
 پرنسس و کوتوله ها

 {ها وکوتوله پرطرفدارپرنسس آغازرمان}

 ۱پارت#

  م زل زدمیبا ترس به شورت خون

 ...بهشتم زخم شده یعنیچم شده... یوا

 نیرون اومدم که رادیب ییبا ترس از دستشو

 ...نشسته بود توجهش بهم جلب شد یو یجلو ت

  چشماشو گرد کرد

 شلوارت کو؟-

  دم و شورتم رو جلوش گرفتمییوبا ترس و خجالت به طرفش د

  م دکتریا برین توروخدا بیراد-

 ...سرم اومده ییه بالیمن 

  دیبهشتم کش ین شد  و انگشتشو الیین و منو شورتم باال پاین نگاهش بیراد

  ر شدیقلقلک و درد توبهشتم  سراز یکمی

 دم و دستمو جلوم گرفتمیخودمو عقب کش

 چندسالته نهال-نیراد

 اهم۲سال و ۱۱-

 ا جلویب-نیراد

  بهشتم کرد ید و انگشتشو باز الیه قدم به سمتش رفتم که کمرمو چسبی

  عقب جلو کرد که کمرمو عقب دادم یکم

 !نکن یا-

 ...جان یا-نیراد

  دونم چت شدهیمن دکترم م

 کننیبرنت دکتر عملت میا...چون میبه مامانت نگ یول

  با ترس گفتم

 برن؟یاونجامو م یعنیعمل؟

 دنینه اش رو بریه که سیه سممثل عم



   ن سرشو تکوت دادیراد

 ام خوبت کنمیتخت ب یبرو بخواب رو

  دمیتخت خواب یبا دو وارد اتاقش شدم و رو

 

 ... ن پام نشستییشه اب وارد اتاق شد و پایه شین با یراد

 ...پامو از هم باز کرد

 ن چشماشو گشاد کردیبا خجالت پامو بهم چسبوندم که راد

 ه نهالع-نیراد

 ...نه کنم بهشتتویبزار معا

 

  با بغض گفتم

 ترسم...توروخداین من از عمل میراد

  دیزانوم رو بوس ین رویراد

 ...بازکن پاتو...تاخوبت کنم-نیراد

 ...کردم ید که لرزیبهشتم کش یرو یسیپامو ازهم باز کردم و که دستمال خ

  بهم زد ید و فقط لبخندین لرزشو فهمینم ایراد

 ...دیمالیبهشتم گذاشت و اروم م یگشتشو روبعد ان

 ...بهم دست داده بود یحس خوب

 دمیلبمو گز

 ...خوب شد؟یکنیکارمین چیراد

  ختیبهشتم ر یه ابو رویشرتشو از تنش کند و بطرین تیراد

 ...خ بودیچه  یوااا

 دم که دو طرف بهشتمو باز کرد و با زبونش چو*چو*ل*مو ناز کردیکش یغیج

 ...ن پام بودین بیسر راد یپاهامو بهم فشار دادم ولدم و یکش یاه

 ...کرد یکرد و با انگشتاش کنار رونم رو ناز م ین  مییبهشتم باال پا یزبونشو رو

 ... خودمو تکون بدم یشد ه یشرمم باعث م یبهم دست داده بود و دوست نداشتم عقب بکشه ول یحس خوب یلیخ

 ش گفتقرمز ین سرشو باال اورد و با چشمایراد



 ...ن بهشتت خوشمزس اومممیچقدر ا

  ر شدیبه تنم سراز یبا حرفش حس خوب

  پاهامو ازهم باز کردم

  و گفتم

  خوبه یلیش؟خیخورین باز میراد

  د و گفتین خندیراد

 !؟یدوست داشت

  گفتم یاوهوم

 بخورم...باشه؟ یپس قول بده اگر خوبت کردم بازبد-نیراد

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲پارت#

 ...ستن چشمام حرفشو قبول کردم که باز ملچ و مولوچش رفت هوابا ب

 ...گه طاقت نداشتم... اه و ناله ام بلندشده بودید

درحال رشدم خوش فرم بزرگ بشن رو باال زد و با  ینه هایده بود تا سیکه مامانم برام خر یم تنه نازیبا دستش لباسمو باال زد و ن
  دینه ام کشیس ینوک کوچولو یزبونش رو

 

 .. دمیکش یسرمو عقب دادم و اه

 باشه کوچولو یو خواستن یس×ن قدر برام سکیساله ا ۱۱کردم دختر یاوووم فکرنم-نیراد

 لبمو گاز گرفتم

  دین تند عقب کشین و افتادن نور تو اتاق رادیماش یبا صدا

  امیز کرد و گفت برو توحموم منم االن میبا دستمال دور دهنش رو  تم

 ...بدو

  دم توحمومییحرفش گوش دادم و دوبه 

 ر ابم باز کردمیش

 ... اومد یبابا و مامان و خانواده عمو م یصدا

 ... دیچین پیراد یچند لحظه بعد تقه به در حموم خورد و صدا

  نیراد



  پام گرفت یجلو یرو ینم...به سمتش رفتم که شورتیا جلو ببیب

  بپوش-نیراد

  ه تو شورتمین چیا-نهال

  گمیبعدا بهت م سیه-نیراد

 پات کن

 پرنسس و کوتوله ها

 ۳پارت#

 شورت رو پام کردم یچ  حرف اضافیبدون ه

 ...کرد یتم میاذ یلیاون چسب زخم بزرگ تو شورتم خ

  بده که یلین خین ایراد-نهال

 کنهیتم میاذ یلیارم...خیشه درش بینم

  شهینوچ نم-نیراد

  فعال بزار باشه

 ا توباغ کارت دارمیدن بیکه همه خواب ۱۲بعد ساعت 

 از فرط ترس چشمام گشاد شد

 ...امیباغ؟نه من نم-نهال

  االن بگو یکار دارین...چیترسم رادیمن م

 نهال....مامان-مامان

  م شدین با حرص شلوارمو انداخت تو صورتم و پشت در قایراد

  رون رفتمیشلوارم رو پام کردم و از در ب

 سالم مامان-نهال

  سالم دخترگلم-مامان

 عمو و بابات ببر یرو برا ییچا ینین سیا مامان جان ایب

  چشم-نهال

  بابا و عمو گذاشتم یرو جلو ینیس

 ر شدهیاز بهشتم سراز یزیه چیحس کردم 

 ...دیر کشیر دلمم تیز



 

 ...بازم اون ترس و وحشت تودلم افتاد

 رم؟یمیم یعنی

 ...گفتم ید به مامانم میبا

 میکار کنید چیادونست بید اون بهتر میاره...شا

  وارد اشپزخونه شدم

  کردن یمامان و زن عمو داشتن شام رو اماده م

  هیمامان شام چ-نهال

 ا پختم...پسرعموت دوست دارهیالزان-مامان

 

 ...د شروع کنمیدونستم ازکجا بایزمزمه کردم...نم یاهان

  بهم کرد و بعد رو به مامان گفت یزن عمو نگاه

 !نهال هنوز نشده؟

 ...نه فتانه...اون هنوز بچست-مامان

 بشه هم طاقت حجله نداره واسش زوده

 پرنسس و کوتوله ها

 ۴پارت#

 ؟یایقه بیشه چند دقینهال م-نیراد

  رون رفتمیر از اشپزخونه بیبه روم زد که سر به ز یزن عمو لبخند

 بله؟-نهال

 ادت بدمیتو یاضیار ریدفترو کتابتو ب-نیراد

  یچ-نهال

 سیه-نیراد

 ...رایبرو ب

 ... ن و وارد اتاقش شدمییابروهامو باال انداختم و طبق حرفش با کوله ام رفتم طبقه پا

  کش بشمید و بهم اشاره کرد نزدیتختش دراز کش ین رویراد

  خوبه یلیواحد ما خ-نیراد



  همه توواحد شمان

 ...شنونیصدامونم نم

  شهیم یچ .. خب بشنون -نهال

  کنم یشتت بازنجا تا بابهیخب اوردمت ا-نیراد

 ...ادکهیصدات درم

 ... شد یه جوریپام  یبا حرفش ال

  دم و اروم عقب رفتمیخجالت کش یول

 ؟یمگه دوست نداشت-نیراد

 زارو بهت بگمیچ یه سرید یا بایاول که ب

 پرنسس و کوتوله ها

 ۵پارت#

 ...ارویچ-نهال

 نیا کنارم بشین بییشلوارتو بکش پا-نیراد

 ...انداختم یصندل یدم و روین کشییپاطبق حرفش اروم شلوارمو 

 ... دمین دستشو دورکمرم انداخت  و باخشونت به جلو کشیراد

 ...اخه یدیچقدر توسف-نیراد

 ...یمونیمثل پنبه م

 ...دینه ام رو بوسیبعد ازحرفشو استخون جناق س

 ...تنم مور مور شد

 ... کردم ین رو شوهرم فرض میاهام رادیشه تورویمن هم

  نیدرا-نهال

 ؟یتومنو دوست دار

  خمارش نگاهم کرد یباچشما

 ؟یچ یعنیدوست داشتن  یدونیم-نیراد

 نهال_اوهوم

  عشق دونفره یعنیدوست داشتن  -نیراد

  گه باشنید همه جوره مال همدیکه ان بایدوتا که عاشق همد



 ؟یچ یعنی-نهال

 دمیاد میرو بعدا بهت  یچ یعنی-نیراد

 پرنسس و کوتوله ها

 ۶پارت#

 ....دم و انگشت اشاره خودشو تو دهنش کردید جلوتر کشتن

 ...ن رو چنگ زدمیراد یدن خون بازوید که بادین کشییبعد شورتم رو پا

  س عسلکمیه-نیراد

 ...ستین یزیچ

 ...دیچو*چو*ل*م کش یبهشتم کرد و رو یبعد انگشتشو ال

 ...ییا-نهال

 زد یقیگذاشت و مک عمپوست گردنم  ین لبشو رویپاهامو توهم قفل کردم که راد

 ...ن توروخدا انگشتتو برداریراد یوا-نهال

 ... کنهیبهشتم درد م یلیخ

 

 ...رون اوردید و دستشو بیسرشو عقب کش

 ...بود یانگشتش خون

 ...دیش کرد و بوکشینیک بینزد

 ...دهیم یگس یبو-نیراد

  چهرمو درهم کردم

 شه؟یخوب م یپس ک-نهال

  یشد ینجوریا یبگ ین اگر به کسیبب-نیراد

  ارنایسرت ب ییست چه بالیمعلوم ن

  نگو تا خوبت کنم یبه کس

 باشه؟

 خوام به مامانم بگمیمن م یول-نهال

   یکنین کارو نمیتوا-نیراد

 د بهشون بگمیترسم...بایمن م-نهال



 پرنسس و کوتوله ها

 ۷پارت#

 زم برو توحمومینهال عز-نیراد

  نیترسم رادیم-نهال

 ؟یاد چیبا زنعمو یهو مامان ی

 گذاشت یک مشکین کالفه شورتم رو کامل از پام در اورد و اون چسب زخم بزرگ رو از وسطش برداشت و تو پالستیراد

 دمین ازجام پریتخت نشستم که بابا راد یرو 

 ....ه اخهیبهشتت خون  ینیبیپااااشوووو ....نم-نیراد

 ....به تختم یگوه زد

 ...که نشسته بودم کردم ییناراحت به جا

 ....کرد یم ییاز خون روش خودنما یکیکوچ یلکه 

 ...افم درهم شدیق

  ناراحت خواستم ملحفه رو برداردم

  ستیاز نین-نیراد

  ناروین ایبب

 ه؟یچ یدونیم

 

  سرمو تکون دادم و گفتم

 ...چسب زخم

  ن متعجب نگاهم کردیراد

 یگن نو.اربهد.اشتین بهش مینه بابا....ا-نیراد

 ؟یدیفهم

  م اونجاستزخ یبرا

 ...شنیا بهش مبتال میلیخ

  د به مامانم بگمیپس چرا نبا-نهال

 

 !چون واسه توخوب نبوده-نیراد



 نهال؟-مامان

 ادیاالن م ییزنعمو رفته دستشو-نیراد

 ...زمیباشه عز-مامان

 ...اهم گذاشتم توشورتمیتند شورتمو پام کردم و همون نوار بهداشت

 ....اووف چه بد بود

 

 تختو بشورم؟ملحفه -نهال

  ست عروسکیالزم ن-نیراد

 امیبرو باال شام بخور منم م

 سرمو تکون دادم و به طرف واحد خودمون رفتم

 پرنسس و کوتوله ها

 ۸پارت#

 [نیراد] 

 ...بعد از رفتن نهال ملحفه رو تختمو پرت کردم تو کمدم

 ... دادیخون م یانگشتم هنوز بو

  عطر به خودم زدم یزدم و کم یلبخند

 ز نشستمیمسر 

  به چهره بچه گونه نهال انداختم ینگاه

 .... نیریش ین عشق کوچولویچقدر لذت بخش بود برام ا

 

 ....نداخت روشیه میمن سا یتایساله بود هم حما۳_۲ یوقت

 !هین و دوست داشتنیریعشق ش یک تره ولیسال ازم کوچ ۱۲نکه یباا

 ....ا شهوتیدونم اسمش عشق هست ینم

 کش بودن رو برام جور کردیشه  که خودش بهونه نزدیسبت بهش مباعث کششم ن یول

 

شم یه شب طعم اون بهشتش رو با تمام وجودم بچشم و تو تنش ذوب بشم داشت به اتیو تصور هرشب که  یهرجور بود با هرسخت
  کردم و ید رو سپریکشیم



 ...دیان رسیپنج روز عادت ماهانه اش به پا

 پرنسس و کوتوله ها

 ۹پارت#

 

 ...رونیاد بیمدرسه اش پاک کردم و منتظرشدم تا ب ینو جلویشما

 ل که باالخره مرده بودیفام یرپاتاالیاز پ یکیع جنازه یامروز خانواده هامون رفته بودن تش

 دییرون دویدوشش ب یدن نهال که با کوله رویباد

  زدم یبراش بوق

  به سمتش حرکت  کردم

  ا باالیب-نیراد

 عه سالم-نهال

 یکنیکارمینجا چیا

 

  اومدم دنبالت-نیراد

 کردم؟ یکاربد

 پرنسس و کوتوله ها

 ۱۰پارت#

 ...نهال هول کرده گفت نه نه

  دم و به سمتش خم شدمیخند

 ...لبش نشست یرو یدم که لبخند محویگوشه لبشو بوس

 $نهال$ 

 

 بهش عالقم ببشتر  شده بود یلیک تر شده بودم خین نزدیکه به راد ین چند وقتیتوهم

 

 ز گوشه چشم نگاهش کردما

 تر شده بود یصورت پرجذبش با اخم جذاب تر و دوست داشتن

  به اطراف انداختم ین نگاهیستادن ماشیبا ا



 نجا کجاست؟یا-نهال

 

 خونه من-نیراد

 ؟یعنی یدیخونه خر-نهال

 ....دمشیاره....واسه تو خر-ن یراد

 

 مال منه؟ یعنی-نهال

  یا دونم بچهیمال من و توعه....م-نیراد

 یدوست دارم زنم بش یول

 دن حرفش ذوق مرگ شدمیباشن

 پرنسس و کوتوله ها

 ۱۱پارت#

 به قلم  #ش_ت

 .. دستمو دور بازوش حلقه کردم و باهاش همقدم شدم

 ...شدمیکل تنومندش جا مین هینه اش بود و کامل بیر سیقدم تا ز

 

 ...داشت یکیخاص و ش یلین خیزایخونه مبله بود و د

 ...ده بودیبدلم بهش چس

 چطوره؟-نیراد

 دوست دارم یلیه...خیعال-نهال

 !یدیخوشحالم که پسند -نیراد

 ....امین تا من بیبش

  سرمو تکون دادم و

 ....د نشستمیکاناپه سف یرو

  به پا بود یهنوز تودلم شور و شوق

 ن منو دوست داشتیواقعا راد یعنی

 



 ...کرد یهمش بغلم م

 ....کرد یبوسم م

 ....ایلب درم شمال  یریم

 ...خونهیتارش واسم آهنگ میبا گ

 ...براش مهمم

 

 ... رون اومدمیقه ام نشست ازفکربیشق یکه رو یبا بوسه ا

  بهش نگاه کردم یجان درونیبا همون ه

  ییکجا-نیراد

 ؟یتوفکر

 ...اره-نهال

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ-نیراد

 

 ....تو-نهال

 من؟-نیراد

 توفکرته؟ یحاال چ

@PeranSs_K 

 س و کوتوله هاپرنس

 ۱۲پارت#

 به قلم  #ش_ت

  اووووم-نهال

 ...ینکه مال من باشیا

  یرت داشته باشیم مسافرت....روم غیباهم بر

  یت بدیبهم اهم

 ...برات مهم باشم

 ....کردم ینا فکرمیبه ا



 

 ....ن دستشو رورم حلقه کرد و وارد اتاق خواب شدیبا تموم شدن حرفم راد

 مه زدیپرتم کرد و روم خرنگ بزرگ  ییتخت طال یرو

 دیمقنعه رو از سرم کش

 ....گرفت که اخم بلند شد یسرشو توگردنم کرد و گاز محکم

 

 $نیراد$

 ....داغ بودم....عطش داشتم 

 ...هوس تنشو داشتم

 ...شدیکه توبغلم گم م یزه ایزه میتن ر

 ....د و خوش تراششیبدن سف

 ...خواستمشیاخ که چقدر م

 

 ...ا هوسی دونم عشقهیهنوزم نم

 ...کشتمیکه هست داره به جنون م یهرچ یول

 که هنوز جوونه زده بودن چسبوندم یینه هایدونه دونه دکمه هاشو باز کردم و لبامو به س

 ...تر شدم یاه و نالش وحش یباصدا

@PeranSs_K 

 پرنسس و کوتوله ها

 ۱۳پارت#

 به قلم  #ش_ت

 ... لبمو به گردنش چسبوندم و مک زدم

 ن بودیریش یلین لبام خیدش بیم و سفپوست نر

 ...نیراد-نهال

 ... کش رو مالش دادمیکوچ ینه هایدم و با دستام سیمو به بهشتش مالیطاقت مردونگ یدن اسمم از لباش بیمست تنش بودم که با شن

 ...د و سرشو کج کردینهال خودشو باالتر کش

 



 ..ینیراد-نهال

 جوونم نهالم...جونم خانومم-نیراد

 ....د و سرشو باال گرفتیو گزلبش

 

 دش توچشم اومدیک و سفیگردن بار

  دمیکش یدر پ یق و پیعم یسرمو چسبوندم بهش و نفسا

@PeranSs_K 

 ...دمیدکمه شلوارم رو باز کردم و تا زانو هام کش

 ...ن پاهاش جا کردم شلوارشو در آوردمیخودمو ب

 لوم بودش معیشورت بزرگ یم برجسته شده بود و از رویمردونگ

 ...درست خودمو به بهشتش چسبوندم و تکون دادم

 

 ...د و با تعجب دستشو جلو اوردیکش یزیاه ر

@PeranSs_K 

 پرنسس و کوتوله ها

 ۱۴پارت#

 به قلم #ش_ت

@peranSs_K 

 ....کرد ید و حس میدیه بزرگ منو مین بار بود مردونگیاول

 ....دمیبهش کوبدم و محکم خودمو یکش یدستش که روش نشست آه مردونه ا

 ه؟ین چیا-نهال

 

 ...ومدیاز طرز حرف زدنش خوشم م

 بچه بودنش رو دوست داشتم

 ه ؟یچ یکنیتوفکرم-نیراد

 دودولته؟-نهال

 ه؟ینجوریچرا ا



 

 ...ن کردمییچاکش باال پا یزدم و انگشتمو ال یقهقه ا

  دیشما دخترا لونه بلبل دار-نیراد

  میما پسرا بلبل دار

  تونه بلبل منو قورت بدهیحت ماالن تو بهشتت را 

 

 بهم کرد یج نگاهیگ

 بهت نشون بدم؟ یعمل یخوایم-نیراد

 ...اوهوم-نهال

  دم که چشماش خمارشدیولش کش€وچ€چ یانگشتمو تو دهنم کردم و رو

 بهت دست داد یاالن چه حس-نیراد

 ....خوب یلیخ-نهال

 ...یدوست دارم بازم تکرارکن

 

  ستلبم نش یرو یلش خنده محویازم

  ن پاش بردم و مشغول زبون زدن چاکش شدمیسرمو ب

 

  نیراد یوااا-نهال

  اوف

 

  شدیشتر میبا حرفاش سرعتم ب

  دمین لبام گذاشتم و مکیچو.چ.ولکشو ب

 

 ....دادیوونه شده بود و فقط بهشتشو تودهنم هول مینهال د

  ازش فاصله گرفتم

 و؟ین بازیا یدوست داشت-نیراد

  اشتنهال جون حرف زدن ند



 شدین مییجان باال پایبهشتش از ش.ه.وت و ه یهنوز ال

@PeranSs_K 

 خواستم زود ار.ض.ا بشهینم

  دمیمو بهش مالیسر مردونگ

  که به حرف اومد

  دوست دارم یلیخ-نهال

 

  دمیم الش بود الله گوششو مکیکه مردونگ یمه زدم و درحالیروش خ

  یااز خاله بازی یا دوست داشتین بازیاز ا-نیراد

@PeranSs_K 

 ...نایاز ا-نهال

 نه پهنم گذاشت و به عقب هولم دادیس یکشو رویکوچ یدستا

  باهام یکن یشه باز بازیم-نهال

 دوست دارم

  کشو ازهم باز کردید و کوچیده سفیکش یبعد ازحرفش پاها

 ....کرد تا بخورمش یبودن بهشتش بازتشنم م یصورت

@PeranSs_K 

 پرنسس و کوتوله ها

 ۱۵پارت#

 به قلم #ش_ت

@PeranSs_K 

 

 ...ه دفعه دهنم پر اب شدیزدم  که یلبامو دور بهشتش حلقه کردم و محکم مک م

 

 ....سرمو باال اوردم و مزه ملس تودهنم رو قورت دادم

 ....تکون خوردن نداشت یتخت پهن شده بود و نا یجون رو ینهال ب

@PeranSs_K 



  لبمو به الله گوشش چسبوندم

 PeranSs_K@؟یود خانومچطور ب-نیراد

  نهال چشماشو دوخت بهم و گفت

 ...خوب بود یلیخ

 شدم....تاحاال تجربه نکرده بودم یه جوری

 

  دمیش رو بوسیشونیپ

  یدم تجربه کرده باشیمعلومه نبا-نیراد

  یانجام بد ید باهرکسین کارا رو نبایا

  یکنین به بعدم فقط با خودم تجربه میازا

 یشد ن کارم تومال منیباا

 

  نهال سرشو کج کرد

 مال تو شدم ؟ یچجور-نهال

  یدیتو بغلم به اوج لذت رس-نیراد

  دهیحس خوب بهشون دست م ینجوریگه رو دوست داشته باشن ایدو نفر همد یوقت یدونیم

 نه؟ یتوهم منو دوست دار

 

 نه ام پنهان کردید و سرشو تو سینهال نگاهشو ازم دزد

@PeranSs_K 

 هاپرنسس و کوتوله 

 ۱۶پارت#

 به قلم #ش_ت

 

  زدم یسرش بوسه نرم یرو

 ...از جواب دادن بهم طفره نرو-نیراد

 ....نیریش یمن که دوستت دارم دخترکوچولو



 

 $نهال$

 

 ...دیکوبیوار میقلبم بوم بوم خودشو به در و د

 ....دینمو بوسین قفسه سیهو به عقب پرت شدم و رادیدم که ین رو بوسینه رادیاروم قفسه س

 

 زدم یجان نفس نفس میاز استرس و ه

 ....طون خانومیش یدم بوس کردینفهم یفکرکرد-نیراد

  دم خوشگلمیرو جواب م یکه انجام بد یمنم هرکار

 

 ... گل انداختم گذاشتم یلپا  یدم و دستمو رویخند

 

 نیراد-نهال

 ..نیجون راد-نیراد

 

 ...ه سوال بپرسمی-نهال

  زدلمیدوتا بپرس عز-نیراد

 

  د و ادامه دادیو کشلپم

 ....ه که جوابتو بده آخهیک یول

@PeranSs_K 

  زد یبعد ازحرفش قهقه ا

  نه اش زدمیتو س یگرد شدم مشت یبا چشما

 ....یبدجنس یلیخ-نهال

 ....اصال دوست ندارم

 

  دهنم گذاشتم یبعد ازحرفم دستمو رو



 ...یگفت ینهال چ یوا

 ؟ی....مگه دوستش داشتیداد یسوت

 ....شه دوستش نداشته باشمیه دارم....مگه ممعلومه ک

 ...ت بشمی....قربون مغز فندوق   به به-نیراد

 تو پرنسس کوچولو یاروم اروم فکرکن یریگیاد می یاخه ک

@PeranSs_K 

  بابهت لب زدم

 ؟؟؟یچ

 بلند فکر کردم؟

  یدیتوحرفامو شن یعنی

 

  داد و بهش.تم.و تو دستش گرفت یپام.و فشار ین الیراد

  یدم که عاشقمیاره...شن-نیدرا

 !ی...تومال خود خودمیدوستم دار

@PeranSs_k 

 پرنسس و کوتوله ها

 ۱۷پارت#

 

 ...شدیاز حرفاش قند تودلم اب م

  شتر شدیپام ب ین الیدست راد یپاهامو بهم فشار دادم که گرما

 

 شکمم گذاشت و فشار داد یه دستشو روید و اون یطون خندیش

 

 ...ره خبیگی...درد میا-نهال

 

 تو؟ یعشق ک-نیراد

  ر لبم گفتمیز یدم و تو ارومیخند



 

 ...ید بلند بگیبا یگیم ی...هرچیا یا-نیراد

  ندفعه اشکال ندارهیا

 ...م خونهیم بریم رستوران ناهار بخوریپاشو لباستو بپوش بر

 

  دن خونه تند سرجام نشستمیبا شن

 بگم؟ ین به مامان و بابام چیراد-نهال

 

  بست گفتیکه کمربندشو م ید و درحالیارشو پوشن شلویراد

 ...زمینگران نباش عز

  مییاوال که من و تو پسر عمو و دخترعمو

  میگه رو هم دوست داریهمد

  بعد که اونا رفته بودن مجلس ختم

  م خونهیریم میخوریم رستوران ناهار میریا نه  مااالن  میست اومدن یمعلوم ن

 م رستورانیم رفته بودیگیم

 ...ن کردم  که چشمم به خودم افتادییتفکر سرمو باال پام

  ستاده بودمین ایراد ین تنه لخت جلوییبا پا

 .....دمیتموم تنم گر گرفت و گل انداختن لپامو فهم

 

  خوبه حاال-نیراد

 کشه پدرسوختهیهم م ینگاش کن چه خجالت

 

  دم و تند شلوارم رو پام کردمیلبمو گز

  مقنعه ام هم سرم کردم

  خودم رو مرتب کردم

 

 ...به خودم کردم ینه نگاهیتوائ



 کم سرخ شده بودیلپام 

 

  بشه یکیگونه هام زدم و کنار گوشم زدم تا رنگ صورتم  یاروم رو یلیچند س

@PeranSs_K 

  رون اوردمیر مقنعه بیه طره از موهامم اززی

 د و فشار دادین لباش کشین دور کمرم حلقه شد و لپمو بیتا خواستم بچرخم دست راد

 

 ...شهینکن ....لپم کبود م یوا-نهال

  خب بشه...بتوچه-نیراد

 !لپت مال منه

 

 ....ن هنگ کرده بودمیر کردن رادییتغ ییهوین همه یازا

 

 کرد یمتوجه نگاه  متعجبم شد ازم فاصله گرفت و تک سرفه ا یوقت

 

 زم؟یم عزیگه بریخب د-نیراد

@PeranSs_K 

 پرنسس و کوتوله ها

 ۱۸پارت#

 به قلم #ش_ت

  میزدم و گفتم بر یمچه لبخندین

 

  م خونهیابون باالخره رفتیراژ دادن توخیکم ویبعد از خوردن ناهار و 

 

 ...مامان و بابا تو اتاقشون خواب بودن

 ...دن سکوت خونه تاالپ تولوپ قلبم خفه شدیباد

 ....ن بشنیمن و راد یهمش نگران بودم مامان و بابا متوجه رفت و امدا



 

  دمیم رو پوشیوارد اتاق خوابم شدم و لباس خونگ

 ...م انداختمیبه گوش ینگاه

 ...ده بودیکه بابا واسه تولدم خر یرنگ یاپل صورت یگوش

  مون متوسط بودیوضع مال

  ریم نه فقینه پولدار بود

 ... ن بودیه مامان رادیپولدار بود....اونم بخاطر ارث یلیعمو خ یول

 

  کردم یم یاحساس خستگ

 ...م روشن شدیتو تختم رفتم که صفحه گوش

 ...شماره ناشناس بود

 

  دادمیناشناس جواب نم یدادم و به شماره هایشه به حرف بابا گوش میهم

 ...خوندمیدادن نمیهم که م یامیپ

 

  ام رو پاک کردمیع پین سریواسه هم

  ن زنگ خوردیرو بزارم زم یتا خواست گوش

 ...بازهمون شماره ناشناس

 

 ...دم از طرف مامان و بابام مواخذه بشمیترسیکردم و م ییکردم خطا یهول شدم...فکر م

 

 ....ال بشهیخیبه خودش بیر بالشم گذاشتم تا اون فرد غریمو زیگوش

 

  پلکام رو  ازهم باز کردم یسر و گردنم ال یرو یبا نوازش دست

 ...ن افتادیکه چشمم به راد

 

  گفتم یگرفته ا یباصدا



  یکنیکارمینجا چیوات-

 

  شم خوشگلمیاومدم پ-نیراد

  تونم ازت دور باشمیه که نمیدونم چه سرینم

 چرا؟ یدونیتو م

 

  شدین میینم باال پایجان قفسه سیاز ه

  سرمو باال انداختم

@PeranSs_K 

  ن خم شد و چونم رو گاز گرفتیراد

  اخ-نهال

  دونم چرایمن م-نیراد

 زمیعز یمه وجودمیچون تو ن

 

 ...دمیخند

 ر کرده بودییتغ یلین خیواقعا راد

 محبتاشو دوست داشتم...بغلشو دوست داشتم

 ن؟یا یعنیواقعا عشق 

  دمیفهمیعشق رو م ی...کاش زودتر معن چقدر خوبه

 

  رون اومدمیدر از فکر ب یبا صدا

 بچه ها-مامان

 

  جانم زن عمو-نیراد

 

 ...دیدنم پشت دستش کوبیتند سرجام نشستم که مامان وارد اتاق شد و با د

 



 ن بخاطرتواومدهیراد-مامان

 دختر یتوهنوز خواب یول

 نمیپاشو ....پاشو بب

 ....تونست تکون بخورهین کردم که دستش تو شورتم بود و نمیبه راد یبا تعجب نگاه

 تا االن دستشو حس نکرده بود

 ....دادمیشد و وا میخوردم قلقلکم میبهشتم بوداگر تکون م یدرست رو

 

@PeranSs_K 

 پرنسس و کوتوله ها

 ۱۹پارت#

  به قلم #ش_ت

 

 

  با من من گفتم

  شمیباشه مامان االن بلند م

 ...دیشما بر

 

  بهم رفت یمامان چشم غره ا

 ادین وروجک بیتا ا یبخور ییه چایم یا بریزم تو بین عزیراد-مامان

 

 ...ن نشهیدم تا مامان متوجه دست رادیپتورو باال ترکش

 

  به مامان انداخت و گفت یم نگاهین نیراد

 ؟یزن عمو شما نبات دار

 ...چهیپیدونم چرا دلم و معدم بهم میمن نم

 

   اره...خدابد نده چت شده-مامان



 

 ...دونم زنعموینم-نیراد

  شهیفکرکنم بخاطر لواشکه...حاال خوب م

  دینبات درست کن ییوان چایه لیاگر برام 

 

  حتما پسرم-مامان

  حتما

  کنم براتیست ماالن در

 

  رون رفت که راحت پامو ازهم باز کردمیمامان تند از اتاق ب

 

  نیدستتو بردار راد-نهال

  اد تواتاقیکه مامان االن باز م ینیبیم

 

 د که لبمو گاز گرفتمیدستشو دور پام کش ین دورانین حرفم رادیباا

 

@PeranSs_K 

 پرنسس و کوتوله ها

[Photo] 

 ۲۰یالکچر#

 وله هاپرنسس و کوت

[Photo] 

 ۲۰یالکچر#

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۱پارت#

 

  بهم رفت یم که مامان چشم غره ایشد ییرایوارد پذ



 ...ترس به جونم افتاد

 ده بود؟یفهم یعنی

 

 ...نم بدون مالحظه کنارم نشست و مشغول خوردن شدیبادلهره نشستم که راد

 

 ...تممامان رو تو دهنم گذاش یخونگ ینیریه شیدم و یلبمو گز

 ...م خونه خالهیم بریخواینهال...لباستو بپوش م-مامان

 

 خاله فروزان؟-نهال

 

 ...بله-مامان

 

 ... توپ درانتظارمه یه دعوایدم یاز حرف زدن مامان فهم

 ...حساس بود یلیشه تورابطه بانامحرم روم خیمامان هم

 

  هین حد مذهبیتنها مامان من فقط تاا

 ... ن گذاشته بودمیراد یازادانه جلو به موهام دادم که یکالفه تاب

 

  دمیاد میگه بهت یه وقت دی یاضیپس نهال ر-نیراد

 

  بهش نکردم و سرم رو تکون دادم ینگاه

 خواد تو منگنه بزارتم و مجبورم کنه به مامان دروغ بگمیدونستم اگر نگاهش کنم میم

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۲پارت#

  ر ازجام بلند شدمیاروم و سر به ز

 ...وارد اتاق شدم

 



 دادیحال م یلیم خیکم تنها باشین یشد بارادیف شدا اگر میح

 

  ه که گرفتارش شدمیدونم چه دردینم

 ...ویلعنت

 تونم تحملش نکنمینم

 ...خواد...بهش معتاد شدمیم همش دلم

  دمیباحرص شلوارم رو پوش

  دمیم رو پوشیخیپالتو 

  ه رژ لبم زدمی

  موهامو بستم

  شگلمو زدمخو ینیهد تزئ

  رونیشالمو روش انداختم و رفتم ب

 

  ن ازجاش بلندشد و گفتیراد

 گه برمیپس بااجازتون من د

 ....خوش بگذره بهتون

 

  کرد و رفت لباس بپوشه یمامان خداحافظ

 

 ...بهم زد و از کنارم رد شد ینم تنه ایراد

  رلب گفتیز

  مونهیادم می

 ...خوش بگذره

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۳پارت#

 

 شدمیناراحت شده بود....منم بودم ناراحت م



 ...میم و برگشتیحتاش باالخره رفتیمامان و نص یبا غر غرا

 

 ...ک خانوم هنگ کردمیدن بابا و یم که با دیوارد خونه شد

 ....گفت که چقدر دلش براش تنگ شده یرفت و م یبابا داشت قربون صدقه اش م

 

  محسسسن-مامان

 دنیاون خانوم ازجا پربا داد مامان بابا و 

 

 ...گفت و فقط زل زده بود بهشینم یچی...ه اون خانوم قفل شده بود یمامان نگاهش رو

  زد و دستشو دورکمرش حلقه کرد یبابا لبخند

 

 ش؟یاشناختیرو-بابا

 ...روشاس...روشاکوچولو

 

 ...ن روشا بود؟چقدر خوشگل شده بودیواقعا ا

  یقد بلند و بارب

 ...دیدرخش ید میثل مرواردرشت سبز م یچشما

 

  ش دورش رهاشده بودییطال یموها

 زد و به طرف مامان اومد یلبخند جذاب

  روشا دخترعمه ام بود

 

  بابا دو تاخواهرداشت

 ...کرد یم یکا زندگیا)لس آنجلس( امریفرنیبود که طالق گرفته بود و روشا کنار پدرش کال یکیروشا دختر عمه کوچ

 

 ....ره موندیبود که چشمش به من خ توآغوش مامان گم شده

 



 ....نقدر خوشگل بودمیکاش منم ا

 ...دوست داشتم ساعت ها زل بزنم به صورت و چشماش

 

 نهال یه-روشا

 

 ...ده شدمیرون اومدم که توآغوشش کشیبا صداش ازفکر ب

 

 ...طونیا شیبزرگ شد-روشا

 ... یکرد یچقدر دفتر و کتابام رو پاره م یادته بچه بودی

 

 زدم که انگشتشو توچال گونه ام کرد یبخندل

  ن کار متنفر بودمیو من ازا

 

 ...عه نکن-نهال

  دستشو پس زدم

  اخه خوشگله-روشا

 

 پس منم انگشتمو بکنم توچشمات-نهال

  دیروشا بابهت سرشو عقب کش

 چرا-روشا

 اخه خوشگلن-نهال 

 

@PeranSs_K 

 heart_eyesheartامیسالم دوست جون

 د نفسامیخوب

 ...ه خبر خوووب دارم براتونی

 ...دارم براتون یه پارت عالیامشب 



 به صورت عکسsee_no_evilیاونم چجور

 ...عکس خوشگل که توش پارت امشبه

 sweat_dropsسمیجذاب و هات بنو یخوام راحت پارتایم

 شه نفسامیو با عکس کار من راحت تر م

اخه first_quarter_moon_with_facelast_quarter_moon_with_face شهیهم گرفته م یه مشت دزدی ینکه جلویو ا
 کنهیم یرمان رو کپ یتیشخص یه بی

  سمینوید رو میجد ینکه پارت هایو ا

 ۲۰یالکچر#

 heartkissد عشقامید و پارتارو بخونیسرچ کن ینجوریا

 relaxedنییپا یمثل پارت عکس

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۴پارت#

 

  دیکش د و دستمویروشا خند

 ...مبل کنار خودش نشوندم یرو

 

  د و گفتیلپمو کش

 ؟یکالس چندم

 

  دم و با دستم کالس ششمو نشون دادمیخند

  شده۱۹/۹۵تازه معدلمم -نهال

 

  خت و گفتیروشا موهامو بهم ر

  کال دختر درس خونیبار

 مثل خودم یه خانوم دکتر بشید یبا

 

  گرد شده گفتم یباچشما



 ؟یتو خانوم دکتر

 اره-اروش

  دکتر اطفال

 

  دوست دارم دکتربشم یلیمنم خ-نهال

  دهیتش نکن تازه از راه رسیبابا جان اذ-بابا

 

 دم و از روشا فاصله گرفتمیلبمو گز

  مو چک کردمیگوش

  دلم گرفت

  ومده بودین نیاز طرف راد یامیچ پیه

  خب حق داشت

 ...ارمید از دلش دربیخودم با

 

  پ کردنیوع کردم  به تاکردم و شر ین حرفم ذوقیباا

 ...نمیسالم راد"

  منو ببخش یدونم بخاطر امروز ناراحتیم

 "باشه؟

  براش فرستادم

 

  ن بودنش شدمیوارد تلگرام شدم که متوجه انال

  ام رو براش فرستادمیهمون پ

 نداد یجواب یخوند ول

 

 !ختیر یدلم هر

  میمگه بااون کاراش  زن وشوهرنشده بود

  میچرا پس قهر



 گهیا به مامان و بابا نمچر

 

  فکرمو براش نوشتم و ارسال کردم

  رشم اضافه کردمیز

 ...خوام امشب به مامان و بابا بگمیمن م

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۵پارت#

 

  تودستم بند دلم پاره شد یدن گوشیبالرز

 ...ن بودیراد

 

  رو وصل کردم یه کردم و گوشیبه بق ینگاه مین

 ...الو نهال-نیراد

  لب زدم اروم

  یسالم فائزه خوب

 

  پوف...برو تواتاقت-نیراد

 

 میاالن مهمون دار-نهال

 فرستمیشب توتلگرام عکس کتابمو م

  م جشنیخوام اون موضوع تولدو به خانواده اگ بگم باهم بریم یراست

 

 !کرد یبیده عجین باحرفم خندیراد

 گه کم چرت و پرت بگو نهالیبسه د-نیراد

  رونیب یرفت ینکه کنار من بمونیا ین که از امروز بجایا

 ه بگمیخوام به بقیم یگیاالنم م 

 ...یفهمینم یواقعا که بچه ا



 

  بابهت لب زدم

 ...من ....من کیگیم یچ

 

 ن واحد ماییا پایگه بیه رب دیتا -نیراد

  با.ش.ه-نهال

 

  ن_منتظرم فعالیراد

 

  نم رها کردیغمگ یایرو قطع کرد و من تو دن یگوش

 

  تلگرامم اومد یکه رو یما یبا پ

  نگاهم بهش جذب شد

 ...ساغر دوستم بود

 ساغر _نهال؟

  ایدم .توروخدا بیفهم ییزایه چین من ی؟ببیخواب

 گهین نرو دیش رادیپ

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۶پارت#

 

  براش نوشتم یفور

 شده؟ یزیساغر چ

 ن نرم؟یش رادیپ یگیچرا م

 

  ستمین دوستت نینهال مگه من بهتر-ساغر

  یتوبرام مثل خواهرم

 کنم نرو ....به حرفم گوش کنیخواهش م



 

 ....پام قرار گرفت یدادم که دست روشا رویکالفه پامو تکون م

 

 ؟ینقدر ناراحت و گرفته ایروشا_چرا ا

 

  ستین یزیچ-نهال

  ازمشقامو ننوشتم یکی

 

  سیخب برو بنو-روشا

 

  بود...چشمامو مظلوم کردم یبهونه خوب

 ؟یشینمشما ناراحت 

 

  روشا دستشوپشت کمرم زد

 ....ندهینه ....بدو خانوم دکترا

 

 ....زدم و وارد اتاقم شدم ییلبخند دندون نما

 

 ....ن بوق وصل کردیشماره ساغرو گرفتم که بااول

  الو نهال-ساغر

 

  یگیم یساغر مثل ادم بگو چ-نهال

 

  کنهین داره ازت سوءاستفاده میراد-ساغر

  گن تجاوزیکنه بهش میکه باتو م یاون کار

 ....دیگناه داره...شما نامحرم

 .... ه دختر خراب نگاهت کننیشه همه به عنوان یبعدهم باعث م



 

 ....شدیساغر دود از سرم بلند م یباحرفا

  ن خزعبالتو از کجاش دراوردهیست ایمعلوم ن

 

  خفه شو ساغر-نهال

  یگیه مین چرت و پرتاچیا

  ینو دوست دارینکنه خودت راد

 اره؟

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۷پارت#

 

 ؟ینهال خودت-ساغر

 ؟ینقدر عوض شدیواقعا ا

  دم که دوستش داشته باشمینو دیک رادیمن اصال مگه تاحاال ازنزد

 

  ست دخالت نکن ساغریکه به تومربوط ن یپس توکار-نهال

  شناسمین رو میمن راد

 میگرو دوست داریپسرعمومه و ما همد

 !اون عاشق منه

 

 ....ینهال وا یوا-رساغ

 ...گم نزار بهت دست بزنهیم من دارم

  نهینزار بدنتو بب

 ..گن دختر خرابیوونه بهت مید

 ؟یفهمیم

  ست باهات اداب و معاشرت کنهیچکس حاضر نیه یسالگ۱۰۰تا  یحت

 



 

 رفتیمخم رژه م یرو یساغر بدجور یحرفا

 ...گفتید راست میشا

 ؟ین چیراد یول

 

 ؟یچ یعنیشم یم یدخترخراب

 

  یشنوینهال م-ساغر 

 ....دمیاره شن-نهال

  شمیوونه میساغر دارم د

  بهم گفته االن برم توواحدشون

 

  به حرفم گوش کن یاگر بهم اعتماد دار-ساغر

 ....نرو نهال

 

 ...ن اومد جلو چشممیر رادیچشمامو روهم فشاردادم که تصو

 ....خانومم گفتناش....اون منو دوست داره قربون صدقه هاش..

 

 ... منم دوستش دارم

  خوام باعث بشم که ازمن ناراحت بشهی.نم  رم...اون منو دوست داره..ینه م-نهال

 االنم ناراحته

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۸پارت#

  االنم ازم ناراحته بخاطر رفتار امروزم-نهال

  فکرکنم یشد یتو خرافات

  نمتیبیفردا تو مدرسه م

 



 ری...شب بخیاوک-ساغر

 یمون نشیچ وقت پشیرم که هدوایام

 

  یکرد یکه اشتباه م ین مفهمیه من و رادیعروس یاومد ینطوره....وقتیهم-نهال

 

  وونهیخخخخ د-ساغر

  م به عشقش برسهیمن که ازخدامه خواهر

 یات برس بایوونه بازیبرو به د

 

 ...یبا-نهال

 

 

 بعد ازقطع کردن

  دمیخوشگلمو پوش یلباس صورت

 ....موهامو شونه کردم

  سرم گذاشتم یرو یصورت یه تل با گالی

 ....ادکلن مامانو هم به خودم زدم

 

  رون رفتمیاز اتاق ب

  کتابمو توبغلم جا به جا کردم و رو به مامان گفتم

 اد بدهی یآضین بهم ریمامان برم راد

 

 االن؟-مامان

 

  ه سوالو مشکل دارمینهال_اخه 

 

  ا براش شام ببریپس ب-مامان



  ستنیزن عموت خونه نعموت و با

 ....غذا نداره طفلک

 پرنسس و کوتوله ها

 ۲۹پارت#

 

  ذوق زده سرمو تکون دادم

  پشت سر مامان وارد اشپزخونه شدم

 

  دیمامان براش غذا کش

  میزرشک پلو با مرغ داشت

  زد یجان قلبم بوم بوم میاز ه

 ...اریخچال بردار بیرو از تو یبرو سبز-مامان 

 

  گذاشتمزیم یکتابمو رو

  کردم یرو تو بشقاب خال یسبز

  ن نوشتمیرش اول اسم خودم و خودش رو به التیبا تربچه ها ز

 ...کردم یهارو روش خال یبعد سبز

 

  کردم یه کاسه ماست هم خالی

  اه نوشتمیروش با فلفل س

 !...دارم دوستت

 

  کاسه گذاشتم یه کف دست نون روی

 .... دم و برداشتمشیچ ینیهمه رو گوشه س

 

 ؟یبر یخوایم ینجوریا-مامان

 ن لباس کوتاهت؟یباا



 موهاتم که بازه

 

  رم کهینم یمامان راه دور-نهال

 ..بسیتازه پسرعمومه...مگه غر

 

 شهیر نمینخ-مامان

 .... برو لباستو عوض کن بعد برو

 

  چتونه باز-بابا

 

  رو به بابا کردم یبا بغض ساختگ

  دهیر میمامان همش گ-نهال

  گه لباستو عوض کنیادم بده بعد هم غذا واسش ببرم می یاضین ریبرم راد خوامیم

 ....داستیرشالت پیموهات بازه....از ز

 

  دوستم داشت یلیبابا خ

  دیخم شد و گونه ام رو بوس

 

  گهیم یمامانت الک-بابا

 ...برو قشنگ بابا

 

 .... مرد یوا یا-مامان

  یزارین بچه رو ازاد میا یاز دست تو....دار

 

 گفت یدم بابا به مامان چیگه از خونه خارج شدم و نفهمید

 .... دونمیگفت از من دفاع کرده م یهرچ یول

 



 ....به در واحد زدم یتقه ا

 

 ...استرس بند بند وجودمو گرفته بود

 پسرعمو؟-نهال

 

  اروم در و بازکردم

 ...ومدین ییصدا

 ....دمیترسیکم داشتم می

 پرنسس و کوتوله ها

 ۳۰پارت#

  اپن گذاشتم یرو رو ینیس

 

 نین....رادیراد-نهال

 ؟یستین

 

 ....ک اتاقش شدمینزد

  درو باز کردم یاروم ال

 ...شدیداشت پخش م یتیاهنگ اروم و ال

  ه هام رو پر کردیوارد اتاقش شدم که عطرش تمام ر

 

  اروم اسمشو صدا زدم

 اینجام...توحموم...بیا-نیراد

 

 .... نه نگاه کردمیبه خودم توا

 ...خوب بودم

 

  به در حموم زدم یتقه ا



 ...رونیب یاین...نمیراد-نهال

 ...د برمایزود با

 ...شام برات آوردم

 

 جونم...خانوم کدبانو یا-نیراد

  نهال اون حوله رو بده

 

 ....کرد یجان قلبم تاالپ تولوپ میزدم ...ازه یلبخند

 .... در به دستش دادم یرو از ال یحوله اب

 

 $نیراد$

 

 ....ر و رو کردیزش دلمو زیک و ریحوله رو بهم دادکه دست کوچ

 

 ....دمش تویمچشو گرفتم و اروم کش

 

 ....زد و چشماشو بست یکیغ کوچین حرکتم جیباا

 ....کرد ین بچه بودنش ضعف میدلم ازا

 ....خواد بخورمتیده وروجک من ....دلم میهم پوش یا ینگاش کن چه روسر-نیراد

 

 ...صدا زد با ناله اسممو

 نییییراد-نهال

 

 ....ن فدات بشهین....چشماتو باز کن رادیجون راد-نیراد

 ....ینه...لخت-نهال

 

 !؟یکشیخجالت م-نیراد



 

 ...ن کردیینهال بامزه سرشو باال پا

 ....شدیم کامال برجسته شد بود...رگاش داشت پاره میمردون.گ

 

 ....ش تمام جونمو گرفته بودیات

 ....گوشه لب نهال چسبوندم خم شدم و لبمو به

 ....دادمیمحکم به خودم فشارش م

 

 ....اروم زمزمه کردم

 ....خوادیدلش توروم

 ؟یک-نهال

 

 ....سفت چسبوندمش به خودم یه قدم عقب رفت ولیم گذاشتم که یمردون.گ یدستشو گرفتم و رو

 

 ...ن مال توعهیا-نیراد

 ....تنگ شده ینازت که دورش حلقه کن یدلش واسه لبا

 

 ...دمیبهشتش کش یدستمو وارد شلوارش کردم و رو

 پرنسس و کوتوله ها

 ۳۱پارت#

 ...ن پاش حرکت دادم که دستمو چنگ زدیدستمو ب

 

 ...نیراد-نهال

 ...شتر به خودم فشارش دادمیگرفتم و ب یخمار و شهوت الودش جون دوباره ا یباصدا

 

 ...ا شامتو بخورین بی....راد  ییاا-نهال

 



 لبمو به گوشش چسبوندم و زمزمه کردمطاقت  یب

 ....گشنمه

 

 ...ا شامتو بخوریگم که بیم-نهال

 

 ییشام من تو-نیراد

 ....خواممممیمن تورو م 

 

  رونش اوردمیر زانوش زدم و از حموم بیدستمو ز

 

 دمین کشییتخت انداختمش و شلوارشو پا یرو

 وونه ها لبمو چسبوندم بهشیدن بهشتش مثل دیباد

 زدم که  سرمو به وسط پاش فشاردادیپاش م یبه کنارها یزیر یبوسه ها

 ......چ*وچول*مو بخور-نهال

 

 ....به چشم یا-ن یراد

 

 ناله اش بلند شد یبهش زدم که صدا یمک

 ...دیک زن عمو رنگ از رخم پرینزد یتوحس و حال خودم بودم که باصدا

 پرنسس و کوتوله ها

 ۳۲پارت#

 

 ن...نهال؟یراد-زن عمو

 د؟یشد یچ بچه ها

 

  دینهال با ترس ازجاش پر

 .... میبدبخت شد یوا-نهال



  نیش...شلوارتو بپوش برو توتراس بشیه-نیراد

  رم حمومیمنم م

 باشه؟ ینیمنظره رو بب یبه مامانت بگو اومد

 

 ...تند سرشو تکون داد که وارد حموم شدم

 وفتهیسرم باز  یداغ یر دوش اب سرد گرفتم تاکمیر ابو باز کردم و سرمو زیش

 

 زنعمو که پشت درحموم بود یبا صدا

 

  ستادمیپشت در ا

 جانم زنعمو-نیراد

 

 نهال کو؟-زنعمو

 یادش دادی یاضیر یچجور یتوحموم

  یکنیس میالبد توحموم تدر

  زمیعز یخندم گرفته بود....نه زن عمو

 ...کنمیتختم با دختر درس کارم یرو

 

 از فکر خودم خندم گرفت

 

  دونمینم-نیراد

  شام برام اورد گفتم

  امیمنتظر باش من ازحموم ب

 

  پس االن کجاست-زنعمو

 

 مامان من ابنجام-نهال



 پرنسس و کوتوله ها

 ۳۳پارت#

 *نهال*

 

 ...نثارم کرد ید و چشم غره ایبا صدام مامان به طرفم چرخ

 

  گفت یاروم یمامان باصدا

 ...م باالیگمشو بر

 

 ...خ بستیخون تورگام 

  حتاش شروع بشهیخواد مواخذم کنه و باز نصیبرسه توخونه م دونستم پامیم

 ....ن فرهنگ مامانمیخسته شده بودم ازا

 گهیه طور دیداشت و مامانم  یتیه روش تربیبابام 

 

  گفتم ییر بغلم زدم و با پررویکالفه دستامو ز

 چته؟ یشه بگیمامان م

 یریگیپاچه م یبازدار

  ن کنمیتمر یاضیبابا اومدم ر

 ...ینیبینم

 

 ...اریسگ منو باال ن ینهال اون رو-مامان

 ...نمیا ببیگمشو ب

 

 ...رون اومدین ازش بید که درحموم باز شد و رادیدستمو کش

 کجا؟-نیراد

 

  زمیخونه عز-مامان



  توشامتو بخور و استراحت کن

 

  خوبم یزن عمو یمرس-نیراد

 ؟ یبرینهالو کجا م

  اومده باهاش درس کارکنم

 

  بزنه یست حرفتامامان خوا

  ن گفتیراد

 الت راحتیزن عمو خ

 !ک و مهربون مثل خواهر نداشتمهیاون دختربچه کوچ

 

  شدم ین مثل بادکنک خالیبا حرف راد

 گفت؟ یخواهر؟واقعا راست م

 کرد ید و بغلم میبوسیپس چرا م

 ست؟ین کارا واسه زن و شوهرا نیمگه فقط ا

 

  که دور کمرم حلقه شد یبا دست

  دمیم و عقب پردیکش ینیه

 

 ه خوشگلم ؟یچ-نیراد

 

 به اطراف انداختم و با تعجب گفتم ینگاه

 مامانم کو؟

 

 !رفت-نیراد

 

  چشمامو گرد کردم



 ؟یش کردیراض یعنیرفت؟

 

 !اره نهالم...حاال بپر بغلم که دلم تنگته-نیراد

 !دمیدستمو دور گردنش حلقه کردم و گوشه لبشو بوس

  جدام کرد نیر باسنم زد و اززمیدستشو ز

 ...تخت انداخت و من روش قرار گرفتم یپاهامو دور کمرش حلقه کردم که خودشو رو

 

 نه؟ینهالم غمگ یچرا چشما-نیراد

 پرنسس و کوتوله ها

 34پارت_#

 

 مثل خواهرتم؟ یگفت-نهال

 ؟یواقعا راست گفت

  ن با دستش صورتم رو قاب گرفتیراد

  به صورتم کرد و گفت یق نگاهیعم

 !نه

 .... نکه مامانت مانع بودنمون کنارهم نباشه اون حرف رو زدمیاسه افقط و

 

  دمین کشیش زبر رادیته ر یباحرفش سرمو تکون دادم و دستمو رو

 

 ....نیراد-نهال

 نیجون راد-نیراد

 

 ... ح دادمیکه ساغر گفته بود رو خالصه وار براش توض یین فوت کردم و حرفایق توصورت رادینفسمو عم

 

 تخت نشوندم یخودش بلندم کرد و رو یرون ازیراد

  زنه درستهیکه ساغر بهت م یین حرفاین ایبب-نیراد



  حس من به تو یول

 ....حس عاشقانست...نهال من واقعا به تو عالقه دارم

  سالت هم کامل نشده۱۲....یدرسته بچه ا

 ...پرستمتیمن ازته قلبم م یول

 

 ....شد یه جوریازحرفاش ته دلم 

  زدم و گفتم یقیلبخند عم

 میا ازدواج کنیپس ب

 !میا خواستگاریب

 یدیکه خر یم توهمون خونه ایبر

 

 !شه نهالینم-نیراد

 

 شه؟یچرا نم-نهال

 ...کنهیمامانت قبول نم-نیراد

 ....یکیکوچ یلیتوهنوز خ

 

 ...کنهیاگر عمو بگه حتما قبول م-نهال

 ...اگر...اگرقبول نکرد اونوقت

 

 ؟یاونوقت چ-نیراد

 

 !میکنیونوقت فرارما-نهال

 

 ...ن متعجب نگاهم کرد وکم کم خنده هاش شروع شدیراد

 ...زد یسرم م یزد و بادستش اروم رو یقهقه ا

 



  باحالت قهر ازش فاصله گرفتم

 ...نیراد یلوس یلیخ-نهال

 یخندیت...چرا میترب یب

 ...مگه ُجک گفتم

 

 حرف بزنه کرد تا خنده هاشو مهار کنه و بتونه ین خنده هاش سرفه ایب

  یدونیاخ..اخه م-نیراد

 م؟ی...فرارکن بچه یباحال یلیخ

 ه عمربدون خانوادهیشه یمگه م

 !یزن من بش یتونید اجازه بده...بدون اجازه پدرت نمیتازه بابات با

 

 کنه چون اون تورو دوست دارهینم یمن مخالفت یبابا-نهال

 

 ؟یبکن یشوهردار یطون توبلدیحاال ش-نیراد

 تیام خواستگاریم یاگر بلدبود

 

  دم وگفتمیدستامو بهم کوب

 ...معلومه که بلدم

 یفکر کرد یچ

 

 ...ایپس بدو ب-نیراد

 

  به طرفش رفتم و کنارش نشستم

 ....کرد زل زدم ین که با لبخند نگاهم میواقعا بلد نبودم...دهنمو کج کردم و به راد

 

 بخونم؟ ییامممم الال-نهال

 



  زمی؟نه عزییالال-نیراد

 ارمنیتحت اخت ید خودتو بزاریباشما 

 

 ...دین کشییتخت درازم کرد و شلوارم تا زانوهام پا یهنوز متوجه منظورش نشده بودم که رو

 

  بهشتم گذاشت یشرت رو یدستشو از رو

 ...یدار یچه بهشت تپل-نیراد

 

 دین کشییزد و شرتمو پا یدم که چشمکیلبمو گز

 پاهام رو باز ترکردم یبابرخورد دستش به پوستم ناخوداگاه کم

 پرنسس و کوتوله ها
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 دم و خودمو تکون دادمیاز سرلذت کش یغیبهشتم نشست ج یزبونش که رو

 ....!لذتش دو برابر شد

 

  ره شدین سرشو باال گرفت و توچشمام خیراد

 و لب زد

 ...یخوشمزه ا یلیخ

 ....هیخواستن یلیخ

 

  دمیصورتش کش یزدم و دستمو رو یلبخند

  دیخودشو باال کش که

 ...صورتم گرفت یکنارم نشست و انگشت جلو

 

  به انگشتش بود یدیز سفیه چی

 



 ه؟ین چیا یدونیم-نیراد

 !نه-نهال

 !گن آبینو بهش میا-ن یراد

 ن آب توعهیا

 گن ارضا شدنیبهش م

 ؟یدیفهم

 

 ن کردمییسرمو باال پا

  که توذهنم بود رو به زبون اوردم یسوال

 ؟یچ یعنیک شدم یتحرن...پس یراد-نهال

  دمیزا شنین چیاخه تومدرسه ازا

 ...ک شدمیگفتن تحریکه م

 

 لبم کاشت یرو ین خم شد و بوسه ایراد

 ن پام برد و مالش دادیهمزمان دستشو ب

 

 ؟ یدار یچه حس-نیراد

 

 رینظ یه حس خوب و بی-نهال

 

 ...ک شدنیگن تحرین مین...به این_افریراد

  ر بشهشتیباز ب یاالن دوسن دار

  یشیک میتحر یچون دار

 مرحله اخر لذت ارضا شدنه

 

 ...گانه کردیب یایک دنیگفت و ذهن بچه گونه من رو وارد  یو رابطه جنس یاون شب واسم لذت جنس

 



  شدمیم ۱۲گه وارد یساله که تا چندماه د۱۱ک دختر یدمن از نظر یحاال د

 ...نیبا راد یل شده بود به هم آغوشیتبد یزندگ یبرا

 ....عشق و لذت

 ....یبوسه و لذت جنس

 !هیمن متوجه شدم بکارت چ

  ک دختر هستشی یه نوع محافظ برای

 .... ستیف نیگه پاکدامن و عفید یعنیازدست بده  یوقت

 پرنسس و کوتوله ها
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 [سال بعد4]

 

 ....بعدش یاونشب گذشت و شبها

  تن گذشیو لب گرفتن من و راد یکه به هم آغوش ییشب ها

 

 ....دمیفهم یشتر از روابط جنسیکه من ب ییروز و شب ها

 

  رون رفتمیگفت مهمونا اومدن ازاتاقم ب یمامان که م یباصدا

  ماِه بودم8سال و15ه دختر بالغ یاالن من 

 

 ستادمیدر کنار مامان و بابا ا یجلو

 

 !ه لبخند گرم دادیبراش زدم که جوابم رو با  ین لبخندیدن رادیباد

 

 ون هم ازشمال اومده بود و باروشا وارد خونه شدنعمه ج

  د و محمد باخانواده بودنیعمو مج

 ...مم بودنیخانواده مادر



 

  به طرف مبل تک نفره رفتم و نشستم

  سمتم انداخت و گفت یر چشمیپسر خاله ام نگاه ز

 ...بلند یا...قد بلند چشم درشت موهایخوب خوشگل شد

 

  زدم که بازادامه داد یلبخند

 !ر نکردهییه که تغیزیاون چال گونه ات تنها چ

 

  م تودستمیبا لرزش گوش

  ن بودیبهش کردم که شماره راد ینگاه

  امش رو باز کردمیپ

 زت پاشویاون پسرخاله ه یازجلو"

  ستیالتم نین خیجلوش ع ینشست یچ یعنی

 "اد بااون چشماش بخورتتیخوشت م

 

 ...رفت ازحرفش یلیو یلیته دلم ق

 

  ن کردمیراد یخون یبه چشما یو قفل کردم و نگاهمیگوش

 

 ... نسبت به گذشته جذاب تر و جاافتاده ترشده بود

 

  ازجام بلندشدم و کنار خاله فروزان نشستم

  زد و گفت یخاله بهم لبخند

 درسا چطوره؟

 

 ...ست خاله جونمیبد ن یا-نهال

 



  خودم شدم یه اش روریسمت باراد)پسرخالم(انداختم که متوجه نگاه خ یم نگاهین

 

 ....دمیتند سرمو دزد

 !ستین نیمن مثل راد یچکس برایه

 ....دین حرفم قلبم لرزیباا

 ....لخت روشا بود یاون همه نگاهش رو پاها ین رفت ولینگاهم سمت راد

 

 ....کردیو جذب میداشت که هرنگاه یدرشت و برنزه ا یاون پاها

 

 اضافه شده بود تشین به جذابیبدنشو برنزه کرده بود و ا

  ز شده زل زدم به روشایر یموهامو پشت گوشم زدم و باچشما یعصب

 

  مه باز بودیوار دوخته بود و لباش  نیروشا چشماشو به د

  کرد ین لباش وچشماش رو کنکاش میفاصله ب یخمارش ه ین باچشمایراد

 

 ....دمیفهمین و شهوتش رو میمن بعد ازچند سال حس راد

 

 ....داده بود بهم دست یحس بد

 ن دستام گرفتمیسرمو ب

 رینو ازم نگیکنم رادیا خواهش میخدا

 !رهین ازم فاصله بگینذار راد

 

 ... د روشا سرمو باال اوردم کهیباببخش

 پرنسس و کوتوله ها
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 ...س رفتید روشا سرمو باال اوردم که به سمت سرویبا ببخش

 

  لند شدن از جاش بیدم که رادیبه گردنم کش یدست

 خواد دنبال روشا بره؟ین میبه دلم افتاد....راد یچنگ

 

  گفتم یمه بلندین یدم و با صدایلبمو تودهنم کش

 ؟یبه لپ تاپ من بنداز یشه نگاهیپسرعمو م

 !اخه خراب شده

 

 گفت و پشت سرم راه افتاد ین البته ایراد

 

  میوارد اتاق شد

  درو اروم قفل کردم و طلبکار نگاهش کردم

 

 شده؟ یچ-نیدرا

 افتاده نهالم؟ یچه اتفاق

 

 خوام ازتو بپرسمیدونم...مینم-نهال

  یدادیروشا رو درسته قورتش م یداشت 

 شده؟ یچ یگیبازم

 

  درشت شده نگاهم کردو به سمتم اومد ین با چشمایراد

  یوونه دوست داشتنید-نیراد

 ....شه و شکاک تریاخالقت بدتر م یشیبزرگ ترم یهرچ

 ست  خانومم؟یمن دلم شش دنگ به نامت ناخه من مگه 

 ....کردن یتودلم قند اب م

  شدیر و رو میگفت خانومم دلم زیهربارکه م



 

  دمینه اش رو بوسینش پنهان کردم و قفسه سیگردنم سرمو تو س یلبش رو یبا گرما

 

  تم کردیدستشو دور کمرم حلقه کرد و به سمت تخت هدا

 

 ...ندپاش نشو یتخت نشست و منو رو یرو

 

  سرمو بلند کردم که موهامو پشت گوشم زد

 

  اج دارهینهال روشا به کمک من احت-نیراد

 

 با حرفش اخمام درهم شد

 

 !؟یچ یعنی-نهال

  یست که بدونین یز جالبیچ-نیراد

  بدون که به کمک من یول

 !ازدارهیتو ...خانواده همه ن

 

  به ماچه....مگه پدر و مادر نداره-نهال

 .... ک شدنش به خودمون ندارمین کمک و نزدیبه ا ین من اصال حس خوبین رادی.بب.. کمکش کنن

 

  د که دستشو پس زدمیدماغمو کش

 یص بدیکه حس خوب و بد رو تشخ یفهمیم یچ یاخه توبچه مخ فندوق-نیراد

 

   ستمیگه بچه نی...من دیبچه خودت-نهال

  نیسالمه راد15

 !شهیگه درسم تموم میدوسال د



 بچه؟ یگیمن مبازتو به 

 نمیسا ببیاصال وا

 

  سمیوا یچجور یجونم...توکه روپام-نیراد

 

 اریدرن ین مسخره بازیاه راد-نهال

 !ام یمن جد

  ام...بگو یمنم جد-نیراد

 

 م؟یخواستگار یایم یپس ک-نهال

 

 تو-نیراد

  نذاشتم حرفش تموم بشه

 ؟ یهنوز بچه ا یبگ یخوایالبد باز م-نهال

  یدا کردیپ یاره؟خوب بهونه ا

  من بزرگ شدم

  فهممیم

 یکنیکنم واقعا ازم سواستفاده میچند وقته حس م

 

  ن پسم زد که از رو پاش بلند شدمین حرفم رادیباا

  یکنین حرفو تکرار میدفعه اخرت باشه ا-نیراد

 !؟یدیفهم

  تیام خواستگاریب یخوایم

  به وقتش یام ولیباشه م

 !وضع شرکت بابا درست شد یوقت

 !کل روشا حل شدمش یوقت

 توعقلت رشد کرد یوقت



 

  هه..باشه عشقم-نهال

  ...برو دنبال کارت برو دنبال روشا

 کارکنمیدونم چیمنم م

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها
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 رون رفتیزد و از اتاق ب ین لبخندیراد

 کردم؟ یکارمین چیراد ین رفتاراید با ایواقعا با

  م انداختمبه خود ینه نگاهیتوآ

 ت بودین بخاطر حرص و عصبانیلپام گل انداخته بود....ا

  رون رفتمیزدم و اروم از اتاق ب ینه به خودم پوزخندیتوا

 !دنیخندیگفتن و میهمه سرشون گرم بود...م 

 ...شرتمو رو دوشم انداختم و وارد باغ پشت خونه شدمیسوئ

 ....ه باغ بودی یدوطبقه انتها یمیه خونه قدیخونه ما 

 نبود یاد رفت و امدیشد و داخل باغ زیبازم یم و درش جنوبیکرده بود یبازساز یول

 ...دیوز یم یماه بود و بادسرد ید

 ...ن اومدمییوان پایا یدستمو دور خودم حلقه کردم و ازپله ها 

 ...چراغ باغ خاموش بود و توظلمات فرو رفته بود

 ....ها افتاده بود روشن شده بودک متر جلوم بانور خونه که ازپنجره یتا  یول

  که جلوتر بود انداختم یمکتیبه ن ینگاه

  به سمتش رفتم

 ....روش نشستم

 .... اطرافم پر ازدرخت بود

 ....کرد یر پاهام خش خش میبرگ ز ینکرده بود و کل یدگین باغ رسیچکس به ایوقت بود که ه یلیخ



  ردمحس ک یرو یکردم که حضور کس یه اهنگ پلیم یبا گوش

 ....اطرافم رو به رو شدم یط خالیباترس سرم رو باال اوردم که با مح

  پا ازپشت سرم اومد یصدا

 ....تند ازجام بلندشدم

 ...ومدیحرف زدن م یعقب عقب رفتم...صدا

 ....کرد یباد هم جو رو ترسناک تر م یهوهو یپچ کردن...صدا پچ

 ...کوبهیکردم از ترس قلبم تو دهنم م یحس م

 ...نیراد-نهال

 ....نییییییراد

 ....ن افتادمیزم یده شدم و رویدن کردم که به عقب کشییزدم و با تمام توانم شروع به دو یغید که از ترس جیچیدور پام پ یزیچ

  دیصورتم غلت یاشکام رو

  ن و مامان و بابا رو صدا زدمیچند بار راد

 دنیشنیانگار اونا صدامو نم یول

 ...روم افتاد ینیز سنگیهو حس کردم چی

 ....کنار گوشم بلند شد یفیظر یر اون جسم گنده نجات بدم که صدایچشمامو روهم فشاردادم و تقال کردم خودمو از ز

 ؟یکاردارینجا چیآروم باش....بگو ا یه

  مثل توافسانه هاشده بود

  غول از رو من برو کنار تا من زر بزنم یشد ...اخه لعنتیهرلحظه نفسم تنگ تر م

 ...ولم کن جان جدت...مگه افسانس-نهال

 ...دیولم کن

 ...گفت یزیف اخ ریظر یانداختم که  همون صدا ییده شدن موهام چنگمو به جایباکش

 ...اید لعنتیولم کن-نهال

 ....ه دختربچه بامزه افتادیسرمو چرخوندم که چشمم به 

 بلندش دورکمرش بود یمشک یمن بود و موها یر زانوهایتا ز

  د چنگالو به سمت چشمم اوردیخودش د یرمو رویخنگاه  یوقت

 ؟یهست یاال زود بگو کی-

  وونهید یه-نهال



 ...ر اونوریچنگالو بگ

 ...دیولم کن

 ....تنم نشستن یه خودش رویگه شبیمکت بستنم و سه تا دختر دین یه هایسرمو چرخوندن که متوجه شدم با طناب به پا

 ؟یخوایم یتوبگو تو جنگل ما چ-

  کردم یهش نگاه مبابهت ب

 !گفت جنگل؟ یک میه باغ کوچیبه 

  دمیباسوزش گونه ام غر

  چته...من نهالم

  نجاهم باغمونهیاون ساختمون خونمونه...ا

 ستیجنگل ن

 !کنم توچشمتینو میداد نزن....وگرنه ا-

 نم رو فشارداد که آخم در اومدینا سیازهم یکیباحرص خودمو تکون دادم که 

 ....برشا بیز؟بیحقته!پال_

  کردم یبا تعجب بهشون نگاه م

 ....ه گردان بودنیانگار 

 و ببرش؟یچ یچ-نهال

 ن طنابارو باز کنیولم کن...ا

 ...ساکت باش-زیپال

  دهنم زد یرو رو یکش چسب بزرگیکوچ یبه طرفم اومد و بادستا

 دمیکشیباچشمامم براشون خط و نشون م

  گذاشتنم و شروع به حرکت کردن یزیچ یکه رو

  کردم یا استرس و ترس به پنجره نگاه مب

  ستمید من توخونه نینفهم یچکسیه یعنی

 دیازگوشه چشمم چک یاز غصه قطره اشک

 $نیراد$

 ....شورت قرمزش مشخص بود یقرار داد که به راحت یروشا با عشوه رو مبل نشست و پاهاشو جور

 ...ن موهام کردمیدم و دستمو بینگاهم رو دزد



 ! که  برام گفته بود مشکوک بودم یخودمم به داستان

 رهیگیمنو نم ینهال کوچولو یچکس جایه

 ؟یخورین جان شما نمیراد-روشا

  ب رو به طرفم گرفتیحلقه س

 ...ل ندارمی...میمرس-نیراد

 نهال کو؟-زن عمو

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 39ن_یراد#

 

 ....اراده بیخال یخ نشستم و زوم شدم رو جایبا حرف زنعمو س

 ...ناخوداگاه دستم مشت شد

  ازجام بلندشدم....به سمت اتاقش  رفتم

 ..... ش رو به رو شدمیکه بااتاق خال

 شد؟ ین چیزن عمو_راد

  دم و گفتمییهم سا یدندونامو رو

 !داش کردم زن عمو نگران نباش...تو تراسهیپ

 دییدو ین سمت میه ارون اومدم و به سمت تراس رفتم که نهال با عجله بیاز اتاقش ب

 ...ده بودیمنو ند

 ....از پله ها باال اومد که مچ دستشو گرفتم

 ....ره شده بودیبه چشماش نگاه کردم که با ترس بهم خ

 ن_خوش گذشت؟یراد

 ...نینهال_راد

 هوم؟ یده بودیرش خوابیدم....البد زیدم دیدید میکه با یزین_حرف نزن....چیراد

  ستین ینجورینهال_نبخداااا....ا

 ....هو اومدیاون 

  دمیبه عقب هولش دادم و غر



 ...نگرد ین بچه کونیبهت گفتم دور ا

 ...اد انگشتت کنهیانگار خودتم خوشت م یول

 

 ....م گرفتمینیب یبزنه دستمو جلو یتا خواست حرف

 ...ن_نشنوم صداتو....گمشو تویراد

 .... د و به سرعت وارد خونه شدیقطره اشکش چک

 ... گرفتن ین منو مه هاش جویگر

  داد رفتمیبه سمت باراد که خودشو سرگرم نشون م

 ...زتر بودیک و ریکوچ یلیدربرابر من خ

 ...نمتیگه دور و برش نبین_دیراد

 دم که زنده بزارمتیوگرنه قول نم

 ...ازش فاصله گرفتم 

 ...شدمیوونه میداشتم د

 ...روشا...کمک گرفتنش یحرفا

 ....اشینهال.....حسادتش....لجباز

 ....کنه یک شدن به باراد تالفیخواد با نزدید بخاطر حرفام میشا

 !ه منهیزارم....اون دختر کوچولو تمام زندگینم

 شه عمرمهیش

 ... ستیش کردن کمتر نیکه من بهش دارم از ستا یمطمئنم حس

 ....بهم وابستس یهم بدجور یدوست داشتن یاون کوچولو

 ....عبور کرد یم خنک بهاریک نسی..انگار شد.. یه جورین حرفا ته دلم یباا

 ... رفتم یاده شدم و به سمت عروسک فروشین پیازماش

 ....بزرگ و پشمالو بود یعاشق عروسکا

  د با کاله ودامن قرمز چشممو گرفت....ستشم بودیک خرس بزرگ سفی

 .... ید با تاپ و شلوار ابیک خرس سفی

 ....دم و به سمت خونه حرکت کردمیجفتشونو خر

  به ساعت کردم ینگاه



 .....دادیرو نشون م  2245

  امکو باز کردمیم پیبا لرزش گوش

  یدونم ناراحتینم میپرنسس کوچولوم "راد

 "دیا....ببخشیشه...توروخدا بیم یدونم گشنت بشه معدت عصبیا شام بخور....منکه میب یول

 

 !هن لوس کردن منه خرس گندین توجهش....ازایرفت ازایدلم ضعف م

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 40نهال_#

 

 

 ... ن بودنیهمه منتظر اومدن راد یز اماده بودولیده بودن و همه چیز غذا رو چیم

 ...چکس مثل حس من رو نداشتیه یول

 ....اون از من ناراحته...ازدستم دلخوره

 ....نمیشو ببیاد ناراحتیک لحظه هم دلم نمی

 ....عکسش زوم کردم یرودم و یرفتم توالبوم گوش

 .....ن رو دوستش دارمینقدر رادینهال فدات بشه...خدا چرا من ا یاله

 ....دیکوبیقلبم هرلحظه تندتر و تندتر از قبل م

  ام زدمیبهش پ یم ناگهانیک تصمیتو 

 یدونم ناراحتینم میشاهزاده من"راد

 "دیا...ببخشیوروخدا بشه...تیم یدونم گشنت بشه معدت عصبیا شام بخور...منکه میب یول

 ناراحت کنارش گذاشتم و سند کردم یموجیه ایبا 

  رو کنارم حس کردم یدم که حضور کسیچیدستامو توهم پ

 ...سرمو باال اوردم که چشمم به روشا افتاد

 ....وجودم پر از نفرت شد

 ...ناز ترهم بودمکمتر از روشا نبود بلکه بانمک تر و  ییبایاالن که بزرگ تر شده بودم چهره ام از ز

  ختهیا موهام بهم ریفه یزم...صورتم کثیه عزیروشا_چ



  سرمو تکون دادم و گفتم

 .......توفکر بودمیچیه

  روشا قشنگ لم داد به مبل و گفت

 ...یدمغ یاط اومدیاز اونموقع که از ح

 !ن بحثت شده؟یبا راد

 ...ر زبونم رو بکشهیخواست زیشاخکام فعال شد....م

 ...ف کنمیازو تعرینم واسش از سرتا ته پیسالم که بش۱۲هنوز اون دختر فکرکرده من 

 ...ال باش روشا خانومین خیبخور اش به هم

 

  موهامو پشت گوشم زدم و گفتم

 اد؟یش بین من و پسرعموم پیتونه بیم یچه بحث

 ابروشو باال انداخت

 !ست؟ین ین روابط خاصین تو و رادیب یعنیروشا_

  رومو ازش گرفتم

 ....ل_نچنها

 ...کرد یین از پشتش خودنمایفون پرواز کردم که چهره رادیزنگ در بلند شد که به طرف ا

  طنت برداشتم و گفتمیباش

 !ه؟یک

 پرنسس کوچولوم یصدامو بشنو یخوایا می یدین_مثال منو ندیراد

 

  رفت یلیو یلیته دلم ق

  ارهیذوق کردن بس ین_عشقم وقت برایراد

  زنهیخ میقات درو باز کن که االن ا

  اروم زمزمه کردم

 ......دوستت دارمییکنم اقایخودم گرمت م

  درو باز کردم

  در واحدم باز گذاشتم و رو به جمع گفتم



  نم اومدیپسرعمو راد

 ... میم شام بخوریحاال بر

 بهم گفت یید و شکمویعمو بلند خند

 !گرفت جمع رو یم که باحرف عمه سکوتیز نشستینم اومد و همه دور میراد

 دیکوبینم میقلبم به شدت به س

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 41نهال_#

 

 

 !؟ینو داماد کنیگه رادید یخواید نمیعمه_مج

 ...گهیسالش باشه د ۳۰االن فکر کنم 

 ...ن نگاه کردمیدم و بااسترس به رادیلبامو تودهنم کش

 !گفته یده بود عمه چیخوردو انگار که نشنیراحت داشت غذاشو م

 م خودشهیم...مهم تصمیریگه هروقت خودش بخواد ماهم باهاش مید-دیعمومج

 !ه؟ین نظرت چیعمه_راد

 ؟یازدواج کن یخواینم

  بهم انداخت و لب زد ییراین لقمشو قورت داد و نگاه گیراد

 ...توفکرشم

  ن حرفش گر گرفتم و لبم کش اومدیبا ا

 ...سرمو باال اوردم که متوجه پوزخند روشا شدم

 !ن عروس خوشبخت؟یهست ا یول....کیروشا_ا

  شهین_به وقتش معلوم میراد

 !درسته؟ یرو انتخاب کرد یکس یعنیعمه_پس 

 ...ن_بلهیراد

  د و گفتیزن عمو با ذوق خند

 نمین االن دلم ضعف رفت عروسمو ببیقربونت برم....ازهم یمن اله



 مامان جان....به وقتش ینیبین_میراد

*...*...***...*** 

 ....بعد از رفتن همه وارد اتاقم شدم ولباسام رو دراوردم

 ...دادیدم که نشون از خوابم میکش یازه تیخم

 ....شه اتاقم خوردیبه ش یدم که ضربه ایبه سمت تختم رفتم و روش دراز کش

 ....خوندن یت الکرسیباترس به پنجره نگاه کردم و شروع کردم آ

  ر پتو کردمیزشه خورد که سرمو یبه ش یباز تقه ا

 ...به گوشم خورد ییه صدای یول

 ن بود.....اره خودش بودیراد یاونم صدا

 ....اه ....چه خنگ شده بودم

  اومدن به اتاقم یدا کرده بود براید پیراه جد

  دم و در بالکن رو باز کردمین پرییبا عجله از تخت پا

 ...و شلوار با دوتا خرس گنده اومد تو یه رکابین با یراد

 خ زدم دخترین_اووووف یراد

  به سرتا پاش کردم و لب زدم ینگاه

 ....ن وسطیگه ایم یو شلوارک....جوراب چ ین....رکابیییراد

 دیتخت گذاشت و خودشگ دراز کش ین خرسارو رویراد

  ن_پام کردم اگر معطل شدم سرما نخورمیراد

  که گفتمیکه تیر خنده وتیبا حرفش زدم ز

 ...دلم ی....وااای.خوردیسر.ما م یعنی یکرد یوراب پات نماگر ج یاخ.ه لخت اومد

 خودش درازم کرد یدو روین با حرص دستمو کشیراد

  کنمیکه اونشب باهات نکردم و م ین_نخندا وگرنه اون کاریراد

  ابروهامو باال انداختم و لب زدم

 ....نیدوست دارم زن شدنم توخونه خودمون باشهههه راد

 heartنوشته دست#

 سس و کوتوله هاپرن

 42نهال_#



 

 

 ...ر گلوم گرفتیاز ز یقرار سرشو توگردنم کرد و گاز ین بین حرفم رادیباا

 یعطرتنت بشم اله ین_اخ من فدایراد

  تنش تاب دادم یدلم ضعف رفت و خودمو رو

 ...دادینفساش توگردنم قلقلکم م

  دمیدوتا دستشو دور کمرم گذاشت و به طرف باال کش

  نگه داشتن بدنم چنگ زدم یم و دستامو برادیمنظورشو فهم

 ...زل زدم به صورت سرخ شدش

  زدینفس نفس م

  بهشون داد که ید و دستشو به هلوهام رسوند و مالشین کشییخه تاپمو پایبا دستاش 

 دمیکش ی. ا.ه.

 ...ار از کف دادم و اه و نا.ل.م بلند شدی.ن.م رو باز کرد و زبونش که روش نشست اختیسو.ت

 ....ک حرکت جامون عوض شد و دوباره اومد سراغ لبامیتو

 !کردم...همش دنبال طعم لباش بودم که مثل تمشک ترش ملسه ملس بود یش میهمراه

  برام نمونده بود یگه نفسید یم ولین لبامون نبودیبه فاصله ب یچکدوممون راضیه

  نم کش اومدیراد یدم که لبایسرمو عقب کش

 ...قه اش چسبوندمیاشتم و گونم به شقدستامو دو طرف صورتش گذ

 ....نینهال_راد

 ن_جون دلم خانوممیراد

 هم گذاشتم یدلم غنج رفت و با ذوق چشمامو رو

 ن_نهالمیراد

  خمارگفتم یباصدا

 ....مییجونم اقا

  از گونم گرفت ین گازیراد

  گفتناتم ییوونه اقاین_اخ که من دیراد

  دمیز خندیبا عشوه ر



 خانومم گفتناتم خو نهال_منم خل و چل

 ....ق بهم نگاه کرد و خم شدین عمیراد

 ...د و ازم فاصله گرفتیشه بوسیپلکامو بستم که مثل هم

 ...نمیتخت بش ید مجبورم کرد رویدستمو کش

 ن واست خرس گرفتمیا خانومم..ببین_بیراد

  بزرگ ست رو جلوم گرفت یک اباژور رو هم روشن کرد و خرسایخم شد اون 

 ازک زنونه شروع کرد به حرف زدن و خرس دختر رو تکون دادن یباصدا

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 43نهال_#

 

 

 ...وانه وار عاشقتهیده که هرروز بهت بگم دیه برات خرین منو به عنوان هدین_سالم نهال جونـ...اقارادیراد

  مردونشو دراورد و با خرس پسرگفت یهمزمان صدا

  یمونیگه زنده نمید یکی یته...اگر هواست بره پین تنها عسق زندگیادت نره که رادیگم دهرروز بیمنم با

  به دراتاق خورد یکردم که ضربه ا ین نگاه میراد ین مسخره بازیدم و به ایخندیغش غش م

  دمین پرییبا ترس از تخت پا

 ؟یداریمامان_نهال؟ب

 دراتاقت چرا قفله

  خوندمیتوتلگرام داشتم جوک م تو بردار بگوین_هول نکن...گوشیراد

  گفتم یگرفته ا یبااسترس درو بازکردم و باصدا

  یگیم یچ یهو نصفه شبیجانم مامان....

 ...مامان کنارم زد و اومد تواتاق

 خ کرده بودیاز استرس تنم 

  تا خواست برقو بزنه دستشو گرفتم

  کنهیت مینهال_نـه!چشممو اذ

  دممتوجه چشم غره رفتنش ش یکیتو تار



  ات بگهینظم یرت زنگ بزنه از بیمد یر بخواب که باز صبح خواب نمونیمامان_بگ

  گمین دفعه به بابات میوگرنه ا

 ؟؟؟یدیفهم

 دیشما بگ ینهال_چشم...هرچ

  خوابمیاالن م

  رون رفتیاز اتاق ب یمامان بدون حرف

  دور کمرم حلقه شد یدرو اروم بستم که دست

  م بشمنظم یخانوم ب ین_من فدایراد

  دمینش کوبیدم و مشتمو تو سین حصار دستاش چرخیبا حرص ب

  نظم و کوفت یب-نهال

  ر توعه....همه درسام افت کردهیهمش تقص

  ستمیگه اون دختر منظم و درس خون که شاگرد اول کالس بود نید

  رهید تذکر بگینه و هرروز بایشیشدم که ته کالس م ینظم چرت یه دختر تنبل بی

 ...ن اهیره توعه رادیهمشش تقص

  گفت یومد که با ذوق مین حرص خوردنام خوشش مین از ایانگار راد

 خب خب؟

  نهال_مرگ و خب خب

 ....خوام بخوابمـیا برو میب

 ...یکن ین_چشم عشقم فقط خرسارو بغل کن انگار منو بغل میراد

  ن پام زد که ضعف رفتمیبه ب ید و چنگیق بوسیمو عمیشونیپ

 ....خواست داغم کنهیخواست بره م یکه م بدجنس...حاال

 ...ن_نهالیراد

  دن اسمم سرمو باال اوردم که چشماش برق زدیبا شن

  میچ وقت همو تنها نذارین_قول بده که هیراد

  میم ....همو ترک نکنیدیشن یکه شد....هرچ یهرچ

 یمونیقول بده که تا ابد مال من م

 heartنوشته دست#



 پرنسس و کوتوله ها

 44ن_یراد#

 

 

 ...پنجه هاش بلندشدو لبشو به لبم چسبوند یبا تموم شدن حرفم رو

 ...دمینش نشوندم و سرمو عقب کشییلب پا یرو یزیده بودکه بوسه ریحرکت لبمون بهم چسب یب

 ....نهال_تاابد مال توام

 ....نیدوستت دارم راد یلیخ

 ...چرا دروغ بگم....منم انسان بودم

 . بودمبودم....عاشق  یاحساسات

 ...با و دلربایک دختربچه زیعاشق 

 همه جسم و روحم متعلق به اون بود یکه از بچگ یدختر

*...*...***...*** 

  د و پف کرده نهال افتادیرون کردم که چشمم به صورت سفیدارشدم و طبق هرروز سرمو از بالکن بیم از خواب بیاالرم گوش یباصدا

 ....میهم سالم کننجابیم که هرروز صبح ایقول داده بود

  رو هوابرام فرستاد و لب زد یبوسه ا

 "یدوستت دارم عشق بچگ"

 ....بود مثل خودش یم قویلب خون

  رون زدمیبعد از خوردن صبونه و زود از خونه ب

  م بلند شدیگوش یرفتم که صدا یبه طرف شرکت م

 ! ن موقع صبحیتونست باشه ایم یک

  صفحه تعجب کردم یدن اسم روشا رویرو برداشتم باد یگوش

 ...نو نگه داشتمیچراغ راهنما زدم و کنار ماش

 رین_سالم...صبح بخیراد

 ریزم صبح توام بخیروشا_سالم عز

 !؟ییکجا

 



 !ر شرکت چطور؟ین_تومسیراد

  ام اونجایروشا_من تا ده م

 بوسمت فعالیباهات دارم ...م یکارواجب

  به خودم اومدم یبوق بوق گوش یباصدا

 تهیعفر یایب یخوایمگه من دعوتت کردم که م ف زدن نداد...اصال مهلت حر

 ی...اه لعنت  . بهش داشتم یحس بد

  خودم رو به شرکت رسوندم یشتریباسرعت ب

  ام کردم یا منشیرو به در

  ین زنگ بزن به مرتضین_ببیراد

 ...نجایارتش ایبگو بره دنبال نهال...زود ب

 ...ا_چشمیدر

  شد یبد منجا یومد ایاگر نهال م یول

  خوادیم یش من چیته پین عفرینم اید ببیبا

 ....داره یه نقشه ایمطمئنم 

 ل شده بودین تبدیقیعمه شکم به  یبا حرفا

  دمیک حرکت به عقب چرخیتو 

 ا زنگ نزن....کنسلهین_دریراد

  ه مهمون دارمیساعت ده 

 ش کن داخلییع راهنمایسر
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 ...بودم یمیسر کالس ش

  دمیفهمینم یزیهمش تو چرت بودم و چ

 ... ن شدیه چشمام سنگیاز ثان یز گذاشتم که تو کسریم یبا حرص سرمو رو



  نکره معلم بلند شد یدم که صدایبا فرورفتن انگشت توپهلوم ازجام پر

 _نهال راد...بازم چرت؟؟؟یخانم فروغ

  فهممیرو نم یات تو سال جارینظم ین بیعلت ا؟واقعا یگذشته رو بلد یاصال فصال

 ... ر انداختمیبا خجالت سرمو ز

 ....ذاشت با بابایزدن مامان حسابمو میاشک توچشمام حلقه زده بود...اگر باز به خونه زنگ م

 ...یوااا

 ...می_جلسه بعد امتحان داریفروغ

 ...فرستمت دفتریم یاریب۱۸راد کمتر از

  یارینمره کامل ب دیان ترمه و بایامتحان م

 .... یندار یچون اصال نمره کالس

 ....ا رو بهم دادنیبا خوردن زنگ انگار دن

  خونمینهال_چشم خانوم...درسمو م

 اشدیگفت که باعث خنده بعض یبهم انداخت و خداکنه بلند ینگاه بد

  ساغر_حاال حرص بخور....چقدر گفتم

  اد نشونت کنهید قبول...بگو بیت دارن نکن...بابا همو دوسیر رادینقدر خودتو درگیا

  هیا چین مسخره بازیا

 ؟هومیکرد یلیحاال خوب شد افت تحص

 ...نهال_خفه شو ساغرحوصله ندارم

 ...نیسادم منتظر رادیوا یشگیهم یرون زدم و جایزود از مدرسه ب

 ...انگار قصد اومدن نداشت یصبرکردم ول یم ساعتین

 .... ش اومده بودیواسش پ یالبد کار

 ...ش گرفتمیراه خونه رو درپ

*...*...***...*** 

  دمیتخت دراز کش یلباسامو عوض کردم و رو

  ن رو گرفتمیمو برداشتم و شماره رادیگوش

  ازش نگرفتم یهرچقدر منتظر موندم جواب

  براش نوشتم یامیتخت زدم و پ یرو یکالفه غلت



 "...حالت خوبه؟دنبالم یومدی؟نگرانتم امروزم نیینم کجایسالم راد"

  ل داده شدیام تحویسند کردم براش...پ

  رمیازش بگ یمنتظر بودم تا جواب

 ومدین یچیهرچقدر صبرکردم ه یول

 رون رفتمیزد از اتاقم بیناهار صدام م یمامان که برا یباصدا

  ز نشستم و مشغول خوردن شدمیپشت م

 ...د و باترس به مامان چشم دوختمیباحرف بابا غذا توگلوم پر

 heartنوشته دست#
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 !بابا_نهال اوضاع مدرسه چطوره؟

 خوبه؟

  دم تا لقمه توگلوم رد بشهینوش یوان دوغمو کمیل

  صدامو صاف کردم

  نهال_اره باباجون...چطور مگه

  به طرف مامان انداخت و لب زد ینگاه یر چشمیبابا ز

 یمونده رو تا بتون ین دوسال باقیا یخوام خوب درس بخونیکم حال و احوال درستو بپرسم....میام مدرست...یخوام فردا بی...میچیه
 ....یقبول بش یدانشگاه خوب

 دمیبه موهام کش یترس به جونم افتاده بود....دست

 ....جرات مخالفت کردن نداشتم

 نهال_باشه باباجون

  تشکرکردم و وارد اتاقم شدم

 ...وردن به گوشم خین رادیماش یصدا

  کر فرستادمیع رفتم توتلگرام و براش دو سه تا استیسر

 ....ن کردین شد و سید انالیه نکشیبه ثان



 ....مدرسه و بابام گفتن یشروع کردم از ماجرا

 ....خوندیگفت فقط م ینم یچیه

  ست چش شدهیمعلوم ن

  مغموم برنامه رو بستم که زنگ خورد

 "شاهزاده من"

  اش وصل کردمتاب صد یدن اسمش بیبا د

 ...زمین_سالم عزیراد

  ن؟چرا صدات گرفتسیراد ینهال_سالم...خوب

 زمیاد بود عزیکم کار شرکت زین...امروز یست نفس رادین یزین_چیراد

  شمیمنم وسط روز مزاحمت نم ین باشید انالیگه همش نباین بعد دیتوهم درستوبخون....ازا

  رست باشهکه برات مهم باشه د یزید تنها چیتو االن با

  ؟!پس درستو بخون منم دورا دور حواسم بهت هستیدیفهم

  دمیفهمیشدم....نم یمثل بادکنک خال

  ک روز ازش دور باشمیتونستم یمگه م

  ل رفتم اسمشو صدا زدمیتحل یباصدا

 ن سر مشق و درستیالنم بشنداشته باشا....ا ییایخولین افکار مالیخوام ولت کنم...ایم ی...فکرکردین_صداشو نگا....توله خودمیراد

 ....ام تواتاقتیاخر شب م

  بغض دارم لب زدم یگونم بود رو با شصتم گرفتم و باصدا یکه رو ی....اشک دوستش داشتم

 ....یه روز ولم کنیترسم یتر..سم....میدوستت دارم...م یلین..من..من خیراد

 ...ترسم...از..دستت.بدمیم

 ....د و هق هقم به هوا رفتیرکرم و بغضم تیخودمو بگ ینتونستم جلو

 ....ختمیاز دستم افتاد و سرمو توبالشتم فرو کردم و اشک ر یگوش

 ؟یکرد....اما ازچ یم یقرار یدلم ب

 ....دونستمینم

 ....دینو دیدم که از پشت پرده تار چشمم رادیدور کمرم حلقه شد و باال کش یدست

 ....وندمنه ش چسبیدستمو دور گردنش حلقه کردم و سرمو به س

 ...کرد یکرد....دلمو قرص م یوونم میکه نشون از بودنش بود د ین عطریش ....این عطرتن لعنتیا



 ...ش....نهالمییین_هیراد

 ؟یکنیازعمرم کم م یو داریدونیشه عمرمنه؟؟میتو ش یاشکا یدونی....میکنیه میچرا گر

 ...حرف لبمو به لبش چسبوندم یزدم و ب یهق

 ....دمشیبوسیص میحر
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  از لبم گرفت و ازم فاصله گرفت یزیگاز ر

 ...مو دوختم به صورتشیاشک یچشما

  کرد یم ییصورتش خودنما یلبخندجذابش رو

  ...یشعوریب یلی...خیخندیگرفته گفتم  چرا م یدم و با صداینش کوبیباحرص مشتمو به س

 ....شهی...عشقم بهت دو برابر مینقدر دوستم دارینم ایبیم یکنم وقتیل...ذوق من_....عاشقتم خل و چیراد

 دمیقمو بوسید و شقیسفت تو آغوشم کش

 یحس کن یتونیچ وقت نمیه یتونم بغلت کنم...نوازشت کنم...جوابتو بدم...بدون اون روز من مردم....ولینم ین_من اگر حس کردیراد
 !پرستمتیم مبعد مرگم یکه دوستت ندارم...من حت

 شتر شدیم بیشدت گر

 ....ه صورتش کردیچاشن ین تکونم دادو اخمیراد

 ...ن المصبارویز ایره...نریگین_قلبم داره درد میراد

  لبم نشست....با دستام اشکامو پس زدم یرو یلبخند

 .......عالئم خاله خانومهیم شدیوحش یدپ یادیا...اخه زیود بشیپر یخواین_فکرکنم میراد

 ...زدم و پهلوشو چنگ زدم یزیغ ریج

 ...ایح ینهال_ب

 !ه بابا...خانوممونهیا چین_حیراد

  تخت درازم کرد یم زد و همزمان رویچشمک

 ...د و همزمان دستش وارد شلوارم شدیـ.ـنه هام کشیمه زد و لبشو از چونه ام تا خط سیروم خ



 ....زترشددم و پاهام ازهم بایکش یبا برخورد دست داغش به بهشـ._.ـتم اه

 ...گفت یک لبشو به گوشم چسبوند و جون کشداریراد

 !؟ین_خانومم تشنه شدیراد

 ....حساسم حرکت کرد یرو یبا سرم جواب مثبت بهش دادم که دستش دوران

 ....ادیگرفتم تا صدام درن یسرمو به بالشتم فشار دادم و همزمان لبمو گاز م

 ...دنیفهمیوگرنه مامان و بابا م

 ....کرد یچ و تاب بدنم نگاه میذت به پن با لیراد

  ـنمو چنگ زد±ـیر لباسم رفت و سیه دستش زیاون 

 ...نینهال_اومم چقدر دستت داغه راد

 ...یوا

 ....من ین_جون خانوم حشـ_ـریراد

 .... شد باز کردم و کمرمو باال اوردمیکه م ییپامو تا جا

 ...ولم کرد یردـا شدنمه که با اوج نام±ک ارضـین متوجه شد نزدیراد

 ....م نگاهش کردمیخمار و عصب یبا چشما

 ه حرکت شلوارو شورتمو ازپام دراوردیزد و تو  یچشمک

 ن؟ین_قانون رادیراد

  ل رفتم لب زدمیتحل یباصدا

 ...وونه شدمید ینم منفجربشم...بخورش لعنتید تودهن رادین که بایقانون راد

 .....بچه هامو توش بکارم یه روزیقرار ن بهشتت کهیا یمن فدا یجونم....ا ین_ایراد

 ...ـو توم حس کنم±شـیشدم...چقدر دوست داشتم مردونـ.ـگیقرار تر م یاز حرفاش ب

  دمیـولم کش±چـوچـ ین فکر انگشتمو رویباا

 ...من بکش یین_چخه دستتو از دارایراد

 ....ن بردییدستمو پس زد و سرشو پا

 سر دادم یدم و ناله ااوریـشتم خورد طاقت ن±زبونش که به بهـ

 ـ بزنمڪانگشتش سـ.ـا ین انگشتشو تودهنم کرد تا برایراد

 حساسم چرخوند یت زبونشو روید و درنهاین چاکم کشییزبونشو از باال تا پا

  دهیف میک یلی....خیییینهال_اومممم...وا



 ...اهههیشه بخورش لعنتیهم

 ....شد و ضعف ها رفتم یر پام خالیه لحظه زیخورد که  یشتریبا ملچ و مولوچ ب

 ....دمـیاز انگشتش گرفتم و به اوج رس یگاز

 ....دیتمام ابم.و خورد و کنارم دراز کش

 ....ر کردین پنجه بزرگش اسیدستمو به طرف شلوارش بردم که نذاشت و دستمو ب

 ....برمیخواد....من بالذت تو لذت مین_نمیراد

  قه تو لباس بپوشمیخوام امشب به سلیم

 مگه؟ یبر یخوایکجا م_ نهال

 ...هیکار یه مهمونین_یراد

 ...میینهال_اهان...باشه اقا
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 ....م زل زده بودمیدم و به صفحه گوشییجویباحرص ناخنمو م

 ....ه هتل مجللیم تو یامشب تولد روشا بود و همه دعوت بود

  هم دعوت کرده بود جشن گرفته بود و همه رو یتو الب

  ن رو گرفتمین بار شماره رادیچندم یبرا

 ...ن ماس ماسکتویجواب بده ا یبوقش مثل ناقوس مرگ بود برام...د لعنت

 ....ن شدمیدم و سوار ماشیمو پوشیه دوست داشتنیتق تق یمامان اون کفشا یبا صدا

  میاده شدیکه روشا ادرس داده بود پ یهتل یم ساعت جلویبعد از ن

  گفتم که مامان با لبخند گفت یواو

 ....هیرینظیقه و دختر بیخوش سل  یلیدونستم روشا خیم

  ادیمن برعکس مامان اصال از روشا خوشم نم 

 ....ومدنیسبزش بدجور مرموز و بدجنس به نظر م یاون چشما

  ه وارد شدمیدم و زودتر از بقیبه قدمام سرعت بخش



 ....کردم ییتم و سالم بلند باالدن خانواده عمو به طرفشون رفیبا د

 ....جوون اومده بودن یشلوغ بود و دختر_پسرا یلیخ

  ایزن عمو_برو لباستو عوض کن ب

 ....بدو تا شلوغتر نشده

  ض لباس رفتمیبه طرف اتاق تعو

  که تنم بود رو دراوردم یبژ یپالتو

  ر بود دور سرم باز کردمیکه حریه تیشالمم که 

  پشتم بسته بودم یموهامم دم اسب یسرخاب یا لباس کوتاه پرنسسک ساپورت رنگ پا بی

 ....یسرخاب یسرم بود با کفش پاشه ده سانت یون دار رویپاپ یلیاکل یه تل سرخابی

 .....الکمم ست لباسم بود

 .... داشتم یمیش مالیارا

 ....ن افتادیدم و از اتاق خارج شدم که چشمم به رادیبه لباسم کش یدست

 کنم که به سرعت به طرفم اومد و هولم داد تو اتاق ییاعتنا یش بخواستم به

 ....نینهال_چته راد

  دمیشش کشیته ر یجا یدستمو رو

 زده بود؟چرااا

 ....زنمیچوقت نمیگفت هیشم میدونست من عاشق ته ریاون که م

  ن لبشو به کف دستم چسبوند و لب زدیراد

 ....مجبورشدم

 دیکوبینم میقلبم تند تند خودشو به س

  نمین....رادینهال_راد

  یدادی؟چرا جوابمو نمیخوب

  د وچشماشو رو هم فشاردادیکش یقین نفس عمیراد

 ....نپرس یچین_نهالم هیراد

 رم ...خب؟یازت بگ یه قولیفقط االن اومدم 

  سرمو تکون دادم

 ....ب بودیالل شده بودم....عج



 ...ته بودذهنش اشف ینبود...ظاهرش مرتب بود ول یشگین همیراد

 ....لم گرفتنیشو دراورد و شروع کرد به فیگوش

  سرشو به سرم چسبوند و لب زد

 ....م نهالیمن کنار تنها عشق زندگ

 ....میبهم بد یه قولیم امشب یخوایم

 ....میچ وقت همو تنها نذاریکه ه

  ش کنمیخواد همراهیبهم کرد که متوجه شدم ازم م ینگاه

 مینظرو خوندهمزمان باهم اون اهنگ مورد 

 

  اد گرفتمیمن باتوعاشق بودنو زود "

  ستیاخه دل تومثل قلب ادما ن

 ستیز نیبه اندازه تو واسم عز یکه اسمشم روشه و روز عشقه کس یامروز

  تونفسام عطر تورو احساس کردم

  رمیگیم نفس میمن واسه تو از زندگ

 امیداره دن یچه بهونه قشنگ

 رمیگیدنت کادو میمن واسه هرروز د

  ا امروزو که روز عشقیب

  میباهم بذار یه قراری

 میگه رو تنها نذاریچ موقع همدین بمونه که هیقرارمون ا

  ا امروزو که روز عشقیب

  میباهم بذار یه قراری

 "میگه رو تنها نذاریچ موقع همدین بمونه که هیقرارمون ا

  وار چسبوندمیبش گذاشت و به دیشو توجیبا تموم شدن شعرگوش

 .....دن لبام کردیوار خفتم کرد و شروع به مکیخودش و د نیب

 ....شهیکردم قلبم داره کنده م یاحساس م

 ..... کردم یم یاحساس بد

 !دادیم یدلتنگ ین بویدن رادیبود.....بوس ینیجو سنگ
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 ...دیسرش به سمت گردنم رفت و بوس

 ...و پسش زدمدم یکش یقیاه عم

 ...نینهال_راد

 ...خمارش زل زد بهم یباچشما

 نم بگوینهال_نگرانتم....راد

 ش شده؟یبگو چ

 ....ستادید و صاف ایمو بوسیشونیپ

  به خودش کرد ینه نگاهیتوا

 ....ادت نره خانوممین_قولمون یراد

 ...بدو برو به تولد برس

  دمین کوبیبا حرص پامو زم

  برات حرف بزنمگه یندفعه عمرا دینهال_ا

 ؟؟؟یدیفهم

 ....عمراااا

 زد و به طرف در هولم داد یلبخند

 ....زمین_برو عزیراد

 ...ست که گولش بزننیشه مال من بوده و هست....بچه نین همیته دلم قرص شد....راد

 ....اون مرد منه

  رون اومدمیزدم و از اتاق ب یلبخند

 ....ن فکر کردمیتا اخر شب فقط به خودم و راد

 ••••.. دمیرقص یبا زور روشا کم

 .دمیتختم خواب یکوفته و خسته رفتم رو یم خونه با تنیآخر شب اومد



 ....دونم چرایداشتم......نم یشور وشوق خاص

 ...چشمام گرم شد و به خواب رفتم

 ....طبق عادت هرروز صبح رفتم توبالکن

 ....زد یحرف م یبودو با گوش ش نشستهیصندل ین افتاد...رویسرمو خم کردم که چشمم به راد

 ....و کالفه بود یحرکاتش عصب یگه ولیم یدم چیشنینم

 ....سکو نشستم که چشمش بهم افتاد یاط از بالکنم به سمت بالکنش رفتم و روینگران با احت

 ش رو قطع کردیبا حرص نگاهم کرد و گوش

 ؟یاومد ی؟به چه اجازه ایایبهت گفت ب ین_کیراد

 ...ستمیسکو وا ید و مجبورم کرد رویدم که به طرفم اومد و دستمو کشکریبابهت نگاهش م

  یکنیم ینجورین چته؟چرا اینهال_راد

  اد مانند گفتید و فریباس.نم کوب یمحکم رو

 ...ه من...گمشو برو تواتاقت...دفعه اخرت باشه....برووویم خصوصیتوحر یایبه تواجازه داده هرموقع دلت خواست ب یک

 ....ن چش شده بودیادمن....ر یخدا

  دیقطره اشکم چک

  ن  دوختم و لب زدمینگاه اشکبارمو به راد

  یشد یچته تو...روان

  که دوستت داره یاره؟منم نهال....عشقت...کس

 ...ن_اصال حوصله ندارم نهال...تنهام بذاریراد

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 50نهال_#

 

 

  ستینن یاز راد یسه روز گذشته و خبر

 ....اه شدهیا سیکردم دن یچ بدترهم شد....احساس میاوضاع درسم خوب نبود که ه

 .... داشتم یاحساس پوچ

 ....میدم که باهم گرفته بودیعکسمون کش یرو یدست



 ....؟....دلم برات تنگ شدهیشد ینم چیراد

 ....بغض گلوم رو گرفته بود و چشمام لبالب اشک بود

 ....ختنیلجبازتر ازمن بودن و ازگوشه چشمم فرو ر یزن ولیرون نریم بسرمو باال گرفتم تا اشکا

 ...دن به چشمام دادمیدم و اجازه باریلبمو تودهنم کش

  کردم یراد)جنجال(پلید هیآهنگ حم

 ار باشیبرو هم صحبت اغ یترک ما کرد

 ار باشی یبا هرکه خواه یستیار ما چون نی

 

 دار باشیمن تا سحر ب یده یدل غم د یا

 تا ابد تکرار در تکرار در تکرار باش

 

 کافرش یسویعمر مرا گرفت گ

 جوون بودم مردم به خاطرش یوقت

 

 ه کهیه اون راه آهنیحسم شب

 رفته مسافرش یعاشق شده ول

 

 نندیبیش را تمام شهر میجنجال رو

 دارد یگریاما کنار من نقاب د

 ! شوم ، او عاشق عشقشیمن عاشق او م

 دارد یآور زجر یشه قصه یعاشق هم

 

 ادت نره شکستن دل تاوان دارهی

 ان دارهیت پایادت نره عمر و جوونی

 

 هر آن کس که مرا از تو جدا کرد

 آشنا کرد یمرا با درد دور



 

 د و چه ها کردیمپرس از من چه ها د

 ن تنها صدا کردیمرا تنهاتر

 

 نندیبیش را تمام شهر میجنجال رو

 دارد یگریاما کنار من نقاب د

 ! شوم ، او عاشق عشقشیق او ممن عاش

 دارد یزجر آور یشه قصه یعاشق هم

 

 ....ن قلبم افتاد توشورتمیدن شماره شرکت رادیدم که با دیم اب دماغمو باال کشیده بودکه با زنگ گوشیهق هقم به اوج اسمون رس

 دم؟یدیدرست م

 واقعا زنگ زد؟بعد از سه روز؟

 ...شده یدوست داشتم بپرسم چ

 ....کنه یم ینجوریچرا ا

 ....کنهیچرا بهم اعتنا نم

  لرزونم وصل کردم یبا دستا

 ...ن_نهالیراد

  اب دهنم رو قورت دادم و لب زدم

 بله؟

 ...جانانم ین_خوبیراد

  هم فشردم یرو یچشمامو با دلتنگ

 ....ن_نهالمیراد

  لرزونم یصدا شکست و باصدایبغضم ب

  گفتم

  کارکرده بودمی؟مگه چیچرا ولم کرد

 ؟یستم ناراحت بودازد

 چون اومدم توبالکنت؟...آره؟



 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 51نهال_#

 

 

 ...گمیو برات میزم...همه چین_نه عزیراد

 ....یدونیهست که نم ییزایک چی....به وقتش...یهمه چ

 ....شتر شده...قرارداد و مشکالتیشرکت ب یکارا

 ....کنهیتن منو به تو کم نمعشق و دوست داش یزیچ چی....هیتوعشق من

 ....یچیییه

 دین رسیدم که به گوش رادیه خندیتوگر

 ...بغض دارت ین_قربون خنده هایراد

 بکنم؟ یه خواهشیشه ینهال م

 ..نهال_اوهوم

 ...ا به خونمیر و بیبگ یه تاکسین_یراد

 ....اون خونه دونفرمون....خونه باهم بودنمون

 ...رسونمیگه خودمو میک ساعت دیزم....تا ینهال_باشه عز

*...*...***...*** 

 ... خودم زدمیبه رو یجانینه اسانسور به خودم انداختم و لبخند هینگاه اخرمو توآ

 ...اده شدم که نگاهم به درباز افتادیستادن آسانسور پیباا

 ...خته انداختمیاروم وارد شدم و کنجکاو نگاهمو دور خونه بهم ر

 ....دش افتادیده پولیخته و ژولیه بهم رافیجلوتر رفتم که چشمم به ق

 ...تووجودم به غل غل دراومد ینگران

 ؟؟ین خوبینهال_راد

 ...شه عمرمیش ین_خوش اومدیراد

 ...دمییزانداختم و به طرفش دویم یفمو رویک

 چشمش افتاد یپا یصورتش گذاشتم که نگاهم به زخم کنار لبش و کبود یدستمو رو



 ...ـ.ـنینهال_را..د

  دیکف دستمو بوسن یراد

  یفراموشم کن یخوای...م یرشدیکردم ازم س یش فکرمیک ساعت پیش نزن...تایم نکن...دلمو اتینهال_نکن...روان

  افتاده ینم بگو چه اتفاقیکشتم...رادیت صورتت داره میاما...اما...االن مظلوم

  یشد ین شکلیچراا

 شه عمرم؟یش...شین_هیراد

 ...ژنمیم اکسنهال_جانم...جانم نفسم...جان

 ....ن روزافتادمیشت نبودم به ایپ ین_وقتیراد

 چرا؟ یدونیم

  سرمو تکون دادم

 ....شه عمرم دور بودمین_چون از شیراد

 ...مردمیداشتم م

 ...دن بدون چشمات سخته...بدون لبات...بدون خنده هاتیچقدر نفس کش یلعنت

  کاناپه انداختم یک حرکت بلندم کرد و رویتو 

 ...زد و لبشو به گردنم چسبوندمه یروم خ

 ....خوامتین_میراد

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 52نهال_#

 

 

 دمیر گوشش کشیدم و زبونمو تا زیب گلوش رو بوسیس

 ...وونم نکنین_نهالم....دیراد

 ...رمیمیتو م یخبرم نذار....من ب یگه بینهال_د

 به چشمام انداخت یبید و نگاه عجیسرشو عقب کش

 ...دن کردیطاقت سرش تو گردنم رفت و شروع به مک یدم که بیونه اش رو بوسچ

 .... اه و نالم دراومد



 زدم یشد و نفس نفس میقلقلکم م

  مانتوم سر خورد و دونه دونه بازشون کرد یدستش رو دکمه ها

 ...ن تنم بودیه سوتیر مانتو فقط یز

 دیداغشو دور تنم کش یدستا

  پارت معذرت بخاطر کوتاه بودن

 شهیتر م یفردا شب طوالن

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 53نهال_#

 

 

  داغشو دور تنم حلقه کرد یدستا

 ...از گرماش سر دادم یفیباالتنه لختشو بهم چسبوند که ناله خف

  گرفت ین .م برد و ازنوکش گاز یسرشو به طرف س 

 ...نهال_اااخخخ

 ....کوچولوت بشم یم م ه ها ین فدام ین_جوونم...دردت اومد...الهیراد

 ...چقدر دلربان

 ...دینم چسبوند و زبونشو تا نافم کشیسرشو بعد از حرفش به قفسه س

 دمیکتفش کش یک کننده رو یدستمو ت.حر 

 ...به چشمام انداخت و دستشو تو شلوارم فرو کرد یم نگاهین

 ....به.شتم نشست که مثل شمع وا رفتم و پاهام بازترشد یدستش رو

 ....د که اه و نالم بلند شدیمال یچاکمو کم یبا انگشتش ال

 ...نهال_اووم

 ...دین کشییه حرکت شلوار و شورتمو همزمان پایکمرمو بلندکردم که تو 

 ...م شدین برد و مشغول وارسییسرشو پا

 ...کردیتاب تر م یداد و من بیدستشو روش حرکت م

 شمیوونه مین دارم دینهال_اه...راد



 ....یوونه منین_جوون دلم ....دیراد

 اجازه هست؟

 ...سوراخم چرخوند یمتعجب نگاهش کردم که انگشتشو رو

 ...ین_اول و اخرش که مال خودمیراد

 ...تمو بزنمیخوام سند مالکیخوام بچشم طعمتو....میم

 ....د...نگاهم به ساالرش که افتاد باز ب*ن پ*م نبض گرفتین کشییشلوارشو پا

  ن حلقه کردمیادپامو دور کمرر

 ...براش فرستادم که چشماش برق زد یبوس

  م کرد و گفتینم تنظیخودشو ب

 !اجازه هست؟

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 54نهال_#

repeatمیباش ـس✫پرنسـ 

 

 ....ک شدهیتار ید چشمامو باز کردم که متوجه شدم هوا کمیچیر دلم پیکه ز یبا درد

 ...دم که چشم توچشمش شدمین به طرفش چرخیراد یاروم توحصار دستا

 

 ...چشماش قرمز شده بود و زل زده بود بهم

 ...زد یپلکم نم

 ...ک ترکردمیبازوش گذاشتم و خودمو نزد یدستمو رو

 ؟ینم....خوبینهال_راد

  ن سرشو جلو اوردیراد

 ....ن بودن رو تجربه کردمیگوشه لبم نشست...من االن با راد یلبخند

 ....هم قرارگرفت یحرکت رو یو بردم و لبامون بمنم سرمو جل

 ...کرد ینم یچ حرکتین هیراد

 ...دمین لبام گرفتم و مکینش رو بییاروم لب پا



 کرد و دستاش دور کمرم حلقه شد یکم کم همراه

 ....سوزوندید بدنمو میرسیش بودن و هرجا میات یدستاش مثل گو

  دمیکش یپهلوم حرکت کرد که اه یدستش رو

 ...لش بلند شدیموبا یمه زد که صدایه حرکت روم خیتو 

 ...ن_برخرمگس معرکه لعنتیراد

  شو برداشتیاز روم کنار رفت و گوش

 ....کرد یشدن و کالفه پوف یه حالتیدن شماره چشماش یخواست خاموشش کنه که باد

 اد...خب؟ین_نهال صدات درنیراد

 ....ترون رفت و در هم پشت سرش بسیبعد ازحرفش از اتاق ب

 ...دم و به سقف چشم دوختمیتخت دراز کش یرو

 ...میه..کاش االن زن و شوهربودیچه حس خوب

 .... اورد یم ین خونمون بود...االن مامانم واسم کاچیا

 ...نبود یاز به پنهون کاریگه نید

 ...دیرکشیپام ت یزدم که ال یشد ....غلتیم میامروز روز پاتخت

 ...به گوشم خورد نیراد یگفتم که صدا یاخ اروم

 ؟یشد درد دار یچ

 ه؟یشه باتوباشم و بفهمم درد چیزم...مگه مینهال_نه عز

 ...ن به طرفم خم شد و بلندم کردیراد

 ...ین_خوبه که درد نداریراد

 ...لباساتو بپوش برات زنگ زدم اژانس

 ...برو خونه

 ...کرد یبا بهت بهش نگاه م

 ...کرد یو سرد صحبت م یخینقدر یچرا ا

 ...د من حساس شده بودمیاش

  گفتم یدم و با استرس اشکاریلبمو گز

 ...ـین....خواستگاریراد

  تخت هولم داد یجملم تموم نشده بود که از رو



  ین_نهال چقدر تو بچه ایراد

  یمضخرفو بگ یباز اون چرت و پرتا یه فرصتی....فقط دنبال یتوچقدر احمق

 پاشو برو خونتون

 ؟یدیبهمم زنگ نزن...فهم

  ختیصورتم ر یاشکام رو

 ؟یچ یعنین...یراااد یگیم یچ-نهال

  دم و لب زدیمون تواغوشش کشیپش ین جلو اومد مثل ادمایراد

 ...زم برویزنم...حاال برو خونه عزیخودم بهت زنگ م یعنی

 ...رون زدیسرم کاشت و به سرعت از اتاق ب یبوسه رو

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 55نهال_#

 

 

 دمیک ربات تک به تک لباسام رو پوشیبدون وقفه مثل 

 ...ن باز به گوشم خوردیراد یخی یمبل چنگ زدم که صدا یفمو از رویک

 ن_کجا؟؟؟یراد

 ....رم خونمونینهال_دارم م

 ....ادین تا بیومده...بشین_هنوز اژانس نیراد

  ر شدیبغضم شکست و اثراش باز از چشمام سراز

  ن دستاش گرفتید و سرشو بیگاهشو ازم دزده نیدن گرین با دیراد

 ؟یشیچندسال پ ی؟همون پسرعموین منی؟تو رادینهال_تونگرانم

 ؟یِن نهالیهمون مجنون عاشق....راد

  یستیبگو....بگو که اون ن یزیه چی

 ....یستین نیبگو که تواصال راد

 ....رهیمی....چون میه کنید گریگفت نبا یمن من یشه عمرمه ....رادیگفت اشکات ش ین من مینبود...راد ینجورین من ایراد

 ....بگو توروخدا یزیه چین ییییراااااد



 ...سش افتادیفون سرشو باال اورد که متوجه صورت قرمز و خیزنگ آ یبا صدا

 ن؟؟یه؟رادیگر

 ...خ زدیهنوز تو بهت صورتش بودم که باز قلبم 

 ...ن_آژانس دم در منتظره....برویراد

 ...خدافظ

 ....دیوارد اتاقش شد و درو بهم کوب یحرفچ یه یب

 ...شدین مییباال پا یزیه چیتوقلبم 

 ...دن داشتمین....احساس پوکیه احساس سنگی

 ....داشتم یبیحال غر

 ....رون زدم که متوجه شدت بارون شدمیازخونه ب

 ...اده رو راه رو گرفتم و شروع به رفتن کردمیک آژانس بشم از پینکه نزدیبدون ا

 ....س شده بودمیده خید بود و تا سر کوچه مثل موش اب کشین شدبارو

 ....دن دادمیشد و تا تونستم به اشکام اجازه باریمتوجه اشکام نم یر بارون کسیز

 ...ستادمیخونه ا یرون اومدم و متوجه شدم تو پارک رو به رویم از فکر بیبا زنگ گوش

 ...تونستم برم خونهین سر و شکل میباا یچجور

 ... رو جواب ندادم و به سمت خونه ساغر راه افتادم یگوش

  شماره ساغر و گرفتم

  ساغر_جووووونم عشقم

 ؟ینهال_خونه ا

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 56نهال_#

 

 

 ؟یشده نهال خوب یساغر_چ

 ؟یگم خونه اینهال_م

  شده یساغر_آره آره...چ



 ....ننمیه نبیببرم تواتاقت بق یه جوریت....سیام خونتون...سر و وضعم مرتب نینهال_دارم م

 ...ایساغر_باشه االغ...نگران شدم زود ب

 ....گفتم و قطع کردم یباشه ا

 ...قطع نشده بودم یبارون شدتش کمتر شده بود ول

 ...خ زده بود و کرخت شده بودمیبدنم 

 .ـ..ی....بدبخت یداد....حس عذاب وجدان...سرخوردگیر دلم عذابم میدرد ز یکم

 ...کردم یحس نم یدرد یدرد داره....ول یلیکردن خ یف میکم بود...برعکس همه که تعر یه طرف ولیدردشم 

 ...بازشد یکیزنگ در خونه رو اروم فشردم که با ت

  نو هول دادم و رفتم تویه سنگیدر اهن

 ....م زنگ خوردین اومد که گوشییساغر از پله بدو بدو پا

  م گرفتم و وصل کردمینیس جلو بیه یدستمو به معن

 نهال_سالم مامان جانم؟

  خونه پس یایم ی؟کیدیتو؟ساعتو د ییچ معلومه کجایک سالم ...هیمامان_عل

 دم و لب زدمیلبمو تودهنم کش

 گه از دوستامم هستنینجا بمونم لطفا!چند تا دیخوام ایخونه ساغرم مامان...شب م

 ...ا خونهیشه...بیمامان_نه نم

  دم که لب زدمیبابا رو شن یصدا

 ...کنم...بزار بمونمـیمامان خواهش م

 ...هیهواهم بارون

 له خب...باشهیمامان_خ

 ...خونه یایفردا صبح م یول

  امینهال_باش...زود م

 !ریشب بخ

  رو قطع کرد و به ساغر نگاه کردم یگوش

  یشد یختین ری؟چرا ایدیافتو دیساغر_ق

 س شدمیگه....منم خیا تو دیب

 رو به رو نشدم یچکیالن شدم که باهاز در وارد س



 ...امروز نبود ینشسته بود ول یو یساغر(توحال جلو ت یشه عمو)بابایهم

  ع خودمو تواتاق ساغر انداختمیبهتر...سر

 شده نهال....حالت خوبه؟ یساغر_چ

 نهال_بدبخت شدم ساغر

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 57نهال_#

 

 

 .... ه کردن و صورتمو با دستام پوشوندمیه گربعد از حرفم شروع کردم ب

  شدیده بود و لرزم چند برابر میسم به تنم چسبیخ یلباسا

 ..ریه دوش اب داغ بگی...پاشو برو یخواهر یزم...اروم...فدات بشم الهیس اروم باش عزیساغر_ه

 دستمو گرفت و به سمت حموم هولم داد

 ...ایبرو زودب-ساغر

*...*...***...*** 

  سرم گذاشت و زمزمه کرد یر کاله رو به زور روساغ

 شده یف کن..چیحاال بگو...تعر

  ن دعوات شده؟مگه نهیبا راد

 ...زبونم حس کردم یشو روینکه مزه شورید و قطره اشکم اروم لبامو تر کرد تا ایلبام لرز

 .......حرف بزنیساغر_دقم داد

 ...نهال_من...من بکارتـ.مو ازدست دادم

 ...مه زنیاالن 

 ؟یساغر_چــــ

 ...گه بدترش نکنیده تودیدرونم همش داره عذابم م یگه توروخدا دادنزن...نداینهال_تود

 .....خودخودش گفت ساغریشنهاد داد...خودش گفت اول و اخرش مال منین خواست...خودش پیراد

 ...خوووودش

 ....اشکال ندارهیش...آروم خواهریساغر_ه



 ...زدلمیعز یکنیت می...چرا خودتو اذنیخوایگه رو که میجفتتون همد

 ...تیاد خواستگاریبهش بگو ب

 زدم و سرمو توآغوش ساغر فرو کردم یهق

ه کردم یده...رفتارش عوض شده.....جلوش گریامم نمیده...جواب زنگ وپیعوض شده ...بهم محل نم یلینهال_بهم گفت برم خونه...خ
  ..بدبخت شدمشمممم...یوونه میدارم د یناراحت نشد....وا یول

 ین اگر ولم کنه بره چیره....رادیابروم م

 !کشهیکشتم ساغر....میبابام م یوا

 ....هق هقم اوج گرفت

 ...دادیهم بهم نم یدیام یساغرحت

 ....ن ادامه ندمیکرد که با راد یم یاداوریشه بهم یخودش هم

 ؟یبهت گفتم و به حرفم گوش نداد یبگ یخوای؟میمسخرم کن یخواینهال_االن م

 .زم.نهیساغر_نه عز

 ؟یدرد ندار

 .با حرفش اشک توچشمام جمع شد و سرمو باال انداختم

 یازداریم باشه؟االن به استراحت نیکن ی.صبح باهم صحبت م . . زم.یساغر_بخواب عز

 ن دوستت دارهیمطمئنم راد یول یحساس شد یکم

 زدم که از نگاهش دورنموند یپوزخند

 heartنوشته دست#

 وله هاپرنسس و کوت
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 نگاهش کردم....چشماشو بسته بود

  نگرانش بودم یلیده بود...خیانگار خواب

 ....ن دوستم بودیبهتر

  ا بود...االن وقت الوترکوندن نبودیام از عرشیم روشن شد....پیصفحه گوش

  ن دوستم تو دردسرافتاده بودیبهتر



  دستش گذاشتم و تکونش دادم یدستمو رو

 ساغر_نهال؟

 ...خواب بود یگه هم صداش کردم ولیندبار دچ

  ن رو گرفتمینم شدم و شماره رادین وقتش بود...وارد مخاطبیاالن بهتر

 

 ....داد قصد جواب دادن ندارهینشون م یبوق بوق ممتد گوش

 ره شدمیروح ومظلوم نهال خ یز گذاشتم و ناراحت به چهره بیم یو روید گوشیناام

 .... هو سقف اتاق روشن شدی

  شو برداشتمیخم شدم واز کنارش گوش

  زد ین داشت زنگ میراد

  دم و اتصالو زدمیلبمو گز

 الو-ساغر

  ؟نهال کجاستین_سالم...توبه من زنگ زدیراد

 یساغر_اره من زدم...نهال خوابه...چکارش دار

  ستین یعاد یچیکم بهش فهموندم که هیاره؟من  ین_خودش گفت زنگ بزنیراد

  یاضح حرف بزنشه وین میساغر_بب

 ....شهیباهاش داغون ترهم م یکه تو کرد ین کاریدش باایدید میست ...بایاالن نهال اصال حالش خوب ن

  ده شدیاز دستم کش یگوش

 ...کر گذاشتیاسپ یو رویدم که نهال گوشیبه عقب چرخ

 ...یدیت نمیس...بگو چرا به نهال اهمینهال_ه

 اب دهنم رو قورت دادم

  ن_الویراد

 ؟یدیت نمیگم...چرا به نهال اهمیمساغر_

 یچرا اون کارو باهاش کرد

 د بگم؟ین_بایراد

 ....ساغر_اره

 شنوهیدونم که خود نهالم االن داره میگم ....مین_خب باشه...میراد



 ...قتو بگمیبهتره حق

 *نهال*

 ...ن بودمـید و منتظرجواب رادیکوبینه ام میقلبم به شدت خودشو به س

گه ادامه دادن یخب د یگه ولیداره د یه طعمی یزیباهاش بودم...اره دوستش داشتم....خاص بود ناب بود....هرچن چند سال ین_ایراد
ه ین چندسال که باهاش بودم حداقل بدون استفاده ولش نکنم....یست....بهتر بود ایه من نین رابطه صالحمون نبود....نهال زن زندگیا

 ازش ببرم یبهره ا

 ....ره شده بودیاغر با ترس بهم خد....سیچشمه اشکم جوش

  ن از جلو چشمم عبور کردیه لحظه تمام خاطراتم بارادیواسه 

 &فلش بک&

  ره شدیپفکو تودهنم گذاشت و به خوردنم خ

 مو مزه کردیپفک یرو تودهنم بذارم به سمتم خم شد و لبا یگه اینکه پفک دیقبل ازا

 ....عکس گرفت و عقب رفت

 ...ش گذاشتشینه گوشیبه عنوان پس زم

  لوس سرمو رو شونش گذاشتم و اسمو گفتم

 ن خانوممین_جون رادیرااد

  میه روز ازهم جدا بشینهال_اگر 

 ؟یشیتوناراحت م

 ....مونمین_من عاشقتم....عاشقت شدم...عاشقت میراد

  اد واسه جداکردنتیخداهم ب یحت

 ...ستمیمیخداهم وا یجلو

 ؟ کنم یتونم زندگیشه عمرم میمگه بدون ش
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 &حال&

 ستاده بود کندیخت و قلبم از حرکت ایر یصورتم م یاشکام تند تند رو



  کرد یم ینیتو گلوم سنگ ینیحجم سنگ

 ..... سالمیدلزدگ یخستگ یدیناام یه حس سرشار از خفگیخواست....یدلم مردن م

 ...یکارم کردین....چیراد یوا

  دادیزد و تکونم م یغ میساغر ج

 ....کردم ین فکر میراد یاه شده بود......داشتم به تک تک قوال و حرفایام سیدن

 تموم شدن؟ ین راحتیبه هم

 ....خدا....چقدر روزگارت نامرده یر حرفاش....ایزد ز

 ن من؟واقعا مال من؟ین....رادیراد

  ستینه نه....اون مال من ن

 چم...آررره...هستم....من بیش نیمن زن زندگ

 ....ومد دست نخورده ولم کنهی....دلش نیوااااا

  غ بلند شکستیه جیباالخره بغضم با 

 ....کردم یه میزدم و گر یغ میج یدر پ یپ

 .....ایاخههه چرا خدا

 ...ینامرد یلی....خیگه....چرا ترکم کرد....چرا گذاشتیست دین من نیراد

 ....گه دوستت ندارمید

 ووووساغر_نهال خفه ش

 ....درونم خفه شد یبه صورتم زد که تمام صداها یمحکم یلیس

 ...به سکسکه زدن افتادم

  ره شده بود بهمیسم به ساغر نگاه کردم که ناراحت و نگران خیخ یبا چشما

 ...اروم باش یدم...نهال ابجیساغر_ترس

 ...ه نکنیتوروخدا...گر

 همچشمام گذاشتم  یلبمو تودهنم جمع کردم و دستامو رو

 ....قلبم...بازم حس سقوط یبازم صدا

 ...بود یه خالیکردم و ته دلم خال یدلم انگار داشتم از ارتفاع سقوط م یتو

 نهال_ساغـ.ر

  یساغر_جون دلم خواهر



  غ گفتمیبا حرص هولش دادم عقب و با ج

 نگو جون دلم....نگوووو

  د و به سمتم اومدیساغر لباش لرز

 هیر گریبلند زدم ز یتو بغلش فرو رفتم که با صدا

 ن راست گفت؟ینهال_ساغر راد

  گه ترکم کرده اره؟منو دوستم نداشتید

 دادم....اون عاشقم نبودیکاش به حرفت گوش م

 ...رمیمیشه....دارم میباورم نم یوا
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 صورت بشاشش چرخ دادم ینگاه ناراحتمو رو

 ....خندات تنگ شده...واسه طعم لباتدلم واسه اون لب

 ...چقدر اون شب بد بود...چقدر سخت بود

  یعشقتو ابراز کن ینتون یول یبش یکیبا عشقت 

  اون روز یچقدر سخت بود فردا

  نکه اون چشمارو به ارامش دعوت کنمیا یبجا

  گرفتم و رفت یرحم براش تاکس یشکمشو ماساژ بدم در اوج ب

 ....کردم یمو هوس تلقعشق یکمرم خم شد وقت

  رو خاموش کردم و نم چشمامو گرفتم یچشمام تارشد...گوش

  به در خورد یتقه ا

  بلند وارد شد و به طرفم اومد ینکه منتظر جوابم باشه روشا با قدمایبدون ا

 ؟یروشا_سالم عشقم...خوب

 ....دمو بپوشایه که خودم خریامشب حتما اون لباس صورت

 ....تیبا کت مشک



 ....خوردیقش بهم میم از سلحال

 ...از حرف زدنش...از وجود نحسش

 ....ذاشتمینم ییه کذایشکست و پا تو اون مهمونیکاش اون شب پام م

 ...ییآقا یروشا_ه

  پاهام نشست یاومد و رو ینگاه پر خشممو به سمتش انداختم که عشوه ا

 ...اقام یروشا_چرا عصب

  پام بلند بشه یبا حرص هولش دادم و مجبورش کردم از رو

 تو؟ یایبهت اجازه داد ب ین_ کیراد

 ...ینیپاهام بش یبهت اجازه داد که رو یاصال ک

  گفت یلرزون ینگاهشو ازم گرفت و با صدا

 ...ومدمید مید نبایخب باشه....ببخش

  فشو برداشت و به طرف در رفتیکالفه موهامو چنگ زدم که ک

  بگم یزیه چیخواستم یروشا_فقط م

 ...ن کهیا

 و ناراحته یشاک یلیمن حاملم...مامان هم خ

 ...ع تر برگذاربشهید باهم و هرچه سریمون بایعقد و عروس

 ه برج هزار طبقه سقوط کردمیانگار از 

 گفت؟یم یچ

 ....شهیحامله؟!مگه م

 .....من یخدا یوا

  و با خودم مرور کردمیتا شب هزار بار اون سب لعنت

 ....تسیادم نیه اشو هم یه ثانی یحت

  نیت رادیخود یلعنت به محبت ب

 ...لعـــنت

*...*...***...*** 

 ...نهال یخورد روینگاهم سر م

 ....مجلس نشسته بود و تنها یانتها یروح یافه بیبا ق



  رمیتونستم نگاهمو ازش بگینم

 ...نهال اومده بودم یخواستگار ینجا برایکاش ا

  ستیشاد من ن ی..االن اون دخترکوچولوشد..یم....کاش نهال مال من میزدیبهم لبخند م

 ....زن کوچولو ناراحت و افسرده منه

 بزار جلو پام یه راهیا یخدا
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  کردم یر فکر میتختم کز کرده بودم و به اتفاقات اخ یرو

 ....عوض شده بودم  حالم خوب نبود یلین دو روز خیتوهم

 ...هو کجا رفتیدست دادم...پس اون همه دوستت دارم و عشق  نمو ازیراد

 !م رفتین رفت...بـ.ـاکرگـ ـیراد

 ..در اتاق باز شد و ساغر اومد تو

 زم؟یعز یساغر_نهال خوب

 ...برات سوپ اوردم

 ...خوام...ببرشینم-نهال

 ...رفت تورو سپرده به منیداشت م یساغر_مامانت وقت

  ین سوپو بخورید االن ایبا

 ...م توحلقتیزیریگرنه خودم مو

 گه مثل قبال حوصله کل کل کردن باهاشو نداشتمید

  ادیومد...ازترحمم خوشم نمینهال_خوشم ن

 پاشو برو خونتون...خب؟

 ساغر_نهال

  نهال_دست از سرم بردار

 ....کنم بروین که رفت...خواهش میتوهم برو....مثل راد



 !یذاریچرا راحتم نم

  به طرف در رفتم ن اومدم وییاز تخت پا

 در خونه رو باز کردم

 !نهال_بسالمت

  ساغر ناراحت پالتوشو برداشت

  رون زدید و ازخونه بیگونه ام رو بوس

 کاناپه انداختم یحوصله و ناراحت خودمو رو یب

 ختم و اشکین بود....خاطره هامون...خنده هامون...قهرهامون....اشک ریره شدم و فکرم فقط رادیه نقطه خیبه 

 ک شده بودیخونه تار

 ...ک روشن کنمیه المپ کوچیزحمت به خودم ندادم  یحت

 ....زنگ بلند شد یه دادم که صدایه مبل تکیسرمو به پشت

  نکه مامان برگشته به سمت در رفتم و باز کردمیرون دادم و با فکر اینفسمو اه مانند ب

 ...دن رها پشت در ماتم بردیباد

 ...نفرت وجودمو پرکرد

 ....سالم-روشا

 ..ف باشمیخواستم جلوش ضعینم یول

 ...خوام جلوش ناتوان باشمینم

 ...سالم-نهال

  خواستم باهات حرف بزنم نهالیم-روشا

 ...باشه بگو-نهال

 ام تویشه بینجا؟میا-روشا

 ...رم و بغض نکنمیخودم رو بگ یجلو یلیکردم خ یسع

  کاناپه نشستم یسرمو تکون دادم و رو

  شست و لب زدروشا رو به روم ن

  مو بهت بدمیاومدم کارت دعوت عروس

  ز گذاشت که چشمم به نوشتش افتادیم یکارتو رو

 ـا✫ؤشـڔـن ؤ ✫ــیراد



  زشد...نابودشدمیزریخت...شکست...ریقلبم ر

 ....ق بودمیه چاه عمیته 

 ...شدینم ینجوریکاش ا

 !شدیگه نمید یکین من مال یراد
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  ـ.ـخواستم بگـمیروشا_نهال م

 ...زیچ

 بگم خب یچجور

 !ن نباشهیکنار راد ییگه روشاین تا دییخواست از پنجره پرتش کنم پایصبرم تموم شده بود و دلم م

  با حرص لب زدم

 خب؟

 ...د و شروع کرد به حرف زدنیکش یقیروشا نفس عم

 ...ن بشمیخواستم مانع تو و رادیمن نم

 دیفش ناخود اگاه گوشه لبم باال پربا حر

 

 ... ن انداخت و ادامه دادییبه پوزخندم کرد و سرشو پا ینگاه

  انت کنم نهالیخواستم به تو خیمن نم

 ....یکرد ینهال_ول

 ...یانت کردیخ یچشمشون جا داشت یکه خانواده اش تو رو ییدر حق دختردا

 !که یفهمیم

 

 ...ن به من تجاوز کردیروشا_نهال...راد



  خته بودیمن شرکت بابا بهم ر

 ....دعوت شده بودم یکار یه مهمونیبه 

 ...بیاز طرف دشمن و رق یول

  نتونه موجب ازارم بشه نهال یاد تا کسیباهام ب یخواستم که به عنوان نامزد صور یاونشب تومهمون

 ...ن مست کرده بودیاونشب راد

  تـ.جـ.اوز کردش و بهم یم خونه که منو برد خونه مجردیگفتم بر

  ران چشمش منو گرفتهیکه برگشتم ا یگفت عاشقم شده ...از وقت یبهم م

 ...یخوایدونستم که تو اونو میمن م یول

 ....اما اون بهم ت.جـ.اوز کرد

 د که با پشت دست پاک کردیچند قطره اشک ازچشماش چک

  دیچرخیا دور سرم میدن

 ن من و تـ.ج.ـاوز؟یشد...رادیمگه م

 ...اهام خراب بشهیم افکارم از مرد روخواستینم

 !ن مرد جهانهیشه بهتریاون هم

  ش کردمیکه قصد داشت غم دلمو اشکار کنه مبارزه کردم و مخف یبا بغض لعنت

 ...دادیزو لو میلرزش صدام همه چ یول

 ....نجا بروینهال_روشا از ا

 ین خوشبخت بشیکنم با رادیبرات آرزو م

 من بود تالش کن یایتمام دن یک روزیکه  یه مردیخوشبخت یبرو و برا

 ...دونم که با گفته هات چقدر عاشقتهیالبته م

 ...خوشحاله ین که کنارش باشیپس هم

 ...تو خوشحال ترش کن یول

 براش لباس قرمز بپوش،اخه عاشق رنگ قرمزه

 ...ن بزن...از عطر سرد و تند متنفرهیریبراش عطر ش

 ...بپز مثل فسنجون یخونگ یبراش غذا

  براش از غم هات بگو باهاش درد و دل کن

 !مطمئن باش مثل کوه پشتته



 ....وقتا خودتو براش لوس کن یگاه

 !کنهیم یچ وقت تو خواب صداش نکن...بداخالقیه

 ....شه بهش ابراز عالقه کنیهم

 ...موهات رو بلند کن و براش باز بزار

 ...شامپو بده یکه بو ییدن موهاییعاشق بو

 !نکن یرتش بازیچوقت با غیه

 ...نکن یچوقت باهاش لجبازیه

  دم و ادامه دادمیآب دماغمو باال کش

 !شهیدار میروش ب یاگر پتو بکش یشه ولیشه تو خواب سردش میهم

 ...نکن...فقط سرشو ماساژ بده یکه خستس پرحرف ییوقتا

 ...یش و براش حرف بزنیصبحا دوست داره ببوس

  ب گلوش رو براش ببوسیشه سیهم

 ...ضعفش اونجاست اخه

 ...ن انداختمییشتر صحبت کنم و سرمو پایبغضم اجازه نداد ب

 !منو یاینهال_برو...برو خوشبخت کن دن

 ....دیبش یدوارم زوج خوشبختیکنم برو...امیخواهش م

 heartنوشته دست#
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  اد نزنمیکردم فر یسع یلیخ

 ...ان فحش ندمن و زمیرو نشکنم....به زم یزیچ

  دمیقلبم کوب یجونمو رو ین سقوط کردم و مشت بیزم یرو

 و داد زدم

 ...گه خوشبخته...اون روشا رو دوست دارهید یکیگه عاشق اون نباش...اون باید

...خواهش ارو درحق من کرد.... ازش متنفـــربااشین کار دنی....اون بدتریات نداشته باش لعنتیگه حیگه نتپ...دیازش متنفرباش...د



 ....کنم یم

  کردم و سرمو به زانوهام چسبوندم یهق هق بلند

 ...نیچرا مردمهربون من!چرا راد

 ....من خر چقدر دوستت داشتم یدی...توکه دین کارو درحق من کردیچرا ا

 ؟یتاب تر کن یب ینطوریقرارمو ایچطور دلت اومد دل ب

 ...یدوارم کردیو ام یچرا دروغ گفت یتوکه عاشقم نبود

 ...ارو به کام خودم بچرخونمینقدر قدرت داشتم که دنیکاش ا

 ...ات خواستمین دنیاز ا یا مگه من چیخدا

 موهامو چنگ زدم و بازجه ادامه دادم

 !شم رفتیه تموم از پیخواستم که با نامردیه نفرو میا ین دنیمن فقط از ا

 ....خوامیارو هم نمیمن دن

  دم تواتاقمیآروم خودمو خاک کش

 ....ر خاطره امو باز کردمدفت

 ....ن صفحه افتادینگاهم به اخر

 ...اخونمین زنگ زد و گفت بیکه راد یروز

 ...این مرد دنیش بهتریرفتم پیرفتم...اخه داشتم م یبا چه ذوق و شوق

 !هه....مرد؟نه نامرد...اره نامــرد

 خودکارمو چنگ زدم و شروع به نوشتن کردم

 ...دمتیمرد من...عشق من،من بخش

 !به خودم که نه

 ...شتر بودیازمن ب یلیکه زورش خ ییایبه دن

 نیعشق من/راد

 ...ره شدمیرفتم توبالکن و به اتاقش خ

 !االن کجاست یعنی

 زنه...روشا؟یبهش زنگ م یک

 ره؟یمثل من قربون صدقه اونم م

 ...گه جون دلمیبه اونم م



 گه پرنسس کوچولو؟یبه اونم م

 ....شه عمرمیگه شیبه روشاهم م

 ...ینگ ی...کاشکینگو لعنت

 ..گم آرومـیس...میه-نیراد

 ...خودش ین بود...صدایراد یصدا

 ....داد یفیخف یخورد و صدا یع بلند شدم که پام به صندلیسر

 !ده باشهیفکر نکنم فهم

 ...مین_خب چخبرخانومیراد

 ـــــ

 ...جان عروسکم...منم دلم واست تنگ شده یا-نیراد

 ــــ

 ...بوده یهم شدم جز تواخه....اونا بچه باز یگه ای!تاحاال مگه عاشق کس دیمر منشه عیش-نیراد

 !ه منهیتو زندگ یچشما

 ـــــــ

 ...ریعروسکم...شبت بخ یم لباس عروس بخریام دنبالت بریفردا م-نیراد

 ...دیدیومد....چشمام تار مینفسم باال نم

 ....شه عمرش بودیش

 ...دمیشنی...کاش نمیگفتیمن نم یکاش جلو

 ....ن شدهیحس کردم بدنم سنگ

 ...بهم دست داد یاحساس خفگ

 ... ن افتادمیزم یسقوط کردم و رو

 ....نفس دست و پا زدمـ یذره ا یبرا

 !از ته گلوم خارج شد و چشمام بسته شد یغ خفه ایهوجی
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 ....متوجه حضور نهال شده بودم

 کم باشه و حسش نکنمیشه نفسم نزدیمگه م

 ...روشا قطع کردم یو رویگوش

 ...بکنه یاالتیخودش خ یخواستم حرفامو روشا بشنوه و براینم

  خاموش حرف زدم یبا گوش

  تک تک کلمات با تصور نهال به زبون اوردم

 رون اومدمیا بیکه زدم تازه از اوج غفلت و رو ین حرفیاخر

 ه کار اشتباهی....بخاطر یه ادم اشتباهیواسه  یوللباس عروس؟ اره لباس عروس 

 غ نهال به گوشم خوردیج یصدا

 ع خم شدم و به باال نگاه کردمیسر

 ...از نهال نبود یچ اثریه

 شده بود ینگران شدم...ته دلم خال

 اروم اسمشو گفتم

 نهال؟نهال جان-نیراد

 ؟یخوب

 

 ...نداد یبازم جواب یصبر کردم...ول یکم

 دادیاون بود جوابمو نم یجا یهرکالبد قهره...

 وارد اتاقم شدم

  تختم نشستم یرو

 ره شدمینه ام بود خیا یبه عکس نهال که رو

 ر کردیگ یزیه چیدم که پام به یاز بالکنم باال رفتم تو بالکن نهال پر یم ناگهانیه تصمیتو 

  جون نهال افتاد یسرمو خم کردم که نگاهم به جسم ب

  ا امام رضای

 ولوله به پا شدتو دلم 

 نهال..نهال قشنگم-نیراد

 کنارش زانو زدم و سرشو بلند کردم



  رون اومده بود نگاه کردمیکه از دهنش ب یبا ترس به کف

 نهااال-نیراد

  دمیخم شدم و صورت نم دارشو بوس

  رون زدمیبلندش کردم و از اتاق ب

  د و به طرفم اومدیدنم به صورتش کوبیزنعمو با د

  اخه یم بده.توکجا بودخدامرگ-زنعمو

  بچم چشه

 ن گذاشتمشیرون زدم و تو ماشیکالفه از خونه ب
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 د...هیع منتقلش کنیگفت  سریدکتر بلند م

 ...و بردنشیس یتخت بود و به طرف ا یجون رو یبه نهال نگاه کردم که ب یبا نگران

  شده یدکتر...چ-نیراد

 لش خوبه؟حا

  بهم انداخت و گفت یدکتر نگاه

 نسبتت؟

 کالفه دستمو مشت کردم و اروم زمزمه کردم ن یلب باز کردم تا بگم نامزدمه...ول

 ...دخترعمومه

  شهیانجام نم یبه خوب یچه قلبشون گشاده و خون رسانیدر ین سن کم سکته کردن...کمیشون باایمتاسفم...ا-دکتر

  احتماال شوک بهش وارد شده

 ...خوردیبه سرعت از کنارم گذشت و هنوز حرفاش توگوشم زنگ م

 سکته...نهال من سکته کرده بود؟

 ساله؟۱۶بچه 

 ....ن روز افتادهیبه ا یکه توزد ییخدا...براثر شوک بوده...خب معلومه احمق..بااون حرفا یوا



 خاک بر سر من احمق....خدا لعنتم کنه...ع

 *نهال*

  شمامو باز کردمتو گردنم چ یدیبا درد شد

 به گوشم خورد...ت یین اشنایه یبا خوردن نور توچشمم دستمو باال اوردم که صدا

 ؟؟؟ی...خوبینهال خواهر-ساغر

 ...اره فداتشم

 به صورتش نگاه کردم

 خته بود...چشماش قرمز بودیبهم ر

 ...شم بودیرونش کردم پیکه ازخونه ب ییباهمون لباسا

 heartنوشته دست#
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  دستمو گرفت و با بغض لب زد

 بگو...توروخدا...نهال یه چیمرگ ساغر 

  دهنم بود پس زدم یکه رو یدم و ماسکیرون کشیدستمو از دستش ب 

 نهال_س..اغر

 فدات بشم ی...الهیساغر_جانم ابج

  نجا کجاستینهال_ا

 ...یمارستانیساغر_ب

 نهال_من چم شده ساغر؟

  ن کجاستیجان...رادمامان و بابام ک

 ....دمیش عروسکش....خودم شنین کجاست...خب معلومه...پین باز چشمام پر شد از اشک...رادیبا اسم راد

 wc نجا بود...رفتیساغر_ مامانت االن ا

  نتونستم یدم ولیه نکنم...خودمو کشیدم تا گریلبمو گز

 ....ک تکونیغ از یدر یبا ترس پامو تکون دادم...ول



 ...کرد یان به حرکاتم نگاه مساغر نگر

 ...تونستم خودمو تکون بدم...چم شده بودیچرا نم

  بغضم شکست و داد زدم

  تونم بلندشمیچرا نم

  خوره....چرا چرااایچراااا پام تکون نم

  رون رفتیساغر به سرعت از اتاق ب

 .... زو به طرف در پرت کردم که همزمان درباز شدیم یغ زدم و پارچ رویبا حرص ج

 ....نییییساغر_ه

 ...ن افتاد و هزارتکه شدیزم ید که پارچ رویدکتر خودش و ساغرو به عقب کش

 ه دختر خوبین چه کاریدکتر_ا

  ه به سمتم اومد و بغلم کردیمامان با گر

 ...نه کنمید معاید کنار بایکنم  بریدکتر _خانوم خواهش م

  پتورو باال زد و خودکارشو کف پام زد

 ؟یدار یسدکتر_چه ح

  ت لب زدمیزدم و با عصبان یپوزخند

 ...خوب...احساس پرواز کردن یلیه حس خی

 ....یپرسیدکتر من فلج شدم شما از حسم م یاقا

  ستین یزیدکتر_اروم باش دخترجان...چ

  یکرد یبرخورد م ینطوریسـت؟؟؟؟دختر خودتم بود همین یزیچ-نهال

  رو به مامان کردم و با بغض گفتم

  یدادیرمیبهم گ یحت شد؟هالت رایخ

  حاال خوبه فلج شدم ...راحت باش

  ساغر بازومو گرفت

 ...سیزد اروم باش...نهال چته هیو لب م

 ...ن و عمه و روشا وارد شدنین حال دراتاق باز شد بابا و عمو رادیدر هم

 ...ستادین انگار قلبم از حرکت ایدن رادیبا د

  چشماش پف کرده بود



 ....ونده بودره مینگاهش روم خ

 ....دمیازش دزد یرینگاهمو با دلگ

  دیعمه به طرفم اومد و صورتمو بوس

 زم؟یعز یعمه_نهال خوب

  یخداروشکر که سالم

  یشه سالم باشیشاال همیروشا_اره...خداروشکر...ا

  مون عقب افتادهیبخاطر تو عروس

 خونه یدوارم بعد از شش روز طاقت فرسا زودتر برگردیام

 .....ن_روشایراد

 ه دادیوار تکینازک کرد و به د یروشا پشت چشم

  رو به بابا کرد و اروم گفت یزیدکتر بعد ازنوشتن چ

  انجام بده یوتراپیزید فیتونه راه بره و حتما باینم یتا چند وقت

  سمینویشش جلسه براش م

  ز ناراحت کننده و غمبارهیه چیاز  ین اتفاق ناشیست و ایشوک اصال براش خوب ن

 ...دیشتر مواظب دختر جوونتون باشیهتره بب

  بهم کرد و ادامه داد یدکتر نگاه

 .....د بمونهیالبته امشب با

 !از ندارهیبه مراقب هم ن
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 ....مونمیساغر_من م

  ست...فردا مرخصه...بهتره امشب تنها باشهیاز نیدکتر_ن

 ...و نفسمو کالفه ازاد کردم هم بستم یچشمامو رو

 !خوبه یلیخوبه که امشب مزاحم ندارم...خ



  مامان_نهال مامان...دختر قشنگم

  ن موهام حس کردمیحرکت دستاشو ب

  دیمو بوسیشونیاروم سرمو به طرفش چرخوندم که پ

  دمتیدینم ینجوریمردم و ایمامان_کاش م

 د سکته کنهیساله من چرا با۱۶دختر 

  ینقدر بجونش غر زدی.ابابا_بس کن...

 ... هی...هزاربار گفتم جوونه...امروزیت قرارش دادینقدر تو محدودیا

 ...شهیعوض نم یزیداد چید با داد و بین_عمو...بهتره اتاقو خلوت کنیراد

  دییبفرما

  رون کردین همه رو بیراد

 ...ن دستاش فشردیساغر دستمو ب

 ...ده بودیاز کارهام ترس یلیدونستم که نگرانمه...خیم

  میریگه مین دیمن و راد یروشا_نهال جان انشاهلل بهتر باش

  میزنیبازبهت سرم یمرخص شد

 ن کرد و ادامه دادیرو به راد

 م عشقم؟یبر

 

  ه گاهش کرد و به سمتم خم شدین به طرفم اومد و دستاشو تکیراد

 ....کرد یکنکاشم م یقرمزشو دوخت تو صورتم و با نگران یچشما

 ...نیراد ساغر_اقا

 !شین_هیراد

 ؟یخوب

 

 ... ستیگه صداش مال من نیبغض به گلوم حجوم اورد...طاقت نداشتم....د

  خودم نگه دارم یشه و تا ابد برایتونستم عطر تنشو بکنم تو شیتونستم برم تو بغلش....کاش میست... کاش میچشماش مال من ن

  مگونه ام نشست که با ترس چشمامو باز کرد یرو یدست سرد

 ...دیش به گوشم رسیر لبیزمزمه ز



 ...کنهیر و رو میمنو ز یایشه و دنیله چشمات بزرگ میت یترسین_هروقت میراد

 ....ختیگونه هام ر یزد که اشکام رو یقه ام بوسه ایشق یخم شد...رو

 ...د و زل زد به چشمامیعقب کش یسرشو کم

 از عمرم کم شده نه؟ یلین_خیراد

 ...یختیاد ریدارو زین مرواریاخه ا

 

  کنم کمتر عذابش بدهیساغر_خواهش م

  ش نامزدت...دست ازسرش برداریبرو پ

 ش بده ...کمتررریکمتر باز

 ...ن لحظه ها تموم بشهیخواست ایگفتم...دلم نمینم یچیه

 ....هیشگین همیکردم همون راد یشم بود...حس مین پیراد

 ...یسادی...چرا وایایب یخوایروشا_نم

  مون موندهیعروس ی...هنوز کارایمگه برادرش

 اه االن وقته سکته کردن بود

 

  ن با خشونت به طرفش رفتیراد

  دشیوار کوبیو به د

 ...ن_اوت دهنتو ببند تا واست نبستمشیراد

 ...رونیگمشو از اتاق ب

 ...خوامیزنم...االن فقط ارامش میخودم بهت زنگ م

  ترون رفیکرد و ازاتاق ب یروشا با نفرت بهم نگاه

  کرد یش میکه دلمو ر ید و با لحن مظلومین به سمتم چرخیراد

  لب زد

 !دارد یشه داستان زجراوریعاشق هم+

  د و لب زدمیاشکم چک

 !شوم و او عاشق عشقشیمن عاشق او م_

 دار باشیده من تا سحر بیدل غم د یا+



 ...کافرش یسویعمر من را گرفت گ_

 ...رفته مسافرش یول ه که عاشق شدهیه اون راه اهنیحس من شب+

 شم اون عاشق عشقشیمن عاشق اون م+

 !دارد یشه داستان زجر آوریعاشق هم_

 رون رفتین حرف به سرعت از اتاق بیباگفتن ا

  بغضم شکست و زار زدم

 ...ساغر_شکستن دل تاوان دارد

 ...ه نکنیخونم...توروخدا گرین میراد ی...من عشقو ازچشمایغصه نخور خواهر
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 روشن زل زد تو صورتم یچشمامو باز کردم که دو تا چشم اب یز ناشناسیر یبا صدا

  دمیرون کشین دستاش بیاخمامو توهم کردم و دستمو از ب

 دیینجاینه اس که این موقع شب مگه وقت معاینهال_دکتر ا

  دکتر_حالت خوبه؟

 !نهال_ممنونم

 ...تکون بده یبود...االن کم یحس ینباش...اون اثر امپول ب دکتر_نگران پاهات

  کردم یبا ترس پامو تکون دادم...اره حسش م

 کنمیاره...پامو حس م-نهال

 ...گفتم ین حرفم دکتر خودکارو کف پاهام زد که اخیباا

 داره پاهات؟ یدکتر_حالت خواب رفتگ

 نهال_اوهوم

  نشستکنار تختم  یصندل یگفت و رو یر لبیخوبه ز

 نه؟ یدونین اتفاقو خوب میل ایدکتر_خودت دل

 ...نهال_نه



 که اورده بودت...گفت پسرعموته اره؟ یدکتر_امکان نداره...اون جوون

  ن؟مگه اون منو اوردینهال_راد

 ؟یدکتر_اره خب...پسرعموته...چرا تعجب کرد

 

  هول کردم و رومو ازش گرفتم

  نهال_نه ...تعجب نکردم

 به اون مربوطه؟ تیدکتر_سکته قلب

 ...ن که نامزد هم دارهیدم ایکه فهم یزیچ یآشفته بود ول یلیاوردت خ یشه...وقتینگو نه...باورم نم

 ...خوام از زبون خودت بشنومیحاال م

 !بگو

 ...دیدستم چک یه چشمام پر ازاشک شد و قطره اش رویک ثانیکمتر از 

  پشت دستم نشست یدست داغ

  ع پسش زدمیسر

  غض دارم لب زدمب یبا صدا

  ش بودمیدم سرگرمیفهم یم بود ولیاره من عاشقشم...زندگ

 ...االن با دختر عمم نامزد کرده

 .ن سکته کردم...چون..چـونـیبخاطر هم

 

 ...س...آروم باشیدکتر_ه

 ....رم و توآغوشش به هق هق افتادمیخودمو بگ ینتونستم جلو

 

 ...دکتر_اروم دختر قشنگ

 یشه...فقط صبرداشته باشیک طرفه باشه از دلت پاک می....اگر عشق ز مقدسهیه چیعشق 

 ...یف باشید ضعیتونبا

 ...کن یباش....خودتو قو یقو

 ...احساساتتو کنترل کن...خودتو شاد و سرزنده کن

 ....نداشتنت حسرت بخورن یبزار برا



 ....بال بال نزن یگه این نبر...توواسه کس دیخودتو ازب

 ...داشتنت دنبالت باشن یباش که برا یطور

 ....باشه خانوم خوشگل

 ... نه اش جا به جا کردمیس یسرمو رو

 ...چقدر خوب ارومم کرد

 ....دیبهم زد و سرشو عقب کش یلبخند دلگرم

  کردم یاز گوشه چشمم نگاهش م

 

 ...دیکش یفرمش دستیونیستاد و به یا

 بایدکتر_من آرادم...آراد شک

 نهال_نهالم

 یخانوم قوشناسمت یدکتر_م

  یکنم به حرفام گوش کنیشنهاد میبهت پ ی...ولیفردا مرخص

 ...من خواهرم روانپزشکه

 ...تونم کمکت کنمیم یاگر خواست

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 69نهال_#

 

 

 ...رون نرفته بودمیهنوز ازاتاقم ب یگذشت ولیاز مرخص شدنم م یدو روز

 در گذاشته بویدکتر روم تاث یحرفا

  خوردمیزدم...غصه میگه ناله و زجه نمید

 ...شدین تنگ میراد یدلم برا

  گرفتیقلبم بهونشو م

  ف باشمیخواستم ضعیگه نمیاما د

 ...زارم فکر کنه از نداشتنش داغونمینم یکنم...ولیفراموشش نم



 نه رفتمین اومدم و به سمت آییاز تختم پا

  نگاهم به صورتم افتاد

  ودر چشمام گود رفته بیز

 ن رنگ رو به خودش گرفته بودیروح تر یصورتم ب

 ...م گرفتم از االن خودمو بسازمیتصم

 ...کنم یقو

 ...خودمو شستم یک ساعتیبه طرف حموم رفتم و 

 ن دوست داشت شستیکه راد ییموهامو باهمون شامپو

 ییمامان_نهااال نهال...کجا

 ..ا خدای

 ....باز مامانم جو گرفتش

  رون اومدمیدم و بیچیحوله رو دورم پ

  ه مامان جانینهال_چ

  یترسینکردم که م یزم من سکته کردم خودکشیعز

 ...دمیه و توآغوش کشیر گریبلند زد ز ین حرفم  باصدایبا ا

 

 ...اخه قربونت برم یکنیم ینجورینهال_عه مامان...چرا ا

 ...ایشیس میبرو کنار االن خ

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 70_نهال#

 

 

  د و ازم فاصله گرفتیمامان اب دماغشو باال کش

 مواظب خودت باش مامان یلیمامان_خ

 ی...بچه ایتوهنوز جوون



  وفتهیبرات ب یخوام اتفاقی...نمیندار یسن

 !یتو عمر من و پدرت

  دمیبهش زدم و گونه اش رو بوس یلبخند کمرنگ

  زنعموت زنگ زد یمامان_راست

 ...کنن ین و روشا رو هم رسمیراد یگرفتن که نامزد یاسم خودمونک مریگفت شب تو خونه عمه 

 !انیماشاهلل چقدر هم بهم م

 ....کنمیدارم سقوط م یشده تو حفره گود یر پام خالیحس کردم ز

 ...تمام جونم نبض گرفت

 ...مامان_نهال...چت شد

 نهال

 ...جان مامان-نهال

 ؟یمامان مشکوک نگاهم کرد و گفت خوب

 

  ست که خوبم فداتشمین یزیچنهال_اره...

  م جشنید بریانگار با یخوام لباس بپوشم بعد برم خونه ساغرولیم

  ز کرد و زل زد به صورتمیمامان چشماشو ر

 ؟یمامان_مطمئن

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 71نهال_#

 

 

 ...بابا مامان ینهال_ا

 رون من لباس بپوشمیب یشه بریگه خوبم...میاره د

  گردمیباز برم یرم ولی_ممامان

  ید برام بگیهست که با ییزایه چیدونم یم

 قت...همدمتیرف یمادرت نه...برا یبرا



 

 رون رفتیتکون دادم که از اتاق ب یسر

 به ساعت نگاه کردم

 ...خواستم امشب بدرخشمیساعت دو بود ...م

  خوام روشا به حال و احوالم بخندهینم

 ...شمیساقط م ین از زندگن فکر کنه بدون اویخوام رادینم

  برس و سشوارو برداشتم

 ...مشغول خشک کردن موهام شدم

 ت و دخترونه سرچ کردمیش الیه ارایم رفتم و یبعد از خشک کردن موهام به طرف گوش

 ومدیبهم م یلیخ یروزه ایف یم ابیدیبخاطر سف

 ...دا کنهیپ یدگیدم که باعث شد چشمام کشیساده محکم به طرف باال کش یلیموهامو خ

  روشن)رنگ موقت( بع موهام زدم یاب یرنگ فانتز یک جدا کردم و اسپریف باریاز دسته موهام سه تا رد

  ف رنگ زدمیک ردیتا کش موهام  یشونیاز پ

 ...ومدیبهم م یلیخ

  ش بودیاالن وقت ارا 

 ...ت کنندهیمرطوب کننده زدم و کرم پودر و تثب یکم

 ...دمیداد بکشم رو امشب کشیچوقت بهم اجازه نمیالقم بود و مامان ههم که مورد ع یخط چشم گربه ا

  رنگمو پشت پلکم زدم یاب یلیه اکلیسا

  ملیبعد از فرمژه و ر

  ل کردمیشم رو تکمیل به کبود ارایک رژ لب قرمز مات مایبا 

  ا ناهاریمامان_نهال ب

  ا توینهال_مامان ب

 مامان وارد اتاق شد و به طرفم اومد

 کـ یدی_هنوز لباستو نپوشمامان

 ...دن صورتم مات موندیبا د

 ...مادر فدات بشه یدارم من...اله یمامان_ماشاهلل...هزارماشاهلل...چه دختر قشنگ

  زدم و گفتم یلبخند



 خوب شدم؟

 یدا کنیخواستگار پ ی...فکر کنم امشب کلیمامان_اره مامان...عال

  دم و گفتمیز خندیر

 ...مامان یتو چرا اماده نشد

  ن قراره نامزد کننا..جشن اوناستیروشا و راد

 ؟یکه ساده باش یخواینم

 

  نمیتخت نشست و اشارع کرد کنارش بش ین حرفم مامان رویباا

  اروم کنارش نشستم که دستشو دور شونه ام حلقه کرد

 ؟یمامان_دوسش دار

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 72نهال_#

 

 

  دست و پامو گم کردم

 و؟ی؟کیهال_چن

 هیمامانت گوشاش مخمل یبگ یخوایمامان_برو دختر...م

 ین داریبه راد یک عالقه ایدونم یم

شه توخودتو مال اون یپدربزرگت گفت عقد دختر عمو و پسرعمو توآسمون ها بسته شده و هم ین بوده که از بچگیدهم بخاطر ایشا
  یدونستیم

 درسته؟

  ف باشمیضعخواستم یلبمو با زبونم تر کردم...نم

 ...خوام عاشق باشمیگه نمید

 ...نینه عاشق راد ینهال_مامان...من عاشقم ول

 ...دونستمین نمیچوقت خودم رو مال رادیه

 مگه لباسم؟



 !ادمم ها

 تخت هولم داد ید و از رویمامان خند

 ...یدیشرف پررو...چه قدر هم خجالت کش یمامان_ب

 ؟یهست یحاال عاشق ک

  ه بودمهم زد یاوه....چه گند

  زدم و لب زدم ییلبخند دندون نما

 ...قمیق شفیگم رفیبه موقعش م

 

 ...زبچهیمامان_زبون نر

 ؟یپوشیم یلباس چ

 

  رنگ بلندم یآب یه لباس پرنسسیاد اوریبا 

 ...داشت و باالش دکلته بود یکه دامن پفک

 ...زد یچشمام برق

 

 ...چوقت بپوشمیه یدم و نزاشتینهال_همون لباسه که خر

 

 ...ادیهم بهت م یلیزم...خیمامان_بپوش عز

  بابهت به مامان نگاه کردم

 ؟یدیمامان_چته خوشگل ند

 

 ....حوالم کرد یا یر خنده که مامان پس گردنیزدم ز یپوق

 ....دهیمامان_کوفت ورپر

 

*...*...***...***...*** 

  وارد سالن شدم که مامان برام دست تکون داد

 ...شاهلل ماشاهلل حواله ام کردبه طرفش رفتم که مامان ما



 مامان_نهال جان مامان

 ...نهال_جان مامان

  تیمامان_ساغر زنگ زد به گوش

  انگار دم دره...برو دنبالش دخترم

  گفتم و به سمت مامان خم شدم یمه تموم لعنتیه کارنیاداوریخواستم برم که با 

 

  کردمد...دعوتش یشب حالم رو پرسیمن دکتر د ینهال_مامان راست

 که نداره؟ یمورد

 

 ...مامان_نه مامان

 

 ...بارو گرفتمیرفتم و شماره دکتر شک یشنگول به طرف خروج

 دییآراد_سالم بفرما

 ...نهال_سالم دکتر...نهالم

 یجشن نامزد یخواستم دعوتتون کنم برایم

 

 ؟یه کی؟نامزدیآراد_نامزد

 

 ه پسرعمومید؟نامزدیاید بیتونینهال_نم

  مبه حرفات فکر کرد

 ...نجایف باشم....امروزاومدم ایخوام ضعینم

 ی...ولیم...ولیقو

 

  امیآراد_ادرسو برام بفرست م

 دیایهورااا...زود ب ییینهال_وااا

 ....ممنون یلیخ

 heartنوشته دست#



 پرنسس و کوتوله ها

 73نهال_#

 

 

  پ دکتر انداختمیبه ت ینگاه

  یبا کت اسپرت مشک یشلوار تنگ مشک

 ...دیلباس سف

  و متشخص بود یشه گفت رسمیم

  با مامان حال و احوال کرد

 ره شدمید که با اخم بهش خیساغر به پهلوم کوب

  ینهال_چته نکبت...پهلومو داغون کرد

  گهیدم اومد دیخب مگه کورم؟خودم د

 شش اهیخواستم برم پیم

 ...ساغر_خب..برو

  ن انداخت که انگشتمو تو شکمش فرو کردمییبعد تند سرشو پا

 شور...نکنه چشمت گرفتتش ها؟یهال_بن

 

 ...ساغر_نهااال

 نهال_کوفت

 ...اراد_اهم

 ...دن صداش جا خوردمیبا شن

 گفتم یده چیخاک توسرم...نکنه شن

 

 دینهال_عه سالم...خوش اومد

 ...یاراد_سالم...مرس

  دینیم بشید بریینهال_بفرما

 ست مهمون رو سرپا نگه داشتیخوب ن



  ه ساغر رو به رو شدمیخال یدم که باجایبه عقب چرخ

 

 ...پدرسوخته فلنگو بست رفت یا

 

 ...میسالن رفت یبه طرف  مبل دو نفره تو سه کنج انتها

  کرد و شروع به صحبت کرد یعمو که تک سرفه ا یبا صدا

 ....قلبم به تاالپ تولوپ افتاد

 ه لحظهی ینگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندم که برا

 ...دمیشنینم یچیه

 ... مه باز زل زده بود بهمیبود که از در ن یمشک یفقط به اون دو تا گو چشمم

 دم و به اراد نگاه کردمیکه به پام خورد از جا پر یباضربه ا

 ؟یباش یقو یخواستیاراد_مگه نم

 باش خب؟ یقو

 ...رهینگاهت داره هرز م

 ...کنترلش کن

 

  دم و نگاهم سمت مامان رفتیلبمو تودهنم کش

 ....به من دوخته بودنگاه براقشو 

 

 ...برام زد و با چشم به اراد اشاره کرد ید چشمکیتا نگاهمو د

 ...ره شدمین و روشا خیدن به رادیدست و سوت و کل کش یبراش زدم که باصدا یلبخند

 

 ...رون اومدنیدست تو دست هم از اتاق ب

 ...ک کت کوتاه روشیتنش بود با  یبلند ماکس یلباس صورت

 

 ....ده بودیش پوشیریر کت شیز یصورت نم لباسیراد

 ...سه کردمیپشو با آراد مقایناخوداگاه ت



 چرا؟

 بابا یسه کنم...اید مقایچرا با

 

 ؟یآراد_خوب

  دین دستاش گرفت و اروم بوسیسرمو تکون دادم که دستمو ب

  شد یشه قویه شبه نمیاراد_من نگرانتم...

  یکن یکن خودتو کم کم قو یسع یول

 باشه؟

 ی، تازه ایهست یخوشگلدختر 

 ...یدار یبهتر یسایک یلیخ

 

 ...داره یس؟چه دل خوشیکِ 

 ...خورهیبهم م یستم حالم از زندگیگه دختر نیاد دیادم می یوقت

 

  بخورم و برگردم ییه هوایرم ینهال_م

  ایآراد_اره...برات خوبه...زود ب

 

 ...به طرف بالکن رفتم

 ره شدم....ستاره ها کجان؟یبه آسمون خ

 اوناهم مثل من ناراحتن؟

 

 ...ن افتادیدم که چشمم به قامت بلند رادیده چرخیدر ترس یبا صدا

 ...نیضربان قلبم باال رفت...راد

 ن...تنها؟یمن و راد

 ...شده برام ییایچه قدر رو

 ...چشمام پر از اشک شد که به سمتم خم شد

 !د شدین_باز چشمات پر از مرواریراد



 

 ...ک گوشم کردیپشت بغلم کرد و سرشو نزدرومو ازش گرفتم که از 

  امیرون بیتقال کردم تا از آغوشش ب

 س...توروخدا اروم باشین_هیراد

 داکنم...بزار حس کنم االن خوشبختمیقه...بزار ارامش پیفقط دو دق

 گه طعم خوشبخت بودنو بچشمیه بار دیبزار 

 

  شدیر و رو میباحرفاش دلم ز

  دیگونم چک یقطره اشکم رو

 ...وم شدم که لبشو به الله گوشم چسبوندار

 

 اروم لب زد که مور مورم شد

 ....ر ودکایم...بعدش من ببوسمت و بندازمش تقصیا باهم مست کنین_بیراد

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 74نهال_#

 

 

 ...نمیسرمو کج کردم تا صورتشو بب

 ...با و مرتب بودیز

 ...شون بودنیو پر چشماش...اخ که چشماش خسته یول

 

 ...ن_قربونت برمیراد

 دیر چونه ام زد و سرمو باال کشیع نگاهمو ازش گرفتم که دستشو زیخوردم و سر یبا حرفش تکون

 

 ...اشکم شدت گرفت یچشمام نشست که قطره ها یلباش رو



 

 ...یریچشماتو از من بگ ین_توحق نداریراد

 ......مال منیتو مال من

 ...اتچشمات...نفسات...دست

 ...گرمات

 ؟یدیفهم

 

  رون اومدمیبغضم بهم فشار اورد و از بغلش ب

  گفتم یبا بلندیتقر یباصدا

 گفته من مال توام؟ یک

 ...ن در توسالنهیمال تو پشت ا

 

 ستادی.نه ام ای.نه به سید و سیمچ دستمو چسب

 ادت رفته؟ین_اون روز روتخت یراد

  ....سندتو به نام خودم کردمیتومال من شد

 ی.رم جون بدید زیهرموقع هم که بخوام با

 ؟یدیفهم

  یمی...ارامش بچگیمیتو عشق بچگ

 ...یلعنت یتو مال آغوش من

 

 ...گفت من فقط عروسکشمیم میرمستقیکرد...غیباز داشت نابودم م

 د باشمیست من بایش نیه و عسق واقعیتختش خال یمن فقط واسه تختشم...وقت

 

 ...شدینم ین همه حقارت و پستیا یجلو یباشم ول یخواستم قویم

  رفت یاهیکه حبس شده بود باالخره کارخودشو کرد و چشمام س یبغض خفه کننده ا

  زانوهام افتادم یرو

 ...ده شدمیر بغلمو گرفت و توآغوشش کشین زیکه تند راد



 ...کردم یحرکت لباشو کنار گوشم حس م ین شده بودولیسرم سنگ

 ...چولوم....پرنسس کوین_تو نفس منیراد

 

*...*...***...***...*** 

 ....آراد افتاد یچشمامو باز کردم که نگاهم تو چشما

 

 ؟یخوب-آراد

  بود یبه ایجون دورمو نگاه کردم....اتاق غر یب

  بود ین اتاق زرشکیزاید

 

  نجا کجاستی...اینهال_مرس

 ...یمهمون یاز اتاق ها یکیآراد_

  پسرعموت اومد دنبالم و گفت حالت بدشده

 نجایاوردمت ا

 

 باشم..ـ یخواسـتم قوینهال_م

 اما نشـ.د اون باز قلبمو خاک کرد

 

 زد وپشت دستمو نوازش کرد یاراد لبخند مهربون

 ...شهیک شبه نمیاراد_گفتم که 

 نهین کن...تحمل کن...راهش ایتمر

  سرمو تکون دادم

  ته آبقندم رو با کمک اراد خوردم

  رون رفتم که چشم توچشم مامان شدمیب بعد از مرتب کردن خودم از اتاق

 

  درشت به من و اراد نگاه کرد یمامان با چشما

  کرد و به حرف اومد یش دستیاراد پ



  حالش بد شد ینهال جان کم

  قندش افتاد

 مشون داخل اتاق ابقند بخورنین بردیبا کمک اقا راد

  وانو باال اوردیبالفاصله ل

 

 تکون داد یکرد و سر وان نفسشو ازادیدن لیمامان با د
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  زدیش بود و لبخند میبه ساغر کردم که سرش تو گوش ینگاه

  کرد ینم عاشق شده بود و رو نمیفکرکنم ا

  میدا کنینگاهمو دور سالن چرخوندم تا آرادو پ

 

  ن افتادیکه چشمم به راد

  دزیقدم م یزد و هیحرف م یبا گوش

  رو قطع کرد یگفت و گوش یزیه چیموهاش کردم و تند  یدستشو ال یعصب

  بهم زد یر کرد و لبخندیکدفعه نگاهمو غافلگی

 

  دور شونه ام حلقه شد یدم که دستینگاهمو ازش دزد

  ین...لبخند زد و تونگاهتو گرفتیآراد_افر

 !ن قدمیاول

 

  دمین رو شنیراد یقش زدم که صدایاز تشو یلبخند

 دکتر ین_اقایدرا



 دیآراد_اراد هستم...راحت باش

  رو به اراد گفت یحواله ام کرد و ول ین نگاه خشمناکیراد

  دارم یبا شما حرف خصوص

 ...دیاریف بیلطفا تشر

 

 رسمیگه خدمت میک رب دید من تا ییآراد_حتما...شما بفرما

 ...مونمین_منتظر میراد

 

 بهم کرد و گفت یآراد نگاه

  دمیام اون مطلبو مهم رو ادامه میم و مرینهال خانوم م

  گردم به رفتنش نگاه کردم یبا چشما

 ...جلل الخالق کدوم مطلب

 

*...*...***...*** 

 

 ...خوردیدستاشون تکون نم ینگاهم از رو

  دنیرقصیدست تو دست هم م

 

  گذروندین گذاشته بود و با لبخند همه رو ازنگاهش میگردن راد یروشا سرشو تو گود

 

  داغ شد یکس ین انداختم که گوشم از هرم نفساییرمو پاس

 

 بانو؟ یدیدن میآراد_افتخار رقص
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 ...ن دور کمر روشا در گردش بودین دست دراز شده آراد و دست حلقه شده رادینگاهم ب

 

 کنم؟یچرا من دل دل م

 گستید یکیاالن توبغل راحت کنارم گذاشت و  یلین خیراد

 

  دست آراد و گرفتم یم ناگهانیک تصمیتو 

 ...م وسطیباهم رفت

 

  زد که توجه همه بهمون جلب شد یغیساغر ج

 

  ن و روشا سرجاشون نشستنیراد

  کرد یمامان با ذوق آهنگ مورد عالقمو پل

  میمردونه اراد دور کمرم حلقه شد و شروع به تکون خوردن کرد یدستا

  لکسیوم و رار یلیخ

 ...نگاهمو به شونه اراد دوخته بودم تا هرز نره

 

 ...کنمیز بودن اندامت رو حس میآراد_االن ر

 ن حق داره نتونه ازت بگذرهیو راد یهست یبغل یلیخ

 

  با ترس بهش نگاه کردم

 باهات ندارم یآراد_نترس...من که کار

 

  دیقم رو بوسیک شقیل شد و گوشه ابروم نزدیسمتم متما

 ستادمیشممو بستم واچ

  لم غرق کردمیموبا یک اراد نباشم و خودمو تو بازیکردم نزد یتا اخر شب سع



  وفتادین یاتفاق یتا سه روز بعد از مجلس نامزد

  دمیعقب افتاده رو از بچه ها پرس یبرگشتم مدرسه و درسا

 

  میکالس بود و گفته بود که حتما بر یاز بچه ها یکیامشب تولد 

  نه کردمیلباسم توآبه  ینگاه

 ....کوتاه تا زانوم یپفک یپرنسس یک لباس صورتی

  ک تل ست لباسمیخته بود با یموهامم لخت دور ر

  دمیمم پوشیپاشنه بلند عروسک یکفشا

 مات یک رژ لب صورتیشم نداشتم جز یآرا

 

 دمیلباسم پوش یبلند کرممو رو یدم پالتویلباسامو که پوش

 

  ینهال_ماماان کار ندار

 

  مامان_نه فداتشم...برو به سالمت

 اد دنبالتایشب زنگ بزن بابات ب

 

 ...نهال_چشم

 

  رون زدم که شماره ساغرو گرفتمیاز خونه ب

  هنوز بوق نخورده بود که وصل شد

 

 خبرمرگت من توکوچه ام یینهال_کجا

 

  نهال یساغر_وا

  ا سمت خونه مایاروم ب

  رهیبگ یم تاکسنجا داداشیا ایشه...بینمون روشن نمیماش



 

  خاک توگورت ینهال_وا

 زنمیمن پاهام لخته دارم سگ لرز م

 

 کهیا...نزدیساغر_بدو ب

 

  و روش قطع کردم و شروع کردم تند تند به طرف خونشون رفتنیبا حرص گوش

 

 ...ادیپشت سرم م ینیحس کردم ماش

  افتاد ین نارنجیه ماشیاروم سرمو چرخوندم که چشمم به 

 

 ....افتادترس به جونم 

 ...ستادیقدمامو تند تر کردم که گاز داد و جلو ترم ا

  ن باز شد و صداش توجهمو جلب کردیخواستم راهمو کج کنم که درماش

 

 ...ا باال نهالین_بیراد
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  صورتم کردم و رفتم اون طرف کوچه یاخم چاشن

 

  دیتمو چسبقدماشو تند کرد و مچ دس

  نهال یکنین_چرا مثل بچه ها لج میراد

 ...ا سوارشو واجبهیب



 

  دمیت دستمو  عقب کشیبا عصبان

  یتو هنوز بچه ا یگفتیزدم میست تا من حرف میادت نینهال_اره من بچم...

  مهین کاراهم بخاطر بچه بازیخب من بچم...ا

  یبعدشم مگه تو ناموس ندار

  یار...عشق و خانوم ندیزن ندار

  تیبرو دنبال زندگ

 ...ر مارو به سالمتیتو رو به خ

 

 خواستم به راهم ادامه بدم که باز مانعم شد

 کنم لج نکنین_نهال خواهش میراد

 کارم واجبه...باشه؟

 

 شده آره؟ ینهال_آهان...البد تخت خال

 س دهنده توام؟یمگه من سرو

  کنم یخوام ازدواج کنم و زندگیر...من مینخ

   دوستش دارمکه  یبااون

  گمیخ عقدمو بهت میتار یبزود

 اخه من عاشـ

 

  ن بردم و سوارم کردیتو صورتم زد و کشون کشون به طرف ماش یمحکم یلیهنوز جملم تموم نشده بود که س

 

 هنوز مات بودم...منو زد؟

  ادش بلند شدیت فرمونو تودستم گرفتم که فریدم  و با عصبانیبه طرفش چرخ

 

 وونه...بتمرگ سرجاااتید ینکیکار مین_چیراد

 



  بغض کردم و اروم گفتم

  کنم دست از سرم برداریخواهش م

  یعذابم بد یخوایچرا م

  ؟یکم نبود سکتم داد

 یالک یعاشق یکم نبود اون همه دروغ و ادعا

 ...ینابودم کرد

  ت غرق شده بودمیلم ساختگیتو ف یلی...من خ یاره اره نابودم کرد

  نت غرق شده بودمیعاشق دروغ یتو چشما

 یو من زندگ یکرد یم یتو باز

 

  دینو نگه داشت و به سمتم چرخیع ماشیسر

 نکردم یچ مخالفتیدستامو گرفت که ه

 ... دستاشو دوست داشتم یچقدر گرما

 ...دلم واسه آغوشش تنگ شده بود

  ر چونه ام زدیدم جلو ودستشو زیاروم کش

 

  نگاهشو به گونه ام دوخت

  دیگونه ام بوسچشماش تر شد و 

  کبار نه دو بارینه 

  یدر پ یچند بار...پ

 ....کرد یغرق بوسم م یاخ...عاشق لباش بودم وقت

 ....کاش مال من بود

 الت بشمیخیتونم بیچرا من نم

 

 ....یالم بشیخیب یکنین_غلط میراد

  د  و زمزمه کردینگاهش کردم که باز لپمو بوس

 ....خدا دستمو قلم کنه



 

  م چسبوندیشونیپ شو بهیشونیپ

 ...ن_خدابکشتمیراد

 ....خدا لعنتم کنه

 

  دیکش یقیسرشو تو گردنم کردو نفس عم

 ....یزندگ ین_اخ...بویراد

 

 ...عقب یشه برینهال_م

 

 ...ین_نه...مال خودمیراد

 ؟یشه به حرفام گوش بدینهال م

 شه عمرم؟یباشه ش
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  ه زدیش تکین ولم کرد و به صندلیدم که رادیبا لجاجت عقب کش خودمو

  و زدیخواستم درو باز کنم که قفل مرکز

 

 ...رقابل باوریب...غیعج ییه جورایشد... یز اتفاقین_همه چیراد

 ...لمم هستیف یاد...ولیادم نمیازاون شب  یچیمن ه

 که من پدر بچه روشام یلمیف

 

 ...گهیم یدم چیفهم ینم



  ندارم ی؟شرمنده من عالقه ایکنیف میداستان تعرنهال_

 خوام برمیم یاگر اجازه بد

 

  نو روشن کردید و با لبخند ماشیبه سمتم چرخ

  برمتیخودم م یبر ین_هرجا بخوایراد

 باشه؟

 بگو بهت بگم یدن داشتیهروقت حوصله داستان شن

 باشه؟

 

 نو به حرکت انداخت و شروع کرد به خوندنیاروم ماش

 

 ن کمونیرنگدختر 

 ماه هزار آسمون 

 روشنه عشق یچشما 

 تو صورِت کهکشون 

 مات چشماش یِ سبز

  جنگِل ناِب شمال 

 

 شش روز و شب و ماه و سالینداره پ یمعن

 

  بندیب سیگونه ها س

 خندهیلباش م یگست وقتیک جور دیا یلب نگو قنِد قنده دن

  دختر بارون اسمش بهاره

 لنگه نداره....لنگه نداره

 فکر رفتن تو فکر راههتو 

 ه راه چاره آرزو دارهی 

 



 ....ایشه دنیر و رو میز

 ...رونیزاره بیپاشو م

 تابستون یزنن آدما تو چله یخ می 

 ...خورمیبو خودم میس

  ب و گندمیس یحوا 

 چشم حسود مردم یکور بشه اله

  گهینکن.... از ما گذشته د یریمعرکه گ

 گهیم ین دلت چیسکوت الزمه.... بب یگاه

 

 ....دختر بارون

 ...اسمش بهاره 

 ...لنگه نداره....لنگه نداره 

 ....تو فکر رفتن تو فکر راهه 

 ....ه راه چاره آرزو دارهی 

 ....دختر بارون

 ....اسمش بهاره 

 ...لنگه نداره لنگه نداره 

  تو فکر رفتن.....تو فکر راهه 

 ....ه راه چاره آرزو دارهی

 

 ...کردینگاهم م یو هکرد  یم یباآهنگ هم خون

 ....زدنیره تنبک میبه پا بود...داشتن توش دا یتو دلم ولوله ا

 تفاوت باشم؟ یم باشم و بیش همه هستیشه پیاخه مگه م

 

 ....یبر یخواید کجا مینگفتم و اونم نپرس یچیمن ه

 

 ...خوندین برام اهنگ میم و رادیدیابون چرخیفقط تا ده شب توخ



 

 ...مید کجام بگه باهم جشن تولدیرونم و اگر مامانم بهش زنگ زد و پرسیدم که ببه ساغرم اس ام اس دا

 

 ن_نهالیراد

 ...نهال_جان

 

گونه ام چسبوند و  یرانه  لباشو رویک حرکت غافلگیع رومو سمت پنجره کردم که تو ید که سریاز دهنم پر یچ فکریبدون ه
 ..دیپرحرارت بوس

 ...حرکت مونده بود یر داد و بییبه لبم تغلبشو از لپم  یدم که جایسرمو عقب کش

  چشمامو بستم

  خواستمیم یلیخواستم...چرا دروغ...خیم

 

 ...م بودیافتنیدست ن یایطعم لباش رو
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 ....ش جفتمونو از جا پروندیاهام غرق بودم که زنگ گوشیتو رو

  ه زدمیتک یدم و به صندلینگاهمو ازش دزد

 

  دمیشو شنیر لبیحرف ز

 ...ن_لعنت بهتیراد

 نهال؟

 

 ...نهال_بله

 



 خونه؟ یرین_میراد

  منو رسوند خونه یم ساعت با سرعت سرسام اوریفقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم که کمتر از ن

 

  ستاد تا وارد خونه بشم و بعد رفتیوا

 ...دونه...حتما خونه عمهیکجا رفت خدا م

 

  رون دادم و از پله ها باال اومدمیاه مانند ب نفسمو

 

  دیدنم پشت دستش کوبیمامان باد

 ؟یشد یختین ریمامان_دختر چرا ا

 

 ؟یه کردین...گرییخته پایش چشمت ریارا

  رژ لبت دور دهنت پخش شده

 جشن تولد؟ یرفت یمطمئن

 

 ه قسمتش نبودین ی...حواسم به ایوا

 

  هینهال_مامان جان دعوا چ

  میطنت بچگانه کردیکم شینجا فقط او

 ساغر اب پرتغال زد توصورتم

  میگه کردیتودهن همد یوه زورکیم

  میکرد یچالش باز

 

 مامان به ظاهر باور کرده بود

  اروم وارد اتاقم شدم و لباسامو ازتنم کندم

 

 ...فیخدا لعنتت کنه دل ضع



 ره باال؟یتمت میش رینیبی...اخه چرا میچرا عاشقش

 ...یکوبینم میاون به س ی...چرا برایکنیموونم یچرا د

 

 ...ختیصورتم ر یاشکام رو

 چشمامم قرمز شده بود

 ...ختمیریدم و اشک میمالیصورتم م یر پاک کنو رویش

 

  میامک گوشیپ یبا صدا

 ...د و باز کردمین دستم لرزیدن اسم رادیبهش نگاه کردم با د

 

 ..عکس من بود

  دمیگرفته بود که نفهم یک

  م بود که رژم تا فکم اومده بودم رخین

  م زدم کهین گریب یلبخند

 ...نگیپیتا یرفت رو

 

 د و ساکن شودیهرکجا عشق آ 

 هرچه ناممکن بود ممکن شود

 موالنا-

 ر و رو شدیخوندم و دلم ز

 

 ...لبخند اکتفا کردم یموجیک ایبه فرستادن  یول

 ...م زنگ خوردیبالفاصله گوش

  دمچشممو بستم و با خودم لب ز

  کنمیا...خواهش میفقط امشب...خدا

 .... م موندهینیعطرش تو ب یهنوز بو

 



  میهم باش یا برایب ن_یراد

  تو یمن برا

  من یتو برا

 باشه؟

 

 ...ه همون پوزخند بودیشتر شبیزدم که ب یلبخند تلخ تر از زهر

 

  د باز ادامه دادیسکوتمو د یوقت

 انقدر خوبه که بخوام یک ن_یراد

 !ت داشته باشم بجاتاونو دوس

 

 ...اوردم و بغضم شکستیطاقت ن

 

  کردمیه میگر ینه چندان بلند یبا صدا

 ...شه عمرمین_نهال...شیراد

 ...ه نکن....توروخدایگر

 ایا توبالکن...بیب
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  کردن یتم میپاهام هدا

  ن سرجاتیگفت خفه شو...بشیمغزم م

  نه...نگاهش نکن...براش ضعف نکنبگو 

  از دور قربون صدقش نشو



 ...فهمهیصاحاب م ین دل بیمگه ا یول

  کار کنین قلب واموندم منتظره من بگم چیمگه ا

 ...خوادشیبند بند وجودم م

 بند بند وجودم  بهش کشش داره

 

 ...نه اش شدمینه به سیدر بالکنمو باز کردم که س

  س از اشکمیصورت خن اوردم و با ییمو پایگوش

  س شده بودن رو باز کردمیشورم خ یکه از اشکا ییلبا

 اروم لب زدم

 

 یعنیحس خوب  نهال_

  دن صداشیشن 

 ای      

 !امشیدن پید 

 

 دستشو دور کمرم انداخت و به خودش فشارم داد

  دمیق کشینه مردونش چسبوندم و نفس عمیمو به سینیب

 

   و از دست بدمن اغوش مردونه ریخوام ایاخ....نم

 اایخدا

 

  ه نکنیقربونت برم...گر ین_الهیراد

 ...نینفس راد

 ...د که سرمو باال اوردم زل زدم توچشماشیفکم لرز

 ...س از اشک بودیصورتش خ

 

 ؟ینهال_واقعا دوستم داشت



 

 ن_راستشو بگم؟یراد

 

  لرزون گفتم یچشمام پر از اشک شد و با لبا

 ا.ره

 

 ...ن_من دوستت ندارمیراد

 ...ستمیعاشقتم ن

  بگم خب یچجور

 ...وونتم...چشمامم دنبالتهیمن د

 ...ارمینفس کم م یستین یوقت

 

 ... ه خداستین هدیاغوشت بهتر

 !نهالم...نهال من باش

 

 ...دمینش فشار دادم و بوسیقفسه س ینش چسبوندم و لبمو رویسرمو به س

 

  شمه ازش لذت ببرمیخوام تا پیم

  شو...عطرشوره کنم وجودیخوام ذخیم

 

  تخت انداختم یه حرکت هولم داد داخل اتاق و رویتو 

  مه زد و بادستش شونه هامو محکم گرفتیروم خ

 

  بغض دار مردونه اش لب زد یبا صدا

 دمایفکرنکن نفهم

 

 و؟ینهال_چ



 

 ...نوین_ایراد

 ...دی.نم چسبوند و محکم بوسیع لبشو به جناق سیبعد سر

 

 heartنوشته دست#

 کوتوله هاپرنسس و 

 81نهال_#

 

 

  شدین میینم باال پایجان قفسه سیاز ه

 

  حرکت بود یه زد ...اروم و بین سرشو به گردنم تکیراد

 

  کنمین_احساس ارامش میراد

 ...استین اواز دنینفسات قشنگ تر یصدا

 ...جهانه یین الالیبوم بوم قلبت بهتر یصدا

 

  وونم کنهیخواست دینفسم حبس شد...امشب م

 ...شمهیچه خوب بود که االن پ یول

  ن موهاش کردمیدستمو باال اوردم و ب

 

 کردن باموهاش بودم یمثل قبل...عاشق باز

 

  دم تا صورتم مقابل صورتش قرار گرفتین کشییاروم خودمو پا

 

  له براق بهم زل زده بودیچشماش مثل دو تا ت

 



 یدونین_میراد

 

 ینهال_چ

 ر ارامشین_که من کنار تو درگیراد

  دور از تو دنبال ارامش

 

  هم فشار دادم یدم و چشمامو رویلبمو گز

  کردیحرفاش فقط داغونم م

 ...دنیه حرفاش دقم میاداوریش...یخال یفردا جا یاالن نه...ول

 

 ...س شدن لبام خودمو دستش سپردم و تو تنش حل شدمیبا خ

 

 *...*...***...***...*** 

 

  باز کردمه گردنم چشمامو یصبح با درد توناح

  شب تنم گر گرفتیه اتفاقات دیاد اوریبا 

 

 دمین بار طعم رابطه رو چشیدوم یبرا

 

 ....ن افتادیه رادیخال یغلت زدم که چشمم به جا

 

 ...یچگیخت...حس بازیر یدلم هر

 ...تو ذهنم اکو شد ین بار کلمه تخت خالیهزارم یبرا

 بود...لعنت بهت نهال یاره تختش خال

 ...فتیخاک تو سر ضع

 

  ن اومدمییازتخت پا



  ستادمینه ایا  یرو به رو

  ه گردنم افتادیچشمم به کبود

 

 ...ن تر رفتیینگاهم پا

 ....نه هام...کبود بودیس یرو

  ج رفت....زانوهام شل شدیسرم گ

 ...پارکت ها افتادم یخت و رویگونه هام ر یاشکام رو

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 82نهال_#

 

 

  ن افتادیس شدن صورتم چشمامو باز کردم که نگاهم به رادیا خب

 

 ؟ یدین_باز ترسیراد

  م نگهت داشتمیمن فقط واسه تخت خال یفکرکرد

  گهیم یدم چیفهمیج بودم...نمیگ

 از دستش ناراحت بودم یلیدونم خیفقط م

 

 دیم رو بوسیشونیهم فشار دادم که خم شد پ یچشمامو رو

 ...ن بودیریش یلیت...خخیتودهنم ر یعیز مایچ

 

 ...خستم یلیکردم خیمزه کردم....احساس م

 ...ن بودیبدنم کرخت و سنگ

 ن موهام کرد و اروم نوازش کردیدستشو ب

 



 ....رفتم یقین شد و توخواب عمیکم کم چشمام سنگ

 

 

 *نیراد*

 

 ن نگاهمو سمتش انداختمیزش گذاشتم و اخریم یکه نوشته بودم رو ینامه ا

 

  رون زدمیدشو برداشتم و از خونه بیسف یمانتو

 

 ف بوده پزنسس کوچولومیچقدر ضع

 

  م بودیزندگ ین  از شباین بهتریشب دومید

  تووجودش حل شده بودم یوقت

  ا.ه و ناـل.ه اش از وجود من بود یوقت

  س حس نکرده بودمیه رئیتو شرکت به عنوان  یچوقت حتیکه بهم دست داده بود ه یاحساس تکبر

 

 

  رسهیرمنه و با من به اوج لذت میکردم من مالکشم...االن زـیحس م یوقت

 ...ا تو مشتمهیکنم...اخ که انگار دنیک میمنم که اونو ت.حر

 

  دمیق بو کشیم چسبوندم و عمینیمانتوشو به ب

 

 ....اخ من به فداات

  کردم تا گلوم صاف بشه یم سرفه ایزنگ گوش یبا صدا

 

  به شماره جواد افتاد به صفحه کردم که چشمم ینگاه

 



  ع وصل کردمیسر

 ن_سالم جواد...چه خبریراد

 

 ش منیخوب...خودتو زود برسون پ یجواد_خبرا

 

 ن_حدسم درست بود؟یراد

 

  گمیا بهت میجواد_نه...ب

  رو قطع کرد یع هم گوشیسر

 

 دیکوبیوار میقلبم به شدت خودشو بع در و د

 

 ارمین درباز همشو یه پدریکه اگر ثابت کنم.... یوا

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 83نهال_#

 

 

  ن بار نامه رو خوندمیچندم یبرا

 ...نببخش نهالیراد

 ...افتاد یوفته ولین ما بین اتفاق بیشب ایخواستم دینم

 ...منو حالل کن

 ...من مالکتم یول یهست یتو دختر خوب

 ...یجز من باش یگه ایبا کس د یتونیکه نم یدونیم

 ...ید وارم از حرفام ناراحت نشیام

  م سراغم اومدیالیاون شب با روشا قهر بودم و عشق خ



 ...ید درقبالش جانم نگینهال....شا

 ...من یول

 !فقط ببخش

 

 ...سش کردیکاغذ و خ ید رویاشکم چک

 ...نه به خودم نگاه کردمیبه خودم توآ

 ...نقدر مظلوممیچرا ا

 ...شدیتازه حالم داشت خوب م

 ...م و رفتیرااا اومد تو زندگباز چ

 ...ک شب باز حالمو دگرگون کردیفقط 

 

  دمیبه طرف حموم رفتم و با هق هق تووان اب سرد دراز کش

 ...رونیام بیخواستم بینم ید ولیلرزیبدنم به شدت م

 تـ.ن فروش شده بودم یچقدر حقارت...مثل دخترا

 

 ...ه اب تمام بدنم سست شده بودیاز سرد

 ...تو تنم نمونده یکردم جونیه کردم که حس مینقدر گریا

 

 ...نتونستم و زانوم خم شد یرون بکشم ولیکردم خودمو از وان ب یکه به درحموم خورد سع یبا ضربه ا

 

  زدنیبدنم م یرو یمحکم یسر و بدنم انگار شلق ها یختن اب گرم رویاروم اب داغو باز کردم...با ر

 ...رون اومدیب یاز کرخت ر اب اروم شد ویبدنم اروم اروم ز

 

 ...ساغر تکونم داد یتختم انداختم که صدا یخودمو رو

 

 نهال؟ یساغر_باز با خودت چکار کرد

  افتاد یو چه اتفاق یاون شب کجا رفت یدی...نفهمیومدیتولد که ن



 ...ن وسطهین پاش ایمطمئنم راد یول

  شناسمیحال داغونت رو م

  شده یفقط بگو چ

  ...من مثل خواهرتمبه من بگو نهال

 

  دم و لب زدمیدماغمو باال کش

 ...نیخواستم تنها باشم همی....میچینشده...ه یزیچ

  ادامه دادم یبغض کردم ول

  وفتادهیم نیچ اتفاق خاصیه

 نیهم به حال بد من نداره...هم یچ دخلینم با عروسش خوشه...هیراد

 

  ساغر سرشو خم کرد و زل زد توچشمام

  د و لب زدیگونه ام سر خورد که ساغر سرمو تو اغوشش کش یه رواشکام دونه دون

 رمیتت بمیمظلوم یبرا یاله

 

 زدم و لب زدم یهق

 یرحم یب

  یفهمیگه نمیبا دل من و تو د

 

  ر نم بارونویادتو زیابون و یه خی

  کشه منو داغونویداره  م

  التین خیست ....عیتوکه ن

  ....ییتنها

 ...ـ یین تنهایزنم توقلب ایم

  ....کن یه کاری

 ...یینجایبزار حس کنم هنوز ا

 



 ...شه اون رفت...اخرشیدلم باورش نم

 ...کردم دارمشیتوهم زدم که فکر م

 

 هق هقم اوج گرفت که ساغرم پا به پام هق زد

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 84نهال_#

 

 

clubsده روز بعدclubs 

 

 

  نه به خودم کردمیتوآ ینگاه

  یاسیو دامن کوتاه کت 

  ن قرمزینافم با نگ یبا گردنبند بلند تا رو

 

 ...دیکشیشتر به چشم میدم ظرافت پاهامو بیساق بلند سف یسرم جمع کردم و جورابا یباال یاسیک ربان یموهامم با 

 

 ...دور خودم زدم یچرخ

 ...ومدمیشه به چشم میباتر از همی...زیعال

 

  نگاهم به عمه افتادن رفتم که ییاروم ازپله ها پا

 ...کرد ین که کنار نشسته بودن نگاه میبا غرور به روشا و راد

 

 ...نهال_عمه جون

 عمه_جانم



  شهیان...خوشحالم که روشا داره خوشبخت میبهم م یلینهال_خ

 

 ...به خودش گرفت یبهم کرد و چشماش رنگ مهربون یعمه با تعجب نگاه

 

 ...بایعروسک ز ی_مرس عمه

  کمرم گذاشت و به خودش فشردم دستشو دور

 !زدل عمهیه خودت عزیشاهلل خوشبختیعمه_ا

 

  زدم و به سمت بابا رفتم یلبخند زورک

  کنارش نشستم

 ...چرا دمغه ین قشنگیبابا_به به گل دختر بابا...دختر به ا

 

 ...گونه ام کاشت یرو یسرمو باال انداختم که بابا بوسه ابدار

 

 heartنوشته دست#

 کوتوله ها پرنسس و

 85نهال_#

 

 

 ...رانیان قرار بود از لندن برگرده ایم چون دایهمه جمع شده بود

از دست داده بود و با خانواده عمو بزرگ شده بود که البته از سن  یان بچه خواهر زن عمو بود که پدر و مادرش رو توبچگیدا
  اده عمو سر بزنهکرد و االن اومده به خانو یخودش تولندن زندگ یکنار عمو یسالگ۱۲

 

 زن عمو بهم اشاره کرد برم کنارش

 

  اروم به سمتش رفتم که دستشو دور گردنم انداخت و لب زد

 ...ایدونه ازاون رقص خوشگالتو انجام بدیخوام امشب یم



  ایخوشگلتو با موهات ب یبترکون...از اون ناز و عشوه ها یحساب

  خوام پسرم امشب شاد باشهیم

 دوست داره یلیخ یرانیاون رقص ا

 

 ن لباس؟یزنعمو اخه باا ینهال_ول

 ...زمیگه عزیار دیزن عمو_بهونه ن

 تکون دادم و برگشتم سرجام که زنگ خونه به صدا دراومد یسر

  ییخواست رقص اول مراسم اجرا بشه بعدش مراسم اشنایخودمو اماده کردم...زن عمو م

 

  کردم یپل یمیآهنگ اروم و مال

 ...ن افتادیک لحظه نگاهم به رادی یدم...برادن کریشروع به رقص

 

 شتر کردمیزدم و عشوه هام رو ب یسمتم انداخت که پوزخند ینگاه خشمناک

  کردم و سرجام نشستم یم هنریدست اروم تعظ یتو  حس بودم که با صدا یحساب

 ...ان افتادینگاهم تازه به دا

 ...که جلوش بلند بود و کج به سمت باال زده بود ییخرما یبا موهاروشن  یقهوه ا یار روشن و چشماین پوست بسیبرخالف راد

 

 سالم تکون دادم یبه معنا یسر

  که جوابم رو بلند داد

  ن انداختم که باز ادامه دادییبا خجالت سرمو پا

 د؟یکنینم یبا رو معرفین خانوم زیان_ایدا

 

  بنده یگم دخترعموین_با افتخار میراد

 !نهال

 

  و بهم دوخت و اروم به سمت جلو خم شدرشیان نگاه خیدا

  پاش گذاشت و لب زد یرو یدستاشو با حالت قشنگ



 شونه!نیشد ایکولم سوار م یومد و ازپشت رویشه میکه هم ییپس همون خانوم کوچولو

 ادته که اره؟ی

  یگفتیم یدیکشیو موهامو م ینشستیکولم م یاط رویشه توحیهم

 !خوامیگوگوالت م

 

  زدم و خجول گفتم یخندگفت...لب یدرست م

 ... زهیشرمنده...بچه بودم..خداروشکر اونقدر زور نداشتم که موهاتون بر

 

  دنیباحرفم همه بلند خند

 ...اتیباتراز بچگینمت...زیبینکه دوباره میان_خوش حال شدم ازایدا

 

 ...ق و جذاب داشتنید دو تا چاله عمید که صورت گرد و سفیبالفاصله خند

 

 ...رتش مونده بود و محو اون دوتا چاله بودمصو ینگاهم رو

 ...شد ید چه ناز میخندیم یوقت

 

 گم نهال لپ تاپت درست شد؟ین_میراد

 

  با اخم گفتم

 مگه چش بود که درست بشه؟

 

  ن با حرص دستشو فشار دادیراد

 ...کنهیبوردش درست کار نمیک یکنین حس مین_خودت بهم گفت افتاده زمیراد

 

 ..دروغشزدم به  یپوزخند

 !نهال_نه خداروشکر  حسم اشتباه بود..سالمه سالم

 



 یاگر بزارم ازم سوءاستفاده کن یکور خوند

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 86نهال_#

 

 

 م سرگرم کردمیتا اخر شب خودمو با گوش

 ان افتادیکنارم سرمو باال گرفتم که نگاهم به دا یبا حضور کس

 

 کنارتون رو اِشغال کنم؟ یالخ یان_اجازه هست جایدا

 

 دمیزدم و خودمو عقب تر کش یلبخند ساختگ

  دییالبته..بفرما-نهال

 

  م کردم و رفتم توتلگرامیدوباره سرمو توگوش

 ...ن بودیساغر انال

  کردم یخودم حس م یان رو روینگاه کنجکاو دا یام زدم و مشغول چت باهاش شدم ول یبهش پ

 

  وندم و مچ نگاهشو گرفتمه سرمو چرخیاز ثان یدرکسر

  نگاهشو ازم نگرفت یره بود و حتیصورتم خ یرو

 

  نه و بسوزهین ببیزدم تا راد یلبخند پرعشوه ا

 شده؟ یزینهال_چ

 

  کردم یان_نه...داشتم نگاهت میدا

 دونمینهال_اوهوم م



 ....یناز و خوشگل یلیان_چون خیدا

  دیکشگونه ام  یاروم انگشت اشاره اش رو جلو اورد و رو

 ....یدار یفیان_چه پوست لطیدا

 ...ت کردهیخدا نقاش

 

  دمیسرم و عقب کش

 !نهال_نظر لطفته

 ....شدیم یداشت خودمون یادیز

 ...ومدیخوشم نم

  اروم از کنارش بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم

 

 

*...*...***...***...*** 

 

 ...دمیه شدم و باز خوابال مدرسیخیب یو خواب الودگ یاز خستگ یدارشدم ولیصبح ب

 ...سال اخرم بود و چندان برام مهم نبود

 

  دمیبا لذت سرمو توبالشتم فرو کردم و خواب

 

  غ مامانم از جام بلندشدم که دست به کمر بهم زل زدیغ جیبا ج

  مامان_زود اتاقتو مرتب کن

 ...دعوتن یا کمکم شب عموت با اون پسر خارجیحداقل ب یمدرسه که نرفت

 

 بهم رفت یدم که چشم غره توپیحرف زدن مامان غش غش خنداز 

 

  بپوشم یخب خب....امشب چ

  دورم بپلکه یام...هیان بید به چشم دایبا



  منم چشمامو مل مل کنم

 ...زشت ین بترکه....با اون روشایتا راد

  کرد یان نگاه میبه دا یدم چجوریشب دید

 ان و تور کنه حاالیدا ینه چجوریالبد تو فکر ا

 

 ...گرفتم یک دوش حسابیتا عصر 

  وونه کنهینو دین موهام رادیشامپو ب یموهامو چند دست شستم تا بو

 ...امشب نقشه ها داشتم

 

 دمین پرییتخت....چند بار باال پا یدم رویحولمو دورم سفت کردم و پر

 

  د برداشتمیبا تاپ سف یک شلوار چرم مشکی

  دمیر هم نپوشیلباس ز

  سفت و خوشگل بود یخارج یابدنم مثل خانوم

  ن هم گرد و سرباال بودنی.نه هام بدون سوتیس

 یخداداد یها ییباین زیبه ا یلبخند

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 87نهال_#

 

 

  کردم یبا همه سالم و احوالپرس

  مبل نشستم یگفتم و رو یان هم خوش اومدیبه دا

  ت اتاقم رفترون اومد و به سمیب یین از دستشویراد

 

  دم که صداش بلند شدیلبمو گز یبا نگران

 ...ییبه به عجب گال



 ینارو تازه نگه داشتیا یچجور

 ...به منم بگو

 م بلند شدیگوش یهمزمان صدا

 امک زده بودیپ

 " شاهزاده من"

 

 ؟یدیا تواتاق کارت دارم...فهمینهال ب

 ...نکن یلج باز

 

 ...ان به طرف اتاقم رفتمین داینگس یر نگاه هایلبمو بازبونم تر کردم وز

 

  د ودر اتاقو بستیوارد شدم که دستمو جلو کش

 دنه نهال؟ین چه وضعه لباس پوشین_ایراد

 

  ه زدمیوار تکینه به دیابرومو باال انداختم و دست به س یک تای

 رم؟ید از شما اجازه بگیتاحاال با ید از کینهال_ببخش

 

 ...اتوین بچه بازین_نهال بس کن ایراد

 ؟یرون که چیب ی.نه هاتو انداختیس

 ستیتنت ن یچیرش هیکامال مشخصه ز

  کشهیکامال اندامتو به رخ م ین شلوار چرم سه بعدیاای

 

  دمیده بشه که پوشیخوام کشینهال_البد م

  یندار یچ ربطیبعدشم به تو ه

 مفهومه؟

 

 ...ه زدیوار کنارم تکیک دستشو به دیبه سمتم خم شد و 



 

 گه بگو؟یار دک بین_یراد

  دم و اروم لب زدمیلبمو تو دهنم کش

  نداره!واضح گفتم یچ ربطیبه توه

 

  ن_نهالیراد

  نگاه کن منو

 

  دمیسرمو باال اوردم که لبشو به لبم چسبوند و پر حرارت بوس

  از لبم گرفت یگرفت که گازیتنم داشت گر م

 

  با حرص پسش زدم که با نفس نفس بهم زل زد

  اد....ازت متنفرمیمنهال_ازت بدم 

 ک شوی؟کمتر بهم نزدیفهمیم

 خوره پسر عمویحالم ازت بهم م

 

  گلوم گذاشت و گفت ین با خشم دستشو رویراد

  جا باز نشهیگاز گرفتم تا دهنت به حرف ب

 ...یتومال من

 تونم ثابت کنمیاگر بخوام م

  شهیخرت نم یایم یعشوه خرک یکه دار یمطمئن باش واسه اون

 ...کنهیدختره دست دومو قبول نم یسرچ پیچون ه

 ؟یدی...نه دختر....فهمیتوزن

  با بغض زمزمه کردم

  یتوسرم بکوب یخواد هینم

 مگه من ه رزه ام؟هااان

 ...دادم ین کثافط کاریفقط ساده لوح بودم...بخاطر عشق تن به همچ



  یکن یاداوریخواد ینم یپس ه

 یفهمیم

 

  زد ین پوزخندیراد

 ن_عشق؟یراد

  یدتو گول نزن...تو ازمن متنفرنه خو

  وجود نداشته و نداره یپس عشق

  عشق یگیبخاطر هوس خودت بوده و االن اسمشو م

  نداره ی...فرق یه ه رزه اینه ....تو مثل 

  یان باشیبادا یخوایو راحت م یت نداریاالنم که محدود

 ؟یاره خب چرا نباش

 ....ستست که هیافه نیپول دار که هست...خوشگل و خوش ق

 !بهت چشم نداره که داره

 ی...چرا پا ندیچرا جذبش نکن

 !یه منیقرار یب ی...مال شبای...مال اتاق منی....تو مال تخت منیکور خوند یول

  د و لب زدینش کوبیمحکم توس

 ...مال خوِد خودمـ

 

 ...رفتن ینه ام فرو میر تو سیحرفاش مثل ت

 ...سوزندمیاخ که چقدر حرفاش م

 کرد!اخ خداچقدر خوردم 

 

 ـ.رون از اتـ.ـاقـ.مینهال_بـ..رو ب

 بـ..ـ..ـرو
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 سرشو جلو اورد که رومو برگردوندم

 ...گونه ام نشست که با دستم هولش دادم عقب یاروم لبش رو

 

  م زل زدمیاشک ینه رفتم و به چشمایبه طرف آ

  نه افتاد که باحرص گفتمین پشت سرم تو آیر رادیتصو

 هان؟ ینیاشکامو بب یخوایه؟میچ

 متنفرم ازت....متنفـــــــــر

 !رونیبرو از اتاقم ب

 

 رون رفتیحرف از اتاقم ب یب

  دمیلبام کش یدستمالو با حرص رو

 !گندت بزنن...خاک تو سر احمق من

 ...بهم گفت خرابم

  به در خورد ید که تقه ایگونه ام چک یاشکم باز رو

 

 ...د گفتمییدم و بفرمایر چشمام کشیع دستمال زیسر

 

 ام تو؟یان_اجازه هست بیدا

 

 !دیینهال_البته بفرما

 

  دم و تعارفش کردم تا داخل بشهیبه موهام کش یع دستیسر

  یدار یان_اتاق قشنگیدا

 

  دمیرون کشیشمو بیز ارایم یبه روش زدم و صندل یلبخند



 

 ...نیا بشینهال_ب

  انداخت و به سمت تختم رفتابروهاشو باال 

 که نداره یرادینم...اینجا بشیخوام ایان_میدا

 

 کنم ینهال_نه خواهش م

 

 ؟یان_خوبیدا

  ینهال_ممنون شماخوب

 یستیکنم خوب نیحس م یول یان_مرسیدا

 ؟یه کردیگر

 

  کردم یخنده صدادار

  ه...ههههیو گر ینهال_نه بابا....مهمون

 ...ز برداشت به سمتمیخ عیدم که سریبه گونه ام کش یدست

  مچ دستم رو گرفت

  دیک دستش چونه امو باال کشیبا اون 

 ....لبم قفل شده بود ینگاهش رو

 

 اه بهونست؟یدت؟گل و گین بوسیان_رادیدا

 نه؟ یه کردیبخاطرش گر

 

  با حرص از جام بلندشدم و گفتم

 ...ستینطور نیاصال هم ا

 !دیجا نکنیلطفا قضاوت ب

 

  رون که صداش بلند شدیا ازاتاق برم بپشت بهش کردم ت



 

 ...ان_صبرکنیدا

  یز کنیبهتره صورتتو تم

 !ر چونه ات پخش شدهیچون رژ لبت تا ز

 

  نه نگاه کردمیبا ترس به آ

  یدیدتت که ترسیان_پس بوسیدا

 

  ره شدیک لبخند حرص درار زد و بهم خی

 

  ه برگشت نداشتن حرکتم و رایتابلو کردم با ا یلیمچم و گرفته بود ....خ

 

 ن خودمون بمونه...لطفاینهال_ب

 ....ستمیاون االن متاهله!دنبال خونه خراب کردن ن
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  یباهام حرف بزن یان_اگر خواستیدا 

  شمیم یبرات شونه و سنگ صبور خوب

 ...زننیاد میچشمات غم رو فر

 ...شناسم حال چشماتویخوب م

 

 ...نفسمو کالفه ازاد کردم

 ...بهتره یلین اتاق دفن بشه خین که حرفامون توهمیهم ینهال_ممنون...ول



 

 ...ان_حتمایدا

  از جاش بلند شد و به طرفم اومد

  ان_بااجازهیدا

  دیم رو بوسیشونیخم شد و پ

 

  م باال گرفتیگفتم که دستاشو به  حالت تسل ینیه

 !ان_برادرانه بودیدا

 

  نثارش کردم و لب زدم یا چشم غره

 !خداکنه

 

  میباهم ازاتاق خارج شد

  شم نشست و گفتیع پیانم سریمبل که نشستم دا یرو

  غام بزنمیک پیاز همکارام  یکیمن به  یتو بدیشه چند لحظه گوشیم

 ...م شارژ ندارهیاخه گوش

 

  ستین ینهال_باشه...مورد

  مو تو دستش گذاشتم که مشغول شدیگوش

 ...مو گذاشت رو پامیند لحظه گوشبعد از چ

 

  امک زدهیپ یه شماره ایدم به یمو برداشتم دیگوش

 رون؟یم فردا بیبر یایم

 ....میکم باهم حرف بزنیکم حال و هوامون عوض بشه ی

 

 ...م شدیحسود ییک جورای

 ....امک زدیک دختر پیبه  یعنی



 

 !همون لحظه جواب اومد

0912...... 

 ....یام هانیاره م

 ان جواب دادی_اقا دانهال

 

  شو سمتم چرخوند و گفتیخندون گوش یان با چشمایدا

 !دادم یرون رفتن اوکیشنهادت واسه بیبه پ

 ....یمنتظرتم هان۵فردا ساعت 

 

 دادمیبابهت به حرفاش گوش م

 ؟یچ یعنی

  امک زدیه خودم به خودش پیبا گوش یعنی

 

 ستادیحرکت بود باال سرم ان که در حال یبا حرص اسمشو گفتم که همون لحظه راد

 

 !نیشد ین_چه زود خودیراد

 یکنیان....چه راحت صداش میداا
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  د که عقب گرد کرد و گفتیان شنیانگار حرفشو دا

 داره داداش؟ یرادیا

  گه...فکرکنه منم پسر عموشمیمن مثل تو د



 !داره یرادیچه ا

 

 ...حرص خوردنش شونه هامو باال انداختم یا غضب نگاهم کرد که بران فقط بیراد

 

  باهات دارم یک کار واجبیان بعد ین_دایراد

 !شرکت یایادت نره بیار بهت بگم...فرداهم یادم بی

 

 ...زدم ین لبخند از ته دلیبعد از رفتن راد

 .... نکه بخوام حرصشو دراوردمیبدون ا

 

 ...رون اومدمیلپم از فکر ب یرو یزیکردم که با حرکت چ یر میاالت خودم سیدستامو توهم گره زدم و تو خ

 

  صورتم بود رو پس زدم یان که رویدست دا

 ...یکنی...چه مینهال_هو

 ره هایادم نمیاون کار زشتتم 

 

 !ان_به هرحال من فردا منتظرتم خانوم عاشقیدا

 

 عاشق؟ ینهال_چ

 خدا شفات بده

 

 ...یچونیپخواد بیان_ هههه ....نمیدا

 !یدونم عاشقم شدیم

 !یخوایدونم منو میم

 

  ن وسطهیراد ینفسمو اروم رها کردم ...فکرکردم باز پا

  نازک کردم و ازجام بلندشدم یپشت چشم



 !فتهینهال_خودش

 

  بلند گفت یکدفعه باصدایشونه هاشو باال انداخت و 

  تار بزنمیخوام گیم

 !اطیم توحیست بریپا یک

 

 نهال_مــن

  _بدو خوشگلهانیدا

 

  مکت نشستم که روشا کنارم نشستین یاط رویع رفتم توحیسر

 ...بخونه یقراره چ یعنی یییروشا_واا

  خوشگله یلیچشماش که خ

 ...شک ندارم صداش معرکست

 

  ...ن دختر چندش بودیاوووف چقدر ا

 خواد دوتا دوتا شوهر کنهیالبد االنم م

 

 دیت کنیان_خب سکوتو رعایدا

 

 ...جان...ابهت ینم اروشا_جااا

 

 

  اد اصالیدلواپسم...جز تو به چشم نم

  وفتمیاد تو مینم باز....یبیرو م یهر کس

  همه کسم...من دوستت دارم به خدا قسم

  وفتمیاد تو مینم باز... یبیرو  م یهرکس

 



 ...ره من گفتم نهیاومد جا تو بگ یهرک

 ...من با تو جفتم من یوقت یینجایتو ا یوقت

  یینجایا یل ما دوتاست وقتا مایدن

 ...ستیا نیه روینا واقعیا

 اسممو دااااد بزن....اسممـو داد بزن

 

 دارم ینقدر وابستگیدارم... که ایا بیخوابم 

  

  ذارمی...که امروز تنهات نمیکرد یتو با من زندگ

  امون ارومهین دنیبب

 وونه... شهرم که بارونهید

 آمادست یهمه چ 

 !نهقلبامون عاشق هم بمو

 !عاشــــق هم بـمونـه

 

  شدیره میخوند به من خیکه که میهر ت

  شدیگه حس میک طرف دین هم از ینگاه راد ینیسنگ

 

 ....کرد یان نگاه میت به دایده شد که با عصبانین کشیکرد نگاه من سمت رادیره نگاهم میره خیان خیدو سه بار که دا

 

 ...بعد ازتموم شدن اهنگش همه براش دست زدن

 !خوندیقشنگ و جذاب م یلیبود....خ یواقعا عال 

 

 .....ینقدر ماهیخالت فدات بشه که ا یزن عمو_اله

 ....زمیپسر عز

 ...دیق بوسیش رو عمیشونیجلو رفت و پ

 پرنسس و کوتوله ها
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 ...م زنگ خوردین بار گوشیششم یبرا

 ...دیچیان توگوشم پیسرخوش دا یکالفه وصل کردم که صدا

 

 ؟یان_دختر مگه مرض داریدا

 ...گهیا دین منتظرتم بییک ساعته پای

 

 رونیام بینهال_من گفتم نم

  ....درسام مونده سال اخرمهیدیر میگ یچرا ه

  بشه یخوام معدلم قویم

 ...ریان جان....عصر بخیدا یدیفهم

 

 ...فون به صدا دراومدیرو قطع کردم که زنگ آ یگوش

 

  شرن بی...چه پررو بود ایوا یوا

 در انداختم یع خودمو جلویسر

  اد باالیه زدم تا بینه به پله تکیدست به س

 

  بلند گفت ین موند و با صداییپا یپله ها یجلو یول

  نهال بچه بدو....منتظرتم

  دیکنینقدر معطل میاخه شما دخترا چرا ا

 

  چشمام گرد شد...خاک برسرش کنن

  ن شاسکول برمیمگه من قرار بود باا

 ....دنیو و زن عمو حتما شنعم یوا



 ...کنن اهیکه نم ییحاال چه فکرا

 

 مامان_نهال؟

 نهال_جانم

 ؟ین پسررو معطل کردیمامان_ا

  یاد بدیشهرو بهش  یگه قرار بوده بریم

 !ک ساعته تو کوچه منتظرتهیاالن 

 

 نهال_من؟؟؟

 خواد ببرتمینه من قرار نبود برم...به زور م

 

  برو اماده شو ایمامان_عه...زشته دختر...ب

  نییپا یریگم میمن االن بهش م

 

  ن رفتییهولم داد و خودش از پله ها پا

 

  دمیمو پوشیع شلوار چرم مشکیگفتم و سر یبا حرص لعنت

  موهامم باز گذاشتم

  ون گنده زدم به سرمیبا پاپ یک تل مشکی

  سرم انداختم یدمو رویسف یشمیشال ابر

  دمیهم پوش ید پفکیک کاپشن سفی

 ...ستش یمو برداشتم و با چکمه هایمشک یدستکشا

 ....یشیچ ارایبدون ه

 بهش رفتم یان تو پله ها چشم غره ایدن داین رفتم که بادییپا

 

 ....ان_اوه مادمازلیدا

 ...ف فرما شدنیباالخره تشر



 

 ...که تودستش بود رو به سمتم گرفت ینیریک شیبه طرفم اومد و 

 

 گهیم دیا بری...بیخوام مرسینهال_نم
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  ن نشستمیتوماش

 ...ن رو قرض گرفته بودین رادیماش

  ن انداختمیماش یر جلویبه زنج یبا حرص نگاه

 ...ن و روشا کنارهم بودیک قلب باز بود و عکس رادیکه 

 

  رون دوختمیرومو ازش گرفتم و به ب

 ....رهیدونستم کجا مینمکرد و  یان با سرعت حرکت میدا

 

  اوردم و لب باز کردمیطاقت ن

 ...ینجاهارو بلدیخوب ا یلیانگار خ

 گهیبود د یازیپس حضور من چه ن

 

 ...گه حاال نق زدن نداره کهیم دیبزن یک دوریم یخواستم بریان_میدا

 ...ف کنین و کیبش

 

 ...ن افتادیذ تو در ماشک کاغیه دادم که چشمم به یتک یبا حرص نفسمو فوت کردم و به صندل

 



 ...اروم برداشتمش

 ....اوردمیسر درن یزیچ ینش کردم ولییباال پا یش بود...کمیبرگه آزما

 

 ...ان گرفتمیدم و برگه رو به طرف دایلبم کش یزبونمو رو

 

 ه؟یان_چیدا

 ؟ینیبیشه...نمینهال_جواب ازما

 ش؟یبخون یتونیم

 

 ...ان_ارهیدا

 ...وندن کردبالفاصله گرفتش و شروع به خ

 ...زد یم یکم کم اخماش درهم شد و صورتش به قرمز

 

 شد؟ ینهال_چ

 ...من بخونم یدادیگه نمیان_واقعا که نهال....حداقل دیدا

 که بهت عالقه نداشته باشم نه؟ یبفهمون یخواست

  ه هـ.ـرزهیرسم به یه که تهش میعشق و عاشق یلعنت به هرچ

 خانواده یچه با خانواده چه ب

 ...انیه از اب درمهـ.رز

  لعنت اه...اه

  نو نگه داشتیع ماشید و سریفرمون کوب یرو یمشت محکم

 

 ....هنوز تو بهت بودم

 ...ن دستاش گرفتید و گردنمو بیک بمب به طرفم پریکردم که مثل  یبا تعجب بهش نگاه م

 ....ه؟.....من تعصب دارمیتولت از ک

 ؟یفهمیم

 



  با حرص پسش زدم

 ؟یگیم ینهال_معلومه چ

 ...یاریدرم یچرا نفهم باز

 بود؟ یش چیگم جواب ازمایم

 

  زد و گفت یپوزخند رو مخ

 ...یحامله ا

 ...االنم دو ماهته

  با دستش اشاره کرد و گفت

  گهیک ماه دی

 ....شهیفرررت شکمت قلمبه م

 

 ه؟یش باردارینهال_واقعا؟جواب ازما

 ...شهی...باورم نمیوااا

 

 ...واب بودناتهـ.ر خیان_اره حاصل زیدا

 

 ...شه روشاستین برگه ازماینهال_خفه شوووووـ...ا

 احمق

 

 heartنوشته دست#
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 ؟یان_چیدا

 ...نمیبده بب



 

  ه زدمیتک یدم و به صندلینش کوبیبا حرص برگه رو تو س

 .....تو صورتم بخوره ین دادم تا بادخنکییشه رو پایش

 ... یکه الدنگ عوضیمردت

 ...شهیکردم بدنم کوه ات یت داغ کرده بودم و فکر میاز عصبانت

 ... دادمیپاهامو تند تند تکون م

 ....ن بودیتم از دست رادیهمه عصبان

 !شد واقعا واقعا از دست بدمشیباورم نم

 

 !من یاالن بچه دارم شده! اوه خدا

 ....یک دختر خوشگل مو فرفرین چقدر بچه دوست داشت....یراد

 ....رسهیشه داره به ارزوش میرم نمباو

 ... ستمیشه که من مادرش نیم یصاحب فرزند

 ...ان به گوشم خوردیمون دایف و پشیضع ید که صدایاز گوشه چشمم چک یقطره اشک سمج

 

 زم؟ی؟عزیان_نهالیدا

 ...شمیم ید...من زود عصبیببخش

 ؟یاز دستم ناراحت شد

 

 ...خوردیبهم م ین همه چاپلوسیحالم از ا

 ...ن حرفابودیسمج تر ازا ین بغض لعنتیا

  که به خاطر اون بغض بزرگ توگلوم بود گفتم یگرفته ا یبا صدا

 ...بـرو سمـت خـونـه

 

 ...ان_نهالیدا

 !نهال_لطفا

 



 !ش گرفتیراه خونه رو در پ یگه ایتکون داد و بدون حرف د یسر

 

 ...رزه×به من گفت هن بود که یه من به خاطر ایکرد ناراحت یاون خنگ احمق فکر م

 ...م به خاطر پدر شدن عشقم بودیمن ناراحت یول

 ...اهامیپدر شدن مرد رو

 !ستیگه مال من نینه که دین نشونه ایمن نه! ا یاون پدر شد ول

 

 ...هم فشار دادم یچشمامو رو

  شد چشمامو ببندم و باز کنمیکاش م

 ....ک کابوس باشهینا یهمه ا

 !ذشته ها برام بدس بفرستهن مثل گیبرم تو بالکن راد

 

 ...باز بهم بگه پرنسس خانوم

  گفت یکرد و م ینجا بود...بغلم میکاش االن ا

 ....یشه عمرمیتو ش

 

 ...میدیان_رسیدا

 

 ...نه زن عمو شدمینه به سیاده شدم و تند ازپله ها باال رفتم که جلو واحد خودمون سین پیع از ماشیسر

 

 ....چقدر سرده ینهال_وا

 ...خ کردیو چشمام دماغ 

 

 .... یع تو سرما نخوریزم...برو سریعز یزن عمو_اله

 ... چشمات قرمز شده

 

 ...زدم و رفتم تو یلبخند زورک



 ...دمیتختم دراز کش یوارد اتاقم شدم  بالباسام رو

 

 شدیخورد و حسادتم دو چندان میچ میتوهم پ یه یین لباس شویدلم مثل ماش

 

 ...ن رو حس نکرده بودمیه از دست دادن رادیزمعنن حد این لحظه  تا ایتا ا

 پرنسس و کوتوله ها

 93قسمت ادامه#

 

  پ کردمیمو برداشتم و شروع به تایگوش

 شاهزاده من

 ...م؟نهین...مرد زندگیسالم راد"

 ...مرد دخترعمه ام

 ...!یمن یاهایتوفقط مرد رو

 !...ساده لوحانه ام یزندگ یعشق واقع

 !زمیم و دخترعمه عزین موجود زندگیتر یتو دوست داستن گم بهیک میک...تبریتبر

 !ده پر از عشق و برکت باشه براتونیقدم نو رس

 

 ...باز ادامه دادم یم ولیصفحه گوش ید رویقطره اشکم چک

 

 !چه توبودم رو به ارامش برسونه پسر عمویت رو محکم تر کنه و من بخت برگشته که بازیشاهللا که عشق واقعیا

 

 ...کردم یه میگر یها ید و هایبغضم ترک

 ....م زل زدم و سندش کردمیس گوشیبه صفحه خ

 

 "ل داده شد شاهزاده منیتحو"

 یدلم از چشمام با صاعقه ها یابر یدم و به سقف زل زدم و اجازه دادم هوایتخت دراز کش یرو یصفحه گوش ین جمله باالیدن ایباد
 ...بلند خارج بشن



 

 ...باشه توراه یآفتاب یید فردایشا

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 94نهال_#

 

 

 م زنگ خورد و اس ام اس اومدیهزاران بار گوش

 ....جواب نداد یول

 

 ...لنت کردم و زدمش توشارژیسا

 ... خودمو توحموم انداختم

 ...دوش اب داغو باز کردم...دونه دونه لباسامو از تنم خارج کردم

 

 ....اه بخت شدمیورم...سخواستم تنمو از گناه بشیم

 سرم اوار شد یک دفعه رویدام یهمه ام

  ن بار با صابون شستمیک بار نه دو بار چندیکل بدنم رو نه 

 

 ...حموم رو پر کرده بود یهق هقم فضا

  ختمیع برداشتمش و تو مشتم رید افتاد...سرینگاهم به تا 

 ....زدمیدم و هق میکشیبه بدنم م

 ....مز شده بودسوخت و قریپوست بدنم م

 ....خت نگاه کردمیرین میزم یکه رو ییخودم گرفتم و به کفا یع دوشو رویسر

  اروم لب زدم

 ....دیه منم ببریعفت ید...بید....گناه منم باخودتون ببریبر

 



 ...پچ پچ بابا و مامان به گوشم خورد یدم که صدایکش یقیرون اومدم...نفس عمیاز حموم ب

 

 ؟یگیم یبابا_جد

  کنن ید هرچه زودتر عروسین ... باییم پاین_اره بابا...خود روشا اومد باال دعوتمون کرد شب برماما

 

 ...کنهیبابا_اقاجون اگر بفهمه خون به پا م

 

 ....گفتن یه روشا مین و باردارینا داشتن درباره رادیهوووف ا

 ...نییرم پایگه بهش فکرنکنم...شبم نمیخواستم دیم

 ...جونمیبپ یه جورید مامانو یبا

 

  سرهممو تنم کردم یلباس خواب صورت

 

 ...هم به ناخن دست و پام زدم یدم...الک صورتیموهام رو سشوار کش

 ...ام ها همرو پاک کردمیم رو برداشتم....بدون خوندن پیگوش

 ....ر دادمیینم اسمشو از شاهزاده من به پسر عمو تغیشماره راد

 ...لم دادمکاناپه  یرون رفتم و رویاز اتاقم ب

 

 ...دیچیر خطر توگوشم پیمامان مثل آژ ین کردم که صداییماهواره رو باال پا یشبکه ها

 

  که دخترم یمامان_به به....تر گل ورگلم کرد

 ...میپاشو که شب جشن دار

  میده توراه داریقدم نو رس

 

  کالفه گفتم

 ...میدیان فهمیدونم چه خبره...صبح من و دایام...خودمم میمن نم

 ...یک مسکن بهم بدیشه یکنه مامان...میسرم درد م یلیخ یوا



 

  ع کنارم نشست و گفتیه حرفام سریتوجه به بق یمامان ب

  کنهیزم...چرا سرت درد میشده عز یچ

 حالت خوبه؟

 

 ...شتر شده بودیش بیداد و نگرانیت میبهم اهم یلیکه سکته کرده بودم خ یاز روز

 

 شت ؟یپمن بمونم خونه  یخوایمامان_م

 

   ستیاد که فاصله نینهال_نه مامان جان...ز

 ...نین همییپا یریشما چند تا پله م

 

 ...نییمامان بعد از دادن مسکن با بابا رفتن پا

 ...ییمنم مسکنو انداختم تو ظرفشو

 

 ...زنگ خونه بلند شد یدم که صدایکاناپه دراز کش یرو

 

 heartنوشته دست#
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 ...زدمیم یا یگفتن لبخند زورکیکه بهم م ییکاین موهام کردم و به تبریکالفه دستمو ب

 

  روشا بهم نگاه کرد و اروم لب زد

 ...خب یزود بود...ول یلیدونم خیم

  ین وضع شدیخودت باعث ا



 

  گردنشو تو دستم خورد کنم یخواستم استخونایاز حرف زدنشون متنفر بودم...مخصوصا االن م

 ف که هنوز زودهیف...حیح یدهنشو ببنده...ولتا 

 

  ع وارد اتاقم شدمیبم سریم توجیدن گوشیبا لرز

 ...کرد یم ییصفحه خودنما یاسم جواد رو

 

  با استرس اتصالو زدم

 ن_الو...سالم جواد ...چخبر؟یراد

 

 ...یکی یکیجواد_اروم بابا...

 ...اوال سالم پدر جوان

 

 شد ینم چیو ببن_اه جواد مضخرف نگو...بگیراد

 

 ... میزیریم ید یس یگه همه اسناد و برات رویجواد_حدست درسته...تا هفته د

 

 ...جان  زبونم بند اومده بودیاز بهت و ه

  شمیشد باالخره راحت میباورم نم

 ....یجواد...مرس ین_مرسیراد

  کنم به موالیبرات جبران م

 

 ...و قطع کردم و خودمو توبالکن انداختمیع گوشیسر

  دم و رو به آسمون لبخند ژکوند زدمیق کشیچندتا نفس عم

 

 ....ن_دمت گرم خدایراد

 



  دم و اروم وارد جمع شدمیبه لباسم کش یدست

  رو به زن عمو کردم و گفتم

 نهال پس کو؟

 ومد؟یچرا ن

 

 !کم سردرد داشت...موند استراحت کنهیزن عمو_

 

  برمیک و شربت میک ین_پس من براش کمیراد

 م باهاش دارمیک کاریالبته 

 

 ...اماده کرده رو برداشتم که روشا مثل عجوزه خودشو وسط انداخت ینیس

 

 ...امیزم منم میروشا_صبرکن عز

 

 ....رون رفتیاز رو نرفت و جلوتر از من ب یبا حرص نگاهش کردم ول

 

 

 ...رم عجوزهیگیندفعه حالتو میا

  دمیرون اومدم و از پشت لباسشو کشیدنبالش ب

 هان؟ یا که دنبال من راه افتادیبه تو گفت ب  ی....کین_هویراد

 

 ...زمین...عزیروشا_وا راد

 

 ؟یفهمیدارم باهاش...م یک کار خصوصین_بس کن...من یراد

 ...لطفا از سرراهم برو کنار...مزاحم خلوتم نشو

 

 خوام از دستت بدمی...من نمیروشا_ول



 ...نیکنه رادیت مییاون هوا

 ...امیر من باهات بکنم...بذایخواهش م

 ...توام بچم لطمه بخورهینم

 ....انت نکنیبهم خ

 

 ...زدم و از کنارش رد شدم یبهش تنه اروم

  ستمیانت کردن نین_ادم خیراد

 الت راحت...حاال برویخ

 

 ...به سرعت خودمو جلو در خونه عمو انداختم

 

 ...ضربان قلبم اوج گرفت

 ...میعشقم....دختردوست داشتن

  ن در نشستهی..پشت اخانوم من.

 

 ...ه در باز شدیاز ثان یزنگو فشردم که تو کسر

 

 .... ش قدم شدم و رفتم تویبگه پ یزیتا لب باز کرد که چ

 

 ....بشنوم یزیبگم و چ یزیومدم که چیش...نین_هیراد

 ....نیبرو بش

 

 ...شده بود یخواستن یلیش خیه صورتیبه حرفم گوش داد و بااون لباس خواب سرهم
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 مبل نشستم یرو

 خ زده بودیاز استرس بدنم 

  پاهام گذاشتم یدستامو توهم قفل کردم و رو

 

  و دستام در گردش بود یو ین تینگاهم ب

 ....کرد یشتر میجانمو بیاومد استرس و ه یپاهاش که به طرفم م یصدا

 

 ...شه دوستت نداشتیچرا نم

 ...تفاوت بود یشه جلوت بیمچرا ن

 ....یافتنیه دست نیه دوست داشتنیموجود لعنت

 ....خلق کردم یاوووف عجب جمله ا

 

 ؟ین_خوبیراد

 

 ......ا.رهـ خوبمینهال_چ

 

 ...یبود ین_توفکرچیراد

 !یچینهال_ه

 ...یکردیو لباتو غنچه م ینداختیکه ابروهاتو باال م ینقدر توحس بودینبود و ا یچین_عه...هیراد

 

 ...بلکه از هول شدن ینفسمو فوت کردم نه ازکالفک

 

 ...که بگم بهت ی...توقع نداریشخص ینهال_فکرا

 ...یریاد بگید کم کم یالبته با

 ط من باشه...نه؟یو توسن و شرا ین روزیو همچ یک دختر بشید صاحب یشا



 

 !گهیکنه دیفکرم یبه م ید بفهمیبا

 ...رهینگ ین نبره...احساساتشو به بازیزبهاشو ایبش نده...دخترونگیفر یهو کسی

 

 ...ن_نهال من به تو دروغ نگفتمیراد

 ...نگرفتم یاحساساتتو به باز

 

  ت گفتمیکردم و با عصبان یخنده پر ازحرص

 با توبود؟ یک

 مگه من تورو گفتم هان؟

 کنمیندت صحبت میمن دارم درباره دختر ا

 

 ک حرکت محکم دستامو گرفتیتو 

 

 ...کننهال_اه ولم 

 

 !ن_چقدر سرده دستاتیراد

 

 

 ..نهال_اره...شوفاژ خونه عشق و احساسم سوخته...گرما نداره

 !یخ نزنیدستتو بکش 

 

 ...ن_خودم شوفاژ خونتو سوزوندمیراد

 کنمیخودمم سر و پاش م

 ...کنم نهالمیزندش م

 

 ...کرد یوونم میداشت با حرفاش باز د



 ...بده ک سوءاستفاده کنهم یخواست بازیخواست سستم کنه...میباز م

 ...ه آره آرهیزنش حاملست خب...تختش خال

 ....یگرفت یلعنت به تو که عشقو به باز

 

  ع از جام بلند شدمیبا برخورد لبش به چونه ام به شدت به عقب هولش دادم و سر

 

  زدمیت نفس نفس میاز عصبان

  رونینهال_گمشو از خونه ما ب

 ...نمتیخوام ببیگه نمید

 ...ا...ازت متنفرمیگه دور من نید ییتنها

  ختمیحس تنفر داشتم و توچشمام ر یهرچ

  زل زدم بهش و با داد گفتم

 ....اااریزبونت ن یگه اسم نهالو روید
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  ده شدیپشت کردم و به طرف اتاقم رفتم که بازوم کش

 ...تو آغوش خوب و گرمش افتادم

 

 ن آغوش برام مسکن و ارامش بخش باشهیگه ایخواستم دینم یول

 

  محکم نگهم داشت یدم ولیخودمو جلو کش

  داغشو به الله گوشم چسبوند و زمزمه کرد یلبا

 



 ...اروم باش پرنسس من...خانوم کوچولو

 ...چموش یاهو

 

 ...شدمیشدم...رام میداشتم نرم م

  که باز ازم لذتشو ببره

 ...ع هولم داد تواتاق و در قفل کردیاد زدم که سربا تمام وجودم د

  رون برهیاز اتاق خوابم محال بود صدام ب

 

  باترس بهش نگاه کردم که به طرفم اومد

 

 ...رونیکجا...برو ب ینهال_هو

 ازجونم یخوایم یچ

 

  خوامین_خودتو...خودتو میراد

 ...نتیریعاشقت...زبون ش یچشما

 ...نوازش گرت یدستا

 ...تیداشتن محبت دوست

 ....ددهندتیام یلبخندا

  خوامیمو میه و ارامش زندگیروح

 ه؟یادیز زیچ

 

  کردم و گفتم یا یتک خنده عصب

  بشم یکیتختت بخوابم و باهات  یاهان...که رو

  خوامید نهال...پوزش میببخش یفردا صبحم بگ

 نه؟ ین راحتیاشتباه شد...به هم

 

 ....درباره من نکن ن فکراروین_نه....نهال توروخدا ایراد



 ...خوامتیمن واقعا م

 ...سوتفاهمه یک سریناهمش یا

  دمیشه...بهت قول میحل م یبزود

 

  وار چسبوندم و لبشو به لبام چسبوندیک حرکت به دیتو

  دیبوسیبه شدت و پر حرارت م

  کردم پسش بزنم یم یبادستم سع

 ....زور من کجا و زور اون کجا یول

 

  ـ.ـدیمکیو مد یلبشو به گردنم کش

 

 ...بلد بود یگردنم بود و به خوب یضعف و سست شدنم رو

 ....ر کردیکردم و سرمو جا به جا کردم که باز لبامو اس یناله ا

 ...دیز از لبام سرشو عقب کشیک گاز ریبا دستم پهلوهاشو چنگ زدم که با 

 

  نجا اومدم تا عشقمو بهت ثابت کنمین_االن ایراد

 ...سس بداخالقنه تختمو پرکنم پرن

 

  دم و قفل درو باز کردمیرون کشیر دستش خودمو بینداختم از زیکه از تو داشت از پا م یبا سست

 

 .....ک رو تودهنم گذاشتمیاز ک یرسوندم و کم ینیع خودمو به سیسر

 

 خوامـین_نهال..میراد

 ...رونینهال_لطفا از خونمون برو ب

 

 ح بدمیتوض رو برات ییزایه چین_امشب اومدم که یراد

 



  دونمیزو میست...من همه چینهال_الزم ن

 ...مشخصه یهمه چ یعنی

 ...نترس منم اول و اخر مال خودتم

 رتمیتونه بگینم یکس یکه باهام کرد یبا کار

 

 ....یلجباز یلین_خیراد

 ا توبالکن...منتظرتمیشب ب
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 پرنسس و کوتوله ها

 98نهال_#

 

 

 ...لم رفتم و شماره ساغرو گرفتمیبه طرف موبااز خونه که خارج شد 

 

  جواب داد یگرفته ا یبعد ازچندتا بوق زدن باصدا

 ؟ینهال_سالم خوب

 شده؟ یساغر_ممنون...چ

  بشه تا بهت زنگ بزنم یزید چیشور...مگه بایب ینهال_ا

 

 ...گهید یوفتیاد من بیباشه تا تو  یزیو چ ییجدا یید دعوایرا فقط بایساغر_اخ

 

 ...دارم بخدا یکه چه وضع یدونیکه ننداز...نمیل_حاال تنها

 خونمون؟ یایساغر شب م

  دهیگه عیساغر_نه...دو هفته د

 ...دیخوام فردا بعد از مدرسه برم خریم

 



 ... دادمیدرهمش گوش م یگرد به حرفا یبا چشما

 نهال_حالت خوبه؟

  لب زد یبغض دار یبا صدا

 ...ستم نهالینه...خوب ن

 

  نقدر حواسم پرت شده و از خواهرم غافل شدمیره که ایبم نهال_نهال

 ....شده ساغر یچ

 ..ایساغر_عرش

  ؟مرده...تصادف کردهیا چینهال_عرش

 فلج شده...چش شده

 

  ره خارجیساغر_داره م

 ...ینهال_عه به سالمت

 ؟یکنیه میره خارج تو گریپسر خالت داره م

 کلک ینکنه عاشقش

 

 عاشقش شده؟با سکوتش متوجه حرفم شدم..

 

 نهال_ساغر...الو؟

  رم نهالیمینجا...دارم میا ایساغر_ب

 

 ...و قطع کرد و منو تو بهت فرو بردیگوش

  ع لباسامو عوض کردم و به طرف خونه ساغر راه افتادمیسر

 

*....*...***...***...*** 

 

  دمیدمش و سرشو بوسیبا غم تو بغلم کش



 ...میچقدر من و ساغر بدشانس

  وفتهین اتفاقا میشه ایهم یو عاشقا تو عشق ی

 ....دونمینم

 ....کرد یداشت ترکش م یت شغلیبه خاطر موقع یعاشق شده بود و حاال عشقش به راحت

 

 ....ینهال_اشکال نداره خواهر

  هست البد....غصه نخور یک حکمتی

 مثل من خودتو نابود نکن

 

  دمینم بود دست کشکه مجنو یرم...من بخاطرش دست از کسیمیساغر_نهال دارم م

 شه نهااالیکنه...باورم نمیمنو فراموش م یحاال اون به راحت

 

 ...اقتتو ندارهینهال _ل

 ....اقت منو نداشتین لیکه راد یهمونجور

 

 ....تختش تا کامل دراز بکش یاروم هولش دادم رو

  دمیشو بوسیشونیدم و اروم پیپتوشو باال کش

 

 ...ه کنینهال_امشب تا صبح گر

 ....از فردا بجنگ یکن...ول یو خالخودت

 ...کن یه کن...دلتنگیباز شب گر

 ....غرورتو حفظ کن

 

  شروع به قدم زدن کردم یزمستون ین بارون هایر اخریرون اومدم و زیاروم از خونشون  ب

 

 ...ازده بودیساعت 

 .... امشبو فراموش کنم یش ساغر تا اتفاقات و حرفایخواستم برم پیمثال م



 

 ...ن تنگ شده بودیعاشقانه راد یغامایجان پیشتر شده بود....چقدر دلم واسه شاد بودن و هیدلم بغم تو 

 

 ...شبانمون یواشکی یدارایواسه د

 ...گرم پر ازعشقمون یآغوشا

 

  دمیده ازجام پریاز پشت سرم ترس ینیبا بوق ماش

 شتر کردمیبدون نگاه کردن به عقب سرعتمو ب

 

 heartنوشته دست#

 و کوتوله هاپرنسس 

 99نهال_#

 

 

  پام ترمز کرد ین جلویوارد کوچه خودمون شدم که ماش

  ترس به جونم انداختن یکیزشت و رک یدو تا پسر بودن که با حرفا

  دیان به گوشم رسیداد دا یصدا 

 ان_نهاااالیدا

 

  ده شدیع به سمتش حرکت کردم که دستم از عقب کشیسر

 ن...ولم کنیییینهال_ه

 ...کمممک

 

 ...که حروم زادهیان_مردتیدا

 اده رو انداختمیرش بودم زاد شد و خودمو توپیکه اس یخه ام از دست اونی

 

 دادنیر شده بود و بهم فحش میان درگیدا



 دمشیانو چنگ انداختم و عقب کشیه از جام بلند شدم و از پشت لباس دایبا ترس و گر

 

  با هق هق لب زدم

  میا بریان ول کن بیدا

 

  دیدرخشیبراقش توشب م یبا یچشما

 دستاشو دور صورتم گذاشت

 ؟ی....سالمیان_توخوبیدا

 ...اخه یکنیکار میابون چین وقت شب تو خیا

 

 ...ان حمله کردیک شد و به دایاز اون مزاحما با چاقو نزد یکیده شد که یان کشیتا خواستم جوابشو بدم نگاهم به پشت دا

 

 !ان پشتــــــتینهال_دا

 

  راستش فرو رفت ید که چاقو محکم تو پهلویان چرخین حرفم دابا تموم شد

  انو گرفته بودمیدم و با دستم دایکشیم یدر م یپ یغایبا ترس ج

 

 ...س اخ....اروم باش نهالیان_هیدا

 

 ان توروخدا ببخشیخدا لعنتم کنه ....دا ینهال_وا

 کمممکک...ـ

 

  نانو گرفتیختن و دور دایرون ریه ها بیغام همسایبا ج

 م شماره اورژانسو گرفتمیع با گوشیسر

 

 ...ان_نـ..ـهـالیدا

 



 ...س....حرف نزن توروخداینهال_ه

 ....صبرکن ارژانس برسه

 

  ک کردیدستمو گرفت و به لبش نزد

 ...دیاروم بوس

 ...ینگرانت شدم...خداروشکر که سالـ..ـم یلیان_خیدا

 

  اااانیان....داینهال_دا

 ....ینتن امبوالنس لعیاه کجاست ا

 رون اوردمیشتر شد و دستمو از دستش بیان گفتم حرف نزن....هق هقم بیدا

 ......شده بود یکه خون

 کرد یعذاب وجدان داشت خفم م

 

*...*...***...***...*** 

 

  ه گفتمیدم و با گرییدنبال دکتر دو

 ...د خبیبگ یزیه چیبابا.. یا

 ....کنمیدارم دق م

 

 رد و گفتنکش نگاهم کیع یدکتر ازباال

 ن اتفاق افتاد؟یا یچجور

 

  نگران لب زدم

  جاد شدیابون مزاحم ایش برا توخیه ساعت پی

 ...م با چاقو زدنشیاومد کمکم کرد تا غفلت کرد

 

 ؟یباهاش دار یدکتر_چه نسبت



 

 نهال_مهمه؟

  کانش بدهیاز نزد یکینجا اجازه عمل رو ید ایدکتر_اره...با

 

 ...ختیر یدلم هر

 نهال_عمل؟

 

 ...میع عمل کنید سریده و بایب رسیه هاش آسیکتر_اره..ـمتاسفانه به کلد

 

 ....یوا ینهال_وا

 تونم اجازه بدم؟یمـ..ـن نامزدشم...م

 

  د داخل اتاقمییدکتر_بله...بفرما

  د خرج عمل روید صندوق حساب کنیبعدشم بر

 ...مید اقدام کنیع تر بایهرچه سر

 

 heartنوشته دست#

 اپرنسس و کوتوله ه

 100نهال_#

 

 

  دییچشمامو باز کردم که مامان با هول به طرفم دو یدیبا سردردشد

 

 نهال ؟ یمامان_خوب

  می...دق مرگ شدیک خبرندادیدختر چرا 

 

  مامان گفتم یتوجه به حرفا یسرم گذاشتم و ب یدستمو رو



 ان کو؟یدا

 خوبه؟

 

 ...زدلمیست عزیکه حالت خوب ن ییمامان_اون خوبه ...تو

 یف شدیضع یلیگه خیمدکتر 

 

  نهال_مامان...مامانم

  نمشیخوام ببیان خوبه؟میدا

  حالش بد بود...توروخدا یلیشب خید

 

 ...مامان_باشه باشه

 

  هوش بودیشه زل زدم بهش...بیازپشت ش

 ...زش نرمالهیگفت همه چ یدکتر م

 هم شده یخطر رد شده و ضدعفون

 

 ...کرد یوونم میدلم اروم گرفت...عذاب وجدان داشت د

 ...شد ینجوریبخاطر من ا

 

  رفتم و نشستم یخته با بغض به طرف صندلیبا لبخند ام

 

 شهیدکتر_فردا به بخش منتقل م

  میکنیبعد هم اگر حالش خوب باشه مرخصش م

 

 دیخوش بد یشه خبرایشاال همیزن عمو_ممنونم...ا

 

...***...***...***....***...*** 



 

  ن افتادیرون رفتم که چشمم به رادیز اتاقم ببعد از حموم و مرتب کردنم ا

 

  ن_سالمیراد

 

 ...نهال_سالم پسرعمو

  د کردم که حد خودشو بدونهیاز قصد پسرعمو رو تاک

  اروم کنار مامان نشستم

  ارمیک دمکرده بیمامان_من برم برات 

  زمیعز یرنگ به رو ندار

 

  رد و طعنه گفتن از نبودش استفاده کیمامان وارد اشپزخونه شد که راد

 ....حالت بده ها یلیخ

 ؟یشد ینجوریان ایبخاطر دا

  یدا کردی؟نظربهش پیدوسش دار

 ؟هوم یزیچ یحس

 

  دم تا نفساش بهم نخورهیسرمو عقب کش

 ....یگن اللینم ینهال_اگر حرف نزن

 ...وه بخور پسرعمویم

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 101نهال_#

 

 

  دوار لب زدیبهم کرد و تهد ین نگاه غضبناکیراد



 ...یبه حالت دورش بپلک یوا

 کشمتیزنم نهال....به وهللا که میشت میآت

 

 ...ر و رو شد از حسادتشیدلم ز

 ....کرد ین خوشحالم میکرد و ا یم یان حسودیداشت به دا

 ....داره یهنوز بهم حس یعنی

 

 مدن مامان از اشپزخونهرون اویرون فرستادم که همزمان شد با بینفسمو اه مانند ب

 

  ن از جاش بلند شد و رو به مامان گفتیراد

 ..نهال جان یشاهلل بهتر باشیزن عمو...ا یمرس

 

 ...که ینخورد یزیمامان_کجا...چ

  ن پسریبش

 

 ...گه...ممنونمین_نه دیراد

 ...یبااجازه برم کاردارم کم

 

 ...نگفتم و ازپشت به اندامش چشم دوختم یزیچ

 ....من یتنمرد دوست داش

  خوامش ودوستش دارمیهنوزم م

 

 ....شدمیش میمشک یکردم....محو چشما یستاد و من نگاهش میا یخواست زمان میدلم م

 ...شدمیتولبخندش غرق م

 

  گفتم یبلند یه لحظه از جام بلند شدم و باصدایتو 

 ...سایوا



  باهات دارم یه کاریا داخل اتاقم یشه چند لحظه بیاگر م

 

  دنین به طرفم چرخیمامان و رادبا حرفم 

 ...مامان یمامان_چه کار

 گم بهت مامان جانینهال_بعدا م

 

 ...گهیه وقته دیست باشه یاد واجب نین_اگر زیراد

 

 ن...لطفاینهال_واجبه راد

  ع در اتاقمو باز کردم و تعارف کردم وارد بشهیسر

 

  تکون داد و وارد شد یسر

 رفتم درو پشت سرم بستم و به طرف تختم

 ...ره شدمینشستم و بهش خ

 

  بش کرد و ابروشو باال انداختین دستاشو تو جیراد

 خب؟

 یکارم داشتیچ

 

 ...یچینهال_ه

  شو گشاد کردیمشک ین چشمایراد

  ؟عجبایچین_هیراد

  پس من رفتم

  فعال

 

 ...نهال_نه

 ...فکر ینگاه کردن ب یدلم برات تنگ شده بود...برا



 ...لبخندامون یبرا

 ....چشمات یبرا

 

 نکردم یچ تالشیزششون هیاز ر یریجلوگ یبرا ینم اشکو توچشمام حس کردم ول

 

  ختنین رییگونه هام پا یاروم نم نم رو

  کرد یره به لبهام بود و حرفامو گوش میخ یچ حرکتیه ین بیراد

 

  س شده بودیکه از اشک خ یید و با لبایلرز یصدام از بغض م

  گفتم

  ـ...ـوشــت تنـگـ شدهآغـ.. یدلـ..ـم بـرا

 اهـامیآغوش مـ.ـردرو

 

  تخت چنگ زدم و توبغلم گرفتم یده بود رو از رویکه برام خر یخرس

 ....دیچین تو مشامم پیده شد و عطر رادیخرسم فرو برودم که به شدت عقب کش ینه پشمالویسرمو تو س

 

 ..نه اش فشرد و اروم لب زدیسرمو به س

 !منم تنگ شده

 

  تر شد و پهلوهاشو چنگ انداختمشیه ام بیگر

  هق هقمو توگردنش رهاکردم

 

  دستشو دور کمرم حلقه کرد و جاهامونو عوض کرد

 ...پاهاش نشوند یتخت نشست و منو رو یرو

 

 ...یالغرشد یلیخ یدونین_میراد

 



  دمیدماغمو باال کش

 نهال_ زشـ.ت شـ.ـدم؟

 

 ...چشمام یجلو ییاین دختردنین_تو قشنگ تریراد

 دمیتارم نگاهش کردم و لبمو داخل کش یشماباچ

  دم و اروم سرمو جلو بردمیشش کشیته ر یدستمو رو

  به در خورد یلباش بود که تقه ا یک سانتیلبم 

 دمین پرییپاهاش پا یهول کرده از رو

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 102نهال_#

 

 

 !ن جان روشا دم در منتظرتهیمامان_راد

 

  دم و با دستم اشکامو پاک کردمیال کشدماغمو با

  بشه یعیگونه هام زدم تا رنگ و روم طب یپنک رو ینه رفتم...کمیبه طرف ا

 

 ....هو از دستم خارج شد کنترلمید نهال....ین_ببخشیراد

 ...ببخش دخترعمو

 

 ...رون زدیع از اتاق بیسر

  دا کنه رو پس زدمیگونه ام راه پ یخواست رویکه مجددا م یاشک

  شورمینقدر نفهم و بینقدر احمقم...چرا اینهال_چرا ا

  دادمیوا نم ینجوریکردم ایگه خودم و کنترل میه ذره دی

 ...ن دلیاه لعنت به ا



 ...نیلعنت به تو راد

 

 &سه روز بعد& 

 

  ان گرفتمیکاسه سوپ رو برداشتم وبه طرف دا

  ...داغش کردم برات اوردمینهال_نخورده بود

 یف شدی.ضع... ید بخوریبا

 

 ؟ یان_اونشب کجا بودیدا

 

 ...نهال_اون شب رو فراموش کن

 ....ادین بال سرت بیمنو ببخش...من باعث شدم ا

 

 !نیهم یدم ازت اونشب کجا بودیان_پرسیدا

 

 بدبود یلینهال_خونه دوستم بودم...حالش خ

 ...رمیاصال فراموش کردم سراغشو بگ یوا

 

 ؟یرو دوست دار یان_تو کسیدا

 ؟  دوستت داره یا کسی

 

  دم و گفتمیاخمامو توهم کش

 زده؟ ین حرفیهمچ یک

 

 ان_د سوالمو با سوال جواب ندهیدا

 

  ستین یزین چیر...همچینهال_نخ



 

 ان_مطمئن؟یدا

 

 ...نهال_اره...ازخودم مطمئنم

 

  گرانیان_باش...حرف تو برام سنده نه دیدا

 

  مشکوک لب زدم

 بهت گفته؟ یزیچ یکس

 

  د و با لبخند گفتیدزد ان نگاهشویدا

 بخورم ؟ ین سوپ رو بدیا یخواینم

 ...ازدهن افتادا

 

  رو  جلوش گذاشتم که دستمو گرفت ینیس

 ف شدمیضم...ضعیان_من مریدا

 خودت دهنم کن

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها

 103ن_یراد#

 

 

  لم نگاه کردمیبه ف یبا سرخوش

  داکنمیباالخره موفق شدم مدرکو پ

  شونه جواد زدم و گفتم یور

 ..شاهللا که جبران کنم براتیدمت گرم...ا



 

  ینشونشون بد یخوایم یجواد_قربونت داداش...ک

 

 !زود یلی...خین_بزودیراد

 ...ادیش روشا بید اول جواب ازمایبا

 

 ده؟یجواد_خود روشا فهم

  زکنمیخوام همشونو سورپراین_نه...میراد

 ...رابمومخصوصا اون عمه بدجنس و ذات خ

 ...فهمم چرا شوهرش طالقش دادهیتازه م

 

  کرد و به طرف اشپزخونه رفت یجواد خنده بلند

  رون زدمیع از خونش بیسر یک خداحافظیمنم بلند شدم و با 

 

  به سرعت به طرف شرکت روندم

  مهم داشتم یلیک جلسه خی

  دیسرم به طرفش چرخ یمنش یوارد شرکت شدم که با صدا

  قرباند ی_ببخشیمنش

  ف اوردن....رفتن داخل اتاقتونیپدرتون تشر

  منتظر شماهستن

 

  نداره یار خب....موردین_بسیراد

  ار دفترمیرو اماده کن ب ییرایل پذیوسا

 _چشمیمنش

 

  زم بلند شد و به طرفم اومدیدر و باز کردم که مامان از پشت م

 ...تعجب کردم



 نجا چه خبره؟ین_ایراد

 

  د و رو به بابا گفتیمو بوسیشونیتوجه بهم پ یمامان ب

 ...ماشاهللا...هزارماشاهلل

 ...رنیگیپسرام دارن سر و سامون م

 ...ک جا حس نکرده بودم بخدایرو  ین همه خوشحالیا

 

  زم گذاشتمیم یفم و رویزمزمه کردم و ک یعجب

 

 نجاید ایشده که اومد ید چیگین_نمیراد

 

  د توخونه خودتونید و بریواج کنخوام تو اسرع وقت تو و روشا ازدیمامان_م

 ادیا بیتا نوه خوشگلمم به دن

 ...یان خواستگاریدا یم برایرینکه امشبم میدوم ا

 

 کم کم لبام کش اومد و ِسگرمه هام جاشو به تعجب داد

 

 دونه؟یانم می؟داین_جدیراد

 

 شنهاد کرده ....بعد خبرنداشته باشهیبابا_آقا رو باش....خود شاه داماد پ

 

  ان و ازدواج کردنیشه...داین_اصال باورم نمیراد

 

 واسه خودش ییمامان_مگه چشه بچم...آقا

 

 ...شه ها...عهیم مین_داره حسودیراد

 ن دختره بخت برگشتهیهست ا یحاال ک



 

  دینـ.ـم کوبیمامان با خنده تو قفسه س

 شه؟یمامان_نهال...باورت م

 ...دم چشمش گرفتتشیران فهمیاز اول که اومد ا

 انیقربونشون برم....ماشاهللا چقدر بهم م یاله

  م خونهیاالنم بدو بدو بر

  یبرادر داماد

 می...اونا رو دست تو دست هم بذاریامشب خواستگار

  میخ ازدواج تورو مشخص کنیبعدشم تار

 بدو پسرشاخ شمشادم

 

 ...وا رفتم...تنم گر گرفت یصندل یرو

 ...ت..از ترسیاز عصبان

 ...لترس از دست دادن نها

  ممکنه...من خودم زنش کردم یچجور

 گه ازدواج کنهید یتونه با کسیم یچجور

 .....ن امکان ندارهیا

 ...نهال مال منه

 

  گفتم یجیرون اومدم و با گیبا برخورد دست بابا به شونه ام از فکر ب

 ...یچ

 

 تو؟ ییبابا_معلومه کجا

  ه...پاشو مرد گندهذاریتنهات نم یشه ولیگه...نترس داداشت دوماد میپاشو د

 ایشیپدر م یدار

 

  دمین موهام کشیبه حرفش زدم و دستمو ب یپوزخند



 

 ام خونهیگه میک ساعت دین من تا ین_شما بریراد

 

 میا بریمامان_خب االن ب

 

  گهیاد دیبابا_ولش کن...گفت م

  میا بریب

 ایم بابا...زود بیما رفت

 

  ن دستام گرفتمیکالفه سرمو ب

 خوامیمن چقدر نهالو م یوندیا خودت میخدا

 

 رش...توروخدایکنم ازمن نگیخواهش م
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 ...ان دوختمینگاهمو به دا

 ...نشستیلباش م یرو یه لبخندی ید و گه گاهیچرخینهال م یسرخوش نگاهش رو

 

  دادمین ضرب گرفته بودم و تند تند پاهامو تکون میزم یبا پام رو

  نهال بهم نگاه کرد

 ...و ترس بود یچشماش پر از نگران

 

 ...کرد ینگاهم م یبیک جور عجی



 ...روشا بازوم رو فشرد

ر ازمن یواسه غ ییاالن عشق من چا ینبود یخواست سرش داد بزنم و بگم اگر توعه لعنتیشتر شد...دلم میحس تنفرم نسبت بهش ب
 ؟یاورد.....اونم کینم

 ...درم بوده و هستکه مثل برا یکس

 ....م بودهیمن تو زندگ یکه الگو یکس

 

  مو دراوردم و شروع کردم به نوشتنیگوش

 ...ا باال تواتاقت کارت دارمینهال...ب

 

  بم گذاشتمیرو توج یسند کردم براش و گوش

  رگوشش لب زدمیده بود....پسش زدم و زمزمه وار زیروشا مثل َکنه بهم چسب

  اعصاب ندارمنقدر به من نچسب...یا

 ...ریک امشب رو ازمن فاصله بگیبخاطر بچتم که شده 

 

 !نیروشا_بچمون راد

 

 ن_خفه شویراد

 

  رون زدمیم کردم و اروم از خونه بید قایبه جمع خودمو از د یدیبا ببخش

 به طرف واحد خودمون رفتم

 

 ...ره...نهال مال منهین ازدواج سر بگیذارم ایمن نم

 ...ست....ارهیگه دختر نیاش رابطه داشتم و اون دگم که باهیشده باشه م

 

 ....ع از بالکنش باال رفتم و خودم رو به اتاقش رسوندمیسر

 ...ادیدم و نشستم تا نهال بیاروم پشت کمد خز

 



 ...مو در اوردم و شمارشو گرفتمیگوش

 گفتم و تماس رو قطع کردم یا یز لعنتیم یش رویگوش یبا صدا

 

 ...دیینهال_بفرما

  دیقدماشون به گوشم رس یاروم باز شد و صدادر 

 ...اومده بودن باهم خلوت کنن

 ...خون جلو چشمامو گرفته بود

 !زم...اون دختر مال منه!خانوم منهیریان خونتو میبقران اگر دستت بهش بخوره دا

 

 ...نهال_خب

 

 ...انمی...من همون دایکشی_چرا خجالت م انیدا

 میم...نقاط مشترکمون رو بهم بگیم باهم صحبت کنیفقط االن اومد

 ان باشه؟فقط تونگاه؟یت دایمرد زندگ یانت...اصال دوست داریق باشم بشم دایاگرال

 

 ...گه پاشو گردنشو خورد کنیطونه مین زبون....شیریکه شیمردت

 

 ...بگم یدونم واقعا....چینهال_نم

 !شـد ییهویاخـ.ـه...

 

 دم خوشبختت کنمیان_قول میدا

 نهال؟

 

 بله؟نهال_

 ...ادیز یلیان_دوستت دارم...خیدا

  دهیمتفاوت نشون م یلیرو خ یده...بودن باهات زندگینگاه کردن بهت ارامش م

 ....یه ایمن روح یتوبرا



 ...چشمات برام توالماس براقن
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 ...جان نداشتنیبرام ه یولزدیقشنگ م ین حرفاینداشتم...مثل راد یچ حسیاز حرفاش ه

 ....دمیکشین حسم ازش خجالت میرفت...به خاطر ایدلم از حرفاش غنج نم

 ....تونم به عنوان شوهرم روش حساب کنمینم

 

 ....سپارمیم ین رو به دست فراموشیکنم و راد ین راحت ازدواج میکردم مثل راد ین لحظه فکر میتا قبل ازا

 

 ...تونمی.....نمابلهانه بود فکرم یلیخ یول

 ...ک بشمینده ام رو شریگه اید ین رو فراموش کنم و راحت با کسیتونم رادینم

 

 ....ن افتاد که پشت کمد پنهان شده بودیک جواب قانع کننده که چشمم به رادیدادن  یسرمو باالاوردم برا

 

 ....قدرت تکلمم رو ازدست دادم

  با من من گفتم

 ...آخـ..ـه

 

 ...و راحت بگوان_نهال حرفتیدا

 ؟یمن دوستت دارم...توچ

 منو؟ یخوایم

 

 ...ن نگاه کردم که نگاه کدرشو ازم گرفتیبا ترس به راد



 ...به حالت متاسف سرشو تکون داد

 

 ...انید داید فکرکنم...ببخشینهال_با

 

 ...فکرکن یخوایدونم...هرچقدر میان_میدا

 ...دوارم حسم دوطرفه باشهیام یول

 ...دم نکنیناام

 

 ...دیلرزیس از عرق شده بود و دستام میز استرس تنم خا

 

 ن رفتم که همه چشم انتظار بهمون نگاه کردنییان پایبا دا

 

 شد بابا جان؟ یبابا_چ

 

 ...رنیبگ یم خوبیشاهلل تصمیندارم...ا یخوان فکرکنن...منم گفتم مشکلیان_نهال جان میدا

 

 ...د و گفت باشهیبابا خند

  دین کنیریهنتون رو شد دیایمبارکه...ب یول

 ...گستین هفته دیروشا و راد یعروس
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 ....ن افتادییاز گوشه چشمم پا یقطره اشک سمج

 د؟یدین حالم رو میاگر نهال ا



 رفت؟ یر سوال میم زیمردونگ

 ...شهیر نمیشن...مگه دلشون بهانه گیدل تنگ نم شن...مگهیکنن...مگه مردا عاشق نمیه نمیگفته مردا گر ینه...ک

  ستیناز و نوازش مخصوص دختر ها ن

 ...م....مثل منیاز داریما مرداهم ن

 ...قرار اغوش گرم و تنگ نهالم یمثل من که االن ب

 

 ...شدم یم رو باز کردم و وارد گالریقفل گوش

 ....م پر ازعکساش بودیگالر

 ....ان بهت ابراز عشق و عالقه کردمیداخودم  یجلو یش گرفت وقتیدلم آت

 

 ...دونمیکنه..میا رو گلستان میان برات دنیدا

 ...من چکار کردم یول

 ....نابودش کردم....تو سن کم باعث شدم سکته بزنه یمن لعنت

 ...خواستیاهو میخلوت و دور از ه یدلم  جا

 

 ...نتونستم یتونه فراموشم کنه؟من که نتونستم...من لعنتیم یچطور

 

 ...اشکام نباشن یزکردم تا جایصورتم رو با کف دستم تم

  دن چهره قرمز نهال عقب گرد کردم به سمت بالکنیع از جام بلند شدم و با دیبا باز شدن در سر

 

 ...نینهال_صبرکن...راد

 

  ؟مبارکت باشهیه؟بله رو دادین_چیراد

 ...یخوشبخت بش

 

  رون که گفتیخواستم برم ب

  یکنیم ینجورین....چرا ایراد



  یکاربچگونه کرد یلی؟خیدت چید یان تواتاق میاگر دا

 

  لب زدم

 ؟یدونه توزنیش؟مگه میاز دست بد یدیترس

 ؟یدونه به دستت من زن شدیم

  ؟هووومیدونه زودتر مال من شدیم

 شه؟یدونه روح و قلب مال منه و جسمت مال اون میم
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 ...دیکوبیم رو تو سرم مییابرو یداشت ب

 ...دیکشیارتمو به رخم مڪداشت نداشتن بـ.

 

 ...هجوم بغض به گلوم باعث شده بود که الل بشم ....قدرت حرف زدن نداشتم

 

  گفت یکنترل شده ا یک قدم جلو اومد و باصداید یسکوتمو که د

 دونه...بگوووویاره؟ د حرف بزن...بگو که نم

 

  ب باز کردم و گفتمبه زحمت ل

 ...ز رو بهش گفتمیدونه...اره...من همه چیم

  یدونه تو ازم سوءاستفاده کردیم

 ...بهش گفتم که عاشقش شدم

 ...م برویعشقمون دو طرفست...از زندگ

 برو با زنت و بچه تو راهت خوشبخت باش



 

 .... به صورتم زد ینیسنگ یلیک حرکت سیتو چشم هام زل زد و تو 

 ...گونه ام گذاشتم یمو روبابهت دست

 ....بودن...انگار شرمنده و ناراحت بود یه جوریچشماش 

 

  ختین رییاز بالکن به طرف اتاقش رفت که گوله گوله اشکام از چشمام پا یچ حرفیدستشو مشت کرد و بدون ه

 

  تخت پرت کردم و باهق هق لب زدم یخودمو رو

 ....ن منو زدیزد...زد...راد

 .....ارههه زد

 ؟...نهالو؟یمنو زد یدونین میراد

 ...یه صورت من کردیحوال یاب دار یلیعمرت بود....اخ که چه به ناحق س یشه یهمون که پرنسست بود....همون که اشکاش ش

 

 ...ن توخودم جمع شدم و کم کم به خواب فرو رفتمیمثل جن

 

 ...مامان اروم چشمامو باز کردم یباصدا

 

 ....ابهمامان_دختر اخه چه وقته خو

 ...نه...پاشوییمهمون اون پا

 

 ...کنهیش به پا میدونستم اگر نرم مامانم اتیم

  حوصله غر غر کردناش رو نداشتم

 

  ن بلند مامان چشمام گرد شدیع از جام بلند شدم که با هیسر

 

 مامان_خدا مرگم بده...صورتت چرا کبود شده؟

 



  کردم یاوراد ین بهم گز گز کردنش رو یراد یلیه سیاداوریبا 

 

  لپم گذاشتم و لب زدم یاروم دستمو رو

  ستین یزیچ

 .....در کمد خورد توصورتم

 ...گفتم یچه دروغ چرت

 

 مامان_در کمد؟

 کنه؟یصورتتو کبود م یدر کمد چجور

 

  با حرص گفتم

 خوابونده توگوشم؟ یکیاخه مادر من پس 

 ان زده؟یان بودم....البد دایمنم با دا

 ن؟ییم پایومدیخب مگه باهم ن

 

 ...شد ینجوریه تنوع لباس بدم که ایخواستم یسالم بودم که...من اومدم م

 به خواب رفتم یجد یدم که جدیتخت خواب یازبس درد داشت رو
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  ر لب گفتمیز یم لعنتیبا زنگ خوردن گوش

 ...وض کردن لباسمرون و با عیگارمو از پنجره پرت کردم بیس

 ....رون زدمیاز واحدمون ب

 ...به  صورتش زدم...خدا لعنتم کنه یلیمحکم س یلیکرد...خ یهنوز دستم گز گز م



 ...ن دستم بشکنهیکاش ا

 

  وارد خونه عمو شدم که روشا زودتر ازهمه به طرفم اومد یباکالفگ

 

 ...زمیعز یروشا_کجا بود

 ...رو به صورت روشا بزنم یلیتم اون ستونسید میبه صورتش کردم...شا ینگاه

 ....میرفتم دنبال زندگیکردم و م یدهم بهتر بود به حرف نهال گوش میشا

 

 ...بشه یشا برام زن زندگ ن روید همیشا

 ؟ین خوبیروشا_راد

 

 ......اره...اره خوبمین_چـ..ـیراد

  دیان نشستم که به شونم کوبیز...کنار دایکنارش زدم و رفتم سمت م

 

 ...داداش ییکجا یان_هیدا

 ...ستیو ازدواج توعه...بعد خودت اقا داماد ن ینجا حرف از عروسی...ایتوفکر یلیخ

 

 ...ستیان...حس و حالش نیال دایخین_بیراد

 

 ...ـیان_رادیدا

  با تحکم گفتم یبزنه و اروم ول ینذاشتم حرف

 بس کن...اصال حوصلشو ندارم

 

 ...کردم که نگاهم به نهال افتاد یخال خودم یغذا برا یبشقابمو برداشتم کم

 

 ...صورتش خشک شد ینگاهم رو

 ....در پنهان کردنش داشت یبا کرم و پنکک سع یدا بود ولیگونه اش به وضوح پ یقرمز



 

  رمش و به خودم فشارش بدمیخواست تو بغلش بگیتپش قلبم باال رفت....دلم م

 ....ن برهیش از بیرو ببوسم تا درد و کبود یلیس ینقدر جایا

 

 ....نگاهمو احساس کرد که نگاهش به نگاهم گره خورد ینیسنگ

 

 ... خواستمینگاهمو ازش نگرفتم...نم

 ...خواستم عالقه و عشقمو از چشمام بخونهیم

 ...ان بدهیبه دا یبفهمه و جواب منف

 

 ...دینهال_ببخش

 

 ...همه توجه ها به سمتش جلب شد

 ...باش چشم دوختمخودم کنجکاو تر ازهمه بودم...به ل

 ....ختیکه زد دلم ر یبا حرف
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 ...که زدم یمون بودم از حرفیمثل سگ پش

 ...بود که گرفتم یم عجوالنه این چه تصمیا

 

 ....وارد اتاقم شدم و خودمو توبالکن انداختم یعصب

 

 ...ده شدیکش ینیینگاهم به بالکن پا



 ...خودم حس کردم یکه زدم نگاه ناباورشو رو یفباحر

 ....بود ینم اشک توچشماش واقع

 ....نهال یموافقت نکرد و گفتن اول نامزد یشو جلوتر بندازن که کسیخ عروسیبعد هم گفت تار

 

 ...موقع باز بشه...لعنــت یکه ب یلعنت به دهن

 ....وار سرخوردمیکنار د

 ...دمشد...خراب کر ینجوریخدا چرا ا یه

 ....امشب گند زدم

 ...بذارم یگه اید یپا تو زندگ یمن چطور

 ....هیان عشقش به من واقعیدا

 ...ندارم یمن که بهش حس

 

  ز شدیگوشام ت یزمزمه ا یک و صدایموز یباصدا

 

 &نیراد&

 

 ....توبالکنم پهن شدم یصندل یمو برداشتم و خودمو رویگوش

 

 ...از دست دادمش یار دادم...اخ چطورهم فش یکردم....چشمامو رو یاهنگو پل

 خودم خواستم؟خودم باعث شدم؟

 ...نه

 

 شروع کردم به خوندن بااهنگ

 

  شد یچ یدید

  قلبم گرفت یدید

  ا... تورو ازمن گرفتیدن یدید



 ...تو بغضم گرفت یآخر...ب یدید

 ...شد یچ یدیشد...د یچ یدید

 ....نگرانم

  م بشهیزیتو چ یب

  ...ن مرد چشهیست که بگه این یکی

 ... کشهیمن و دردت به جنون م

 ... شد یچ یدیشد ....د یچ یدید

  خورم فقطیمن زود رنجـم....غصه م

  برم ازت یگه میباشه عشقم...د

 ... یسازش کردم ....با هرسخت

 ....!یخواهش کردم...اما رفتــ

  خورم فقطیمن زود رنجـم....غصه م

  برم ازت یگه میباشه عشقم...د

 ... یکردم ....با هرسختسازش 

 ...!یخواهش کردم...اما رفتــ

 

 ...ین دل ما بد کردیتوکه باا

 ...یت کردیرو رعا یبگو پس چ

 ...خوامیباز م یباش یتو که هرجور

  نجامیبرو دوراتو بزن...من ا

 یر کنید یایه وقت زود نینگرانم که 

  یر کنیات پیوونگید یمن و با غصه 

  خورم فقطیمن زود رنجـم....غصه م

  برم ازت یگه میباشه عشقم...د

 ... یسازش کردم ....با هرسخت

 !یخواهش کردم...اما رفتــ

 



  خورم فقطیمن زود رنجـم....غصه م

  برم ازت یگه میباشه عشقم...د

 ... یسازش کردم ....با هرسخت

 !یخواهش کردم...اما رفتــ

 

  درونم بشنوه گفتم یخاموش که ندا یپر ازبغض داد یدم و با صدایقلبم کوب یبا تموم شدن اهنگ دستمو رو

 

 ....رونیاون وخاطراه هاشو بنداز ب یفراموشش کن....قلب لعنت

 ...منم ادمم...احساس دارم....عاشقممم

 

 ...نمیقم و برادرم رو کنار عشقم ببین رفیبهتر یچجور

 ...نمشونیدست تو دست هم بب یچطور

 ....بگم مال منه کاش جرات داشتم تا برم داد بزنم و
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  رون رفتمیع از بالکن بیبه در اتاق سر یزشو بشنوم که با تقه ایر یاروم خم شدم تا صدا

 

 ....ر چشمام رو  پس زدمیز یاشکا

 

 ...در اتاق بازشد و مامان اومد تو

 ؟ یمامان_نهال مامان کامل فکراتو کرد

 ...پسر خوب هم کمه ی...ولیریبگ یم عجوالنه ایخوام فکرنکرده تصمیا....نمیاد داریازدواج کردن ز یبرا هنوز وقت

 ...هیپسر خوب یلیان خیدا



 ...ن دامادش بشهیدوست داشت راد یلیبابات خ

 

 ....خت و صد هزار بار تو گوشم زمزمه شدین رییپا یدن جمله دلم هریباشن

 

  دمیو نفهممامان ر یاز حرفا یچیگه هید

 ...نیریفقط برگشتم به گذشته...به گذشته ش

 ...اشین...خنده هاش....ناراحتیداشتن راد

 ...بوسه هاش...چشماش...چشماش...چشماشـ

 

 ....ییمامان_نهال کجا

 

 !ک لحظه رفتم توفکرید یـجا...ببخشینهال_ه

 جانم

 

 گفتم ؟ یچ یدیمامان_شن

 

 ...ج لب زدم ارهیگ

 

 میکار دار ینه...حسابیه رادیه شما شب قبل عروسی...چون نامزد یرون که انتخاب کنیا بی...پس بزمیمامان_باشه عز

  ک شنبستیامروز 

  ن توباغ پدربزرگهیراد یگه عروسیشنبه هفته د

 ....تهیجمعه هم نامزد

 ا دخترمیوقت کمه...بدو ب یلیخ

 

  دادمیمامان گوش م یبا دهن باز به حرفا

 ....میکنانتخاب  یگه...چیم یچ

 ...د فکر کنمیذاشت بگم بایکاش م یوا



 یبتیرم...اه گندت بزنن نهال که همش مصیم بگیگه تصمیبذارن چند روز د

 

 *...*...***...***...*** 

 

  رو قطع کرد و به سمتم اومد یمامان گوش

  ید اونجا باشیحتما با۱۲شگاه گرفتم...ساعت یمامان_برات وقت ارا

 ....ای...پشت گوشت نندازا روز قبلشیکاراتو بکن

 ...یشیک خونه میخانوم  یگه دارید

 

 ...نهال_اه باشه بابا...باشهههه

 

  بزنم وارد اتاقم شدم یگه این که حرف دیبدون ا یمامان با بهت بهم نگاه کرد ول
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 م؟یامروز روز مرگم بود....بدتر از روز مرگم دار

 ...میم...بدتر از روز مرگ داریچرا...دار ینه...ول

 ...یریو بخت نم یبه خونه خوش ی...لباس بخت....ولیپوشین لباس رو میباتریکه ز یروز

 

هستش تا جونت رو ذره ذره  یده ایل ازراه رسیست...بلکه عزرائیصاحب اون حلقه مالک قلب و روحت ن یکنن ولیحلقه دستت م
 ...رهیبگ

 

 ...ستاد و دوباره شروع به زدن کردیشگر قلبم وایراا یبا صدا

 



  ینیخودت رو بب یتونیشگر_عروس خوشگل میارا

 

 ...م افتادکه تنم رو چقدر قشنگ قاب گرفته بودیاسیاروم چشمامو باز کردم که چشمم به لباس بلند 

 

 ....بود ختهیم ریشونیاز موهام تو پ یون شده بود و تره اینیبا شیز یلیبلندم که خ یموها

 

 ....داده بود یتازه ا یبه صورتم رنگ و رو یاسیت با تن یش الیارا

 

 ....ن از خط چشم متنفر بودین رژ لب قرمز دوست داشت...رادیساده دوست داشت...راد ین موهایراد یول

 

 ....ستین نیست...داماد بابام رادین نیشه رادیکه مالک جسمم م یاما اون

 

  رون اومدمیغ و دست اطرافم از فکر بیخت که با جیگونه ام ر یاشکم روخت....قطره یر یقلبم هر

 

 ...کنهیه نمیشگر_عروس که گریارا

 

 ....شدم یان معرفیده شدم و نامزد دایهمه جا خاک کش یک عروسک کوکیحس نکردم و فقط مثل  یچیتا اخر شب ه

 

 ....ومدیده شدن استخوان تره قوه ام نفسم باال نیبا بوس

 ... شمیاد پینشستم و به مامان اشاره کردم ب یلصند یرو

 

 مامان_جانم مامان

 

 ...برم تواتاقم یشه کمکم کنینهال_مامان م

 ....انیدا یاد تواتاق حتین یکس

 ...لطفا سوال نکن

 



  اروم به طرف اتاقم رفتم و در اتاقمو از داخل قفل کردم

 

 ....راحت باشم ذارهیش که نمین لباس و ارایلعنت به امشب...لعنت به ا

 

 ...ومدین نبود....چرا نیامشب راد

 ان رو نداشتیدنم کنار دایباورکنم که دوستم داره؟ باورکنم که طاقت د

 

  حوصله رد کردم یم به سمتش رفتم که با شماره ناشناس بیبا زنگ گوش

 ...دست بردار نبود و باز زنگ زد یول

 

  کالفه وصل کردم

  نهال_بله

 ...ی...خوشبخت بشن_مبارک باشه.یراد

 ........پرنسسـشیشمون نشیچوقت از اشتباهت پیدوارم که هیام

 ....شه عمرمیتونم بگم شید که نمیتونم بگم پرنسسم...ببخشید که نمیببخش

 ....کنمیم یک مرده متحرک زندگیگه جون ندارم...فقط و فقط مثل یچون د

 ....نهال

 

 ...ال حرکت بودگونه هام درح یصدا روینگفتم و اشکام ب یچیه

 ....ن_نهااالیراد

 

  با دادش اروم لب زدم

 ...جانم

 

 ...دنت  زنده باشمید دینکن...حداقل بزار به ام ین_نکن...باقلبم بازیراد

 ....کنمیخدا دستشو قلم م یسرت اورد بخداوند یی...اگر بالیمین فرد زندگیدست بهتر ی...ولیستیهرچندمال من ن

 ...پشتتمن به بعد مثل داداش یازا



 

  زدم یزدم و هق یغ خفه ایج

 

 !ن_دوستت دارمیراد
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  ه کردمین توخودم جمع شدم و گریتخت افتادم و مثل جن یرو

 ....کنمیز رو فراموش نمین شب نفرت انگیچ وقت این شب نحس متنفرم...هیاز ا

 ...نیخوام....فقط رادینو میمن راد

 

 ...یشنویخدا چرا صدامو نم

 ...ایچراااا....خدا

 

 ....تم شدمیبه در اتاق خورد که متوجه وضع یتقه ا

 ...نه نگاه کردمیع به خودم توایسر

 ....نهیش ضد آب همیه ارایخته بود...خوبیشم  بهم نریارا یچشمام قرمز بود ول

 

 ...گونه ام رو پس زدم یرو یاشکا

 ...ره شدیبهم خ یچ حرفیان وارد شد و بدون هیم که دااروم در اتاق رو باز کرد

 

 ....کرده بود یسوخت...اون چه گناهیان میدا ید....دلم برایترکیحرف بزنم...چون بغضم م یتونستم کلمه اینم

 

 ....ش نشستمیتک صندل یحرف به سمت بالکنم رفتم و رو یب



 ....یرفتگیا کاش امشب جون منو میره شدم....خدایک خیبه اسمون تار

 

 ....به تنم انداخت یان کنارگوشم لرزیدا یهم گذاشتم که صدا یچشمامو رو

 

 ...کنمیو درک میان_حس و حال عاشقیدا

 

 ... زد که زهر تر از زهرمار بود یره شدم که لبخندیبا ترس بهش خ

 

 ....شدم و االن یک ادم اشتباهیش عاشق یان_چند سال پیدا

 

  اب دهنم رو قورت دادم

 ...نیترسم...همیکردن م یترسم...از مستقل زندگی_من فقط ناراحتم....از جداشدن از پدر و مادرم منهال

 

 ...نطور باشهیدوارم همیان_امیدا

 ...یبهم بده...قول بده تنهام نزار یک قولینهال 

 

 ...بدم ین قولیخوام همچینه نه....نم

 

 کامال تنهام نذار...نهال یدیازم دل بر یاگر روز ی....حتـیمونیارم م...قول بده که کنیبر یذاریخبر نم یان_قول بده که بیدا

 

 ....نزنم یچ حرفیدم هیح میترج

 ....ستیان هم خوشحال نیامشب دا یحت

 

 ....اروم روش زد یدستمو گرفت و بوسه ا

 

  ...ادیز یلیان_دوستت دارم...خیدا

 ....نهال



 ...کنهیکه ناراحتت م یزی...هرچیکه هراس دار یزی....ازهرچینک معشوقه رفتار کیفقط دوست دارم باهام مثل .....

 بزارشون کنار و دلتو به دلم بده

 

 ....ن دوستت دارمیکره زم یادت نره که اندازه ادمای
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 ....قم بوده عشیش کنم...لباس بپوشم...امشب عروسین ارایل رادیدوست داشتم امشب مطابق م

 ...کننیشن....امشب عقد مینم....امشب با روشا رسما زن و شوهر میه رادیعروس

 

 ....نمونه یگه راه فرار برام باقینکنه...د یقرار یگه دلم بیم تا دیکرد یان هم عقد دائم میکاش من و دا

 

 ...یدم....لباس مدل پرنسسیپوش یبلند یپف یلباس اب

 ....یر ابیحر ین هایخه برگشته و آستیبا 

 ....براق یپر از پولک و منجوق و سنگ ها

 

 ...ختمیموهام رو فر درشت کردم و باز دورم ر

 ....مل و کرم و رژ لب قرمزیو ر یه ابیسا

  کفش ست لباسم رو پام کردم

 

 ....ختمیموهام رو توصورتم ر یسرم گذاشتم و جلو یازجنس لباس رو یک تل ابی

 

  ( به خودم زدمنیعطر مورد عالقه عشقم)راد

  دور خودم زدم یچرخ



 

 ....عشقم با دخترعمه ام یه...شب عروسیو شاد یشادم....امشب شب عروس یلیاره شادم...خ

 

 ...ق فرو بردمشیدن نفس عمیبغض به گلوم حجوم اورد که با کش

 

 ....گونه ام کاشت یرو یع بغلم کرد و بوسه ایدنم سریان بادین رفتم که داییاروم از پله ها پا

 

 ....یان_واقعا پرنسسیدا

 

*...*...***...***...*** 

 

 ...یجواب ین رو گرفت....بازهم بین بار شماره رادیچندم یزن عمو کالفه برا

 ....افتاده یشدم...نکنه براش اتفاقیمنم داشتم نگران م

 

 ...قرار تو اتاق نشسته بود یروشا با اژانس اومده بود باغ و ب

 ....نبود یاز خودشم خبر یدناشون شروع شده بود...داماد مجلس نه خودش عروس رو اورده بود حتهمه مهمونا پچ پچ کر

 

  دمیکش یبه سمت ورود یغ و سوت کنجکاو سرکیج یخواستن برن دنبالش که با صدایان و عمو میدا

 

 لوکسیوتا هایاورده بود با تو یجین عروس وارد شد و پشت سرش دین با ماشیراد

 

  لبم نشست ینس غم رواز ج یلبخند

 

 ....که روشا داخلش نشسته بود فرستادش یگفت و به سمت اتاق یزین چیزن عمو درگوش راد

 

  ن دست تو دست روشا وارد جمع شدنیعاقد دفترشو اماده کرد و راد

 



 ....زدیش میلبخند روشا جگرم رو ات

 ....ن باشه اماین مجلس من و رادیقرار بود ا

 

 نشست و به خودش فشارم داده کمرم یتوگود یدست

 ....دمیکش یقیان گذاشتم و اه عمینه دایس یسرمو رو

 

 ....ره شدیان خین نگاهش به من و دایراد

 ....دیخشم توعمق چشماش شعله کش 

 

 ....بام،روشا دارمیمجلس،خانوم مجلس،عروس ز یبانو یز برایک سورپرایشدن خطبه عقد  ین_قبل از جاریراد

  ادامه مجلس یم برایریرو به رخ همه مهمونا بکشم و بعد م زمین سورپرایاول ا

 

  به سکوت دعوتشون کرد یجیغ و سوت مهمونا بلند شده بود که دیج

  یشروع کرد به پخش کردن اهنگ شاد

 

 ....کرد یرو پل یزیتورش چیشش رو نصب کرد و از صفحه مانیپرده نما

 ....باس عروسصفحه افتاد با ل یم رخ جذاب روشا رویر نیاول تصو

 

 ...زده نشه یپ حرفیان کلیکنم تا پاین_خواهش میراد

 

 ...پرده افتاد یرو ییبایز یروشا با لباس شب مشک یک عکس قدیبالفاصله عکس رد شد و 
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  پرده رفت ین رویاز روشا و راد یریشد و تصو یلم پلیف

 

نشون ین بیاز رابطه عطش یواضحشون حاک یصداها یده بودن  ولیشدن پوش ین که بدنشون بارنگیروشا و راد انیلم عریر فیتصو
 ....داشت

 

  ن بلندشدیراد یلم استوپ شد و صدایف

 

 ه که به من نشون دادن و بِاالجبار ازمن خواستن تا با دختر عمم به خاطر تعرض بهش ازدواج کنم....به من گفتنیلمین فین_ایراد
  عفتش کردم یمست کردم و ناخواسته ب

 

 ....نا من پدر اون بچمیقیاالن روشا بارداره و 

  پ اولین مستندات کلیا

 

  شد یپل یلم بعدیپرده کناررفت و ف یاز جلو

به  یزید و چیرون پریب یوارد شد که از پشت در کس یافه و رفتار عادین با قیدر اتاق باز شد و روشا وارد اتاق شد پشت سرش راد
 دین کوبیسر راد

 

  غ روشا گم شدین جین بیاد رادیفر

  ب رسوند زوم شدین اسیکه به راد یچهره مرد قد بلند یلم استوپ شد و رویف

 

 ...شد...اون باراد بود....پسر خاله منیباورم نم

 ره به من بودین چشم دوختم که اونم خیناباور به راد

 

  دنیوشه اتاق کشن رو به سمت گیشد ...راد یلم باز پلیف

  تخت رفتن و باهم معاشقه کردن یباراد با روشا رو

 

 ...لم استوپ شدیدم که فیکش یغ خفه ایج

 



  ره خودشون رو انداختن گردن منیگناه کب ین_با چهار تا فتوشاپ و صحنه بازیراد

تش یذاره و اذیکش داره سرش کاله میرکرد ش یکمک به دختر عمه ام رفته بودم که ادعا م یبرا یمن اون شب فقط تواون مجلس کار
 ...کنهیم

 

 ...من و بچه توشکم عروس مجلسهDNA شین هم جواب ازمایا

 ....ن بچه فرزند بارادهیا

 

  ن اومدییپا یخته ایافه بهم ریوتا با قیپشت حرفش باراد از تو تو

 

 ن کرد و اروم زانو زدیبه راد یشرمنده نگاه

 

 ...کردم یبدست اوردن نهال با روشا همکار ید ...من ...من برایباراد_ببخش

 ....روشا هم عاشق توبود

 

 ...دیبابا به سمت باراد حمله کرد و مشتشو توصورت باراد کوب

 

 ف بهم نبافیاراج یکه عوضیبابا_مردت

 

  کردم یخته رو به روم نگاه میبا ترس و بهت به جمع بهم ر

 کردن یه میروشا و عمه گر

 ... ن به سمتم اومدیراد

  د و به حلقه نشون تو دستم اشاره کردیستادم که مچ دستمو چسبینگران صاف ا

 

 ...عشقم ین_خوشبخت بشیراد
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  دیم رو بوسیشونیاروم خم شد و پ

  نیا و ببیبه پا کنم ب یجشن و سرور یک روزین _قرار بود یراد

 ...هن بموننخواستم همه انگشت به دیم

  نجایارمش این در با ذوق و شوق بیخواستم عروسمو ازپشت ایم

 

  مین وسط دست تو دست باهم برقصیم ایخواستم با ملکه زندگیم

  میخونه و زندگ یخواستم بانویم

 ...یام تو باشین جمع ....پرنسس دنیا یبانو

 

 یخوشبخت بش یانتخاب کرد یگه ایپرنسس من....حاال که شاهزاده د

 

  رفت یعقب گرد کرد و به سمت خروج

  ره شده بودمیخت و به رفتن مرد وفا دارم خیریصورتم م یاشکام رو

 

  چشما پر ازبهت و تعجب یبرخ

 ....ن به اشک دراومده بودیراد یاز حرفا یبرخ

 

 ....ن عشقیا ین بود از تکه هایدل خودم که بازار خون

 

 ....ستادیه در ایتو چند قدم

 ...م غرق نگاهش شدد و نگاهیچرخ

 

  مین_دوستت دارم نهال...دوستت دارم زندگیراد

 ...اد دوستت ندارمیاشتباه نکن..من ز یول



  دونه دوستت دارمیمن 

 ...د و ماه که تَکن تو کل جهانیخورش یبه بزرگ یول

 .....ی،ولی،هستی...بودید و ماه منی...توخورشیامیتو تک دردونه من و دن

 

 بلند داد زدم د و اسمشویبغضم ترک

 نییییییینهال_راااااد

 

  س....برو کنار شوهرتین_هیراد

 ....یا ابجیدنبالم ن

 

  زدمیاد میه فریدم و اسمشو با گریینش پا تند کرد که دنبالش دویبه سرعت به سمت ماش

 

  رون زدینگاهم نکرد و با سرعت از باغ ب یه ایثان یول

 

 ...ش گرفتینم آتیبه حال راد ه باغ فرود اومدم و دلمین سنگالخیزم یرو

 ...ک تنه قضاوتش کردمیرحمانه  یچه ب

 ....دین مشکلو به دوش کشیدرد ا ییترکش کردم و تنها ین همه سختیتو ا 

 

  ان افتادیت بلندشدم که چشمم به دایده شدن شونم با عصبانیبا کش

 

  رو دراوردم و به طرفش پرت کردم یبا حرص حلقه نامزد

 

  مغ داد زدیبا ج

 ازهمــتون متنفــــــــرم

 

 heartنوشته دست#

 پرنسس و کوتوله ها



 116نهال_#

 

 

  کرد ارومش کنه یم یکرد و عمه هم ِخِجل کنارش نشسته بود و سع یه میبه طرف روشا رفتم که تو لباس عروس خون گر

 

 گفتن نداشتن یبرا یچکس حرفیه

  دمیر چونه اش زدم و سرشو باال کشیدستمو ز

  لب زدم هیبا گر

 خونه بخت؟ ی؟رفتیخوشبخت شد

  ن کو؟کجا رفتیراد

 ....توتباه شد یه همه ادما بخاطر اشتباهایتو....زندگ یکار کردیهااااان...چ

 ....انین....دایمن....خودت...راد

  خت...چراااایمون بهم ریهممون زندگ

 ....حرف بزن یلعنت 

 

  گفتیاد میزد و با فریبه شکمش م یپ در یپ یغ مشتایکدفعه روشا هولم داد عقب و با جی

 

 ....کشمشیم

 کشمین بچه رو میکشم...ایخودمو م

  نیمن فقط عاشق بودم....عاشق راد

 خواست مال من باشه مـــــــن یدلم م

 

 ؟ینجورینهال_هه...ا

 ه هممونیبه زندگ یدوستت نداره چرا گوه زد یبه زور؟وقت

 

 ست؟یحالش خوب ن ینیبیعمه_بس کن نهال نم

 یکنیمواخذه م یخته تو اومدیش بهم ریعروس



 

 اروم لب زدم یلیزدم و خ یپوزخند

 ؟یکدوم عروس

 و خونه بخت؟ یشه عروسین تا زنش بشه میگه حامله شده و انداخته گردن رادید یکیکه قبلش از یا یعروس

  م نشدیم قالب کنیخواستیبگو م

 

  ستادیاد اقاجون ایکه با فر بزنه یک کتک درست و حسابیز برداشت تا یعمه به طرفم خ

 

  کردن یهمه نگران به ما نگاه م

 

 ...بهم انداخت یاقاجون به طرف من اومد و نگاه تند

 

 !کنهی_ادم با بزرگ ترش درست صحبت م اقاجون

 

 ...نهال یبابا_ول

 

 ....اقاجون_ساکت

 روشا زد ید و عصاشو به پاهایبه طرف روشا چرخ

 

 کنن؟یاقاجون_پاهات که کار م

 ارمیتا داماد مجلس رو ب یصندل ین رویپاشو برو بش

 

 ...ختیر یبا حرف اقاجون دلم هر

  کنهیم ینجوری؟چرا اقاجون ایچ

 

 ....د و ناباور عقب عقب رفتمییاشک به چشمام دو

 



  کردن یعمه و روشا بابهت بهم نگاه م

 

 ......دیاقاجون_د زود باش دختر چشم سف

 

 کمرش خم شده بود یان افتاد که چجورینگاهم به دا

 

 ...بدباهاش حرف زده بودم یلیخ یوا

 ...ن مراسمو نداشتیگه ذوق و شوق ایچ کس دیه

 ....ننین و روشا سرسفره عقد بشیحاال که به اجبار اقاجون قراربود راد

 ....راه بدم میرو به زندگ یتونم کسین نمیجزراد یکنم ...ولیم یان هم عذرخواهیک روز از دایموندن نبود.... یگه جاید

 

 ...سوختینداشتن...چشمام م یاشکام تموم

 ...به طرف پشت باغ حرکت کردم که


