواج.....اونا......اونا-

 

  بود؟ شده آلود بغض صداش که بود مت ازدواج نگران داد،انقدر دست بهم یبد حس

 به کن فکر تو هست برادرشم گذشتشون بر عالوه پسر باش آروم" زدم بينه خودم به

 "نشون  يب ی  برادر و خواهر حس خاطر

 

  کنم فکر آره+



 

  کشوند شيآت به قلبمو که زد یتلخ لبخند

 

  باشه مبارکشون-

  چشمام به زد زل دوباره و ديکش شامير ته به کشويکوچ دست

 لبامو و تر جلو رفتم و دادم خرج به شجاعت بود منتظر و داد دنيبوس ی اجازه بهم انگار

  گذاشتم لباش یرو

 اون نباريا خواستميشم؛م عيضا تهش و رمشونيبگ یباز به خواستميموندم،نم حرکت یب

 کنه حرکت خودش تا کردم کنه،صبريم شروع که باشه

 لباشو ماه،طعم چند نيا تو بار نياول یکرد،برا دنميبوس به شروع و بست چشماشو دل دو

  بيغر و بيعج حس نيا بود یا یعال حس چه و دميچشيم

  ديدو رونيب سرعت به و شد جدا ازم

 !من ی  خجالت دخترک

 گوشه و نشست لبم رو یکردم،لبخند حس شو بوسه یگرم دوباره و دميکش لبام رو یدست

  شد جمع چشمم

 بود شده کج لبم

 !یليخ بودم؟آره شاد

  خونه سمت کردم حرکت و زدم یلبخند

 پارکش تا سپردم ايکا به نويماش و شدم ادهيعمارت،پ به دميرس ساعت کي گذشتن  از بعد

  کنه

  زدن زل بهم نگران همه که شدم عمارت وارد

 

  کردم داشيپ+

 

 کجاست؟ داداش،پس خداروشکر:ايما

 



 زندان+

 

  کنه یمخف شدنشو متعجب کرد یسع و دهنش یجلو گرفت دستاشو لين

 

 داداش؟ چرا:لين

 

 مدرسه جان صبح کنم،فردا استراحت کمي رميم خستم یليگم،خيم براتون بعدا+

  اديب يیجا تا باهام ديبا نيکن ره،حاضرشينم
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 رو کردم پرت خودمو.اديز یليبودم،خ اتاقم،خسته سمت کردم حرکت و گفتن یا باشه

  برد خوابم شماره سه به و تخت

**** 

  کردم باز چشمامو یال در یصدا با صبح

 

 بله؟+

 

 ام؟يب تونميم-

 

  ديدزد چشماشو و شد وارد که گفتم یا" بله" نبود آشنا یاديز صداش

 



  ريبخ سالم،صبحتون-

 

  شد درهم اخمام

 

  سالم+

 

 رم؟يبگ وقتتونو قهيدق چند تونميم......که تونميم-

 

  نيماهست ی خونواده از یعضو االن گهيد شما ميکن ميکار هر د،خالصهييبفرما+

 

  کردم حس چهرشو یدگيپر رنگ وضوح به

 

 ....من ساواش آقا-

 

  بردم باال سکوت ی نشونه به دستمو

 

 .شناس  ينم پسر و دختر ست،عشقين حيتوض به یازين+

 

 ....ما نيدونيم اما-

 

  شم خوشرو کمي کردم یسع و دميکوب شونش رو چندبار و سمتش رفتم

 

  کنميم درکتون+

 

 ....حرفامو یحت نيخواينم-



 

  مينزن یحرف بهش راجع و ميکن تمومش بهتره...اريليا+

 

 باشه-

 

 ؟یداشت کاريچ جانم؟+

 

 یتونيهستم،م یداشت الزم ايل بابت از یکمک اگه وکالتم،گفتم یدانشجو من راستش خب-

  روم یکن حساب

 

  ديرسيم نظر به یمتشخص زدم،آدم بهش یلبخند

 

  ممنون یليخ+

 

 ايما که دميرس وضعم و سر به یکم و رفتم منم و رفت رونيب و نييپا انداخت سرشو

  کرد صدام و اومد

 

 داداش؟+

 

 !کردم شارژ کارتتو تازه ندارم پول اصال ايما-

 

  زد صدام تر بلند وار اعتراض

 

 داداااااااش؟+

 



 یخوايم یزيچ هي یعني شدنت مظلوم ینجوريا مگه؟ دروغ  -

 

 خب آره+

 

 .نه-

 

 نه؟ یچ+

 

 یبکن یخوايم که یکار به جوابم-

 

 خدا تورو داداش خان+

 

 ؟یخوايم یچ-

 

 رونيب برم+

 

  کردم تعجب

 

 خواد؟يم اجازه نميا مگه برو خب-

 

  هانيآ با+

 

 هم تو دميکش اخمامو

 

 .رينخ-



 

 یحت یچيه که بدبخت من   حاال تنگه براش دلت چقدر یدور ايل از نيبب داداش خان+

  دميند کامل عشقمو دوبارم

 

 دونستميم و شناختمشيم یخوب نبود،به مهم براش زد،چونيم حرف پرده یکردم،ب یاخم

  هينطوريا باهام خوبش ارتباط خاطر به

  کرد لوس خودشو ديد که سکوتمو

 

 جونممم؟ ساواش+

 

 دو فقط و طفق بهم بگه آمدتو و رفت ساعت سپارميم ايکا به! یگرديبرم کوفت،زود-

 ساعت

 

  ديبوس گونمو محکم و سمتم اومد

 

  ساعت سه+

 

  رونيب رفت بدو بدو کنم مخالفت خواستم تا

  شدم راهنميپ یها دکمه بستن مشغول و زدم کوچولوم خواهر به یلبخند
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  رونيب رفتم و بستم هم رو دکمه نيآخر

 دستش به یبود،نگاه شده حاضر انداختم، بهش یبود؛نگاه ستادهيا اخم با جان

  بود کشيکوچ یدستا تو يیرکاکائويش کيکوچ ی انداختم،بسته

 

 کوچولو؟ هيچ اون+

 

  بزرگم ميليخ من یخودت توچولو-

 

  بله بله+

 

 رتاتائويش-

 

  دميکش دماغشو نوک و دميخند

 

 ت؟ یگيم بار هي و ک یگيم بار هي که هيچ زبونت نيا داستان+

 

  گفتم و زدم بهش یکرد،لبخنديم نگاهم جيگ

 

  رو رکاکائويش اون داده بهت یک+

 

 یجون عمه-

 

 ا؟يما+

 

 بداخالق   عمه نه-



 

  دميخند

 

 ل؟ين+

 

 منم و شد ن،سواريماش سمت ميکرد حرکت و گرفتم دستشو که داد تکون نييپا به سرشو

  بود کالفه و رفتيم ور لباساش و موهاش با همش راه نيب شدم، سوار

 

 جان؟ شدهيچ+

 

 نم؟يبب نويکار تونمينم امروز-

 

  انداختم باال ابروهامو

 

 ه؟يک نيکار+

 

 .گهيد زنم-

  ديکش گوشمو ريمد آقا تردم بوسش همونکه

 

  گفتم متعجب

 

 د؟يکش گوشاتو چرا+

 

 ايل مامان زبون تو روز اون شد،چون ناراحت نتردم قطع زبونشو چون تنم دونم،ف ترينم-

  نشد ناراحت یتر قطع رو



 

 گفتم متعجب

 

 ؟یگرفت لب مردم دختر از+

 

  گفت و باشيج تو کرد دست

 

 اد؟يم در آدماهم لب مگه خودشه شيپ لباش نه-

 

  گفت و جلو آورد کولشو که گفتم لب ريز یا" من یخدا"

 

 .بگرد ست؛خودتين فمميک ست،توين من دست لبش ن،بخدايبب ايب-

 

 نبود اون منظورم+

 

 بود؟ یچ پس-

 

 ؟یکرد کاريچ نيکار با قاي،دقیچيه+

 

 ....واريد به چسبوندمش-

 

  گفت و لباش رو گذاشت انگشتشو

 

 تردم بوس نجاشويا-

 



 بود؟ یکار چه نيا جان+

 

  بخدا تردم دفعه اون فقط-

 

  آوردن در یباز یکول و کردن یآ و آخ کرد شروع که بکشم گوششو خواستم

  گفت و کرد نگاه بود گرفته گوششو که دستم به چپ چپ اخم با آخرش

 

 ادايدرب ینين تنميم بوسش رميم ینتن ول اگه-
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  دميکش شامير ته به یدست

 

 ؟یکنيم کاريچ+

 

 مياريدرم ینين نيکار با-

 

 بچه؟ آخه تو یگرفت ادي کجا از نارويا+

 

 گهيد یجون عمه-

 

 برسم تويجون عمه اون حساب من تا خونه ميبرس بزار+



 

 یا غره چشم اخم با خودش مثل منم و شد رهيخ جلو به اخم با و نشست نهيس به دست

  شدم راه به رهيخ و رفتم بهش

  ميشد ادهيپ و ميديرس قهيدق چند از بعد

 گفتم و کردم مرتب لباسشو ی قهي

 

 خب؟ کن رفتار مرتب و آقا هي مثل تو ميرفت+

 

 خونه؟ ميببر دنيم رو ايباشه،ل-

 

  بمونه نجايا روز چند ديبا ايل نه+

 

 ششيپ مونميم منم پس-

 

 که شهينم+

 

 شه؟ينم چرا-

 

 با یکن تشونياذ و یکن شلوغ یبخوا اگه هست سرباز و سيپل یکل نجايا چونکه+

  کشنمونيم تفنگاشون

 

 تَُشن؟يم تورو پس جون آخ-

 

  گفت که بهش شدم رهيخ متعجب

 



 گهيد ميشيم راحت یريميم ه؟يچ-

 

 متنفر ازم حد نيا تا که بودم کرده یرفتار بد بچه نيا با گرفت،اونقدر دلم یا لحظه یبرا

  بود

  رميبم داشت دوست و

  گفتم و زدم زانو پاهاش یجلو

 

 جان؟+

 

 ه؟يچ-

 

 اد؟يم بدت من از تو+

 

 یليخ آره-

 

 جداً؟+

 

 آره-

 

  بدم بهت یا هيهد هي خواميم+

 

 ؟یچ-

 

 ساواش؟ بابا یبگ بهم یدار دوست یگفتيم همش ادتهي+

 



 خب-

 

 خب؟ بگو، بعد به نيا از+

 

  گفت و ديخند

 

 شم؟يم پسرت یواقعن گهيد-

 

  گفتم و زدم یتلخ لبخند

 

 ؟یندار دوست مگه آره+

 

  گذاشت شينما به کشويکوچ دويسف یدندونا و ديخند

 

 ؟يیبابا ايل شيپ ميدارم،بر-

 

 و جلوم ديپر جان ميديرس سربازا به تا و گرفتم م،دستشويبر گفتم و زدم بهش یلبخند

  گفت و کرد گونه بچه کيشل بار چند سرباز به رو و کرد تنفک مثل انگشتاشو

 

 !شوليب ليو،بميت ويت-
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  گفت و ديخند سرباز که کردميم نگاه بهش تعجب با

 

 کنم؟ حرکت یچجور حاال پام به یزد یآ یآ+

 

  گفت دهيترس جان

 

 ؟یشد فلج یوا-

 

  شم فلج یداشت دوست تو انگار یول نه+

 

 ...نه-

 

  گفتيم داشت و زد یلبخند سرباز

 

 .......مهربو دل اون یفدا+

 

  گفت که بود نشده کامل حرفش

 

 !یريميم تردميم فکر-

 

  داشتم دنينخند و خودم داشتن نگه تو یسع که بودم من نباريا

 

 ت؟ بار هي ک بار هي چرا حاال+



 

 ؟یکنيم تفنگت با گوشامو چه تو به بگم اگه-

 

  جون بچه نه+

 

 فضول؟ توچه به پس-

 

 گرفتم دستشو و کردم نگاه کرديم خواست باز سربازو اخم با و نهيس به دست که یجان به

 "پسرم ميبر بهتره" کردم زمزمه و

 

 شماست؟ ی بچه+

 

 خواميم عذر حرفاش بله،بابت-

 

  کنه حفظش خدا ن  يريش یليگه،خيد بچست بابا نه+

 

 .ممنون-

 

  ومدهين هنوز دادستان شدم متوجه که تو سمت ميکرد حرکت

 مينيبب رو ايل بده اجازه کردم خواهش و زدم حرف سريکم با

  اومد که ميشد ايل منتظر و ميرفت

  کرد بغلش و سمتش اومد بدو بدو و شد جمع چشماش تو اشک جان دنيد با

 

 بود شده تنگ برات دلم ؟یخوب زم؟يعز+

 



  کرديم نوازش موهاشو تند تند و کرديم بارون بوسه بدنشو تموم

 

 پسرم؟ یخوب+

 

  گفت و زد یلبخند جان

 

 ؟یخوب تو آره-

 

  خوبم زم،منميعز خوبم منم+

 

 !نداشتم خبر و بودن شده وابسته بهم چقدر

 نگاهشون رهيخ من و دتشيبوسيم دنيرس گوششون جگر به که یواقع یمادرا مثل

 کردميم

 

 ا؟يل-

 

  گفت و کرد یاخم

 

 ه؟يچ گهيد ايل+

 

  نشست لبام رو یلبخند شيبعد حرف با که بودم متعجب

 

 یمامان ديببخش-

 

  گفت و ديکش موهاش یرو یدست



 

 سرت،جانم؟ یفدا+

 

 ؟یجان تو یگيم ا،هنوزميل تو جانم من ايخنگ هنوزم تو-

 

 ميديخند جفتمون حرفش نيا با

  ديبوس گونشو ذوق با که سمتش گرفت رو رکاکائويش جان

  در به ديکوب سرباز شبيد مثل که ميزديم حرف ميداشت

 "تموم   وقت"

  گفت جان که بهم بود زده زل یاشک یچشما با ايل

 

 ؟یاينم باهامون تو+

 

  زد یلبخند و کرد پاک اشکاشو

 

 اميب تونمينم زميعز نه-

 

  رهيم سر حوصلم خونه تو من یول+ 

 

  گفت و سمتم کرد رو

 

 کنم؟ یباز ینين با ميبر اديدرب ینين یتن بوسش شهيم+
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 یسوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 خودمو بود،نتونستم من اکشن یر منتظر ترس با ايل و کردميم نگاهش اخم و تعجب با

  گفتم خنده با و کنم کنترل

 

 ندارم یمشکل منکه واال+

 

  کرد نازک یچشم پشت ايل

 

  هم کنار افتادن وونهيد دوتا بابا نيبر-

 

  گفت زونيآو ی لوچه و لب با جان

 

  بده پس رتاتائومويش+

 

  گفت تعجب با ايل

 

  دمينم-

 

  بده گفتم+

 

  دمينم گفتم-

 



  رتاتائويش اي بده ینين اي+

 

  گفت حرص با ايل

 

 ؟یشد وونهيد ؟یچ یعني-

 

  گفتم ايل روبه و گرفتم بازوشو که کرديم نگاهش یخنگ با جان

 

  دراومد ینين شد یفرج هي ديشا بده بوس هي نشکن رو بچه دل حاال+

 

  گفت لب ريز یا" پررو" و ديکوب نميس به یمشت حرص با

 

 پسرت؟ یبابا به یبد بوس هي یخواينم یعني ايل+

 

 رينخ-

 

  شد زونيآو جان مثل منم ی لوچه و لب

 

 واقعا؟+

 

 !بهت گذشته خوش یليخ شبيد نکهيا مثل آره-

 

 "یليخ آره"گفتم خنديل د،بايخند و شد زنده وجودم کل بوسش یادآوري با

  گفت یسوال و داد باال ابروهاشو جان

 



 ؟یبود نجايا شبيد تو ؟يیبابا+

 

 آره-

 

  گذشت؟ خوش ت ه نيترد تاريچ+

 

  گفت و دهنم رو گذاشت دستشو ايل که بگم یزيچ خواستم

 

 ببره؟ مدرسش کل تو آبروتو یخوايم+

 

  گفتم و دميخند

 

  خودته مثل-
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 کيویسوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 یشدم،وقت عمارت یراه خودمم و مدرسه رسوندم رو جان و رفتم ايل با مالقات از بعد

  بود دهيکش دراز کاناپه یرو که دميد رو مت دميرس

 

 به،سالم به+

 



  گفت هيکنا نشستم؛با روش به رو ورفتم گفتم لب ريز یا" سالم" تفاوت یب

 

 ؟یبود خانومت شيپ+

 

  آره-

 

  بود شيپ ساعت هي یبرا ،قرارمونیکرد ريد+

 

 ديبا حساسه یليخ که اهميکم،لي سخته مالقات اتاق تو کردن یدلتنگ رفع باالخره گهيد-

  ميکرديم دايپ مناسب زمان و مکان

 

  یعصب نفساش و شد مشت دستاش

 

 دهينخواب باهات بارمي یشو،حت خفه+

 

  زديم حرف پرده یب و راحت انقدر بهش راجع که اومد بدم

 

 ! شو خفه تو-

  یندار هم ینظر اظهار حق پس ینبود خوابمون اتاق تو شبا

 

  گفت یعصب

 

 !یگيم دروغ+

 



 و ششيپ یبر باشم شدم گم دنبال در به در و بزنم پرپر نجايا من که توام؟ مثل مگه نه-

 نبوده؟ مهم برام اصال یبگ

 

  گفت که افتاد شيدوهزار انگار

 

 .....داستان اون نيبب+

 

 بدون،تو خودتو حد نداره،فقط یارزش چيه برام داستان ن،اونيبب تو نه-

 بردار اتميباز بچه نيا از ،دستیمونيم ،برادرشمیبرادرش

 

  اومد سرش پشت از آنا و الکس یصدا که سمتم اديب خواست تيعصبان با

 

  کردم فيرد کارارو مت:الکس

 

  رميگيم پس تمويشکا یزود به منم:آنا

 

  گفتم و آنا سمت کردم رو

 

  ميبر باهم که بگو بهم عيسر یگرفت پس توييشکا یوقت لطفا+

 

 چطور؟-

 

 همه از کا،دوريآمر ببرمش شدنش آزاد محض به خوامينجا،ميا گردونم برش خوامينم+

 

 ش؟يببر که کار   و کس یب مگه:مت



 

 !نداره یربط تو به رنيم باهاش کارش و کس+

 

  رفت رونيب خونه از و ديکش رو آنا دست حرص با

 

 ن؟يبر قراره واقعا:الکس

 

 آره+

 

 ؟ی  راض ؟یچ ايل-

 

 داد شنهاديپ خودش+

 

 واقعا؟-

 

 آره+

 

  براتون اديب شيپ رهيخ یچ هر دوارميام-

 .کردم پرت کاناپه رو خودمو و زدم یلبخند
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 دوویسوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به



 

 (بعد هفته کي)

 

  گفت یزبون نيريش با و سمتم اومد جان

 

 ؟يیبابا+

 

 زم؟يعز بله-

 

 گرده؟يبرم امروز یمامان+

 

 گهيد ميشيم حاضر همون یبرا ميدار آره-

 

  زد یلبخند و ديکش باال ورشويپل پيز

 

 حاضرم من+

 

  حاضرم منم پسرم ميبر-

 

  ميکرد یط هارو پله باهم و گرفتم دستشو

 کردم حرکت خودم نيماش سمت به تفاوت یدم،بيد رونيب رو مت نيماش که نييپا رفتم

  زد صدام که

 

  دوماد یه+

 



 ؟یخوايم یچ-

 

 خانمت؟ شيپ یريم+

 

  کردميم حس استخونم و پوست با هاشو هيکنا تک تک

 

 هست؟ یمشکل آره-

 

 !شه آزاد دوارميام+

 

  شهيم-

 

 رونيب کالفه رفت؛نفسمو و درآورد حرکت به نشويماش و زد یاعصاب رو پوزخند

 حرکت به نويماش و کاشتم جان یشونيپ یرو یا شدم،بوسه نيماش سوار و فرستادم

 از یبزرگ گل دسته و داشتم نگه بود شهر مرکز یتو که یا یگلفروش یدرآوردم،جلو

 !شاخه هي گل هر گرفتم،از رنگارنگ و متفاوت یها گل

 !بود شده یمحشر گل دسته

  گفت جان که شدم سوار دوباره

 

 م؟يبخور نهار رونيب امروز شهيم+

 

 ؟یدار دوست یآره،چ-

 

 ايالزان+

 

  ميريم يیتا سه ميديد که رو ايل زميعز باشه-



 داشتم ذوق یليخ

  دهنشونه تو قلبشون و مدرسشونه روز نياول که یکيکوچ یها بچه مثل

 دهيند بود ماه کي به کينزد که يیايل دلتنگ من و بود کرده پا به غوغا نميس تو قلبم

  بودمش

  بود ايل شيپ ذکرم و فکر تمام من و کرديم یهمخوان آهنگ با خنده با جان

  ميستاديا در یجلو و ميديرس

 ديبا شيپ ساعت ميانداختم،ن یگوش ساعت به یم،نگاهيبود ستادهيا ساعت مين به کينزد

  اومد یم رونيب

  موندم منتظر یکم و فشردم دستم تو رو گل دسته

 : گفت یکالفگ با جان

 

 .تننيم درد پاهام+

 

  پسرم اميم االن کن صبر لحظه هي-

 

  دميپرس و تو رفتم

 

 پس؟ نشد آزاد ما یزندون چرا ديببخش+

 

 اسمشون؟-

 

 .....ايبودن،ل خانم+

 

  گفت که ندادم ادامه

 



 شدن آزاد که شونيا-

 

 ؟یک شدن؟ آزاد+

 

 .بود شب یکاينزد عصر،البته روزيد-

 

  گفتم بهت با و نييپا افتاد دستم از گل دسته

 

 بردتش؟ یک+

 

 نجايا بودمشون دهيند بود،تاحاال يیآقا هيدونم،ينم-
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 سهویسوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 (ايل)

 

  گفتم و کردم نگاه بهش اخم با

 

 کو؟ ساواش پس+

 

  اميب گفت خودش-



 

 ؟یکن یراه منو یايب گهيم تو به اون نگو چرند+

 

 هيکرا که یا یکشت با تو یشد آزاد که حاال گفت شهينم جدا نايا ايما از گفتيم جان-

  انيب اونام تا یبر کرده

 

  کردم نگاه بهش مظلوم

 

 ؟یناراحت ازم مت+

 

  نه-

 

  نگو یالک+

 

 ستمين-

 

 ....ساواش آخه اما+

 

 کا؟يآمر نيبر قراره دونستميم کجا از من بود نگفته بهم ساواش اگه ايل-

 

 ها،انقدر بوده عشقم سال پنج آدم نيا بگه،بابا بهش که نبود یآدم ساواش! گفتيم راست

 بدزده و کنه ول منو بخواد ستين که رحم یب

 ! ستين نه هست؟

  مهربونو مت نيا شناختميم خوب من

  گفتم ديترد با و کردم نگاهش



 

 کنن؟يم حرکت یک نگفت+

 

 .نگفت نه-

 

 ميکنيم حرکت عمارت،باهم ببرم خب+

 

  نتتيبيم آنا هم سوزهيم طاتونيبل هم-

 

 چه؟ من به شده تو زن اون+

 

  گهيم ساواش با خاطراتش از خونه تو هنوز-

 

  شد یجور هي دلم ته

 

 ساواش به بزنم زنگ بده تويگوش اصال+

 

  گفت یديام نا با و بشيج تو کرد دست

 

  خونه گذاشتمش جا آخ-

 

  گفت یحوصلگ یب با یکشت صاحب و گذشت کمي

 

 "شمان معطل آدم همه نيا گهيد نيباش زود د  "

 :گفت که کردميم نگاهش مردد هنوز



 

 بدزدم؟ خواهرمو که شدم احمق انقدر-

 

  شدم سوار و پله رو گذاشتم پامو تند که ديکشيم طنابو داشت یکشت صاحب

  دميکش داد ميشديم دور که همونطور که زد یلبخند مت

 

 "مونميم جان اونو منتظر بگو ساواش به"

 

 رو چپ سمت اتاق در اخم با یانساليم رمرديشدم،پ کيکوچ اتاقک دوتا متوجه که رفتم

  گفت و کرد باز

 

  بمون نجايهم+

 

 !باش-

 

 رونيب بود،رفتم یضرور یليخ و داشتم يیدستشو شدت به اما نشستم يیتنها یا قهيدق ده

 جون بزرگ کليه با یمرد ی برهنه بدن ريز داشت که شدم یدخترک یصدا متوجه که

  زديم هق و داديم

 ....نشست دهنم رو یکس دست که بزنم داد کنم،خواستم باور تا موندم رهيخ تعجب با
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 ��بعدش پارت نميا

 

 چهارویسوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان



 رضوان:قلم به

 

 گردنش دور هيچف به هيشب زيچ هي که یپوست اهيس و جوون پسر به رتيح و تعجب با

  برداشت دهنم رو از دستشو و کنار دتميکش که شدم رهيخ بود بسته

 

  یايب من با ديبا+

 

  دميکش داد

 

 ......."کــــــــمـــــــــکـــ"

 

  کردم دايپ گمشدمونو ايب ليل،خليد،خليکش داد و نشست دهنم رو دوباره دستاش

 با و کرد رياس پشتکمرم بست،دستامو دهنمو محکم و برداشت گردنشو دور ی هيچف

 بودم؟ اومده کجا گرفت،من مشتش تو موهامو ايوحش مثل و بستتم محکم طناب

 یرو از زويانگ نفرت ی پارچه اون تا کردميم تقال من و زدن حرف کرد شروع پسره

  دارم بر دهنم

 

 شده؟يچ+

 

  ساخت کارشو یعل که یاون یجا ميبزار نويا-

 

 .شهينم+

 

 چرا؟-

 

 باشه؟ باکره معلوم کجا از+



 

  بهم شد رهيخ یخاص نگاه با

 

  ميکنيم نشيمعا-

 

 اون که گذشت یشد،کم شتريب هام تقال و گرفت انيجر زد،اشکام یچندش لبخند پسرک

 :گفت یکالفگ با بود ليخل اسمش که پسر  

 

 ن؟يا شهينم خفه چرا+

 

  کرد رياس چنگاش تو موهامو و سمتم اومد

 

 ته؟يچ برا ادا و بـــهــــشــــت،ناز! بهشت یريم خوشگله؟ یبر کجا قراره یدونيم+

 

 حسش تونستمياومد،م دختره بلند آه یصدا که دوختم نيزم به موياشک نگاه نفرت با

 :گفت پسر   هوي نويا دميفهميم کامال و نبود لذت سر از کنم،آهش

 

  گذرهيم خوش بهشون یاديز یانگار-

 

  بودم دهيترس ازشون یجور بد

 

  سوزهيم دختره حال به ست،دلمين کن ول نکشتش تا آره:ليخل

 

  گهيد کنهيم مجازات جوري کس خودشه،هر ريتقص-

 



 بود؟ آدما مرگ بودن،مجازاتشون فيکث و پست چقدر

 

 به ميبد ليتحو تا ستيب از کمتر آقا به اگه م؟يبکن یغلط چه نباشه دختر نيا اگه داداش+

  کنهيم خالصمون ريت هي دونه هي هر یازا

 

  ميکن نشيمعا ميبر تا شه تموم یعل کار بزار-

 

  بود دهيفا یب یليبود،خ دهيفا یب زدم هق و دادم تکون خودمو یچ هر
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 وپنجیسوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  ومديدرن جون یب دخترک از يیصدا هوي

  گفت متاسف يیچشما با و رونيب اومد باشه یعل کردميم فکر که پسر

 

 تمومه+

 

 مرد؟:ليخل

 

 آره+

 

 پسر گرم دمت-



 

  ارهيب تاب بود،نتونست دختر+

 

 مزخرفش؟ و برهنه بدن ريز دختر هي دادن جون از مزگفت راحت انقدر

  کرد اشاره بهم ابرو با که دنيخند پسرا

 

 ه؟يک نيا+

 

  کرده داشيپ ميرح نجاتمون، ی فرشته:ليخل

 

  گرفتمش که بزنه غيج خواست دتتيد یبود مشغول تو اون یوقت:ميرح

 

  گرفت دستاش تو جونمو و سمتم اومد

 

  باشه لق دهن خورهينم بهش+

 

  بسوزونه شيآت خواستيم گهيم که ميرح واال:ليخل

 

  گفت و ديخند یعل

 

  کردميم خاموشش زمونيعز اون مثل نيگفتيم+

 

  گفتن و دنيخند هم پسرا

 

  کشهيم هممونو خان مينبر کامل تا ستيب اگه رسهينم بهت یکي نيا داداش نه+



 

 باشه؟ دختر معلوم کجا از:یعل

 

  ميکن نشيمعا قراره:ليخل

 

 م؟يبزار نهيمعا بدون ويکي نيا شهينم:ميرح

 

 داداش؟ اومده رحم به دلت بازم نکنه هيچ:ليخل

 

 .....خب....یکشت تو نجايا آخه اما نه:ميرح

 

  گفت و انداخت ميرح به یچپ نگاه یحوصلگ یب با یعل

 

 کنم؟ کارشيچ رو دختره نيکن،ا ولش اونو ليخل+

 

 مرده؟ یگينم مگه-

 

 آره+

 

  گهيد آب تو بندازتش-

 

 آب؟+

 

 م؟يکن حمل مرده که ميدار یاضاف جا-

 



 م،اگهيکن نهيمعا ويکي اون آب تو مشيبنداز نويپس،ا ميکن بلندش باهم ايب یگيم راست+

 از تر چلغوز اون که ن،البتهيبرس يینوا و نون هي به مميرح و تو نبود چيه که بود دختر

 !کنه حال مفت مال با که حرفاست نيا

 

 ....بودنم گاه هيتک یب بودنم،از پناه یب بودنم،از جون یب اومد،از بدم بودنم دختر از

 

  رونيب آوردن برهنه بدن با جونو یب دخترک و کيکوچ اتاقک تو رفتن

 

  شايکشت بد داداش+

 

  خواست خودش-

 

 اون به رهيخ بهت با من و آب تو کردن پرت رو دخترک حس هر از یخال يیچشما با

 .......هوي و سمتم اومدن که بودم کارشون
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 : گفت ليخل پسره اون هوي و

 

 م؟يکن نشيمعا ما داداش+

 

 شيپ مشيزاريم که بود اگه ميرسيم حسابشو که نبود دختر اگه کنه؟ نهيمعا یک پس:یعل

  گهيد هيبق



 

 اخم با و اومد اتاق تو بودتم فرستاده که یرمرديپ کنن نميمعا خواستن و داد تکون یسر

  گفت

 

  ستيانيکار غلط نيا یجا من یکشت ؟یچ گهيد+

 

 ،خفهیباش طلبکارا مثل نداره ليدل م،امايکن قاچاق دختر قراره یدونستينم درسته:یعل

  ريبگ پولتو تهش ريبگ خون

 

  نيکنيم تموم ارويباز مسخزه نيا اي سيپل به زنميم زنگ اي شهينم گفتم+

 

  کردم یته قالب ترس گذاشت،از رمرديپ سر رو و درآورد اسلحشو

 

 !کن تکرار گهيد بار هي:یعل

 

 شد ساکت لکنت با اما بگه یزيچ خواست مرد ريپ

 

 !یکن نوارويا یتونينم+

 

  گفت و داد هلش یکم

 

 ؟یريبگ جلومو یخوايم یريپ توعه-

 

  کننيم چارتونيب سايپل یکن خطا پا از زدم،دست زنگ یکي به+

 



  شدن ساکت تاشون سه هر

  گفت اخم با ميرح هوي

 

 ؟یخوايم یچ+

 

 خدا ارو،تورويباز مسخره نيا ديکن جمع نينکن یکار کثافت من یکشت تو نيا از شتريب-

 آقا نيننداز خوردن نون مارواز

 

  ميرح هيبق شيپ ببر هم دخترو نيا باشه باشه:ليخل

 

  بردتم کشونکشون ميرح و رفت اخم با یعل

  گفت که رفتم عقب دهيترس برداشت دهنم دور از که رو پارچه

 

  تو برو خودت ندارم تيکار+

 

 دميترسيم ازش یليچرا،خ دروغ

 شدم رو به رو دخترا از یبزرگ جمع با که شدم وارد و نييپا انداختم سرمو

  بودن گهيهمد با صحبت مشغول و بودن نشسته یچوب ی سره کي مکتين رو همشون

 صحبت یسيانگل کردم ینشدم،سع متوجه که گفت یزيچ هي و سمتم اومد یقشنگ دختر

 گهيم یچ بفهمم بتونم ديشا کنم،تا

 

+hi,can you speak english? 

 (د؟يکن صحبت یسيانگل ديتونيسالم،م)

 

+hi,how are you? I'm Iranian but i can speak.... 



  چطوره؟ حالت سالم،)

 (کنم صحبت یسيانگل تونميم هستم،اما یرانيا من

 

  شم متوجه رو گهيم که يیها حرف تونستمينم که بود نيهم بخاطر پس

  بود دهيسپ اسم به يیبايز و ساله ستيب ی بچه شدم،دختر آشنا و کردم یاحوالپرس باهاش

 انداما نيبرتر با دخترا نيبرتر از نفر پنج که یم،جشنيبر جشن هي به قراره گفتيم

 ازدواج یجوون پسر با و شهيم انتخاب نفر کي نفر پنج اون نيب از و شنيم دهيبرگز

  فروشنيم دارن آمارشونو قبل از که يیآدما به رو گهيد نفر وچهار کنهيم

 بکنم تونستم که یکار تنها و کردم فکر ميداشت شيپ در که یدور راه به لرز و ترس با

  کنم لعنت رو مت دلم تو که بود نيا

 

 (شخص سوم)

 

 .....شود یکشت نيا وارد شيپ ساعت چند بود قرار که بود یدخترک دنبال به در به در
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 زديم شيصدا و گشتيم را جا همه

 "ـــــــايا،لـــــيل"

  بدهد را شيها زدنش صدا جواب که نبود یکس اما

 بودند؟ سپرده دستش به امانت به که یدخترک بود کجا

  ديپرس ینگران با و ديرس ناخدا به



 

  بود شده سوار بود،تازه تنها ؟یديند یمشک چشم جوون دختر هي ناخدا؟+

 

 اتفاقات نيا ی همه یرو را چشمش اي گفتيم ديکرد،با نگاهش مردد و نگران دل ناخدا

  بست؟يم

  بزند پس را چشمانش یتو غم و کند حفظ را اش یجد ی چهره کرد یسع

 

 ؟یزنيم حرف دختر کدوم از-

 

،قدشم دختر بابا،همون یا+   بود بلند بود،موهاشم متوسط جوون 

 

  ويکس نيهمچ دميند-

 

 دوستش؟ یامانت بود رفته کجا یعنيکرد، رو و ريز را دلش تمام دلشوره

 

 و بر خوش و زهيم زهير بايتقر دختر هيبودا، مسافرات همه از جدا دختر هين،يبب ناخدا+

 رو

 

  گفت و داد نشان تفکر سرگرم را خودش

 

  باشم دهيد ادينم ادمي-

 

  داد نشان ناخدا به را بود فرستاده شيبرا مت دوستش که را یعکس

 

 دختره نيا رفته کجا یعني بود امانت اون بابا یبودا،ا نيا نين،ببيبب ناخدا+



 

 یزندگ ريمس زور به که است یگناه یب دخترک همان نيا بود شده مطمئن حال که ناخدا

  گفت کردند عوض را اش

 

 !نورايا دمشيند-

 

 بابا یا+

 

  کرد سرش گاه هيتک را دستانش و نشست پله ی لبه

  گفت وجدان عذاب از بود شده پر پا سرتا که ناخدا

 

 ؟یخالد،خوب+

 

  ستمين خوب اصال،اصال نه-

 

 جوون؟ شدهيچ+

 

 نگهش بود گرفته قول کنه،ازميم بدبختم کردم گمش بفهمه قم،اگهيرف بود،امانت امانت-

  خواهرش شيپ اديب کنه فيرد کاراشو تا دارم

 

 سکوت؟ و صبر جز کند توانستيم کار خت؛چهير فرو رتشيغ و شد مچاله ناخدا قلب

  انداخت؟ یم خطر در یگريد بخاطر را خودش یزندگ

 !انداخت ینم آتش درون را خودش و شدينم یراض نکاريا به هم او ها آدم تمام همانند

 

 اومد؟ یوقت یبود کجا+



 

 بمونم یکشت ته اتاقک تو شدم بودم،مجبور بودن،لخت درآورده لباسامو آب تو بودم افتاده-

  بپوشم ارنيب یزيچي تا

 

  ديبخش سرعت یکشت حرکت به و کرد نگاهش نيغمگ

! بود شدند،جهنميم تر کينزد مقصد به قهيدق به قهيدق و رفتيم یکيتار به کم کم هوا

 نبود؟

 !بود

 را اش گمشده کرديم تالش چه هر خالد و کردينم دايپ یراه کرديم تالش چه هر ناخدا

 داد؟يم را اش يیتنها یها روز قيرف نيبهتر پاسخ چگونه افت،حالي ینم

 یکيتار اريد به قيقا با راه ی مهين از خالد و کرد پر را آسمان قلب یرگيت کم کم

 یسخت داستان چه و دنديرس مقصد به یکشت بوق بلند یصدا دنيشن با باالخره و بازگشت

 !مزخرف کشور آن به دنيرس از پس یروزها بود
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 (ساواش)

 

  فشردم دستام تو قشوي و انداختم بهش یتند نگاه تيعصبان با

 

 من؟ زن با یکرد کاريچ ؟یخورد یگه چه+

 



  گفت و ديکش باال دماغشو کنار خون

 

 دهينم جواب چرا یعوض ی پسره نيا دونميبود،نم کردم فيتعر همونکه خودم جان به-

  تلفنشو

 

  گرفت دستمو الکساندر که کردميم کردش ورم صورت ی حواله مشتامو

 

 یغلط چه ديبا مينيبب ميکن هم رو فکرامونو کمي نيايب نکارايا یشده،بجا که ی  کار"

 "رهينم در قصر نباش نگران ميرسيم باهم احمقم ی پسره نيا م،حسابيکن

 

 شدينم کردميم یکار شد،هرينم اما شم آروم کمي تا دميمال چشمامو یکالفگ با

 مت که یا یاونکشت دنيرس محض به سپردم دارا یکشت تموم به و زدم زنگ

 کنن خبرم داد مشخصاتشو

  نبود ازش یخبر چيه اما بودم نشسته که بود یساعت چند

 هر اما گرفتم بار نيهزارم یبرا خائنو مت   کهيمرت اون دوست خالد پسره اون ی شماره

 ی جمله با بار

  شدم مواجه" باشديم خاموش نظر مورد مشترک"

  سيپل به زدم زنگ

 

 ......کي گزارش خواستميم......دينباش خسته سالم.....الو؟+

 

  کرد خاموش و ديکش رو یگوش الکساندر

 

 من به بدش+

 

 ؟یشد وونهيد-



 

 من به بدتش گفتم+

 

 ريدرگ یخوايره،ميگ هممون یپا باشه اومده سرش يیبال درصد هي درصد،فقط هي اگه-

 م؟يش يیجنا یها پرونده

 

  گفتم و زدم پوزخند ها وونهيد مثل

 

 م؟يکن کاريچ یدونيم،مينش ريدرگ نه نه+

 پاشو مينيبب لميف باهم اريب تخمه کيپالست دوتا و پفک بسته دوتا یکي پاشو

 

 .....اما یريدرگ یليخ دونميم داداش-

 

  کردم بلندش و مت سمت رفتم

 

 .گميم اد،پاشويب جا حالم بزنمت کميپاشو،پاشو+

 

  زدنش به کردم شروع که پاش رو ستاديا

 

@skin98 

 نهویسوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  زدميم رو مت داغون یاعصاب و شکسته یقلب با من و گرفتيم جلومو الکساندر



 

 (ايل)

 

 شب یبرا گفتن و دادن یزيتم یلباسا و خواب یجا م،بهمونيشد یبزرگ عمارت وارد

  ميش آماده

  بودم اونجا از فرار راه هي فکر به من و وفتنين ريپ خان چنگ تو کنه خدا گفتنيم دخترا

 بهمون ميدختر هممون دنيد یکردن،وقت نهيمعا دقت با هممونو و بودن آورده یدکتر خانم

  مينر ضعف تا دادن غذا

  گفتم دهيسپ به رو یکالفگ با

 

 کجاست؟ نجايا+

 

  ستين معلوم یزيچ کا،هنوزيآمر ميبر ديشا م،امايا یدب تو گنيم-

 

 :گفتم و کردم پاک اشکامو

 

 ؟یکن تحمل نجارويا تو بودن یتونيم چطور+

 

 خودت ی بردا منو ايب گهيم که هيآدم ست،کدومين خودش فروختن به یراض یدختر چيه-

 دستم؟ کف بزار غاز چندر و کن

 

 هست؟ یچ غاز؟ چندر+

 

 :گفت و ديخند

 

  دميم حيتوض برات بعدا حاال-



 

  نهيآ یجلو کشوندتم و گرفت قرار پشتم

 

  مونده وقتمون از ساعت مين فقط که شو حاضر زودتر فعال-

 

  گفتم یناراحت با

 

  اونجا اميب ندارم دوست من اما+

 

  ميباش اونجا ميخواستينم درصدمون نود االن بود ما نداشتن و داشتن دوست به اگه-

 

  تخت رو نشستم و کردم تنم کردم،لباسمو شونه موهامو و دميکش یهوف

 

 یچ شيآرا پس دختر-

 

 کنمينم+

 

 اما-

 

  کنمينم یعني کنمينم شيآرا گميم یوقت نکن اصرار+

 

  کنن دعوات ديشا-

 

 :گفتم و تر اونور کردم پرت پتورو

 



  بدرک+

 

 یا وونهيد یليخ تو-

 

 !کنن تحملم نطورميهم آوردنم،پس بزور+

 

  نشد موفق اما کنه عوض رو جو کرد یسع

 

 م؟يهست نفر پنج اون نيب ما بنظرت-

 

 قت؟يحق اي یبشنو خوب یزايچ یخوايم+

 

 نه؟ مگه ستين خوب زيچ قتيحق یعني آهان-

 

 !ستين نه+

 

 بگو خوب یزايچ پس-

 

 ستمين بلد تونمينم+

 

 !اياحساس یب چقدر که توهم بابا،دختر یا-

 

  گفتم و چرخوندم اندام خوش و لوند یدخترا نيب دستمو

 

  ان تو منو از تر جذاب و گرتريج یليخ اونا+



 نيآخر ميباش آمارم تو وقتي اگه باشن هاشونو،مطمئن کرشمه و ناز ینيبيکن،نم نگاهشون

  پنجم نفر قايدق! مينفر
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 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 

 دختر ینيب بد یليخ واقعا گهيد تو+

 

  زدن صدامون و اومدن اما بدم جوابشو خواستم

 یقو بودم زدم،مجبور پس چشمامو یرون،اشکايب سمت ميکرد حرکت لرزون یقدما با

  باشم

 نشسته کنارش یجوون پسر و بود نشسته مبل یرو یم،مرديشد يیرايپذ مثل يیجا وارد

  بود

  بلدن لهيم رقص نفر چند که دنيپرس و کردن یپل یآهنگ

  ميکرديم نگاهشون مينبود بلد که يیما و دنيرقص کردن شروع بودن بلد که يیدخترا

 نامعلوم سرنوشتم خواستمينم چرا شدن،دروغ انتخاب نفر پنج از دونفر رقص اون بعد

  شم آزاد و کنم فرار يیجا جابه یتو تا باشم نفر پنج اون جز حداقل خواستيم باشه،دلم

  ستادنيا جوون پسرک کنار و رفتن ذوق با بودن شده انتخاب که يیدخترا

  رو دخترا مشخصات، گرفتن از بعد و انداختن یم هيبق به یشه،نگاه نوبتم تا شدم منتظر

  زد صدا منو نفر نيکردن،اوليم انتخاب

 



  جلو ايب+

 

  کرد شروع که برداشتم جلو به یقدم

 

 ه؟يچ اسمت+

 

 ايل-

 

 سالته؟ چند+

 

 کي و ستيب-

 

 کجا؟ اهل+

 

 بهش که کشور هيه،يترک یايکينزد کردم،هم یزندگ فرانسه تو ندارم،هم یمشخص یجا+

  یکيتار اريد گنيم

 

 ؟یزيريم چرااشک-

 

 شم؟ بدبخت قراره که باشم خوشحال+

 

  نشست شيشونيپ یرو یاخم

 

 ه؟يچ اصوال ادا نيا یايب یخواست آوردنت،خودت زور به مگه-

 



 وار ديتهد و ديکش اسلحش یرو یدست یعل که بزنم یحرف خواستم! نداشت خبر پس

 بدبخت که نباشم نفر پونزده اون جز و کنن انتخابم تا باشم خونسرد کردم یکرد،سع نگاهم

  عرب یها خيش یدستا تو وفتنيم و شنيم

 

 .متاسفم شدم اخالق بد یکم شدم خونواده ن،دلتنگيگيم درست بله+

 

 به دونه هم گهيد یتر،دخترا عقب برم کرد اشاره دست با و بست نقش لبش کنج یلبخند

  دادن جواب سواالش به و کردن یمعرف خودشونو و اومدن دونه

  کردن انتخاب به کرد شروع شد تموم یوقت

 

 خوب مونده یباق نفر پونزده و ميدار الزم گهيد نفر سه شدن،فقط انتخاب خب،دونفر+

  رنيم کجا دوننيم

 

  ديپرس جمع نيب از یکس

 

 آقا؟ عرب یها خيش شيپ-

 

 !نه+

  نيکنيم یراض انيم که رو يیها یمشتر و نيرقصيم کاباره تو

 

 دلم تو کنم،دلينم نکارويا رمميبم اگه ن؟يا گفتيم یشکست،چ غرورم و شد مچاله قلبم

  کنه انتخابم کردميم خدا نبود،خدا

  اسما گفتن به کرد شروع که کردميم دعا دلم تو و بود بسته چشام

 به و نبودم بلند قد یاديز چون نبودم ديد تو اديز زمير ی جثه بخاطر و بودم صف ته

 نشونيب من اسم که گفت صف اول از هم گهيد اسم دوتا بودم کوتاه هيبق نسبت

 ! سرنوشتم راه و بود اسم نينبود،آخر



 عمق نيا و نبود من اسم گفت،اسم رو یا گهيد دختر اسم که بودم رهيخ لباش به منتظر

  بود فاجعه

 ريز زدم بلند بلند و کنم کنترل خودمو نتونستم و زدم پوزخند بودنم فيضع به ناباور

  گرفت شدت هقام هق و هيگر
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  بدم انجام خوانويم که یزيچ و شم مجبور نکهيا از دميترسيدم،ميترسيم یليخ

 و داد نشونم انگشت با بود ستادهيا رمرديپ کنار که یپسر که زدميم هق لرز و ترس با

  گفت

 

 !هيکي نيا از بهتر غرغرو دخترک اون من بنظر اما+

 

 ی همه از گفت،واقعايم داد،راست سر یتپل بايتقر دختر طرف به انگشتشو دنبالش به و

  بودم سطح هي تو باهاشون واقعا اما نبودم بهترم بودم،حاال بهتر نفر پنج اون

 کل یستم،انگاريبا نفر پنج اون نيب و برم که کرد اشاره دستش با بعد و کرد نگاهم یکم

 ی چهره به یناراحت با و ستادميا نفر پنج اون نيب و رفتم یشاد بودن،با داده بهم ارويدن

  کردم نگاه کنه نگاهم لبخند با داشت یسع که دهيسپ

 از بعد گفتن و کردن حموم یراه رو نفر پنج ما و شن آماده تا بردن رو نفر پونزده اون

 ماها از یکي همسر بود قرار که یجوون پسر شيپ یبغل عمارت ميکنيم حرکت حموم

  باشه

 لعنت مت به نيهزارم یبرا دلم تو و افتادم جان یايزبون نيريش و ساواش ادي لحظه هي

  فرستادم



 .اديز یليبود،خ شده تنگ براش یليخ دلم

  ميشد یبغل عمارت یراه شدن حاضر از بعد و حموم رفتم

  ميشد یجوون پسر متوجه شدنمون وارد با

  زدن حرف کرد شروع

 

  نياومد سالم،خوش+

 

 یليخ اون اما مغرورن و یعصب یليخ آدما نيا طيشرا نيا تو شدم،معموال متعجب

  بود خونگرم

 حال کنار یچوب یصندل رو نشست که ميکرد یتشکر

 

 خب،اسماتون؟+

 

 دونستمينم که یا ندهيآ ريبود،درگ ريدرگ ذهنم بيگفتن،عج اسماشونو کردن شروع همه

  شه یچطور قراره

  شد پاره صداش با افکارم ی رشته که بودم افکارم غرق

 

 ؟يینجايا....دختر....یه+

 

  کردم زمزمه یا" هان" جيگ و شد جمع حواسم که داد تکون دستمو ميبغل دختر

 

 ؟یخوب+

 

 نکنم هيگر و باشم یقو کردم یسع

 



 خوبم-

 

 !ینگفت اسمتو+

 

 ايل-

 

  گفت و داد تکون سرشو

 

 درسته؟ کنم انتخاب ندمويآ همسر قراره امروز که ديدونيم+

 

  گفت که دادن تکون سر همشون

 

 دارم یشرط هي براتون+

 

 ؟یشرط چه×

 

 ديق و کنميم پرداخت رو هاش نهيهز کنم،تماميم ازدواج برندش با و زارميم مسابقه هي+

 کنم فراهم براش رو خواديم که یزيچ هر که کنميم
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  بشنون رو حرفش تا بودن منتظر همه

 کيپ ميبود اومده بود،انگار شوخ ميليخ نبود،برعکس خشن و یوحش هاش نوچه اون مثل

  گفت که شد فکرم متوجه دخترا از یکي زد؛انگاريم حرف یشوخ با اونطور که کين

 

 خشونت با م؟يبزار شينما به براتون خودمونو نيبخوا دعوا و اخم با نيخواينم+

 د؟يکن انتخابمون و ديکن دعوامون

 

  ديخند

 

 ستمين یوحش اونقدراهم من نه-

 

  گفت ذوق و یخوشحال با دخترک

 

 م؟يخورينم کتک واقعا یعنيخداروشکر،+

 

 ؟یبخور یدار دوست-

 

  بهيعج یليخ اما نه+

 

 داره قتيحق اما ب  يعج-

 

 :گفت و کرد زدن حرف به شروع خودش ديد مارو سکوت یوقت و ديخند پسر

 

  شرط   ستين حرف که البته ن؟يبشنو رو حرفم تا نيا خوشگل،آماده یدخترا ل  ينا من اسم-

 



  کردن زمزمه یا" آره" من جز به همشون

  گفت و سمتم کرد رو

 

 اومده؟ شيپ یمشکل+

 

 !نه-

 

 ؟یا ینطوريا چرا+

 

  شما مثل ستمين شوخ اديز مدلمه-

 

  گفت و کرد کج لبشو

 

 !یبد مدل چه+

 برام غذا دونه هي ینفر و آشپزخونه برمتونيبنده،م شرط سراغ ميبر حاال خب خب

  شهيم همسرم آشپز نيبهتر عم شکمو یليخ که يیاونجا ن،ازيکنيم درست

 

 بگه کردميم خدا ،خدای  آشپز ستمين بلد که یکار شد،تنها دم،فاجعهيکوب ميشونيپ تو دونه هي

  نگفت که نگفت اما دهيم بهمون گهيد کار هي و شهيم کنسل

 

 !ینشد خوشحال اديز انگار ا؟يل+

 

 من؟-

 

 آره+



 

  نداره حرف ميم،آشپزيخوب آشپز یليخ من نه،اتفاقا-

 

 ميکن فيتعر و مينيبب+
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  ميشد آشپزخونه یراه که بودم رهيخ غم با

  بدم انجام چطور دونستمينم یحت

 اخماش با هوي که کردميم کرديم یکار پختن،هر کردم شروع و کردم ديتقل ميبغل دختر از

  شدم مواجه

 

 یليخ نکن،دستپختم نگاهم اونطور ستمين بلد یچيه من نينباش،بب ديزي خدا تورو یوا+

 نکن غرغر خدا تورو افتضاح  

 

  داد ادامه کارش به و انداخت بهم یچپ نگاه

  کردن ديتقل کردم شروع

  شست مرغارو و کرد خرد جارويهو

 

 شتيپ+

 



 ام؟ گربه مگه-

 

 بپرسم؟ سوال هي گماير،مينگ افهيق حاال خب+

 

 .بپرس-

 

 بگم؟ ديبا یچ هيچ غذا اسم بپرسن اگه یعنيه؟يچ غذات اسم+

 

 مرغ-

 

 !گوسفنده کردميم فکر من! ايگفت شد خوب+

 

 کرده،خورشت سرخ مرغ،مرغ گميم دختر،دارم یخنگ تو چقدر-

 

  شد مشغول دوباره و ديخند که کردم زمزمه یا" آها" یخنگ با

 ميدست بغل دختر از ديتقل به و برداشتم یزيت یچاقو و کردم خرد قرمزم یها فلفل

  کردم خرد هم قارچارو

 دختره مواد و بود کوله و کج بزرگو و درشت من یانداختم،موادا هيته مواد به ینگاه

 شده دهيچ دقت با و مرتب

  بود یکوفت چه گهيد نيا

 غذاهامونو همه دوساعت از بعد و کردم آماده زويچ همه و کردم ديتقل رو دختره یکارا

  کنه وتستش اديب لينا تا ميديچ زيم یرو

  بود شده مرداب نيب یشناور مرغ مثل غذام

  لينا به برسه چه بود اومده بدم افشيق از خودمم یحت

  وگفت کرد یمکث من یغذا یرو و انداخت ها غذا به ینگاه و اومد

 



 ه؟يچ نيا+

  دادم نشون رو دختره یغدا انگشتم با و رفت ادمي غذا اسم چرا دونمينم

 

 اوناست از-

 

  کردن تست کرد شروع و داد باال ابروهاشو

 :گفت تعجب با ديرس که من به و خورد لذت با غذاهارو همه

 

 ه؟يچ گهيد نيا+

 

 :گفتم طلبکار

 

 گهيد غذا-

 

 :گفت و بشقاب تو گذاشت قاشقو

 

  دهيم یکار هيادو و ليزنجب یبو هم شدت به نه؟يريش چرا+

 

 دا،خبيسف اون از هم زردا هيادو اون از گه،هميد ختير نارويهم هم دختره اون خب-

  گهيد بود شکر

 

  شيشونيپ تو ديکوب دختره

 

 نمک دهيسف اون و بود زردچوبه زرده اون+

 



  ديخند بلند لينا که بستم ميخرابکار از چشمامو

 

 .اومد خوشم جذابن،ازت خنگا+

 دختر،همونطور نيا هيعال یليخ طرف هي ايل مال اما طرف هي همتون یآشپز خانما خب

  رهينظ یب شيآشپز واقعا کرديم فيتعر خودش از غرور با که

 .انداخت یم کهيت بهم یه و زديم حرف

  گفتم یکالفگ با که بگه یا گهيد زيچ خواست

 

 بگم بهت رو یمهم زيچ هي ديبا ل،منينا-
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 شده؟يچ+

 

 بهت بگم ويقتيحق هي خواميم-

 

 شنوميبگو،م+

 

 دارم من،شوهر-

 

 کرد یاخم

 



 ....نـ دختر یعني+

 

 دخترم-

 

 !مونهينم یحرف پس+

 

 ....اما-

 

 ینبود نجايا االن یخواستيم شوهرتو اگه+

 

 .....اما-

 

  ندارم کلکل ی حوصله+

 

  گفت و جمع سمت کرد رو

 

،متاسفميليآ من منتخب دختر+  .ن 

 

  کرد نگاهش خجالت و یخوشحال با نيليآ

  گفت دخترا از یکي و

 

 نيکنيم کاريچ مارو+

 

  کم کم نيريم ن،شماهميبمون فعال-

 



 م؟يمونيم نجايباشه،اما،ا+

 

 .آره شدن فروخته وقت تا-

 

 از که زدم یبفروشه،پوزخند شرتيت خواستيم انگار شدن فروخته گفتيم جور هي

  اتاقا سمت کنه مونيهمراه و کنه تفاوت یب کرد ینموند،سع دور چشمش

  ميشد اتاق وارد خورده شکست لشکر مثل یچهارنفر

 

 بود خوب یليخ من یغذا:یال

 

 نيريش مرغ عمرش تو حاال تا ببندم شرط بود،حاضرم خوب یليخ منم مال واال+

  بود نخورده

 

  گفتن و دنيخند

 

 !ینوبرش که تو×
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 دميکش دراز تخت رو و زدم یلبخند مچهين

  بارو نکبت یزندگ نيا کنم تموم تونستميم کاش یا



  دميد رو غيت ی بسته و کردم نگاه حمومو تو و شدم بلند

 چشمامو و رگم یرو بود،گذاشتم زيت یليدم،خيکش روش یداشتم،دست برش و زدم یلبخند

  بستم

 

 (ساواش)

 

  دميکش داد و دميکش موهام تو یدست یکالفگ با

 

  دهينرس هنوز هم یکشت ن،اونيزم تو رفته شده ست،آبين جا چيه هان؟ ميکن یغلط چه+

 ــــوونـــــــــــــــــــــهيد ؟یفهميم شميم وونهيد دارم من

 

  یچ همه شهيم پسر،درست باش آروم-

 

  اومد یکشت بوق یصدا که نشستم ايدر کنار سنگ تخته یرو

 مقل برام برسه تا کردميم صبر ديبا که یا لحظه سمتش،هر رفتم و پاشدن سرعت به

 گذشتيم سال نيچند

 سمتش رفتم عجله با که ستاديا باالخره

 

  ناخدا؟+

 

  دميکش داد و شدم شيکشت د،سوارينشن صدامو

 

 ناخداااااا؟+

 

 نجاميا من بله؟ شده؟يچ-



 

  ديپرس که شدم اتاقک وارد

 

 ه؟يچ-

 

 ؟یرفت کجا االن ناخدا+

 

 چطور؟-

 

 بگو خدا تورو+

 

  یدب بردم مسافرامو-

 

 نشونش و آوردم ارويل عکس لرزون یدستا درآوردم،با مويگوش و کردم پاک اشکامو

  دادم

 

 نشون؟يب بود نميا+

 

  گفت و انداخت بهمون ینگاه

 

  ويکس نيچن دميند نه،من-

 

 تو یکشت فرستادش،سوار زور به یعوض هيکردم، گم ن،زنمويبگو،بب خدا تورو ناخدا+

 هي نگم،بحث یچکيه به یچيه دميم قول بگو،بخدا یدونيم یزيچ اگه خدا شده،تورو

 خونوادست

 



 دادم ادامه و دميکش باال دماغمو

 

  گرفتن؟ ازت عشقتو منو،تاحاال وضع و سر نيلطفا،بب+

  بگو شيديد اگه یپرستيم یک هر به تورو

 

 :گفت و انداخت بهم ینيغمگ نگاه

 

 گرفتنش اونا-

 

  دنشوينکوب و کردن تعجب کردم ستاد،حسيا قلبم

 

 ا؟يک.........ــــــيک.......ـيک+

 

 .ايقاچاقچ-

 

 زدم لب یناباور با و نيزم رو خوردم سر و سرم رو گذاشتم دستامو

 

 "خدا خود   اي"
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  زدن حرف کرد شروع الکساندر

 

  بودن؟ نفر چند+

 

 داشتن اسلحه اما رميبگ جلوشونو بودن،خواستم مرد تا سه-

 

 کردن؟ قاچاق دخترو چندتا+

 

 تا ستيب-

 

 آقا؟ هست ادتي افشونيق از یزيکنه،چ لعنتشون خدا+

 

  نداشتن بند آره،رو-

 

 گه؟يد بود دختر نيهم یمطمئن ناخدا+

 

 آره-

 

 نشست کنارم و اومد الکساندر

 

 ؟یخوب+

 

 باشم؟ خوب تونميم یچطور-

 

 ....نيبب ساواش+



 

 کامال بهش نسبت هنوز   که هنوز اما دارم دوست ارويل یليخ ن،درستهيبب تو الکساندر-

 عنوان پدربزرگش،به یآشنا پسر تو،با مت،با با اسمش چون چرا؟ یدونيستم،مين معتمد

 و بود زبونا رو اسمش شهيمت،هم نامزد عنوان ا،بهيح یب دختر هيعفت، یب دختر هي

 زدنيم حرف من زن ی درباره نايا به راجع همه

 گرفتست دلم یليباشه،خ خودم مال فقط و فقط زنم خواديم دلم باشم عاشق چقدرم هر

 

  دادم ادامه و خوردم بغضمو

 

 بتونم تا باشه یراه هي خواديم دارم،دلم یبد نم،احساسيدلچرک نامرد،ازش یايل اون از-

  برسونم آرامش به مويلعنت قلب نيکنم،ا ثابت خودم به بودنشو یزندگ زن و صداقت

 

 :گفت و شد بلند و شونم رو زد دوبار

 

 همراهته؟ پولت فيک+

 

 آره-

 

 :گفت و ناخدا سمت کرد رو

 

 ميبر کن شيآت ناخدا+

 

 م؟يبر کجا-

 

 یبرد گلمو دسته خواهر االن که يیهمونجا+

 



 ......االنــ من اما-

 

 :گفت و آورد رونيب دالر دسته هي پولش فيک از

 

 .بره در تيخستگ ريبگ ايب+

 

 پردردسر دخترک دوارميداشتم،ام شيپ در رو یدراز کرد،سفر حرکت و گرفتتش ناخدا

 باشه سالم ميزندگ
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  کنارم اومد الکساندر که کرد حرکت

 

 انقدر و شناختميم متم من شناسم،امايم رو ايل نباش نگران بگم خواستميم راستش+

 شد یعوض

 بهت ايل بودن صادق و بودن خوب اثبات یبرا یراه هي حتما اما بدم تيدلدار نتونم ديشا

  نباش نگران ميکنيم دايپ

 

 .یهوم،مرس-

 

 زد شونم یرو دونه هي

 

 شه؟يم تموم چطور بنظرت+



 

 مت قتل با اديز احتمال به-

 

 ؟یکن درست دردسر خودت یبرا یخوايم نگو چرند+

 

  بشنوم اسمشو ديبا اميم راست رميم چپ شه ميبدبخت باعث ديبا خستم،همش یليخ-

 

  کنن رييتغ توننيم آدما بنظرم+

 

  کنمينم فکر تو مثل اصال من اما-

 

  دمشيچش و کنميم درکش کامال من ،امایکنيم فکر فقط تو چون+

 

 ه؟يچ منظورت-

 

 من بود،اما یا یعال و خوب آدم واقعا گذشته م،اونيشد برعکس قايدق مت و من+

 نبود خودم بخوابم،دست تنها تختم رو شب هي شدينم که یبود،درحد باز دختر یلينه،خ

 کردم،تو یباز رفتم،دختر کردم،زندون یبگ که یکار بود،هر شده عادت برام انگار

 رو یمار یوقت شدم مونيپش کارهام همه شدم،از مونيپش واقعا کردم،اما تجاوز یمست

  دميد

 کردم،اما ترک اون عشق به همشو اما رفتم موادم و یخودکش شد،سمت یزندگ برام اون

 بهش کنميم تقال چقدر نداره،هر اعتماد بهم و کنميم تکرار گذشتمو گهيخواد،مينم منو اون

 کنمينم گهيد واقعا االن کنم،اما قانعش تونمينم جوره چيشه،هينم خودمو کنم ثابت

  نکارارويا

 حسابدار دختر بود،با یکار ی پرونده هي یبرا یدب بودم اومده که یبار نيآخر ادمهي

  شدم اخراج گرفتن مچمونو هم رو ميبود ختهير

  شدم عوض وقته یليشدم،خ عوض واقعا اما ندارم یخوب ی گذشته درسته



  ميندار یا گهيد راه ستين باهام دلش...یدونيخب،م اما

 

 ....پسر اوه-

 

  کردم بغل هاشو شونه

 

 داشت؟ لج سر باهات خونه تو نيهم یبرا-

 

 .من عشق نه ما عشق که ممنوعست،البته مت مثل ماهم عشق آره،انگار+

 

 !مردم نيا داشتن درد دم،چقدريخند تلخ

 

 الکس-

 

 جان؟+

 

 !یبود یباز دختر کار تو قبال یگفت ؟یشناسينم ويباند تو-

 

 .برام اورديم لوند هي یشب اون کردميم هماهنگ یکي با من نه+

 

 آها-

 

  خورد زنگ شيگوش که شدم ايدر به رهيخ ديناام

  داد جواب و برداشت

 



 الو؟+

 

  گهيم یچ خط طرف اون دميشنينم

 

 ....ادينم صدات ؟یندارم،چ کاباره حوصله نه،نه ؟یچ+

 .......نه

 

  گفت کنکاش و تعجب با هوي

 

 د؟؟؟؟؟ي؟جدیچ+

 

  دوختم بهش گنگمو نگاه که کرد نگاه بهم لبخند با
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 ��تر اضافه یکي نميا

 

 هشتوچهلوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کرد قطع ويگوش

 

 شده؟يچ+

 



 یچيه-

 

 بود؟ شل شتين یچيه یبرا+

 

 گذاشتن خوب دختر تا پونزده گفتيم هست،دوستم بزرگ یليخ ی کاباره هي نجاين،ايبب-

  رقصنيم مهمونا یبرا اونجا،امشب

  اونجا از ميکن دايپ یرد هي بتونم ديشا

 

 ؟يیخدا+

 

 .آره-

 

 محکم چشمامو و کردم تصور رو ايل برقصن مهمونا یبرا قراره گفت نکهيا یادآوري با

  کنم پاک ذهنم از مزخرفو افکار نيا تا بستم

 زد داد ناخدا که بود شده شب مهين بايتقر گهيد ميبود نشسته که بود دوساعت کينزد

 "ميديرس"

  ميشد یکشت توقف منتظر و ميشد بلند عجله با

  الکساندر سمت کردم رو ستاديا یوقت

 

 کابارست؟ کدوم خب+

 

 ؟یبر یخوايم نکنه-

 

 همونجا؟ ميکن ول ارويل یخوايم ؟یچ ؟پسیشد وونهيد+

 

 اونجاست؟ ايل یدونيم کجا از تو-



 

 مـــــــــــــــــــت بهت لـــــــعنـــــــت اهــــــــــــــــــــــــه یوااااا+

 

  باش آروم سيس،هيه-

 

 الکساندر فرستادم،بايم لعنت بودن حالم نيا باعث که يیآدما تک تک به و دميکشيم داد

 ميشد هتل یراه

 بود نشسته کاناپه یرو که ی،دختريیدستشو سمت رفت الکساندر ورودمون محض به

  گفت

 

 بود؟ الکس اون+

 

 ؟یچ-

 

 رفت؟ کجا+

 

 !رستوران-

 

 ؟یچ+

 

 ه؟يچ برا گهيد رفتت کجا گهيد يیدستشو رفت یديد خودت خانم-

 

  کرد نثارم یبداخالق و روزنامه تو برد فرو سرشو

 

 ؟یبود من با+



 

 ؟یچ-

 

 اخالق؟ بد یگفت من به+

 

  گفت لهجش همون با

 

 خوبه؟ حالت-

 

 نه+

 

  ستاديا جلوم و رونيب اومد الکساندر که صورتم تو کرد پرت رو روزنامه و شد بلند

 صورتش تو کوبوندم رو روزنامه بزنه یحرف خواست تا

 

 داداش؟ یزنيم چرا آخ+

 

  ايدن نيا از ینر دهيند بدم بهت شويادگاري تو،گفتم یجا به زد منو تيجون دوست-

 

 ه؟يک ميجون دوست+

 

  گفت و بست چشماشو و من سمت برگشت که دادم نشونش رو دختره و گردوندم برش

 

 خدا،رفت؟ اي+
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 نهوچهلوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 بود؟ یرفت،ک آره-

 

 عمم+

 

 ؟یچ-

 

 ! بود بابام،عمم ه؟خواهريچ یدونينم عمم،عمه+

 

 یناسوريدا کرد فکر لحظه هي خدام ؟یگفت خدا اي یاونجور عمت دنيد خاطر به داداش-

  یديد یزيچ

 

  بخدا بدتره ناسوريدا از داداش+

 

  دميخند

 

  یداشت یجوون ی عمه عجب یول-

 

 احمق بوتاکس   همش+

 

  بود خوب بوتاکسم بدون-



 

 ها هيزيچ خوب اهميح ستمين که ینيزم بيس یهو+

 

  ديخند اونم که دميخند

  گفت که ميشد اتاقمون وارد باهم

 

 تو مال من،کاناپه مال م،تختيکن خوب ی معامله هي ايب+

 

 خوبه؟ معامله نيا یکجا-

 

 دونمينم+

 

  خودم مال خنگ،تخت-

 

 رينخ+

 

 ميخوابيم نيزم رو جفتمون پس-

 

 گه؟يد هيشوخ+

 

 نه-

 

  کرد پهن نيزم رو پتوشو و ديخند

 

 بخدا دهيرس کجا به کارمون نيبب+



 

  هست که نهيهم یاين یخواستيم-

 

 خجالت گنده ده،مردکيخواب دميد که دادم شدم،تکونش ساکت بعد قهيدق چند و ديخند

 بود فرش رو نصفش بود بلند شد،بسيم قطع پاهاش کرديم باز درو یکس کشه،اگهينم

  کايسرام رو نصفش

 هيبودمش،ثان دهيند که بود م،دوروزيزندگ کل بود شده مدت نيا که يیايبودم،ل ايل فکر تو

  کنم یغلط چيه تونستمينم و بودم نشسته ینطوريهم من و گذشتيم ها

  شدميم وونهيد داشتم

  شميم وونهيد بگذره گهيد کمي اگه واقعا

  من؟ چرا ايخدا آخه

 فقط؟ من سمت یريبگ دستتو ديبا هست اتيدن نيا تو آدم نهمهيا

  نبرد که نبرد خوابم اما شدم جا جابه یکم و دميکش یقيعم نفس

  کنه شارژ حسابمو تا دادم اميپ ايما به برداشتم مويگوش

  شهيم تموم یزيخونر و خون با داستان نيا بودم مطمئن و زديم شور یجور بد دلم

  دميخواب و شد گرم چشمام کم کم

** 

  شدم داريب پاهام خوردن تکون با صبح

 

 ه؟يچ+

 

 ميبر ديپاشو،با-

 

 االن؟+

 

 بدو آره-



 

  شدم حاضر و شدم بلند

 

 ايل دنبال که ميکن حرکت م،بعدياريب ريگ نوچه دوتا یکي م،بعديبخر لباس ديخر ميبر اول+

 ميبگرد
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 پنجاهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفتم یا باشه

 

  کنم حل تونميم هارو نوچه+

 

  دادم سفارش دميجد عطر هيدادم، سفارش لباسارو منم-

 

 نموند،موند؟ یزيباشه،چ+

 

 گهيد نه-

 

  گهيد کن حرکت ؟یا یچ معطل پس+

 

  ها بازه شبا شتريب کاباره-



 

  نبود ادمي آره هوف+

 

 ساواش نباش نگران-

 

 ستمين+

 

  معلومه افتيق از آره-

 

  کاباره سمت ميکنيم حرکت و نداره یبيع گفت که دميکش یپوف

  ميکرد حرکت و ميشد نيماش سوار

  خورد گوشم به یميمال کيموز یصدا

 

 عزاخونه؟ اي کابارست+

 

 !خونه خراب یبگ یتونيم-

 

 کردميم باشه،دعا نجايا خواستمينم یاد،وليز یليبودما،خ ايل دلتنگ یليدادم،خ تکون یسر

  نمشينب نجايا

 مواجه بود شده ديتول مردا یگارايس و پايپ از که دود از یاديز حجم با که ميشد وارد

  ميشد

 نشستم ها یصندل از یکي یرو و کردم یا سرفه

 الکس با زدن کيپ کردم شروع و دادم سفارش مشروب یا شهيش

  گفت دهيکش يیصدا با الکس که ختمير رو یازدهمي

 



 ــــس؟ين بس.....بسـ...داداشــــ+

 

 :گفتم خودش مثل و رفتم باال کويپ

 

 چشاشــــــــــو....چشــــاشــ......نکردمــــــ.......فراموووشــــــــ هنوز-

 

 بدنم طرف دو دستام و یصندل رو افتادم باز طاق و حال یب که ميزديم کيپ تند تند

 شد زونيآو

  بود یرو ادهيز یکمي روز هي یبرا و نداشتم نا گهيد

  ديکش نميس رو دستشو و کمينزد اومد یا یمشک چشم دختر

 

 ا؟يل......ــــيل+

 

  بود؟ ايل جونم؟اسمش-

 

 که جان مثل.....مثــــــ گهيد ـــــاعهيل اسمت ــــه؟يچ بود ايل..... اسمشــــ+

 يیايل تو جانم من.....گهـــــيم

 

 !آره....زمممميعز آره-

 

 دنيبوس کرد شروع و برد فرو گردنم تو سرشو و ديخند مستانه که کردم یا سکسکه

 لبامو کرد شروع دوباره و پام یرو نشست،نشستيم گردنم یرو سشيخ یها بوسه

  رفت راهنميپ یها دکمه سمت به یلوند با ديبوسيم که همونطور و کرد شکار

 شد جدا ازم و آورد کم نفس که کرديم بازشون دونه دونه

 ...و شدم کترينزد بهش و تر جلو رفتم و گرفتم قاب صورتشو دستام با
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 ️❤بزارم زودتر شدم مجبور شم ان موقع اون تونستمينم ديببخش

 

 کيوپنجاهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کردم دادنشون یباز به شروع و گذاشتم لباش رو لبامو و 

 !نبود ايل اونکه اما

 

 !یستــــين ايل.........کـــــهــــ تـــــــــو.......تـــوووو.......تـــــ+

 

 سست یقدما باهمون و دادم هلش که ديسيل سيخ چسبوند،گردنمو بهم خودشو و جلو اومد

  بستم چشمامو و روش کردم پرت شدم،خودمو یخال تخت متوجه و شدم یاتاقک وارد

*** 

  دميد کنارم الکساندرو و کردم باز چشمامو درد سر با

 

 شده؟يچ+

 

 ست؟ين ادتي-

 

 !نه+

 

 ميبود شده مست نشده یخاص زيچ-



 

 مست؟+

 

 اد؟ينم بهمون نکنه-

 

 ؟یريگيم پاچه هيچ+

 

 ....اون....خب-

 

 بود منتظر که کرد اشاره در یجلو دختر به

  گفتم پوزخند با

 

 اون؟+

 

 ....شد زيچ-

 

 ؟یکرد انتيخ یمار نگو،به ادامشو+

 

  ديکش توهم اخماشو

 

 !بودم نبود،مست که خودم خواستم کرد،به زور به-

 

 گهيد بره کن هيتسو ستاده؟يوا اونجا ست،چراين مهم+

 

 باشه-



 

  اتاق تو اومد دختره به دالر چند دادن از بعد و رفت

 

 گذشت؟ خوش+

 

 ؟یزنيم حرف حال و عشق از تو بودم مست گميم دارم داداش-

 

  نکن داديب و داد حاال باشه+

 

 ...ساواش-

 

 جان؟+

 

  ستين هم ايل اسم به یکس نشونيب ست،اصالين دخترا نيا نيب ايکردم،ل صحبت من-

 

  زدم یتلخ لبخند و شد دهيخم هام شونه

 

 گهيد یجا هي ميريم شهيم دايپ که باشه،باالخره+
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 دووپنجاهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 



  ميکرد حرکت و داد تکون یسر

  بود شلوغ یليخ یليبود،خ شهر یباال یتو که یا کاباره تو ميرفت

 کلفت ليسب یمردا یبرا که دميد رو یلوند یدخترا شيپ دفعه مثل دوباره که شدم وارد

  خندنيم مستانه مستانه و رقصنيم روشون به رو

 

  نباشه نجايا ايل کن دعا+

 

 !گذشته هم خونه خراب از! کجاست گهيد نجايا! کنميم نکارويهم دارم-

 

  مت بهت باشم؟لعنت زنم منتظر کاباره تو ديبا کردم،چرا یاخم

  زدم لب تيعصبان با

 

 متو دهن دارم که لحظه اون یبرا کنميم یشمار م،لحظهيبرگرد زودتر کن دعا+

 کنميم سيسرو

 

  نده کشش کرده یغلط هي کن ولش گهيد خورد کتکشو اونم-

 

 ! گردميم ها کاباره تو زنم دنبال دارم غلطش خاطر به ؟یکنيم یشوخ+

 

 ...یول فهمميم داداش-

 

  الکس نداره یول+

 

 باش-

 



  اونجاست کاباره صاحب گفتنيم که یاتاقک سمت ميرفت

 

 سالم+

 

 دييبفرما سالم-

 

 نگاه ما به که همونطور و برداشت کمد از یا یتور یمشک لباس و شد وارد یدختر

  رفت کرديم

 

 نشونياومدن،ب کجا از آوردن براتون که ینفر پونزده نيا ميبدون ميخواستيم ما ديببخش+

 هست؟ هم ايل اسم به یکس

 

  گفت و کرد نگاه یکم

 

 !ستين نه-

 

 آوردنشون؟ ايک نيدونينم+

 

 متاسفانه نه-

 

  گفت یا ممنون باشه و ديکش دستمو الکس که بگم یزيچ خواستم

 

  بدونه ديکم،شاي بپرسم یکرديم صبر خب+

 

  سيپل شيپ ميريشه،مينم گرم یآب نايا از-



 

  سمتمون اومد دختره همون که ميبر ميخواست

 

 ن؟يگرديم یک دنبال+

 

  دادم جوابشو کنکاش با

 

  نجايا آوردنش اشتباها کنميم ا،همسرم،فکريل-

 

 ن؟يدار ازش یعکس+

 

  کردم یاخم که انداخت بهم ینگاه عشوه با

 یصدا با هوي و کرد نگاه یدادم،کم نشون بهش ارويل عکس و کردم باز مويگوش قفل

 گفت یبلند نسبتا

 

 زنته؟ دختره نيا عـــــه+
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 سهوپنجاهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  گفتم ذوق با

 



 ش؟يشناسيم+

 

  داد تکون یسر

 

 کجاست؟ یدونيم خب+

 

  نه-

 

 ؟یچ پس+

 

  کردن انتخاب اونو-

 

  نييپا کرد پرتم یبلند از یکس کردم احساس

 

 کردن؟ انتخابش+

 

  بره خواستيم زديم زار همش کرديم هينمون،گريب بودنش آورده یکشت آره،تو-

 

  شد مشت دستام

 

 شد؟ یچ خب؟:الکس

 

 خان یبرا نفرو هي خوانيم نفر پنج اون نيب کردن،از انتخاب نفرو م،پنجيبود نفر ستيب-

  بفروشن رو گهيد یچهارتا کنن انتخاب بزرگ

  بردن نفر پنج اون با رو ايل



 

 کجان؟ االن اونا یدونينم+

 

 نه-

 

 بفروشنشون؟ ايک به قراره یدونينم+

 

  داد تکون سرشو

 

 بخدا نه-

 

  یمرس باشه+

 

  مياومد رونيب کاباره از و داد بهش یدالر چند الکس

 

 م؟يکن کاريچ ديبا حاال خب....خب....خب+

 

  ميکنيم شيکاري االن باش آروم کن کن،صبر صبر-

 

 :گفتم بغض با و زدم پس اشکامو

 

  بردن؟ بزور امويل یديد خت؟يريم اشک گفت یديد ؟یديد+

 

  کرد بغلم مردونه و اومد
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 چهاروپنجاهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 من؟ چرا ايخدا آخه بود؟ شده چم من

  گفت و اومد رونيب بغلم از

 

  کنميم حلش االن بزار+

 

  گرفت تماس یکي با و برداشت شويگوش

 

 طرف اسم.......شب؟ تا........خواميم یفور....یدب تو....خوبم پارتنر هي دنبال.....الو؟+

 دايپ بگرد چه من به......خواميم اونا آورده،از نفرو ستيب تازه نيبب.......ه؟يچ

 تا.....هياوک ستين یمشکل نه.......باشه باشه......دميم دوبرابرشو......کن

 خداحافظ پس باشه..ده؟.........؟یک  

 

 بود؟ یک-

 

  اورديم زن واسم شهيهم کهياون+

 

 خب؟-

 

  دهيم خبر شب ده تا بگرده،گفت سپردم بهش+

 



 س؟يپل شيپ مينر-

 

  بهتره یليخ مينر اگه بنظرم+

 

 ....یول-

 

 !ميمجبور+

 

  شدم همقدم باهاش و دادم تکون یسر

 

 م؟يکن ديخر کمي ميبر-

 

 ؟یچ یبرا+

 

 ست؟ين گرسنت-

 

  رهينم نييپا گلوم از یزيچ نه+

 

 خودتو؟ یدار نگه گرسنه یکن قهر ها بچه مثل یخوايم داداش اليخيب-

 

 ندارم اشتها+

 

 باشه-

 

  دميد رو هيشبيد خانوم همون که ميشد یرستوران وارد و ميرفت



 

 ...الکس عه+

 

 ها؟-

 

 !عمت+

 

  تيشخص یب خودت ی عمه-

 

  دميخند

 

 !نشسته اونجا عمت خودم؟ مال یگيم که دادم یفحش مگه آخه+

 

 کو؟ خدا اي-

 

  ميديشن عمشو یصدا که بره رونيب رستوران از خواست و کرديم نگاه داشت

 

 !ونيآقا سالم به به+

 

  سمتش رفت یمصنوع یلبخند با الکس که ميبرگشت

 

 ؟یبودم،خوب دلتنگت جوون،چقدر عمه-

 

 ؟یخوب خوبم،تو+

 



 ستمين بد منم-

 

  گفت و من سمت کرد رو یالک که کردن سکوت کمي

 

 !هستن جان ايل ی خاله+
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 پنجوپنجاهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  دادم سالم و جلوتر رفتم

  کردم لش مبال از یکي یرو و تر اونور رفتم و گفتم یا اجازه با که زدنيم حرف داشتن

  گفت که شديم رد داشت یخدمتکار

 

 د؟يببخش+

 

 دييبفرما بله-

 

 ......راستش+

 

  گفت که کردم نگاهش یکم

 

 ن؟يمجرد شما+



 

 گفتم و دميخند

 

  نه-

 

 آهان+

 

  ندارم مجدد ازدواج قصد بله-

 

 ....یول نبود ازدواج دوستمم قصد+

 

  بمونه یا یول گهيد نکنم فکر-

 

 نيگيم درست بله+

 

  رفت و ديخند کوتاه

 یچشما اون ادي آروده،دوباره خبر ايل از برام کردميم فکر زديم صدام یک هر روزا نيا

 من؟ بودم شانس بد انقدر خت،چراير بهم شتريب ذهنم و افتادم معصومش

** 

 (بعد ساعت چند)

 

  الکس سمت کردم رو

 

 ؟یزنيم زنگ یک به+

 



 یمار-

 

 !؟یمار+

 

 نگرانشم ساواش دهينم جواب شويگوش-

 

  ميبود دهيفهم االن تا بود شده یزيچ اگه نترس خودش واسه هيخانوم ستين که بچه+

 

 خدا به صداشم دلتنگ یليخ-

 

  دميخند

 

 گرفتست کجا از پسرمون دل بگو پس+

 

 گفت یم و ديخنديم که بود یمار یکرد،صدا یپل رو يیصدا و نييپا انداخت سرشو

 !"الکس رررريبخ باش،شب خودت مواظب"

 

 ؟ی  مار یصدا+

 

 !آره-

 

 هست؟ یک   مال+

 

  بودم کرده رهيذخ ساشيو تو کنم،از عالقه ابراز بهش نکهيا قبل-

 



  زدم یکوتاه لبخند

 

 نه؟ مگه قشنگه عشق+

 

 تلخه شتريب بنظرم-

 

 کنم حس تونميرفته،م االن بود،اما یزندگ خود دم،اونيفهم عشقو یمعن ايل با من اما+

 دنيتپ اطرافمو،آروم بودن کور و سوت کنم حس تونميبودنمو،م ناراحت و بودن فيضع

 قلبمو دنيتپ ذوق یقلبمو،ب

 

 مگه؟ ستنين! گهيد تلخن نايا-

 

 !برام شهيم نيريش همش لبخندش یادآوري با+

 

  گفت و ديخند

 

 نه؟ مگه اوردهين پس برده دلتو کوچولوم یآبج-

 

  خورد زنگ الکس یگوش که دميکش موهام تو یدست و دميخند جون یب خودش مثل
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 ��شتريب دوتا نميا یول فردا یبرا بودم گذاشته دوتارو نيا نکيا با

 

 ششوپنجاهوصد_پارت#



 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گو بلند رو بزاره کردم اشاره که داد جواب

 

 الو؟+

 

  سالم الو-

 

 آقا؟ نيخوب+

 

 ؟یکرد دايپ خوبم-

 

 نيهم یاعضا از یکيکنه، یعروس قراره آورده دختر تازه لينا اما نکردم دايپ نه آقا+

 نيبر نيتونيم بفروشه خواديم که رو ینفر چند داره اون بلدم اونو ی باندست،خونه

 اونجا؟

 

 آدرسشو بده آره آره-

 

  کرد قطع یخداحافظ و تشکر بدون الکساندر و گفت یآدرس

  گفت و بغلم ديپر

 

 ممممممممميکرد داششششيپ+

 

 شتريب مردا کنن؟ينم هيگر مردا گهيم یک زدم پس چشممو گوشه مزاحم اشک و دميخند

 !تلخ یلبخندا کنن،بايم هيگر گاراشونيس با مردا! کنيم هيگر زنا از



 بود داده که یآدرس سمت ميکرد حرکت

  ميکرد حرکت و ميگرفت یا یتاکس

 

 م؟ينيبب یچ قراره بنظرت+

 

 نه؟ مگه یا یقو یليخ تو دونم،اماينم-

 

 !باشم یقو اديز نکنم فکر+

 

  شونم رو زد

 

 اد؟يب سرمون تا یبزن بد نفوذ یخوايم پسر-

 

 ندارم یخوب حس یول نه+

 

 جاشو  مدت همه نيا بعد نهيا نداشتم،مهم یخوب حس بودم عشقم دنبال نجاهايا منم اگه-

 نه؟ مگه ميکرد دايپ

 

 ....که ترسميم یآره،ول اوهوم+

 

  حرفم نيب ديپر

 

 !س،نترسيييه-

 

  ارويل کنم دايپ یکرد تالش انقدر و یاومد باهام که ممنونم+



 

 .ميندار حرفارو نيا که ما فستيوظ-

 

 "ميديرس:"گفت و ستاديا یتاکس

  شدم وارد دمويکش یقيعم م،نفسيشد یسرسبز و بزرگ عمارت وارد و ميشد ادهيپ

  بود کنارش یبانمک و تپل بايتقر دختر و بود نشسته مبل یرو یا چهره خوش پسر

 

 ....سالم+
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 هفتوپنجاهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  زد یلبخند و شد من جمع حواسش

 

 .دييبفرما سالم-

 

 ......زهيچ....ما+

 

 شمان شيپ نايگلچ از تا چهار م،گفتنيخوايم پارتنر:الکس

 

  گفت و ديخند

 



 دييگفتن،بفرما درست بله-

 

  شد حلقه دخترک کمر دور دستش که مينشست

 

 خانم آال بنده یکنم،سوگليم یمعرف+

 

  گفت که ميکرد یخوشبخت ابراز

 

 ضهيمر شونيکي م،البتهيدار نفر چهار االن خب+

 

 دميپرس نگران

 

 ض؟يمر-

 

 آره+

 

 ه؟يچ اسمش....شده؟اسمشيچ-

 

 !ايل+

 

 ا؟يل-

 

 بله+

 

  شم مسلط اعصابم به یکم تا دميکش صورتم یرو یدست متجعب



 

 شده؟يچ چطوره؟ حالش-

 

 دش؟يشناسيم شما......ديببخش+

 

 بله-

 

  رفت باال ابروهاش

 

 کجا؟ از+

 

  رفت باال یکم صدام

 

 من؟ زن حال اي مهمه نيا-

 

  گفت تعجب با

 

 ؟يیتو ايل شوهر+

 

 ! آره-

 چطوره؟ حالش

 

 !بود یسطح جراحت بود،اما زده خوبه،رگشو+

 

  فشردم دستم تو قشوي و سمتش رفتم یعصب و متجعب



 

  کرده؟ نکارويا که یکرد کارشيچ-

 

 دميغر

 

 هــــــــــــــــــــــــــــا؟-

 

  وارگفت ميتسل و برد باال دستاشو

 

، و خل یاديبخدا،ز یچيه+  !دختره هنوز خانمت یحت....یحت....یحت چل 

 

  رفتم عقب یکم و کردم ول قشوي

 

  خرمشيم-

 

 !شيببر ینطوريهم یتونيم+

 

 !یگذاشت روش که یمتيق دوبرابر خرمش،بهيم-

 

 خب؟+

 

 دارم یشرط هي-

 

 ؟یشرط چه+

 



 !وجه چيه به! دينگ بهش رو دمشيخر من نکهيا شده،اما دهيخر نيبگ بهش-
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 هشتوپنجاهوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کردن يیراهنما یاتاق به منو و شدن متعجب همشون

 

 نجا؟يا مياومد چرا+

 

 !نشنوه صداتو ايل تا-

 

  آهان+

 

  دتميکش و گرفت بازومو الکساندر

 

 خواهرمو؟ یبد یباز یخوايم+

 

 ....خواميم فقط نه-

 

 !نبود نيا قرارمون نيبب+

 

 ! کن صبر-



 بهم اومد یوقت نميبب خواميخونه،م برگرده تا کنم ولش بخوابم،بعد بخرمش،باهاش خواميم

  نه اي ويزيچ گهيم

 

 ؟یچ+

 

  برام نهيا خودم به اثباتش راه تنها الکس-

 

  محضه تيخر نکارينگو،ا پرت و ؟چرتیچ یعني+

 

  ستين-

 

 .هست+

 

 کنم؟ یزندگ و بمونم باهاش نيچرک دل هي و ناصاف دل هي با عمرم آخر تا یخوايم-

 

 .....یول نه+

 

 هر سختو طيشرا نيا دميم حيتوض براش شه،اما ناراحت یليخ بفهمه یوقت ديشا نيبب-

  کنهيم درک باالخره شه یعصب چقدرم

 

  داد تکون یسر

 

 !رهيخ یچ بگم،هر یچ+

 

 ميشد ملحق همسرش و لينا جمع به دوباره



  گفتم و کردم نگاهش رهيخ

 

؟+  قبول 

 

 ! آره-

 .....خانومتو چطور....فقط

 

  مونهيم بسته معاشقه موقع چشماش+

 

 شن؟ينم حضورتون متوجه نيباش کنارش یوقت جسارتا-

 

 .کنه متوجهش که باشه یزيچ گهيد نکنم کنم،فکريم عوض عطرمو+

 

 ......کارتـ نيا ليدل بپرسم تونميم-

 

  حرفش نيب دميپر

 

 !هيشخص زيچ هينه،+

 

  گفت یا باشه

 

 م؟يکن آمادش یک یبرا-

 

  حاال نيهم خوبه حالش اگه+

 



  کنن آمادش ها مهيند سپارميم نداره،االن یخاص یجسم مشکل خوبه-

 

  کال؟ ديبزار تنها دوتا ما تا بدم شتريب دالر چند تونميم+

 !صبح تا فقط

 

 گفت یا باشه و کرد نگاهم

  گفت و رونيب اومد مهيند که بودم نشسته یکم

 

  حاضرن خانم آقا+

 

 اما بود سختم یليخ نکهيا اهام،بايرو خانم و بودم من حاال و کردن ترک عمارتو همه

 !بودم مجبور هست یزندگ کيشر واقعا بفهمم نکهيا یبرا! بودم مجبور

 رسهيم ذهنم به نيهم فقط حاال اما احمقانست یليخ نکاريا دونميم

 لباسم بيج از کويکوچ کردم،عطر نگاه اطرافم یخال و ساکت طيمح به و شدم بلند

  بود تند یاديز و داشت فرق عطرم با زدم،کامال خودم به و درآوردم

 !اديز یليبودم،خ دلتنگش واقعا

 ....اتاق سمت کردم حرکت سست یقدما با
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 رضوان:قلم به



 

  ستادميا در پشت و اتاق در یجلو دميرس

  سمتش دميکش پر و شد یچ دمينفهم ايل دنيد کردم،با باز درو و دميکش یقيعم نفس

  نگفت یزيچ اما خورد یفيخف تکون که بردم فرو موهاش تو دستمو

  بودن کرده صحبت باهاش ها مهيند انگار

  شد یجار چشماش از یاشک قطره که دميبوس نرم دمويکش شيشونيپ رو انگشتامو پشت

 تونم؟يم باشم؟ سنگدل ديبا

 گهيد زيچ چشمام دادنينم اجازه که بودن ساخته يیبايز بيترک لباسا اون تو شيبلور بدن

 ننيبب بايز و یا پنبه بدن اون جز رو یا

 بودم؟ شده رحم یب انقدر تاحاال یک از

 سراغم اومد وجدانم

 "ینزد دم و یديد همه اسم کنار زنتو اسم که لحظه همون از"

  نداشتم ويکار انجام توان

  زد صدام گرفته يیصدا با ايل

 

 آقا؟+

 

  کردم لعنت خودمو یا لحظه که گفت مظلوم و آلود بغض اونقدر

  فطرت؟ پست یعوض آدم هي بودم؟ یچ من

 !آره

 شک با ديبا شهيهم خونه اديب یکنم،وقت ثابتش خودم به تونمينم گهيد نکنم نکارويا اگه یول

  کنم یزندگ باهاش

 ومدم؟ين من ديد یوقت شد یلعنت یکشت اون سوار چرا اصال

 بزنتم؟ دور خواستينم معلوم کجا از

  نزنم اديفر تا داشتم نگه خودمو یجلو زور به و زدم موهام تو یچنگ



  بودم کرده ريگ آشفته فکر و احتمال تا هزار نيب

 ؟یچ بره ويمت با و بزنه دورم خواستيم اگه

 رفتن به تن طايبل نسوختن خاطر به بازم ديد منو یمال وضع نکهيا با که خنگه انقدر آخه

 داد؟

 !بوده نقشه همش ديشا

 دارم؟ شوهر کن ولم گفت ینم و ديکشينم داد یلعنت نيا چرا

  کنهيم سوراخ مخمو مته مثل فکرا نيا خونه گردونم برش یوقت نکنم نکارويا اگه

  کنم تحمل ارويزندگ نطوريا بتونم که ستمين یآدم تونم،منينم نه،من نه

 !خدا یا

  شدم صورتش کينزد و سمتش رفتم

  زد لب بغض با ايل

 

 د؟يکن ولم شهيم آقا+

 

  نباشه وجودم متوجه تا زدمينم یحرف

 ی گوشه مزاحم اشک و نييپا خوردم سر و دادم هيتک واريد به و اومدم رونيب اتاق از

 زدم پس چشممو

  کنن؟يم هيگر مرداهم مگه

  گرفت شدت گلوم تو خفم یهقا هق و کنم تحمل نتونستم

  مت بهت لعنت

  لعنت ا،يل بهت لعنت

 آوردم فرود واريد تو مشتمو

 بفهمم ینطوريا دينبا که باشه،فقط هم یا گهيد راه هي ديشا

  کنه تشياذ تا کنم رياج رو گهيد مرد هي مجبورم خونه برگرده اگه اما هوووووف

  خودمه مال بدنش راحته الميخ و کنارشم خودم االن حداقل



 !خودم خود مال

  دونمينم

  هيوونگيد کنميم دارم که یکار ديشا

  بده انجامش گهيم قلبم اما

  نباش یزيچ نگران و بده انجامش گهيم

  شه متنفر ازم ايل ديشا

  کردم لمسش بار نيآخر و بار نياول یبرا حداقل

 !بره مت با خواستيم ديشا

  داشتم خودم کنار عشقمو باري که دونميم و گرفتم آروم بغلش تو شده که بارم هي حداقل

  بشه بشه خواديم یچ هر بعدش

 ديهمون،شا مثل نميستن،اين زيتم لباسا ستن،بعداين گرم ها یچا ستن،بعداين زنده آدما بعدا

  نباشه من یايل بعدا

 نکشم عذاب نداشت وجود یا بعدا اگه تا دميم انجامش االن پس

  شدم مواجه آروم یايل با که شدم اتاق وارد

  نبود ناله و اشک از یخبر

  کردم شکار لباشو حرکت هي تو و سمتش رفتم
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  رضوان:قلم به

 

  موند ساکت که کنار دميکرد،کشيم ميعصب یزيچ هر از شتريب نيا و کرد ميهمراه



 نه و داشت یشوق اون نه چون بود پوچ و ارزش یب جفتمون یبرا ی رابطه نيا انگار

  من

  اومد سراغم به وجدانم که زدم پس اشکامو

 

 "؟یکن بس یخوايپسر،نم یه"

 

 و گشتم نهمهياد،ايز یليبودم،خ دلتنگش یليخ مدت نيا کردم،تويم بس ديبا گفتيم راست

 کنم؟ هيگر و رميبگ آبغوره نميبش که کردم داشيپ

  خوابش لباس آوردن در کردم شروع و گرفتم دستام تو دستشو

  شد سرخ هاش گونه که دادم نييپا لباسشو یبندا

 !خودم هيخجالت خانم

  درآوردم و دميکش تر نييپا لباسشو دميبوسيم گردنشو که همونطور و دالشدم

 انداختم روم به رو یبايز ینقاش به ینگاه

 ! برد خودش با مونمويا و نيد و کرد عوض لباس جلوم طنتيش با که افتادم یاونشب ادي

 طونو؟يش دخترک نيا داشتم دوست چقدر

 !بدم جونمم براش حاضرم که اديز اونقدر شک یب

 !اديز کميداده، دستمون کار کمي بودنش طونيش نيا اما

  دمشيبوس نرم و گذاشتم لباش رو لبامو

  شيا پنبه بدن کردن لمس کرد شروع و کرد یشرويپ دستم

  روش زدم مهيخ و آوردم در خودمم راهنيپ حرکت هي تو

 کنن؟ نگاهم که قشنگش یچشما اون بودن کجا

  بودم مردد هنوزم

  نه اي بدم انجامش دونستمينم

 ! تيخر

  نباشه یا گهيد راه کنميم فکر اما محضه تيخر دونميم



 کنم؟ کاريچ کنن فرار مت با و برگرده اگه

  نخوردم خودمو اعتماد و حماقت چوب دونميم موقع اون حداقل

 اومده شد،قلقلکش جا جابه یکم که دميکشيم رشيز لباس یرو یفرض یخطا دستم با

 !بود

  درآوردن راشويز لباس دونه دونه کردم شروع

 ويباز عشق کردم شروع و دميکش بدنش یرو یدست

  دادميم انجامش توهم و دهيخم یابروها با

  تونستمينم

 !شدينم

  دادم ادامه هاش نهيس یباال تا زموير یها بوسه و کاشتم اش ترقوه یتو یا بوسه

  شد جمع خودش تو که دميکش هاش نهيس یرو وار نوازش دستمو

  گرفتم قرار بدنش یرو به رو و رفتم

 !بود کار آخر

  بده انجامش گفتنيم عقلم و دادم،منطقيم انجامش ديبا لذت یب چه و زور به چه

 عادت بهم یوقت و کردم صبر ید،کميکش یفرابنفش غيج که کردم واردش یآن حرکت هي با

  دادم ادامه کارم به کرد

 

 (شخص سوم)

 

 عشقش دست و انداخت بودند نشسته شده نيتزئ یها یصندل یرو که یمهمانان به ینگاه

  فشرد را

  ديپرسيم بار نيسوم یبرا عاقد

 

 لم؟يوک بنده ايآ+

 



 شده باعث که یا یمشک یابروها و ها چشم آن کرد،به نگاه شيرو بايز عشق چشمان به

  باشد معنا یب شيبرا گرانيد یها زدن زجه بود

  ديبخش نانياطم او به و بست لبخند با را چشمانش پسرک

 ! کرديم ترحم یکم فقط هم ديبود،شا دلخور یکم

 گريد که بود ريدلگ اريبس رسد،امايم عشقش به که بود خوشحال خودش یبرا دل ته از

  شکستيم را دل هزاران و شديم خانم داشت

  شد رو به رو انشياطراف منتظر یها نگاه با و چرخاند را چشمانش

  کرد زمزمه و ديکش یقيعم نفس

 

 "بـــــــــلـــه"
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  شد گم شوهرش یمشک چشمان در

  بود شده شوهرش گريد حال

 کرد؟يم چه را الکساندر اما

 دوخت اش ندهيآ مرد به را نگاهش

 

 ؟یخوب ؟یمار+

 

 ...خوبم خوبم-



 

 ؟یالکس نگران هنوزم+

 

 بشکنم دلشو خواستمينم فقط-

 

 ینبود عاشقش که تو+

 

 !هست...یعنيبود، عاشقم یليخ اون اما آره-

 

  بست را چشمانش

 

 ؟یمونيپش تو یمار+

 

  کنه یوونگيد الکساندر ترسميم فقط ستمين مونيپش نه-

 

  فشرد را دستش و کرد یاخم

 

  نترس کنارتم شهيهم من+

 

 (ايل)

 

 حرام ما کشور تو داشتن رابطه اومد،مگه مزخرف یليخ بنظرم اما بزنم رگمو خواستم

 !نبود نه بود؟

  دارم دوسش ساواشو من خب.......خب....خب یول

 !برام بود یسخت کار خودمم شيپ یحت کردنش اعتراف



 حفظ ساواشم ی وفتم،شمارهين کچل ريپ هي ريگ کردميم دعا بفروشن،دعا مارو بود قرار

 نبودم

  زدميم زنگ بهش وگرنه

 !کنم دايپ یگوش یراحت به تونستمينم که البته

  شدم فروخته گفت و اومد مهيند

  دنميخر یراحت به

 !شدن تست اول همه دخترا هيبق نتم؟يبب نخواست چرا یول

  کنم مشيتقد مويدخترونگ و اديب تا بودم منتظر حاال و کردن آمادم

 

 ه؟يچ اسمش+

 

 ؟یک اسم:مهيند

 

  دتميخر اونکه اسم+

 

 دونمينم:مهيند

 

 باش+

 

  بست چشمامو

 

  نميبب چهرشو ستين قرار که نگو ؟یکنيم یشوخ+

 

 شينيبب ستين ،قراری  جد کامال-

 



 !اليخيب+

 

 !دستور  -

 

 .باشه+

 

 بردم؟يم لذت هام لحظه از فعال و کردميم صبر ديبا اي شم؟ آزاد قفس نيا از تونستميم

 !گهيد رميميم تهش نشد شد نداشتم،شد ختنير اشک ی حوصله گهيد اما چرا دونمينم

 دم؟يخواب گهيد یکي با گفتميم بهش چطور دميديم ساواشو دوباره و شم آزاد تونستميم اگه

 !کنه درکم ديشا

 ؟یچ نکنه درکم اگه

 !گمينم بهش اصال خب

 ؟یچ نبودنمو دختر بفهمه بخوابم باهاش بعد نگم اگه

 باباااا یا
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 شد اتاق وارد و اومد یکس

  یزيچ نه زديم یحرف کنم،نه مخافت کردم یسع

  بست گلومو راه یبد بغض که کرد نوازشم و اومد



 غيدر ازش خودمو من و بود شوهرم کردم،اونيم یهمخواب باهاش امشب بود ساواش اگه

  کردم

  افتادم يیآدما چه ريگ ستين معلوم حاال

  باشم یقو کردم یسع و خوردم بغضمو

  شدم مونيپش اما شم یوحش و بزنم لگد خواستم

  کرد نوازشم نرم و کرد شروع

  ديمک نرم و گرفت دهن به گوشمو الله

 نبودم؟ متنفر ازش چرا

 کردميم یهمخواب بهيغر مرد با داد،داشتم دست بهم بودن خراب احساس یا لحظه یبرا

  خوردينم تکون آب از آب دلم اماتو

 !مسخره چه

 کاش یبود،ا شده تنگ زبون نيريش ی بچه اون یبرا دلم افتادم،چقدر جان ادي لحظه هي

 یبره،ا شهيهم یبرا کاش یره،ايبم مت کاش یمامان،ا بگه بهم تا باشم کنارش تونستميم

 وجود یساواش کاش ینبود،ا داداشم وقت چيه کاش یشه،ا خوشبخت آنا با و بره کاش

 یزندگ هي مستحق که بود چم من ومد،مگهينم شيپ اتفاقا نيا از کدوم چيه کاش ینداشت،ا

 نبودم؟ راحت

  کرد شروع حرکاتشو

  شد گم اون یها آه نيب که دميکش یفرابنفش غيج و گرفت دردم یکم

  کردميم فکر ندهيآ به داشتم

  نبود بخش لذت برام

  حرکاتش از کدوم چيه

  کشيرمانت و نرم حرکات نه و سشيخ یها بوسه نه

  کنم هيگر بغلش تو که خواستيم ساواشو دلم

  کنم نثارش بلدم فحش یچ هر و بکشم غيج و بکشم موهاشو فقط که خواستيم متو دلم

  ديبوس ترقومو و بدنم رو ديخز

  کنم انتيخ و بکشم آه خواستمينم

  بود یبلد کار آدم واقعا اون اما



 نيب یزيچي گفت شهيداشتم،م یبيعج حس اما چرا دونميه،نميک بفهمم یجوري داشتم دوست

  وترس دلشوره

 خفه داره و بستست دهنش کردم فکر یا لحظه که بود آروم اونقدر نفساش و ها آه یصدا

 شهيم

  کرد تر تند ضرباتشو

  شد خارج دميخشک یلبا نيب از یآه ناخداگاه و کنم تحمل نتونستم

  اومد دردم یکم

  دمينال بغض با

 

 واشتر؟ي کمي شهيم آقا+

 

  دادم ادامه که شد تر آروم یکم

 

  دارم درد یليخ+

 

  موند حرکت یب  و ديکش دست یا لحظه

 ی بوسه و شدم شل یا لحظه یگرفت،برا یباز به لبامو دوباره و روم اومد لحظه هي تو

 شد مکثش باعث دوباره که زدم لبهاش به یکوتاه

  برداشتم و دميکش چشام از بندو چشم لرزونم یدستا با و دميخر جون به مرگو

 ....اونکه ايخدا یوا.....اونکه........اونکــ....اونـ! بود؟ خواب! ؟یچ
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 !بود ساواش اونکه

  فشردم بهش خودمو اشک با که کرديم نگاهم حرکت یب و بود خورده جا

 

 یداد نجاتم يييييييیاومد ؟یاومد+

 

،چند شدينم باورم  یليبود؟خ کرده داميپ یچطور کنم باور واقعا تا زدم پلک بار ساواش 

  بود محرمم دميبخش بهش خودمو که یاون که بودم خوشحال یليبودم،خ کرده ذوق

 کرد؟ ینطوريا چرا اما.....اما

 نمش؟يبب خواستينم چرا

  ديکش دراز بغلم که کردم یاخم

  ديکش دلم ريز وار نوازش دستشو

 

 ؟یخوب+

 

 من؟ یقو مرد اون بود کرده بود،بغض دار خش صداش

 

 ؟یچ تو-

 

 !نه+

 

 چرا؟-

 

 .......خواســيم من ايل+

 



  گذاشتم لباش رو انگشتمو

 

  ميبزن حرف س،بعدايه-

 

 .....من ايل+

 

  بعد گفتم-

 

  گفتم بست که راهنشويپ اول ی د،دکمهيپوشيم لباسشو داشت و شد بلند

 

 فقط؟ یبخواب باهام یدزدک یاومد+

 

  شد درهم ديشد اخماش

 

 ؟یگيم نيچ پرتا و چرت نيا-

 

 !یديشن همونکه+

 

 بشه شد االن که نطوريا خواستمينم اصال من-

 

 پس؟+

 

 بود گرفته دلم فقط-

 

 .....خوايم هيبق با رهيم رهيبگ دلش آقا آهان+



 

  گفت وار تشر

 

 !ايل-

 

 شميم خفه باشه باشه+

 

  دمشيپوش و برداشتم یگشاد شرتيت چراغ ريز یکشو نم،ازيبش کرد کمکم و سمتم اومد

 

 ؟یکنيم یمخف خودم از رو خودمه مال که ويزيچ گهيد حاال-

 

 !هست که نهيهم+
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 نباشه اهيس سال صد خواميم-

 

 !شکست دلم

 

 ساواش؟+

 



  کرد نگاهم اخم با و برگشت

 

 جان؟-

 

 کنم پاک مويشونيپ یرو اخم کردم یسع ديچيپ کمرم تو یبد درد که ستادميا خودش مثل

 :گفتم و شدم اليخينشدم،ب موفق اما

 

 ه؟يچ گهيد جان+

 

 ا؟يل یخوب-

 

 دارم درد کمي+

 

 ؟ینيبش یخوايم-

 

 .خوبه نه+

 

 باشه-

 

 !؟ینگفت+

 

 ؟یچ-

 

 !ه؟يکوفت چه گهيد جان+

 



  زد گوشم پشت موهامو و جلو اومد

 

 دلم؟ زيعز جانم-

 

 چرا؟+

 

 .....منم خب....،منمیاومد مت ی گفته به-

 

  گفتم خودم که نييپا انداخت سرشو

 

 ؟یکن هميتنب یخواست+

 

 نه اي یگيم بهم عمارت یبرگشت یوقت نميبب بدم انجامش خواستم بودم،فقط دلخور یاديز-

 

 کنه؟ وونميد خواستينداشتم،م انتظارشو! بودم شده متعجب

 

 شدمينم همکالمم باهات یحت االن یبود نداده نجاتم و یبود نکرده داميپ اگه که یدونيم+

 نه؟ مگه یدونيکردم،مينم نگاهتم یحت! سهله که نه؟همکالم مگه

 

 ايل نگو نطوريا لطفا-

 

 یبدون خواستم فقط+

 

 ؟یبدون مقصر منو یخواينم که تو-

 



 مقصرم؟ من نکنه+

 

  دميکش رونيب بغلش از کرد،خودمو بغلم و جلو اومد

 

 تا چند اسم کنار زنم بده،اسم حق بهم کارم،اما بود اشتباه دونميم،ميکن فراموشش ايب ايل-

 دارم تحمل يیجا هي تا! مردم مار،منم زهر تاش،کوفتيهست،مت،الکس،آ بهيغر پسر

 کن فکر من ی ختهير بهم ذهن به کممي

 

 فراموش؟+

 

 !لطفا ايل-

 

  چشمام تو زد زل که شدم کشينزد و سمتش رفتم

  عقب دميکش که جلو اورديم لباشو داشت

 

 !رفته سر حوصلم+

 

  کرد نگاهم خمارش یچشما با

 

 هم؟يتنب-

 

 داشتم درد کميتخت، رو نشستم

  نشست کنارم اومد

 

 ا؟يل یخوب-



 

  دلم کنهيم درد+

 

 اميم االن نجايهم بمون-

 

  یايب خوامينم یايب ستين الزم+ 

 

 گردميبرم بمون،االن گفتم-

 

 در پشت و دميکش شکمم ريز کردم،دستمو قفل درو و شدم بلند عيسر که رونيب رفت

 خوردم سر نيزم یرو

  زد در به یا تقه قهيدق چند از بعد

 

  ايل کن بازش+

 

 کنمينم باز-

 

  کن باز گميم ايل+

 

  کنمينم-

 

  صاحابو یب نيا کن باز گميم د+

 

  نباختم خودمو اما دميترس کمي

 



  بخوابه باهات کن دايپ رو گهيد یکي برو-

 

 که بودم کرده ذوق یچ مثل چرا تخت،دروغ رو کردم پرت یدلخور با خودمو و رفتم

  بدم رو بهش خواستمينم و بودم دلخور یطرف از کرد،اما داميپ و اومد

  شکوند درو که دينکش هيثان به

 

 نجا؟يا لستيطو مگه وونيح یهو+

 

  فشرد مشتاش تو لباسمو ی قهي و کنارم اومد

 

 مرده؟ زنم مگه آره؟ کنم دايپ رو گهيد یکي برم که پس-

 

 !مرده االن از آره،آره+

 

  نشو بچه-

 

 !نشدم+

 

 !کن هميتنب بعدا ؟یکن بس شهيم-

 

  شهينم رينخ+

 

  رسوندم حموم به خودمو زور به و دميکش رونيب بشدت دستش از قموي

 هوي که ستادميا دوش ريز و درآوردم لباسامو و تو رفتم
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  تو اديب نتونست و شد نييپا و باال در ی رهيدستگ هوي که

 

 ا؟يل+

 

  نشو سبز راهم جلو یه پس نمتيبب خوامينم گفتم مخمه؟ رو صدات گمينم مگه-

 

  مينيبب یخواينم ینگفت نه+

 

  نمتيبب خوامينم برو! گهيد گميم رفت،االن ادمي خب عه؟-

 

 ....رمايم ايل+

 

 !برو-

 

  بهترن کدومشون تا سه اون نيب گمايحموم،م اتيجون دوست شيپ رميم االن باشه،منم+

 

  دميکش داد

 

 .....یــــــــــــــــــــيکنيم غلط تو-



 

  بخدا کردم یشوخ باشه آخ آخ+

 

 زور به منم! یمونيم مثل تا؟ سه اون دنيم پا بهت یکرد فکر زشتت ی افهيق اون با-

  کنميم تحملت

 

 تاشونو؟ سه کنم مخشون برم عه؟+

 

 !برو یدار جرئت-

 

  کرد زمزمه عجز با و حموم در به ديکوب دونه هي

 

  خودت شيپ اميب بزار حداقل ندارم جرئت خب نه+

 

  نکرده الزم رينخ-

 

 ا؟يل+

 

 مااااار زهر-

 

 پس ايب زودتر باشه باشه+

 

  ندادم جوابشو اصال و شدم ساکت

  بدنم شستن کردم شروع و ختمير موهام یرو و برداشتم رو شامپو



 بودم خوشحال یليخ! چرا انداخت،دروغ گل لپام و افتادم ميکرد ساواش با که یکار ادي

 بود دهيکش ويلعنت ی نقشه اون برام نکهيا از کرده،اما داميپ اومده و بودم مهم براش که

 بودم دلخور یليخ

 بگم یکوتاه آخ شد باعث و ديکش یفيخف ريت دلم ريز که دميکشيم بدنم یرو فويل

  دردش به کنم عادت تا دميکش دراز وان تو یکم

  رونيب رفتم شدم بهتر که کمي

  بودم حموم تو بود ساعت کي به کيانداختم،نزد ساعت به ینگاه

 نييپا یکم فقط کوتاه ی کردم،حوله محکم بدنم دور رو حوله بزور و انداختم باال يیابرو

  پوشونديم رونامو

  آوردم در یلباس کشو یتو از

 شرتشيت با که یخنک و گشاد شلوار داشتم دميپوش رامويز لباس و گذاشتم کنار رو حوله

 شد دايپ در تو ساواش قامت و شد باز در که دميپوشيم بود ست

 اصال اما کردميم حس برهنم بدن یرو لرزونشو نکردم،نگاه نگا بهش و کردم یاخم

  دادمينم تياهم

 زيم یرو رو بود دستش یتو یا ینيس که شدم دنيپوش لباس مشغول بهش توجه بدون

  سمتم اومد و گذاشت

 

 تو؟ ینداد راهم چرا نميبب+

 

 زوره؟ کنم حموم باهات نداشتم دوست-

 

 ؟یباش قهر یخوايم یک تا ايل+

 

 شهيهم-

 

 زم؟يعز+

 



  کردم یاخم

 

 !کوفت-
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 دينال عجز عقب،با رفتم که تر جلو اومد

 

 !!!ايل+

 

  بغل و بوس سرت،نه تو شوم   یفکرا اون نه! ستين یخبر چيه ها؟-

 

  جلوتر اومد

 

 !عه؟+

 

 نشستم،اومد تخت یرو یکوتاه آخ گفتن با و ديکش ريت دلم ريز که عقب برم خواستم

  ديکش آغوش به منو و کنارم

 

  اونور برو کن ولم+

 



 انينما انگشتاش یرو خون کمرنگ رد که برداشت دستشو و ديکش پام نيب یدست

  گفت و داد تکون یسر که کردم نگاهش دهيشد،ترس

 

 خودتو؟ یشست ینجوريا-

 

  نکنم فيکث رو تخت تا شدم بلند

  شد مانع پاهاش با که بستميم درو داشتم و شدم حموم وارد دوباره

 

  نمتيبب ندارم دوست ؟یبر شهيم+

 

 ؟ینيبب یخواينم االن یزديم ديد ندارمو و دار شيپ ساعت هي نيهم-

 

  گفت بگم یزيچ نکهيا از اد،قبليب خواست که کردم سکوت زده خجالت

 

 رميم و دميم ماساژت کنميم ميتنظ م،آبويکن حموم باهم خوامينم-

 

  کردم حس خودم رو رشويخ نگاه که آوردم در لباسامو و نگفتم یزيچ

 ولرم آبو تا کرد باز هم سرد آب از یکميکرد، باز گرمو آب و اومد که نشستم وان تو

  کنه

  کرد نوازش نرم و نشست کمرم پشت دستش

 

  ديببخش+

 

 کارت؟ کدوم بابت-

 



 !لطفا ايل+

 

 ببخشمت؟ یچ یباشه،برا باشه-

 

 یبکش درد خواستمينم+

 

 دمشيکشيم که باالخره-

 

  گفتم یچ دميفهم تازه که نشست لباش رو یجون یب لبخند و شد جمع چشمش گوشه

 نگم پرت و چرت نيا از شتريب تا کنم سکوت کردم یسع

  ديکش یفرض یخطا شکمم یرو و جلو اومد دستش کرد نوازش کمرمو که یکم

  کرد نوازشش یکم

  کرديم نوازش آروم و نرم یليبودم،خ شده بهتر

 

 ؟یبهتر+

 

 کمي-

 

  خودتو بشور خوب+

 

  کرد زمزمه یا یخواستن لحن با گوشم در و شد دال هويکرد، نگاهم یکم و شد بلند

 

 !"یکنيم وونميد آخرش"

 

 حرکت هي تو و کردم نگاهش مردد
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  دميپاش صورتش تو و کردم آب از پر مشتمو حرکت هي تو و

 

 !هست که نهيهم+

 

  شديم حذف هم تو یها حرف نصف شديم حذف نيزم از جمله نيا اگه-

 

  کرد مظلوم خودشو که دميخند زير

 

 ايل گمايم+

 

 بله؟-

 

  شدم سيخ نيکنم،بب حموم اميب+

 

 رينخ-

 

  تو یبد باهام انقدر چرا+

 



  باهام یبود بد یليخ وقتش به تو چون-

 

 ...من ايل+

 

  یکن حموم باهام بزارم که یبزن مخمو یتونينم-

 

 بابا؟ نه+

 

 !آره-

 

 !کنم حموم باهات خواستمينم اصال+

 

 عه؟-

 

 !آره+

 

  رونيب برو-

 

  رميم+

 

  گفتم حرص با و آوردم فرود وان آب تو مشتامو

 

 !درک به-

 



 کردم باز حمومو در خودم شستن و کوتاه حموم هي از بعد بست،منم درو و رونيب رفت

  شدم اتاق یتو خدمتکار ی رهيخ نگاه متوجه که

  دميرس ساواش ی برهنه و بايز بدن به که کردم دنبال نگاهشو رد

 یجور هيکرد،يم نگاه یدزدک هنوز و نرفت رو از رون،دخترهيب رفتم و کردم یاخم

  ساواش سمت رفتم حرص با که کرديم نگاهش فتهيش

 درآوردم بودو حمومم ی حوله با ست که یا يینبود،دمپا آب انداختم،پارچ زيم به ینگاه

  شد داريب یبلند آخ با که بدنش رو دميکوب محکم و

 

 تو؟ چته ييیآ+

 

 !پاشو-

 

 کنم؟ کاريچ+

 

 !پاشو-

 

 متوجه که کردم باز کامل در،درو سمت بردم و گرفتم دستشو که نييپا اومد و شد بلند

  شدم رفتيم نييپا هل با داشت و بود بهمون پشتش که خدمتکار دخترک

  زدم صداش

 

 ....خانم دختر یه+

 

  گفت و برگشت

 

 بله؟.....بـ-

 



  گفتم ساواشو سمت کردم رو

 

  کرديم نگاه بدنت به عشق با شد،داشت دايپ دتيجد معشوق کنم فکر+

 

  گفت و کرد نگاهم

 

  کنم نگاه بهش عشق با دور هي منم یتالف یبرا بزار پس عه؟-

 

  گفتم و کردم نثارش يیايح یب

 

 شديم یساعت هي! گهيد نيا شيپ نم،برويبب ختتوير خوامينم گهيد گرفتم ممويتصم که من+

  بود بهت رهيخ عشق و یقلب یچشما با

 

  دختره سمت رفت و زد یبلند لبخند ساواش

  گفت و کرد پر مردونش یدستا تو دستشو

 

 که اولشم بگم،از بهت رو یزيچ هي خواستميم راستش ايخط،ل ته به ميديرس انگار اومممم-

 یه با که یدختر نيا نبودو گفتم که یزيچ اون قصدم دميخواب باهات یپنهون و اومدم

 .....دتميديم یدزدک یگفتيم و یزد صداش
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 هشتوشصتوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان



  رضوان:قلم به

 

  گفتم که زدبهم زل خنده با و شد ساکت هوي

 

 ؟یبگ یخواينم+

 

  حلقم تو آورد قلبمو! مزخرف نبود،مردک دلم تو دل

 

  گفتميم داشتم آره-

 

 !شنوميم+

 

  شهينم توهم ی کهيکوچ ست،انگشتين تو یچيه دتميديم داشت که یدختر نيا-

 

  زد یچشمک و انداخت بهم ینگاه

 

  یطونيش تو مخصوصا-

 

 یکج دهن با دختره که گرفتم شموين شدن باز یجلو زده خجالت و بود انداخته گل لپام

  شد دور ازمون

  کردم دايپ خودمو تيموقع تازه و انداختم بود دهيچيپ بدنم دور که یا حوله به ینگاه

 

  سرم تو خاک یوا+

 

  اومد ساواشم که اتاق تو رفتم بدو بدو



  آورد در ادامو و کرد نازک صداشو که گشتميم لباس دنبال داشتم

 

 ....دختر یه+

 

  گفت که کردم نگاهش و کردم بلند سرمو

 

  بگرد آرامش با باش راحت ميندار که نامحرم یباش داشته عجله انقدر ستين الزم+

 

  سمتش کردم پرت و برداشتم دويرس دستم به که یلباس نياول

  کرد نگاهش و برداشت سرش یرو از شرتو

 گفت لبخند با و شد شل ششين

 

  اديم بهت بپوش نويا+

 

 بچه یاديگرفت،ز خندم و انداختم داشت خرگوش طرح که یعروسک شرت به ینگاه

  بود گونه

 

 ؟یکنيم مسخره-

 

  شهيم خوشحال درونتم کودک! ميجد+

 

  گفتم و کردم یاخم

 

  دارم ريز لباس نباش زايچ اون فکر به شما-

 



  گفت و انداخت باال ابروهاشو

 

  نميبب عه؟+

 

  گفتم هام خنده نيب و دميخند صورتش یتو شد پرت سمت از که بود شلوار نباريا 

 

 ! هيشيآت انقدر آقا دونستمينم+

 

  کرد نگاهش و برداشت صورتش یرو از رو شلوار 

  گفت و کرد ینچ نچ

 

 ؟یچاق انقدر تو ايل+

 

 چاق ؟ کجام من-

 

  فقط رونشه متر ده شلوارو کن نگاه+

 

 ! هست که نهيهم-

 

  دارم دوست الغر خانم من+

 

  ايب بردار الغر کيبار کمر دوتا یکي ساحل لب از برو-

 

  شد باز ششين

 



 بود یجذاب ی دهيا+

 

  دميکش غيج حرص با

 

 رون؟يب کنم پرتت اي یشيم ساکت ساواش-

 

  اه شميم ساکت باشه+

 

 خوبه-

 

 !!!!من شدم تو هيچ عاشق دونمينم+

 

 !ها مخمه رو صدات-
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  گفت اخم با

 

 ؟یستين من یصدا ی مرده کشته یبگ یخوايم مثال+

 

  تو یزنيم حرف چقدر يييیوا-



 

  تو یکنيم یشمار لحظه صدام از لحظه هي دنيشن یبرا دونميم منکه زميعز+

 

  گفت که شدم لباسام دنيپوش مشغول و ندادم محلش

 

  یکن انکار رو یشامير ته ی وونهيد نکهيا یتونينم ميريبگ فاکتور زويچ همه اگه حاال+

 

  یمونيم یغيت جوجه ر،مثليخ نه-

 

 ! ايل+

  برگشته یراض برده یک هر واال! ینرم نيا به من شير ته

 

 برده؟؟ یک هر عه؟؟-

 

  خودم جون به واال+

 

  شد بلند و کرد ميدمش،همراهيکش و بردمش و گرفتم راهنشويپ انگشتام سر با

  شد خم جلو سمت به که شکمش تو کوبوندم محکم اتاقو کنار ی کوله

 

  خان ساواش دهيرس رفتنت وقت کنم فکر+

 

  ايکن رونميب نبود خودم،قرار ی جنبه یب خانم عه-

 

 ام؟ جنبهيب من+

 



 خب آره-

 

 کاريچ کنم برخورد باهات بودنم جنبه یب یرو با خواستميم اگه یبدون یخوايم+

 کردم؟يم

 

 !کار؟يچ-

 

 دنشون،عاشقيکش کردم شروع و گرفتم مشتام نيب بلندشو یموها محکم و جلوتر رفتم

 بودم حالتش خوش و لخت یموها

  شد راه به داد و آخ

 

  ميبزن حرف باهم کن زم،وليعز کن ول ايا،ليل+

 کــــــــن ول آخ

 

  گفت اخم با و ديکش موهاش یتو یدست که کردم ولش و دميخند

 

 ! گرفتا دردم+

 ؟یخنديم

 

  یاله رهيبگ درد شتريب خندم،حقتهيم آره-

 

  ميدار زن ماهم دارن زن شوهرشم،مردمم انگار نه انگار+

 

  ريبگ گهيد یکي برو یناراحت-

 



 باشه+

 

 ؟یريگيم-

 

 ؟یچ+

 

 !گهيد زن-

 

  ريبگ یگفت خودت گهيد آره+

 

 بود نيهم مدت نيا تو یداد گوش که حرفمو تنها که خدا به-

 

  نباش انصاف یب آخ آخ+

 

  اديم بدم ازت ساواش-

 

  دونميم من یشد عاشقم تو+

 

  گفتم یچندش لحن با و آوردم در اداشو

 

 ؟یچ-

 

 ادته؟يهست، اهنگه اون+

 "متنفرم دارم دوستت نکهيا متنفرم،از دارم،ازت دوستت"

  یبگ بهم یتونينم فقط یديم جون من عشق تو یدار هم تو



 

 پرتم و ديچيپ شکمم دور اطياحت با دستشو و ديخند بلند بلند که سمتش برم خواستم یعصب

  تخت رو کرد

  شد شروع موهام تو دستش حرکات که ميديکش دراز هم کنار

 

 ا؟يل+

 

 هوم؟-

 

 حفظ حرمتارو یکرد تحملم که ممنونم باشم،اما مت مثل برات نتونستم وقت چيه دونميم+

  یکرد

 

 و دادميم تکون شاشير ته تو وار نوازش کردم،دستمو نگاه چشماش تو و برگشتم

 کردم،وقت نگاه چشماش تو و دميکش تر باال خودمو یکم کردم؛يم یباز باهاشون

 از مدت نهمهيا بعد بود قرار بود بار نياول دارم؟ دوستت نکهيا اعتراف بود؟ اعتراف

  بشنوتش زبونم

  داشتم جانيه یليخ

  گفتم و کردم نگاه چشماش تو

 

 ....من ساواش+

 

  شد اتاق وارد مهيسراس الکساندر و شد باز در هوي

 ....انداختم شياشک یچشما به ینگاه
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  گفتم تعجب با

 

 الکس؟ یبود نجايا هم تو+

 

 جا آغوشش تو محکم که بهش رسوندم خودمو عيسر داشت یديشد درد دلم ريز نکهيا با

  گرفتم

 

 زم؟يعز شدهيچ شده؟يچ+

 

  گفت اشک با

 

 .......اون ايل......اون......اون-

 

 ه؟يک اون باش آروم شيه! شيه+

 

 ! پدربزرگ ايل-

 

  گفتم دهيترس

 

 الکس؟ شدهيچ پدربزرگ+

 



 ......اونو-

 

 گهيد بزن حرف د  +

 

 !کشتنش-

 

  گفتم ناباور

 

 ؟...ــــيچ.....چـ+

 

 احترام پدربزرگ یبرا چقدر دونستميگرفت،م دستاش نيب سرشو و نيزم رو خورد سر

،برعکس   نشدم ناراحت اديز که من قائل 

  کردم بغل زانوهامو و نشستم

 

 الکس؟+

 

 جانم؟-

 

 کشته؟ یک+

 

 .....ايل-

 

 کشتتش؟ یک+

 

 ...دونمينم-



 

 گفتم اخم گه،بايم دروغ داره بود معلوم اش چهره از

 

 !الکس+

 

  گهيد کن بس ايل-

 

 کش؟يشر ه؟همونيک کار+

 

  سمتم برگشت زديم دو دو که يیچشما با

 

 !نه-

 

 ؟یک پس+

 

  دونمينم گفتم-

 

  رفت نييپا ها پله از و شد خارج اتاق از عجله با و گفت نويا

 رد که کردميم دنبالش داشتم و نکردم ید،توجهيکش ريت یليخ دلم ريز که دنبالش رفتم

  دييدويم من با و بود پشتم کردم،ساواش حس رونام یرو رو یزيچ یگرم

  رفت جيگ سرم که گرفتم نرده به رو دستم

  کردم نگاه مويخون و لرزون دست و نشستم پله رو جون یب

  دمينال و

 

 ......."ساواشــــــ"
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 را داستان که است داستان یراو مانند یکس شخص سوم همان اي کل یدانا⇜"کل یدانا"

  کنديم فيتوص" او" زبان از

 

  شد ظاهر در چارچوب در نيخشمگ ی چهره همان با و کرد باز را اتاق در

 

  نيبش ايب! ؟یاومد+

 

  شد بسته شدت به در که ارديب قهوه شانيبرا تا بزند صدا را خدمتکار خواست

 اش یشگيهم جانب به حق ی چهره همان با و نباخت را خودش اما شد متعجب یکم

 :گفت

 

 !یآورد سر شهيهم مثل که پسر؟دوباره شدهيچ+

 

 و خورده نيچ نگاه به را آلودش اشک و نيخون نشست،نگاه شيرو روبه و کرد سکوت

  دوخت پدربزرگ ريپ

  گشود سخن به لب دوباره ديگوينم یزيچ و است شده رهيخ فقط ديد یوقت مرد ريپ

 

 ؟یکرد درست خودت یبرا که ی  ا افهيق و ختير چه نيا ؟یشد معرکه اريب شيآت باز+

 



 یعصب و دنده هي پسر نيا شناختيم شد،خوبيم یعصب شتريب ديديم را سکوتش یوقت

 !را

  بود ما داستان ی سوخته جگر پسرک نوبت حال

 :گفت داشت خشمش کردن پنهان در یسع که يیصدا با و زد یپوزخند

 

 ! هه،جالبه-

  پدر؟ یزاريم اسمتو ها؟ تو؟ اي من شدم؟ معرکه اريب شيآت من

 

 !ندارم دعوا حوصله شده؟يچ+

 

 ختير بهم هارا یصندل کل یعصب شدو بلند

 

 ؟یارزش با خودت فقط یکنيم فکر چرا-

 

 ستم؟ين+

 

  بود دهيکش گند به را اش یزندگ کل که کثافت رمرديپ نيا از خورديم بهم حالش

  فشرد انگشتانش نيب محکم و آورد در کمرش پشت از را شيچاقو

  کند دايپ را اش اسلحه کرد یسع و ديترس یکم رمرديپ

  درآورد را تفنگش مرد ريپ که داشتيبرم قدم کم کم پسرک

  کرد باز را دستانش و زد یپوزخند پسرک

 

 ! بزن یدار جرئتشو ترسم؟يم یکنيم فکر م؟يترسونيم مرگ از+

 باش یباز ی برنده و بزن! گهيد شم راحت بزن

 



 ؟یکنيم کاريچ یپسر،دار نشو وونهيد-

 

 االن خواهرمه اون یگفتينم و یشديم خفه اگه! یکرد نابود مويزندگ ؟یکرد کاريچ تو+

  بود دهينرس نجايا به کارمون

 

 یا برساند،نوه قتل به را اش نوه نداشت داد،قصد ادامه جذبه همان با و کرد اخم رمرديپ

 بود جانش ی همه که

 

 مونيپش هم گفتم،اصال و بگم داشتم فهيوظ کنم،منيم همونکارو بازم برگرده زمان اگه-

  ستمين

 

 را اش اسلحه یناگهان طور به کرد،مت صادر را خودش مرگ مجوز انگار حرف نيا با

 نبود اما باشد یکاف چاقو همان کرديم گرفت،فکر سمتش به و درآورد کمربندش پشت از

  کرد کيشل را خالص ريت حرکت کي در نبود؛ که

 افتادن باعث و آمد فرود بود شده همه یزندگ مانع و ويد که یمهربان رمرديپ شکم در ريت

 شد نيزم در خون شدن یجار و او

 گرفته را گذشته اتفاقات تمام انتقام يیگو که بود شده آرام برداشت،آنقدر قدم آرام آرام مت

 دو با محکم را چاقو بود دهيکش که یعذاب  آنهمه یادآوري با و ديرس پدربزرگش است؛به

  فشرد انگشتانش انيم در و گرفت دستش

  برد باال را چاقو و نشست شيپاها یرو

  ديکش داد حرص با

 

 .......بره یشد توباعث......تو.....تو+

 

  آورد در و آورد فرود پدربزرگش بدن بر را چاقو

 پدربزرگ بدن یجا یجا در را چاقو و ديکشيم کرد،عربده تر تند را چاقو ضربات

  آورد یم فرود رحمش یب و ثيخب



 

 توهم پس......نباشه من مال.....نباشه اون قراره اگه.....اگـ.....اگه+

 ...........اَهـــــــــــــــــــــهـ.......نباشــــ

 .................متفرمــــــــــ ازت
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 رضوان:قلم به

 

 (ايل)

 

  انداختم کنارم پرستار   به ینگاه کردم باز که چشمامو

 

 ...بود ساده یزيخونر هي فقط.....آخه مارستانميب چرا+

 

  کجاست نجايا یبپرس کردميم فکر-

 

  پرستار خانم يی  نمايس لميف مگه+

 

  رفت و کرد ميتنظ رو دستم تو سرم و ديخند

  بود برده خوابش یصندل یرو که انداختم ساواش به ینگاه

  گرفت دردم یکم که بدم تکون پامو خواستم

  کرد باز چشماشو که زدم صدا ساواشو بار چند



 

 ...یاومد هوش به+

 

 خونه ميبر-

 

 کنن نتيمعا ديبا شهينم+

 

 ساواش باشم الکس شيپ خواميم-

 

  ميبر بعد یش خوب ديبا گفتم+

 

 ....خوادينم دلم اما-

 

 !بسه ايل+

 

  گرفت سمتم رو یا وهيآبم که شدم ساکت قهر با

 

 !خورمينم-

 

 بخور+

 

 خوامينم-

 

 .ستين کشيشر کار+

 



  دميکش باال خودمو یکم

 

 ه؟يک کار یدونيم-

 

  داد تکون نييپا سمت به سرشو

 

 کرده؟ یک-

 

 ......خب+

 

 گهيد بگو هوف-

 

 !مت+

 

 بود؟ شده قاتل مت.....زد،مت خشکم

 ! من یخدا یوا

 اديز یلي،خ مزخرفه یليکنم،خ تصورش تونمينم من یخدا

  متو بودن قاتل کنم قبول خواستينم زدم،دلم یپوزخند

 

 نبود یا بامزه یشوخ-

 

 .نبود یشوخ+

 

 رنگ ديسف مالفه یرو چشمم گوشه از یاشک بود،قطره حاکم فضا تو یبد سکوت

  ديچک مارستانيب



 خودش؟ با وونهيد ی پسره اون بود کرده کاريچ

  زندان بندازتش خواستيم افتادم،حتما الکساندر ادي

  ديچيپ بدنم کل تو یبد درد که شدم بلند عجله با

  داشت نگهم و اومد ساواش

 

 فکر؟ یب ی دختره یکنيم کاريچ+

 

 کنه تيشکا دينبا....نميبب الکسو ديبا....الکس-

 

  شد؟ داشيپ کجا از نيا ؟یشد،چ باز شدت به اتاق در که فشرد دستاش نيب بازوهامو

 ! خدا یا هوف

 .....که کردم نگاه ساواش به متعجب
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 ��شتريب یکي نميا

 

 سهوهفتادوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 ببوسه صورتمو شديم دال داشت و سمتم اومد ساواش به توجه یانداختم،ب تاشيآ به ینگاه

  ديبوس دستشو و صورتم رو گذاشت دستشو ساواش که

 بود حسود یاديز! گرفت خندم

  گفت خنده با ساواش که کرد بلند سرشو یعصب تاشيآ



 

 !جناب یشد که بوسمم دست+

 

  گفت حرص با بهش توجه بدون تاشيآ

 

 ؟یکنيم کاريچ نجايا+

 

  دهيم حيتوض بپرس،برات مت آقا از-

 

 ....من ايل+

 

 تو؟-

 

 ......یول بود منتظرت اونجا یکيشد،يچ دونميم من+

 

 ؟یداشت خبر توهم ؟یچ یچ-

 

 ..من ايل+

 

 .رونيب گمشو-

 

 .......ــــيول+

 

 کرد قطع حرفشو ساواش که بگه یزيچ خواست

 



 رون؟يب گمشو گفت خانم یدينشن مگه-

 

  کرد گرد عقب خودش و شد مونيپش چرا دونمينم اما بزنه پس ساواشو خواست

  فرودگاه ميرفت راست هي و شدم مرخص ساعت چند از بعد

  ميشد مايهواپ سوار

 

 ؟یچ الکس+

 

 .برگشته زودتر اون-

 

 داشت دوست پدربزرگو یليخ+

 

  دونميم آره-

 

  نکنه یکار کنه خدا هوف+

 

  بستم چشمامو و گذاشتم شونش رو سرمو

 ميبود عمارت در یجلو ساعت کي از بعد

  نشيماش تو کرديم پرت چمدونشو خشم با که شدم الکساندر متوجه که ميشد عمارت وارد

  شدم خونش کاسه یچشما متوجه که سمتش رفتم عجله با

  شهيش به دميکوب

 

 ؟یداداش یخوب الکس؟ شدهيچ+

 

  نبودن یخوب بيترک اصال گارشيس دود و مردونش یهقا هق



  رفت رونيب عمارت از سرعت به و فشرد گاز پدال یرو پاشو

 نبود دلم تو دل

  شدم اونم سيخ یچشما متوجه که انداختم بهش یشدم،نگاه یمار متوجه که باال رفتم

  کرد بغلم و اومد عيسر دنميد با

 

 شده؟ چش الکس.....الکس+

 

  دميترسيم داشتم کم کم گرفت،واقعا شدت اونم یهقا هق

 

  دختر گهيد بگو+

 

  داد نشونم دستشو یتو ی حلقه و برد باال دستشو و شد جدا ازم

  گفتم ذوق با

 

 کرد ول زنشو چرا فکر یب ی پسره اون ندارم؟اصال خبر من که نيکرد نامزد یک+

 رفت؟

 

  گفت یتلخ لبخند با

 

 !رفت گذاشت نيهم یا،برايل نبود الکساندر داماد-

 

  گذاشتم دهنم یجلو دستامو ناباور

 

 !؟یچ+

 



  نداشتم دوست اونو من.....من خب....بود،من طرفه هي ی عالقه هي فقط اون....ايل-

 

 فهممي،میدار حق+

 

 ازين بهم یليخ الکس شدم،االن اتاقم وارد و نگفتم یزيچ که انداخت نييپا سرشو شرمنده

 باشم کنارش تونستميم کاش یداشت،ا
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  شد وارد ساواش که انداختم اتاق اطراف به ینگاه

 

 ساواش؟+

 

 جانم؟-

 

 ؟یببر منو شهيم+

 

 زم؟يعز ببرمت کجا-

 

 !جان شيپ+

 



 .....پدربزرگــ یمراسما تو یخواينم-

 

 .خوامينم+

 

 ...یول ايل-

 

 ؟یبريخوام،مينم ساواش+

 

  حتما زميعز آره-

 

  کردم نگاه آرزوهام اتاق به بار نيآخر یبرا و شدم بلند

 

 ؟یمطمئن ايل-

 

  کردم قفل دستاش نيب و جلو بردم دستمو

 

  مطمئنم+

 

  فشرد دستمو و زد یکوتاه لبخند

  گفتم بگه یزيچ نکهيا از قبل زودتر که ومديم دم،داشتيد رو یمار که رونيب ميرفت

 

 رميم دارم+

 

 دوباره؟-

 



 .آره+

 

  بودم ناراحت ايدن هي بودم،قد ناراحت ازش

  باشه الکس خود تا بزاره و کنه حفظ حرمتارو تونستيداداشم،م با کرديم نکارويا دينبا

 اومدم؛سوار رونيب عمارت از سرعت به و کردم بغلش کرد،متقابال بغلم و زد یتلخ لبخند

  ميکرد حرکت و ميشد نيماش

 

 ا؟يل+

 

 بله؟-

 

 جان؟ یبگ شهيم+

 

  شيصبور و درک نهمهيا از دميکش خجالت و گرفتم گاز لبمو گوشه

 

 ا؟؟يل+

 

 جانم؟-

 

 ميبود شده خراب اون اتاق تو یوقت...سالمت،خب جونت+

 

  دميخند زير

 

 ؟یگيم رو یدب-

 



 !م  يزندگ یجا نيتر مزخرف آره+

 

 ..یگفتيم یداشت خب-

 

 ش؟يبد ادامه یخواي،نمیگفتيم یزيچ هي یداشت اتاق تو+

 

 ميبزن حرف بهش راجع آره آره ؟یگيم اونو آهان-

 

 ؟؟یگفتيم یچ یداشت+

 

 ........تورو من بگم خواستميم.....خب-

 

 منو؟ تو+

 

 ....تورو من خب-

 

 ؟....منو تو+

 

 کنمينم یکار وقت چيه و دونميم اخالقاتو و شناسميم تورو من بگم خواستميم نبود مهم-

  بره نيب از شرفت و آرامش که

 

 ساواش آقا ريخ نه یول گفتن   دارم دوستت منتظر بود معلوم خورد،کامال جا یانگار

 جا حالت تا نيبب یمحل یب ینطوريهم االنم یکنيم اونکارو باهام یدزدک یايم یخان،وقت

  کرد زمزمه و زد یتلخ اد،لبخنديب

 

 !ممنونم+



 

  نداشت قابلتو-

 

 ؟یندار دوسم واقعا+

 

 ! نه-
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 دستمو ساواش که بود گذشته راه از کمينگفت، یزيچ و دوخت روبه به نشويغمگ نگاه

  فشرد

 

 ؟یندار الزم یزيهست،چ مغازه نجايا+

 

 رکاکائويش-

 

  ديخند

 

 ؟یخواينم یزيچ نيا جز دونستميم که نويا+

 

 .داره بخر،دوست کيک جان یبرا نه-



 

 یپل یشد،آهنگ ادهيپ و داشت نگه نويماش گذشت که کمي فشرد دستمو و زد یلبخند

 !دمشيفهمينم اديبود،ز یکردم،ترک

  گفتم نيماش تو برگشت یوقت

 

 ؟یبلد هم یترک+

 

  ديپر رنگش کردم احساس و شد عوض نگاهش رنگ

 

 چطور؟-

 

  اون ین،برايترک فلش تو یآهنگا ؟یخوب ؟یشد ها مرده مثل چرا+

 

 فهمميم يیزايچ هي ،آرهیگيم اونو آهان...آهان-

 

 :گفتم و کردم زير چشمامو

 

 شده؟ یزيچ+

 

 هان؟-

 

 ساواش؟ کجاست حواست+

 

 !تو شيپ-

 



  شمينم خر حرفا نيا با+

 

  سمتم گرفت رو رکاکائويش

 

 ؟یچ نايا با-

 

 شم خر ديشا نايا با+

 

 خواستم و داشتم گذاشت؛برش پام یرو رو کيک و رکاکائويش کيپالست و ديخند

  ميبخور باهم جان با تا کردم صبر و شدم مونيپش اما بخورمش

** 

 جا ايما آغوش تو محکم خونه تو دنيرس از بعد و تو دميدو عجله با ميديرس که عمارت به

  کوچولو جان به دميرس که کردم بغل رو همه دونه گرفتم،دونه

 گذاشته شينما به کشويکوچ یدندونا که یباذوق دنميد باشم،با همقدش تا زدم زانو جلوش

 : گفت اخم با و سمتم اومد بود

 

 ؟یبود رفته تُجا+

 

  فشردمش بغلم تو محکم

 

  کوچولو بود شده تنگ برات دلم-

 

 شد جدا که بود،ازم وجودم تو یا ینشدن وصف یکرد،خوش بغلم کشيکوچ یدستا با

  ديپرس دوباره

 

 ؟یدادينم جواب تويدوش زدميم زنگ یچ هر چال+



 

 مگه؟ یديخر یگوش به به-

 

 گفت خنده با ساواش که باال آورد شويکيپالست یگوش

 

 .داداش یکي یآبج یکي شد اره،دوقلويب ینين برات کردم قطع زبونشو رفتم+

 

  داشت نگه ساواش شکم ريز دستاشو و ساواش سمت رفت بدو بدو جان

 

 اريب در مويداداش بدو بدو-

 

 سمتش رفتم که کرديم نگاهش متعجب ساواش

 

 !؟یچ+

 

ه-  ارن؟ينم در اييبابا ارويداداش َمد 

 

 :گفت داشت اش خنده کردن پنهان در یسع که یاخم با ساواش

 

 !بزام نجايا مونده نميهم+

 

 کرد پر عمارتو کل همه ی خنده کيشل حرفشون نيا با
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  کرديم نگاه ميديخنديم که يیما به تعجب با جان

 

 ؟یخنديم چال+

 

 .ارهيب بچه تونهينم که ساواش زميعز-

 

 مامانا؟ ارويآبج ارنينم ايدن به اييبابا رو ايداداش مده+

 

 گفته؟ یک نه-

 

 .ُدفتم خودم+

 

 ذوق با و گرفت دستم از رو کيک و رکاکائويش کيکردم،پالست بغلش و زدم یلبخند

 :گفت

 

 ....یديخر تيت   برام+

 

  پسرم آره-

 

 بخولم؟ من تاتائوروهم ريش+

 



  بخور آره-

 

 لباسامو تا اتاق تو رفتم جان دنيبوس از بعد و نگفتم یزيچ که کرديم نگاهم داشت ساواش

  کنم عوض

 

 ا؟يل+

 

 بله؟-

 

  کرد حلقه کمرم دور دستشو و اومد

 

 م؟يبمون قهر ابد تا ــــال،قرارهيخيب+

 

  آره-

 

  انداخت بدنم به یچنگ و اومد تر باال دستش که کنم باز دستاشو قفل خواستم

 :دمينال

 

 ...ساواش بسه+

 

  کرديم یشرويپ تر نييپا به داشت دستش اون

 

 ......ساواشـــ+

 

 ؟یآشت-



 

 کردم زمزمه و زدم یلبخند

 

 نچ+

 

  گفت و ديخند مردونه

 

 نه؟ خارهيم تنت کال-

 

 !شعوريب+

 

 نگاهش یبهم،سوال زد زل و گذاشت سرش ريز دستاشو و تخت رو کرد پرت خودشو

 کردم

 

 ؟یکنينم عوض لباساتو-

 

 کنميم+

 

  درآوردم لباسامو و رختکن پشت رفتم که بهم بود شده رهيخ منتظر

 

 بود؟ یاضاف من یچشما فقط آها-

 

  ديشا دونمينم+

 

  دمشيند تاحاال من انگار-



 

  دميشنيم دادشو یرون،صدايب رفتم بهش توجه یب که کرديم غرغر داشت

 

 "؟یکر مگه....باتوعما ايل"

 

  کردم نوازش بغلم،موهاشو ديپر و سمتم اومد جان که نييپا رفتم بهش توجه یب

 

 کرد؟ کارايچ نازم پسر+

 

  کردم یباز یدوش با یچيه-

 

 داره؟ ضرر چشمات یبرا یگوش نور یدونينم مگه+

 

 !نداره نور که من یدوش اما-

 

 :گفت اخم دم،بايخند و انداختم شيکيپالست یگوش به ینگاه

 

 ؟یخنديم من یدوش به-

 

  زميعز نه+

 

 شد اطيواردح بدو بدو و گفت یبانمک ی باشه
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  کنارم اومدن ايما و لين

 

 ؟یبود کجا ا؟يل یخوب:ايما

 

  یرفت هويچرا:لين

 

  بهم گذشت سخت یاديز کمي......خب+

 

  گهيد کن فيتعر دختر؟ شديچ:ايما

 

 یشاهد دزدم،منم من کرد بودتش،ادعا گذاشته بود،آنا چمدونم تو گردنبند هي رفتم یوقت+

  کردن ازدواج باهم آنا و مت خب....خب کردن،بعدش رميدستگ سايپل نداشتم

 

 ؟یچ:لين

 

 کردن ازدواج آره+

 

 ؟یمطمئن تو....تو....تو:ايما

 

 .آره+

 



 ......روز نيچن زم،باالخرهيعز نباش ناراحت:لين

 

  ستين یدلدار به الزم لين دونميم خودم+

 

  ادامشن منتظر بود معلوم و کردنيم نگاهم منتظر نگفت،جفتشون یزيچ و کرد سکوت

 

 آرامش کمي ميبتون حداقل که يیجا هيدور، یجا هي ميبر باهم خواستم ساواش از من خب+

  ميباش داشته

 چون و ساواش   غاميپ شم،گفت یکشت سوار گفت و شميپ اومد مت شدم آزاد که اونشب

 کردم مقاومت یليبرسن،خ اوناهم تا برم من گفت نبود خوب حالش و کرديم یخلق بد جان

 به نبود،حداقل کم یعاشق سال کنه،پنجينم تمياذ وقت چيه مت گفتم خودم با لحظه هي اما

 نطوريا زنه،اماينم بيآس بهم و کنهينم تمياذ بودنمون برادر خواهر و روزا اون حرمت

  روز به روز شنيم عوض آدما نکهيا نبود،مثل

 

  دادم ادامه که کردنيم نگاهم ناباور

 

 و کردن تجاوز بودن،بهش کشته دخترارو از یکيبود، دختر قاچاق باند هي یکشت تو+

 کشتن

 

  دادم ادامه بود نازکشده و یدماغ تو هيگر سر از که يیصدا با و کردم پاک اشکامو

 

 شدن انتخاب نفر پنج نفر ستيب نيب م،ازيبود نفر ستيبردن،ب دختره اون یجا به منو+

 در پول و دادنيم سيسرو کاباره تو ديبا نفر پونزده شدن،اون خانزاده همسر یبرا

  اوردنيم

 

  شدن سپر دهنم یجلو دستام و شدن رها صورتم یرو اشکام

 



 .بودم شده تنها یليدم،خيترس یليبود،خ سخت یليخ+

 

  دادميم ادامه و زدميم زير یهقا هق

 

 شدن،منيم فروخته یکي به گهيد نفر چهار و شديم خان همسر یکي نفر پنج اون نيب از+

 با قراره اما دهيخر منو یکي گفتن روز هيشم، فروخته بود قرار که بودم يیاونا جزء

  شم همخوابش بسته یچشما

 

 !!یشد همخواب بهيغر مرد با که نگو ايل:لين

 

  زدم لين نگران صورت به یبود،پوزخند شده رهيخ بهم اشک با ايما

 

 به گهيم برداشتم،تازه چشمبندمو رابطه بود،وسط خودت برادر آدم نباش،اون نگران نه+

  کرد نکارويا بود نيچرک دل ازم نکهيا خاطر

 

  کنهينم نکارويا وقت چيه ساواش ؟یکنيم یشوخ:ايما

 

 !یگيم یچ ايل:لين

 

 دلم االنشم یشدوليم یچ داشتميبرنم بندو چشم اگه دونميداد،نم انجامش کرد،اون ساواش+

  دستش از شکستست یليخ

 

 لبام یرو یا یزورک لبخند و کردم پاک اشکامو نيبنابرا کنم هيگر جلوشون خواستمينم

 نشوندم

 

 ن؟يکرد کاريچ هانيآ و م،تويبزن حرف االن به راجع اليخيب+



 

 کردم یسع و کردم بغلم،بغلشون دنيپر يیدوتا هوي و گرفت ازم نشويغمگ نگاه ايما

  کنم پاک ذهنم از مزخرفو یاتفاقا

 

  نيدونينم که هست اتفاق یکل تازه+

 

 !شوکم تو یليخ االنشم نيهم بگو بعدا اونارو خدا تورو یوا:ايما

 

  دميخند

 

 .باشه+

 

 :گفت بود گرفته ضرب نيزم یرو پاهاش با که همونطور و کرد نگاهم یعصب لين

 

  یريبگ پس حساب ازش ديبا+

 

  ستين الزم:من

 

 بره؟ در قصر تهشم کرد تتياذ نهمهيا! الزم   ميليخ+

 

  کننيم پر جامو هيبق که دنهينخواب باهاش و کردن قهر تهش بکنم؟ تونميم کاريچ مثال:من

 

 !دارم یفکر هي من+

 

 ؟یفکر چه-



 

 !یگرديبرنم تو! یمهمون هي ميريم+

 

 ؟یچ یعني-

 

 بهت یکي با رفت بود نيچرک دل ازت ميگيم بهش بعدش اتاق تو ميفرستيم تورو ميايم+

  شيبخشيم اي یکنيم ترکش تو نهيبب کرد انتيخ

 

  دميخند

 

  دايترس ازت ديبا-
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  شو حاضر پاشو خب+

 

  کن ل،ولشين خستم یليخ-

 

 ینکرد که شهر خالف آورده؟ در ارويباز بچه نيا که کرده فکر یچ خودش با:ايما

  یداشت حق یداشت پسر دوست

 



  ديکوب بازوم به لين که بودم کرده سکوت

 

 قهيدق چند از بعد و ميريم بار ميرينم اما ميش حاضر ايب زد سرم به یفکر هيدختر، یه+

  شهينم متوجه اتاقشه تو همش ساواش ميگرديبرم

 

  شدم اتاق وارد رفتم و گفتم یا باشه

  زد صدام ساواش که دمشيپوش و برداشتم یا رهيت یطوس راهنيپ

 

 ا؟يل+

 

 لبام یرو رو یصورت و کمرنگ رژ دقت با و کردم قيدق نهيآ تو نگاهمو

  دادم جوابشو بودم متمرکز رژم یرو که دم،همونطوريکش

 

 بله؟-

 

 ؟یريم کجا+

 

 .یمهمون-

 

 که يیکارا و یريم که يیجاها به راجع یکن مشورت بامنم ديبا یريبگ ادي قراره یک+

 ؟یکنيم

 

  زدم خودم به و برداشتم عطو شهيش

  گشتم بر که دميکشيم چشممو گوشه ی هيسا داشتم

 

 ؟یکرد مشورت باهام دنتيخواب یپنهون به راجع تو مگه-



 

  شد درهم اخماش

 

  ینبود که بهيغر یبود زنم+

 

 نکنا باز منو دهن-

 

  سرش ريز گذاشت دستاشو

 

 شم؟يپ یبمون شهيباش،نم+

 

  شهينم نه-

 

 !یبر یدار عجله یليخ انگار هيچ+

 

 گهيد نهيهم-

 

  پتو ريز برد سرشو یعصب

 

 !درک به+

 

 یرو اشو رهيخ نگاه برگشتم یوقت اما نييپا سمت کنم حرکت خواستم و دميپوش کفشامو

 دميد خودم

 

 ه؟يچ-



 

 ؟یبد نشون هيبق به رو من   مال که يیزايچ یخوايم+

 

  انداختم باال یا شونه و کمرم به زدم دستمو

 

 !یبکن وونمميد یخوايم انگار+

 

 !ديشا-

 

  چسبوند خودش به منو حرکت هي تو و شد بلند

  کرد پخش صورتم تو داغشو ینفسا

 

 .....من...ايل+

 

  گذاشتم لباش رو امو اشاره انگشت که کرد حرکت دستش

 

  منتظرمن ايما و ليست،نين وقتش! شيه-

 

  برد باال دستاشو و شد جدا ازم

 

  منتظرتم یبرگشت یوقت یاوک....یاوک+

 

  نباش منتظر-

 

 !یبر ینتون کنم یکار االن نيهم نکن یکار+



 

  گرفتم رو خنده به لبام شدن باز یجلو

 

  کنميم فکر موردش در-

 

  دخترا سمت کردم حرکت و شدم خارج اتاق از
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 .حاضرم سالم،من+

 

 ؟یاومد یوقت دتتيد:لين

 

  ديد آره+

 

  خب؟ اتاق تو برو االن نيهم از تو پس خب:لين

 

 بمونم؟ تو اون قراره چقدر اما باشه+

 

  ساعت کي دميساعت،شا مين یکاينزد-

 



 سخته من یخدا اوه+

 

 یتونيم دختر،تو یه-

 

 بمونه بسته تونهينم دهنش ستين اون نگران نه:ايما

 

 باال ابروهاش دنميد شد،با خونه وارد لبخند با اريليا کردم نثارش یا" ادب یب" و دميخند

  کرد بغلم محکم و سمتم د،اومديپر

 

 ؟یديرس یک تو؟ یبود کجا+

 

  مفصله یاديز داستانش-

 

 خاطراتت؟ یپا نميبش ديبا بعدا یعني آهان+

 

  دميخند

 

  برنگشتم که یسرباز از-

 

 اصال؟ یبرگشت کجا از نميبب بگو اصال ا،يگيم راست+

 

  گذاشتم شونش رو شد،دستمو درهم اخمام اتفاقات یادآوري با

 

 ار؟يليا ميبزن حرف بعدا-

 



 حتما آره+

 

 ممنونم-

 

 بزن زنگ بهم+

 

 .باالست ی طبقه یسرکان دنبال باشه،اگه-

 

 نقشه رون،بنظرميب رفتن ايما و لين و اتاق تو رفتم رفت،منم ها پله سمت به و زد یلبخند

  بود یا احمقانه ی

 !کرد؟ شديم چه اما

  دارم يیدستشو کردم احساس که بودم اونجا یا قهيدق چند

 آخه؟ االن! من یخدا یوا

  کنم تکرار خودم با کردم یسع

 "دختر ميندار يیدستشو کن،االن صبر نه،نه"

  نبود که نبود کارساز اما

  برداشتم قدم آهسته و رونيب رفتم

  کرد جلب نظرمو ساواش داديب و داد یصدا که ايما اتاق تو برم خواستم

 به يیآشنا و فيظر یصدا که بودم در یساواش،جلو و خودم اتاق سمت کردم حرکت

 و ستادميبود،ا آنا یصدا اون ايخدا یوا.......صدا اون......صدا اون...خورد،اون گوشم

 شدم دعواشون ی شنونده

 در به رفت،گوشمويم باالتر لحظه به لحظه که ساواش یعصب یصدا و آنا یصدا

  شدم مکالمشون دادن گوش مشغول و چسبوندم

 

 ؟یبردار سرم از دست قراره یک آخه؟ تو یخوايم یچ+

 



 دونه؟يم خوشگلتو راز خانمت-

 

 ؟یعوض ی کهيزن یباش پست یتونيم چقدر+

 

 !ی  ا یعال آدم چه آقاش فهمهيم خانمت فردا-

 

  ديکش داد ساواش

 

 یجلو رهيم جنازت خدا یخداوند ،بهیبگ یکس به رازو اون از کلمه هيکلمه، هي هيکاف+

  تيمفنگ و حمال یبابا اون ی خونه در

 

  کنا صحبت درست یهو-

 

 شــــــــــــــو خفـــــــهــــــــ فقط+ 

 

 .....من ساواش-

 

 !شو خفه....خفه گفتم+

 

  بزارم جونت ايل با مالقات قرار هي ديبا پس باشه-

 

 ......آنا؟ الو.......الو.....الو....یخوريم گوه تو+

 

  ستادميا جلوش نهيس به دست و کردم باز درو که یمن بعد و اومد دنشيکش داد یصدا

 



 تر دروغگو خودت و ومديم بدت دروغ از تو! جالبه د؟يزنيم حرف راز کدوم از راز؟+

 !یا همه از

 

  دادم ادامه که کرديم نگاهم زده بهت

 

 شنوم؟يم+
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  کردم تکرار آهسته آهسته که بود کرده سکوت

 

نَـ.....ـــيم گفتم+  ..........َومـــــ.......ش 

 

  ستين یمهم زيچ-

 

  ديکش دستم از ويگوش و سمتم اومد عيسر که گرفتم رو آنا ی شماره و کردم باز فمويک

 

  ارين در یباز بچه-

 

 !شنوميم+

 



 و؟يچ-

 

 !رازتو+

 

 .خستم ايل-

 

 .....ساواش+

 

  کردم زمزمه که کرديم نگاهم منتظر

 

 شتيپ از رفتن یبرا بشم تر مصمم لحظه هر که یکنيم رفتار یجور هي یدار-

 

  کرد زمزمه ناباور و شد زيخ مين

 

 ؟یچ+

 

 یديشن همونکه-

 

 .ستين که کشک ی  زندگ رم؟يم یچ یعني نشو بچه ايل نه نه...نه+

 

  کرد گفتن به شروع خودش که انداختم باال يیابرو

 

 ؟یبدون ويچ یخوايم+

 

 نه؟ من اما دونهيم آنا که ی  راز رازتو،چه-



 

  نييپا انداخت سرشو و تخت رو نشست

 

 نه؟ مگه بودم آنا با یمدت هي من که یدونيم+

 

 دونميم-

 

 ......من ايل+

 

 جا آغوشش تو خودمو و کنارش د،رفتميکشيم عذاب داشت و بود سختش انگار

 اون از نکشه خجالت انقدر و شه اب خشي که شم تر راحت باهاش کردم یکردم،سع

 ؟یچ بود کرده عقد رو آنا بگه نبود،اگه دلم تو راز،دل

 شدن متعجب و خوردن کردم،جا حلقه گردنش دور باشه،دستامو خندون چهرم کردم یسع

  کرديم داديب اش چهره از

 

 شه؟ ناراحت نطوريا زميعز شوهر شده باعث یچ-

 

 !مادرش+

 

  فرستادم باال ابروهامو متعجب

 

 مادرت؟-

 

 !آره+

 

 .گنيم مادرتون از یخوب خاطرات که ايما و لين ساواش؟ چرا-



 

  زد یپوزخند

 

 ده؟يم عذابت انقدر که هيچ ساواش-

 

  کنميم یکس یب و حقارت احساس کنميم انشيب یوقت ده،فقطينم عذابم+

 

  شد درهم اخمام

 

  آخه هيحرف چه نيپسر،بسه،ا یه-

 

  گرفت یباز به موهامو ی  مشک یها تار و ديرقص موهام نيب دستش

 

 یکرد؛برا خوب حالمو و کنارم اومد آنا دوران اون بودم،تو شده افسرده مدت هي من ايل+

 نقطه گذشتم دونهيم کنه،چونيم دميتهد نطوريا و داره خبر من یماجرا از اون که نهيا

  شيآور ادي کنهيم داغونم و ضعفمه

 

  اديز یليبودم،خ کنجکاو یليخ

 

 ؟یبگ یخواينم ساواش-

 

  کرد نگاه چشمام تو

 

 ؟ینش سرد ازم یديم قول+

 



 هست؟ یچ مگه-

 

 !خجالت   ی هيما یليخ من یبرا اما نباشه یخاص زيچ تو نظر از ديشا+

 

 !آره،قول-

 

  فرستاد رونيب نفسشو کالفه

 

 یخوب بوده،زن کاباره یتو مادرم راستش خب......من مادر.....من...ايل+

 هيک پدرم دونمينم....یدونيا،ميل ندارم یقيدق تيهو من.....خب....نبوده،من

 

  نييپا خورد سر گونم از و ديچک دماغم یرو اشکش
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  بده ادامه تا کنم سکوت کردم یسع

 

 پدر همه مدرسه دم،تويديم مادرمو داشتن رابطه یبچگ گذروندم،تو ويسخت یروزا+

 اون که دميکشيم ومد،خجالتيم بدم مامانم من،از جز به داشتن خونواده داشتن،همه

 شب هيداشت؛ دوست اونو یمرد هي خواستمينم نويا من و ميبود همه ینما مادرمه،انگشت

  ميکن فرار باهم ايب گفت بهش و خونمون اومد

  رفت یالش و خانواده یب مردک اون با و کرد ول بچشو ؟یفهميکرد،م ول منو



  یسالگ چهارده کارگر،تو بچه هي شدم من

 شب ديشا فروختم،تايم وهيگرفتم،ميم پول و کردميم پخش غاتيفروختم،تبليم روزنامه

  نزارم بالشت رو سر گرسنه

 بابا با که اونجا ساختمون،رفتم فالن یتو شهردار یبرا ببر گفتن دادن پست هي بهم بار هي

  خودم یها بچه شيپ ايب د،گفتيپرس مويزندگ شدم،داستان آشنا

  بود یسخت یر،روزايبخ ادشي

 ادمي مادرم دميديم تخت ،تایحت شدم یبستر مارستانميت تو مدت هيشدم، یعصب من

  بودنم بسته سرد یکايسرام رو یآهن ی لهيم به مارستانيت ومد،تويم

  مويزندگ بدونه یکس داشته خجالت برام شهيهم

 ومدهين ايدن به هنوز هم ايما بود کيکوچ یليخ لين بود بزرگ کمي سرکان فقط موقع اون

  نجايا اومدم یوقت بود

 یوقت یوقت،حت چيروم،ه تو نزد وقت چيه اون که زد حرف سرکان با یجور بابام

 گفتينم یچيغما،ه تو ها دعوا گفت،توينم یزيچ زدميم کتکش

  ندارمش من که ی  اصل ی خونواده مهم اما کردم دايپ خونواده هي خوشحالم یليخ

 نه؟ مگه

 

  کردم پاک اشکامو

 

 استفاده سو تيروح مشکل و هيقض نيا از که شعورميب انقدر آنا مثل من یکرد فکر-

 کنم؟

 

 .....حرومزا شوهرت یبدون نداشتم دوست فقط+

 

  نده ادامه! شيه-

 یتر پاک دميد عمرم تو که یزيچ هر از تو

 

  شد کمينزد و گوشم پشت زد نشوندتم،موهامو زانوهاش رو و کرد بلندم



 

  یتر فهم و درک با دميد که یکس هر از توهم+

 

  ديبوس لبامو و جلو آورد سرشو

  تخت یرو شدم پرت و شد حلقه گردنش دور دستم

* 

 ساواشو خندون ی چهره کردم باز که شدم،چشمامو داريب گونم یرو یها نوازش با صبح

  سوخت صبور مرد نيا حال به دلم واقعا و افتادم کرد فيتعر که يیزايچ اديدم،يد

  زدم بهش یلبخند

 

 ريبخ صبح+

 

 آقا ريبخ توهم صبح-

 

 ؟یندار درد+

 

 اديز نه...نه-

 

 جلومون نهيس به دست ايما و ليخورد،ن واريد به و شد باز محکم در که گفت یا باشه

  شدن ظاهر

 

  کنه بدل و رد قلوه و دل اديم خودش اهيس نخود یپ فرستهيم مارو به به:ايما

 

 تو یگمشد ميکرد فکر دختر:لين

 



  نشه دهيد بدنم تا داشتم نگه گردنم یرو رو مالفه

 

 !نيکرد کارايچ کثافتا شما دونميم من ؟یپوشونيم ويچ:ايما

 

 .بسه ايما:ساواش

 نا؟يا گنيم یچ ايل

 

 نزنن مزخرف ی نقشه اون از یحرف کردميم دعا دعا

 

  گهيد بگو:ايما

 

  گفتم یبلند نسبتا یصدا با و سمتش کردم پرت کنارمو بالشت

 

  گنيم پرت و چرت زميعز یچيه+

 

  رونيب رفتن و نگفتن یزيچ که دنيد خواهشمو انگار که کردم نگاهشون

** 

 (بعد ماه دو)

 

 مسافرت هي بود،امروز خوب یليخ ساواش با بودن،رابطم شده جمع صبحانه یبرا یهمگ

  مسافرت بره هفته کي یبرا بود قرار و داشت یکار

  گفتم و کردم نگاهش

 

 ساواش؟ ینر شهينم+

 



 نشد که نشد نرم،اما تا رفتم کلنجار چقدر که یديد زميعز نه-

 

 یا لقمه شد،ساواشيم یجور هي دلم ريز غذاها دنيد دوختم،با غذا زيم به نمويغمگ نگاه

 بدو بدو و خورد بهم حالم که خوردمشيم داشتم و دهنم تو گرفت،گذاشتم دهنم سمت رو

 يیدستشو سمت کردم حرکت
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  تهوع   حالت متنفرم که یزيچ تنها کردم،از یخال خوردمو که يیزايچ تموم

  نشست شونم رو دستش و کنارم اومد ساواش

 

 زم؟يعز یخوب+

 

 .خوبم-

 

 ده؟يپر روت و رنگ چرا+

 

 افتاده فشارم کنم فکر دونمينم-

 

  مينيبش ميبر ايب خب+

 



 برام ارنيب وهيآبم کمي تا گفت خدمه به و نميبش کرد کمکم

  زد زانو پام یجلو که یصندل رو نشستم

 

 دکتر؟ ميبر یخواي؟نمیخوب یمطمئن ايل+

 

 ساواش خوبم-

 

 .دييبفرما خانم:خدمتکار

 

  انداختم وانيل به ینگاه

 

 ه؟يچ نيا+

 

  زعفرون شربت،شربت-

 

  خوردم ازش کمي و گرفتم

 

 نه؟يريش و ظيغل انقدر چرا+

 

  نيريبگ جون کردم شتريب کمي خودم شوينيريش یول شربت   یبرا که شيظيغل خانم-

 

 .ممنونم باشه+

 

 رهيخ نگاه یوقت که کرديم ناز موهامو داشت خوردنش،ساواش به کردم شروع و رفت

  اومد خودش به ديد خودش یرو امو



 

 بهتره؟ حالت+

 

 .خوشمزست یليخ کم،شربتشي آره-

 

 واقعا؟+

 

 لباش سمت بردم وانويل

 

 بچش کمي-

 

  داد تکون سرشو و دينوش ازشو یکم

 

 !خوشمزست اومم+

 

 یليخ آره-

 

 ميکن اضافش صبحمون یها یدنينوش به+

 

 باشه-

 

  زد یلبخند

 

 ؟یخوب یمطمئن+

 



 مطمئنم-

 

  دميبخوره،خند شربت دوباره تا تر جلو آورد مظلوم سرشو

 

 نه؟ مگه اومد خوشت یليخ+

 

 یليخ آره-

 

 یتو مياريب شربتشو بعد به نيا از یخوايم م،اگهيخوريم صبح هرروز که شوييچا+

 صبحانه؟ برنامه

 

 !شهيم خوب یليخ آره-

 

  زميعز باشه+

 

  داشتم نگه کتشو ی لبه مظلوم که بره و شه بلند خواست

 

 ساواش؟ یريم-

 

 ی  کار سفر که گلم،گفتم مجبورم+

 

 ....یول خب-

 

 ميبود زده حرف بهش ا،راجعيل+

 



 ؟یريم دتيجد کيشر خوشگل   دختر باهمون-

 

  شد پررنگ اخماش

 

 شد؟ينم تيحسود مسافرت برم مجردم و مرد کيشر با يیتنها خواستميم من ه؟يچ-

 

  شديم خب آره+

 

  نکن اخم یاونطور پس-

 

  ميکنيم ضرر یکل رم،اماينم یخوايم اگه زميعز ايل+

 

 برو نه نه-

 

  گرفت قاب گرمش یدستا کف با صورتمو

 

 ست؟ين ناراحت خانمم باشم مطمئن+

 

 خوبم آره-
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  نييپا اومد جان که رفتيم داشت

 

 ره؟يم يیبابا+

 

  رهيم زميعز آره-

 

 همقدش یکم تا زد زانو جلوش و برگشت زد،ساواش صداش و ساواش سمت رفت

 :گفت و گرفت دستاش نيب کشويکوچ یشه،دستا

 

 نداره؟ یکار گلم پسر+

 

 ؟یَخليم بنفش تاُله دونهي،(نيکار) نيکار یبرا-

 

 ديخند ساواش

 

 نه؟ یخانم نيکار فکر به همش+

 

 داله دوست تاُله آخه-

 

 ن؟يکار ک جز" ت"یگيم ها" ک" ی همه به تو که هيچ داستان نميبب+

 

  خودم سمت دمشيکش و گرفتم رو جان یبازو و سمتشون رفتم که کردينگاهشم جيگ جان

 

  بخر جان یبرا هم یباز نيماش دونه هي يیبابا+



 

  چشم به یا-

 

  ستاديا روم به رو

 

 ؟یندار الزم یزيچ خودت+

 

 باش خودت مراقب نه-

 

  شد نيماش سوار و رفت رونيب کردنم بغل از بعد و زد یلبخند

  زدم زل شيخال یجا به ناراحت و نشستم زيم یصندل یرو

  گرفت دستش تو دستمو و کنارم اومد اينشست،ما پام یرو و اومد جان

 

 چطوره؟ حالت+

 

  شدم زده گرما کنم بهترم،فکر-

 

 یخوب که د،شکريشا دونمينم+

 

  زميعز یمرس-

 

 م؟يبپز غذا نيايم ها بچه:لين

 

 چرا؟ وا:ايما

 



،ب و اريليا ماهگرد امشب خب:لين  ميکن زشونيسورپرا نيايسرکان 

 

 !کنم یکار تونمينم که من+

 

 اونوقت؟ چرا:لين

 

 !افتضاح   یليخ ميآشپز+

 

  ميکن درست ساده یغذاها ميخوايم دختر بابا:ايما

 

  کنميم خراب اما+

 

  ميدار مانيا بهت ما:لين

 

 یتونيم نباش،تو نگران دختر آره:ايما

 

 ن؟يکنينم درست خودتون چرا خب+

 

 بشم خوشگل داداشم ماهگرد یبرا شگاهيآرا برم خواميم منکه:ايما

 

  دميم انجام رو کيک پخت و یزکاريتم و فاتيتشر منم:لين

 

 دميم انجام من خب+

 

  شد برابر هزار ده نفسم به اعتماد که کردن فيتعر ازم اونقدر



  شدم آشپزخونه وارد و گفتم یا باشه جانب به حق یا چهره و ابهت با

 "کن تالش کمي فقط! خنگ   یتونيم تو" زدم بينه خودم به

 !بود کردن سرخ ینيزم بيس کنم درست بودم بلد که يیغذا خچال،تنهاي سمت رفتم

 و نازک نازک کردن،همشونو پوست کردم شروع و برداشتم ینيزم بيس بزرگ سبد هي

  شستمشون و کردم خرد یپسيچ

 بزارن تنهام خواستم خدمه ی همه از و گذاشتم گاز یرو رو یبزرگ ی تابهيماه

 زل بهش جيگ که گفت رو یسخت اسم ها ینيزم بيس دنيد بزنه،با سر بهم تا اومد لين

 :گفتم و زدم

 

 هست؟ یچ یگفت که ینيا+

 

 !دختر گهيد غذاست وا-

 

 نيفهميم شام موقع ز  يسورپرا امشب یغذا+

 

 باشه باشه اوووو-

 

 درست غذاهارو و اميب غروب تا باال رفتم و شستم هارو ینيزم بيس منم و رفت رونيب

  کنم

** 

 غذاهارو تا داشتم وقت دوساعت قايانداختم،دق ساعت به ینگاه و برداشتم رو تابهيماه

  کنم آماده

 قبلو دفعه اشتباه تا زدم نمک ها ینيزم بيس به دقت با و تابهيماه تو ختمير روغن

 ینيزم بيس کردن سرخ کردم شروع و شه عوض رنگش تا ختمير زردچوبه کممينکنم،

  ها

 قشنگ ی سفره کردم فيتعر اونهمه که زشت   یليخ یبرداشتم،وا بشقاب همه تعداد به

 !براشون ببرم نويا نميچيم یورنگ



  دميد سبد یتو رو بزرگ یبرگا با يیکاهو که انداختم اطراف و دور به ینگاه 

 و انداختم باال یا شونه نبود و بود شده دهيبر باالش از کميسمتش، رفتم و زدم یلبخند

 کنارش و دميچ توش هارو ینيزم بيس و گذاشتم برگ هي بشقاب هر یداشتم،تو برش

  ختمير سس

  دميچ زويم و زدم یلبخند

 ايل که یقشنگ ی سفره از نميا" گفتيم لبخند با داشت لين داخل اومدن که ها بچه

 ....."برامو

 شد محو لبخندش سفره دنيد با

 

 ه؟يچ نيا+

 

 ! ینيزم بيس-

 

  یصندل یرو نشستم

 

 دينکن توجه افشيق به خوشمزست، دينيبش دينيبش+

 

 رو کاهو اريليا که دميکردن،خنديم نگاه تعجب با نشست،همشون همه از زودتر اريليا

 ايبعض و ینيزم بيس ايبعض شدن مشغول هم هيخوردن،بق کرد شروع و برداشت

 ی همه و اومد عجله با خدمتکارا از یکي هويکردن،يم نگاه بهم و خوردنيم کاهوهاشونو

   ديچرخ سمتش به ها سر

 

  نيعصب یليخ وونايح خانم+

 

 شده؟يچ چرا-

 



 و ها بدم،دونه هارو اسب و ها مرغ یغذا تا سبد،رفتم تو گذاشتم غذاهاشونو من خانم+

 کمي ندارن،صبحم غذا ست،گوسفنداين کاهوشون اما بود وونايح یغذا سبد تو ها جيهو

 و زدن گاز کمشوي نبود حواسم ختميريم علف براشون داشتم یبودن،وقت خورده ازش

 کاهو فرستادم ارويست،کاين دميد رفتم آشپزخونه تو گذاشتم اومد یاضاف خب اما خوردن

  اسطبل واريد و در به کوبنيم خودشونو یه تابنيب یليخ وونايح اما ارهيب بخره،منتظرم

 

  دادم قورت صدا با دهنمو آب و انداختم بود ايما و اريليا دهن تو که يیکاهو به ینگاه
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 سمت کردن حرکت بدوبدو و شدن بلند هوي که کردنيم نگاهم ساکت اريليا و ايما

  يیدستشو

 رو اريليا و ايما غيج یصدا که رفتم اتاقم سمت به بدو بدو و شدم بلند یصندل یرو از

  دميشن

  بودم کردن دعوا منتظر من و دنيخنديم فقط سرکان و ليکردم،ن قفل درو و اتاق تو رفتم

  دنيکوب در به که تخت رو نشستم

 

  درو نيا کن باز:ايما

 

 وونهيد ی دختره درو نيا کن باز:اريليا

 

  ستمين بلد یچيه گفتم لين به من چه من به+

 



  ميزنيم حرف رونيب ايب:ايما

 

 آره؟ نيکن دعوا باهام که اميب ؟یزرنگ عه+

 

 ما؟ به یديم گوسفندارو یغذا یکشينم خجالت:اريليا

 

 !!یستين گوسفند انگار یگيم یجور هي+

 

  زدن در به یلگد

 

  نرسه بهت دستم کن دعا:اريليا

 

  کردم مظلوم صدامو

 

  خب نينکن دعوام بودم گذاشته خودمم یبرا+

 

 ؟یکنيم هيگر یدار ايل ا؟يل:ايما

 

  نميبب نجايا ايرون،بيب ايب دختر یه:اريليا

 

 سراغم اومدن يیدوتا اشکم بدون و خندون ی چهره دنيد کردم،با باز درو و دميخند زير

  دادنم قلقلک کردن شروع ک

  کردن جدامون هم از و اومدن سرکان و لين که دميخند اونقدر

  ومديم فرود ساواش یمايهواپ گهيد انداختم،االن ساعت به ینگاه

 



 شه شيحال بدم قلقلکش گهيد کمي بزار کن کن،ولم ولم لين:ايما

 

  دميکش داد و رونيب اومدم نشونيب از عيبرداشتم،سر مويگوش شدمو بلند

 

  نهيبب خاله ديکن بع بع+

 

 زنگ ساواش به و گرفتم مويشدم،گوش اطيح وارد و کردم فرار که دنيکشيم غيج داشتن

 زدم

  برداشت ممتد یها بوق از بعد که زدم زنگ برنداشت،دوباره اما خورد بوق تا چند

 ؟یعروس اي یکار ی جلسه بود بشنوم،رفته خوب صداشو ذاشتينم اديز کيموز یصدا

 

 ساواش؟ الو؟+

 

 ؟یداشت یکار! یزد ا؟زنگيل جانم-

 

 بزنم؟ زنگ بهش تا باشم داشته یکار ديبا گرفت،حتما دلم

 کردم انيب فکرمو

 

 بزنم؟ زنگ بهت بتونم تا باشم داشته یکار ديبا حتما+

 

 جانم؟ بگو خب-

 

 ...یچيه+

 

 !که نگفت یبد زينشم،چ ناراحت کردم یسع و کردم قطع رو یگوش



  خورد بهم حالم دوباره که شدميم خونه وارد داشتم

 اتيمحتو تموم و خورد بهم حالم يیدستشو سمت دميدو و داشتم نگه دهنم یجلو دستمو

  کردم یخال يیدستشو یتو معدمو

  شستم دهنمو یکم و کردم باز آبو

  بخوابم کمي تا رفتم و کردم یخواه عذر ها بچه از ديچيپيم یليدم،خيکش دلم یرو دستمو

  شد اتاق وارد و اومد ايکا

 

 ن؟يخوب خانم سالم+

 

 ا؟يکا یخوب تو خوبم-

 

 شد حل وونايح مشکل بدم خبر بهتون ،اومدمیمرس خوبم+

 

  یمرس باشه-

 

 خوبه؟ حالتون خانم+

 

 برام؟ یاريب رز یشربتا از وانيل هي شهيم آره آره-

 

 خانم؟ زعفرون شربت+

 

 ؟یشناسيم توهم همون آره-

 

  معروفشه یشربتا از+

 



 گفتم بهش و برگشت،خوردمش شربت وانيل هي با قهيدق چند از بعد و رفت که دميخند

  بره تونهيم

  بود ساواش طرف اومد،از اميپ ميگوش به که گذاشتم تخت کنار زيم یرو وانويل

 

 بزنم؟ زنگ االن ميبزن حرف خوب مينتونست یزد زنگ زميعز+

 

  کردم پيتا

 

  بخوابم خواميم-

 

 شد کنسل گردم،قرارداديبرم فرداشب من+

 

 نمتيبيم-

 

 !زميعز ريبخ منم،شبت+

 

 خوش شب-

 

 ؟یخوب یمطمئن ايل+

 

 خوبم-

 

 باشه+

 

  ندادم جوابشو و کردم نگاه فقط
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  بخوابم کردم یسع و بستم چشمامو و تخت یرو کردم پرت رو یگوش

* 

  شدم داريب یکس یدادنا تکون با صبح

 

  دختر گهيد پاشوووو+

 

  کن ولم ايما-

 

 خواب بسه پاشو گميم+

 

 شم؟ داريب که نيدار یکار باهام مگه االن-

 

  شده کي ساعت ها ظهره لنگه+

 

 چند؟-

 

 کي+

 



  خودم اميم بخوابم گهيد ساعت کي-

 

  نکن یتنبل پاشو+

 

 ن؟يدار ومده؟کارمين آشپزتون نکنه-

 

 ! ميباش داشته یکار باهاتون ميبکن غلط ما+

 

  دميخند

 

  بپزم غذا برات یخوايم اگه نکن تعارف-

 

  دهنشا تو بکن اريب گوسفندارو یکاهو برو گهيم طون  يش+

 

 و برداشتم یمناسب لباس و شستم بستم،صورتمو رهيگ با دمويژول یموها و شدم بلند

 ی هيسا با چشمام به و دميپوش رنگ یشمي کوتاه دامن با یديسف و کوتاه شرتيدم،تيپوش

  دميبخش جلوه رنگ یشمي و ديسف

 و رژ رنگ همه کردميم شيآرا مييتنها تو شهيهم بودم،چون یشمي رژ دنبال رژام نيب

  داشتم لب خط و هيسا

 لبام رو یشمي نه بود رهيت سبز شتريب که البته کردم دايپ رو یشمي رژ گشتن یکل از بعد

  بود کرده جاديا یجالب تضاد دميسف پوست انداختم،با خودم به ینگاه و دمشيکش

  گرفت ازم روشو و کرد یدتم،اخميد اريليا که نييپا رفتم

  کردم بغلش و سمتش رفتم

 

  مبارک پسر،ماهگردتون اوه+

 



  دميبوس گونشو و شدم بلند پام پنجه یرو

 

 گهيد نباش قهر+

 

  ستم،بروين-

 

 یهست+

 

  ستمين گفتم-

 

 ه؟يچ یبرا اخمات پس+

 

 یچيه-

 

  گهيد بگو+

 

  گرفت دستمو که کردم نگاهش اخم د،بايخند هوي

 

  بهمون یند گوسفندارو یغذا یخواستيم بود حقت! مايندار قهر یه یه-

 

  جان شيپ رفتم و کردم نازک براش یچشم پشت خنده با

 

  یمامان سالم+

 

 ؟یکرد کاريپسرم،چ سالم-



 

 تُنم یباز تَمي   اومدم خولدم نهار یچيه+

 

 ؟یباز یچ نيآفر-

 

 یباز من با ستين یشکيه اما اونور یتي نوريا یتي   نيبب باشن ديبا دونفر اما یباز قطار+

 تُنه

 

  ميکن یباز باهم ايب-

 

 (!که) ت ه یستين بچه تو اما+

 

  دميخند

 

  گردهيبرم ساواشم بابا امشب ان؟يب شون نيکار بزنم زنگ یخوايم-

 

 "آره" کرد تکرار بار چند و شد بلند جاش از ذوق با

  انيب شام یبرا تا کردم هماهنگ باهاش و باربارا به زدم زنگ

  گذاشت شکمم یرو سرشو و نشست کنارم اومد جان

 

 ؟یاريدرم ینين یت   تو یمامان+

 

 خدا یا-

 

 خب تُنم یباز باهاش من ستين چتَسيه آخه+



 

  هست نيکار ميهست ما-

 

 خواميم خودمو یآبج من+

 

  مياريم برات چشم-

 

 : گفت ذوق با و برداشت مويگوش

 

 ن؟ياليدرب ینين تُنه بوست اديب يیبابا بزنم زنگ+
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  دميخند

 

  نجايا ايب پسر زشته-

 

  کنن یباز باهم و ببرتش تا اومد ايما که کردم بغلش کرد،متقابال بغلم محکم و سمتم اومد

  شدم داريب شش ساعت یکاينزد و دميخواب یشدم،کم اتاق وارد من و رفتن اونا

  دادم بهش بدمو بهش شبيد نتونستم و بودم دهيخر روزيد که يیکادو که شميپ اومد سرکان

 



  نبودم زحمت به یراض یمرس+

 

 که ستين یزحمت-

 

  اوردم باال سرشو و گرفتم چونشو که کرد بغلم

 

 شده؟يچ-

 

  ديدزد نگاهشو

 

 یچيه+

 

 سرکان؟ شدهيچ-

 

 .......راستش...خب+

 

 انينما در چوب چهار تو ساواش خندون ی چهره و شد باز در هوي که بده ادامه خواست

  شد

  کرد بغلم محکم و ديخند که سمتش رفتم و شدم بلند

 

 ! یديرس زودتر+

 

  ميکرد حرکت زودتر آره-

 

 گذشت؟ خوش+



 

 ؟یچ-

 

 !شبيد یمهمون+

 

 ....من نيبب یناراحت یچ از دونميم....ايل-

 

 گذاشت تنهامون و رونيب رفت یا" برم فعال من" گفتن با سرکان

 

  بود ساده یمهمون هي بخدا اما یناراحت اون یبرا دونميم زميعز-

 

  ساواش دونميم+

 

  زد یچشمک و ديبوس لبامو

 

  بود شده تنگ برات دلم-

 

 منم+

 

 و کردم جا خودم یبرا رز زعفرون شربت از یکميم،يبخور شام تا نييپا ميرفت باهم

  ختمير

  نبود خوب اديز حالم و کردنيم کز کز کرد،انگشتاميم بد حالمو غذاها

  کرد وارد دستم به یفيخف فشار ساواش

 

 خانمم؟ یخوب+



 

  زميعز خوبم-

 

  اومد اريليا که زد یلبخند

 

  بخور شام ايب یليا سالم+

 

  ديکش توهم اخماشو و انداخت سرکان به ینگاه

 

 برم خواميکنم،م یخداحافظ ازتون اومدم-

 

  خورد گره توهم درد از ابروهام و ديکش ريت کمرم که شدم بلند

 

 ؟یبر کجا+

 

  کرد خودش یدستا رياس دستشو مچ و کنارش رفت سرکان

 

  رهينم يیجا گهيم پرت و چرت:سرکان

 

  رميم:اريليا

 

  کنه آرومشون کرد یسع و رفت ساواش که کنن بحث خواستن

  کنارم اومد متعجب ايما

 

 نا؟يا چشونه+



 

 !دونمينم-

 

  بودن گربه و سگ مثل شبميد+

 

 واقعا؟-

 

  نشدن خوشحال اديز جشن از آره+

 

  برن برن خواستن جا هر شام بعد و ننيبش گفت ساواش که کردميم نگاه متعجب
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  شد خارج دهنم از یبلند اخ هوي که نشستم

 

 ؟یخوب ايل+

 

 دادم تکون دستمو

 

 خوبم-

 



 دکتر ميبر پاشو+

 

 ساواش خوبم-

 

  پس بخواب کمي اتاق تو باال ميبر پاشو خب+

 

  کردم نگاهش مظلوم

 

 !گرسنمه خب-

 

  ديخند

 

  باال ميبر بخور زودتر+

 

  زدن حرف کرد شروع ايما که ميخورديم غذا ميشدم،داشت مشغول و گفتم یا باشه

 

 کرد؟ کاريچ باهامون خانمت یدونيم داداش+

 

 کار؟يچ-

 

  بود اريليا و سرکان ماهگرد شبيد+

 

 :گفت هويد،ينفهم که دينفهم اما پاش به زدم دونه هي که کردن سکوت همه

 

 شده؟يچ پام به یکوبيم چرا+



 

 گهيد بگو کيتبر-

 

  ديخند بلند بلند

 

  زدم زنگ براشون شبيد من+

 

 بود؟ ادتي اوه اوه-

 

 !بله+

 

  کاهوها تا یآشپز کرد،از فيتعر زويچ همه و داد ادامه ايما

  رفت توهم اريليا و ايما یاخما و هوا رو رفت سرکان و لين و ساواش ی خنده

 ساواش یبرا گفتم کردمو سفارش دسر یبرا خدمه به و آشپزخونه تو رفتم شدمو بلند

 که یصندل یرو نسشتم نداره،اومدمو دوست چون نذارن یفرنگ توت

  شد یخون دميکش پام یرو که دستمو و کردم حس پاهام یال رو یزيچ یسيخ هوي

 :گفت متعجب که زدم زل ساواش نگران یچشما به لرزون يیدستا و ترس با

 

 ؟یخوب ايل شدهيچ+

 

 سمت بردتم و کرد بغلم عيسر دميترسيم خون از شدت نداشتم،به دادن جواب يیتوانا

  ديپرس و تر نييپا آورد ن،سرشويماش

 

 وقتشه؟ ؟یشد وديپر+

 



 دادم،بوسه تکون نه یمعن به سرمو و انداختم نييپا سرمو زده خجالت و انداخت گل لپام

  کرد حرکت و خوابوندتم عقب یصندل یرو عيسر و زد موهام به یا

 

 ساواش؟....یريم....ريم کجا+

 

 تو؟ شده مارستان،چتيب ميريم-

 

  ستين الزم ساواش خوبم+

 

 رفت یاهيس چشمام کم کرد،کميم حرکت بهم توجه بدون چون بود دهيترس یاديز یانگار

  بستم چشمامو و

 

 (ساواش)

 

 بد حالش دميد که روزيد همون ديبا داشت، تهوع حالت روزميد اخه بودم دهيترس یليخ

 و کردن تنش هارو ماريب لباس عيسر مارستانيب ميديرس یمارستان،وقتيب اوردمشيم شده

  اتاق یتو کردن منتقلش و کردن وصل سرم بهش کردن؛ زيتم پاهاشو نيب

  سمتم اومد دکتر

 

 ن؟يدار ینسبت چه+

 

  دکتر یآقا همسرمه-

 

 ....خب+

 

 خوبه؟ حالش شده چش-



 

 ....بگم چطور+

 

  توروخدا گهيد نيبگ-

 

 ن؟يکرد مصرف اديز رو يیزايچ چه اواخر نيا+

 

  کردم فکر کمي

 

  همش بود غالت شيزعفرون،بق شربت و ،قهوهیچا راستش-

 

  گفت و کرد ینگاه

 

 یتو زعفرون د،مصرفيداد دست از رو بچتون یبودن،ول باردار همسرتون متاسفانه+

 !شه،متاسفميم نيجن سقط باعث یباردار اول ی دوهفته
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  کردم زمزمه ناباور و بردم موهام تو دستمو

 

 ؟یچ+



 

  زد شونم یرو یرو بار چند و نشست شونم یرو دکتر دست

 

  پسر نيجون یليخ هنوز-

 

 ؟یکوفت زعفرون اون خاطر به همش دادم؟ دست از ومدهين بچمو شدم؟يم پدر داشتم

  زمينر اشک کردم یسع

 شد؟ خراب زيچ همه که شديم برآورده داشت جان یآرزو

 بسازه مشکل ما یبرا یه نشسته باال اون انگار خدا چرا؟

  کردم زمزمه درد با و سقف سمت کردم رومو

 

 !گهيد بسه ما؟ از رونيب یکشينم+

 

  ايل شيپ برم تونميم گفت پرستار که نشستم یصندل یرو ناراحت 

  کنهيم هيگر داره دميد که تو رفتم

 

 ؟یا؟خوبيل+

 

 :گفت یناراحت با و گذاشت دستام تو دستشو

 

  بود من ريتقص ديببخش-

 

  کردم اخم

 

  تو؟ ريتقص چرا+



 

  شدينم نطوريا کردمينم يیشکمو اگه-

 

 ؟یشد وونهيد+

 

  کردم پاک اشکاشو

 

 ميشيم دار بچه هست،دوباره جان فعال دهينرس آخر به که ايزم،دنيعز نکن هيگر-

 

  نگفت یزيچ و کرد سکوت

 

 ا؟يل-

 

 و بغلشکردم دميکش دراز کنارش تخت یرو و سمتش گرفت،رفتم شدت شيگر دوباره

  دلش کردن نوازش کردم شروع

 

 خانمم؟+

 

  داشت قرار نمونيب که بود سکوت فقط و فقط و گفتينم یزيچ

 

 ا؟يل+

 

 سکوت شهيهم مثل

 

 ...زميعز نازم،همسر خانم+



 

 کرد زمزمه بغض با

 

 ه؟يچ-

 

 م؟يبر نجايا از باهم یخوايم+
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 کجا؟-

 

 شه عوض هوات و حال کمي،یبخوا تو که يیجا هر+

 

  کردم بغلش و دميبوس نگفت،دستشو یزيچ و کرد سکوت

 

 عشقم؟ یناراحت ازم هنوز-

 



 صيحر کردم شکار لباشو عيسر که کرد غنچه لباشو و کرد مظلوم چشماشو

 حواس یبرا فقط و بود،فقط شده خودم خود یايل که بود ها بود،ماه من یايدمش،ليبوسيم

 اديب رونيب بچه فکر از تا کردميم نکارويا شيپرت

  دينال که کردميم نوازشش داشتم و شدم جدا ازش

 

 باشم داشته رابطه تونمينم ساواش+

 

 .دونميم زميعز دونميم-

 

 هفته کي ی بچه هي نکنم موهاش،فکر نوازش کردم شروع و کردم جور و جمع خودمو

  اميب رونيب ها بچه بحث از کردم یکنه،سع ناراحتش و افسرده اونقدر یا

 

 ؟ینيبب رانويا یدار دوست-

 

 ران؟يا+

 

 اونجا؟ یرفت اره،تاحاال-

 

 نه+

 

  گذاشت نميس یرو سرشو و کرد جا بغلم تو خودشو

 

 داره یقشنگ یدنيد یجاها م؟يبر یخوايم-

 

  ميکن دعوت خونوادشو و نيکار فرداشب م،امايبر+

 



 ن؟يکار-

 

  اومد ادمي تا کردم فکر کمي

 

 مدرسش یتو درسته؟ جان دوست همون...آهان-

 

 آره+

 

  دميم اونو بيترت من باشه-

 

  کاشتم گونش یرو یا بوسه که زد یلبخند

 

 ساواش؟+

 

 مهربونم؟ خانم دلم جان-

 

  کرد زمزمه آلودش بغض یصدا با

 

 !یشد مهربون چقدر+

 

 من؟ نبودم مهربون االن تا یعنيا،يل نکن یانصاف یب-

 

  یمهربونتر االن+

 

  یبد یليخ-



 

 ؟یندار دوست منو گهيد تو ساواش+

 

  کردم نگاهش تعجب با

 

 ؟یگيم مزخرفاتو نيا چرا-

 

 یداشت دوست بچه یليخ تو آخه+

 

 ست،هست؟ين یا بچه ینباش تو تا-

 

 که دينکش قهيدق چند به و بست کردم،چشماشو بغلش سفت و دميخند که انداخت گل لپاش

  دکتر شيپ رفتم و شدم د،بلنديخواب

 

 دکتر؟ یآقا+

 

  دييبفرما-

 

 چطوره؟ همسرم حال+

 

 نيجن....خب نبود،متاسفانه یخاص زيچ هم یزيخونر د،اونيکن مرخصش ديتونيخوبه،م-

  سقط از بعد بود شده خارج بدنشون از نشده ليتشک

 

  دادم ادامه توهم يیابروها با

 



 ......هســـ مجدد یباردار امکان+

 

 ی هيروح و یروانشناس نظر از د،هميدار نگه دست دوماه یکي بهتره ینداره،ول یمشکل-

  ها تخمدان و رحم بهبود و مقاومت نظر از خانم،هم

 

 یها یژه،پرستار،خوراکيو مراقبت مثل م؟يبد انجام ديبا که هست یخاص ممنونم،کار+

 ...و خاص

 

 یدوروز یکي حالش شدن بهتر یبرا یتونيست،مين یزيچ نباش نگران انقدر پسر نه-

  رهيبگ قوت و بخوره تا یبخر گوشت و کباب براش

 

 نيکرد لطف یليخ دکتر یآقا یمرس+

 

 تماشاش کمي و شينوران و ماه ی چهره به زدم ا،زليل شيپ رفتم و اومدم رونيب اتاق از

  کردم
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 نودوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 یرو دستشو یمهربون با که يیايل به یشدم،نگاه بلند سرم یرو یدست نوازش با صبح

  زدم یلبخند و انداختم ديکشيم سرم

 

  جهان یبانو نيتر بايز ريبخ صبحت+



 

 خواب خوش یآقا ريبخ شماهم صبح-

 

  زدم رگش یتو سرم یرو یا بوسه و دميخند

 یداروها و کردم حساب رو مارستانيب بدم،مخارج انجام صشويترخ یکارا تا رفتم

  اتاقش سمت کردم حرکت و دميخر شويتيتقو

  نيماش تو بردمش و کردم کنه،بغلش عوض لباساشو کردم کمکش

 ی گذشته اون یها صحنه دوباره ديپرس که یسوال با که کنم حرکت خواستم و شدم سوار

  شد ظاهر هام چشم یجلو يیکذا

 

 ساواش؟+

 

 جانم؟-

 

 !نطوريهم هم جان اسم یحت ؟ی  ترک اسمت اما یکنيم یزندگ فرانسه تو چرا تو+

 

 زدم لب کنم یمخف بودنشو شکسته و بودن پوچ داشتم یسع که یا چهره با

 

 بود ترک هرزه اون-

 

  نشست بازوم یرو دستس

 

  بهش راجع نزن حرف بوده،اونطور مادرت اون ساواش+

 

 بود ترک اصل در هم ،آدامیبچگ م،ازيبود یخوب یليخ یدوستا آدام و ا،منويل کن ولش-

  باشه خودش نيسرزم از هم بچش اسم داشت اصرار چرا دونمينم خب و



 

  زد یلبخند

 

 .کردم ناراحتت اگه ديببخش+

 

  چرا ناراحت زميعز نه-

 

  کردم حرکت و کردم روشن رو نيماش

 

 م؟يريم کجا+

 

 چشمه-

 

 چشمه؟+

 

 آره-

 

  بودم خونده نامشو اونروز که يیهمونجا رفتم

 :گفت ذوق با شد ادهيپ و ميديرس یوقت

 

 نجايا قشنگه چقدر یوا+

 

 ،نامتویکرد ترکم دميفهم که بود يیجا نياول و یبود کرده ترکم که بود یبار نياول نجايا-

  بودم کرده باز نجايا

 



 صدقم قربون شوهرا و زن ی همه عاشقتم،مثل دارم،بگه دوستت بگه بهم خواستيم دلم

 یزيچ هر از شتريب منو نيا و بود زده زل بهم سردش یچشما با شهيهم مثل بره،اما

  ترسونديم

  ديکش داد و کرد باز ستاد،دستاشويا رودخونه ی لبه و تر جلو رفت

 

 ؟یريبگ منو یاينم+

 

  دادم تکون جلوش دستمو ناباور

 

 !!اينپر وونهيد-

 

  آب تو ديپر عيسر که سمتش دميدويم داشتم

 آواز آروم یصدا فقط و د،فقطيکش باال خودشو یکم که داشتم نگه کمرشو و آب تو دميپر

 چيه و زيچ چيه از یخبر و کرديم نوازش گوشامونو ديرقصيم باد ساز یتو که ها پرنده

  نبود کس

 فاجعه عمق واقعا نيا و بستيم خي قلبم نگاهش حس،با یب و سرد شهيهم کرد،مثل نگاهم

 بود

  نشست شونم یرو دستاش و سمتم اومد

 

 ا؟يل+

 

 آب یسرما با یخوب تضاد بدنش یگرما کرد، شکار لبامو لباش و جلوتر اومد

  ديکش باال خودشو یکم که شد حلقه کمرش دور داشت،دستم

 

 ساواش+

 

 جانم؟-



 

  بگم بهت ويزيچ هي خواميم+

 

 ...شنوميم جانم؟-

 

 .....من+

 

  نداد ادامه و کرد سکوت

 

 و دادم باال سمويخ یخوابوندمش،موها اون یرو و مانند صخره یسنگا سمت بردمش

  ديچيپ خودش به یکم و داد تکون کردن،کمرشو بارون بوسه شکمشو کردم شروع

 

 اديم یکي االن+

 

 یمحرمم! اديب-

 

 و بست م،چشماشويکن شنا دوباره تا آب تو بردمش و گرفتم دستشو و شدم بلند که ديخند

  کرد زمزمه و گذاشت شونم رو کرد،سرشو بغلم محکم

 

 !دارم دوستت+

 

  ديخند و کرد باز چشماشو که کردميم نگاهش متعجب
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 کيونودوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  چرخوندمشيم اب تو و کردم بغلش

 شتر؟يب نيا از یخوشبخت ميداشت بود،مگه رفته باال هاش خنده یصدا

  گرفتم دستام تو دستاشو آب از اومدن رونيب از بعد و دمشيبوس

 

 .یکن فکر که یزيچ از شتريب یليدارم،خ دوستت منم+

 

  عمارت سمت کردم حرکت و ميشد رفتم،سوار نيماش سمت بعد و کردم بغلش

  دنيپرس ارويل حال و اومدن همه ميديرس یوقت

 

 بود نداده اجازه ساواش مارستانيب ميايب ميخواست دختر؟ بود شدهيچ:ايما

 

 تاسف با دادم،همشون حيتوض براشون رو افتاده که ین،اتفاقييپا اومدم و باال بردم ارويل

  کردنيم یهمدرد ابراز و کردنيم نگاهم یناراحت و

 که باال رفتم نزنن یحرف چيه و باشن شاد نکهيا به کردن سفارش و کردن صحبت از بعد

  حموم بره خواديم شدم متوجه

 

 ا؟يل+

 

 جانم؟-

 

 کرده درست داره دوستم کنهيم اعتراف که یامروز،روز یبرا که یحموم سمت رفتم

  کرد مظلوم چشماشو و سمتم برگشت که شد کردم،وارد باز قفلشو و بودم



 

 .....فقط من ميرينم ینخوا اگر+

 

  نشدم یشکل نيا اون برا-

 

 ؟یچ پس+

 

  کردم یکاري من-

 

 !نيبه،آفر به+

 

 ه؟يچ یبرا گهيد نيا وا-

 

  کنهيم یعصب منو یکرد که یاونکار یعني بودنت مظلوم ینجوريا چون+

 

 ....خب-

 

 !خب؟+

 

 .دميد نجارويا قبل کردم،از یفضول من-

 

 قشنگمونو روز که نداشت ارزش اما کرد خراب زمويسورپرا بودم ناراحت چرا دروغ

  کنم خراب

  بشوره خودشو یکمي تا رهيم گفت که نگفتم یزيچ

  خورد زنگ ايل یگوش که اوردميدرم لباسمو داشتم



 یمزخرف زيچ گهيد خدا تورو ايخدا خواد؟هوفيم یچ گهيد نيکردم،ا نگاه صفحش به

 :دادم جواب رو یگوش متعجب نشنوم،

 

 الو؟+

 

 الو؟-

 

 کجاست؟ ايل ساواش+

 

 ؟یدار کاريچ من زن با-

 

  کنم صحبت ايل با خواميم ساواش+

 

  درآورد ايقاچاقچ و یدب از سر یزد حرف باهاش که یبار نيآخر-

 

  بهش بده ويگوش گفتم+

 

  که تونمينم-

 

 چرا؟+

 

 زد صدام ايل لحظه همون

 

 !منتظرمه حموم تو برم،همسرم ديبا مت،داداش-

 



 بالک ايل یگوش از خطشو و کردم قطع هاش داديب و داد به توجه بدون رو یگوش

 خواستيم اونکارو فقط دلم لحظه اون تو اما کرديم دعوام ديکردم،شا

  اومد جان و شد باز در

 

 ؟يیبابا+

 

 جانم؟-

 

 اره؟يدرب ینين برام اون اما نَتُنم ازدباج نيکار با من شهيم+

 

  دادم باال ابروهامو متعجب

 

 !یدار دوس یليخ نويکار که تو چرا؟-

 

  نگو که خوشگله انگد کالسمون تو اومد تازه ینانس یدونيم اخه+

 

 اره؟يب ینين نيکار چرا پس خوشگله ینانس اگه خب-

 

  وينانس نه تُنم بوسش نويکار شهيهم دالم دوس من یول هستا خوشگل ینانس آخه+

 

 ايحيب پسرک کنهيم تور تا ده تا اتاق،ده از رونيب فرستادمش و پشتش زدم دونهي

 

@skin98 

 

 ��تولدم مناسبت به شتريب دونهي نميا



 

 دوونودوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  شدم حموم وارد و رفتم که رونيب رفت

 بهش رهيخ که همونطور و سمتش رفتم شديم سيخ دوش ريز که ايل یبايز بدن دنيد با

  شدم موهام شستن مشغول و برداشتم رو شامپو کردميم نگاه

*** 

 (ايل)

 

  ميشد دنيپوش لباس مشغول و مياومد رونيب حموم از

 

 ؟یزد زنگ نيکار ی خونواده به+

 

  نجايا انيم شب یبرا اره-

 

 ؟ینگفت زودتر چرا یوا+

 

  کنه یآشپز اون قراره انگار گهيم جوري-

 

 اومد کنان غرغر ايما که نييپا رفتم آماده و دهيپوش کردم،لباس نثارش یجنس بد و دميخند

  سمتم

 

 زشت ختير یب ی ،پسرهیباش مهم برام که یدار یچ تو مهمه،آخه برام کرده فکر+

 .....از انگار



 

 دختر،چته؟ یه-

 

  کرد بغلم و سمتم اومد

 

 ...هانيآ+

 

 ؟یچ هانيآ-

 

 کررررده قهر باهام+

 

  کردم جداش خودم از و کردم یهوف

 

 یگرفت بغل غم یزانو ینطوريا شدهيچ کردم فکر حاال خب-

 

  اديم بدم ازش گمشه بره که نگرفتم بغل غم یزانو+

 

  شد وارد هانيآ و شد باز خونه در که دميخند زير

  گفت اخم با و برگشت ايما

 

  خونمون از رونيب برو تو؟ یدار کاريچ نجايا+

 

 رمينم-

 



 که کنه رونشيب و گردونه برش کرديم یسع داشت و گرفت بازوهاشو و سمتش رفت

  برگشت انگشتاش نيب ی حلقه با هانيآ

 :گفت و برد باال صداشو یکم

 

  رميم بعدش انگشتت تو بزار حلقمو اول+

 

 بغل رو هانيآ و ديپر نييپا و باال یشاد بود،با گرفته دهنش یجلو دستاشو ناباور ايما

 کرد

  انداخت انگشتش یتو رو انگشتر و کاشت موهاش یرو یا بوسه هانيآ که زدم یلبخند

 بغل از بعد و جلو اومد ساواش که کردم بغلشون و سمتشون بود،رفتم خوشگل یليخ

 :گفت بهشون گفتن کيتبر و کردن

 

  مسافرت ميبر ميبتون گهيد ماه هي تا کنميم فکر ايل+

 

  دارم نگه شاد چهرمو کردم یسع اما شدم ناراحت یليخ

 

 چرا؟ یباشه،ول-

 

  ختستير بهم کمي شرکت یها کار+

 

  باشه-

 

 ديببخش زميعز+

 

  اديم شيپ گهيد کار   که نداره یبيع-

 



  در سمت رفت عجله با و ديبوس گونمو و کنارم اومد

 

 ؟یريم کجا-

 

  دارم کار+

 

  نشد متوجهم و بود رفته اما زدم صداش

  بود متعجب من مثل هم ايما

  گرفت بغلش تو بازوهامو و کنارم اومد

 

 کردن دايپ یمشکل کاراش بازم حتما نباش نگران+
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 سهونودوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 کنه؟ یتوجه یب من به که بزرگ انقدر-

 

 !هيحرف چه نيا+

 

  بزنن دور کمي و رونيب برن هانيآ با تا کردم شيراه و زدم یا یزورک لبخند

  ديبوس گونمو و سمتم شدم،اومد جان اتاق وارد و زدم یسر خدمه به و رفتم

 



 ؟یمامان یخوب+

 

 ؟یخوب پسرم،تو نه-

 

 یستين خوب چال+

 

 نجا؟يا اديم نيکار امشب یدوني،مینطوريهم-

 

 واقعا؟+

 

 آره-

 

 و کت و کمدش سمت شد،رفت شروع گفتنش جون آخ جون آخ و دنيپر نييپا و باال

  آورد در شلوارشو

 

 پوشميم نويا ته من+

 

 ؟یعروس یبر یخوايم مگه-

 

 دهيد آره+

 

 !وا-

 

 ن  يتار منو یعروس+

 



 تو؟ به دادتش باباش تاحاال یک از بابا؟ نه-

 

  شد اخمالود و داد باال ابروهاشو

 

 خوشگلترم مدرسه یتپل پسر اون از منکه من؟ به نده چال+

 

 داره؟ خواهم خاطر خانم نيکار به به-

 

  خودمه مال فقط رمينخ+

 

 بلده؟ شدنم یرتيغ جان آقا آخ آخ-

 

 ه؟يچ گهيد یلتيغ+

 

  یچيه یچيه-

 

 :گفت که سمتش د،برگشتميکش لباسمو که رونيب رفتميم داشتم

 

 دن؟يم بهم نويتار+

 

 !نکنم فکر-

 

 :گفت و کرد اخم

 

 !من به دنيم نويتار داد قول گم،بهميم بهت وييبابا راز منم پس+



 

  دميپرس کنکاش با و جلوش نشستم

 

 راز؟ کدوم-

 

رتَت رفتم ته اونروز+  دفتيم بهش هم دختره تازه کرد بغل رو خوشگله دُختل اون ش 

 من به بدن نويتار تا نگم بهت ُدفت بودمشون دهيد ته من زميعز یساواش
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 چهارونودوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کنم یمخف گلومو تو بغض کردم یکردم،سعيم نگاهش متعجب

 

 روز؟ کدوم-

 

  یبود ُدمشده تو ته همونروزا+

 

 شون؟يديد شرکت تو فقط-

 

 يیبابا به( بزرگا مامان)  بزردا مامان مثل بود ديسف موهاش بود زشت یليخ نه،دختل  +

رفت دستمو اومد عيسر نترد قبول يیبابا ميبخول شام ميبر ايب ُدفت  ميبرَدشت د 

 



 رفتم و دميپوش کردم،لباسامو حموم و شدم خودم اتاق وارد اومدم، رونيب اتاق از اخم با

 جلوه خوب خودمو کردم یاومد،سع در صدا به در زنگ که گذشت قهيدق ن،چندييپا

 بود؟ شده شش یانداختم،ک ساعت به یبدم،نگاه

 همسرش با و کردم یروبوس باربارا کردم،با بغل رو نيکار همه از اول و ششونيپ رفتم

  دنيد همو جان و نيکار که ميشدم،نشست آشنا هم ديآراش

  کرد سالم زودتر ديستاد،آراشيا جلوش و ديآراش شيپ اومد جان

 

 درسته؟ یباش جان ديبا تو کوچولو پسر سالم+

 

 ؟ینيتار یبابا هم شما آره سالم-

 

  نميکار یبابا پ،منميخوشت پسر اره+

 

 من؟ به شيديم-

 

  ديخند متعجب ديآراش

 

 چرا؟+

 

ل یها ینين تنم بوسش-  تنم؟ ازدباج باهاش من به شيديم م،حاالياريدرب نيکار مثل خوشد 

 

  کرديم نگاهش متعجب ديآراش

 

 .دمينم نه+

 



 دايپ ادامه ديآراش و جان بحث و ميشد جمع زيم دور یز،همگيم سمت کردم تشونيهدا

  کرد

 

 دالم بزرگم نيماش چال؟-

 

  دمينم شوهرش کهيکوچ دخترم هنوز+

 

 نييپا یصندل یرو از جان هوي که ميبود مکالمشون دنيشن مشغول خنده با باربارا منو

 :گفت و رفت

 

 !!لمايگيم وينانس لَميم-

 

 باز خونه در و کرد پر سالنو کل همه ی خنده کيشل که کردميم نگاهش داشتم رتيح با

 :گفت اخم با جان هويبود، ستادهيا کنارش یدختر که شدم ساواش متوجه که شد،برگشتم

 

  ها نهيا دختله اون ايل یه+

 

 :گفت حرص با بعد

 

 نو؟يکار یديم+

 

 !نيکار شهيم نيتار یشيم که یعصب-

 کوچولو آقا دمشينم نچ

 

 لميگيم وينانس منم پس+

 



 بودم نشسته ساواش به رهيخ من و زدنيم حرف ها،اونا پله سمت رفت
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 ♀�🪶🔍�نذاشتم و بزارم تولدم روز بود قرار که گهيد یکي اون نميا

 

 پنجونودوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  رفت باال ابروم یتا هي که جلو اومد

 

 بارو؟يز مادمازل ديکنينم یمعرف+

 

  بود خورده جا حرفم از

 

  ميزنيم حرف بعدا-

 

 یرو نشست یخوشبخت ابراز و شدن آشنا از بعد هم ساواش و نشست خنده با دختره

 فقط من و خوردنيم غذاشونو م،اونايشد خوردن مشغول قهيدق چند گذشت از ش،بعديصندل

 کردميم یباز غذام با

 

 ؟یخوب ايل+

 

 از هيگر با و کنم تحمل اشکامو د،نتونستميپرسيم نويا داشت که باربارا سمت برگشتم

  بود سرم پشت ساواش بعد قهيدق رون،چنديب رفتم و پاشدم ميصندل یرو



 

 شده؟يچ+

 

 یچيه-

 

 پس؟ یکنيم هيگر چرا+

 

 ه؟يک دختره اون-

 

 ؟یشد حساس انقدر چرا+

 

  شدم حساس که دونميم یزيچ هي حتما-

 

 گفته؟ یزيچ جان+

 

  شدم بلند و زدم یپوزخند

 

 !دوست   هي فقط اون ايل+

 

؟! نيبود خوشحال و شاد یليخ هم کنار نياومد یوقت-  ازش من که دوست کدوم دوست 

 شناسمش؟ينم و ندارم یخبر چيه

 

  بدم حيتوض بهت تونميم+

 

 به؟ راجع-



 

 !یکنيم قضاوتم یدار نکهيا+

 

  سمتش برگشتم و کردم پاک اشکامو

 

 شنوم؟يم-

 

 بهش من یشه،ول کينزد بهم خواست یه ميکرد امضا رو قرارداد یکمه،وقتيشر اون+

 هر از یتونيم ندارم شيکار رفتاراشو،من کنه بس ديبا کردم زد گوش یمتاهلم،حت گفتم

 !یبپرس یدار دوست که یک

 

 واقعا؟؟-

 

 .آره+

 

 !جالبه-

 

 ! لطفا ايل+

 

 کته؟يشر فقط و فقط که پس-

 

 بخورم؟ قسم یخوايآره،م+

 

 ....دارم سراغ بهتر راهکار هي! اصال نه نه-

 



 !؟یچ+

 

 یا کاره و کت  يشر فقط واقعا ش،اگهيزندگ یپ رهيم ؛اونمیزنيم بهم باهاش شراکتتو-

  تويهمکار یبد ادامه باهاش هنوزم نداره یخاص ليدل ست؛بنظرمين

 

 !نداره امکان+
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  داد ادامه که کردميم نگاهش تعجب با

 

  شهيم وارد ضربه شرکت یمال تيوضع به یکل خسارتشه؟ چقدر یدونيم+

 

 خسارتشو و فروشميم رو منه االرث سهم که یامالک و نايکرده،زم فوت بزرگم بابا-

  نميبب رو دختر اون گهيد خوامينم دم،فقطيم

 

 .....ايل یول+

 

  کنميم نکارويا گفتم-

 

 مبلغش؟ اد  يز چقدر یدونيم+



 

 !ی  تکرار برام نايا بگو،چون یدار یديجد حرف اگه-

 

 باز خنده بخ دختره یلبا که ميشد خونه وارد نگفت،باهم یزيچ و فرستاد رونيب نفسشو

  شد

 بهمون رهيخ متعجب کردم،همه بلندش و گرفتم دستام نيب بازوشو یعصب و سمتش رفتم

  زدم یلبخند که بودن

 

  یبر بهتره+

 

  ساواش سمت کرد رو

 

 ساواش؟ گهيم یچ نيا-

 

 ادامه وار چندش یحالت با و آوردم در دادم،اداشو ادامه من بزنه یحرف خواست ساواش تا

 دادم

 

 دييشه،بفرمايم فسخ مگه؟قراداد یکر! درد جانو ساواش....جان ساواش گهيم یچ نيا+

 خودتون خونه

 

 رون،برگشتميب رفت دستام نيب از بازوش دنيکش رونيب از بعد و کرد نگاهم اکراه با

  کردنيم نگاه ما به تعجب با که یدياراش و باربارا سمت

 

  خواميم عذر+

 

  یداشت حق معلومه که نطوريگلم،ا باش راحت:باربارا



 

  زدم یچشمک و انداختم خندونش یچشما به ینگاه

 خوردن غذا کردم شروع و نشستم ميصندل یرو

 

*** 

 کنم آرومش کردم یسع و شدم رهيخ کرديم نييپا و باال کاغذارو یعصب که یساواش به

 

 ؟یا یعصب چرا+

 

 اوضاع؟ شده ختهير بهم چقدر یلعنت داد قرار اون فسخ از بعد ؟ینيبينم مگه-

 

 شهيم درست باش ،مطمئنیکنيم تالش فسخ اون از بعد یدار ماهه کي زميعز+

 

 ميداشت هم اُفت چيه که نشده یزيچ هنوز و گذشته ماه کين،يبب اما-

 

 لباش یرو یا کرد،بوسه حلقه کمرم دور دستشو و سمتم اومد که کردم نگاهش نيغمگ

  شد تر محکم کمرم دور دستاش حصار که نشوندم

 :گفت گوشم در آروم

 

 !ايداد خودت دست کار یاديز ماه هي نيا+

 

  کردم زمزمه اروم خجالت با و انداخت گل هام گونه

 

 !گفت یچ دکتر یديد که خودت-

 



 !ايجوون هنوز ؟یش باردار یخوايم یمطمئن ايل+

 

 ساواش مطمئنم-

 

 زد یلبخند

 

 دکتر ميرفت که خوبه+

 

  چسبوندم شيشونيپ به مويشونيپ و دميکش دماغش به دماغمو

 

 !یليخ آره-

 

@skin98 

 

 هفتونودوصد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  رفتينم شيپ روال یرو اوضاع و گذشتيم شرکت داد قرار فسخ از که شديم یماه کي

 چه هر رو شدن مادر طعم خواستميبودم،م گرفته یباردار ی برنامه و دکتر بودم رفته

 نتونستم وقت چيه و بود مونده یباق ذهنم ی گوشه ی شهيهم مت بچشم،درسته زودتر

  دارم دوستش واقعا کنميم حس و دونميم ساواش ونيمد خودمو واقعا اما کنم فراموشش

  ميکن سفر رانيا به باهم بعد ماه شش یبرا بود قرار

 نيسنگ چشمام کم کم که کرديم نوازش دلمو ريز آروم دستش که یساواش سمت برگشتم

  برد خوابم و شد

**** 



  دوختم چشم صفحه یرو اسم به تعجب شدم،با داريب خواب از تلفنم زنگ یصدا با صبح

 ازدواج از ها شدم،ماه مواجه دارش خش یصدا با که دادم جواب ويگوش ذوق با الکس؟

  رو اتفاق اون کنه فراموش بود نتونسته هنوز اون و گذشتيم یمار

 

 پسر؟ بودم نگرانت چقدر یدونيم الکس؟ يیکجا+

 

  سالنم یتو نييپا ايب-

 

 شستم تند تند دم،صورتمويپوش لباس عيسر و سپردم گوش یگوش ممتد یبوقا به تعجب با

  نييپا رفتم عجله با ها پله از موهام کردن شونه بدون و کردم خشک و

 بغلش و سمتش دميدو بود شده سيخ شوق از که يیچشما با دمشيد و نييپا دميرس یوقت

  کردم

 

 وونه؟يد یبود کجا+

 

  برات گميم-

 

  زد یتلخ لبخند

 

 موهات شده خوشگل چقدر+

 

  نشوندم نشيس یرو یاروم مشت

 

 نه؟ مگه ام ختهير بهم شهيهم بدبجنس،مثل-

 

  نميبب نجايا نيبش ايب+



 

 :گفت یدلخور با که آوردن قهوه برامون و مينشست

 

 خوشبخته؟+

 

  راه اون به بزنم خودمو کردم یسع و کردم بلند سرمو

 

 ؟یک-

 

  وروجک گميم ويک یدونيم خوب+

 

  دونمينم-

 

 ی  مار منظورم+

 

 ؟یگياونوم آهان-

 

 اليخيب ايل+

 

  نباش نگران حالش خوبه برات؟ کنم فيتعر شيخوشبخت از یدار توقع-

 

  گذاشت انگشتاش نيب و درآورد یگاريس

 

 ؟؟یکشيم گاريس ه؟يشوخ-

 



  شهيم یماه چند+

 

 !یکرد خوديب تو-

 

  کنهيم آرومم که اونه فقط+

 

 مگه؟ ُمردم من-

 

  نکنه خدا+

 

 دميپرس که گرفتيم کام داشت

 

 ما؟ شيپ یايم ؟یمونيم کجا-

 

از یليدم،خيخر تييسو هي نه+  ازت بعد و کنم صحبت باهات اد،اومدميز یليشما،خ دور 

  کنم یخداحافظ

 

 :گفتم اشک با

 

 ؟یبر یبزار یخوايم-

 

  کرد باز برام دستاشو مهربون ینگاه با و شد شکسته ابروهاش

 

 ستين که قندهار نم،سفريبب نجايا ايب دختر اوه+
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 یسرسر یخداحافظ با و خورد زنگ تلفنش قهيدق چند از بعد که دادم جا بغلش تو خودمو

 رفت  یا

 

 !که ینخورد رو ات الکس،قهوه یه+

 

  باش خودت بهتر،مراقب وقت هي-

 

 "شتريب تو"کردم زمزمه در پشت از

 نيب درد نيد،بزرگتريکشيم شيآت به دلمو خوب یروزا اون اديشدم، اتاقم وارد و رفت

! سخت   یليطرفست،خ کي عشق درد نيست،بزرگترين نايا و یپول یب و سرطان انسانها

 اديز یليخ

 رو آدم کنهينم فکر بهت درصدم کي یحت که بتپه یکس عشق به قلبت نکهيا تصور یحت

 !کردنش تجربه برسه کنه،چهيم نابود

 تصور ديجد ی بچه با دمويجد یزندگ و دميکشيم دلم یرو رو دستم و بودم نشسته

 شم؟ باردار تونستميم اصال موند؟يم سالم اصال پسر؟ اي شديم دختر یعنيکردم،يم

 ذهنت تو ارين یمنف یفکرا انقدر بسه ايل یوا نتونم؟ چرا آخه هوف

 بود کوفته و خسته شهيهم شد،مثل وارد ساواش و شد باز خونه در

 

 ؟یا خسته+

 



 کمي-

 

  زد یکوتاه لبخند که گرفتم کتشو

 

 ن؟ينيبچ زودتر زويم امروز شهيم-

 

  حتما آره+

 

 :گفت ساواش هوينن،يبچ زودتر زويم گفتم خدمه به

 

 فروشميم شرکتو+

 

 ؟یشد وونهيد-

 

  ندارم حوصلشو گهيد فقط نه+

 

  ساواش یکرد تالش اونجا یبرا یکل تو یول....یول-

 

 بدم استراحت خودم به خواميم+

 

 ؟یمطمئن.....آخه....یول-

 

 !مطمئنم+

 

 ......اگه کنميم فکر من اما-



 

 !مطمئنم گفتم+

 

 قهيدق چند و باال رفت که کردم سکوت ليدل نيهم بزارم،به احترام نظرش به کردم یسع

  شميپ اومد یرنگ زرد کاله با ن،جانييپا اومد یخونگ تو یلباسا با بعد

 

 ا؟يل+

 

 جانم؟-

 

رفت ادي هنوز خنگ+  !جانم من يیايل تو تو؟ یند 

 

  دميخند

 

 بله؟ خب-

 

 توشولوم؟ یآبج سر رو بزارم رو تاُله نيا+

 

 ه؟يک تيآبج-

 

 !دهيد نياريدرب نيخوايم ُدفت يیبابا+

 

  جان سمت برگشتم و کردم نگاهش اخم کرد،بايم نگاهم خنده با که یساواش سمت برگشتم

 

 !بزار یشد دار یآبج یروز هي اگه-



 

 آروم گوشم در کرد شروع که شدم شم،دال دال کرد کرد،اشاره نگاهم ذوق با و ديخند

 زدن حرف

 

 بهمون شب خواديم دهيخر خوشدال( گردنبند)َدردنبند و دوشواره اون از برات يیبابا+

  تو به بده اونم بده تباب

 

 :دميپرس خنده با

 

 بود؟ راز نميا ؟یدونيم کجا از تو-

 

  برد باال ابروهاش

 

  حرف داشت نه+

 

  دميشن يیتنها خودم زديم-

 

  دنيخند زير کرد شروع و افتاد نيچ چشماش گوشه و انداخت باال ابروهاشو و ها شونه

 ...کردم بغلش و گرفت ام خنده اش خنده از
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 :گفت و سمتم گرفت کرد،انگشتشو نگاهم ساواش لحظه همون که دمشيبوس محکم

 

 !یدينبوس نطوريا منو هم باري ازدواجمون اول از ببندم شرط حاضرم+

 

  زد صدا رو ساواش و ستاديا پله یها،رو پله سمت رفت جان که دميخند

 

 !دهيد تَرده بوس!يیبابا بابا یا+

 

 ؟یديد شما و دميند من که کرده یخان؟ک فسقل بابا نه-

 

 کرد شروع و اومد دهنش یجلو دستاش دوباره و شد طونيش جان یچشما

 :گفت و انداخت باال دن،ابروهاشويخند

 

 برام نياريدرب ینين نيخواستيم ت ه ها یموقع همون+

 

 :گفتم اخم با و ساواش شيپ اتاقش،رفتم تو رفت بدو بدو عيسر برداشت زيخ ساواش تا

 

 ! یداد بچه ادي ايچ نيبب+

 

 !مامانش یمقصر مقصرم،توهم من فقط انگار-

 

 رو شد،رز حاضر غذا که قهيدق چند از بعد و نگفتم یزيچ و کردم نازک یچشم پشت

  بخوره غذاشو تا ارهيب رو جان و بره تا فرستادم

  شد ميقا پشتم یدزدک اومد نييپا ها پله از یوقت



 

 جان؟ شدهيچ+

 

 ت شه؟ينم دوشمو ساواش رونيب اميب-

 

  ايب کشهينم نه+

 

  نشست من یرو به رو یصندل یرو رفت و رونيب اومد

 

 امروز؟ ميدار یچ غذا-

 

  برنج هم ميدار یماکارون هم+

 

  خواميم یماتارون من-

 

  برات کنميم جا االن پسرم باشه+

 

 دونهيشدم، ساواش ی  شونيپ یرو ظيغل اخم متوجه که کردم جا براش برداشتمو بشقابشو

  سمتم گشتبر که پاش یرو دميکوب

 

  نکن نگاه یاونجور رو بچه چته+

 

 !حرفا نيا زشته بگه بهش ديبا یکي-

 

 باهاش یزنيم حرف بعدا بخور غذا کن ولش االن+



 

 و اومد کردمکه صدا رو خوردن،جان غذا اخم بدون کرد باشه،شروع تر آروم کرد یسع

  نشست خودم کنار

 

 جان؟+

 

 بله؟-

 

 گن؟يم نارويا و کردن بوس اون بهت مدرسه تو ده؟يم ادي بهت حرفارو اون یک+

 

  گرفت يیبابا برو حالت به سمتم به دستشو

 

 !بابا نه-

 

 ؟یک پس+

 

 گهيد یجون عمه-

 

  ما ميش راحت ميببر تويجون عمه شور مرده:ساواش

 بگم یزيچ خواستم کرد،تايم نوازش سرشو داشتم و دميکش سرش یرو دستمو و دميخند

  کردم نگاه کرديم داد و آخ داشت که یجان به ینگران شد،با بلند دادش و آخ

 

 شد؟يچ زم؟يعز یخوب+

 

  نشد یچيه-



 

 ؟یديکش داد چرا پس+

 

 ...یدونيم آخه-

 

  کردم نگاهش منتظر

 

 منم تنم زيتم لباسشو دفت ینانس تردميم یباز نيتار با داشتم شميپ اومد ینانس مدرسه تو-

 تو زد فشويت ديد نميرفت،کار ترد بوس( گونمو)دونمو اونم تردم مرتب لباساشو براش

 گرفت درد سرم بود فشيت تو آبش یسرم،بطر

 

 :گفت خنده با ساواش که کردميم نگاه متعجب

 

 ريمد روزاست نيهم...ايل برسه دادمون به ديبا خدا بشه بزرگ هينطوريا شيبچگ نيا+

 اونجا از رميبگ پروندشو برم بزنه زنگ مدرسه
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  نگفتم یزيچ و دميخند

 

 رانيا ميريم بعد ی هفته ايل+

 

 !که ميبر بعد ماه چند بود قرار! زود چقدر-



 

 !گذشته ميبر بود قرار یوقت از دوماه االنم نيهم+

 

  باشه-

 

  ديکش شکمم رو دستشو

 

 ومده؟ين هنوز+

 

 ؟یدار عجله انقدر-

 

  دختر اي پسر   بفهمم زودتر دارم دوست فقط+

 

 یکن صبر یکل ديبا اووو-

 

  بابا یا+

 

  برداشتم شکمم یرو از دستشو و دميخند

 

 ؟یريم کجا+

 

  باال-

 

  رونيب ميبر باهم شو حاضر+

 



 کجاست؟ رونيب-

 

 ؟یچطور یسوارکار کمي با+

 

  موافق موافق  -

 

 دميپوش شلوارمو و مردونه شرتياتاق،ت سمت کردم حرکت که ديخند

  نييپا رفتم

 

 "حاضرمممممم من"

 

 گرفت،بوسه یباز به رو بودم گذاشته باز که شرتمويت ی قهي ی سمتم،دکمه اومد دنميد با

  بست رو دکمه و نشوند گردنم نييپا یا

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو

 

 م؟يکن استراحت کمي ميبر چطوره+

 

  آوردم فرود نشيس یرو آروممو مشت

 

 ؟یش آدم کمي چطوره-

 

 !یخوشگل یليخ تو کنم کاريچ خب+

 

  کن نگاهم-

 



 خوره؟يم کجام درد به کردن نگاه+

 

  برد باال وار ميتسل دستاشو خنده با که بزنم غر خواستم اخم با

 

 ميتسل باشه باشه-

 

 م؟يبر+

 

 ميبر-

 

  نشيماش سمت رفت که رونيب ميرفت

 

 !طرف   نيا از اسطبل ؟یريم کجا+

 

 !پدربزرگت عمارت ميريم-

 

 !!!!!؟؟؟یکيتار اريد+

 

 !فرانسست یتو که نه،عمارتش-

 

 رفت توهم اخمام

 

 ؟یچ که اونجا ميبر+

 

 اونجاست یمار-



 

 واقعا؟+

 

 نجايا اومدن همسرش آره،با-

 

 نجا؟يا بود اومده چرا! اديز یليبودم،خ شده متعجب

 

 اومده؟ چرا یدونينم+

 

 ميبزن بهشون یسر هي یخوايم اگه نه،گفتم-

 

  حتما آره آره+

 

 افتاد راه و شدم سوار
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 کيوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  ميديرس قهيدق ده گذشت از شد،بعد یپل یميمال آهنگ

 

  شدن خودمون ی هيهمسا اومدن+

 

 بودن نجايا از یستين خوشحال اديز انگار-



 

  سوزهيم الکس یدلمبرا فقط+

 

 ميشد وارد در شدن باز از بعد و ستادميا فشرد،کنارش عمارتو زنگ و داد تکون یسر

  کردم نگاه روم روبه به متعجب عمارت به ورود انداختم،با مجلل عمارت به ینگاه

 کرد؟يم کاريچ نجايا الکس

 ی چهره متوجه که سمتشون رفتم باز یدهن با اومد نييپا هاشون قهوه فنجون من دنيد با

  شديم ینطوريا کنه هيگر و زهيبر اشک تونستينم وقت ،هر شدم الکس قرمز

  گرفتم دستام تو دستاشو و کنارش شد،رفتم تر چشام و شد کباب دلم دنشيد با

 

 زم؟يعز یخوب ؟یخوب ؟یداداش یکنيم کاريچ نجايا+

 

 کرد زمزمه بغض با و انداخت باال یا د،شونهيکش ینفس و داد تکون سرشو

 

 رفتار خوب شيپ ی دفعه.....خب..یمار به بگم کيتبر اومدم فقط خب..فقط...فقط+

  نکردم

 

  گفتم اخم با

 

  یبگ کيتبر نکرده الزم ميبر پاشو+

 

  کرد نگاهم بود شده اشک از پر حاال که يیچشما نشد،با بلند و شد مانعم

 

  خورميم قهوه ن،دارميبش+

 



  شدم آشنا همسرش با و دادم دست یمار با

 

 !هستم ليو خب....من...سالم+

 

  گذاشتم دستش یتو دستمو

 

 ايل-

 

  خوشبختم+

 

  منم-

 

  نشستم مبل یرو الکس کنار

 

 !یمتاهل یزندگ گذره؟يم خوش:الکس

 

  شد جا جابه جاش یتو یکم یمار

 

 ....الکس+

 

 !شيه-

  ميبزن خوب یحرفا امروز خواميزم،ميعز نگو یزيچ

 

  داد ادامه و ديکش باال دماغشو

 



 با گفتن کيتبر! بگما کيتبر عشقمو کردن یعروس اومدم ن؟يناراحت همتون چرا-

 مگه؟ شهيم یناراحت

 

 یزيچ زد زنگ یتنهاست،وقت یمار کردميم فکر ما،من ميبر پاشو بنظرم داداش:ساواش

  نگفت یهست توهم نکهيا از

 

  نگم گفت خودش:یمار

 

 با همراه منم خت،اشکير زيم یرو نييپا الکس اشک قطره که داد تکون یسر ساواش

  اومد یم فرود صورتم یرو اشکش

 کردن بود،شروع لوند یدخترا عکس آورد،همشون در یعکس ی بسته کتش بيج از

 زيم یرو عکس یا خورده و ستيب بايتقر آخر ز،دريم یرو ها عکس دنيچ دونه دونه

  بود

  کرد شروع عکسو نياول یرو گذاشت دستشو

 داشت برش

 

 ...بود فيال اسمش ن؟ينيبيم نويا+

 

  داد ادامه و کرد پاک اشکاشو

 

 شد حذف ميزندگ از دمتيد بار نياول یوقت+

 

  داد نشون رو یدوم

 

  شد پاک یبمون عمارتمون تو قراره دميفهم بار نياول یوقت یکي نيا+

 



  شد یسوم نوبت

 

 صدام بار نياول یوقت یکي نيا....شد پاک یکرد نگاهم بار نياول یوقت یکي نيا+

 یبرا یوقت یکي نيا.....نمايس ميرفت باهم و گرفتم دستتو بار نياول یوقت یکي نيا.....یزد

 یکي نيا....ادته؟ي....یاورديدرم ادامو و یبود کرده درست ليسب پشمکا اون با خودت

 ....دميخند کنارت دل ته از بار نياول یوقت

 

  یآخر به ديرس که گفت و گفت اونقدر

 

 ريگ شتيپ کرد اعتراف قلبم یوقت شد؟ حذف یک یدونيم یکي نيا....نيا اما و+

 نايا همه ؟ینيبيم نارويا ی همه...کردم تجربه عشقو و شد بند بهت بار نياول یکرده،وقت

 !تو،وجودت شدن،بخاطر حذف تو خاطر به

 ؟یلعنت هست ادتي! یدار دوسم یگفت من به

 

  داد ادامه و کرد پاک نشيآست ی لبه با کرد،چشماشويم هيگر زن هي مثل

 

 ديام نا خودت از منو وقت چيه ،چرایدار رابطه گهيد یکي با ینگفت وقت چيه+

  یکرد ذوق ستميا یم پدربزرگ یرو یتو تو بخاطر گفتم یوقت ؟ینکرد

 

  برد باال دستشو و گرفت رو یمار شوهر ليو نيآست ی لبه اشک با و شد بلند

 

 ه؟يک نيا پس+

  ؟یکرد باهام نکارويا چرا

 

 هي با عيسر که دنبالش برم رون،خواستميب رفت کرديم پاک اشکاشو که همونطور یعصب

  برگشت جعبه و بزرگ گل دسته



 بهش دميدو نکهيا شد،با نشيماش سوار و رفت عيسر یليخ یمار به داد گلو دسته

  برداشت رو گل دسته یرو کارت یاشک یچشما با یدم،مارينرس

 دستت ی چهيباز منو قرار   ینگفت و یکرد تحملم و یداد ميباز سال اونهمه که یمرس"

 =(دلم زيعز یاوردين روم به رو ینداشت دوستم وقت چيه نکهيا و یکن

 تو م،بهيکن یزندگ توش باهم داشتم برنامه که ی  ا خونه ديهست،کل ديکل هي جعبه اون یتو

  دمشيم هيهد همسرت و

 "هام بچه معرفت   یب امت،مامان  يق تا داريد

  ديترک بغضم و دميکش یمار دست از کارتو اشک با
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 دووستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  نشوند کاناپه یرو و کرد بلندم ساواش

 ختنير اشک کرد شروع و گرفت دستاش نيب سرشو یمار

 

 ....فقط من...من...ستين من ريتقص ايل...ايل+

 

 کرد قطع حرفشو و کرد بغلش ليو

 

 گلم نکن تياذ باشه،خودتو طرفه دو عشقش شد یکس عاشق کس هر ستين قرار:ليو

 

  خونه ميبر خواستم ساواش از و انداختم بهشون ینگاه

 و انداخت گذاشت،دنده وريل یرو و گرفت دستمو ساواش که خونه سمت ميکرد حرکت

  بودم ناراحت یکم نشوند،هنوزم دستم یرو یا بوسه

 



 ا؟يل یخوب+

 

 خوبم-

 

 ؟یبزن حرف الکس با یخوايم+

 

  دهينم جواب زنميم زنگ یچ هر-

 

  بمونه تنها داره الزم فعال زم،حتمايعز نباش نگران+

 

  اوهوم-

 

 خودمو لباس بدون و آوردم در لباسامو ميديرس یخونه،وقت ميديرس و نزد یحرف گهيد

 دراز کنارم برهنه ی باالتنه با و درآورد شرتشويت هم تخت،ساواش یرو کردم پرت

 نشوند دستم یرو یا خودش،بوسه سمت ديکش منو و کرد حلقه کمرم دور د،دستشويکش

  بخوابم کمي کردم یسع و بستم چشمامو که

 

*** 

 

  بعد_هفته_کي#

 

  زدم لبخند بهش و کردم درست رو جان سر یرو کاله

 

 پسرم؟ ميبر+

 

  ميبر-



 

  ميکرد یخداحافظ لين و ايما با یهمگ و ميرفت نييپا ها پله از باهم

 

 نيزودبرگرد:ايما

 

  دهينم فيک شما بدون گهيم راست:لين

 

  کردم زمزمه یا باشه و زدم یچشمک

 

  باشه داداشم به حواست:ايما

 

  هست+

 

 ؟یگفتيم من به نويا دينبا احتماال:ساواش

 

 !یمراقب یليخ تو ستين:لين

 

  گذاشت نيماش یتو و گرفتتش ازم ساواش که دميکش نيزم یرو چمدونو و دميخند

 ميشد مايهواپ سوار و ميديرس یفرودگاه،وقت سمت ميکرد حرکت و ميشد نيماش سوار

  فشردم ساواشو دست

 

  ترسميم+

 

 نباش نگران-

 



 آره؟ رميبگ حجاب ديبا اونجا ميبرس یوقت+

 

 ؟یدونيم کجا از تو-

 

  بودم کرده سرچ کمي نت یتو+

 

  آهان-

 

 و رکاکائويش خوردن کرد،مشغوليم نگاه بهمون داشت نگفت،جان یزيچ و فشرد دستمو

  زد صدام ساواش که بودم ميشکالت کيک

 

  دارمت که خوبه یليخ+

 

  دونميم-

 

  دينال عجز با

 

 ايل نشو بدجنس+

 

  باشه-

 

  رفت باال ابروهاش و شد گرد چشماش و خشتکش رو گذاشت دستشو دوتا جان هوي

 

 "دارم شيج یمامان آخ"
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 سهوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 ؟يیدستشو شيبريم ساواش+

 

 بستم،ساواش چشمامو راحت اليخ با که ،برگشتنيیدستشو سمت کرد حرکت و شد بلند

  گذاشت شونش یرو و شونش سمت ديکش سرمو

 

  ميديرس یوقت کن دارميب خوابم،تويم من+

 

  بخواب زميعز باشه-

 

  بخوابم کردم یسع و بستم چشمامو

 

**** 

 یرنگ یمشک ی پارچه که دميد کنارم شدم،ساواشو داريب خواب از یکس یدادنا تکون با

 بود گرفته سمتم

  شدم بلند

 

 ه؟يچ نيا+

 

 یروسر-

 



 بپوشمش؟ یچجور+

 

 پاشو-

 

 زد گره و سرم رو شد،گذاشت یمثلث و کرد تا وسط از رو یمربع ی پارچه که شدم بلند

  چونم ريز

  زدم غر

 

 ساواش؟ داره یبيع نپوشمش اگه+

 

 داره بيع که معلومه-

 

 چرا؟+

 

  کنن حفظ حجابشونو ها خانم که دارن رسم نجايا-

 

 ؟یاومد بار چند+

 

  بار سه شهيم بار نيا با-

 

 واقعا؟+

 

  بود کار یبرا ايقبل آره-

 

  آهان+



 

 آره-

 

 .اش گره نيا کنهيم تمياذ ساواش یول+

 

 !ستين که من دست هيديبا زميعز-

 

  سخته آخه+

 

  نزن غر ايل-

 

  گهيد بپوش توهم خب+

 

 بپوشم؟ یچ-

 

 یروسر....اسمش؟ بود یچ...نايا از+

 

  دنيخند کرد شروع

 

 ؟یخنديم چرا وا-
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 چهاروستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به



 

  که پوشنينم که مردا+

 

 از اومدن رونيب از رون،بعديب سمت ميکرد حرکت و گرفتم جانو دست و کردم یاخم

  انداختم منظره به ینگاه فرودگاه

 

 کجاست؟ نجايا+

 

 ران  يا تختيپا ران،تهران،البتهيا یشهرا از یکي-

 

  واو+

 

 یسيانگل کرد شروع و درآورد شويگوش ستاد،ساواشيا جلومون یا یتاکس و ديکش دستمو

  کنه ترجمه براش یرانيا به تا گرفت راننده سمت رو ی،گوشیگوش با زدن حرف

 

  ديببر هتل به مارو لطفا+

 

  ميبر نيبش داداش ايب-

 

 تيجذاب برام بود،اما شلوغ و بزرگ یاديشدم،ز بزرگ شهر به رهيخ و ميشد سوار

 اما بود معلوم دستاشون و پاها از کميداشتن، دهيپوش یلباسا خانما و دخترا ی داشت،همه

 زد،درو صدام ساواش که بودم روم به رو ی منظره بود،غرق ینطوريهم تياکثر یبرا

  شم ادهيپ تا کرد باز

  ميکرد حرکت هتل سمت به و شدم ادهيپ

 جلومون یديکل روش به رو یکاغذا یتو نوشتن یکم از بعد یبلند قد و بانمک خانم  

  ميشد اتاقمون وارد باهم و گرفت

  بست چشماشو و تخت یرو کرد پرت رو خودش جان



 

 پسرم؟ یا خسته+

 

  یليخ آره-

 

  نهار یبرا کنم دارتيب تا بخواب کمي+

 

  شد حموم وارد لباساش برداشتن از بعد هم بست،ساواش چشماشو و گفت یقشنگ ی باشه

 

 حموم؟ یاينم+

 

 نه-

 

 چرا؟+

 

  خواستم اگه رميم منم برو تو-

 

  اومد در صدا به در که بود نگذشته یا قهيدق حموم،چند رفت و نکرد اصرار

  کردم باز درو شلوارک و تام همون با و ميرانيا تو بود رفته ادمي

 هل زويم و کردم تشکر کرديم نگاهم رهيخ رهيخ که یپسرک از لبخند با غذا زيم دنيد با

 سرم تو زدم دونه هي دميد نهيآ تو که بستم،خودمو درو و اتاق تو دادم

 ! عالم خاک

 !نبود ساواش شد خوب

  د؟يرس نجايا به ميزندگ که شديپاشه،چ تا کردم نوازش رو جان یموها کم کم و رفتم

  کردم نگاه جان به یدلخور با و افتادم بودم داده دست از که یا بچه اون ادي



  کردميم حس کنارم رو یا یخال یجا و بودم داده دست از بچمو شديم یماه سه،چهار

  ها غذا زيم سمت رفتم و شدم اليخيب شهينم بلند و شده نيسنگ خوابش دميد یوقت

  نشد ميزيچ و نخورد بهم حالم اما کردم وع ته حالت احساس خورد مشامم به مرغ یبو تا

 دميکش شکمم رو دستمو خنده با

 

 "؟یباش اومده وجود به دوباره شهيم یعني"
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 پنجوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 مشغول و اومد رونيب حموم از دست به حوله ساواش که زدميم حرف خودم شيپ داشتم

  شد موهاش کردن خشک

 

 ؟یزنيم حرف یک با+

 

 !یچکيه....هان-

 

 ؟یخوب+

 

  خوبم-

 

  تخت یرو نشست و کرد نگاهم بيعج

 



 م؟يبخور یارينم غذارو+

 

 نشه؟ داريب جان-

 

  ميداريم نگه براش+

 

  باشه-

 

 اونورش و نوريا یبود،کم اونجا یرنگ سبز م،خورشتيشد خوردن غذا مشغول بعد کمي

 داشت گوشتم کردم،توش

 :گفت خنده با ساواش

 

 نجاستيا لياص یغذاها از ی  سبز قرمه اسمش+

 

 ؟یدار دوستش تو-

 

 خوشمزست آره+

 

 ومد،بهين خوشم یکردم،ول مزه مزه و برداشتم قاشقم با یکم که ختير برنجش یرو یکم

 خوردميم یخال برنج بايتقر گفت شديخوردم،م برنجم با و برداشتم مرغ یکم خاطر نيهم

 

 ؟یموافق رفتن رونيب با+

 

 کجا؟-

 



 مش؟ينيبب ميبر تهران،شب بام گنيم هست،بهش يیجا هي+

 

  ميبر-

 

  کردن جمع الرويوسا ی همه و اومدن خدمه شد تموم که غذاها

 

 قشنگه؟ یگيم که نجايا-

 

  کنم فکر ولنجک   یکرد،بااليم فيتعر یليخ دوستم+

 

 کجا؟؟-

 

  کرد نگاهم خنده با

 

  یچيه زميعز یچيه+

 

  بغلش تو رفتم دمويخند

 

 بنده؟ بغل تو اومده خودش خانم ايل شدهيچ+

 

 داره؟ یبيم،عيجون شوهر شيپ اومدم-

 

  ندارما پول ايل+

 

 !یليبخ یليخ-



 

  فشرد خودش به شتريب منو

 

  نفس بخواه جون تو+

 

 ؟یبلد زاميچ نيا از به به-

 

  گفت و کرد نگاهم یجوري

 

 ! بلدم زاميچ اون از+

 بدم؟ نشونت
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 ششوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کردم نازک یچشم پشت و دميخند

 

 !نکرده الزم رينخ-

 

  چلوندتم بغلش تو محکم و ديخند

 ميکن استراحت یکم تا ميديکش دراز جان کنار و ميرفت

 تيمظلوم با که یساواش ی چهره به ینبرد،نگاه خوابم کردم اونور و نوريا یچ هر

  انداختم بود دهيخواب



 

  رهينم خوابم ساواش+

 

  ديخواب باز اما خورد وول یکم

 

 !!تواما با ساواش+

 

 و بردم دماغش سمت و گرفتم دستم تو موهامو از کهيت هينخورد، که نخورد تکون بازم

  زد پس موهامو و آورد باال دادنش،دستشو قلقلک کردم شروع

 

  ايل نکن+

 

  برهينم خوابم خب-

 

  کرد باز چشماشو کمي

 

 بخوابم؟ دينبا منم برهينم خوابت تو چون+

 

 نه-

 

 تو؟ یشد سنگدل انقدر یک+

 

 ! خوبه خوبه-

  یبخواب دينبا تو دارميب من یوقت ار،پاشويدرن یباز مظلوم

 



  داد بدنش به یقوس و برد،کش باال دستاشو و شد بلند

 

  نکن غرغر انقدر فقط باشه باشه+

 

 و بخور فقط نيبب مارو شوهر اونوقت گذرونهيم وقت باهاشون نهمهيا مردم شوهر-

 فرفره مثل ايبپرس دختر تا چند اسم ازش ست،االنين بلد ييیچيبخواب،ه و بخور بخواب

 ......همشو

 

 !!یديم ربط یچ به یدار ويبسه،چ یوااا+

 

  کردم مظلوم چشمامو

 

 ادينم خوابم خب-

 

  بشم تو ناز یچشما اون یفدا من آخ+

 

 انشاهللا انشاهللا-

 

  کرديم نگاهم متعجب

 

  دختر تو يیپررو یليخ+

 

 ؟یش خانمت یفدا یخواينم زميعز-

 

  شميم شميم+



 

  بود قهيدق چهل و انداختم،پنج ساعت به ینگاه و زدم یلبخند

 

 م؟يبش حاضر کم کم ساواش-

 

 یراحت خودت طور هر دونمينم+
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 هفتوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 غذاشو بخوره،تا دادم بودمو داشته نگه براش که یکيکوچ چيساندو و کردم بلند رو جان

 ريز از که یبلند و یمشک ینخ راهنيپ و گشتم لباسام تو یشم،کم حاضر رفتم خورديم

  برداشتم رو بود گشاد و داشت برش هام نهيس

 

 ؟یبپوش نويا یخوايم+

 

 بپوشم؟-

 

  قشنگه آره+

 

  باشه-

 

 اصال که بود بلند اونقدر راهنميپ کردم،اما پام هم یرنگ یمشک نيج و کردم تنم راهنويپ

  شلوارم شدينم دهيد



  برداشتم رنگمو یطوس کفش و فيک

 

 !شال...ايل-

 

  ديببخش رفت ادمي آخ+

 

 کردم،فقط سر دمرويپوشيم ها یدار عزا یبرا فرانسه یتو که مويمشک یطوس شال

  داشتم رو دونه هي همون

 :گفت یخاص لحن با و کرد نگاهم ساواش

 

 دارم؟ دوستت چقدر که یدونيم+

 

  دونمينم نه اوممم-

 

  شهينم جا کتيکوچ ی کله اون تو که اد،اونقدريز یليخ+

 

 واقعا؟-

 

  آره+

 

  کردم لوس خودمو

 

  ندارم دوستت اصال من اما-

 

 باشم؟ داشته رکاکائويش ديتول کارخونه نباريا اگه یحت+



 

 !نخوام شمارو بکنم غلط من-

 

  کاشت ميشونيپ یرو یا بوسه و ديخند

  پهلوش یرو گذاشت دستشو و ستاديا جلومون کرده اخم جان

 

 پس؟ یچ من+

 

 ؟یچ تو: ساواش

 

 ؟یتنيم بوس اونو فقط+

 

  شده شيحسود پسرم به به-

 

  رمينخ+

 

  آره-

 

  نه+

 

  گفتم اخم با که آره بگه خواست ساواش

 

 !یتر بچه جان از خودت+

 

 واقعا؟-



 

 !اره+

 

 ؟یديرميش نوات یب ی بچه نيا به یک  -

 

 سمتش کردم پرت رژمو سر 

 

 ؟یشيم تيترب با یک+

 

  خب دارن تو ريش مخزن اون به ازين اتيح ادامه یبرا ها بچه ه؟يچ خب-

 

 !نه غوال نره اما اره ها بچه+

 

  کنم استخدام هيدا هي ديبا انگار ها خورهيبرم بهم داره-

 

  برد باال دستاشو بکشم داد نکهيا از کردم،قبل زير چشمامو و سمتش برگشتم

 

 !رخودتيش فقط ريش ارميب هيدا بکنم غلط من-
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 هشتوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 



 ینيشيکياپل اون م،بايکرد حرکت جان و ساواش با شميآرا کردن ليتکم از بعد و دميخند

  ميشد ادهيپ و داشت نگه یمجلل رستوران یجلو نيکرد،ماش یط رارويمس شيگوش تو که

 

 چرا؟ نجايا+

 

  ميبخور یزيچ يیغذا هي ايب-

 

  باشه آهان+

 

 نيب کردم،از یبررس غذاهاشو یکم و داشتم نگه رو م،منوينشست یصندل یرو و ميرفت

  شناختميم فوداشو فست فقط غذا اونهمه

 

 ؟یخوريم یچ تو ساواش+

 

 !برگ کباب-

 

  جان سمت کرد رو

 

 ؟یخوريم برگ توهم پسرم+

 

  گوسفندم مگه نه-

 

  خنده ريز زدم یپوق و کنم تحمل نتونستم

 

 !گوشت   نيا نه برگ اون زميعز+



 

  دارم دوست دوشت اها،آره-

 

 ؟یخوريم یچ تو ايباشه،ل+

 

  خواميم تزايپ من-

 

  باشه+

 

  دنيچ زيم یرو غذاهامونو ربع کي بايتقر گذشتن از بعد و داد سفارش

  ميشد خوردن مشغول و ميکرد شروع

 که يیها گربه بچه مثل ساواش و جان دميد که داشتميبرم رو کهيت نيدوم داشتم تازه

 کننيم نگاهم غذاشونن منتظر

  دادم قورت دهنمو یتو ی لقمه و انداختم باال یا شونه

 

 شما؟ چتونه+

 

 !!بهتا زدم زل ساعته مين خوبه من به بده کشويت هي-

 

  خواميم توشولو هي منم:جان

 

  شد خوردن مشغول و گرفت ذوق با که گرفتم جان سمت رو کهيت هي

 

 پس؟ یچ من+

 



 !دمينم تو به-

 

 چرا؟+

 

  دمينم گفتم-

 

 !خب کردم هوس نکن تياذ ايل+

 

 !مبارکه عه؟-

 

  دميکش شکمش سمت ابروهامو که کرديم نگاهم جيگ

 

 !زميعز گميم رو بچه+

 

  شد درهم اخماش اما شد باز خنده به لبش

 

  بکش خجالت-

 

  دميخند زير

 

 ؟یدينم-

 

 !نه+

 

  گرفتم سمتش رو تزايپ از یا کهيت ناز با که زد صدا رو گارسون
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 نهوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  شد تزاشيپ خوردن مشغول و گرفت ازم و ديخند

 رونيب هم جان و من و کنه حساب تا رفت ساواش ميکرد تموم غذاهامونو نکهيا از بعد

  ميموند منتظرش

  بود گفته که يیهمونجا سمت ميکرد م،حرکتيشد نيماش سوار و اومد

 

 ه؟يچ اسمش یگفت+

 

  تهران بام-

 

 آهان+

 

 بود؟ چطور آره،شام-

 

 یعال+

 

  نشدم متوجه که گفت یزيچ هي راننده قهيدق چند از بعد که زد یلبخند

 

 گه؟يم یچ+

 



  ميکينزد گهيم-

 

  زبونشون سخته اهان،چقدر+

 

  آسونه ميليخ اونا یبرا االن گرنه سخته،و ميومدين نجايا تاحاال که يیما نظر از-

 

  جالبه+

 

 ساواش که ستاديا نيماش لحظه چند گذشتن از شدم،بعد رونيب به رهيخ و نگفت یزيچ

  کنه صبر خواست ازش

 روم به رو رنگارنگ یچراغا یشدم،کل شهر کل متوجه که ميزد قدم ین،کمييپا ميرفت

  بود شهر نيا یها آدم از یکي ی خونه يیروشنا و نور کدوم هر که يیها بودن،چراغ

 

  من یخدا یوا+

 

  جلوتر رفتم یکم

 

 اومد؟ خوشت-

 

  کنم فشيتوص تونمينم اصال......نجايا....یوا...اديز یليخ+

 

  قشنگه یليخ-

 

  دادم نشون بهش رو منظره و کردم بغل رو جان

 



 نه؟ مگه قشنگه یليخ+

 

  یليخ آره-

 

  ؟ینيبيم هارو چراغ اون+

 

 تُدوم؟-

 

  گهيد ها چراغ همون+

 

  اهان-

 

  ميبود ما که یهتل هاست،مثل خونه یها چراغ همه اونا+

 

 شن؟يم دهيد نجايا از چرا پس-

 

 .....خب.....چون+

 

  داد جواب جام به ساواش

 

 ینيبب جارو همه نجايا از یتونيپاته،م ريز شهر ی پسرم،همه تهران   بام نجايا-

 

  رفتم فرو فکر به و شدم بايز ی محوطه اون کردن تماشا مشغول

 داشتم؟ هارو یشاد نيا بازم هم موندميم مت با اگه

  دونمينم



 !م  يزندگ یتو یخوب و صبور ادم یليخ ساواش دونستميم فقط

  گفتم و سمتش کردم رو

 

  ساواش یه+

 

 دلم؟ جون-

 

 ه؟يچ دارم دوستت از باالتر+

 

 چطور؟ اومم-

 

  کنم مشيتقد بهت خواميم+

 

  گذاشت کمرم پشت دستشو

 

  توله نميبب نجايا ايب-
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 دهوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 و دختر یاديز تعداد یمهمون قه،متوجهيدق چند گذشت از کردم،بعد جا بغلش تو خودمو

  ميشد پسر



 تو ميبرگشت و ميگرفت عکس تا نگفتم،چند یزيچ منم و هتل ميبرگرد خواست ساواش

  بودم بايز ی منظره اون فکر به ريمس کل ین،تويماش

  هتل رشيپذ سمت رفتم خودم و باال فرستادم رو جان و ساواش ميديرس یوقت

 

 خانم؟ ديببخش+

 

 مشغول و اومد یا زهيم زهير زد،دختر صدا رو یا گهيد خانم و شه متوجه نتونست

 !زديم حرف یفرانسو خوب یليشد،خ باهام کردن صحبت

 

 د؟ييبفرما-

 

 ن؟يدار ماما دکتر نجايا+

 

 هستن،چطور؟ تهران یتو یاديز یدکترا بله-

 

  هاتون دکتر از یکي شيپ برم نسخه هي خواستميم+

 

  ششيپ ديبر تا دميم آدرس بهتون صبح فردا ديبخوا اگر اهان،خب-

 

 د؟يايب من با که کنم خواهش ازتون شهيخانم،م ديببخش+

 

 زم؟يعز چرا-

 

 !دارم ازين کمکتون به+

 



  ميريم باهم فردا...باشه اهان،خب-

 

  کردم دراز سمتش دستمو

 

  استيل من ممنونم،اسم+

 

 ....بهار   منم قشنگم،خوشبختم،اسم کنميم خواهش-

 

  کردم تکرار بار چند لب ريز اسمشو

 !"یقشنگ اسم چه....بهار،بهار"

  باال سمت کردم حرکت یخداحافظ و گفتن ريبخ شب از بعد

 

 ؟یموند کجا+

 

 ميزديم شدم،حرف آشنا دخترا از یکي با-

 

  ميبخواب ايب باشه+

 

  دميخز بغلش یتو و رفتم تخت یتو هام لباس کردن عوض از بعد و گفتم یا باشه

  برد خوابم تا کرد نوازشم اونقدر و ديرقص موهام نيب دستاش

 

*** 

 

 (ساواش)

 



 بود نبرده جواب نبود،تلفنشم که نبود اما گشتم دنبالش ینبود،کل ايل شدم بلند یوقت از صبح

  بود گذاشته جا خونه و

 باز اتاق در که بودم گرفته ضرب اتاق کف پارکت یرو پاهام با منتظر و بودم نشسته

  شد

  سمتش رفتم عجله با

 

 ساعته؟ دو يیکجا+

 

  زدم گشت پارک تو کمي کردم،بعدم ديخر کمي رفتم-

 

 ؟یک با+

 

  هتل یگردشگر تور-

 

  فرستادم رونيب آسوده نفسمو

 

  شدم نگران یليخ ینبرد تويگوش چرا+

 

  کنارتم سالم و حيصح که ینيبيم زميعز که نسده یزيچ-
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 ازدهيوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 



  نشوندم سرش یرو یا بوسه و کردم بغلش

 

  ايل نرو وقت چيه+

 

 مردم؟ اگه یحت-

 

  دميخند

 

  یمرد اگه یحت+

 

  نشو یعصبان وقت چيه توهم-

 

 بود؟ حقت و یکرد بد کار اگه یحت+

 

  ديخند که بود اون بار نيا

 

 بود حقم و کردم یبد کار اگه یحت-

 

 ميکرد حرکت ميکرد مسواک و شد داريب جان نکهيا از بعد و زدم سرش یرو یا بوسه

  هتل یالب سمت

  نيزم رو افتاد هوشيب و جون یب ايل رونيب مياومد آسانسور از تا

 داشتم برش و کردم بلندش عيسر متعجب من و کردن هيگر کرد شروع دهيترس جان

 تند تند یفرانسو به همونطور زبونمو فهمنينم رفت ادميرش،يپذ سمت رفتم رونيح

 کرد،به صحبت باهام یفرانسو به یجوون دختر که خواستميم کمک و زدميم حرف

  بود هتل مترجم اديز احتمال

 



  ن؟يبد نشون بهم رو مارستانيب لطفا شهيم+

 

  دييبفرما حتما بله بله-

 

  ميکرد حرکت بلند یقدما و عجله با و شدم همقدم باهاش

 خانم اون که یآدرس به و ميشد بود ستادهيا هتل یجلو آماده که یا یتاکس سوار عيسر

  ميرفت بود داده

  گفت رو يیزايچ یسري یفارس به خانم اون و ميشد مارستانيب وارد

  گذاشتن تخت یرو و بردن رو ايل

 

  نينباش نگران+

 

 حالش؟ شهيم خوب-

 

  رنيگيم شيآزما تا چند هي االن اره+

 

  افتادم جان ادي هوي

 

 .....لطفا شهيم پسرمو....،پسرمیه-

 

  کننيم یدگيرس بهش همکارام دينباش نگران+

 

 ......یول-

 

 ساواش یآقا دينباش نگران+



 

** 

 

 :گفت نيغمگ یحالت با و اومد رونيب دکتر م،باالخرهيبود منتظر شديم یساعت کي

 

 نيداد دست از رو بچه متاسفانه اما خوبن خانمتون+
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 (یانيپا_پارت)دوازدهوستيدو_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کنهيم دق بفهمه ايشد،ليم نطوريا دينبا من یبردم،خدا فرو موهام تو دستمو متاسف

 

 د؟ينگ یزيچ همسرم به لطفا شهيم+

 

  حتما بله-

 

 و رميبگ اشکامو یجلو نتونستم که اتاق تو کردم،رفتم مرتب لباسمو و کردم پاک اشکامو

  ديچک نييپا چشمم گوشه از یلجوج اشک قطره

 

 (ايل)

 

  دميپرس متعجب کنهيم هيگر داره که دميد ساواشو یوقت

 



 من؟ شده چم ساواش؟ شدهيچ+

 

 کنه کنترل خودشو کرد یسع

 

 اشک رونيب اون بود داده دست از بچشو یخانم هي االن ،راستشیخوب تو زميعز یخوب-

  افتادم مايقد ادي ختنيريم

 

  بود خودش تو همش و گذشت یگفتم،کم یآهان

 

 کنن؟ينم مرخصم گميم ساواش+

 

  بوده حمله هي خونه،فقط ميبر ميتونيم کنن،گفتنيم-

 

 یچيه و بود خودش تو ريمس کل خونه،تو سمت ميکرد حرکت باهم و کرد کمکم و اومد

  گفتينم

 

 ؟یخوب ساواش+

 

  خانمم،خوبم خوبم-

 

 ؟یباز شهر ميبر+

 

 االن؟-

 

  آره+



 

  ميبر بعد ميبردار جانم ميبر-

 

 باشه+

 

 ؟یندار درد تو-

 

 چطور؟ نه+

 

  گميم اون ین،برايزم یبود افتاده ،آخهینطوريهم-

 

  خوبم نه+

 

 تا ،جانیباز شهر سمت ميکرد حرکت ميبرداشت رو جان و ميديرس یوقت و گفت یا باشه

  دادم جوابشو کوتاهم لبخند با که زد یچشمک دتميد

  گفتم ذوق با ميديرس یوقت

 

 م؟يبش فلک و چرخ سوار+

 

  بود دهينشن حرفمو اصال انگار ساواش

 

 هان؟-

 

  ميبخر یخوراک اول ايب نه اومم....ميش فلک و چرخ سوار ميبر گميم ساواش+

 



  بردمش بوفه سمت به و دميکش دستشو

 

 ن؟يخوريم یچ+

 

 رکاکائويش من-

 

 ويرتاتايش منم:جان

 

 یجلو رو یسونوگراف کاغذ و کردم گونه بچه صدامو که بخره رفت و گفت یا باشه

  داشتم نگه چشمم

 

 باباش؟ یخرينم توشولومون بچه یبرا+

 

 ؟یچ توشولوم یآبج پس دهيد دهيم راست:جان

 

 گفت اشک با برگه دنيد با و سمتمون برگشت

 

 .....بچه اون ايل-

 

  بده ادامه نذاشتم

 

 !زندست+

 

  کرديم نگاهم شده خيم و متعجب

 



 .....دکتر یول-

 

 گهيد شه زيسورپرا ندمونيآ یبابا گفته یالک+

 

 ی ندهيا پدر بغل د،تويبوسيم اشک و عطش کرد،با شکار هامو لب عيسر و سمتم اومد

 ن؟يا از تر قشنگ ميداشت یحس چه و کردميم یباز عشق و بودم بچم

  کرد رمونيمتح همه زدن دست یشدصدا جدا که ازم

 :گفت جان هوي

 

  یعروس جون اخ+

 

  چسبوند ميشونيپ به شويشونيپ ساواش و ميديخند

 

 نه؟ مگه نيهم یبرا رونيب یبود رفته+

 

 !آره-

 

 !ینبود بلد یفارس که تو+

 

  کردن کمکم هتل ی خدمه-

 

  گفت اخم با

 

 ن؟يبد سکته منو نيکرد یکي به دست+

 



 :گفتم گونه بچه یصدا با و گذاشتم شکمم یرو و گرفتم دستشو

 

 يیبابا آره-

 

 !وونهيد عاشقتم یليخ+

 

 !مهربون یبابا شتريب من-

 

 هامون قلب تپش فقط که یسکوت و یآرامش نيا از تر قشنگ ميداشت یحس چه

 و اروم یزندگ هيم،يبمون هم کنار شاد و خوب نطوريا شهيهم شديم کاش یشکستتش؟ايم

 !هامون   بچه از مراقبت و یدار نگه چالشش نيبزرگتر که یا یدغدغه،زندگ یب

@skin98 

 

 باشه اومده خوشتون دوارميشد،ام تموم زيعز یدوستا شما یها یهمراه با رمانم نيا خب

 نيباش بوده یراض و

 

 ديگر رمان های اين نويسنده: 

 عشق کوچک و شيطون من 1

 مرگ با آرزوی زندگی ۲

 کاکتوس مشکی ۳

 صيغه مختومه 4

 

 


