
 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 ها بدے و ها خوبے با زندگے

 

 ها نےیریش و ها تلخے با

 

 سرنوشتے هر ، کارے  هر

 

 خداست دست بہ

 

 مرا دیآفر کہ ےیخدا

 

 را تو من وبراے

 

 هاست نےیریش و تلخے از پر من زندگے

 

 شد باعث ہڪ ےیها تلخے

 

 بسازم را نمیریش زندگے

 

 بد چہ و خوب چہ
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 ایدن نیا در ہڪ رڪش رو خدا

 

 دمیچش میها تلخے کنار هم نےیشر

 

 موفقم حال و

 

 و ها تلخے نندهیآفر نام با پس

 

 کنمیم آغاز ام زندگے یها نےیریش
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 عاشقم کن یتونیاگه م       
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 عاشقم کن یتونیاگه م

 یباسمه تعال
 
شت ها درخت برگ و بود زییپا یروزها از یکی ضا و ختیریم دا  یکیرمانت یف

 . بود کرده درست رو
 صااح ت هم با و میبود نشااسااته شاااد یکاف یتو هم یرو ب رو یمگ و من

 .میکردیم
سه نیا تارا:یمگ شگلت یخعل ل ا ساب,  کرده خو  مراع گهید یشد گریج یح

 سرم من و رهیم تو ب حواسشون همه رونیب امیم تو با هروقت رونیب امیب باهات
 مونهیم کاله یب

 گفتم و زدم یا قهقه
 دو مثل ینزیم له له پساارا یبرا تو نکهیا بحث سین کلیه و افهیق بحثه بحث_

 ن انگار یباشاا ساان  مثل دیبا نیکنیم دفع رو گهید هم ربا اهن نام هم قطب
 یدار یحس بهشون انگار

 هییهلو چ نگاه اونو اوه اوه:یمگ
  یشد هول ک باز سرت بر خاک_

عد گاه با ب مارم ن گاه ی خ مت ب رفتن درحال ک پسااره ب ن  دوس زیم ساا
سره  کردم بود دخترش سش ک شد هول چنان پ  هوا رو و ن ود یصندل ب حوا
 نیزم افتاد تق و نشست

  دنز غر ب کرد شروع دارن فیتشر زیه پسر نیا بعله دیفهم ک دخترشم دوس
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 یکردیم نگاه ویگور کدوم سرت بر خاک:دختر
 

 گفت شونمو ب زد یمگ
 
 یب ویداشاات نگه پاک خودتو یجور چ طنتیشاا همه نیا با تو موندم من:یمگ 

 ینزد آب به گدار
 
 ...و میرانیا ی من نکهیا یبرا_
 

 ؟...و پاک یرانیا دختر نکهیا بحث دمیفهم: یمگ
 
  پ ن پ_
 
شو یمگ ک گفتم یفارس ب رو کهیت ی نیا  منم برگردوند قهر حالت ب صورت

 گفتم دمویکش لپشو
  

 .شد رید ک میبر بزن شو شیمعن الیخیب حاال.. اصطالحه ی نیا_
 دادو لمیتحو یا بامزه ل خند شینارنج یموها و شیومک کک صااورت اون با

 گف
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 حساب صورت:یمگ
 
 منه نوبت دمیفهم خب یخعل_
 
 مپول دن ال و فمیک تو کردم ساارمو,شااهینم شااونیحال تعارف هم ایخارج نیا

 گف و دیکش بازومو یمگ ک گشتم
 

 نصاافش تو هموطن نصاافش ک خوشااگلس پساار همون نیا ترسااا یه:یمگ
 هیگریج.. چه...ووواوووو کنمیم هیگر براش خرشب من ک همون منه هموطن

باره کردم نگاه خونه قهوه کوچک ونیتلوز به گه اون داشااات دو  نشااون رو یآ
 ......دادیم
 

 رپ دوروبرش شااهیهم مثل یدن گفتنیم بهش همه یول بود لیدن اساامش پسااره
 یبگ ک یتیهرمل از بودن دهیپوش ل اساشونو نیتر باز معمول ط ق ک بود دختر

 ..و یفرانسو.یهند.یژاپن.یعرب. ینیچ
 خود از یخعل بو معلوم نیدورب ب کرد رو و بود هاش شااونه رو دسااش پسااره

 گف و نیدورب ب کرد رو اشاره انگشت با هیراض
 
ش خوشگل یدخترا نیا جزو نیدار دوس هم شما یهع:یدن  هیک ن؟معلومهیبا

 تا تا دیاریب دساات ب منو هیکاف فقط دارم ارزشااشااو نیباورکن...نخواد دلش ک
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 یبچگ تو ک ییها پرنسااس همون نیکن یزندگ پرنسااس ی مثل عمرتون اخر
 لیدن هستم منتظرتون پس.......بعله.....دیدیم کارتنشو

 شد پخش یشکالت تییسکویب ی یاگه و شد تموم یاگه
 بار چند یمگ هپروت تو بود برده منو المصااب داشاات ساا  پسااره یچشااما

 گف و داد تکونم
 

 ن؟ مگه بود خوشگل:یمگ
 
 خوشاامزس واقعن یوا دارم دوس شااتریب و تییسااکویب نیا من....اصااال نه_

 ؟یخورد
 

 دخترم من مثال ینکن استفاده حربت اون از من جلو شهیم:یمگ
 
 حربه کدوم کن بس_
 

 خوشگله یکرد پا کله بدبختو پسره اون باهاش ک همون:یمگ
 
  خوب یخعل_
 

 نده راهمون استاد گهید کنم فک... شد حاال:یمگ
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 فتمگ و برگشتم یمگ سمت ب و زیم رو گذاشتم پولو و دراوردم پولمو فیک
 
 میدار وقت هنو ن_
 
 خوردیم بهم ازش حالم ن یوا بود هم جان ها بچه از پربود دانشااگاه اطیح

 خودشااو چرا دونمینم گرفیم ادمو حال شااهیهم بدردنخور اوسااگل پسااره
 نیا اب احتماال سمتم ادیب یپسر چیه زاشتینم اصال و دونستیم من صاحب

 دورم ها بچه شاادیم دیسااف دندونام نیع موهام ک موندمیم انقد دیبا کاراش
 جان ردون ال ته داشتم دوست و دانشگاه یخعل کردنیم یشوخ و بودن

 
  نیدید رو هیاگه نیا ها بچه:یمگ

 دنید ک کردن دییتا همه ها بچه
 

 هیرانیا پسره دمیشن:دارن
 

 هیرانیا نصفش رینخ:یمگ
 تارا منو کشور مشترک محصول

 
  خوشگلن انقد کشورت پسرا دختر همه تارا:دارن
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 پ ن پ_
 

 دادم ادامه خنده با کردن نگام یشاک و سمتم برگشتن حرفم نیا با همه
  

 یچ پس اره_
 

 خوشگلن ماها سمت کال خوشگلن ل نانم یدخترا:دهیسع
 
 اگه من خوشااگله یخعل کنهیم احساااس مخه رو یبدجور پسااره یول:شااایال

 خودته کار تارا یوااا گرفتمیم حالشو کردمیم شرکت حتما بودم پرو و خوشگل
 اومد دم و شاخ یب جان ک دمیخند بلند بلند

 
 داره صاحاب خودش تارا:جان

 
 هم تو کردم اخمامو

  
  بو بد مونیم سالم اوه_:

  گفتم کردمو اخم دی*ب*و*س* گونمو و دیخند
 
 یکن کارو نیا یندار حق تو یهع_
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 ؟یکن نییتع منو حق ک یهست یک تو کوچولو:جان

 
 گفتم یمگ ب رو و برگردوندم رومو حرفش ب توجه بدون

  
 میهست پشتت همه ما  یکن نام ث ت یبر چطوره یمگ_
 

 کنهینم ق ول منو وقت چیه اون ن اوه:یمگ
 
 کنمیم کمک بهت من کنهیم چرا_
 

 دیکن نام ث ت باهم خب:دارن
 کنه کمک بهت تونهیم تارا انوخ

 
 ب ند دهنتو:جان

 
 ادیم استاد االن کالس سر میبر نیایب ها بچه اوه:دهیسع

 
 .بود یونیتلوز غاتیت ل ب ما همه فکر یول بود شده شروع کالس

 
 زد بازوم  به خودکارشو اروم یمگ
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 دنیم هم زهیجا یدونستیم:یمگ

 شد زیت گوشام حرفش نیا با
 
 ؟یچ ک خب_
 

 ؟ینداشت اجیاحت پول ب مگه تو:یمگ
 
 خب_
 

 نیاخر نیماشاا ی دمیم بهت زرویجا منم ب رم رو یباز من کن کمک تو:یمگ
 شعیم دالر3000000 حوش و حل دمیپرس متشویق ک مدل

 اخه کنم کمکت تونمیم یجور چ من_ رفتم فرو فکر ب
 ددر برم خودم بعدش کنم ول ضمویمر پدر یجور چ بعدشم 

 
مانت االنشاام یدیم انجام براش کار یخعل االن ک ن:یمگ  کارارو همه ما

 و اتوباب یبد نجات یبرشااکسااتگ از یتونیم ینجوریا تو بعدشاام دهیم انجام
عدش بات ز نهینم مج ورت با  واقعن تو جال ه یخعل یکن ازدواج جان با ک

 .....بشه مسلمونم داده قول یحت اون یکنینم حس خطرو
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 ی ندیم دهنتو اون قهیدق ی_
 

  شدم عاشقش من بخدا کن کمکم نوچ:یمگ
 کمکت خب یخعل... شااادن عاشااقش کایامر متحده التیا یدخترا همه_
 رمیم یگور کدوم بگم...بگم یچ مامانم ب اما کنمیم
 

  یقاتیتحق اردو میریم بگو کنم گورت تو خاک:یمگ
 
 کنم فک دیبا_
 

  ب ند شتوین:یمگ
 گرفت بازوم از محکم شگونیب ی بعدم

 
 فرق از بودو کرده ریمتح مارم ک خوشااگل و لوند یدخترا از بود  پر ساااالن

شت نوک تا سرشون شون انگ  ک ادیم بدم خودم از.. بودن کرده یی ایز عمل پا
 پا اون و اپ نیا یکل بعد باالخره کرد شهیم چ خب یول بشم سهیمقا نایا با قراره

 ودب خوشحال یخعل ک یمگ راد یعاقا دفتر میبر ک  دادن نوبت بهمون کردن
بت اول دیگنجینم خود پساات تو واقعن و  دوار زدن در بدون برم ک بود من نو

 ادمی ک کردم هول انقد شدم رو ب رو لیدن جذاب و مغرور صورت با و شدم
  گفتم یفارس ب و کنم سالم یسیانگل ب رفت
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  سالم_
 

 گفت و کرد یبلند ی قهقه
 
 ؟یطور چ نجاستیا یرانیا ی به به:لیدن
 ن ود دورگه مگه موندم زدیم حرف یفارس خوب انقد نکهیا از
 
  نیبش:لیدن
 

 یسیلینگیا خط تو زد دوباره باالتر دمیکش ل اسمو قهی و نشستم اروم
 
 یترادخ یدونیم اخه نمیب  مساااابقه تو میرانیا دختر  کردمینم فک خب:لیدن
 مشهورن نجابتشون ب یرانیا

 
 سین ازدواج قصدت تو مگه خب_
  دش رهیخ ل هام به گستاخش یچشما با و دراورد چشاش از خوشگلشو نکیع
 
 بندازم دخترارو دارم دوس همش ک مرگمه چ دونمینم یول... خب چرا:لیدن

شو شتریب ک یاون خب کنن تالش و بجنگن بخاطرم ک هم جون ب  ب خود
 داره دوسم شتریب یعنی زنهیم واریدرود
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 .....  خب یول
 شد ساکت قهیدق چند

 
  وفا یول.... بگم دین ا دیشا:لیدن
 

شام تو و اورد جلو سرشو سور ل خند و کرد نگاه چ  ک اونا از) زد یا کننده مح
 ( کردمیم اوسگل و دانشگاه یپسرا کل باهاش من

 
 سین یکی من و تو یوفا:لیدن

ص زیچ ی چون گمیم بهت نارویا  دیشا  ازب دهنمو ک نمی یم وجودت تو یخا
 باهات باشم رک تا کنهیم
 

 گفت و زد یچشمک بعد
 
 نکنه درز رونیب حرفا نیا خواهشا:لیدن
 

 کردیم میعص ان داشت کم کم
شویت ل ک یشکالت تییسکویب ی و رفتم زشیم طرف ب  اون از عدب شهیهم غ

  برداشتم زاشتنیم یکوفت هیاگه
 
 نه؟... هیعال خودمه شرکت محصوالت از گف:لیدن
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گه یبخوا راسااشااو_ مه و تو طرف ی ا ته ی طرف ی و بزارن پوالتو ه  بساا
 کنمیم انتخاب و تییسکویب قطعا من رو تییسکویب

 
 گفت و شد یعص ان یخعل

 
 نجا؟یا یاومد یچ واس پس:لیدن
 
 اندازمو پس نکهیا یبجا و  کهینزد دانشااگاه التیتعط چون واضااحه خب_

 گردمیبرم خوشگل نیماش هی با و نجایا یمجان امیم امیم دور بندازم
 
 یطور ب کینزد یخعل یخعل ساتادیا روم ب رو و اومد کنار زشیم پشات از

 چونمو دسااتش با کردیم میجور ی و خوردیم گوشاام ب نفساااش حرارت ک
  زد زل چشمام ب و گرفت

 
  یباش خوددار تیجذاب نهمهیا درمقابل یتونیم واقعن یکنیم فک:لیدن
 

  گفتم یفارس ب
 
  پ ن پ_ 
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 یقاط ک دانشااگاه یپساارا همه نکردبرعکس حرفم ب یتوجه اصااال اون اما

 نکرد اثر اون یرو فرمول نیا کنن خفم خواستنیم و کردنیم
  گفت گوشم تو و زد کنار صورتم رو از موهامو دستش ی با
 
  کن عاشقم یتونیم اکه:لیدن
 

شنه شمو پا شت یرو بود زیت میخعل و بود یسانت10 ک کف شت پاش انگ  و مگذا
 دش وارد زدن در بدون تنش مین تاپ اون با یمنش نیب نیا در دادم فشار محکم

 گفت و
 

 چیه ب ک ینطوریا یبزن حرف قهیدق5 هرنفر با بود قرار تو.....یدن اوه:یمنش
 یرسینم کس

 
شو وارد زدن در بدون گهید و رونیب برو.....زمیعز یاوک:لیدن صا..... ن صو  مخ

 فحر بدون بود خورده ذوقش تو یحساااب ک یمنشاا..... تنهام نفر ی با یوقت
 انداخت گل لپام یدن حرف نیا از من و رفت

 
  وت ب ازیامت ی نمیا یدونیم تو فقط نویا..الهیدان ممیواقع اسم یراس:لیدن
 
 یا یخوش خت چ یوا_
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 کردم کج دهنمو وبعدش
 
 اهلش نمنک فک ک ناجووره کاراش یبعضاا ال ته ریبگ بوروشااورم نیا ایب:لیدن

 یباش
 
 برو بابا برو_
 
 ؟یگفت یچ:لیدن
 
 بابا یچیه_
 

 رو زد یکی یدن یول بردارم تاییسااکویب اون از یکی تا رفتم زشیم ساامت ب
  گفت و شد قرمز دستم ک یطور ب دستم

 
 یهرک..یزنیم دساات من یتاییسااکویب ب اجازه بدون باشااه اخرت دفعه:لیدن
  بخواد خودمم دیبا خوادیم منو یتاییسکویب

  گفتم یفارس ب باره دو
 
 زرشک_
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  دونمایم نویا هیمعن:لیدن
 

 دی*ب*و*س* یطوالن گونمو و جلو اومد اوردمیدرم شاخ داشتم
 
  یهست طعمم خوش ن:لیدن
 گریییج ممنتظرت اونجا یایب گاس و الس ب یتونیم تو ییطال طیلیب ی نیا ایب

 
 یونتیم اگه یدار بیرق یخعل یول مسااابقس اساام نیا کن عاشااقم یتونیم اگه

 نشو عاشقم
 

 شزیام تمسااخر یها خنده با منو و دیخند بلند بلند حرف نیا گفتن از بعد
  کرد بدرقه

  تو رفت یمگ من بعد
 هیبق زدنه دید ب کردم شروع منم... بود  داخل یمگ ک مدت نیا تو
  یعمل دم از همه اه اه
 شد درشت چشام دمید ک یزیچ با یول
 
  نمی یم یچ نیب  یوا_
 

 نمی یم یرنگ ممه ی: وجدان
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 یبود کجا جونم وجدان ژووون_
 

 ژمیعژ بغل نیهم: وجدان
 
 85 نگا:  وجدان_
 

 ارهههههه:وجدان
 
  یدیم قرض گلنارتو جونم وجدان_
 

 زمیعز اله: وجدان
 
 ژاااااان_
 
  برگشتم یمگ طرف ب خورد کلم پس ب ک یدست با
 

 پوشونده خودشو یچجور نگا بدبخت زیه رو دختره بدبخت شیخورد:یمگ
 
 کردمیم اختالط 85 با اهامیرو تو داشتم تازع ضدحال...اه_
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 زیه سر بر خاک.. گمشو:یمگ
 

 اصااال یدن گف یمگ راه تو رونیب میزد یکوفت شاارکت اون از یمگ با میپاشااد
 .نکرده ردش نکهیا اورده ک یشانس تنها و نداده نشون بهش خوش یرو
 

 اتذ و ییپرو همه اون از حالم یعصاا  و بودم خسااته یحساااب برگشااتم یوقت
 کردم میکتون بند کردن باز ب شروع و نشستم پله یرو خوردیم بهم لیدن خراب

  بود یمگ طرف از اومد میگوش اس ام اس زن  یصدا ک
 

  بنداز ینگاه ی بروشور اون ب:یمگ
 

 چرم تمام کفش جفت ی دنید با ک دادمیم اسااشااو ام اس جواب داشااتم
  شد جلب نظرم ییایتالیا

 
 باشه تونهیم یک مال تازه یکفشا نیا یعنی؟ مهمون وا_
 

ش شتم مویگو  هد بعد زدم درو زن  و زدم کنار صورتم از موهامو  مویج تو گذا
 دمید خودم رو ب رو جان زدن بهم حال ی افهیق با هیثان
 
 باز برام درو مونیم ی دیبا حاال ک دهیخر مارو خونه وحش باغ یک نه یوا_

 کنه
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 گفت و کرد بهم نگاه ی جذابش و خمار یچشما اون با
 

 شهیم منم نوبت باشه حواست یول کن صدام یدار دوست یهرچ:جان
 
 روز هر  شهیم روتون یطور چ......شهیم تو یچ نوبت_

 پول.....  نجایا نیایم روز هر
ش باال ک مارو شت برامونم خورده کی القل...ن ود بس نیدیک  میرگردب ک دینذا

 ..... کشورمون
 

 ....یکن یزندگ ها ملکه مثل ک زمیریم پات ب انقد.....نترس:جان
 
 ساار صاادقه از ک کنم یزندگ خورده نم سااقف نیهم ریز دمیم حیترج من_

 . شم رد خوامیم......کنار یبر شهیم........میدار مامانم یطالها
 

 گفت و کنار دیکش خودشو
 

  بندازه من ب رو تو داره عجله یخعل ک بابات:جان
 
 ....گهیم خودش یبرا اون........یچ ک_
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  کردم کیعل و سالم جان مادر پدر با بالج ار و ییرایپذ اتاق داخل رفتم

 
 ...یخاستگار اومدن مثال...زشته.... یریم کجا: مامان

 
 یبفهم یخواینم چرا.... ندارم دوسش من مامان_
 

 ..... زشته سیه:مامان
 
 گفتم حرفشو وسط دمیپر
 
  یبفهم کن یسع... مامان ندارم دوسش_
 

 فمیک تو از بروشااورو کردم قفل و در و اتاقم تو رفتم همه از یعذرخواه با بعد
 :طیشرا خوندن ب کردم شروع..... دراوردم

  کلیه:  کی
 

 قد:  دو
 

  ایز و لوند چهره:  سه
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 سیتن ورزش ب یمند عالقه:  چهار
 

 ...و تیجذاب:  پنج
 

 یعاد شوهران و زن همه مانند کامل یزندگ هفته کی:  شش
 
 نداشت امکان اصال یعنی بود سخت برام واقعن هیاخر نیا

 
  اومد در صدا ب اتاقم در
 
 ه؟یک_
 
 ازدواج؟ یبرا یندار یشرط نیب  ایب: گندو بو مونیم
 
 پس بود نیا برداشت جارو همه بو گمیم اه اه
 
 زمیعز کن گم گورتو...دارم یشرط هی چرا_
 
 کنمیم ادمت:گندو بو مونیم
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 باشم تنها خوامیم_
 

ص ان یخعل سته بودم یع  وت شده هرجور دیبا من یزندگ نیا از بودم شده خ
 شدمیم برنده مسابقه نیا

  مختلف لیدل چند ب
 

 نیزم بزنم جان پوز دیبا: اولنش
 

  نیزم بزنم لمیدن پوز دیبا:دومنش
 

ش:سومنش سابقه نیما شم رو م  یب دهش اگه یحت رانیا برگردم پولش با و بفرو
 مادرم و پدر

 
 و دانشااگاه و درس... از خسااته هم من و دیرساا راه از کم کم تابسااتون فصاال

 دانشگاه امتحانات
 

 .....نکهیا از غافل میبخند کمی کنم اوسگل رو پسره نیا برم ومدینم بدم راسش
 دیرس راه از مامانم ک  ستمیم چمدونمو داشتم

 
 .... یبر یخوایم کجا بپرسم شهیم تارا:مامان
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خدا  ها تهینامزد گهید ماه دو به هم پسااره نیا ب خاطرت نیب ... خو  داره ب
 شهیم مسلمونم

 
  گفتم نیهم واس نداشتم بحث جرو حوصله

 
 ی شه تموم میمجرد قشن  ایدن نکهیا ق ل خوامیم یول دارم دوسش منم خب_

 نیشیم خالص شرم از شما و برگردم و برم یمجرد سفر
 

 کرد یحساب ماچ ی صورتمو و اومد پاشد بود اومده وجد ب یحساب ک مامان
 

 یول هیخشاان مرد جان که دونمیم یندار دوساات جانو که دونمیم زمیعز:مامان
 و هیساارما اردیلیم دو با....من بخاطر پدرت بخاطر رهیم دساات از داره پدرت

 کستشیم پامون کاش.....میگردیبرم ونیمل دو با میدار یول نجایا میاومد پول
 میومدینم نجایا و

  رنیبگ مارو حق و انیب پسرش با یعوض و فطرت پس مرد ی ک
 

 دنیچک دونه دونه اشکام و مامان بغل رفتم
 

 ... فداتشم نکن هیگر:مامان
 ... زدلمیعز نکم هیگر



 29 عاشقم کن یتونیاگه م

 از ور تو طالق و بزنم حرف اتیپر عمه با رانیا ب برگشااتنمون بعد دمیم قول
 رمیبگ بوگندو مونیم خودت قول ب پسره اون

 
  گرفت خندم میگر وسط هوی

 ...گندوعه بو مونیم دیفهم مامانمم
 نهیس رو گزاشتم کلمو دنیخند یکل از بعد گرفت خندش من خنده ب مامانمم

  مامانم
 
 شدیچ یدید من یوا یییهععع_
 

 شدیچ ن:وجدان
 
 رفت دست از مامانم_
 

 چراااااا: وجدان
 
 کرده اضاف زیسا ی مامانم_
 

 باالخره دیرس...یچ:وجدان
 
 مقدس عدد ب دیرس...اخ اخ_



wWw.Roman4u.iR  30 

 

 
  فتمگ و کردم نگا مامانم ب بردمو باال طنتیش با کلمو یریدرگ خود نیا بعد

 
 ها گذشته خوش مامان_
 

 گفت و کرد نگام تعجب با مامانم
 

 ها: مامان
 
 یداشت زیسا شیافزا ک نمی یم گفتم طنتیش با کردمو هاش نهیس ب نگاه ی
 

  گفت کلمو پس زد دست با مامانم
 

 یعوض زیه دختره بکش خجالت:مامان
 
 گفتم تیمظلوم با
 
 االن من...مگه هیچ توش مونده چشاام بهم ینداد ریشاا یبچگ...یچ یعنی_
 خوامیم ریش
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  گفت کلمو پس زد گهید دفعه ی مامانم
 

 یاومد ایدن ب ناقص تو ک چ من ب:مامان
 
 ینکرد مراعات بود خودت ریتقص_
 

 یکرد کوفتم مشهدم مسافرت یاومد ایدن ب زود یبود هول تو:مامانم
 
 مشهد یرفت تهران از یپاشد تیماهگ هفت تو ک یبود الیخیب تو_
 

  یهول تو دونستمیم کجا از من:مامانم
 
 خوامیم ریش من یکرد عوض و بحث باز.. مامان_
 

 وردار برو خچالی تو:مامان
 
  خوامیم نایا از ن_
 

 کردم اشاره هاش نهیس ب چشمم با بعدم
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 مشلیف تلگرامم تو نگا خورهیم مادرشو ریش هنو سالشه۱۷ دختره بخدا مامان_
 شده پخش

 
 نمیب  کو: مامانم

 
  گف لمیف دنید بعد مامانم دادم نشون مامانم ب لمویف

 
 من یوا یهع:مامان

 بکش خجالت بچه هیچ نیا
 
  چ من ب بکشم خجالت من خورهیم ریش اون وا_
 

  گفت و پاشد مامانم
 

 یشد پرو یخعل هید بسه پاشو پاشو: مامان
 
 پرو یگیم من به...ادیم دلت_
 

  جورم چ:مامان
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 نمک شادش کمی تونستم یاخر دم نیا ک بودم خوشحال پاشد ل خند با مامانم
 برداشتم چمدونمو

 و رفتمگ رشااویپ یدسااا بود دهیکشاا دراز تخت رو رمیپ پدر.. بابام شیپ رفتم..
  گفتم بهش خنده با دمی*ب*و*س*

 
 اینکن شلوغ ستمین من ییبابا_
 

 گفت و دیخند بابام
 

  باش خودت مواظب سوخته پدر برو:بابا
 
 دنیم فوش خودشون ب همش چرا ها بابا نیا دونمینم من_
 

  نسوزون شیات انقد یاخر دم نیا برو پاشو: مامانم
 
 تهیابج نیا نیبگ بعد..نایاورد هید بچه ی نمیب  امیب نرم_
 

 شوییدمپا و اوردین طاقت اخرش مامانمم خنده از زدیم گاز تختو داشت ک بابام
 مالجم تو بود خورده بودم نداده یجاخال اگه سمتم کرد پرت

 
 اخه بده حرص منو کم برو پاشو بچه:مامان
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 بابا نیا بمونو تو رفتم چشم چشم_
 

شون از و دمی*ب*و*س* بابامو مامان صورت  اخر لحظه کردم یخدافظ جفت
  گف ک دمیشن بابامو یصدا

 
  دخترم دارم دوست یخعل:بابا

  گفتم و تو اوردم در ال از سرمو طنتیش با
 
 ایگفت یچ دمیشن_
 

 رفتم بستمو زود درو بعدم
 

  ساعت سه.. یمگ خونه در دم
 ..اوردن فیتشر مادمازل باالخره......بودم سادهیوا
 
 ادیم بهت یا قهوه چه یشد معرکه دختر ییییواااااا_
 

 .... کردما رن  موهامو ی حاال نده جو یالک بابا ن:یمگ
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شو ساب... دمی*ب*و*س* گون س خودش ب یح شو و موها بود دهیر  قهوه ابرو
 .....بود دهیپوش ی*ت*خ*ل و باز یخعل تاب ی و بود کرده یا

 میافتاد راه فرودگاه سمت ب و میکرد یخدافظ یمگ مامان از
  میدادیم گوش مهماندار یحرفا ب و میبود نشسته مایهواپ تو
 

 سیپ سیپ:یمگ
 
 هان_
 

 ....بعله ن هان:یمگ
 سیپ سیپ

 
 بعله_
 

  جانم ن بعله: یمگ
 ...سیپ سیپ

 
 نه ای یگیم زهرمار_
 

 بخواب تو..یچیه:یمگ
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 گوشم دم نکن وز وز انقد پس_
 
  زدمیم چرت.. داشتم السوگاس فرودگاه ب دنیرس تا

 ....میدیرس باالخره
 

 وشپ اهیس مرد ی ک میدید نیموزیل ی جلومون میاومد رونیب فرودگاه از یوقت
سم ب  میشد نیموزیل سوار یوقت کرد سوار مارو بود سادهیوا جلوش.. نیج ا
 ...میکردیم نگاه بهم تعجب با همه میدید هم گهید دختر س

  گفت و تشکس سکوتو بود نشسته جلوم ک یلوند اریبس اریبس و س زه دختر
 

 میاشناش باهم دیبا نیکنینم فک ها بچه:دختره
 

 ایاسپان اهل هستم یمگ من:یمگ
 

 ...گفت باشه مغرور یخعل خوردیم بهش ک یی ایز نچندان دختره
 

 متحده التیا....  ایسوف:دختره
 

 نوک تا ریبگ هاش نهیس از بود رونیب کلشیه تمام کردم نگاش تمسخر با ایسوف
 .... تا بود خواب ل اس هیش  شتریب ل اسش پاش
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 ....یی ایز ک واقعن....؟ییکجا اهل هیچ اسمت تو دختره یهع:یهند دختره

 
 لیما یاب و درشت یچشما با هیپاک مهربونو دختر معلومه... اومد خوشم ازش

 سوخته یا قهوه داره موج یموها و یطوس ب
 
 رانیا اهل هستم تارا_
 

 حد نیا تا نه یول   اهستنیز انهیم خاور یدخترا بودم دهیشن:یهند دختر
 

 ه؟یچ خودت اسم یراس...یگیم یچ ینیب  مامانشو زشتشونه نیا تازه:یمگ
 

 هند اهل هستم راهور من:یهند دختر
 

 گفت و کرد اشاره بود ایژاپن هیش  چشاش ک دختره اون ب یمگ
 

 ؟یچ تو:یمگ
 

 کره اهل هستم یم یم من:هیژاپن
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 چیه با ک بود ایسااوف فقط کردن صااح ت یدر هر از باهم میکرد شااروع بعد
 ...زدینم حرف کس

 
شت نگه در  یجلو نیموزیل قهیدق چند بعد س دا صر ی ب دمیر  ن ر ین ات ق
گارن  گل از پر راه طرف دو و بود اسااتخر ی روش ب رو ک خت و رن  در
 ....بود
 معنا تمام ب بهشت ی
 

 دیارزیم  باختنشم ب یحت... نجایا دنید واقعن.... من یخدا یوا:راهور
 

 ابرهبر دو ایکالفرن تو منم... یعمو ی خونه..جال ه؟ برات انقدر واقعن:ایسااوف
 ..... داره هم رهیجز ی یحت اون... نجاسیا

 
 واقعن؟خوش حالت_
 

 یسوم جهان...ییا..انهیخاورم ی تو چون....یکن مسخره دمیبا معلومه:ایسوف
 ...گنجهینم مختم در یزیچ نیهمچ ک....یریفق و
 

 یرانیا مسابقه نیا تو ک بستم عهد خودم با دلم تو کردمو یدراز زبون ی براش
 بدم نشون همه ب بودنو یرانیا افتخار و بودن
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 ...سادنیوا صف ب همه اومد لیدن بعد قهیدق کی

 
 اومد هلو یوا:یمگ
 
 وجل ینجوریا گفتم بهت بار صد...یشینم ادم که سرت تو خاک... زهرمار_
 شنوا گوش کو یول....نده وا پسر ی
 دو کنیع ی و یمشک یورزش شلوار با یا حلقه نیاست یمشک تاپ ی با لیدن
 جا همه....بود خودش کنندش دیتول ک ادکلنش یبو... شاااد وارد  نیر هید
 دیچیپ

 
 ب..... گمیم مقدم ریخ بهتون...  نیشااناساایم ک منو......گرایج سااالم: لیدن

 دیکن یمعرف گهید بار ی خودتونو و نیاومد خوش خودتون خونه
 
 اکتفا نداد دست ب ایسوف...دیرس ایسوف ب یوقت و داد دست همه با یکی یکی

  گفت نکردو
 

 م*ب*و*س*ب شمارو شهیم:ایسوف
 
 کنم براورده رو ارزو نیا تونمیم من ال ته:لیدن
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 متعجب هممون...دی*ب*و*س* یطوالن مدت ب و لیدن یها لب ایسااوف
 ب لیدن من یخدا اوه...دیلرزیم داشاات دسااتاش یمگ.. میکردیم نگاشااون

 والاح باهاش و کرد اکتفا ل خند کی ب تنها و نداد دست اصال دیرس ک یمگ
 ... کرد یپرس
 شد من نوبت بعد

 
ن گل...به به:لید نم خوشااا طن.. خا مو نو یندار دوس تو...ه  م
 کنمایم استق ال شدت ب من.....ی*ب*و*س*ب
 

  گفتم و زدم یپوزخند
 
  دارم مرع تا حاضرم  تونویشکالت و خوشمزه یتاییسکویب یول...ن ک شمارو_

 یا خامه و دار مزه یپسایچ اون و..کنم مزه مزه
 
 چهیه اونا مقابل در من یل ا مزه:لیدن
 
  ندارم یکار گرانید خورده دست و یدهن با من ن_
 
 ولا نفر....که...که...یکنیم کیتحر یحساااب ادمو یطونیشاا یخعل تو:لیدن

 بخنده شتیر ب و کنه حذفت
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صوصا...شدم عیضا یحساب... خنده ریز زدن حرف نیا با همه  ک ایسوف مخ

 دیخندیم همه از شتریب
 
 هغنچ ل امو و کردم خمار چشاامامو و گرفتم تاپشااو قهی و ن اختم خودمو یول

 کردم نگاش
 
مال با_ مدم من....عساالم.......لیم ک جایا او  یمجان التیتعط ی از تا... ن

 ساااه. وگاس... تو یزندگ هفته ی.. واس دیبا یکردینم ق ول تو اگه ب رم لذت
 ... دادمیم دالر هزار چهار ای هزار

 
ماش یحسااااب حرفم نیا با فت اخ  برداشااات قشی از دسااتمو و هم تو ر
شمک... ست با و زدم بهش یچ ستادم *ب*و*س* براش د  رد ما کنار از.... فر

  زد داد و شد دور  ازمون...و شد
 
 ...خانما دیایب دن الم:لیدن
 

 یکرد شیا قهوه خوب یخعل بود یعال ییواااا:راهور
 

 و یادب یب نیا با تورو عمرا لیدن.....شاااد یا قهوه خودش ک فعال:ایسااوف
 کنه ق ول یگستاخ



wWw.Roman4u.iR  42 

 

 
 دومه دست ک ل اساتم چارهیب و ریفق دختره:ایسوف

 
  جلو رفتم و کردم یقاط

 
 یفروشاا تن با ن اومده دساات ب کردن کار و عرق با یول دومه دساات اره_

 .....یدیرس نجایا ب یچ با و....یبود کاره یچ دونمیم.....
 
 دروغ و دراوردم خودم از و همش....کردم هن  خودم زدم حرفارو نیا نکهیا از

 دراومد درست همش ک بود توپم شانس از دونمینم یول.....بود
 رفت لیدن دن ال ب و شد دوور ازم کردن نازک چشم پشت ی با

 میرفت خودمون قصر همون کنم عرض چ ک خونه داخل ب
 بود نجایا باحالش قسمت...قشنگتره رونشمیب از نجایا.... نجارویا.....یییواااا

 بود میامکانات جور همه و بود یکی هممون اتاق که
 تاقما دور تا دور... یباز و لمیف انواع....یخوراک از پر خچالی... بزرگ ونیتلوز
  بود نیدورب

 ب رو و یم یم گردن دور دستشو ی و انداخت ایسوف کمر دور دستشو ی لیدن
 وگفت کرد ما
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 نیدورب از شاامارو تک تک من و شااماساات اقامتگاه نجایا خانما خب:لیدن
 من انتخاب در نیا... دیبرس خودتون ب و دیبپوش باز ل اس دیتونیم تا... نمی یم

 ....داره ریتاث یخعل
 

 ؟یخوریم یچ تو یهع:ایسوف
 

شت لقمه شت نهار از ک رو یس ز با دهیکوب گو  رامب مامانم و بود مونده  ابگو
مه ته لق  که مهلق یباق و...  دمیبلع ولع با بخورمو فرودگاه تو ک.... بود گرف
 با و... بسااتم زوور ب دهنمو و کردم فرو دهنم در  کامل و.... بود گنده یخعل

 ...... کردم نگاه همشون ب ژگوند ل خند کی
 ب زنمب گند یحساااب گرفتم میتصاام..... بود گرفته خندشااون کارم نیا از همه

 ......لیدن عاقا یحرمسرا
 
 یش حذف خوادیم دلت واقعن تو.. نکهیا مثل.. نه:لیدن
 

 گفتم و کردم خمار چشمامو
 
شقم...نه_ ست من... ع شم زنت دارم دو صوالت از.. عمر اخر تا و.... ب  مح

 ... دهنم بکنم هوی لقمه ابن مثل همشو و... بخورم کارخونت.. خوشمزه
 
  گفت و داد تکون یتاسف سر لیدن
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 میدار کار یخعل فردا ک دیکن حمام:لیدن
 

 و.. چشمک یباز به میکرد شروع.. من شنهادیپ به... میشد جمع هم دور همه
صدا یکل ستمو کردمو نگاه نیدورب سمت به.... میکرد سرو  و.... دادم تکون د

  گفتم
 
 یمیمصاا هم با شااتریب دوساات از... بتونن  بیرق تا چند...که یکردینم فکر_

 نه؟.....رنیبگ گرم و بشن
 

  اومد گو بلند از صداش
 
 ؟....میباش سقف ی ریز باهم هممون چطوره......هیعال:لیدن

 ....ندارن یمشکل یهمسر چند با ک مسلمونا
 

 .... دراوردم شکلک براش و برگردوندم نیدورب از رومو
 دنیخندیم نفر دو ما یکلکال ب همه
 ...گفت و زد شونم ب دست با...دیرسیم نظر ب نگران ک یمگ
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ما:یمگ  نیا با دهینرساا دوروز ب ک تو ؟یکن کمکم یخوایم ینطوریا حت
 ...یشیم حذف کارات

 
  گفتم و زدم ل خند

 
 ...دوماد شاه دست تو... زارمیم تورو دست اخر من... یدار کار یچ تو_
 

 ...کنه اعتماد بهم شد مج ور و داد تکون سر یمگ
 

 ... میدیپوش خوابامونو ل اس میپاشد همه و بود شده شب
 

 افتادن خنده ب خوابم ل اس دنید با همه  اومدم رونیب ییدسااتشااو از  یوقت
گاه تکشااون تک ب....  باال ب نییپا از و... نییپا ب باال از... کردم ن
 .. کردم زشونیانال...
 

ش دامن و تاب ی یمگ شو ک... بود دهیپو شته شینما ب یخوب ب اندام  گذا
 نشست روش و تختش سمت رفت.... بود

 
 یخوب ب الغرشااو اندام و بلند قد ک بود دهیپوشاا شاالوارک و تاب ی یم یم

 تختش سمت رفت و برداشت کتاب کی دادیم نشون
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ش  بنفش و بلند ل اس کی راهور صوص ک بود دهیپو  بود ایهند شب ل اس مخ
 بافت موهاشو و تختش رو رفت...
 

 ل اس نیا تا...بود بهتر کردینم تنش ل اس..... بهتره نگم یچیه ک.... یسااوف
 تنه نییپا نه و داشت تنه باال نه ک
 .... نترمیسنگ نگم یچیه....اوه... اوه
 
 ....من اما و

 داشاات خرس عکس ی روش ک زانو تا بلند یا حلقه نیاساات دیسااف ل اس ی
 ییدمپا و....همشااو بودم کرده جمع کاله تو مویمشااک لخت و بلند یموها....

 کردم پام و هام یخرس
 

  گفت و کرد نگام پوزخند ی با ایسوف
 

 ........کارا نیا واس یا بچه هنو تو:ایسوف
 کن تویباز عروسک خونتون برو جون خاله

 
  گفت یچ من ب ختیریب اون....ومدینم در خونم یزدیم کارد

 ....بجوعم خرخرشو رمیییبگ داشتم دوس یعنی
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 سالمه19 بنده:اولنش_
 

 بزرگ مامان یخودت بچه:دومنش
 
 (گهید دیبد ربطش خودتون تونیورزش اخالق شرمنده)
 

  بپوشم یچ من نداره یربط یکس ب:سومنش
  گهیم یزیچ بهت یکس یپوشیم یسکس ل اس تو مگه

 
 و سرش رو دیکش رو پتو و گفت یشیا ی بود شده عیضا حرفام نیا با ک ایسوف

  گفت ها بچه ب
 

 گهید دیبخواب دیریبگ دیکنیم نگا یچ ب:ایسوف
 

 میدیخواب و کردم خاموش برقو رفتم من و کردن نگاه بهم تعجب با همه
 

 شدم داریب زودتر همه از من ص ح
گاه اونورو و نوریا کمی مه یول.... کردم ن نا...باغ تو رفتم... بودن خواب ه  رک

ستخر ش دراز چمنا رو بزرگ ا شق..... دمیک شره یوا...بودم چمن یبو عا  مح
 فکر...مینیب تو رفت خیساا مثل  یزیچ ی که کردمیم فیک یحساااب داشااتم...

  گفتم و هیمگ کردم
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 ؟یزینر کرم انقد شهیم_
 

 اومد یا مردونه یصدا ی عوض در اما
 
 جوجو سالم:لیدن
 
  گفتم هول و دمیپر جام از
 
 ......ییتو..... یوا_
 

 حرف یفارساا ب همش... کنمیم هول چرا من بابا یا... گفتم یفارساا ب باز
 گفت یفارس ب دمیشن صداشو که بودم خودم با دار رویگ تو...زنمیم
 
   پ.. ن.. پ:لیدن
 

 ... گرفت خندم
 
 .... کمی نجایا اومدم... بود رفته سر  حوصلم_
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  گفت و ل م رو گذاشت انگشتشو
 
  یکن ساالد مخمو تیوراج با قراره نگو.....یوااااا:لیدن
 

 هک شااکالت هیشاا  یزیچ ی و  شیج تو کرد دساات حرف نیا گفتن از بعد
  گفت و بهم داد تییسکویب وسطش

 
 وت اوردم شااهیاول نیا.. نخوردمش خودم یحت...دمونهیجد دیتول نیا ایب: لیدن

 ...شیبخور
 
 محکم اون اما... رمیبگ و شااکالت که بردم دسااتمو و کردم ذوق ها بچه نیع

 گفت و برداشت دهنم جلو از دستشو و  گرفتش
 
 ...االی یبد *ب*و*س* ی دیبا اول: لیدن
 
  خرمیم ابونیخ سر مارکت سوپر از رمیم کارخونتم دیتول...بابا.. برو_
 
  رمیم من پس باشه:لیدن
 
 یچ ک یکرد فکر.... برو_
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 ..برگشت هوی ک رفتیم داشت
 
 گرفته کم دساات منو یول... تم*ب*و*س*ب و کنه ریغافلگ منو خواسااتیم

ستخر سمت دادم هولش منم..بود ست و نکرد ینامرد اونم و ا  و گرفت منو د
 .... استخر تو میافتاد چال و خل نیا نیع باهم ییدوتا

 و ردمک تقال...بود ص ح پنج ساعت و بود نکرده طلوع افتاب هنوز خداروشکر
 .. گفتم

 
 وونهید... کن ولم_
 
  کنم بغلت دارم دوست کنمینم ولت:لیدن
 
 یکن بغل یخواست ویک هر قهیدق هر که...هرته شهر مگه بابا برو ؟یکن بغلم_
 
 ... گفت و گرفت اغوش در منو محکمتر لیدن
 
 ؟یچ پس:لیدن
 

 یکینزد نیا ب وقت چیه مرد ی با حال ب تا بود هم یرو ب رو صااورتامون
 ... ن ودم سیف تو سیف
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 گفت و دیخند بهم
 
 .... دارم یخاص احساس هیبق ب نس ت تو ب یدونیم:لیدن
 
 کن باز کمرم دور از دستاتو:اولنش_
 

  برم بزار کنار بکش خودتو:دومنش
 

  یگیم نویهم هم گهید یتا چهار هر به:سومنش
 
  گفت و گرفت چونمو دستش با
 
 یمگ جز ب ال ته...دارم یخاص حس تاتونم چهار هر ب....اره خب: لیدن
 
  گفتم و جاخوردم یخعل حرفش نیا با
 
 ...داره دوست شتریب ما همه از اون یکن دقت اگه_
 
ست ویک من نکهیا مهم:لیدن سته دایشد اون.. دارم دو  یخعل و....لوس و..ما

 ...کیرمانت
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 از تو هال ت.. دارم ق ول ستریب رو تو من.. دارن ک یا هیروح تو.. دخترا همه نیب
 اون خب یول....یباالتر گردن سرو ی همشون از....اوووم.. کلیه و افهیق نظر

 نه؟ ای یکن عاشقم یبتون ک داره یبستگ خودت هنر ب گهید
 
 .. کن فکر یمگ رو یول کنم عاشقت تا سایوا... برات گذاشتم هیب_
 
 کنم فکر تا سایوا...هیب:لیدن
 
ض....شعوریب ساله... کاو...االغ....خر....نفهم...یعو  ب خودمو حرف... گو

 ..گفت ک کردم نگاهش تیعص ان با....دهیم پس خودم
 
 ...یدار یخفن لیاست چ..... دختر واو:لیدن
 
 یشیم خطرناک یدار گهید_

 ... برم تا کن ولم خواهشن
 
 ی*ب*و*س*ب گونمو اول نکهیا شرط به:لیدن
 

 نیا از تر کنه اون.. دمیفهم یانگشاات ساار حسااااب ی با... کردم فکر یخعل
 ..سین هیقض کن ول و حرفاست
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 ...کرد ولم اونم و دمی*ب*و*س* گونشو عیسر یخعل و سمتش شدم خم
 چلوندم موهامو اب و استخر باال رفتم

 
 ..بود عمرم ه*ب*و*س* نیبدتر اه اه_
 
 با یول رفتمیم داشتم و برگشتم.. کرد نگاهم خمارش یچشما با زدم یعق ی و

 ....شدم خشک سرجام زد ک یحرف
 
 ؟ینی یم رو درخت اون: لیدن

  
  گفتم و برگشتم سمتش به
 
 ...یچ که خب_
 
  گفت و کرد نگام یطونیش یچشما با لیدن
 
 ..یکنیم هیگر درخت اون پشت من بخاطر ک نمی یم رو یروز:لیدن
 
  دانه  پن ه ندیب خواب در شتر......باطل الیخ یزه_
 
  نمی یم تیواقع تو دارم ک فعال:لیدن
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شت کی شم پ شتم و کردم نازک براش یچ  یول..... ساختمون یتو برم ک برگ

 ... نشست پشتم یسرد عرق... دمید ک یزیچ با
 
 ...یمگ.... یوا_
 

 شب و خوش  هیغر پساار کی با یدار یوقت بکش حقته.. یمگ زهرمار:وجدان
 بکن نجارمیا فکر یکنیم
 
 ... یش خفه شهیم: اولنش_
 

 ... برام یکنیم نطق یاومد االن که یبود کجا االن تا: دومنش
 

 ...ادیم بدم انتر پسره اون از چقد ک یدونیم خودت:سومنش
 

 ... بگو ویمگ الیخیب نارویا: چهارمنش
 

 کنش حل خودتم.. خودته مشکل.. چه من به:وجدان
 
 8...شو خفه پس_
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  ساختمون داخل رفتم و کردم تند پا

  گفت و کرد نازک برام یچشم پشت کی دید منو تا یمگ
 

 یموندیم شتریب....بهت گذشت خوش:یمگ
 
 سین یکنیم فکر تو که اونجور هیقض.... یکنیم اشت اه یدار یمگ_
 

 گفت و برگردوند روشو یمگ
 

  است انیب ب حاجت چ است انیع ک انچه:یمگ
 
  بدم حیتوض بهت سایوا یکنیم اشت اه یدار یمگ_
 

 یعصاا ان دارم کم کم گهید.... اشااپزخونه ساامت رفت و زد پوزخند کی یمگ
  گرفتم شیات کارش نیا با و شدم

شو و کردم تند پا ست شوندمش و گرفتم د شپزخونه یصندل رو ن  تیص انع با و ا
  گفتم

 
  سایوا یعنی سایوا گمیم یوقت_
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 و کرد بغلم اومد حرفام دنیشاان بعد یمگ دادم حیتوضاا بهش ویچ همه بعد
  گفت و کردن هیگر ب کرد شروع

 
  کن کمکم کنمیم خواهش تارا شدم عاشقش واقعن من:یمگ
 

  گفت و اشپزخونه تو اومد ایسوف دادن یدلدار و کردن هیگر یکم بعد
 

 میدار مسابقه گهید قهیدق چند تا نیپاش:ایسوف
 
 ... ن ود ادمی اصال مسابقه ن یوا
 
 حاال؟ هست یچ مسابقه_
 

  هنوز دونمینم خودمم:ایسوف
 

  گفت حال همون در و رونیب رفت اشپزخونه از برگشت
 

  نیش اماده زودتر هرچه:ایسوف
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 اماده همسابق یبرا تا رفت صورتش و دست شستن از بعد و شد بلند زود یمگ
  بپوشم ل اسمو تا رفتم منم..شه
 

 و کردم دار موج سیبابل با موهامو و کردم محو و میمال یخعل شیارا کی اول
 تشساا شاالوار با دیسااف رن  ب و بود تور قساامتاش از یبعضاا رو که زیبل ی

  دمیپوش بلند پاشنه کرم کفش ی و دمیپوش
 

  امادن ها بچه همه دمید ک رونیب رفتم
ش یل شلوار با تاپ کی راهور شو و بود دهیپو شته باز موها  من رنظ ب بود گذا
 ... هیبق از بود خوشگلتر یخعل راهور

 ...ودب ختهیر رونیب جاشو همه ک بود دهیپوش باز ل اس ی معمول ط ق ایسوف
 ودب معلوم کامال الغرش اندام و بود دهیپوش  شلوار ی با  شرتیت ی هم یم یم
 .....بود لوس یخعل کمی یم یم
 باز انقد حال ب تا یمگ... ومدیم در کاسااه از داشاات چشاامام یمگ دنید با

 .... بود دهینپوش ل اس
  گفتیم ک شدم رهیخ راننده ب و گرفتم یمگ از چشم

 
  میبر ک دیش سوار لطفا خانما:راننده

 
  میدیرس مسابقه سالن ب ساعت مین بعد

 .. بود اشوب دلم تو
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 ..هست یا مسابقه چ دونستمینم
 ....ارمیدرب شاخ بود کینزد گفت ک یزیچ با و داخل اومد لیدن
 
 ؟یچچ_
 

شات زمیعز:ایسوف شکل گو ش گدا شما برا ن ود ادمی ؟اوه کرده دایپ یم  ها نهگ
 .... کرد تکرار بار دو رو حرف ی دیبا
 
ص ان با  فمحر مانع یمجر یصدا بگم یزیچ ی اومدم تا کردم نگاه بهش تیع

 ...خوندیم شمارهامونو بلند یصدا با داشت....شد
 .... بود کی شماره راهور

 .... بودم دو شماره من
 ....بود سه شماره ایسوف
 ....چهار شماره یمگ

 ....پنج شماره یم یم
 خوندیم هارو شماره یمجر ک نیب نیا در
  نشست شییطال و یا نقره یسلطنت یصندل یرو و رفت لیدن

 گفت و برگشت نیدورب سمت به خوند هارو شماره یوقت یمجر
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 نیا از یخوشاا دل اصااال شااما دونمیم زیعز ونیعاقا و ها خانم خب:یمجر
 تنها اونا از و اومدن متحده االتیا دختران تمام.. چون ها خانم دیندار برنامه

 لیدن عاشق زناشون ترسنیم چون ونیعاقا و شده انتخاب ینژاد هر از نفر پنج
 ندارن الیخ و خواب فکر نیا از و بشن
  میبگ شما ب افرادشونو و هارو شماره ک میریم خب
 برو تودل و  ایز و قامت خوش..براون.. راهور خانم:  کی شماره خب

شم دختر کی اون امهریار.. تارا:  دو شماره شک ابرو چ ص یم  و ا یز یرانیا لیا
 طونیش و شر

ست متحده االتیا از یدختر اون.. اوبات.. ایسوف:  سه شماره صالتا یول ه  ا
 ..هیروس

 
 کرد اضافه طعنه و چشمک ی با اخر در و
  

 نه؟ نیدیشن ادیز ویروس یدخترا فیتعر شما ال ته:یمجر
 

ماره هار شاا هل یدختر.. ادواردو.. یمگ:  چ پان ا ندهیفر و مزه با... ایاساا  و  
  کیرمانت

 و..ملوس و ناز کلمه کی در یا کره و ینیچ دورگه ی... یم یم:  پنج شااماره
 لوس کمی ال ته

 
  داد ادامه یمجر و میدیخند حرف نیا از همه
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 ...لیدن یعاقا اخر در:یمجر
 ابقهمساا نیا در یکساا و داره یازمون جن ه مسااابقه نیا ک بگم نمیا دیبا ال ته

 ..شهینم حذف
 

صمون یها یصندل رو میرفت اخر در و میزد کف همه صو ست مخ ش  هبرگ و مین
  شد پخش ها

  میدادیم جواب قهیدق یس عرض در دیبا ما ک بودن نوشته یسواالت توش
 

 : سواالت واما
 
 ؟ وزن و قد و سنت: 1 

 50 وزنم160 قدم18 سنم
 
 عالقه؟ مورد یغذا:  2

 ..ابگوشت و پاچه کله
 (فودن فست عاشق یرانیا یدخترا اکثر بابا بستم یخال)
 
 عالقه؟ مورد ورزش:  3
 ندارم دوس ویورزش چیه
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 عالقت؟ مورد رن :  4

 زننیم زنا ریپ ک ایسرخاب اون از یسرخاب
 
 ؟یدار دوست حد چه در و من:  5

 تاتیسکویب حد در
 
 ؟یکنیم مجدد ازدواج رمیبم من اکه:  6

 کنم شوهر باز برم ارث همه اون با خرم مگه
 
 ؟یهست مواد و مشروب اهل:  7
  معتادم تو مثل مگه نه
 
 ؟یبود نفر چند با من ق ل:  8
 ن ود پولدار تو مثل یشکیه اخه..یچیه با
 
 من؟ باره در نظرت:  9

 دلقک کلمه کی در
 

 ؟ من تیجذاب تنها:  10
 تاتییسکویب و چشمات
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 گرفتن هارو برگه و شد تموم قهیدق یس
 
 ..مون سواالت تک ب تک خوندن ب کرد شروع و گرفت هارو برگه لیدن
 با دیرساا من برگه ب نوبت یوقت... بخونه همه جلو قراره دونسااتمینم من یوا

 یهع شدمیم دیسف و سرخ خجالت از خوندیم ک یجواب هر
 ساارشااو یهع خندون چشاامار با لیدن و زدنیم گاز نویزم داشااتن خنده از همه

  گفت و صحنه تو اومد یمجر خوندن اتمام بعد دادیم تکون
 

 ... نیشد اشنا تارا یطنتایش با حاال نیهم  از گهید همتون کنم فک:یمجر
 
  دنیخند پشتش همه و دیخند و

 داد ادامه بعد
 

  ازاتونیامت سر میبر حاال:یمجر
 داشت راهور رو ازیامت نیشتریب
 ....تارا نشونیکمتر و

 ازیامت15:  راهور
 ازیامت 13: یمگ

 ازیامت10: ایسوف
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  ازیامت8: یم یم
 ازیامت1: تارا

 
 ؟یداد یچ ب رو کی بپرسم شهیم یدن:  یمجر

 
 ...صداقتشه ب معلومه:  لیدن
 

 لیدن حرص خواستمیم فقط من.. شدمیم تر یعص ان یهع منم.. دنیخند همه
ندن با یول ارمیب در و با خو مد در خودم حرص بدتر جوا  ک یزیچ با... او

 .. موندم جوابش منتظر و چرخوندم لیدن سمت ب سرمو گف یمجر
 

 ؟ هیچ یبعد ی مسابقه یدن:یمجر
 
 ........ خدااااا یوا... ختیر سرم رو ایدن کل.. داد لیدن ک یجواب با

 ..... نکن فکرشم.. شهینم اصال
 .....نهههههههههههه.....یواااااااااا

 
  کنمینم یکار یهمچ اصال من هیا مسابقه چ نیا نه یوا
 
 خوامیم  ایز یخانما نیا یهماهنگ یبرا یا مسااابقه ی یبعد مسااابقه:لیدن
 ..باشن دوست گهید هم با توننیم حد چه تا نمیب 
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 ..یبگ تر واضح شهیم فهممینم منظورتو من یدن: یمجر

 
 اهن  ژهیو *ر*ق*ص* با همرا یخوانندگ ی مساااابقه....مساااابقه نیا:لیدن

ست شن ل اس جور ی دیبا نفر پنج هر ک ه شو و بخونن اهن  و بپو  نحرکاتا
 باشه هماهن  باهم

 
 ... یهست یک گهید تو یدن واو:یمجر

 
  گفت و دیخند لیدن
 
 ...هستم لیدن:لیدن
 

  گفت و من سمت اومد یمگ و رونیب میاومد سالن از یهمگ
 

  یکرد شیا قهوه جوابات با اومد خوشم:یمگ
 
  نشدم یا قهوه خودم نکهیا نه_
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 نکهیزاا هم بودم یعص ان یخعل... لیدن کار دفتر سمت رفتم و زدم کنار و یمگ
سابقه تو شت برام ابرو م سابقه نکهیا از هم نزا  ی نکهیا از من هینجوریا یبعد م

 .. اااااادیم بدم بپوشم ل اس جور
ستم لگد با درو و تو رفتم زدن در بدون شو...ب ست شت د شت گذا  با و سرش پ

  گفت و کرد نگام ل خند
 
 گریج سالم:لیدن
 
 کیعل_
 
 ...ما یزحمتا با یکنیم کار یچ ؟یطور چه:لیدن
 
  زدم داد تیعص ان با و زیم رو دمیکوب محکم مشت ی و رفتم جلو تیعص ان با
 
سخره نیا_ شده هماهن  ما با چرا....هیچ ها یباز م شه خونده قراره ک بود ن  ب

 .....نیدیفهم دیکن حذف و قسمت نیا دیبا...جوابا
 

 ... گفتم و دمیکوب زیم یرو محکمتر دوباره
 
 دم و شخ یب غول.. بیترک بد..زشت.. وزغ چشم یدیفهم_
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 ازب انگشاتامو نوازش با اروم کرد شاروع و دساتش تو گرفت دساتمو جلو اومد
شما با نیح نیا در و کردن  یاروم یصدا با و کرد نگاه بهم خمارش مهین یچ
  گفت

 
 ساان  یبعد مسااابقه تو عوضااش ک نشااده یزیچ باش اروم دختر یهع:لیدن

 نه؟ خوبه تم*ر*ق*ص* دمیشن...یزاریم تموم
 

  گفتم رونویب دمیکش دستش از دستمو
 
 زود بگو هم حاال.... تو نه دارع ربط خودم ب باشاااه خوب مم*ر*ق*ص*_
 .. نرفته همه جلو ابروم تا...کنن پاک ارنیب لمارویف

 
ش یمحکم داد شم با و دیک شته یموها تمام ک یطور ب کرد نگاه بهم خ  ندا

  شد خیس بدنم
 
 و.. یکنیم مسااخره گرانوید تو نهمهیا.... نزن داد انقد و.... شااو ساااکت:لیدن
  خندنیم بهت اونا بارم ی حاال یخندیم..
 
 ب ره کفت تا کنمیم ج ران بعد مرحله تو..... بابا برو_
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 ... دمیکوب درو محکم و رونیب اومدم لیدن اتاق از
 گفت دید یعص  منو که ایسوف

 
 ...یشیم ناراحت انقد یچ از:  ایسوف
شنه گدا تو نکهیا خو  عیضا انقد خودتو کاش یول میدونیم هممون ک رو یا گ
 ....یکردینم
 
 ..گفتم و سادمیوا جلوش  سمتش رفتم تیعص ان با
 
 ...بود یشوخ ی فقط اون_
 

  یگیم راست که تو بود یشوخ ی باشه: ایسوف
 
  دمز داد و دستم گرفتم قشوی محکم و دادم دست از کنترلمو واقعن دفعه نیا

 
 ب ند گشادتو دهن اون_
 
 با اول...... رونیب اومد کارش اتاق از لیدن میکرد که ییسااروصاااداها نیا با

 گفت و گرفت یعص  حالت کم کم و کرد نگاهمون تعجب
 
 ؟ دخترا خ رتونه چه:لیدن
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  زدم داد بغض با گرفتیم میگر داشت کم کم
 
 ... یبرد همه یجلو ابرومو کارت نیا با چخ ره؟تو یگیم تازه_
 
 .... یهست یشوخ ادم تو دوننیم همه ستین نطوریا نه یهع:لیدن
 

  گفت شد ساکت یکم
 
 .... ایب من دن ال تارا:لیدن

 کن بس هم تو ایسوف
 

 لیدن ب چشاام منتظر و برگشااتم و بسااتم درو کارش اتاق ب رفتم لیدن دن ال
  ادیب در اشکم بود کینزد گفت ک یزیباچ یول.... دوختم

 
 ........نههههههه خداااا یوا_
 
 ه؟یچ ایباز مسخره نی؟ایچ یعنی_
 
 کنم؟ کار یچ مسابقس خب:لیدن
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 میوحشاا.. خلم نکهیا بر عالوه کننیم فک حاال...رفت ابروم... خدا یواااا_

 گهید نیریبگ لمیف رفتنمونم ییدستشو از نیایب دفعهی....هستم
 
 ..بود یخوب دهیا..دینرس خودم فکر به چرا...اوه:لیدن
 
  گفتم بهش بغض با و گرفت بغضم شییپرو و وقاحت نهمهیا از
 
 ییپرو یخعل_
 

شتم شتمیم بر دا ستمو هوی لیدن که برم گ ش و گرفت د  منم شخود سمت دیک
 غلشب افتادم گمیم یکرد ؟فک هیچ)نیزم افتادم مخ با و دادم دست از تعادلمو

 هنگا ویچ ینشااساات یکشااینم خجالت.. کارت یپ برو جانم نه......بعدش و
 هک واقعن.. خوردمیم زیل فرشااا رو کردمیم پام مشااما بودم تو ساان من یکنیم
 ..(کو حمیتس  اون عاقا..
 
  کنه کارت یچ بگم خدا...ییییییا_

 ...پرر یمرجستگ یبرجستگ بابا یا یکرد داغووون تحتمو ما یزد
 
 زدیم گاز نویزم خنده از داشت لیدن
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 ....یهست یچلفت پا و دست چقد تو دختر یوا:لیدن
 
  گفتم کردمو نگاش تیعص ان با
 
 ..یدار یانتظار چه...یکشیم دستمو یامازون یها یوحش نیع_
 
 گفت و کرد اشاره نشیس به  چشم با لیدن
 
 نیزم یبچس  سوسک نیع نه نجایا یافتیب قایدق داشتم انتظار:لیدن
 
 ختیر یب.. یخودت سوسک_
 

  رونیب اومدم اونجا از تند و برگردوندم رومو بعد
     *       *        *         *         * 

 و...میبود شده جمع بود کرده درست لیدن که یشیات دور همه و بود شده شب
 .. میبخور یک اب یماه رو امشب میخواستیم

 اشپ یرو رفت ایسوف... من یرو به رو درست و شیات بغل نشست اومد لیدن
 نشااسااته راهور و یم یم نیب منم.. بود داده لم بهش اونور از یمگ و نشااساات

  گفتمیم خودم به و کردمیم نگاه یمگ به تعجب با داشتم... بودم
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 یخعل دایجد.. بودمش دهیند ینجوریا حال به تا.. شده جلف چقد یمگ واو_
 ....پوشهیم ل اس باز
 

 ...بدبخت باش خودت فکر به داره؟تو یربط چه تو به اخه:وجدان
 
  یاومد تو باز... اه اه_
 

 گهیم شاعر.... به به بگو:وجدان
  ام امده من یوا یوا ام امده من

  کند پرواز عشق
  ام امده من یوا یوا ام امده من

 
 شیییییییییییییییییییا_
 

 شییییییییییج:وجدان
 
  کنم کار ادبت رو دیبا....ایشد ادب یب یخعل_
 

 .....بابا برو:وجدان
 
  راهور سمت برگشتم خورد شونم به که یدست با
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 ؟ خوشگله خانم یشد رهیخ کجا به:راهور

 
 یایم هم تو....افق به_
 

  ترم راحت ننجایا یمرس نه:راهور
 
  منم مهم خخخخ_
 

  کنم سوال ی شهیم:راهور
 
  باشه یکی فقط... اره_
 

 ؟یاومد مسابقه نیا به چرا:راهور
 
 همونه بخاطر ؟منمیاومد چرا تو_
 

شون ینجوریا اخالقت اخه:راهور ض که دهینم ن ش یرا  لج لیدن با شهیهم یبا
 یکنیم
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 کتم تو زوور حرف یول سین جوور کس چیه با هینجوریا اخالقم مدل کال_
 رهینم
 

 گفت و دیراهورخند
 

  یدار یجال  تیشخص:راهور
 
  بابا نه... من_
 

 اومد لیدن یصدا که بگه یزیچ ی اومد راهور
 
 ... باهم دیکنیم پچ پچ یچ تا دو شما یهع:لیدن
 
 لعنت معرکه خرمگس بر_
 

 دیخندیم زیر زیر بود دهیشن صدامو که راهور
 
  دیخند که بهش االن یگفت یچ.. عه.. عه:لیدن
 
 یچیه تو مرگ به ن اشه تو جان به_
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 ایکرد جونمو قصد امروز تو بابا یا:لیدن
 
  بخورم شکر من_
 

 گفت ک اومد ایسوف یصدا
 

 نیش الیخیب لطفا شهیم:ایسوف
  یبزن تاریگ شهیم زمیعز لیدن
 
 ... ستمین بلد واال: لیدن
 

 میدیخندیم ایسوف شدن عیضا ب همه
  گفت اونور از یمگ
 

 حشاارم بخونه باهاش که میوقت زنهیم تاریگ قشاان  یخعل تارا عوضااش:  یمگ
 شهیم
 

 یبخون شد واجب ؟پس واقعن:راهور
 
  شونایبعض ال ته..رایگ و جذاب دارن یخوب یصدا ایرانیا دمیشن منم:یم یم
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 اشونیبعض ال ته.. دارن میخوب هیمال تیوصع:ایسوف

 
  گفتم و کردم نگاه چپ چپ ایسوف به
 
 خونمیم بعدا حاال شهینم االن_
 
  نیباش گرم سر ها نیشامپا نیا با نیایب ها بچه نیش الیخیب فعال:لیدن
 

 دستت هیچ اون یدن:یمگ
 
 خورهینم شما درد به و ادهیز الکلش درصد که مشروبه نوع ی نیا_
 
 خورهیم شما درد به فقط  بعله_
 
  یگیم راس تو باش:لیدن
 

 گفت یمگ اولشون کیپ خوردن از بعد
 

  یبزن تاریگ شهیم تارا:یمگ
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 نوچ_
 
 بخون گعید نشو لوس عه: یم یم
 
 نکن فکرشم_
 

 مگه؟ شهیم یچ بخون گهید گهیم راس عه:راهور
 
 ..شهیم خر سوار گربه_
 

 ونهخینم که سین خوب صداش ای سین بلد حتما نیکن ولش دخترا:ایسوف
 
 ... بلدم خوبشم... بلدم اتفاقا_

 ... اوردمین تاریگ فقط
 
  شیاریب یبر شهیم یمگ خونه تو دارم من:لیدن
 

 با و رفت قهیدق پنج عرض در... دادن تابیت خر به انگار که کرد یذوق ی یمگ
  برگشت تاریگ
 گفتم و ازش گرفتم تارویگ



 77 عاشقم کن یتونیاگه م

 
  بخونم یچ_
 

 یدار دوست یهرچ:راهور
 

 یخعل و دادیم گوش شدیم تنها هروقت بابام که یاهنگ خوندن به کردم شروع
 کردم شروع نفس به اعتماد با و زدم زل لیدن خمار چشمار به.. داشت دوسش

... 
 

  دونم ینم خودمم
 

 داریب ای بودم خواب
 
  تو چپه انگشت یتو
 

 انگار دمید حلقه
 

  یبر دیبا که یگفت
 
  دلت ریگ اون شیپ
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  دونمیم خوب من یول
 

  دلت ریز زد یخوش
 
  من چشم یتو حلقه ی
 
  تو دست یتو حلقه ی
 

  شمیم همون یبخوا یهرچ
 

 نرووووو فقط
 

  ن ر ازم نفس نفس
 

  نفس از افتمیب نزار
 

 خاطرس ی فقط عشقمون که نگو
 
 یدوووور غم از اااادیفر
 



 79 عاشقم کن یتونیاگه م

 یمج ور دونم یم
 

 جاستیب التماسم
 
 (حلقه_ یسچیطل رضایعل)
 
 ...باغ تو رفت پاشد لیدن دیرس که اهن  نجایا به
 

 ..گفت راهور که کردمیم نگاهش تعجب با داشتم
 

ساس با یادیز:راهور  یسح یول ستمین بلد زبونتونو من نکهیا با.. یخوند اح
 ...کرد جذب منو بود توش که
 
 شده چش نیب  دن الش برو:یم یم
 

 و گرفتم پشاات از دسااتشااو... باغ تو دمیدو لیدن دن ال و دادم تکون ساارمو
  سهیوا کردم مج ورش

 
 ؟یریم کجا هوی تو شد چت یهع_
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 دبو دنیبار ی اماده که شیبارون یچشااما و لیدن نیغمگ ی چهره دنید با یول
  شد خفه گلوم تو صدا

 
 ..خوبه حالت یدن_
 

شت و یسنگ تخت سمت رفت  ب کرد شروع و کرد ماه به رو و کرد من به پ
 زدن حرف

 
 موقع اون رانیا  رفتم پدرم مکرر یاسرارا با که بود شیپ سال شیش  ایتقر:لیدن
 تو نیهم بخاطر نداشتم خودم از یزیچ  ایتقر و بودم ساله20 و ساده جوون ی

  شدم کار مشغول پدرم شرکت
 ییبرو دل تو و  ایز و جذاب افهیق کردیم کار دایشاا اساام به یدختر اونجا تو

 دمیفهم و کردم قیتحق دربارش و شاادم کنجکاو بهش نساا ت لیاوا داشاات
نهیم یزندگ رشیپ پدر با و دارن یبد یخعل یمال تیوضااع  ازش کم کم ک
 اومد خوشم

 
 باهم و اومده یم خوشااش ازم که گفت اونم و گفتم رو موضااوع بهش نکهیا تا

 ... میکن ازدواج میبتون ادویب دستم یپول من تا میشد دوست
 .. میگشتیبرم باهم و شرکت رسوندمشیم روز هر
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 رونیب انداخت خونه از اونو خونه صاااحب و کرد فوت پدرش روز ی نکهیا تا
شو دفن و کفن مخارج و خرج پول شت پدر  نهبمو شب نکهیا یبرا ییجا و ندا
 و دیفهم پدرم نکهیا تا...کمه گفتیم و فروختم داشااتمو که یزیچ همه من

 ....پدرم با رفت و کرد ول منو راحت یخعل اون و کرد یخاستگار ازش
 

 ..گفت داد با و سادیوا جلو اومد و شد بلند
 
نه غرورتو یکی یوقت یفهمینم نه..؟ییییچ یعنی یفهمیم:لیدن گه و بشااک  ب
شقت یوقت یفهمی؟نمیچ یعنی خوامتینم شمات جلو ع س یل ا چ  گهید یک
 ....یچ یعنی ه*ب*و*س*ب رو
 
 داد ادامه یاروم لهن با و شد ارومتر کمی

 
شتم:لیدن شت پدرم که ییها یپارت با و نجایا برگ س  کارو دا  و نداختما راه یکا

 ..ایفرنیکال دمر نیتر ثروتمند شدم نکهیا تا کردم شرفتیپ و کردم شرفتیپ یهع
 اب نجایا اومدن و کرد یراضاا پدرمو دیرساا یعوضاا اون گوش به خ ر نیا یوقت

شتن ست من به و ادیم ساله سه بچه ی دا  واقعن... دهیم  ه*ط*ب*ا*ر  درخوا
 ...یک تا یپست

  شکنمیم من دفعه نیا..بشکنه منو یکس ندفعهیا زارمینم من یول
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فا نیا گفتن از جب حر ثل چهرم ها موقع جور نیا بودم کرده تع چه م  ها ب
 ماشچش حالت دفعه نیا سمتم اومد که کردمیم نگاش تعجب با داشتم..شهیم

شونت و انتقام یها رگه اون گهید کرد فرق ص ان و خ  از پر هبلک ن ود توش تیع
مار یصااادا با بود ازین و خواسااتن حس مه لب ریز ویزیچ ی خ   کردیم زمز
 بود غدا سرب ل اش با انگار... شدم داغ هیثان از یکسر در یول شدیچ دمینفهم

 ....ل ام به کردیم قیطزر که
 
 دازشپر به شروع مغزم قهیدق کیاز بعد بودم هن  تو ینجوریهم قهیدق کی تا

نهیم یغلط چه داره نیا یهع....کرد تام با...ک  جاش از یول دادم هلش دساا
 و دیکشاا پشاات از موهامو و شااد یعصاا ان ک خوردم ووول انقد خورد تکون
 گفت

 
 ...یعوض یمن مال اخر و اول تو... یخوریم وول انقد ؟چرا چته:لیدن
 

  زدم داد
 
 ..... ایخدا_
 
 اونه امیبدبخت تمام باعث متنفرم خدا از شناسمینم خدارو من:لیدن
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باره... میبود مکش کش تو باهم هنوز بود شاااده وونهید واقعن  بهم ل اشااو دو
 کرد کینزد

 
 ....اه کن ولم...یمست تو....نکن یا احمقانه کار_
 
 باره دو مت*ب*و*س*ب خوامیم و دارم دوساات یهساات که یک هر تو:لیدن

شو  و اومد ییپا یصدا دی*ب*و*س*یم ولع با و محکم و داد قرار ل ام رو ل ا
 یمگ یصدا بندش پشت

 
 نجانیا نیایب ها بچه:یمگ
 

 ...عقب دمیکش منم و کرد ولم اون و لیدن حساس یجا زدم پام زانو با عیسر
  دیپریم سرش از داشت یمست کم کم انگار زدم بهش که یا ضربه با

شو  ریز ترف ایسوف خوردیم تلو تلو رفتن راه موقع یول شد بلند و خاروند سر
 ..گفت و دی*ب*و*س* گونشو و گرفت بغلشو

 
 یهان یشیم هات یمست تو چقد... زمیعز یوا:ایسوف

 
 یکن میهمراه رختخوابم تا اگه شمیم ترم هات:لیدن
 

 خودامه از.. اوه:ایسوف
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 گفت و زد یپوزخند و من به کرد رو بعد

 
 ...نیب ند لتونویباروبند نیتونیم هم شما.. رفتم من ها بچه خوب: ایسوف

 
 ستمدونیم چون... من جز به ال ته دنیخند و گرفتن یشوخ به حرفشو نیا همه

 بودم من قایدق منظورش
 میخورد ریموس ماست و پسیچ الیو تو میبرگشت و میزد شامو دیق هممون

 
  بود اونجا هنوز ایسوف

 
 بودم یدن شیپ من االن ایسوف یجا خواستیم دلم من ها بچه یوا:یم یم
 

 یخوایم تو زهیچ نمیا اخه:راهور
 
  موافقم_
 
سف سر و سواک دندونامو تا رفتم و دادم تکون یم یم یبرا یتا  از عدب...بزنم م

  تخت رو برم  برگشتم زدن مسواک
 دیپرس یا انهیموذ لهن با یمگ که
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 ؟ نگفت بهت یزیبود؟چ چش لیدن یدونینم تو:یمگ
 
  کرد نجوریا بود مست چون کنم فک یعنی... نه_
 

 تا کردم زیت گوشامو کمی.. دمیشن ارویسوف یصدا که دمیکش دراز تختم رو رفتم
  بشنوم تر راحت بتونم

 
  گفت یخاص لحن با  یم یم
 
 ؟یبرگشت شدیچ: یم یم
 

 .. ایح و حجب و یپاکدامن بانو که نگو:راهور
 

 دنیخند حرف نیا با همشون
 

  بود مست بابا نه:ایسوف
 تاقا تو یبر بهتره و... یکنیم کار یچ نجایا تو گف دیپر ساارش از یمساات

 ... بخوابم خوامیم چون خودت
 

 رهیبگ دزیا دهیترس:یمگ
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 ... دهنتو ب ند:ایسوف

 
 بخوابن رفتن که دمیفهم پاهاشون یصدا از

 ... بخوابم شدینم کردمیم هرکار
  دیکوبیم نمیس قفسه به وار وانهید قل م ش*ب*و*س* و زدیم که ییحرفا فکر با

  زدم تشر خودم به و گذاشتم قل م رو دستمو
 
 ... یبخون فاتحتو دیبا بلرزه دلت نجایا.. کشکه مشق عشق تو یهع_
 
 دمیوخواب شد گرم چشمام فکرا نیا با
 

 نیتمر یخوب به هفته کی نیا تو دخترا ما و گذشاات ماجرا اون از هفته کی...
  میبود هماهن  کامال و میبود کرده

 
 ...دمیپر جام از ایسوف مانند غیج یصدا با ص ح

 
 هشیم شروع مسابقه گهید ساعت دو ؟؟تا یییکجاا تو معلومه یهع:ایسوف

 
  یص ح اول چخ ره عوووو_
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  الو خواب خانم ظهره لنگه:راهور

 
 ؟ چنده ساعت مگه_
 
 دوازده ساعت:یم یم
 
  دمیخواب چقد اوه_
 

  یخرس که بس:یمگ
 

 اکسا تو گذاشاتم ل اساامو و گرفتم یا قهیدق ده دوش ی و حموم رفتم پاشادم
صوص سمت هر یبرا اونجا میکردیم عوض دیبا چون خودم مخ  دیبا  اهن  ق

  میکردیم عوض ل اس
  میبود عمارت در یجلو اماده و حاضر هممون ساعت مین عرض در

صوص نیموزیل سوار  میدید سالن در جلو خودمونو بعد ربع کی و میشد مخ
 .. تو میرفت کامل نفس به اعتماد با یهمگ
  گفت و نیدورب سمت به کرد رو ما دنید با یمجر

 
  کننده شرکت پنج هم نیا و:یمجر
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  نیش اماده و نیبر سالن اون به نیتونیم شما دوستان
 

 میکرد شااروع ادیب بردار لمیف که یزمان تا و میشااد اماده و میرفت اونجا هممون
  کردن نیتمر باهم

 
 ... کردن شروع کارشونو و تو اومدن لیدن همراه لم رداریف ساعت مین از بعد

 
  شد تموم کارمون باالخره ساعت کی از بعد

  گفت و زدن دست به کرد شروع و شد بلند لیدن
 
 تا نینک اسااتراحت و نیبر عمارت به نیتونیم حاال.. بود یعاوول کارتون:لیدن
  نیباش یبعد مسابقه منتظر و کنن اماده  پویلیک

 ...قدش زد محکم اونم و قدش بزن گفتم و راهور جلو گرفتم دستمو
 لیدن ولپ جلو رفت ایسوف و کردن بغل گرویهمد یخوشحال از یمگ و یم یم
 ...دی*ب*و*س* و
  زد جوونه دلم در حسادت اتش انگار صحنه نیا دنید با

 هممون شاادن سااوار از بعد رفتم نیماشاا ساامت به و برگردوندم ازشااون رومو
  میبرگشت عمارت به و افتاده راه نیماش

 
  شد تموم باالخره شیاخ_
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  بود یبد استرس واقعن اره:راهور

 
  گفت و کرد رها تخت رو خودشو یم یم
 
  کنمیم قش دارم خدا وا:یم یم
 

 ...اخرش کهیت اون مخصوصا گذشت خوش یخعل که من به: ایسوف
 

 ... بابا بسه:یمگ
 
 ه؟یچ یبعد مسابقه_
 

 دهنشو تا ایسوف و دادن تکون کلشونو ندونستن نشونه به یمگ و یم یم و راهور
 ......گفتیم که اومد گو بلند از لیدن یصدا کرد باز
 
ست از یوا:لیدن سابقه یبرا نیبر... نیزنیم حرف چقد... خانما شما د  دافر م

 کارا نیا یجا نیش اماده
 
 ؟... فرداست مسابقه: یم یم
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  فرداست سوم مسابقه بعله: لیدن
 

  میداد مسابقه تازه ما... زوووود چقد یوا: راهور
 
  دیپاش  دینکن یتن ل گرایج یهع:  لیدن
 
  خستم من... میپاش ویچ یچ_
 

 .... خستم واقعن شخصه به من زمیعز یدن اوه: ایسوف
 
 نکن یتن ل انقد یهان یوا: لیدن
 
 ؟ هیچ سوم مسابقه حاال_
 
 هم میخوریم شاااممونو هم.. یخور غذا سااالن نیایب نیپاشاا االن اگه: لیدن

 هیچ مسابقه گمیم بهتون
 

  میبر نیپاش ها بچه: راهور
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 یرو و میرفت یخور غذا سااالن به و میداد تکون ساار موافقت نشااونه به همه
 یصااندل رو و اومد لیدن بعد قهیدق چند....مینشااساات خودمون یها یصااندل
  نشست خودش

 ... گفت ما به رو و
 
ما خب: لیدن  گمب بهتون تونمیم و بود یعال نیکرد درسااات که یپیلیک خان

 .. سوم مسابقه مورد در اما و نین اش خسته
 
 ... گهید باش زود یدیم لفتش چقد اهع_
 
  گفتن میقد از... باشه ص ور کمی دختر خوبه... خب... باش: لیدن

 یساز حلوا غوره ز یکن ص ر گر
 
 ؟ یبگ حاال شهیم_
 
سابقه:لیدن  نی*ر*ق*ص*ب دیبا شما از کدوم هر.. ه*ر*ق*ص* سوممون م

 ... دلخواهتون اهن  با نیدورب جلو
 

  گفت و کرد نگاهم ثیخ  ایسوف
 

  خوب چه:  ایسوف
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 ... میشد فردا مسابقه منتظر و میدیخواب میرفت همه شام خوردن بعد

 شدم داریب خواب از یمگ دست ینوازشا با ص ح
 

 هگید یکی نیا تو مطمعنم من.. شااهیم شااروع داره مسااابقه گریج پاشااو:یمگ
 ی ریم
 
  یزود نیا به_
 

شو ییالو خواب کمی تو.. ظهره12 ساعت که یین زود: یمگ شو....پا  یعرب پا
  میکن حال *ر*ق*ص*ب
 

 شاادم اشاانا یمگ با تازه که شیپ سااال12 ادمهی بودم دنی*ر*ق*ص* عاشااق
 اتاق وت که ها بچه هیبق شیپ میرفت یمگ با... میدی*ر*ق*ص*یم باهم شهیهم

 .. کردنیم انتخاب ل اساشونو داشتن
 

  خوامیم  رو هیهند ل اس اون من یوا:  رهور
 
 ادیم م*ر*ق*ص* به چقد ل اس نیا واو: یم یم
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 تارا خوبه ل اس نیا: یمگ
 
  یریم وی*ر*ق*ص* چه_
 

  باله: یمگ
 
  خوبه نیا اره اوووم_
 

  کجاست مخصوص یشایارا لوازم:  ایسوف
 

 یبغل اتاق: راهور
 

  شده اختهس تو برا انگار نیب  ایب تارا... قشنگه چقد یعرب ل اس نیا واو: یمگ
 
  نازه چه اره یوا_
 

 ... رفت خودش پروف اتاق به یهرک
 وختنشد من تن به واقعن انگار... گفتیم راست  یمگ... دمیپوش ویعرب ل اس

 زبا دیرساایم م*ن*ت*س*ا*ب تا و بود لخت که موهامو ل اس دنیپوشاا بعد..
شتم شم خط و گذا شتم و چ شم خط عربا مثل و بردا ش یپهن چ  رژ ی و دمیک
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صوص نقاب اخر در... زدم یدود هیسا کمی و زدم غیج قرمز سو مخ  و زدم ل ا
  گفتم و فرستادم *ب*و*س* هی خودم واس نهیا جلو و... رونیب اومدم

 
  نخواد رو تو که هیک_
 

 سقف به اعتماد: یمگ
 
  یشد خوشگل چقد یوا..یینجایا تو اون_
 

 ایبعض هیخوشگل به نه: یمگ
 
 ..ب ند ل اسمو یبندا ایب... بابا گمشو_
 

 من دنید با و تو اومد ایسوف نیح نیا در بست ل اسمو یبندا و پشتم اومد یمگ
  گفت و کرد حفظ ظاهرشو یول شد گرد چشماش

 
 ؟ی*ر*ق*ص*ب یعرب یخوایم اوه:  ایسوف

 
 ؟یچ تو... اره_
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 راه عشااقم لوچه و لب از اب که ی*ر*ق*ص*... هات *ر*ق*ص*:  ایسااوف
 جدا ازم نهنتو ساعتم هی یحت کنمیم یکار..  میکن یعروس نیکن ص ر.... بندازه

 شه
 

  گفت ایسوف به رو و کرد محکم ل اسمو بند تیعص ان با یمگ
 

 گهید میبوق ما اونوخ:  یمگ
 

 دیلشگر اهیس... نه:   ایسوف
 

 یابحس و درست پوزخند ی با ال ته.. میشد رد جلوش از و گرفتم ویمگ دست
  افتیم راهورو یموها داشاات یم یم که بودن راهور و یم یم ساامت اون...
  گفت من دنید با راهور...
 

 یدار یاندام عجب دختر..یشدیچ یوا:  راهور
 
 کلنیه خوش و خوشگل انقد ها ییایاس همه: یم یم
 

  اروپا یها یبارب یی ایز به نه ال ته:  ایسوف
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 میسادیوا نوبت به و میرفت *ر*ق*ص* سالن به همه ما و اومد در زن  یصدا
 ... میبد انجام نیدورب جلو بیترت به مونو*ر*ق*ص* تا

 وبلند جذب ل اس اون با راهور و شاااد پخش یهند اهن  و رفت اول راهور
 یمشک و مزقر  بود شده کار که یرنگ نیشتریب و بود رنگا اکثر توش که شیهند
 که بود یطوالن یخعل یول داد انجام رو یهند العاده فوق *ر*ق*ص* ی بود

 ... بره سر حوصلمون کمی شد باعث
 رو ودب ایسااوف که یبعد نفر قیتشااو با لیدن یول گفت هم رو نیا یمجر یحت

 ....  سن رو ادیب گفت
 بود هات اساامش که *ر*ق*ص* به کردن شااروع یخارج اهن  با ایسااوف

ست که ل اس ی ایسوف.. شتش و کوتاه جلوش و بود یوری یا حلقه نیا  به بلند پ
ن  اون بود دهیپوشاا بود یارغوان رن  به و بود یا شاااهیکل صااورت  قشاا

 خطرناک مرد هی یبرا واقعن حرکاتش و ش*ر*ق*ص* یول دی*ر*ق*ص*یم
 ... بود

  گفت یمجر شد تموم که شر*ق*ص**
 

 ....ش*ر*ق*ص* و ل اسش اون مونهیم یهور مثل واقعن اون یدن اوه: یمجر
 
 ... کرد اکتفا  سر دادن تکون و ل خند ی به لیدن
سط اون چرا من دونمینم سادتم و ستمینم... بود کرده گل ح  ازم کس چیه خوا

 باشه تر سر
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صوص که یاب و دیسف ل اس اون با اون بود یم یم یبعد نفر  بود اه ینیچ مخ

 ... بود شده ملوس واقعن
  دنی*ر*ق*ص* به کرد شروع اهن  شروع با

 و یفانتز یخعل... ومدین خوشاام ش*ر*ق*ص* از اصااال یول... چرا دروغ
 .. بود لوس

 ... بود صورتش رو که یناز شیارا اون فیح
 

  یدن نه بود لوس یخعل یول.. بود یخوب *ر*ق*ص*:  یمجر
 
 کرد اعالم موافقتشو و زد یل خند و شد رهیخ یم یم ب: لیدن
 

  سن رو رفت که بود یمگ یبعد نفر
صوص اهن  و  شو*ر*ق*ص* نیبهتر اون و شد پخش باله *ر*ق*ص* مخ

جام له *ر*ق*ص* داد ان پان مردم مح وب *ر*ق*ص* با  چون یول اسیاساا
  ندارم دوسش ارومه تمشیر

  بودتش گرفته وطن جو که هم لیدن
  گفت و کرد نییپا باال و کرد مشت دستشو ستادیا شد بلند

 
 ایاسپان باد زنده باد زنده: لیدن
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 دی*ب*و*س* رو یمگ هیشونیپ و جلو رفت بعد
 .. کرد ترک رو سن ل خند با هم هم یمگ
 

 و یمجر رهیخ یچشااما ساان به ورودم با.. ساان رو برم که بود من نوبت حاال
نت خودمو بار نیصااادم یبرا و کردم حس خودم رو و لیدن  چرا که کردم لع

  دمینپوش یتر دهیپوش ل اس
 

 ...  تلگرام و بوک سیف تو مردم نظر از دختر نیمح وبتر اما و:  یمجر
 سیبق از خوشگلتر اون مردم نظر از
 یعرب ما یبرا خوادیم اون که دیفهم شاااهیم دنشیپوشاا ل اس نوع از

  ه*ر*ق*ص*ب
 
 شروع قیعم نفس هی با... شد شروع اهن  یوقت.. گرفتم استرس چرا دونمینم

ن  تمیر با قایدق... دنی*ر*ق*ص* به کردم  و کمر و دمی*ر*ق*ص*یم اه
 یمجر.. دادمیم تاب چیپ خودم به مار هی مثل درساات و لرزوندمیم هامو نهیساا
 لیدن مشتاق نگاه تونستمیم و کردیم نگاه منو رهیخ رهیخ و بود۷ شده ساکت که
 جمع تمرکزمو تمام دیبا و بود سخت اهن  تمیر نجایا بدم صیتشخ خودمو به
 ... لرزوندمیم هم با هماهن  کمر و نهیس چرخوندن یبرا کردمیم
 
  دادم انجام کارو نیا  مخصوص تمیر با
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  شهیهم از تر مسلط من و دنیکش ینم نفس یحت من کار نیا از نیحاضر تمام
 ... دادمیم ادامه کارم به

سط و بود لیدن به همش نگاهم ستادم *ب*و*س* لیدن یبرا *ر*ق*ص* و  فر
... 

 یم شارف دستش تو ل اسشو تور دمیدیم دور از و بود دایپ دور از ایسوف حسادت
 کف یحساب همه بود کرده خودشو کار تاب و چیپ اون و اندام لرزش اون... داد

 ... زدن
 کرد نگاه چشاامام به و ساااادیوا روم به رو یحرف چیه بدون و اومد جلو لیدن

شت چهرم از رو نقاب لیدن شد فرما حکم سالن تو سکوت دوباره...  من بردا
ضوح به شو پلک و ل هاش لرزش و ست... کردمیم حس ها  از خودمم یها د

 ودب سااال چند من یبرا رشیخ نگاه ریز که قهیدق چند بعد...دیلرزیم اسااترس
  نشست سرجاش به و گرفت فاصله ازم

 
 ... بودم دهید حال به تا که یا نده*ر*ق*ص* و *ر*ق*ص* نیتر  ایز:  یمجر

 دییبفرما انیخرداد یاقا
 

 یرانیا اصااالتش که بود کایامر در معروف یا نده*ر*ق*ص* انیخرداد یعاقا
 ... شد وارد یشکل یالماس در از شونیا و بود

 شونیا میستادیا و میشد بلند احترامشون به و میزد دست شونیا افتخار به همه
 نشست و کرد یتشکر
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 کار من نظر به..... دمید رو ها نده*ر*ق*ص* همه کار دور از من:  انیخرداد
  نیربهت....بود نیبهتر....تارا کار یول...... بود بهتر همه نیب ایسوف و یمگ
 

  گفت یپهن و پت ل خند با و ستادیا من یجلو اومد
 

  بود یعال کارت دختر یهع:  انیخرداد
 دساات رو و یبود اول نفر یکردیم شاارکت یاکادم یتو تو اگه  ندمیم شاارط
  یزدیم سولماز

 
  کردم تشکر ازش و زدم یل خند

 
  نشست سرجاش رفت ل خند با اونم

خاطر یول بود زده زل بهم  یبدجور لیدن  یمجر یحت داشااات که یابهت ب
ستاخ ستینم هم گ  بهش ی رلیز بود من کینزد چون یول بندازه کهیت بهش تون

  گفتم
 
  وخی نکنم ریگ_
 
قد یول  و داد خرج به یجرعت یمجر اخر در.. دینفهم که بود هپروت تو ان

  گفت
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  یکن مشخص رو یحذف فرد یخواینم یدن... اهم... اهم:  یمجر

 
  خوامیم که ال ته... چرا... یچ: لیدن
 

 با که ایسااوف جز بخندن بهش همه شااد باعث که بود کرده هول عیضااا یخعل
شت اخم ستمه باباش ارث انگار... هیشکلیا چرا وا... کردیم نگاه منو دا  با... د

  شدم راثیم و ارث الیخیب لیدن حرف شروع
 
 کنم مشخص رو شخص اون تا هیبق شیپ سایوا برو تارا:  لیدن
 

ست از خاطر به خدارو  شیپ و کردم شکر رهیخ و سمج یها نگاه اون دادن د
شون همه.. ستادمیا ها بچه هیبق  ودمب مطمعن انگار.... نه من یول زدیم تند قل ا

 ...ستمین من انتخاب اون
 
  نفر هی یال کنم برقرار ارت اط شما همه با تونستم من: لیدن
 

 بودمو من بغل که رو راهور و یمگ قلب یصاادا تونسااتم یم کرد مکث یکم
  بشنوم
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هت باهم ینظر چیه از تو و من.. من نظر به... یم یم:  لیدن  میندار شاا ا
  ستین جوور تو با اصال من اتیروح یعنی...
 
 یبغض اب... بدم صیتشخ رو یم یم نگاه تو بغض تونستمیم هم فاصله نیا از
  گفت بود مشهود صداش یتو که
 
  باش اهان:  یم یم
 
 یتماشاچ وانعن به و یباش داشته حضور مسابقه انیپا تا یتونیم تو ال ته:  لیدن

 .. یبمون
 
  ترم راحت ینجوریا.. نه:  یم یم
 
 شد یجار اشکاش دیرس که من به و کرد بغل رو همه یم یم
 کرد ترک رو صحنه شد گذاشته که ینیغمگ اهن  با اخر در و
 

 ... یکن مشخص رو یبعد مسابقه یخواینم یدن:  یمجر
 
 بعد ی مسابقه اما و... بعله اه:   لیدن
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 هیاشپز ی مسابقه... یبعد ی مسابقه اما و:  لیدن
 

 ؟ یچ: یمجر
 
 کشااور به مربوط یغذاها دیبا ها اون از هرکدوم... یاشااپز مساااابقه: لیدن

 یزیتم و ییارا سفره و دستپخت یبستگ برتر ازاتیامت و کنن درست خودشونو
 داره کار

 
 ... جالب چه یوا:  یمجر

  تره خشمزه کشور کدم یغذاها نظرتون به
 

 ریز یرانیا یغذاها طعم هنوز یول نجامیا یسااالگ پانزده از نکهیا با: انیخرداد
  رسهینم یرانیا یغذاها یپا به ییغذا چیه... دندونمه

 
 ....داد تارا به شویرا میمستق ریغ انیخرداد یعاقا بعله:  یمجر

 
 چون نهیا خودم نظر یول نکردم یجساااارت نیهمچ من.. نه.. اوه:  انیخرداد
 ممیمادر نیسرزم عاشق

 
 ن اشه شیمادر نیسرزم عاشق یکس شهیم مگه.. بعله:  یمجر
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 یم هیبارون یچشااما و بغض فکر تو هنوز من یول دنیخند بحث نیا به همه
  بود سوخته براش دلم واقعن بودم یم
 
  دیمن مهمون شام امشب یهمگ حاال خب: لیدن
 

شحال واقعن من:  انیخرداد سفم واقعن یول دعوتت از شدم خو  کار چون متا
  اومده شیپ برام یمهمتر

 
  دعوتم منم یدن:  یمجر

 
  یچ واس تو:  لیدن
 

 یزندگ ییییهععععع یول یکن دعوتم بسوزه دلت دیشا گفتم:  یمجر
 

 میتبرگش همه بود شده یمجر و لیدن نیب که بحث قهیدق چند بعد دنیخند همه
 خونه به  باشه شمونیپ هم یمجر شد قرار و
 میشد اماده رستوران به رفتن یبرا و
 

 و رژ ی با دمیکش یچشم خط و بودم بسته باال از کش با موهامو بود شده شب
 ... ودب سادهیوا ایصندل و زیم کنار و باغ وسط لیدن... افتادم راه هیبق همراه به
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 ... نشستن هم شیپ هم ایسوف و یمگ و نشستم راهور کنار من
  دونستمینم لشویدل ومن بود شده قیرف ایسوف با یخعل یمگ دایجد

 
 ؟ رفته  اتونیرق از یکی که دیخوشحال ها بچه:  لیدن
 

 ؟ کار یچ یخوایم و تن  وچشم الغر دختر اون تو... اره: یمگ
 
 شاااده خودخواه و رحم یب چقد که واقعن.. خوردم جا یمگ رییتغ همه نیا از

  بود
 

  ن ود مهم برام ادیز اولشم از:   ایسوف
  ها ییایاس سراغ رهیم و کنهیم ول هارو ییکایامر ادم واقعن

 
 .. خوشگله یچ تو گفت و کرد نگاه راهور به و زد یپوزخند لیدن
 

  بود یخوب دوس واقعن اون نداشتم یمشکل باهاش که من:   راهور
 
کهیا با.. موافقم منم_  یمهربون و خوب دوسااات واقعن یول بود لوس کمی ن

 شاادنشااو حذف انتظار اصااال من و بود یخوب دوساات توانش اندازه به..بود
  نداشتم
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 رو دنیچ و اوردن هارو غذا..بگه یزیچ اومد تا و کرد نگاهم یمهربون با لیدن
 دسااات غذام هنوز من یول بودن غذا اتمام حال در همه بود گویم غذا.. زیم

  گفت و شد متوجه لیدن... بودم متنفر گویم از راستش... بود نخورده
 
 ؟ یخورینم غذا چرا تو:  لیدن
 
 که گفتم بهش یسیرودروا یب

 
  نیاریب یا گهید زیچ شهیم اگه متنفرم گویم از من_
 
سفم واقعن اوه: لیدن  یمج ور پس میندار یا گهید یغذا ما.. خوب یول.. متا

  یبمون گرسنه امشب
 

 بهش بودم دوخته چشم یعص ان من و دنیخند لیدن حرف نیا به همه
 

 .. گفت برگردوندو روشو لکسیر یخعل اون اما
 
 وکلشاایه و ارهیب بچه برام حاضااره کدومتون.. هام بچه عاشااق من دخترا: لیدن

 بزنه بهم
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  دی*ب*و*س* قیعم رو لیدن یها لب ایسوف
 
ست بهم یبد حس ی شت دلم داد د  شیات نیا از بدنم کل و گرفتیم شیات دا

  بود شده داغ
 

 همشااون که...ارمیم بچه تا ده برات من... یهان کن ازدواج من با تو:  ایسااوف
  باشن ناز خودت نیع
 

  نمین  هارو صحنه اون که نییپا بودم انداخته سرمو
 

  ندارم یمشکل و دارم دوست هارو بچه منم: راهور
 

  کنمیم یبخوا هرکار تو بخاطر یول... متنفرم بچه از... نه:  یمگ
 
 ... بدم جواب شدم مج ور که کرد نگاه رهیخ من به انقد لیدن
   حص  که کارش بخاطر و  بودم سوخته لیدن و ایسوف نیاتش ی ه*ب*و*س* از
 ... شد برابر چند تمیعص ان بود داده انجام یم یم با

  گفتم بغض با و بود شده جمع چشمام یتو اشک
 
 یرادخت با و باشه یعوض پدرش مثل خوامینم چون... ستمین حاضر اصال نه_
  کنه یباز کشور کی
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 شدم بلند جام از و کردم وارد زیم به یمحکم ضربه مشتم با سپس

 
  مشد متوقف گفت ایسوف که یزیچ با یول الیو به گشتمیم بر داشتم

 
 بده شفاش خدا... بابا نیا وونسید: ایسوف

 
 یداصاا با و صااورتش رو ختمیر و لیدن نیشااامپا پر وانیل و ساامتش برگشااتم

 .. گفتم یبلند
 
  ییتو بلکه.. ستمین من وونهید_ 

  بشه باز دهنم نزار پس
 

 .. شد ساکت جا در ایسوف که بود کوبنده و محکم انقد لحنم
 
 یاحمق که واقعن... یشد بچه: لیدن
 
ص ان با شتم و نیشامپا از پر شهیش تیع  یخال لیدن سر یرو را تمامش و بردا

  کردم
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 اون با رو یم یم که ینداشاات یحق و یبزن داد من ساار یندار حق.. تو اما و_
 یکن حذف فضاحت

 
  بود شده گرد من یها حرف از چشماشون همه

 
 یهست یعص ان انقدر یم یم حذف بخاطر واقعن تو اوه:  یمگ
 
 کنه حذف یرحم یب اون با رو یم یم نداشت حق اون چون.. اره_ 
 

شتم خودم از که یشناخت با موندمیم اونجا گهید قهیدق کی اگه  ودمب مطمعن دا
  برگشتم را اومده راه هیگر ریز زنمیم
 
  یکن جمع ویزد که یگند دیبا تو.. نمیب  سایکجا؟؟وا.. یهع: لیدن
 
  بابا برو_ 
 
 ... تخت رو کردم پرت خودمو دمیرس که یوقت رفتم الیو سمت به عجله با

 بخاطر دیشا ای.. بود یم یم حذف بخاطر دیشا) بود شده مرگم چه دونمینم
 ( بود میگرسنگ

 
 ایسوف و لیدن ی ه*ب*و*س* بخاطر دمیشا ای و:وجدان
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  داره یربط چه من به... اصال... نه_
 

  بپرس خودت از نویا:  وجدان
 
 اورده فشار بهم یگشنگ فقط من.. وا_
 

  خانم تارا یگیم راست که تو: وجدان
 
  اره_
 

  یلوس چقد اه اه: وجدان
 
 ؟؟؟ من... وا_
 

 .. شما خود بعله: وجدان
 
  ستمین نه_
 

 گهیم یچ اشکا نیا پس یستین اگه:   وجدان
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  که کردم تعجب اشکا دنید با و دمیکش صورتم به یدست تعجب با
 
  دمینفهم کردم هیگر یک من یوا_
 

  یبود لیدن فکر تو که موقع همون:  وجدان
 
 .. یگیم چرت چرا_
 
 ..شدم لوس انقد حاال تا یک از من.. شدم یعص ان خودم دست از
سته و باز یصدا با شکامو.. در شدن ب  فمخال جهت به و کردم پاک تند تند ا

 ... سرم رو دمیکش رو پتو و دمیچرخ در
 .. داشتم که یا بچگانه رفتار بخاطر کنه شماتتم بود اومده یمگ حتما
 ... نشست تخت یرو کنارم اومد

 هک بودم فکرا نیهم تو... رفت فرو انقد تخت که.. شده نیسنگ چقد یمگ وا
 
  نشستم و کنار دمیکش رو پتو عیسر لیدن یصدا با
 
 سوخته یمگ حال به دلت واقعن تو:لیدن
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تاقم از گمشااو.... داره یربط چه تو به اصااال... اهع.... نه....یعنی....اره_  ا
 رونیب

 
 یهست یگستاخ و ادب یب دختر واقعن تو.... واو:  لیدن
 
 یرچه درضمن..... میدختر جور چه که باشه داشته یربط یکس به نکنم فک_

 ... فیکث دختره اون و تو مثل... ستمین ه*ز*ر*وه یعوض باشم
 
 !!!!! یشد عاشقم که یکن ق ول یخواینم چرا: لیدن
 
 یخوند کور.... تیغور بابا یچشما اون با البد اره!!!!توو...یک عاشق....هه_
 
  کنم ثابت بهت یخوایم:لیدن
 
  یتونینم_
 
  تونمیم: لیدن
 
سرد نیا با شت شیخون ست از کنترلمو اخرش مخم تو رفتیم دا  داد دادمو د

  زدم
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  روووونیب من اتاق از گمشو_
 
 ها منه عمارت یتو.. تو اتاق: لیدن
 
 ...هینجوریا...عه_
 
 ه؟یجور چ... اره: لیدن
 
  دمیم انصراف مسابقه از رمیم منم.. باش_
 
 ... ینخوند خوب نویقوان نکهیا مثل تو... عو عو: لیدن
 
 ... خوندم اتفاقا_
 
 ... داره مجازات که یبدون دیبا پس: لیدن
 
 .. یگیم االنم البد... هیکشور نیقوان مگه... داره مجازات... بابا برو_

 ... مجازات ی ماده تک145 صفحه از دهم قانون ط ق
 
 .. قایدق نیافر:   لیدن
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 حذف بدون مسابقه از خروج مجازات ماده تک145 صفحه از دهم قانون ط ق
 یکن پرداخت کمال و تمام رو و بدن زهیجا بود قرار که یم لغ دیبا شدن

 
 ینی یم حاال رمیم مسابقه نیا از من............ یخعل تو_
 
  گفت و گرفت چونمو دست با
 
  دارم یحس بهت واقعن من اما: لیدن

 ت*ب*و*س* اون با مخصوصا
 

  گفتم داشتم چونم از دستش کردن جدا در یسع دستام با که یحال در
 
 ادشی با که ارین رو ه*ب*و*س* اون اساام اه اه... ندارم بهت یحساا من اما_

  شهیم بد حالم
 
ستش ی با ستامو جفت د ست و گرفت د  به ور و گرفت چونمومحکم گشید د

  گفت و داد قرار خودش صورت رو
 
  بخورمت کارات نیا با یترسینم... یا مزه با انقد چرا تو:  لیدن
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  کنم یاعتراض و کنم باز دهنمو اومدم تا
 کرد خفه گلو تو صدامو ل هام رو ل هاش دادن قرار با
 

 مقل  کرد نفوذ اسااتخونم تا گرماش که یجور دی*ب*و*س*یم ل هامو قایعم
شت شو دا  یورز تمام با عیسر... شدیچ دمیفهم تازه...دیکوبیم وارید به خود

شتم که صله ازم که یزمان و عقب سمت به دادم هولش دا  زدم محکم گرفت فا
 گوشش در
  گفتم بلند و دورگه یصدا با و
 
ستفاده من از یندار حق تو_  نمم و یمتنفر من از تو خودت قول به.. یکن سوا
  تو از
 
  گفت دویکش موهاش به یدست و پاشد جاش از لیدن
 
 دمیم ل اسامم..بود زشاتت کار اون هیتن  نمیا...متنفرم ازت معلومه خب: لیدن

  یبشور
 

 رفت اتاق در طرف به و شد بلند بعد
  گفت و
 
  یبا یبا:  لیدن



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 
  کردم زمزمه لب ریز
 
  ینگرد بر گهید یبر_
 
  یوحش گربه یهع:  لیدن

ش ییهوا بعد دفعه تا.. نره ادتی منو یها ه*ب*و*س* مزه شق ین  سیخ منو ع
 یکن
 

 داد ادامه چشمک کی با و دیخند ثیخ 
 
 گمایم رو ایسوف عشقم یدیفهم: لیدن
 
 رمیگیم جفتتونو حال_
 

شت شب اون از یروز چند سابقه یبرا رو خودمون هممون...گذ  که دیجد م
 ... میکردیم اماده بود دیجد زیچ ی

 تیمل از که یظروف با کنه درسااات خودشااونو تیمل یغذاها همه بود قرار
 ... بدن ازیامت و کنن انتخاب رو غذا نیتر خوشمزه و باشه خودشون

 ... شدیم خارج دور از بود نییپا ازشیامت که یکس هر
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 ختدستپ و بود رفته مامانم به دستپختم چون بودم خوشحال مرحله نیا از من
 ... نداشت حرف مامانم

 ام نفهمه بیرق نکهیا یبرا دادن جدا اتاق ی کدوممون هر به مسااابقه ق ل روز
 هیولا مواد مساابقه یبرا که دادن ما به یساتیل کی و میکنیم درسات ییغذا چه

 ....میکن اماده رو میخوایم که یا
 ... مینداشت ارت اط باهم دخترا از کدوم چیه شبید از قایدق

ست ست که ییغذاها ستیل و شدم کار به د شتم دو ص مهارت و دا  تو یخا
 ... نوشتمیم و داشتم پختنشون

 یس ز قرمه:  1
 فسنجون:  2
 هیالو:  3
 پلو عدس:  4
 ابگوشت:  5
 دلمه:  6
   پلو ال الو:  7
 یس ز کو کو:  8
 

 دسر یبرا اخر در
 کارامل:  1
  معجون:  2
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 ص ح زا گفت لیدن نه یول...  پختنشون یبرا ارمیب کم زمان نکنه غذا چقد یوا
 بش دیبا غذاها یول بره ظهر از تونهیم خواست یکس هر... میدار وقت شب تا

 تونمیم من... بشه اماده
 

  نوشتن شونویاول مواد ها غذا تک تک یبرا کردم شروع خب
 
 (یس ز قرمه)
 
 قرمه یس ز:  1
  گوشت:  2
 قرمز ایلوب:  3
 یعمان مویل:  4
 ...و
 
 (فسنجون)
 
 شده ابیاس گردو:  1
 مرغ:  2
 قوروت قره:  3
 انار رب:  4
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 ......و
 
 (هیالو)
 
 ینیزم بیس:  1
 مرغ تخم:  2
 کال اس:  3
 ونزیما سس:  4
 ....و
 
 (پلو عدس)
 
 عدس:  1
 برنج:  2
 کرده چرخ گوشت:  3
 کشمش:  4
 ...و
 
 (ابگوشت)
 
  گوشت:  1
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 ینیزم بیس:  2
 رب:  3
 مرزه یس ز:  4
 ....و
 
 (دلمه)
 
 برنج:  1
 دلمه فلفل:  2
 دلمه برگ:  3
 عدس:  4
 ...و
 
 ( پلو ال الو)
 
 برنج:  1
 ال الو:  2
 کرده چرخ گوشت:  3
 زعفران:  4
 ....و



 121 عاشقم کن یتونیاگه م

 
 (یس ز کوکو)
 
 کوکو یس ز:  1
 مرغ تخم:  2
 زرشک:  2
  گردو:  4
 ...و
 

 کنم اضااافه میماکاران سااایوا شااد تموم باالخره....غذاها سااتیل از نمیا شیاخ
شنم القل ضافه از بعد... بخورم خودم زیچی شد گ  راغس رفتم یماکاران کردن ا
 دسر

 
 (کارامل)
 
 کارامل پودر:  1
 لیوان:  2
 عسل:  3
 شده اب شکالت:  4
 ....و
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 (معجون)
 
 موز:  1
 گردو:  2
 پسته:  3
 عسل:  4
 لیوان یبستن:  5
 .....و
 

 .... برد خودش با خدمتکار دادم و ستیل شد تموم باالخره نیا از نمیا شیاخ
ش االرم یصدا با ص ح.. دمیخواب رفتم راحت الیخ با  نگاه هی شدم بلند میگو
 کردم جمع رو خوابم رخت عیسر ص ح هشت ساعت دنید با کردم ساعت به
ست و ستم صورتمو و د صوص اتاق به و شدم اماده... ش  با و رفتم خودم مخ
 ... شدم کار به دست و شدم خوشحال بود اماده و حاضر که هیاول مواد دنید

 پختن به کردم شروع بستم ش ندمویپ و سرمو گذاشتم یاشپز کاله
 قرمه و فساانجون ریز و کردم اماده ظهر تا رو هیالو و یساا ز قرمه و فساانجون

 ... افتهیب جا شب تا که کردم کم ویس ز
 باال ب رم عملمو سرعت دیبا دادیم نشون ظهرو12 ساعت کردم نگاه ساعت به

.... 
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شتو کی ساعت تا شتم رو پلو ال الو ابگو  به فتنر و اومدن ها بچه کم کم.. گذا
 ... خودشون یاشپز مخصوص اتاق

 
 درشو و ختمیر تابهیماه یتو و کردم اماده موادشو تمام یس ز کوکو سراغ رفتم

  شه سرخ کامل تا گذاشتم
 ساعت مین... کردم سیخ برنجشو و بپزه گذاشتم عدسشو پلو عدس سراغ رفتم
 ... ها دلمه سراغ رفتم نیب نیا تو بپزه عدسا تا داشتم وقت

 ای برگ دلمه کنم درساات نوعشااو کدوم هدا یوا... بودم کرده ریگ ها دلمه تو
 .... یمعمول دلمه

 یبرا هگید قهیدق پنج تا کرد اعالم که اومد بلندگو از لیدن یصدا نیح نیهم در
 ... ادیم ما به سرزدن

 زدم زن  یمگ به و اوردم در مویگوش عیسر
 
  یکن کمکم خوامیم ازت دارم سوال ی.. یمگ سالم_
 

  داد جواب سرد یخعل یمگ
 

 ه؟یچ:  یمگ
 
  گفتم و نکردم توجه سردش لحن به
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 ؟؟؟؟۰یمعمول ای کنم درست برگ دلمه نظرت به_
 

قد چرا پس.. یشاایم برنده باالخره یدونیم که تو... دونمینم:  یمگ  زور ان
 ؟یزنیم
 

  گفتم خنده با نیهم بخاطر گهیم ویچ داره برد شکم
 
 یش برنده تو کنم کمک که نجامیا من.. هیحرف چه نیا وونهید_
 

فه به سااری برو کارا نیا عوض... خانم تارا سااتمین احمق من: یمگ  صااح
 تا دمیشا.. کن فرض خر منو بعد بخون روزو اخ ار و بزن بوک سیف یطرفدارا

 ...یارینم خودت یرو به ویخوند حاال
 
  زد داد تیعص ان با
 

  کن فرض خر منو بعد نیب  عکساتو اون برو: یمگ
 

  بود یچ ؟؟؟؟منظورش عکسا کدوم... کرد قطع ویگوش روم بعد
 غذا به ساارمو گرفتم میتصاام پس کنم چک که نداشااتم وتریکامپ لحظه اون تو

ست تا چند دلمه هر از  گفتم اخر در و کنم گرم شتم کنمیم در  رو دلمه مواد دا
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 یداوم کرده اشاات اه دهیفهم حتما هیمگ کردم فکر.. زدن در که کردمیم درساات
 ... یخواه عذر

 
 تو ایب_
 

 گفت جلو اومد دلرباش ل خن اون با بود لیدن اما
 
 پس یینجایا تو... من عشق سالم:  لیدن
 

 دید زیم رو رنگارنگو یغذاها و جلو اومد
 
  دادم بیترت رو مرحله نیا یچ واس اصال یدونیم:  لیدن
 
 ؟یزنیم حرف یفارس ادیز دایجد_
 

 گفت حرفم به توجه بدون
 
 بود شده تن  یرانیا یغذاها یبرا دلم چون: لیدن
 
 یزید یوا...یس ز قرمه اووووم: لیدن
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  ییشکمو یخعل_
 

 دستش پشت زدم ریکفگ با بعد
 
  یشد یوحش چته یهع:  لیدن
 
 یکن جوور نترنتیا برام شهیم یراس... ممنون ناخونک_
 

 تگف و گذاشت شونم رو سرشو و کرد حلقه کمرم دور دستشو...  پشتم اومد
 
شه چرا زمیعز اره: لیدن سا یش مطمعن یخوایم نکنه...ن ست جیپ تو عک  ای ه

 نه؟
 
 ..یدونیم هم تو عکسا؟؟؟؟؟نکنه_
 
  یشد عاشقم دمیفهم که من... کن پنهون خوادینم یهع: لیدن
 
 ....منظورتونو فهممینم من... یگیم پرت و چرت چرا_
 
 منظورمونو؟؟؟؟: لیدن
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 ...شده بد من با یمگ وقته چند چرا دونمینم...یمگ هم تو هم.. اره_
 
 یدبل فقط و یزرنگ واقعن تو...شدمیم بد بودم اون یجا من اگه داره حق: لیدن

 یدیم درس طونمیش یحت تو... یبد نشون خوب خودتو
 
  عکسا کدوم... یگیم پرت و چرت چرا_
 
 یدیند عکسارو اون تو یبگ یخوایم:  لیدن
 
  داشتم نترنتیا من مگه اخه_
 
  ینزاشت عکسارم اون تو پس: لیدن
 
  یکنیم جوور وتریکامپ برام امروز نیهم_
 
 رارق تو.. گفت ماجرارو همه بهم یمگ...یشد عاشقم یکنینم ق ول چرا:  لیدن

   شیرق یشد حاال یول یکن کمک بهش و یایب دوستش عنوان به بود
 
 کنمیم تونیحال بگذره مسابقه ابن بزار_
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  کن استفاده من وتریکامپ از و اتاقم تو ایب عصر:  لیدن
 
صر تا تونمینم_  نمیشب نجایا من و نیکنیم متهم منو دیدار شما...کنم ص ر ع

 بپزم غذا
 

  گفت و دی*ب*و*س* گونمو و جلو اومد
 
 یبرس من به یخواستیم فقط تو...کنمینم متهم تورو اصال من.. نه:  لیدن
 
جه چیه به_ خاطر فقط من.. یندار یتیاهم برام اصااال تو...و جامیا پول ب  ن
 دارم اجیاحت بهش چون..
 
 ..نره ادتی شمیپ ایب عصر:  لیدن
 

 اورد بود نظرم مورد هیادو توش که یمشک کیپالست بعد
 
شتم یهرچ نجایا...دلمه هیادو نمیا:  لیدن  دایش شیپ برم شدم مج ور.. ن ود گ
  رمیبگ تا

 ازش
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 داد ادامه و زد پوزخند ی بعد
 
  تمگف یچ بهش من یدونیم میباش باهم دوباره تا خواستیم ازم جال ه: لیدن
 

 شوجمل ادامه تا کردم نگاه بهش یسوال منم.. کرد نگاه بهم حرفش اتمام از بعد
 بگه

 
  دارم دوسش که کردم دایپ فرشته هی خودم گفتم:  لیدن
 
 گشاد دهن و بلند مو دختره اون حتما_
 
 ...کنه اعتراف دهینم اجازه غرورش یول عاشقمه خودم مثل که یکی... نه: لیدن
 
 یبکش حرف زبونم ریز از کارا نیا با یخوایم_
 
 بو بشااور خودتم برو کن اماده زود.. یدار وقت فقط ساااعت دو...ابدا:  لیدن
  یدیم داغ ازیپ

 
 داد تکون سرشو و گرفت دماغشو بعد

 هوا رو دسااتمو یول بزنم محکم که دلش ساامت بردم و کردم مشاات پسااتمو
 گفت و کرد باز مشتمو ارامش با و گرفت
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  یباش خشن انقد من با ادیم دلت چطور......نوچ نوچ:  لیدن
 

  رفت رونیب چشمک ی با و زد یا ه*ب*و*س* دستم یرو به بعد
 
  دم از شدن وونهید همه امروز_
 

  باش غذات فکر به باش نداشته مردم شدن وونهید به یکار تو:  وجدان
 
 یگیم راست یوا_
 

 درست که ییغذاها همه... بود شده اماده غذاها همه  ایتقر ساعت کی از بعد
 میمادر کشور عکس که یا سفره و گذاشتم مخصوص یها ظرف تو بودم کرده

 ... دمیچ مخصوصمو زیم و اوردم داشت رو(رانیا)
شتم وقت شتریب ساعت کی  موهامو و گرفتم ربعه ی دوش هی رفتم عیسر ندا

 ... گذاشتم ازاد و دمیکش سشوار
 
  بپوشم یچ حاال_
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ست نیا وقت االن:  وجدان سم یول بپوش یخوایم یچ هر... حرفا شه یر  با
 اسپرت نه
 
 ... پوشمیم مویمشک شلوار شرتیت اون اسپرت یگفت شد خوب یوا_
 

 بپوش یرسم ل اس.. خانم ن ودم عمم با:  وجدان
 
 مدیپوش یرسم ل اس ایمهمون ای یعروس تو فقط عمرم تو من... بروبابا_
 

  که یشینم ادم:   وجدان
 
 رمس گذاشتم کاله کی و دمیپوش ل اسامو رفتم و دراوردم زبون ی وجدانم یبرا
 

ساب نیا با:  یمجر سابقه ادامه ح صا... داره یمعن چه م صو شف نکهیا مخ  ک
 چندتا سرخورد خوامیم من...داره وجود هم یعاطف رابطه ی تارا و تو نیب شده

  بدم نشون ها نندهیب به عکسارو نیا از
 
 ... کرد اعالم خودشو تیرضا کار نیا بت و کرد خم سر لیدن

 ... شد تا چهار چشمام عکسا دنید با... بودم دوخته چشم ونیتلوز به منتظر
سا شهینم باورم..نهه یوا ستخر تو ما یعک  گلجن تو... میبود هم بغل یوقت ا

 عکسا دنید از شدم اب یوا... هم دنی*ب*و*س* درحال
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 رفتم شیپ نجایا تا همه با من سین معلوم یزیچ هم باز ال ته:  لیدن
 
  شدم یجور ی و ومدین خوشم اصال لیدن حرف نیا از
 

 یاهاغذ اون از کمی صحنه پشت بتونم من تا یحذف فرد سر میبر خب:  یمجر
 ... بخورم خوشمزه

 
  کن اعالم هارو ازیامت خب:  لیدن
 

 100 از ازهایامت اما و:  یمجر
 

 95= تارا
 
 یعال طعم:  1
 یعال ییارا سفره:  2
 یعال یزیتم:  3
 بدن ود اب مصرف:  4

  شد کسر ادیز اب مصرف و زمانش یبرا فقط رفته دست از درصد پنج
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 75= ایسوف
 
 خوب طعم:  1
 یعال ییارا سفره:  2
 خوب یزیتم:  3
 ن ود بد اب مصرف:  4
 

 60= یمگ
 
 متوسط طعم:  1
 خوب ییارا سفره:  2
 بدن ود یزیتم:  3
 متوسط اب مصرف:  4
 

 60=راهور
 
 متوسط طعم:  1
 خوب ییارا سفره:  2
 سین بد یریتم:  3
 متوسط اب مصرف:  4
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  کن انتخاب لیدن راهور و یمگ نیب حاال
 
 ندبل یمو تار ی تو یغذا تو راهور یول بود سااطح ی تو جفتتون یغذا:  لیدن
 .. یحذف دور نیا از تو پس.. حساسم یخعل یزیتم رو من و کردم دایپ

 
 ... اوهوم: راهور

 
 ؟؟؟یریم ای یتماشاچ عنوان به یباش مسابقه اخر تا یتونیم اما:  لیدن
 

 ...باشه بهتر نمیب  اخرو برنده و بمونم کنمیم فک:  راهور
 

  بود من زیم بغل راهور زیم سادمیوا خودم زیم سمت رفتم
 

  دختر یانداخت را یخوب یبوها  چه سالم: راهور
 
 یشد خوشگل چقد تو..گریج سالم_
 

  تو یخوشگل به نه: راهور
 

  ایسوف و یمگ...راهور و من میبود شده گروه دو  ایتقر
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  بود ایسوف زیم یرو روبه من زیم
 یمگ زیم یرو به رو راهور زیم و

شپز و شناس طعم گروه ی ست لیدن...دادن یرا یبرا اومدن ا ش سط ن  و اونا و
 ...کرد اغاز رو برنامه یمجر

 لیدن و داورا یبرا و برداشااتن کدوم هر یغذا از یکم و اومدن خدمتکار چهار
  بردن

 کنن مشخص رو یحذف نفر تا خواستن وقت قهیدق یس ما از
 

 ......قهیدق یس بعد
 

 مینی یم ازاتارویامت و میزنیم سر داورا به میریم حاال خب:  یمجر
 

  گفت و زد ل خند ی و دید ازارویامت یمجر
 

  نظرتون به بودن کدپم نشونیبرتر حاال خب: یمجر
 

 و..بود یعال تارا یغذا من نظر به ن ود سطح کی در اصال غذاها:  یجس خانم
 پر و دبو تند یخعل یول بود خوب راهور یغذا مثال داشااتن ینییپا سااطح هیبق

شم یاهیگ از من و بود یاهیگ ایسوف یغذا.. هیادو  یب یمگ یغذا و ادینم خو
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 تارا که ییغذا نیا با یول بودم نخورده یرانیا یغذا حاال تا من...  بود طعم
 ... کنم امتحان رو یرانیا یغذاها هیبق برم حتما شد واجب کرد درست

 
 یا العاده فوق و خاص طعم تارا یغذاها.. موافقم یجساا خانم با منم:  ابونور

 بود العاده فوق غذا نیا یول خوردم یادیز یرانیا یغذاها تاحاال من.. داشت
 

 یغذاها با ادیز من چون... اومد خوشاام شااتریب ایسااوف یغذا با من:  یانتون
  سین سازگار من مزاج با تند یغذاها و ستمین جوور چرب

 
 یغذا.. تونیز روغن با میاسپاگت عاشق من..بودم موافق یمگ یغذا با من: ابنر

ص طعم تارا یغذا و دیمف و سالم بود خوب هم ایسوف شت یخا  یغذا یول دا
 سین پسند مورد همه یبرا نیا و بود تند یخعل راهور

 
 یکار اصاال نظر اما و سین یشااک بود یعال تارا یغذا نکهیدرا... بعله: یمجر
 ..موند

 
 دوخت چشم لیدن به منتظر بعد

 
 ییغذا با.. شده دوبرابر عالقم االن یول هستم یرانیا یغذاها عاشق من:  لیدن
  ایرانیا قول به... کرد درست که



 137 عاشقم کن یتونیاگه م

 بدجور(کرد رمیگ نمک)
 

 گفت و زد دست یمجر
 
 واقعن؟؟؟:  لیدن
 

  نمونم یعنی: راهور
 
 .. بمون نه عه_
 

 چششششششم: راهور
 

  گف یمجر و میدیخند باهم یهمگ
  غذاها سر میبر...شد تموم هم مسابقه نیا حاال خب:  یمجر

 
  کرد دنیکش به شروع خودش یبرا ییاذا هر از و... صحنه پشت دیدو تند و
 

  دنیچ زویم و دادن قرار یغذاخور زیم سر و بردن غذاهامونو خدمتکارا
  گفتم شونشو به زدم و رفتم راهور سمت به
 
  یموند نجایا تو که خوشحالم یخعل یهع_
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 ؟؟؟ واقعن:  راهور

 
  بود سخت اونا کردن تحمل تو بدون..  اره_
 

 گفت و دیخند راهور
 

 یباحال یخعل تو دختر:  راهور
 
  بدم نشونت یچ ی میبر ایب حاال دونمیم_
 

ش خودم دن ال راهورو  رو دمیچ و اوردم در رو یماکاران ته ینیزم بیس و دمیک
  گفتم و بشقاب

 
  معرکس طعمش که بخور ایب_
 

 گفت پر دهن با و دهنش گذاشت کلشو شوق با زد که اولو گاز راهور
 

  هیعال معرکس نیا یوا: راهور
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  ومدهین یکس تا بخور زود پس_
 

  دمیپر جام از گوشم بغل درست لیدن یصدا با که خوردمیم داشتم
 
 ن؟یکنیم کار یچ نجایا تا دو شما: لیدن
 
 یچیه....ه...ه_
 
 و رداتب بشقابو و.... زد برق چشماش اینیزم بیس دنید با و کنار زد منو لیدن

 میگفتیم مویرفتیم راه پشتش کنان غیج غیج راهور منو... زیم سمت برو
 

  ماست مال اون یهع: راهور
 
  کردم درستش خودم  اونو من بده_
 

 بدش یگیم راس: راهور
 
 خوردیم اروینیزم بیس تک تک حال همون تو و کرد ینوچ نوچ لیدن
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 رفتنگ پس یبرا میکردیم تالش هنوزم راهور منو و زیم سار میبود دهیرسا گهید
 لوچه و لب... ودب یخال بشقاب یول میریبگ بشقابو میتونست بالخره بشقابمون

 ....زیم سر مینشست میرفت و بود شده زونیاو راهور منو
 گفت لیدن غذامون خوردن از بعد

 
 ن؟یهست ترسناک لمیف هیپا کدومتون:  لیدن
 

 عاشقشم من یوا:  راهور
 
 تونمیچهارپا که من_
 

 لماشیف همه زنه بهم حال و چندش اه اه... نکن فکرشم:  یمگ
 

  ندارم یخاص نظر:  ایسوف
 
  یاصل سالن تو انیب خوانیم که ییاونا نیش اماده نیبر پس:  لیدن
 

 دیکش دستمو ایسوف راه وسط که اتاقامون تو میبر میپاشد همه
 

 ..کنار بکش خودتو پس ییتو یبعد نفر:  ایسوف
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 .. بود یعوض یتو کار عکسا اون_
 

 اره کنم فک:  ایسوف
 
 خانوادم شیپ برگردم ییرو چه با حاال من_
 

 ..خودته مشکل گهید اون:  ایسوف
 
 ..بمونم نجایا و خانوادم شیپ برنگردم میریگیم جهینت پس...هه_
 

 ... شد رد ازم و زد بهم تنه هی ایسوف
 یزه.. کنه کم منو یرو خوادیم.. افتاده لیف دماغ از کرده فکر دختره نیا... هه
 بخوام یوقت مخصوصا..ادیدرب من یجلو بتونه یکس نداشته سابقه باطل الیخ
 ..بدم انجام یکار ی
 

صل سالن میرفت یهمگ شب دوازده ساعت  هاتن داد حیترج که یمگ جز به یا
 ...نهین  لمارویف اون یول بمونه

 روشنه نویتلوز فقط و خاموشه برقاش همه میدید میدیرس یاصل سالن به یوقت
  گف سرمون پشت از هوی لیدن که میرفت جلو
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  خانوما سالم: لیدن
 

 متساا میبرگشاات دیکشاا یکوتاه غیج ایسااوف و میدیور جا از هوی باهم یهمگ
  میشد مواجه ل خندش با که لیدن
 
 نینی ب رمیجنگ لمیف نیخوایم حاال.. نیدیترس من دادن سالم ی با شما:  لیدن
 
  میخورد جا کمی فقط میدینترس ما_
 
 یگیم راست که تو:  لیدن
 

  میخورد جا فقط گهیم راس:  راهور
 
 نینیب  لمویف نیایب.. حاال خب: لیدن
 

 ه؟یچ درباره موضوعش یبگ یخواینم یهان:  ایسوف
 
 شهیم یچ لمیف یندون که جانشهیه به فشیک.. یهان نه:  لیدن
 
 نه؟ یگیم یخنگ گمیم_
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 ها؟؟؟؟:  لیدن
 
 .... یبگ ویکل موضوع بود نیا منظورش خن _
 
 .. هیریجنگ و جن درباره که گفتم خوب... اهان:  لیدن
 

مه گاه ی لیدن... بود بالشااات پر دورش تا دور که بود فرش ی میرفت ه  هب ن
  گفت و کرد هممون

 
 دهیم حال شتریب ینجوریا:  لیدن
 
 ... کرد یپل لمویف و گذاشت رو ید یس رفت لیدن

 .. لیدن به دیچس  رفت اول همون که ایسوف
 ... میکرد بغل متکا هی هرکدوم و مینشست هم شیپ راهور منو

 .. ترسناک یها صحنه از پر... بود یباحال یخعل لمیف
 راهور منو رنیبگ لب خواستنیم دختره پسر که دیرس کیرمانت صحنه به جاشی

 یچشما رو دستم کردم فک... میگذاشت گهید هم یچشا رو دستمونو زمان هم
 جلو هنو دسااتم چرا عه دمیند یچیه یول کردم باز انگشااتمو ال کمی خودمه

 که نجاسیا دسااتم باز یوا یهع.. برداشااتم دسااتمو کال دفعه نیا... چشاامه
ستامو جفت.. ستا اگه.. کردم قفل توهم د ست نیا پس نجاسیا من ید  هیک د
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شو که افتادم جنه ادی هوی... ست شته د شما بود گذا  یغییییییییج... دختره یروچ
 ..ماهور بغل دمیپر و اونور کردم پرت دستو و زدم

  سمتمون اومد و کرد استاپ لمویف کارم نیا با لیدن
 
 ؟ شده یزیچ: لیدن
 

  نجایا چخ ره یهع:  ایسوف
 
  رونیب اومدم بغلش از و گرفت خندم راهور بغل تو خودم دنید با
 
 ستمود تا یول چشمام رو گذاشتم دستمو صحنه سر که دمیدیم لمیف میداشت_

  دمیترس گرفته چشممو گهید دست ی دمید برداشتم
 
 گف دهیبر دهیبر و خنده ریز زد راهور حرفم نیا با
 

 هم.... تو.... دساات....چشاامات....رو....بود... من... دساات... اون:  راهور
  بود.... من.... چشم....رو....

 
  گفتم و کردم فکر کمی
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 ...ایگیم راست عه_
 
  کردیم نگام تاسف با ایسوف و بود شده قرمز خنده از لیدن

 گفت و... خنده ریز زد و اوردین طاقت لیدن اخر
 
 ...یباحال چقد تو دختر یوا:  لیدن
 

 یخنگ یخعل تو یهع:  ایسوف
 
 گفتم ایسوف به رو و رفتم لیدن به غره چشم ی
 
 ..بودنمه یابونیخ از بهتر هستم یهرچ_
 

  رفت و کرد نازک یچشم پشت ایسوف
 ... دمید لممویف شدم هیقض الیخیب منم.... کرد یپل لمویف رفت لمیدن
 
 ... میدیخواب و خوابامون اتاق سمت میرفت یهمگ شد تموم که لمیف

 ... شدم داریب یتشنگ از یول بود چند ساعت قیدق دونمینم
 بود خاموش برقا همه
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ش رد لیدن اتاق در جلو از دیبا نییپا ط قه به رفتن یبرا شت... میب  در جلو از مدا
تاق تاق باز مهین در و روشاانش خواب چراغ دنید با که شااادمیم رد لیدن ا  ا

 ...شدم کنجکاو خوابش
 .. ن ود اتاق یتو یکس انگار یول گشتم و اتاق یتو  رونیب از یکمی

تاق نمیب  که شااادم کنجکاو ته توش کس چیه که لیدن یشااخصاا ا  هچ نرف
 ...هیشکل

 یکی و اونجاس شااهیهم که نییپا ط قه شیکی داشاات خواب اتاق تا دو لیدن
  نداره نجارویا به ورود حق خودش جز کس چیه که نجایا

 .... قشنگه چقد نجایا یوا... خوابش اتاق داخل رفتم
 
شنگه چقدر خدا یوا_ شت وارد انگار... معرکس نجایا... ق  یسمت..یشد به
 ...ودب باغ و استخر به رو یا پنجره گرید سمت و بود یسلطنت تخت  اتاق از

 ... کشوهاش سمت رفتم
 ... کردم باز کشوهارو تک تک
 طرف و مختلف یرنگا با لب رژ از پر طرف کی..... شیارا لوازم از پر شیاول

 تا ریییبگ هیسااا از بووود یچ همه نختلف یها اندازه با چشاام خط از پر گهید
 ... گونه رژ

 ...ها رن  تمام با ییها لنز و مختلف یرنگا و مارک با الک از پر دوم یکشو
 دمیرپ جام از گوشم بغل از ییصدا با که نمیب  سومو کشو رفتمیم داشتم
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  یخوایم یچ من اتاق تو بپرسم شهیم:  لیدن
 
  گفتم کردمو حفظ ارامشمو یول ترس از بودم افتاده پته تته به
 
 ادیب یکسا یزارینم که هسات یچ تو نیا نمیب  شادم کنجکاو فقط... یچیه_

 ... رمیم دارم االنم...
 

  گفت و گرفت محکم کمویبار کمر دستاش با و جلو اومد
 
  دارم کار ها حاال حاال تو با ؟؟من عجله نیا با کجا:  لیدن
 

 داشتم ترس با... شیج تو گذاشت دشویکل و کرد قفل و بست و اتاق در رفت
  کردمیم نگاهش

 
 ... یکنیم کار یچ یدار تو یهع_
 
 و کینزد اومد بردم فاجعه عمق به یپ داغونش و یعصاا ان افهیق دنید با یول

 گفت
 
 .. ندارم یشوخ باهات گهید:  لیدن
 ؟؟ من اجازه بدون اونم یکنیم یغلط چه من اتاق تو تو
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 مسته که دمیفهم داغونشم افهیق از و خورده الکل که دمیفهم دهنش یبو از
 
  میزنیم حرف باهم گهید وقت ی یبرا بزار یمست االن تو یهع_
 

مد ته دردم... فشاارد منو بغلش تو و کرد بغلم محکم کموینزد او  یلو بود گرف
 .... دیغر گوشم در....ومدینم در صدام

 
 ؟؟؟؟یکردیم یغلط چه.....من اتاق... یتو... تو:  لیدن
 
 ..نیهم شدم کنجکاو فقط...من.....ن...م_
 
 از..... دمیشن کمرمو یاستخونا شکستن یصدا داد فشار محکم کمرمو لیدن

  دمیکش یاه درد
 
 ....یشکست کمرمو....شعوریب نفهم...کن ولم_
 
 نه؟ ای یخواستیم یچ من اتاق تو یگیم:لیدن
 
  بده شفات خدا.... بابا برو_
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 ابمخو ل اس رو از که یشنل بند که برم در اومدم و دلش تو زدم ارنجم با محکم

 ...نیزم افتاد و شد باز دمیپوش
 

 دوختم  اهشیس یها چشم به نگاهمو و ردمڪ بلند سرمو
 

 ن ود نجایا انگار
 

 ردڪ حلقه مرمڪ دور دستشو
 

 داد فشار خودش به شتریب ومنو
 

 رم،یبگ فاصله ازش تا گذاشتم اش نهیس  یرو دستمو
 

 نهڪ یارڪ نهڪن داشتم استرس
 

 زد، گوشم پشت و بود صورتم تو هڪ ییموها و باال اومد دستش
 

 دیشڪ ام چونه ریز تا میشونیپ یرو  از نوازشگرانه دستشو
 
 گرفت دستش تو گوشمو ی الله  انگشتش دو با
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 :گفتم یلرزون و مرتعش صداب با
 
 !نڪ ولم_
 
 :گفت یبم یصدا با  و انداخت  بهم ینگاه خمار یچشمها با
 
 !بدہ؟ جات چرا:  لیدن
 
 
 اوردم فشار نشیس به دستم دوتا با دمیترس حالش نیا از
 
 ...کن ولم سین خوب حالت تو لیدن_
 
 ...خوبترم یخوب هر از اتفاقا:  لیدن
 
 .................دن_
 
 شد خفه گلوم تو صدا ل هام رو ل هاش دادن قرار با
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 حس ی حال نیا در یول دمیترساا یخعل... زدیم کیم ل هامو داشاات عطش با
  شد زیر سر دلم تو خوب

 
 دیرس ذهنم به یا جرقه حموم دنید با که کنم کار یچ کردمیم فک داشتم

 
 ... کردن یهمراه به کردم شروع

  داد ادامه دوباره و کرد مکث  یا لحظه یبرا کرد تعجب لیدن
 

  وگفتم کردم صداش ناز با که تخت رو  ردیم منو داشت
 
  زمیعز حموم میبر_
 
  عشقم میبر:  لیدن
 
 تو و حموم به برد و کرد بغلم حال همون در کرد دنمی*ب*و*س* به شااروع 

 گذاشت وان
 

 یدما با و بود تر خی تصااورم از اب... کردم باز و خی اب و شاادم خم عیساار
 اشدپ چون بود دهیپر سرش از یمست انگار نداشت سازش لیدن بدن داغ یخعل

 رفت هوش از هوی کرد باز دهنشو تا و
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  باشم یعص ان ای بخندم دونستمینم حال اون تو
 .... تختش رو دمیکش بزور لویدن و پاشدم

 ل اس و مدراورد ل اسشو دستم هی با و گرفتم چشممو دستم هی با...ل اساش یوا
 اب که رونیب برم اتاق از اومدم و برداشااتم دویکل.... پوشااوندم بهش خشااک

 .... ستادمیا سرجام یفیخف یها ناله یصدا
 

 ....گفتیم ونیهذ خواب تو داشت بود لیدن یصدا
 

 مج ور بود اروم هاش زمزمه چون شااادم کینزد بهش و تختش ساامت رفتم
 ... دهنش جلو ب رم گوشمو شدم

 
 ماان مااادر بااه دس........یلااعاانااتاا...........نااه.........اه: لیاادناا
متیم..........نزن فرم از............کشااا ن ت مش......... م  ریتقصااا ه
 ...........پست........ رزل..... یعوض........... گمشو برو............توعه

 
 کردیم تکرار هارو کلمه نیا همش

 .. شد بلند وناشیهذ یصدا کم کم
 

 دمیکش دستمو زود یول شیشونیپ رو دستموگذاشتم
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 داغه انقد چرا نیا یوا_
 

 ...خن  کرده تب:  وجدان
 
 یخنگ خودت:  اولنش_

 دونستمینم یگفت شد خوب:  دومنش
 االن تا یبود کجا:  سومنش

 
 یخنگ گهید گمیم راس:_ وجدان

 موکونم خواهش یمرس_
  کارمیب تو مثل مگه داشتما مشغله خودم... بودم تو سرق ر_
 
  گفتیم و زدیم داد که لیدن یصدا با
 
 یعوض کشمتیم....کشمتیم:  لیدن
 
 از که زدم صااداش و دادم تکونش کمی و برداشااتم دساات وجدان با بحث از

شماش اول دیپر خواب شمگ چ  دوباره و شد الود خواب کم کم یول بود نیخ
  شد هوشیب
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 رب تب قرص و شیشااونیپ رو گذاشااتم و اوردم دسااتمال و اب کاسااه ی رفتم
  خورد دادم پرتقال اب با...اوردم

 نییپا اومد ت ش کم کم ساعت کی بعد
 ... خورده سرما صددرصد براش گذاشتم سوپ رفتم و برداشتم دستمالو

 
 به لیدن اتاق تو رفتم....افتهیب جا تا کردم کم رشااویز... کردم درساات سااوپو
 .... شد گرد چشمام ص ح چهار ساعت دنید با و کردم نگاه ساعت

 
 مثل منو خواب عالم تو که روش بکشاام رو پتو تا شااادم خم لیدن یرو رفتم

 خودش به داد فشارم و بغلش گرفت عروسک
 
 لیدن عاشااق واقعن کنم اعتراف دیبا... لحظه اون بود یخوب حس چه که یوا

 .... بودم شده
 

 دمیترس شد محکم کمرم دور لیدن یدستا فشار که بخورم تکون جام از اومدم
 دسااتمو... خوابه که شاادم مطمعن منظمش یها نفس با یول باشااه داریب نکنه

 ... کردمیم ناز شویشونیپ تا چونه از نوازشگرانه و گذاشتم گونش یرو
 
 ... کردم نگاه چشماش به
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 که..هچشماش تو اون تیجذاب نیشتریب نوشتم راست ینظرسنج اون تو واقعن
 مثل براق یمشااک  روز ی و سااتاره یب شااب اساامون مثل کدر یمشااک روز ی

 ستاره پر شب اسمون
 

 ؟؟؟ نه ای هیعمل دماغش بپرسم ازش دیبا یراس.. باال سر و کیبار دماغ
 

 ... یصورت و یگوشت یل ا
 

 ... کردم مکس لحظه چند و دمیکش ل اش یرو دستمو
 
 تهفرش یول باره ی همش یدار فرصتا نیا از بار چند مگه گفیم درونم طونیش

 ... نخورم طونویش نیا گول گفیم درونم
 
ضرت که برگمم جد یحت الخطا زیجا ها ادم و ادمم منم یول شه ادم ح  گول با
 خورد طونویش
 

ش خودمو  مزه ی و زدیم یتلخ به یکم که ینیریش اون طعم دوباره و باال دمیک
 .. دمیچش دوباره رو دادیم یخاص

 
صله ازش قهیدق ی از بعد  بود لیدن لب گوشه ل خند ی چرا دونمینم.. گرفتم فا
   باال انداختم مو شونه....
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 بستم چشمامو.. ه*ب*و*س*یم دختراشو دوست از یکی داره خواب تو حتما

 سپردم خواب دست خودمو و
 

 ... شدم داریب خوردیم چشمام به که دیخورش نور با ص ح
 
سر نیع خواب تو که کردم نگاه لیدن افهیق به  یکمی...شدیم مظلوم یها بچه پ

 دنید با که عقب بکشاام اومدم کردم *ب*و*س* لپشااو و دمیکشاا باال خودمو
  رفتم سکته مرز تا لیدن باز یچشما

 
 ...یداریب یک از عه_
 
 .... که یوقت همون از:  لیدن
 
 گفت و کرد اشاره ل اش به
 
  یکرد امتحانش:  لیدن
 
  یشد یاالتیخ... بابا برو_
 یدید اهاتیرو تو البد یداشت تب شبید
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شو شم کنار..  کرد فرو گردنم تو سر س پر و خاص لحن با..  یآروم به گو  یح

 : گفت
 
 ..  ؟؟؟ یکن پنهون احساساتتو یخوایم چرا:  لیدن
 

 : گفت و گذاشت دستم رو دستشو
 
 !!!کنمیم لمس و رمیگیم رو دستت یوقت:  لیدن
 

 .. رفتیم نییپا باال سرعت به نمیس قفسه..  بودن گرفته شدت نفسام
 

 : گفت و گرفت نوازش به صورتمو و آورد باال دستشو
 
 !کنمیم نوازش رو صورتت یوقت:  لیدن
 

شو  دایپ تماس هم به هامون ینیب..  داد قرار صورتم مقابل و اورد کینزد صورت
 : گفت احساس با و آروم..  کردن

 
 ..!!!شمیم کینزد بهت یوقت:  لیدن
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 از نشیسنگ جسم..  نداشتم ویکار چیه انجام قدرت..  دادم قورت دهنمو آب
 .. بود کرده محاصرم طرف هر
 
 : داد ادامه لیدن
 
 !! ..بگو حستو! .. هوم؟! .. مت*ب*و*س*ب خوامیم یوقت یحت ای_ 
 

 ..  بود سخت برام تحملش..  بود شده زیل ر ص رم..  اوردمینم تاب
 نمبد یدما..  بودن شده خیس تنم یموها..  گرفت سرعت بدنم تو خون انیجر
 گفتم که یزیچ تنها...رفت باال به رو

 !!!! کن........ ولم_      
 
  بده جات چرا؟؟مگه:  لیدن
 
 کن ولم سین خوب حالم_
 
 ؟!؟!؟!سین خوب حالت چرا: لیدن
 

 دیکش و گرفت دستم اخر لحظه تو یول رفتم در دستاش ریز از و اوردمین طاقت
 .... خودش سمت
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  زد ل هام به و سکوت مهر ل هاش با کنم اعتراض اومدم تا روش افتادم

 
  کردیم یباز ل هام با داشت احساس پر و ولع با حسرت با عطش با
 

  اومد خوشم بعدش یول....بودم هن  تو شییهوی کار نیا از اول قهیدق دو
 

  ن ود من جانب از یهمراه چیه یول دی*ب*و*س*یم ولع با منو داشاات اون
 کردمشیم حرفا نیا از پروتر دین ا یول بود اومده خوشم نکهیا با
 

ست قهیدق پنج بعد شت ل هام سر از د ش تا.... بردا ص از منم عقب دیک  تفر
 ...رونیب زدم اتاقش از زود و کردم استفاده

 
 ... بستم درو  خودم اتاق تو رفتم

 داغ قدچ... دمیکش دست ل هام به...در پشت نشستم و سرخوردم بستم درو تا
 بودنه

 
  شدم بلند جام از  راهور یصدا با
 

 ؟؟؟یبود کجا:  راهور
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  برگشتم و باغ تو کمی رفتم_
 

 ..ک وده ل ات چرا پس:  راهور
 
  اونه بخاطر افتادم و پله به کرد ریگ پام... زهیچ...اوووم_
 

 گفت نشده قانع بود معلوم نکهیا با راهور
 

 روعش مسابقه گهید ساعت دو تا که ریبگ دوش حموم برو زود پس باش:  راهور
 ...شهیم
 
 .... یوا یا_
 

 گفتم حموم تو رفتمیم که یدرحال و حموم سمت دمیدو
 
 ه؟؟؟یچ مسابقه یراس_
 

 ....شنا مسابقه:  راهور
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 شاارکت  یاموزشاا یها کالس و بودم شاانا عاشااق یبچگ از من.... هیعال یوا
 ... اوردم شهرمون تو اول مقام شیپ سال دو یحت و  کردمیم

 ستمین بازنده بودم مطمعن چون شد راحت هم مسابقه نیا بابت از المیخ
 

 مینظت حرارتشو درجه و کردم اب پر و وان بستم سرم پشت درو و حموم تو رفتم
 فتمر اروم شد پخش حموم تو اسی گل یبو... وان تو ختمیر بدنو شامپو کردم

  وان تو نشستم
 
  خوبه چقدر..شیییییییییاخ_
 

 شدت؟؟؟؟؟ ک ود یل ا ای یدن ه*ب*و*س*؟؟!!خوبه یچ: وجدان
 
 لعنت معرکه مگس خر بر_
 

 ... من برا ننداز راه مرمگس.. خرمگس رتتینگ جو پاشو:  وجدان
 
 .!!! وا_
 

 شهیم شروع مسابقه گهید ساعت ی باش زود پاشو... واال: وجدان
 
  گهید پاشدم خب_
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 و خورد زیل پام که بردارم رو حوله برم اومدم.. شستم موهامو دوش ریز رفتم

  
 O: پ...........ل........ش
 
  م ارکم ماتحت... جان مادر اخ_
 

 ...پر یداشت یمرجستگ یبرجستگ یهرچ..... اخ اخ:  وجدان
 
 فقط شو خفه تو_
 

 گفت که اومد راهور یصدا بندش پشت و خورد حموم در به تقه چند
 

 هگید ساااعت ی رونیب ای؟؟ب یکنیم کار یچ اونجا ساااعته ده..... تارا: راهور
 هاااا شهیم شروع مسابقه

 
 اومدم.... اومدم_
 

 .... شدم بلند حرف نیا گفتن بعد
  رونیب دمیپر و دمیپوش پوشمو تن حوله
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 .... خانم یکند دل حموم اون از عجب چه:  راهور

 
  برد خوابم وان تو خو عه_
 

 ییتو اون ساعت کی االن بعله: راهور
 
 گفت تیعص ان یکم با راهور که زدم نما دندون ل خند ی
 

  یدار وقت ساعت مین فقط دختر باش زود... کلت به زده پاک:  راهور
 
 شدم اماده تند تند خودم و رونیب اتاق از انداختم راهورو حرف نیا دنیشن با
 
 دادم مخصااوص( شاانا مخصااوص ل اس)ویما ی ساافارش ظهر از بعد روزید

 هک باشااه باز خواسااتمینم همون بخاطر شااهیم یبردار لمیف دونسااتمیم چون...
  بزننم دید ملت همه

 
  برگشت در یصدا با راهور رونیب اومدم شدم اماده و دمیپوش ومویما
 
  گفت من دنید با
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 .... شده یشکلیا تو یل ا چرا دختر یوا:  راهور
 
  گفتم تعجب با
 
 ؟!؟!؟! من یل ا_
 

  گفت و من یجلو گرفت و دراورد  شیج از نهیا ی راهور
 

 ... نیب  خودت ایب:  راهور
 
 ... ودب شده ک ود و بود کرده ورم ل ام... ادیدرب اشکم بود کینزد ل ام دنید با
 

  کردم درستش پنکک و رژ با و اتاق تو دمیپر زود
 
 !!!یبخور گرم نیزم به یاله_
 

 ؟؟؟؟ تو یک با:  راهور
 
  میبر یشکیه با_
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سابقه سالن به میرفت ستخر ی که م ست رفت راهور بود بزرگ ا ش  یندلص رو ن
  برگشتم و دراوردم ل اسامو و رختکن تو رفتم من و ایتماشاچ

 
ش هارو ویما نیتر باز ایسوف و یمگ صوص یصندل رو لیدن و بودن دهیپو  مخ

 ... کردیم نگاه منو و بود نشسته خودش
 

  گفتیم رو مسابقه طیشرا داشت یمجر
 

 مسابقه نوع و طرز و موضوع سراغ میبر خب: یمجر
 ... داره خودشو خاص ازیامت ط قه هر و پرش یبرا دارع ط قه سه استخر:  1
 
 ....داره ازیامت بشه اجرا که یشینما حرکات هر زدن رجهیش موقع:  2
 
ستخرو طول رجهیش بعد دور 2 دیبا!!! شنا سرعت:  3  زمان هر و نیکن شنا ا

 ....داره رو خود خاص ازیامت
 

 :بکنه رویز یکارا که شهیم برنده یفرد
 بپره ط قه نیتر باال از:  1
 باشه داشته یجال  هیشینما حرکات:  2
 بره دورو2 قهیدق نیکمتر تو:  3
 



wWw.Roman4u.iR  166 

 

  گفت و ما سمت برگشت
 

 دیباش موفق دوارمیام:  یمجر
 

سترس چیه که من شتم یا  ایفسو و کرد حس شدیم یمگ دل تو و ترس یول ندا
  بود دل دو
 ... میستادیا خودمون گاهیجا تو کدوممون هر
 ...بود ایسوف نفر نیاول
 

....                              ..موند شروع یبرا یمجر سوت منتظر و ستادیا مخصوص گاهیجا تو رفت
.. 
 

 جهریش هی و سادیا ط قه نیتر باال رو رفت ایسوف و زد شروعو سوت یمجر
ستق  طول هقیدق دو رفت اب ریز به یوقت نداد یشینما حرکت چیه یول زد میم

 دستشو و رونیب اومد عیسر... کرد شنا استخرو طول دور2 و باال ادیب تا دیکش
 .... گذاشت زدیم شناش اتمام بعد دیبا که یچراغ رو
 
 .....بییییییییییییییییییییب

 
 یمگ یبعد نفر... اتمام:   یمجر
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 گفت یمگ به رو یمجر... ستادیا شد بلند یمگ
 

 گاهیجا تو برو یمگ:  یمگ
 

 ...نرفت باال ها پله از یول گاهیجا سمت رفت یمگ
 

 .. یکنیم کار یچ رهیم دست از داره زمانت یمگ یمجر
 

 .....من......... راسش........ ن.......م: یمگ
 

 ؟؟؟یچ تو:  یمجر
 

  گفت عیسر و کرد باز چشماشو قهیدق چند از بعد و بست چشماشو یمگ
 

 ..... ترسمیم اب از من:  یمگ
 

 شد فرما حکم سالن تو یسکوت
 
 ه؟؟؟یچ منظورت:  لیدن
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 .. ترسمیم کال اب تو زدن رجهیش از من:  یمگ
 
 یبر یتونیم که و سرعت شنا...نداره یمشکل خب: لیدن
 

  کرد اعالم موافقتشو و داد تکون سرشو یمگ
 
  برو اونو القل پس:  لیدن
 

 کرد شروع یمجر سوت با و استخر اب تو رفت یمگ
 

 گذاشت چراغ رو دستشو و اومد رونیب عیسر دور2 از بعد
 

 گفت و من سمت برگشت یمجر
 

  مشهور طونیش دختر همون تارا اما و: یمجر
 

  کردم شروع یمجر سوت با و مخصوص گاهیجا تو رفتم
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 جمع دلم تو پاهامو که بودم معلق هوا تو زدم رجهیشاا هی و ط قه نیباالتر رفتم
 ... دمیچرخیم هوا تو خودم دور غورباقه مثل و کردم

 
 هب کردم شااروع و اب یرو اومدم عیساار رفتم فرو اب عمق تو هیثان چند از بعد
 ....یسرعت شنا

 
  چراغ رو گذاشتم دستمو و دراومدم اب از عیسر دور 2 نکهیا از بعد

 
 .... بود یعال دختر واو:  یمجر

 
 زدیم سوت راهور و زدن دست اون سر پست همه زدن کف به کرد شروع بعد

 
  کردم کنترل خودمو یول بود گرفته خندم راهور سوت از
 
 دیستیبا گاهتونیجا تو نیبر حاال دخترا نین اش خسته:  لیدن
 

 میرفت مخصوصمون گاهیجا به هممون
 

  داشت ازیامت ده مرحله هر کرد ازاتیامت خوندن به شروع یمجر
 

 : ایسوف



wWw.Roman4u.iR  170 

 

 
 10=رجهیش:  1
 0=یشینما حرکات:  2
 6=سرعت:  3
 
 : یمگ 

 
 0=رجهیش:  1
 0=یشینما حرکات:  2
 7=سرعت:  3
 

 : تارا
 
 10=رجهیش:  1
 10=یشینما حرکات:  2
 10=سرعت:  3
 

 گفت و کرد لیدن به رو مسابقه خوندن از بعد
 

 کن مشخص رو یحذف فرد و برنده:  یمجر
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  یبود یعال تارا:  لیدن
 
  گفت و کرد نگاه بهم طنتیش با
 
 میبد مسابقه باهم عیسر ی دیبا: لیدن
  یحذف فرد اما و
 

 .......شد فرما حکم یبد سکوت
 
 .......یمگ:  لیدن
 باهم زایچ یخعل در تو و من چون میباشاا باهم میتونینم اصااال ما من نظر به

 ... شدنه دار بچه شیکی میندار تفاهم
  یمتنفر ازشون تو یول بچم عاشق من

  شده شتریب تو و من نیب ها تفاوت نیا ماه کی نیا یتو و
 

 ..... اما:  یمگ
 
 ؟؟ یچ اما:  لیدن
 

 ......کنم یکار هر تو بخاطر کردم ق ول من اما:  یمگ
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ست من:  لیدن سر ندارم دو ست که ییکارا تا کنم مج ور مویزندگ هم  هندار دو
 ..... بده انجام رو
 

 .... اخه....یول:  یمگ
 
 ... میندار اخه و یول:  لیدن

 ... میخورینم هم درد به ما که یکن ق ول یخواینم چرا
 

 ارجخ دو با سالن از و کرد هیگر به شروع بلند یصدا با و نگفت یزیچ یمگ
  شد

 
  گرفتم دستشو و یمگ سمت دمیدو

 گفت خشم با و زد پس شدت با دستمو
 

 یول یکن کمکم تا یاومد من اساام به تو... دمینفهم و خرم نکن فک:  یمگ
 ...یبمون خودت تا یشکوند منو حاال

 رمیگیم انتقام بعد که.....باش انتقامم منتظر یول کشورمون به گردمیبرم من
 
 ... دمکریم نگاه رفتنش به ناباورانه و دمیترس هاش گفته و کالمش یسرد از
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  گفت و دیکش دستمو راهور که سالن تو  برگشتم من 

 
  یعال دختر یبود یعال:  راهور

 
 لیند بگه یزیچ اومد تا... بود یالک دیفهم  خودشم که زدم یمصنوع ل خند ی

  عمارت به میبرگشت ماهم... عمارت به میبرگرد که کرد صدامون
 گفت بلند استخر دنید با راهور

 
 .. کرد شنا هوس دلم من یوا:  راهور

 
  گفت ل خند با ما سمت برگشت لیدن
 
 میکن یجمع دست شنا و استخر تو میبر هممون یخوایم:  لیدن
 

  هیعال یوا:  راهور
 
 ... امیب کنم عوض ل اس منم تا استخر تو نیبر شما پس:   لیدن
 

  اب تو اومد و دیپوش وشویما و کن رخت رفت راهور و استخر تو رفتم من
 ... نشست استخر بغل ریافتابگ یصندل رو هم ایسوف
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 ... اب تو زد رجهیش و ویما کی با اومد لیدن بعد قهیدق چند

  گرفت خندم سوتش از منم  زد سوت نکارشیا با راهور
 
  گفت و کمرم دور انداخت دستشو و ما سمت اومد شنا با لیدن
 
 یخندیم یچ به کوچولو یهع:  لیدن
 
 یخودت کوچولو اولن_

 نداره یربط تو به دومن
 
 ییکوچولو کنم ثابت یخوایم:  لیدن
 
 ؟؟یچ با_
 
 ... یموافق مسابقه ی با:  لیدن
 
 ... ارمیم کم یکرد فک  اره_
 
  مطمعنم کنمینم فک:  لیدن
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  گفتم و گرفتم فاصله ازش

 
 ینیب  خواب تو_
 
 .....هوی یول کنه کم رو فاصله تا سمتم ومدیم داشت لیدن
 
 به حواسش و اب تو ادیب که کردیم صدا ارویسوف داشت راهور اب ریز رفت هوی

 ... ن ود ما
 

 یهع و اب ریز رفتم بود استخر قیعم قسمت اون چون سمتش رفتم و دمیترس
 ... باال دمیکش گرفتم شو بازو

 
شیم شتریب یهرچ.. اب باال ومدیم مگه حاال  اب تو شتریب باال سمت به دمیک

 رفتیم فرو
 
 دمید که اب ریز برم رمیبگ نفس اومدم اب یرو اومدم و اوردم کم نفس گهید

 ... اب یباال اومد خودش
 

  گفتم تند تند و سمتش رفتم
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 بلد شاانا.... یکنیم کار یچ ریز اون یرفت یشاااد ؟؟؟خلیخوب تو یهع_
 !!! یایم یقوپ یالک چرا یستین

 
 !!!  چخ رته یهع: لیدن
 ... کشهیم دستم یهع من رو ادیم هوی اب ریز ؟؟؟رفتم من ای یشد خل تو
 
 !!!!!!!!بدبخت یشدیم غرق یداشت_
 
 ؟؟ یگیم چرت چرا شدمیم غرق من:  لیدن
 
  یشدیم خفه وگرنه دادم نجاتت من خوبه برم روتو عه عه عه_
 
 ....!!!!! یداد نجات منو چرا؟؟؟تو یگیم سال جک:  لیدن
 
 ارین بهونه القل یکن تشکر یخواینم بابا برو_
 
 عجب: لیدن
 
 وجب مین_
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  رجب مش: لیدن
 
 یکنیم کل کل من با یدار یکشینم خجالت_
 
 ندارم یرنگ مداد واال:  لیدن
 
  داد ادامه و زد ثیخ  ل خند ی بعد 

 
 ....ایبد مسابقه بود قرار یکنیم عوض بحث چرا:  لیدن
 
 .... کردم فکر کمی

 لیحلت میانرژ کمی داشتم که یسرعت و رجهیش بحاطر شیپ ساعت ی:  اولنش
 رفت

 
 شدم خسته ابم تو نجایا ساعته ی:  دومنش

 
  دادم دست از مویانرژ نصف نشه غرق نکهیل استرسه بخاطر:  سومنش

 
 .... که  ازمیم ینجوریا معلومه خب

 
  برم خوامیم خستم نه_
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 ؟؟؟.... یاورد کم هیچ:  لیدن
 
ست گفتمو بهش ییبابا برو هی  لیدن قطف رونیب میاومد اب از و گرفتم راهورو د
 ..... موندن ایسوف و
 
 ..... بعد روز کی

 
 

  مصاح ه یبرا میریم میدار االن
 ... نشست ما یجدا گوشه ی ایسوف و مینشست هم بغل راهور و من

 
  افتاد جونم به یلعنت اضطراب اون بازم که میبود ویاستد راه تو

تادم جون خانم ادی هوی  و نیافتیب خدا ادی نیدار اسااترس یوقت گفیم که اف
 .... کنم کارو نیهم اومدم منم نیکن درخواست نویخوایم ازش یهرچ

 ... خوامیم خدا از یچ دونمینم خودمم هنو یول
 
  گفت شام موقع یوقت بکشم لویدن خواستیم دلم افتادم روزید ادی

 
  شماست و من نیب یزندگ هفته ی یبعد مسابقه: لیدن
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 ؟؟؟؟...میکنینم یزندگ االن مگه خب_
 
 ... که االن مثل نه:  لیدن
 
 ۰؟؟ یچ پس_
 
 ...یواقع شوهر و زن ی مثل: لیدن
 .... نیبد انجام دیبا بخوام ازتون یهرچ یعنی

 
شمیخ نیع لیدن یول کردم غیج غیج چقد که دونهیم خدا یوا  یخعل و ن ود ال

 ... اتاقش تو رفت راحت
 

ست شو نکیع اتاقش تو رفتم بندش پ شت و بود زده مطالع  خوندیم رمان ی دا
شم تشیجذاب الیخیب کردم یسع... شوی و کردم حمله سمتش به و ب  رفتمگ غ

  دمیکشیم موهامو و زدمیم داد یهع تیعص ان با دستم
 
 ؟؟؟ یچ یعنی_
  سین ق ول نیا

  ندارم ق ول من
  دارم تیدو هامو دخترانه و دخترم هنو من
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  میرانیا هی من مهمتر همه از
 

  نییپا ومدیم تند  تن اشکامم و گفتمیم تند تند نارویا همه
 
 ... یندار دوسم یگفتینم تو مگه_

  یکنیم نکارارویا چرا پس
  یدیم حرصم انقد چرا

 
 ل هام رو ل هاش دادن قرار با که کردمیم هیتخل خودمو دادیب و داد با داشااتم تازه
 .... شد گرد ینعل ک قد چشمام و شدم ساکت جا در
 

 .... کرد ل هام ن*د*ی*س*و*ب به شروع اروم اروم
 

 نیا طعم... داشااات فرق گهید یها ه*ب*و*س* با ه*ب*و*س* نیا طعم
 ..... هوی که بودم حس عمق تو بود ارامش از پر ه*ب*و*س*

 
 .... تو اومد ایسوف و شد باز در هوی

 رفت و کرد نگاه لیدن به خشاام با اخر و زد یغیج ی حالت اون تو ما دنید با
 ... رونیب
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 از خودمو دو با شاادم جدا ازش عیساار و دمیکشاا خجالت یکینزد همه نیا از
 دمیشن خندشو یصدا دراخر و کردم دور اتاقش

 
 .. برگشتم حال زمان به نیموزیل ستادنیا با
 

 شدم یمجر منتظر و سالن داخل میرفت
 

 ... نندگانیب به سالم:  یمجر
 

  گفتن صدا کی و بلند بودن سالن تو که یکسان تمام
 

 !!!!!!!!کن عاشقم یتونیم اگه:  اعضا
 

 .... قایدق بله: یمجر
صاح ه ی دفعه نیا خب س چه نالیف نکهیا و لیدن یعاقا با میدار کوتاه م  ابقهم

 ؟؟؟ بود خواهد یا
 

 زدن دست باهم همه
 

 لیدن سراغ میبر خب:  یمجر
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 ... درخدمتم:  لیدن
 

 ؟؟ بپرسم ازت سوال  تا پنج تونمیم:  یمجر
 
 ال ته؟؟:  لیدن
 

 باشه؟؟ تونهیم میخصوص:  یمجر
 
 ....داره یبستگ: لیدن
 

 !!!!نشه یخصوص ادیز کنمیم یسع خب: یمجر
 
 .... ام اماده من:  لیدن
 

 سوال؟؟؟ نیاول:  یمجر
 ن؟؟؟؟؟ییتنها چرا

 
 ..دارم دوست رو ییتنها چون:  لیدن
 

 ت؟؟؟؟یزندگ بزرگ یها یسوت از یکی: یمجر
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 ..ادینم ادمی:  لیدن
 

 ؟؟؟یمتنفر یچ از:  یمجر
 
 گفت یظیغل اخم و پنهان خشم ی با لیدن
 
 **خ*ی*ا*ن*ت: لیدن
 

 نظرت؟؟ از کار نیسختر:  یمجر
 
 ... یکن شب ص حتو نکهیا:  لیدن
 

 ..... اخر سوال اما و:  یمجر
 

 سوالش منتظر و شدن ساکت همه
 

 ....یشد عاشق حاال تا:  یمجر
 
 فکر تو رفت و شد ساکت لیدن
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سم شهینم و بودم نوجوان موقع اون من خب:  لیدن س هر ا شت ویح شق گذا  ع
... 
 .. بود سنم بحاطر اونم زودگذر س*و*ه ی دیشا
 ... االن یول
 
شمک ی و کرد نگاه ایسوف به بعد و کرد نگاه من به ش دیشا گفت و زد چ  قعا

 .. شدم
 

 ....... یراست:  یمجر
 
 !!!!!! بعله:  لیدن
 

 .... هست یچ یبعد مسابقه دمیشن:  یمجر
 
 .......خب: لیدن
 

 کنن؟؟یم ق ول هردو نظرت به:  یمجر
 
 بکنن؟؟؟ دین ا چرا: لیدن
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 ...ایرانیا اخه:  یمجر
 
 ......خب: لیدن
 

 خونت؟؟؟ انیب اول کدومشون یدار دوست تو یراس...الیخیب یچیه:  یمجر
 
 ... راسش خب: لیدن
 

 ؟؟؟؟ یچ:  یمجر
 
  گفت و کرد نگاه بهم طنتیش با لیدن
 
 ....کردم عوض موضوعشو یلیدال به رو مسابقه من:  لیدن
 

  ه؟؟؟یموضوع چه بدونم منتظرم مشتاقانه: یمجر
 
 ... سکهیر وپر خطرناک یخعل موضوع ی خب:  لیدن
 

 ......خب:  یمجر
 
 ...گرفت خندم مسابقه اسم دنیشن با
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 ... مسابقه شد نمیا اخه
 .... داره جانیه نیا بعد

 .....بست خی رگام تو خون شیبعد کلمات دنیشن با یول
 
 ؟؟؟؟یطیشرا هر تو یچ یعنی

 
 ه؟؟؟یخون اواز ی مسابقه:  لیدن
 

 قا؟؟؟یدق یچ یعنی:  یمجر
 
 !!!!!بخونن اهن  ی دیبا هرکدوم یعنی:  لیدن
 

 قشنگتره؟؟؟ صداشون کدومشون ینیب  یخوایم:  یمجر
 
 .... نه: لیدن
 

 !!!!!!سکهیر پر ؟؟؟کجاش یچ پس:  یمجر
 
 قطع و بخونن اخر تا اهنگو که نهیا مهم.... سین مهم صاااداش خب:  لیدن

 ...نکنن
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 کجاس؟؟؟؟ سکشیر!!!خب:   یمجر

 
 ...بخونن دیبا یطیشرا هر تو نکهیا:  لیدن
 

 ؟؟؟یطیشرا چ فهممینم واقعن من:  یمجر
 
 یزیچ هر اماده و ننیبشاا دیبا گمیم من که ییجاها تو هرکدوم یعنی:  لیدن

 ... باشن
 

 ؟!؟!؟!یطیشرا هر:  یمجر
 
 .... گمیم مثال ی خب:  لیدن

 تا دیاب و کنن قطع اهنگو و بزنن غیج دین ا اونها روشااون میزیبر خی اب:  مثال
 ....ب ندن چشماشونو دین ا یحت... دنیم ادامه گمیم من که اخر

 
 ؟؟؟یهست یک گهید تو لیدن ییوا:  یمجر

 
 بشن رو روبه ترساشون با که کنمیم امادشون دارم خب:  لیدن
 

 ... زد حیمل ل خند ی بعد
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 دمیفهم یخوب به بودم بغلش که نویا من و کرد لرز ترس از ایسوف
 

 ... یزیچ از ترسمینم که من...هه
 ........ ک ووووووتر و یکیتار جز

 ....منن عمر یترسا تنها یوا
 ی یکیتار نیا یول باشااه که هرنوعش حاال دمیترساایم ک وتر از یبچگ از من
 داره مفصل هیقض

 .... دونهینم زارویچ نیا لیدن که نهیا اوردم که یشانس تنها خب
 
  گفت و دید یمجر که زدم ل خند تیرضا با
 

 ؟؟؟ خوشحاله یخعل تارا نکهیا مثل:  یمجر
 
 ؟؟؟!!!!! من_
 

 ..بود تتیرضا نشونگر یزد تو که یل خند:  یمجر
 
 دنیترس واس نمی ینم یلیدل پس ترسمینم یزیچ از من خب_ 
 
 ..... دونهیم زویچ همه انگار که یجور زد یثیخ  ل خند لیدن
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  دونهیم نکنه:  وجدان

 
 نداره امکان بابا نه_
 

 چرا؟:  وجدان
 
 ..... ندارع خ ر چکسیه یمگ و بابام مامان جز چون_
 

 گفته؟؟ یمگ دیشا...شهیم نمیا خب:  وجدان
 
 هست بحث نهمهیا بعد ن ود من ترس فکر که بود هپروت تو انقد یمگ_
 

 ...اره خب:  وجدان
 
 ...حال زمان به برگشتم یمجر حرف با
 

 نترسه؟؟ یزیچ از یدختر شهیم مگه:  یمجر
 
 ...نشسته نجایا که شیکی... بعله_
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 ..... هستم فردا ی مسابقه منتظر مشتاقانه:  یمجر
 
  گفت و زد یثیخ  ل خند لیدن
 
 !!! نطوریهم منم:  لیدن
 

 گفت گوشم دم و دستم بغل اومد راهور
 

 ... شدم حذف زودتر شد خوب یوا:  راهور
 
 چرا؟؟؟_
 

 .....ترسمیم نایا تمساح مارو و سوسک از من:  راهور
 

 گفتم تعجب با... گرفت هیگر خالت بعد
 
 ...رومون زنیبر اونارم قراره مگه_ 
 

 د؟؟؟یترس ایسوف ای زدیم ل خند لیدن چرا نظرت ؟؟؟بهیچ پس:  راهور
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 ؟؟ هیا گهید زیچ بخاطر دیشا..... خب.... خب_
 

 ....یفهمیم نیب  بنرو اون برو زمیعز نه:  راهور
 
 ......مار خدا یوا_
 

 ... ین ود ارسو تو کن جمع خودتو:  وجدان
 
 که نداره یشوخ ماره خب یول اره_
 

 ... روت ندازنیم شین و زهر یب مار خن : وجدان
 
 ...حله که هینجوریا واقعن؟؟؟اگه_
 

 بزنه شااتونین اونوخ روتون بندازه دار شین مار خله مگه... پ ن پ:  وجدان
 ک شهیم چارهیب خودش اونوخ لمویف نیا ننی یم دارن همه...نیریبم
 
  ایگیم راس_
 
 ... تونمیم من نداره یکار نترس گفتم و گرفتم و راهور دست راحت الیخ با 
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 .... خوابمون اتاق به میرفت و عمارت میبرگشت هم با بعد
 
 ...برد خوابم فردا مسابقه فکر با
 
 ... شدم داریب خواب از چشمام به افتاب نور خوردن با

 سمت ی کردم پرت هرکدومشو دستامو اخر و دادم بدنم به یقوس و کش ی
  دمیپر جام از یاخ یصدا با
 

 یاله بشکنه دستت یا:  راهور
 
 ؟یکنیم کار یچ نجایا تو.....یوا یهع_
 

 ....شتیپ امیب یگفت خودت:  راهور
 
 من؟؟؟؟؟_
 

 .!!!!!سین ادتی گهید اره:  راهور
 
 .... واال نه_
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 دختر تو یخنگ چقد یوا:  راهور
 
 یخنگ خودت_
 

 بزور اتاقم تو یشاااد ظاهر جن نیع دمید هوی رفت برق شااابید بابا:  راهور
 ... بخواب نجایهم یگفت تختت رو یبرد یگرفت دستمو

 
 ؟؟؟؟ شب؟؟؟؟تویمن؟؟؟؟د_
 

 یکردینم ولمم تازه بابا ارع:  راهور
 
 واقعن؟؟؟؟_
 

  زنهیم خواب تو ادمو االن از نمیا شبید از اون اه بابا برو:  راهور
 
 .... رونیب رفت اتاق از پاشد غرغر با
 و اتاق داخل اورد کلشااو راهور هوی که پاشاام اومدم گرفت خندم کارش نیا از

  گفت
 

 یشیم اماده مسابقه یبرا گهید ساعت ی تا خانم یهع:  راهور
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  بابا باش_
 

  یبمون حموم تو ساعت دو دفعه نیا ینر:  راهور
 
 .... شدم یعص ان دستش از طرف ی از بود گرفته خندم طرف ی از
 

 گف که دیفهم خودش کنم فک بود یبد یدوراه
 

 ..... ینداد ارور تا برم من:  راهور
 

 ..... بست درو و رفت بعدم
 

  کردم عوض ل اسامو و رختکن تو رفتم
 .....سمتم اومد راهور که رونیب اومدم

 
  بود یعال کارت..... دختر یهع:  راهور

  بودم کرده سیح جامو بودم تو یحا اگه من
 

 گفتم و دمیخند بلند
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  کردمیم فیکث جامو داشتم اخراش خودم  یول ها باشه خودمون نیب_
 

 ..... یوا:  راهور
 

  دنیخند بلند به کرد شروع بعد
 .... بود کرده عوض ل اساشو و بود شسته موهاشو اونم که دمید رو ایسوف

 
 گفتیم که اومد یمجر یصدا

 
  ی مسابقه محترم نندگانیب خب:  یمجر

 
  گفتن بلند سالن افراد تمام

 
 .....کن عاااااشقم:  افراد

 
  درسته کامال... بعله:  یمجر
 طیشاارا ی کدوم هر نیدید و نیبود نفر دو هر ی مسااابقه شاااهد شااما خب

ص سون که گذروندن رو یخا سابقه نیا یول ن ود ا  نیاخر و یینها مرحله که م
 داده سفارش مکانشو و گفته رو طیشرا لیدن خود مرحلس

 
 گفت و ما سمت برگشت یمجر که اومد سالن داخل افراد همه کف یصدا
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 ور مرحله نیا که نیباشاا نیخوایم نفر نیاول نیخوایم کدومتون خب:  یمجر

 کنه؟؟؟؟؟یم شروع
 

 .... دوختن چشم ایسوف و من به همه و گرفت سکوت رو سالن تمام
 
 !!!!! ندارم یخاص نظر من خب_
 

 ......باشه اول یک که سین مهم ادیز منم واس:  ایسوف
 

  گفت و لیدن سمت برگشت یمجر
 

 ؟؟؟ باشه اول کدومشون یدار دوست تو.. یدن:  یمجر
 
  گفت و زد ل خند ی ایسوف به نگاه ی و کرد من به نگاه ی لیدن
 
ست من خب:  لیدن صوصا نمیب  جفتشونو دارم دو  با یول رو شجاع خانم مخ

 ....!!!!! ترم موافق یکش قرعه
 

 شدم؟؟ تیچ عاشق یدونیم:  یمجر
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 ؟؟؟؟یچ نه:  لیدن
 

 .....استتیس نیا عاشق:  یمجر
 جاش همه فکر قایدق...ک اب نه بسااوزه خیساا نه که یگیم رو جمله یجور
 یهست

 
 ..... گهید خب:  لیدن
 

 یکش قرعه وقت سر میبر نیایب:  یمجر
 

  بود طال توپ تا دو توش که اوردن ویکش قرعه توپ اون نفر دو قهیدق چند بعد
 

 .... بود گرفته سالنو کل سکوت
 کرد چرخش به شروع گردونه اون و شد شروع معکوس شمارش

 
 کردن خوندن به شروع باهم همه اخرو هیثان ده
 
 ...ده
 
 ......نه
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 ....هشت

 
 ..........هفت

 
 ............شیش
 

 .....................پنج
 

 .......................چهار
 

 ..............................سه
 

 ..........................دووووو
 
 .......................................کی

 
 ..... رونیب دیکش توپو و رفت گردونه سمت به یمجر

 
 .......جزززز ستین یکس نفر نیاول اما و:  یمجر
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  داد ادامه حضار به ینگاه و یطوالن مکث بعد

 
 .... ایسوف:  یمجر

 
  رفت مخصوصش گاهیجا به لرزون ییپاها با ایسوف و زدن دست همه

 
 و ترم دو ارتفاع کع یمکع  تو زدیم رجهیشاا دیبا که میدوخت چشاام اون به همه

ضش  از رو صندوقچه  دیبا اون که  بود خرچن  از پر اب و بود متر دو هم عر
 .. اوردیم در مکعب اون ته
 
 تونسااتینم زدیم نکیع دین ا چون یول اب تو زد رجهیشاا و دیپوشاا شااویما

ستش گرفت خرچنگارو از یکی اخر... کنه دایپ صندوقو  اب زا رونیب اومد و د
 تشانگش خرچن  نیب نیهم در زد غییییج و کرد ول اونو خرچن  دنید با یول
 النوس و کرد پرت خرچنگو اون و میدیشن رو ایسوف بنفش غیج که زد چن  رو
 کرد ترک سرعت به
 

 .... فتگ لیدن به برگشت و کردیم نگاه ارویسوف رفتن تعجب با داشت یمجر
 

 ..... یکرد یرو ادهیز کمی یکنینم فک:  یمجر
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 ... نه:  لیدن
 

 داد ادامه و من سمت کرد رو و گفت یاوهوم هی یمجر
 

 .... شماست نوبت حاال خب:  یمجر
 

 ویمنیا یکمربندا و تاب یرو نشااوند برد منو اونم ساامتش رفتم و شاادم بلند
 گفت بعد  نخورم زیل که بست

 
 ... نینکن ول تنابارو وجه چیه به:  یمجر

 
 کردم اعالم بودنمو اماده و دادم تکون کلمو

 
 روزا نیا که یاهنگ بخونم دارمو دوسااش یخعل که یاهنگ ی خواسااتمیم

 باهاش تابم که خوندن ب کردم شااروع..... یفارساا زبان به یول شااده همدمم
 اتش یها شعله یهع رشیز و شدیم رد اب داخل از و شدیم عقب جلو یهع

 ... کردیم فواره
 

  خوندن به کردم شروع
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 نه ی با اول از کاش✘

 ✘ بودم کرده رد عشقتو 
 

 دنتیرس راه دلم به✘

 ✘بودم کرده سد رو 
 

 یرو به چشمامو✘

 ✘ بودم بسته تو ییتنها 
 

  تو ریغ یکس به✘

 ✘ بودم دل سته و وابسته
 

 ریز تو بخاطر من✘

 ✘دلمو گذاشتم پا 
 

 و مح ت با دله نیا✘

 ✘غافلمو و وونهید 
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 یچشما که من✘

  ✘دمیپرستیم معصومتو 
 

 دور گهید حاال اما✘

 ✘ دمیکش خط اسمتم 
 

 ... پرندم انواع از پر قفس ی تو دمید کردم باز که چشمامو
 
ش غییییییییج ش یبنف  و دادمیم نتکو خودمو... دادمیم ادامه غیج غیج با و دمیک
ند یخعل غییییج که شاااد خاموش برقا هوی خوندمیم زدمویم غیج  و زدم یبل
شکم کم کم گهید ستم خوندمیم و زدمیم زار اومد در ا شتم تاب از شد ول د  دا
  مخوندیم هیگر و غیییج با و تاب به کردم قفل محکم پاهامو که افتادمیم
 

 ونیگر و سارخ صاورت اون با منو همه و شاد روشان برقا شاد تموم که اهن 
 .... دنید
 

  باال بکشن منو گفتمیم زدمویم زار
 
  گفت و زد داد ور اون از لیدن
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 .... نیکور مگه باال نشیبکش د:  لیدن
 

 یطوط ی دیرساا نیزم به پام تا رونیب اوردنم و باال دنیکشاا منو لحظه همون
 ارانگ نه انگار یول دمیدویم یهع و زدم زار و زدم یبلند غیییج که سرم رو اومد

  بود نشسته یهمونجور
 
 .... برداشت سرم از رو یطوط بغلشو تو گرفت محکم منو لیدن نکهیا تا
 
  شد سیخ راهنشیپ کل قهیدق ی تو که یطور زدمیم زار و دمیلرزیم بغلش تو
 

 رفتم مطلق یکیتار به شدمو هوشیب بغلش تو که بود روم یعص  فشار انقد
 

  گفت که دمیشن زمزمشو اخر لحظه
 
 زمیعز ب خش منو:  لیدن
 

 گرفت قرار میشونیپ رو یاروم به که ییل ها بعد
 
 ؟؟؟؟ کجاس نجایا یوا
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 و دور یچرخوندیم چشاام تا کردمیم نگاه روم به رو قصاار به تعجب با داشااتم
 بود درخت پر اطرافش

 
  بود زن ی پل اون رو و بود شده رد پل ی روش که بود رودخونه ی
 

  دمیشن صداشو که کردمیم نگاه زنه به دقت با داشتم
 

 .....نجایا ایب جان تارا:  زن
 

  دونهیم کجا از منو اسم...جنه نکنه... الله بسم
 
 خورهینم نازش یصدا و  ایز چهره به اخه نه یول
 

 .... دارن رو یکار هر قدرت جنا داره یربط چه
 

  ستادمیا جلوش و رفتم زن سمت به کشمکش یکل بعد باالخره
 
 .... سالم_
 

 زمیعز سالم:  زن
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 کنم؟؟؟یم کار یچ نجایا من ایکجاس؟؟؟ نجایا نیدونیم شما.. دیب خش_

  نیدونیم کجا از منو اسم اصال
 

  وگفت زد یل خند من بودن عجول به زن
 

 .... یمونیم پدرت نیع درست:  زن
 

  گفت که کردمیم نگاهش تعجب با داشتم
 

 ...... ندارم یادیز مهلت من:  زن
  کن کمکم لطفا

 
 ن؟؟؟یگیم یچ فهممینم من_ 
 

 کنمیم خواهش.... کن کمکم فقط تو:  زن
 
  بکنم تونمیم یکمک چه_ 
 

 کنه.....الم......حل......بگو...... پدرت.... به:  زن
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 شدیم کمتر و کمتر زن یصدا رفته رفته
  شد ریکو مثل بهشت اون و گرفت شیات درخت دارو اون تمام نکهیا تا
شت که یا کل ه ی دور از   زدیم غیج که یزن یصدا و دمید و گرفتیم شیات دا
 خواستیم کمک و
 
  رفتگ شکل کل ه دور رهیدا صورت به شیات ی که  رفتم کل ه سمت به دو با

شتم  افتادم یبلند ی از کردو ریگ یچ به دونمینم پام که رفتمیم عقب.. عقب دا
... 
 
 .... شدم داریب خواب از خودم غیییییج یصدا با
 

 روشن کردم کار هر یول خواب چراغ سمت بردم دستمو... بود کیتار جا همه
 .... نشد

 
ست افتادم موقع اون ادی دوبارع.... دمیترس  سامنف کرد لرزش به شروع پام و د

 شد مقطع
 
 افتاد هک گرفتم خواب چراغ به دسااتمو بکشاام نفس مینیب راه از تونسااتمینم

  کرد جادیا یبد یصدا و شکست
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 اهاموپ و دادمیم فشار مشتم تو و تخت یرو محالفه دستم با و تخت رو افتادم
 و باز اب یکم گرفتن یبرا که یماه نیع دهنمو و دمیکشاایم تخت رو یهع

  زدمیم بال بال ژنیاکس ذره کی یبرا داشتم کنهیم بسته
 
 ...سمتم اومد قوه چراغ ی با لیدن و شد باز اتاق در هوی

 
 گفتیم و دادیم تکونم یهع و اومد سمتم به دو با دید حالت اون تو منو تا 

 
 ؟؟؟یکنیم کارارو نیا شده؟؟؟چرایچته؟؟؟چ دختر یهع:  لیدن
 

 تونمینم دیفهم رفتم مرگ مرز تا من و کرد چک تمویوضااع که هیثان چند از بعد
 بکشم نفس

 
 ... باش اروم دختر یهع:  لیدن

قد.... بکش نفس....باش اروم  بکش نفس..... ندع تکون پاتو و دسااات ان
 .... کن کمک خودتم....

 
 نفس االن تا وگرنه  بکشاام نفس تونمینم المصااب د... تونمینم دیفهمینم چرا

  دمیکشیم
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 ردک قفل پاهاش با پاهامو و روم اومد عیسر دیکش موهاش به یدست کالفه اخر
  گرفت دستش با چونمو و
 

 یرو رو ییل ها یگرم... دمیدیم میقدم ی تو درساات و مرگ که اخر لحظه در
  شد هام هیر وارد قوا تمام با که یژنیاکس بندش پشت و کردم حس ل م

 
 .... دادیم یمصنوع نفس بهم داشت لیدن

 بکشم نفس خودم تونستم اخر تا کرد کارو نیا بار پنج
 
  کرد بغلم اروم و دیکش دراز بغلم اومد لیدن که دمیکش قیییعم نفس ی
 

 .... کنه نوازشم االن تا داشتم ازین یکی ب چرا؟؟؟؟واقعن دروغ
 

  نترس یچیه از شتمیپ من بگه و کنه بغلم که شده تن  مامانم یبرا دلم
 

شو  و ششیپ برم که شده تن  پدرم یبرا دلم ستا  رموس و کنم *ب*و*س* د
 کنه نوازش موهامو اونم و پاهاش رو بزارم

 
  باشه پشتم شهیهم که باشم داشته بزرگ داداش ی که داشتم ارزو شهیهم
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 سااتد به یبرا من که مین ود مخمصااه نیا تو االن داشااتم بزرگتر برادر ی اگه
 بشم دراکوال نیا عاشق اخرش که امیب مسخره مسابقه نیا به پول اوردن

 
 ... افتادم امیبدبخت ادی دوباره
 .... گرفت بغضم

 .... سین برق باز چرا
 .... شدیچ دونمینم

 ... شد یچطور
 ... کنمینم درک خودمم

  داشتم ازین شنونده ی به فقط االن یول
 ....بده گوش حرفام تمام به که
 

  گفتم تلخ خاطره اون از و کردم باز دهنمو
 ربهض اون داره عمر تا بخوره یا ضربه یبچگ تو یکی یوقت نیدیشن شماهم

  رهینم ادشی
 ...ترسهیم زیچ اون از داره عمر تا بترسه مرگ سرحد تا یچی از یبچگ تو یوقت و
  شد بلند هقم هق و دیجوش اشکم چشمه باز خاطراتش یاداوری با
 
 ....بود سالم شش همش_ 

 .... بودم جونم خانوم عاشق
 ... ششیپ رفتمیم التیتعط شهیهم
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 رفت زودتر نیهم بخاطر بود خسااته جون خانم بود پنجشاان ه شااب شااب اون
 بخوابه

 
 ...... دادیم ونیتلوز تو که بودم یکودک برنامه محو

 
  بود باحالتر یخعل کیپاتر یول بودم یاسفنج باب عاشق

 
  باشم تهداش کیپاتر مثل قیرف ی بشمو یاسفنج باب مثل من بود ارزوم شهیهم

 
  شد تموم که یاسفنج باب
 .... بخورم اب تا اشپزخونه رفتم و کردم خاموش ونویتلوز

 
  دمیکش دراز بود جون خانم تخت بغل که خودم تخت تو رفتم

 
 ...که شدیم گرم داشت کم کم چشمام

 ..... دمیپر جام از جون خانم گلدون شکستن یصدا با
 

 نونبش بتونه تا روز هر زاشتیم سمعک و بود نیسنگ گوشاش چون جون خانم
 دینشن یزیچ اوردیدرم خواب موقع ش ا و
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  شدمیم میقا جون خانم یوارید کمد تو رفتمیم دمیترسیم هروقت شهیهم
 

 شدم میقا ویوارید کمد تو رفتم روزم اون
 .... دمید اتاق در یرو اهیس هیسا ی قهیدق چند بعد

 
شمام ترس از ش نفس یحت بود اومده بند زبونم و شد گرد چ  شفرامو دنممیک

 بودم کرده
 
ش اهیس تماما که مرد ی شت چهره به نقاب و دهیپو  یا گنده یخعل کلیه و دا

  داشت
 

 .... بزرگ یچاقو ی و بود فیک ی دستش
  بودم کرده سیخ جامو ترس از
 قدان بچس نیبکش خجالت... نیدار ساله شش بچه از یانتظار چه خب هیچ)

 (........نینخند
 

 ...... دادیم ونیتلوز تو که بودم یکودک برنامه محو
 

  بود باحالتر یخعل کیپاتر یول بودم یاسفنج باب عاشق
 

  باشم تهداش کیپاتر مثل قیرف ی بشمو یاسفنج باب مثل من بود ارزوم شهیهم
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  شد تموم که یاسفنج باب
 .... بخورم اب تا اشپزخونه رفتم و کردم خاموش ونویتلوز

 
  دمیکش دراز بود جون خانم تخت بغل که خودم تخت تو رفتم

 
 ...که شدیم گرم داشت کم کم چشمام

 ..... دمیپر جام از جون خانم گلدون شکستن یصدا با
 

 نونبش بتونه تا روز هر زاشتیم سمعک و بود نیسنگ گوشاش چون جون خانم
 دینشن یزیچ اوردیدرم خواب موقع ش ا و
 

  شدمیم میقا جون خانم یوارید کمد تو رفتمیم دمیترسیم هروقت شهیهم
 

 شدم میقا ویوارید کمد تو رفتم روزم اون
 .... دمید اتاق در یرو اهیس هیسا ی قهیدق چند بعد

 
شمام ترس از ش نفس یحت بود اومده بند زبونم و شد گرد چ  شفرامو دنممیک

 بودم کرده
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ش اهیس تماما که مرد ی شت چهره به نقاب و دهیپو  یا گنده یخعل کلیه و دا
  داشت

 
 .... بزرگ یچاقو ی و بود فیک ی دستش

  بودم کرده سیخ جامو ترس از
 قدان بچس نیبکش خجالت... نیدار ساله شش بچه از یانتظار چه خب هیچ)

 (........نینخند
 

 .... جون خانوم تخت سمت رفت
 رو گذاشااات متکارو رو روش دیپر مرده هوی که خورد تکون کمی جون خانم

  داشت نگه محکم و سرش
 

 تونستمینم کار چیه یول دمیدیم مویزندگ کس نیتر زیعز زدن پا و دست داشتم
  بکنم

 
  شد تموم جون خانم زدن پا و دست قهیدق چند بعد

 
  زدینم پا و دست گهید جون خانم... نه..... شدینم باورم

 
  زدمیم هق و دمیدیم هارو صحنه نیا تمام داشتم یوارید کمد تو
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  یوارید کمد سمت برگشت مرده اون هوی
 شدیم کینزد یوارید کمد به قدم به قدم

 
 .... زدیم دهنم تو قل م قدمش هر با

  نهیب  بهتر بتونه تا کمد تو انداخت و چراغ نور و کرد باز ویوارید کمد در
 

  نهی ینم منو ل اسا پشت کردمیم فک یبچگ عالم تو منم
 

  بود معلوم پاهام که غافل دل یا اما
شمگ ریش ی نیع هوی ستشو و کرد حمله سمتم به نیخ  ردک حلقه گردنم دور د
 ... دادمیم جووون داشتم دادیم فشار یهع و
 
 .... رفت در کردو ول منو اون و زدن رو خونه زن  نکهیا تا
 

 شدم هوشیب همونجا ترس از منم
 
شتم که مدت تمام تو ستام کردمیم فیتعر نارویا دا  مار کی نیع خود به خود د
 گردنم دور چسدیپ

 
  شدیم شتریب دستام فشار گفتمیم که کلمه هر با
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  بود شده سرخ سرخ صورتم

 دیرسینم بهم کامل طور به ژنیاکس و
 
  صورتم تو دیپاچ خی اب وانیل ی زود و دیفهم موضوعو نیا لیدن
 
  شد وارد بهم شوک ی کارش نیا با
  بکشم راحت نفس ی تونستم و
 

  شد ریسراز اشکام دوباره
 
 گفت و گرفتش بغلم تو محکم لیدن ن اریا

 
  زمیعز شتمیپ من نترس یچیه از:  لیدن
 
  گفتم بهش هق هق با
 
   رهیم...... خودش.... با.. منو... اون_
 
  شهینم یچیه نترس هست محافظ همه نیا هیحرف چه نیا یشد بچه:  لیدن
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 .... بودم شده تر بچه یا بچه هر از گفتیم راست
 
 رفتیم همه مخ تو هاش هیگر با که زرو زر لوس دختر ی نیع
 

  گفتم و دادم فشار ت رش سه نهیس به محکم سرمو
 
 نرو_
 
 نترس یچیه از شتمیپ من:  لیدن
 

 و برد خوابم که گفت گوشم تو ارام خش یها زمزمه و کرد نوازش موهامو انقد
 رفتم یخ ریب عالم به
 
  شدم داریب خواب از یخفگ احساس با

 ... روم افتاده خرس مثل نیسنگ زیچ ی کردمیم حس
 
 .... کردم باز چشممو ی

  بود روم گنده خرس ی زدم حدس درست
 کنم بارش یزیچی و کنم باز دهنمو اومدم تا
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  گذشت چشمم جلو از شبید اتفاقلت تمام که
 
 مهه یجلو شد باعث که مسخرش مسابقه نیا ار گرفت گر تنم تمام لحظه ی

  ادیدرب اشکم
 

  تمیعص ان از مونیپش بعد لحظه
 

  کرده بغض بعد لحظه
 
 

 .... شدیم عوض صورتم یحالتا داشت قهیدق هر
 
  بودم هم موفق و بزنم پسشون کردم یسع و شدم افکارم تمام الیخیب

 
  شدم رهیخ لیدن چهره به

  بود شده تخس یها بچه پسر نیا هیش 
  کنم دایپ صورتش تو تیمظلوم کمی تا کردمیم فکر یهرچ

 
  خوردینم مظلوما به افشیق درصدم ی یحت.... غیدر
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 ریز و دمی*ب*و*س* شویشونیپ و صورتش رو شدم خم یناگهان حرکت ی تو
  گفتم لب

 
 یباش خوب انقد شهیهم یریمیم_
 
شمامو تا شم که کردم باز چ شک چال اهیس تا دو هوی عقب بک  لوج بزرگ و یم

  دمید چشمام
 
  عقب رفتم و دمیکش یبلند ییهع هی ترس از
 
 .... تو.... تو_
 
 ؟؟یداریب چرا...... تو..... تو_
 

  کردم نگاه بهش اخم با و بستم بودو شده باز تعجب از که دهنم
 
 ایح یب انقد دختر... واال خوبه:  لیدن

  کنهیم اغفال خواب تو مردمو پسر
 

 .... داد ادامه دخترونه لحن با و کرد ایخواهر اوا نیا مثل صداشو بعد
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 نمیب  سااایوا.. ی*ب*و*س*یم منو خواب تو یکشااینم خجالت یوا:  لیدن
 .....ها یکرد کارمیچ گهید
 

  کردیم نگاه یتخت  رو به و کردیم نگاه خودشو یدار خنده حالت به بعد
 
 یوزر که کردمیم یکار وگرنه ینکرد عفتم یب یاورد شااانس مرده لیذل:  لیدن

  یکن مرگ ارزو بار هزار
 

  زدمیم گاز نویزم داشتم خنده از که من
 کردیم نگام یجد یخعل خودشم

  تا یول کردم جور و جمع خودمو کمی
 خنده از دمیپوک باز دمید که افشویق

 
 یخندیم یهع که یدید دلقک مگه یهع:  لیدن
 

  گفتم دهیبر دهیبر هام خنده وسط
 
  بدتر دلقک از_ 
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 ...دیبر کفم که کرد نازک یچشم پشت هی ایدن
شت یحساب درست نتونستم هنوز سن سال20 وجود با ییخدا شم پ  نازک چ
 کنم

 
  توش رفت پشه ب ند:  لیدن
 

  گفتم و بستم دهنمو  اومدم خودم به تازه
 
  باش خودت نگران تو_
 
  بودم تو نگران مگه:  لیدن
 
  پ ن پ_
 
  شدیم خفه که بودم چارهیب مگس اون فکر واال نه:  لیدن
 
  نمکدون هه هه هه_
 
 
 شکرپاچ  هه هه هه:  لیدن
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 ؟؟؟ داشت یربط چه_
 
  شهیربط یب ربطش:  لیدن
 
  بده شفات خدا_
 
 یتیاولو یتو تو فعال:  لیدن
 
 ... یگیم راست تو باش_

 ؟؟؟ شدیچ مسابقه یراس
 
  بشه یخواستیم یچ:  لیدن
 
 نه؟؟ ای بشه مشخص دیبا یحذف فرد_
 
  شد مشخص اره که اون اهان:  لیدن

 کنمیم اعالم رو مسابقه انیپا ظهرم از بعد امروز
 
 
 شد؟؟؟یچ جهی؟؟؟نت خب_
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 گفت یفارس به لیدن
 
 جهنم بردن فضولو یدونیم: لیدن
 

  داشتم زورشو خواستیم دلم
  بشه ادم تا زدمشیم انقد اونخ

  کنه صح ت یجور چ محترم خانم هی با بفهمه
 ...دراز... لندهور کهیمرت

 
  گرفتم دوش ی رفتم پاشدم منم رونیب رفت اتاقم از پاشد

 
شوار با موهامو شیارا زیم جلو رفتم و رونیب اومدم حموم از شک س  هب کردم خ

  شدم قیدق چهرم
  ومدیم بود دیسف که پوستم به و بود رهیت س ز رنگشون که داشتم یدرشت چشم
 بودم یراض یخعل ازش که داشتم سرباال دماغ

  بودم عاشقشون که غنچه و یا قلوه یل ا و
 .. ومدیم کمرم تا که لخت و یمشک هیمشک موهامم

  تنوع بخاطر کردم یا قهوه رن  ابروهامم
  بودم یراض م چهره از کال
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 ... ستمین پدرم پ مادر هیش  دمید کردم فکر یهرچ یول
  یگندم پوست و داشت یعسل یچشما با فر و ییطال یموها مادرم

  س زع پوست و یا قهوه یچشما با سوخته یا قهوه یموها پدرم و
 

 بودم اونها مقابل نقطه درست من
 
  گفتم و دمیپر جا از خورد در به که یا تقه با
 
 ه؟؟؟یک_
 

 .... منم:  راهور
 

  گفتم و کردم باز درو رفتم
 
 ؟؟ یزنیم در تاحاال یک از_
 

  وگفت گردنم پس زد دستش با راهور
 

قتیل:  راهور ماده باش زود که یندار ا  یحذف فرد تا ساااالن به میبر شااو ا
 بشه مشخص
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 ..... میکرد خراب رو مسابقه یطور ی هرکدوم ما.... گرفتم استرس
 

 بپوشم یچ ل اس حاال نهیا جلو رفتم
  تخت رو ختمیر ل اسامو کله

 ... میدار یچ نمیب  خب خب
 

 ....یچیه:  وجدان
 
 ... اومد نیا باز اه_
 

 ...... اومدم باز پر دست با اومدم خوش که اومدم:  وجدان
 
 رتتینگ جو باش خب باش_
 

  که یدونینم قدر:  وجدان
 
 (خب یعنی یترک به) اخچوی_
 

 ماشالله یبلد هم یترک واو:  وجدان
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 ... مهیمادر زبون بلدم که بعله_
 

 الله سن:  وجدان
 
 ... بپوشم یچ حاال... رتتینگ جو باش_
 

 کردم نگاه ل اسام به یزار حالت با بعد
 یچ حاال گنیم اخرش رنیبگ ل اس هرچقدرم... ل اساااه دخترا دغدغه تنها)

 (؟؟؟؟؟!!!!!!نیدار ق ول ییخدا بپوشم
 

 یندار میمجلس ل اس ی سرت بر خاک:  وجدان
 
 ؟؟؟؟ اخه داره یربط چه تو به اهع_
 

 گهید افتهیم ما به کارت خانم باش گهید داره یربط چه من به که:  وجدان
 
 افتهین گهید اهیس سال صد خوامیم_
 

 ل اسا نیا بمونو تو برم من پس باش:  وجدان
 
  بپوشم یچ حاال اوووف.... کم شرت_
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 یمشک الهک با برداشتم یل و یمشک شلوار و زیبل ی گشتن ربع ی بعد باالخره

  سرم گذاشتم
 
 

 گفت و اتاق تو اومر راهور
 

 ....گهید کن عجله:  راهور
 
  اومدم_
 
 سالن به میرفت راهور با
 
 ....نییپا اومدم خوردم سر  سادهیوا و  ها پله نرده رو دمیپر
 

  شهیم تیزیچ یگینم دختر:  راهور
 
  شهینم بعدم به نیا از نشده که االن تا... نداره افت بم بادمجون_
 

 .... بخدا یخل یخعل:  راهور
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 ... واقعن یمرس!!!! بعله_
 

 ...ادیب که میبود ایسوف منتظر میشد نیموزیل سوار میرفت
 
 .... شد زنده برام اومدنم اول از خاطراتم تمام روم روبه قصر دنید با
 
  کنم ترک نجارویا خواستینم دلم بار نیاول یبرا
 
  دارم استرس انقدر مسابقه جهینت گرفتن یبرا که باره نیاول یبرا و
 

 بودم شده لیدن عاشق واقعن چرا؟؟؟من دروغ
 
 .... بودم قصرشم عاشق مینگذر حق از یول

 ....خودش واس بود یا کهیت المذهب
 
 شدم ادهیپ و اومدم در فکر از میدیرس گف که راننده یصدا با
 
  کرد نواختن به شروع یمرموز اهن  ایسوف و من ورود با
 

  شدیم ما حد از شیب استرس باعث که
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 ...دید شدیم هم ایسوف نگاه تو یحت و ترس ن اریا

 
  شوندیم وارد ترسو هم یکم و  ایز بانوان اما و:  یمجر

 
  سرم رو کردن یخال و جوش اب کرفش دنیشن با انگار

 
 گفتم اهن  تمیر شدن قطع با ریپذ نا وصف گرفتم یشجاعت ی
 
 ....یمجر یاقا_
 

 ن؟؟؟ییبفرما:  یمجر
 
 ؟؟؟ ترسوعم من که نیگفت شما_
 

  نکردم یجسارت نیهمچ بنده:  یمجر
 نیدیترس جفتتونم که میکن ق ول دیبا خب یول
 
  نیبش رو به رو ترستون با نیحاضر شما خب_
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  ترسمینم یزیچ از من:  یمجر
 
ست یمجر که ییاونجا از  که دبو گفته یبار چند لیدن و بود لیدن یمیصم دو

 دمیکش یا نقشه ی منم..... ترسهیم سوسک از دخترا نیع xxxxدوستم
 
  برگردم و رونیب برم قهیدق پنج تونمیم من پس خب_
 

 گفت و زد یروزیپ ل خند یمجر
 

 ... حتما:  یمجر
 

 اونم و خوامیم زنده سااوسااک ی گفتم بود اونجا که خدمتکار به و رونیب رفتم
  برد یان ار به منو

 
 زمیبل بیج تو گذاشتمش..... کردم دایپ زنده سوسک ی قهیدق پنج بعد باالخره

  سالن تو رفتم و
 

 ؟؟ خانم تارا شده یزیچ خب:  یمجر
 
 خوشااحال نشینیب  شااما حتما گفتم که دمید یزیچ ی در دم راسااش رنه_
 ...!!!!نیشیم
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  نیبد نشونم شد واجب پس:   یمجر

 
  گفتم و کردم اشاره نایدورب به
 
 ؟؟؟ نایدورب یجلو_
 

 داره؟؟؟ یمشکل چه بعله:  یمجر
 
 ن؟؟یندار یمشکل هم شما خب یول ندارم یمشکل که من_
 

  ندارم یمشکل منم نه:  یمجر
 

  نییبفرما پس گفتم و سادمیوا یمجر جلو رفتم
 
 .. جلوش گرفتم و دستم گرفتم سوسکو  مویج تو کردم دستمو و
 

 نیکنینم باور زد کاملو سکته بدبخت بگم
 ....گچ شد رنگش

 ....سیتن تووپ شد چشاش
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  گفت و عقب دیکش خودشو هوی
 

  تو نیاریم وجونور جک چرا گهید هیچ نیا خانم تارا:  یمجر
 
 !!!!!! نیدار دوست جونور و جک شما دمیشن یول دونمینم_
 

 .... شهیم چندشم جونور و جک از من نیدیشن اشت اه:  یمجر
 
 ؟؟؟ نیترسینم نیبگ نیخوایم یعنی_
 

  شهیم چندشم که گفتم.... ریخ:  یمجر
 
سکه هوی  دکر دنیدو به شروع و زد غیج دخترا نیع که روش کردم پرت رو سو
 گفیم و دادیم تکون خودشو یهع و
 

 .... نیبردار من شونه رو از نویا:  یمجر
 رههههههههیبگ نویا یکی

 
 با ایسااوف و بود شااده نیزم پخش خنده از لیدن و خنده ریز زدن حضااار همه

 ودب گرفته خندشو جلو زور با راهور کردیم نگاه یمجر یکارا به داشت تعجب
  خنده ریز زد و ارهیب طاقت نتونست اخرم در
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 سااوسااکو رفتم و سااوخت بحالش دلم زدنش غیج و دنیدو قهیدق پنج بعد

  رونیب انداختمش و برداشتم
 

 کرد قش سالن وسط هوی زنا نیا نیع اونم
 
 ... کردمیم نگاش داشتم تعجب با
 
 ... بود سخت برام دمید که یزیچ ڪدر 

 
  گفتم بلند یصدا با
 
 ....!!!!!!کرد قش چرا شد؟؟؟یچ_
 
 .... شدن نیزم پخش خنده از همه حرفم نیا با
 
 پاک بود اومده در خنده از که چشاامشااو گوشااه اشااک داشاات یحال در لیدن
  گفت کردیم
 
 ... یداد سکته و مردم بچه یزد جقله  کنار برو ایب:  لیدن



 233 عاشقم کن یتونیاگه م

 
  ارهیب اب برامون گفت خدمتکار به لیدن و سرش باال میرفت لیدن با

 زدن پلک بار چند بعد هم یمجر توصورتش دیپاچ اب قطره چند تشید با بعد
  اومد بهوش

 
  وگفت شد میقا لیدن پشت رفت و هوا دیپر متر دو من دنید با
 

 یزندگ خلقت عجوبه نیا با عمر ی قراره تو یدن سوزهیم حالت به دلم:  یمجر
 ؟؟؟ یکن
 
 ؟؟؟ شم ی؟؟بخندم؟؟؟عص ان کنم تعجب حرفش از دونستمینم
 
  خنده ریز زد باز دید افمویق که لیدن
 

 ...امروز شده خنده خوش نیا چه
 ..... خندهیم فرت فرت

 
 ... شد گرون مسواک شتوین ب ند اولن_

 ... خنده ریز یزنیم زرت زرت یهع که یدید دلقک مگه دومن
 
 گفت و کرد جور و جمع ل خندشو لیدن
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  زترهیتم تو از من یدندونا اولن:  لیدن

 فراتر یچی دلقک از دومن
 
 دونڪنم هہه هہه هہه_
 
  پاچ شکر ها ها ها:  لیدن
 
  داشت پاچ شکر به یربط چه دونڪنم االن_
 
 نیاشپز ازین مورد لیوسا جفتشونم... ربطا یخعل:  لیدن
 
 ... یگیم راس تو باش_
 

صاب هم یخعل بود معلوم که ایسوف شت نداره اع ضب با و من سمت برگ  غ
  گفت لیدن به کردیم نگاهم که همونجور... کرد نگاهم

 
  یکن مشخص برندرو یخواینم یهان:   ایسوف

 
  کرد نازک  چشم پشت ی  و کرد نگاهم تیعصابان با بعد
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  گفتم مویشونیپ رو زدم منم

 
  ارمشیب رفت ادمی... اخ اخ_
 

  دیپرس تعجب با ایسوف
 

 رو؟؟؟ یچ:  ایسوف
 
 ...!!!!  باباتو ارث_
 

  گفت یعص ان لهن با ایسوف و شدن نیزم پخش خنده از حضار همه باز
 

  نیکن تمومش... هیچ ها یباز مسخره نیا:  ایسوف
 
 ؟؟؟ تو یگیمیچ.... وا_
 

  دیکن مشخص مارو فیتکل لطفا:  ایسوف
 
 
  کنه تازه ینفس تا صحنه پشت رفت یمجر و سن یباال رفت لیدن
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سط ایسوف میبود دو نیا شاهد ما همه خب:  لیدن سابقه دو مرحله و  ول رو م

 ... شد خارج سالن از و کرد
  خوند اخر تا اهنگو یول شد هوشیب ترس از نکهیا با تارا اما
 

 ... ست تارا مرحله نیا برنده پس
 

 شد پخش یکالم یب و شاد اهن  هنگام نیا در
 

 .... سن یرو اومد یمجر
 

 کن عاشقم یتونیم اگه ی مسابقه یاصل برنده از نمیا بعله:  یمجر
 

  خانم تارا گمیم کیت ر بهتون یینها برنده از نمیا خب:  یمجر
 

 ... بودم حرفاشون شک تو هنو من
 

 ارک نیا یول داشااتم دوساات و لیدن که بودم کرده اعتراف خودم شیپ درسااته
 ... ستین ممکن
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  کردمیم نگاه لیدن به داشتم بهت با
  شدینم باورم
  کنم کار یچ حاال
  بردم یجد یجد

 تو ادهافت روزه چند که اتفاقات نیا واقعن ناراحت ای باشم خوشحال دونستمینم
  گنجهینم مخم

 
 ؟؟؟یچ بابام یوا
 ..... میحیتفر اردو تو کنهیم فک مامانم چارهیب

  میکن کار یچ قرضمون و پدرش و جان با
 

  کردمیم فکر کارم عاق ت به داشتم تازع انگار
 

  گفت و جلو رفت و کرد نگاه من به نیخشمگ ایسوف
 

 ؟؟؟یهان مت*ب*و*س*ب بار نیاخر یبرا شهیم:  ایسوف
 
  گفت و کرد بهم یطونیش نگاه لیدن
 
 ... یبپرس صاحابم از دیبا... واال دونمینم:  لیدن
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  گفت و کرد بهم یچپ نگاه ی ایسوف
 

 ... باشه داشته یمشکل نکنم فک پس باره نیاخر نیا:  ایسوف
 

  دی*ب*و*س* قیعم اونو و لیدن یل ها رو شد خم بعد
 

  رونیب بود زده کلم از دود گهید گرفتمیم شیات داشتم
 

  گفت  بشنوم من فقط که یطور اروم و زد طعنه بهم شد رد کنارم از ایسوف
 

  میدار کار باهم ها حاال حاال ما امهریار خانم نشده تموم هنوز یباز:  ایسوف
 
  شد خارج سالن از و
 

  گفت و کمینزد اومد راهور
 

  زمیعز گمیم کیت ر بهت یوا:  راهور
 

 دیفهم خودشاام کنم فک دمینفهم حرفاش از یچیه من که زد حرف یکل بعد
 گفت که ندارم حال که
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 تارا؟؟ یخوب:  راهور

 
 کنم استراحت برم کنهیم درد سرم کمی... نه....راسش... اره_
 

  بستم درو و اتاقم تو رفتم
  نشستم تخت یرو رفتم

  کردم فک یچ همه به
  قرضمون,لیدن,جان,بابام, مامانم

 
  ومدینم در اب از درست معادالتم از کدوم چیه
 

  کرد یراه منو دیام هزار با مامانم
  منم دشیام تنها بابام
 بده هامونو سفته تا منه منتظر جان

 .... لیدن اخر در و
 

 بود یاحساس مهمتر همه از اخالق و پیت و افهیق نظر از اله دهیا نظر هر از اون
شتم بهش که ستیم یحت اون  دا شم هزارم کی که مارو قرض تون  شهینم پوال

  جونم به افتاده خوره مثل یلعنت شک نیا یول کنه پرداخت
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سر ی لیدن ست تعداد گف شهیم که بود یباز س*و*ه پ  از رادتیز دختراش دو
  بود من یمو یتارها

  کنم هیتک بهش تونستمیم یجور چ من اونوقت
 

  دارم ازین کمک ی به جمیگ واقعن
 امیبرنم  کا نیا پس از تنها من

 
 ...... ربود چشمامو خواب قهیدق چند از بعد

 
 ... زن اون خواب دوباره

 .... بچه ی یصدا و هاش زجه یصدا
  نوزاد ی یصدا
 .... ظیغل مه و دود

 
 .. دمیپر خواب از زدم که یغیج با

 ... بود یک گهید نیا بود وحشتناک واقعن
 

 وگفت شد اتاقم وارد مهیسراس راهور
 

 شدش؟؟؟یچ:  راهور
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 سین یزیچ دمید بد خواب یچیه_
 

 .... رونیب رفت اتاق از و دستم داد اب وانیل کی راهور
 فمیتکل دیبا امروز لیدن اتاق ساامت رفتم و دمیپوشاا ل اس دساات ی پاشاادم

  شه روشن
 

 (زدن در یصدا)تق تق تق
 
  نییبفرما:  لیدن
 

  گفت تعجب با لیدن که تو رفتم
 
 ؟؟؟؟ییتو:  لیدن
 
  عمته پ ن پ_ 
 
 ... یخودت معلوم خداروشکر نه:  لیدن
 
  میکن مشخص فمونویتکل اومدم خنده و یشوخ یبرا نجایا ومدمین من_
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 مونو؟؟؟یچ فیتکل:  لیدن
 
  بودم ومدهین نجایا کار نیا یبرا اول از من یدونیم خودتم_
 
 ؟؟؟ یچ که خب:  لیدن
 
 ... کردم *خ*ی*ا*ن*ت* اعتماددوستم به من_
 ... کردم سواستفاده مادرم پدر اعتماد از
 

  گفتمیم بغض با رو جمالت نیا همه
 
  یگیم چرت ؟؟چرا تارا داره یربط چه:  لیدن
 
 .. کنمیم ه*ا*ن*گ احساس_

 .. یدونینم میزندگ منو از یچیه تو... دارم وجدان عذاب
 زنمیم پا و دست یباتالق چه تو یدونینم
 
 ؟؟ شدهیچ انگار یگیم نیهمچ:  لیدن
 
 ؟؟ شدهیچ یگیم تازه_
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 ... شدهیچ گهید اره
  یپول یب از نیفهمینم یچیه پول یب یها مرفع شما

 و زیه ویعوضاا پسااره اون زن مج ورم زندون نندازن بابامو نکهیا یبرا نکهیا از
 شم بردار  کاله

 .... که یدونیم چه تو
 

 موند نصفه ل هام یرو ل هاش گرفتن قرار با حرفم
 

  ل هام رو بود داده قرار ل هاشو محکم
  کنه یریجلوگ بدنم دنیلرز از خواستیم کارش نیا با انگار

 
 شد موفق میحدود تا ال ته

 
شو اروم بعد شت ل هام یرو از ل ها شم دم و کرد بغلم محکم و بردا  زمزمه گو
 کرد

 
  شییییییه:  لیدن
  شتمیپ من نگو یچیه

  بخوره بهت یعوض اون دست زارمینم
  یبمون شمیپ که کنمیم هرکار
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 ینل ک قد شد چشام تعجب از
  دمیفهمینم کاراشو و رفتار نیا لیدل

 کنهیم کارو نیا چرا
 
 ؟؟یکنیم کارارو نیا چرا_
 
 کس چیه و منه مال زیچ اون یعنی بزارم دست یزیچی رو من یوقت چون:  لیدن

 کنه یدراز دست بهش نداره حق
 

 اساا اب گفت من به میمسااتق ریغ گرفت حرفش نیا از دلم یچرا؟؟ول دروغ
  شمیباز
 
 ... باشم یکس هیباز اس اب ندارم دوست من_
 
 کن فرو کلت تو نویا یستین یباز اس اب تو:  لیدن
 
  گهیم نویهم حرفت یول_
 
  اشت اهه تو برداشت:  لیدن

  هیچ پسره نیا هیقض بگو ایب کردن کلکل یبجا االنم
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ست رفت بعد ش شاره و تخت رو ن ش که کرد ا  گهید چرا دونمینم کنارش نمیب
  بود شده فروکش میسرکش یخو اون

 
  روپاش گذاشتم سرمو و کنارش نشستم رفتم

  کردم فیتعر میزندگ اول از
  میبچگ از
 شدم گم برادر از
 رانیا تو میزندگ از
 خارج تو خوندم درس از
  پدرم  از جان یبردار کاله از
 مسابقه نیا به اومدن یبرا لمیدل تنها و مسابقه از اخر در و
 

  کردم باز چشمامو و دمیکش یقیعم نفس شد تموم که حرفام
 
 اشتد دستش با لیدن و بود بسته چشمام زدمیم حرف داشتم که یمدت تمام تو

  کردیم نوازش موهامو
 
 ...نترس یچیه از پشتتم من سین یزیچ که نایا:  لیدن
 
 ..... تو یول_
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 گفت و ل م رو گذاشت اشارشو انگشت

 
 ......سییییییه:  لیدن
  یکن گوش که توعه نوبت حاال دادم گوش من و یزد حرف تو موقع اون از
 

 گفتم کردمو نگاش مظلوم و زدم زل چشماش به ساکت
 
 باش_
 
 .....خاکه خلوارها ریز که مادرم از یدونیم منو یزندگ همه  ایتقر تو:  لیدن
 .....کرد ازدواج نشده سال سر که پدرم از
 ......پدرم با رفت و کرد *خ*ی*ا*ن*ت* بهم که عشقم از
 
  گفت و کرد نگاه چشمام به
 
  مسابقه نیا از اخر در و میزندگ و کارم از:  لیدن

  عاشقتم و دارم دوست گمینم من
  ستمین چون

  ندارم یحس بهت که گمینم نمیا یول
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  سین یقو اونقد یول دارم یاحساس ی بهت
 یاحساااسااات ی بهم یباشاا نداشااته دوساامم اگه یحت تو که میدونیم هردومون

 ... یدار
 

 گفت کنم اعتراض اومدم تا و باال اوردم حرفش نیا با سرمو
 
 نقدا کن فکر یمنطق و باش یمنطق بارو ی نیا کنمیم خواهش ازت تارا:  لیدن

 هیدگزن عمر ی حرف بلکه ستین یباز بچه موضوع نیا ن اش سرکش و لج از
 

 بودم نشده قانع خوب انقد عمرم تو حاال تا گفیم راست
 

 داد ادامه لیدن که شدم رهیخ بهش و نشستم سرجام ساکت
 
  میکن شروع باهم ایب:  لیدن

 ..... دایش شر از من هم یشیم خالص جان شر از تو هم اونوخ
 
 هوووم؟؟؟_
 
 ه؟؟؟؟یچ نظرت:  لیدن
 
 بگم یچ دونمینم راسش_



wWw.Roman4u.iR  248 

 

 
  ته تا باش باهام فقط نگو یزیچ: لیدن
 
  گهینم راهیب دمید یسرانگشت حساب ی با

 نمیبش ننم دل ور عمرم اخر تا خوامینم که من خو
 

 کردم لیدن به یچشم ریز نگاه ی بعد
 
  آله دهیا نظر هر از لمیدن

 پیخوشت هم
 پولدار هم
 خوشگل هم

  کنمیم کار روش خب که ناجوره اخالقش فقط
 
 (اونو تو ای داره دوست تورو اون عمت ارواح اره) داره دوسم.... مهمتر همه از
 
  ق وله خب_
 
  زد قدم کمی و پاشد جاش از لیدن
  گفت اخر در و
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  بهتر زودتر هرچه و میریبگ بزرگ ینامزد جشن ی دیبا ما:  لیدن
 
 ؟؟؟؟؟یک یعنی_
 
 ...گهید هفته:  لیدن
 
 ..!!!!!!!!!! گهید هفته_
 
  اره:  لیدن
 
 ؟؟؟ یچ من مادر پدر یول_
 
 تنظر هوم....مشونیاریم خودمون با اونارم و شهرت به میگردیبرم فردا:  لیدن
 ه؟؟؟یچ
 
 از پدرش و جان شااوم هیسااا نیا داشاات باالخره کردم ذوق حرفاش دنیشاان با

 کنار رفتیم میزندگ
 
  گفتم بهمو دمیکوب دستمو و هوا دمیپر
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 ......هیعال_
 

  بدن ور پنجشن ه یمهمون بیترت که بگم خدمتکارا به میبر دیبا حاال خب
 

  میدید دست به چمدون راهورو که میرفت رونیب باهم
 
 ؟؟؟؟یریم یدار کجا یهع_
 

 ...کشورم برگردم گهید دیبا من حاالهم و شد تموم مسابقه خب:  راهور
 
  یایب یخواینم تو مونهینامزد ندهیا هفته یول:  لیدن
 

  شده تن  خانوادم یبرا دلم خب یول امیم حتما....م ارکهههههه:  راهور
 
 ه؟؟؟یک پروازت ساعت_
 

 شب11 ساعت:  راهور
 
  میدار وقت ساعت سه هنوز پس_
  گشنمه که میبخور شام میبر
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 به رو و یغذاخور سااالن ساامت دمیکشاا خودم با و گرفتم راهورو دساات بعد

  گفتم لیدن
 
  نیماش تو ب رن بگو راهورو ساک_
 
 یهع دختر برم روتو:  لیدن
 
 فقط برو چپ از_
 

  اوردن شامو مینشست میرفت
 

 ن؟؟؟یریبگ مراسمتونو نیخوایم کجا یراس:  راهور
 
  مینکرد مشخص هنوز خب_
 

ستش:  راهور صوص که میدار سایکل ی ما را ض مخ ست یبع سما  یجا.. مرا
  نیریبگ اونجا تو و من کشور نیایب شمیم خوشحال هیباحال یخعل

 
 امیهند یساهایکل عاشق من هیعال یوا_
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 نیایم پس خوبه یخعل یوا:  راهور
 
  بود یا کننده وسوسه شنهادیپ نه چراکه:  لیدن
 

  رفت فرودگاه سمت به راهور و کارش اتاق رفت لیدن شام خوردن بعد
 
  حوضم موندمو من خب_
 

  چارهیب یییییاخ:  وجدان
 
  خفه تو_
 

 و اتاقم رفتم..  برداشااتم مخوف و ترسااناک رمان ی و کتابخونه ساامت رفتم
  خوندن به کردم شروع

 
 ......هوی که بودم داستان اوج تو
 

 چهره ی بندش پشت و  وارید شد دهیکوب و شد باز یوحشتناک طور به اتاق در
  تو اومد ترسناک
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 .. کردمیم سیخ جامو داشتم ترس از
  قل م رو گذاشتم دستمو و دمیکش خفه غیج ی
 

  برداشت و ماسک جلو اومد بود کوتاه یخعل که وحشتناک چهره اون
 
  خوشگل و ناز بچه پسر ی دمیدیم یچ خدا یوا
 

 کار تا یول زدم ل خند کردیم نگا من به تعجب با که پساار چهره به ناخوداگاه
  گفتم بهش اخم با کردمو جمع ل خندمو ذهنم تو اومد ششیپ قهیدق کی

 
 و نهمس با یبر االن دی؟؟با یکشینم خجالت ؟؟تو یکرد بود یکار چه نیا_

 ؟؟؟؟یهست یک تو نمیب  اصال... بچه یکن یباز ساالت
 

 گفت و گرفت یبجان  حق افهیق, بود نزده یحرف من یها حرف اتمام تا که بچه
 

 هستش بنده برادر و من نیب رمزه ی نیا اولن:  بچه پسر
  ندارم سال و همسن بنده دومن

 ؟؟ نیهست یک شما بگم دیبا قائلم بهتون که یاحترام تمام با سومن
 
 گفتم دلم تو و کردم نگاه بهش تعجب با
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  زنهیم حرف یجور چه کن نگاه رو بچه جقله_
 

 ترحرف مدب و بهتر  تو از یول ستین هم تو سوم کی سرت بر خاک:  وجدان
 زنهیم
 
 ... بزنه حرف ینجوریا خورهینم کلشیه و قد به اصن_
 

 کارات نیا یجا به بده رو بچه جواب یدار کار یچ تو:  وجدان
 

  گفتم بهش رو و کردم جمع رو بود مونده باز تعجب اثر بر که دهنم
 
 ه؟؟یک داداشت اولن_

 ..!!! یکن ایشوخ نیا از من با یایب دیبا یندار که یندار دومن
 نده جواب سوال با سوالمو پس بود من سوال نیا سومن

 
 ؟؟ هیچ موضوع میبفهم تا نیایب من سر پشت لطفا شما خانم:  بچه پسر

 
 رفت لیدن اتاق سمت به پسربچه

 ... افتادم راه سرش پشت منم
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  زد در ارامش با یخعل اول
 
 گفت دی اریم تعجب صداش از که لیدن
 
 ...گهید تو ایب یزنیم در چرا تارا:  لیدن
 

  گفت و انداخت بهم یمشکوک نگاه ی بچه پسر
 

 ؟؟ییشما خانم تارا:  پسربچه
 
 ؟؟یبگ اسمتو تو شهیم حاال اجازتون با_

  
  هستم راد یآقا شما یبرا من:  بچه پسر

 
  اوهوع_
 

 شدم اتاق وارد سرش پشت منم شد اتاق وارد و نگفت یزیچ بچه پسر
 

  گفت و کرد لیدن به رو بچه پسر
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 شااما سااابق اتاق تو چرا و منزلتون تو هیک خانم نیا رانمنشیا یآقا:  بچه پساار
 هستش؟؟؟

 
 ؟؟ نیاومد ی؟؟ک نیحس:  لیدن
 

  گفت و کرد بغلش محکم و جلوش اومد شد بلند بعد
 
 ..!! کوچک مرد بزرگ بود شده تن  برات دلم:  لیدن
 

 ..شد لیدن خنده باعث که گفت یزیچ لیدن گوش در یآروم به بچه پسر
 
سر لیدن سمش بودم دهیفهم حاال که رو بچه پ س ا شت نهیح  داوم..  نیزم گذا

 گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو,  من سمت
 
س آقا خب:  لیدن شق شونیا راد نیح سر و عمارت نیا خانم قراره و منه ع  هم

 ..خودمونه از تارا که بگم نمیا و بشه بنده
 

  مایدوست ما مثال ینامرد یاخخه؟؟خعل بفهمم دیبا االن ؟؟؟منیچ:  نیحس
 
  انکوج بابت و مامان یراست... گهید ین ود تو خب یول بعله که اون:  لیدن
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 گفت م لو رو کرد پرت خودشو نیحس

 
 کننیم جا جابه چمدونارو دارن:  نیحس

 
 فعال... استق الشون رمیم من:  لیدن
 

 گفت کرد باز شلوارشو کمربند نیحس
 

  ل اسا نیا تو شدم خفه خدا یوا:  نیحس
 

  گفت و من به کرد رو بعد
 

 زنداداش؟؟ بگم تو به دیبا بعد به نیا از یراس:  نیحس
 
 به نه زدیم حرف احترام یکل با که اول نه شدم شکه شییهوی رفتار رییتغ نیا از

  االن
 

 گفت که کردمیم نگاش باز دهن و تعجب با داشتم
 

  توش رفت پشه ب ند: نیحس
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 گفتم و کردم جور و جمع خودمو

 
 شه؟؟یم عوض زدنت حرف و رفتارت انقد چرا تو یهع_
 

 محسااوب زنداداش االن یول یبود  هیغر شیپ قهیدق پنج تا چون:  نیحساا
 ....یشیم
 
 ؟؟؟ داره داداش من به نگفتش لیدن چرا فقط...بعله اهان_
 

 ا؟؟یعا بدونم دیبا من نمیا:  نیحس
 
 ؟؟؟ یبدون دین ا_
 

 ...افتاده یخنگ دختر چه ریگ الیدان چارهیب اوووف:  نیحس
 
 ... یخودت خن  تو یهع_
 

  برم من فعال... خستم بابا الیخیب:  نیحس
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  سوال ایدن ی موندمو من و رونیب رفت حرف نیا گفتن بعد
 
  اومد خوشم یخعل نیحس از یول

  هیباحال ی بچه
  کردمیم تجسم ذهنم تو افشویق داشتم

 (کنهینم رحم هم بچه به)
سم کامال پشیت  یعنی بودH کمربندش سگک که بود نیا به شیجال  و بود یر

 ... خودش اسم اول
 
 گفت و زد اتاقو در خدمتکار که بودم ور قوطه فکرام تو
 

  هستن شما منتظر عاقا:  خدمتکار
 
 امیم االن نیبگ بهشون_
 

  خانم چشم:  خدمتکار
 
 

ست ی و کمدم سمت رفتم سپرتمو و یل ل اس د شک کفش ی با دراوردم ا  یم
  گذاشتم کنار
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س باال از محکم موهامو رونیب اومدم و گرفتم یا قهیدق پنج دوش ی رفتم  و تمب
  دمیپوش ل اسامو

 
  بود گفته لیدن که مهمانا سالن به رفتم

 
  سالاام_
 
شت لیدن شون که یمرد و زن اون به منو و من سمت برگ شت ش بود من به پ  ونن

 داد
 

  گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو و سمتم اومد
 
 هم قاعا و خانم نیا و بشه بنده همسر قراره که هستش تارا  ایز خانم نیا:  لیدن

 پسرخوندشونه هم بچه پسر اون و همسرشونه و باغ ون
 
  خوش ختم تونییاشنا از یخعل_
 

 گفتم بشنوه لیدن فقط که یطور اروم بعد
 
 ه؟؟یچ هیداداش؟قض گهیم تو به که اون_
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  گفت اروم من مثل هم لیدن
 
  دمیم حیتوض بهت بعدا مفصله:  لیدن
 

  نیهمچ:  مرد
 

  هست  ایز یخعل واقعن شما یوا:  زن
 
 بزنه حرف یفارس به داشت یسع که گرف خندم زن لهجه از
 
  ساله40 ومرده خوردیم ساله35 زن کردم دقت هاشون چهره به
 
 کنن استراحت کمی تا فرستاد رو اونا لیدن
 

  گفتم و اتاقش تو رفتم لیدن همراه منم
 
 ...منتظرم خب_
 
 ... ش انه *ب*و*س* ؟؟؟اهانیچ منتظر: لیدن

  بخواب برو کن *ب*و*س* رو عمو ایب زود
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  داداش؟؟ گهیم بهت ه؟؟چرایچ نیحس هیقض بگو.... نمکدون هه هه هه_
 گرفته؟؟ خونده فرزند بوده؟؟چرا کجا االن تا باغ ونت نیا

 
  ریبگ نفس ی نشیب دختر واو:  لیدن

 بدم جواب القل بده مهلت بابا
 
  منتظرم بگو خب_
 
 ؟؟؟ینطوریا: لیدن
 
 ؟؟یچطور... پ ن پ_
 

 گفت و پاش رو نشوند و گرفت کمرمو لیدن لحظه همون
 
 ینطوریا: لیدن
 
  یدونستیم بخدا ییپرو یخعل_
 
  یغیت جوجه اره:  لیدن
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 ..!!!هیشکل چه من یوا یشکل چه عالقشون ابراز ملت نگا تروخدا_
 
 هتهیش ... که خوبه:  لیدن
 
 کجاش؟؟؟ اونوخ دیب خش_
 
  زتهیم زهیر کلیه بخاطر جوجش:  لیدن
 یارینم کم که زبونته یبرا هم یغیت

 
  یچ گهید... روشن چشمم_
 
 ییعمو بده *ب*و*س* ی..... اوووم گهید:  لیدن
 

  گفتم کلشو پس زدم که کرد غنچه یبانمک صورت به ل هاشو بعد
 
  بگو منتظرم چونینپ_
 
  گرفتن زن ملت اه اه:  لیدن

  گرفتم عن منم
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 گفت و دیمال گردنشو پشت دستش با
 
 دستت نهیسنگ چه بشکنه دستت: لیدن
 
 لییییییییییییییییییییدن_ 
 
  جااااااااانم:  لیدن
 
 ؟؟؟یکنیم مسخره منو_
 
 .....بخندم انیوف*ب*و*س*ا خاندان بزرگ جده به من:  لیدن
 
 نکن تیاذ گهید بگو_
 
 اهنگ باغ به که یدرحال پنجره ساامت رفت و گرفت خود به یجد افهیق لیدن
 زدن حرف به کرد شروع کردیم
 
 شااتمبرگ یداغون یخعل هیروح با رانیا از که بود شیپ سااال پنج درساات:  لیدن
  نجایا
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  بودم شده افسرده دایش هیقض بخاطر
 

 ی و پوشوندن روشو که دمید س د ی در یجلو دمیرس خونه به فرودگاه از یوقت
  بود روش کاغذ

 
 م ل رو نشستم و کردم باز رو برگه خونه داخل رفتم

 
مدمم روزا اون تو که یاهنگ مت رفتم و کردم یپل رو بود شاااده ه مه ساا  نا

 برداشتمش
 

  که بودش نوشته مضمون نیا به نامه
 
 خدا نام به
 
 ... بگم یچ دونمینم
 .... کنم کار یچ دونمینم
  یخونیم رو کاغذ نیا یدار که یشخص یا یول

  باش عشقم و من ثمره مراقب لطفا
  برد خودش با عشقمو که خدا
  باش عشقم ثمره مراقب تو یول عشقم شیپ رمیم دارم منم
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 حق ای
 
 
  کردم تعجب نامه خوندن با
 گه؟؟ید بود یک نیا

 ه؟؟؟یچ گهید عشق ثمره
 
 اومدم خودم به بچه ی یصدا با که بودم افکار نیا تو
 
 رفتم صدا طرف به
  ومدیم س د داخل از صدا 

 
  کردم باز درشو و س د سمت رفتن

  میدیم یچ خدا یوا
  ملوس و ناز بچه پسر ی
  خوردیم انگشتشو داشت که
 

  بود شده یقاط اهن  با بچه وملوچ ملچ یصدا
 

  بودم بچه پسر چشم در چشم من و خوندیم ینطوریهم اهن 
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  بودم شده پسربچه مسخ ییجورا ی
 

 ✘ بگم کے بہ نگم تو بہ✘

 ✘رمیمیم دارم روزا نیا✘
 

 ✘نزن شمیات انقدر✘

 ✘رمیگینم پس قل مو✘
 

 ✘کنون هیگر کنون دعا✘

 ✘ رمیگیم باال سرمو✘
 

 ✘روز ی که فکرم به همش✘

 ✘ نمیب  دوباره تورو✘
 

 ✘او زده لک برات دلم✘

 ✘زیعز هیسخت یروزا✘
 

 ✘راست اخر گهیم دلم✘
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 ✘ سیبنو رو تتیوص✘
 
 یرژان ی داشت خ ر من یزندگ از تونم انگار بود حرف ایدن ی بچه اون نگاه تو

 الیدن اون گهید روز اون از بعد  شم سرپا دوباره از شد باعث که داشت ی یعج
  ن ودم افسرده

 
  لیدن بگن بعدبهم به نیا از گفتم همه به

  بودم شده متنفر کردیم صدا که اسمم از یحت
 

 بچه تونستنینم چون کردند ق ول یخوندگ فرزند به رو بچه اون خانمش و رضا
  کردم بزرگش نداشتم برادر مثل اونو من و دارشن

 
  بچس همون نیحس

  داره یخاص و ی یعج رفتار ی
  یدیفهمیم یکردیم دقت اگه

 
  خاصه یخعل رفتارش کردم دقت... اره_
 
 شن کینزد بهش که کنن درک توننیم یینوکسایا و هیانرژ پر نیحس:  لیدن
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  هی یعج پسر واقعن اره_
 

 ........میشد رهیخ باغ به باهم و دادم هیتک شونش به سرمو و کنارش رفتم
 
 (کیرمانت چه)
 

 ..... بعد روز چند
 

 رفک روز چند نیا یاتفاقا به و کردمیم شااونه موهامو داشااتم نهیا یجلو رفتم
  کردمیم
 
  شدم یمیصم یخعل نیحس با

 دایم نظر به گستاخ یکم اما اروم و مودب یخعل پسر ی اول نگاه تو نیحس
  اخالقش شهیم برعکس کامال یش جوور باهاش یوقت یول

  هست گوشیباز اما و خنده وخوش طونیوش شر پسر ی اون
 
  شدم اشنا نیحس مادر و رضا همسر ایجول با
 

  بود یمهربون و خوب یخعل زن اونم
 
  برگشتم مون شهر به نکهیا و



wWw.Roman4u.iR  270 

 

  نجایا اورد خودش با اونارو و کرد صح ت مادرم پدر با لیدن
 

 اومدن قهیدق پنج بعد و اتاق تو رفت باهاش لیدن یمگ شیپ میرفت اون از بعد
 شده میقد مثل درست وبرعکس ن ود بداخالق یمگ اون گهید یمگ یول رونیب

  بود
 
  هند به میریم میدار االن اما و

  کنهیم یزندگ توش راهور که یکشور همون
  ساشونیکل تو مونهینامزد جشن فرداشب

  دعوتن هم همه و
 

  دوستامون تمام و یمیوم راهور و یمگ
 

  خوشحالم یخعل
  دارم یخاص استرس ی دلم ته یول
 

 انیب پدرم یجسم تیوضع بخاطر توننینم مادرم و پدر
 
  گهید باش زود تارا:  لیدن
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 اومدم.... اومدم_
 
 
 شدم نیماش سوار لیدن و نیحس وبا کردم یخداحافظ همه از
 
 میبود حرکت حال در هند_وگاس مایهواپ داخل بعد ساعت مین

 
 شبید یخواب کم بخاطر منم و گفتیم ویضرور و مهم نکات داشت مهماندار

 !زدمیم چرت و لیدن شونه رو بودم گذاشته سرمو
 از... هند به میبود دهیرساا کردم باز چشاام وتا نشاادم زمان گذر متوجه گهید

 کردم نگاه که خوب گذشااات،درواقع که یکوتاه م،مدتیشاااد ادهیپ مایهواپ
 !بودمه دهیشن که یزیچ برعکس درست دم،هندیفهم

شور... "کردم نییوپا باال ذهنم یتو هامو دهیشن از کمی  اب یمردم یدارا هند ک
 نیا هسااتند،در گرم خون اریبساا مردمش و اساات متفاوت یها دهیا و دهیعق

:  جااماالااه از مااتاافاااوت اریاابساااا یهااا نیااد وجااود بااا کشااااور
سیهودی سلمان،حیحی،م ست وانی،م ستیا جالب... و پر  جن  چیه که نجا

ستن یمیصم کامال باهم و ندارند یداخل  بودم دهیشن که هم یمهم زیچ هی! ه
 ..."است بهداشت نظر از یفیکث شدت به کشور که بود نیا

 یدارا گرید یکشااورها همانند کشااورهم  نیا ظاهرا یول... رفتم فرو فکر به
 یسع.. .زترهیتم شهر و کم تیجمع باشه باالتر منطقه یوهرچ هیمختلف مناطق
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 مارو ات بود منتظر که شد جمع نیموزیل به توجهم بعد واسه بزارم افکارمو کردم
 ...ب ره شهر نیا تو هتل نیبهتر سمت به
 
  بود ارزوم شهیهم... قشنگه نجایا چقد واو_
 نیچ ای برم هند کشور به ای

 
س  اب از چل و خل اونم یگرفت یقرن بعد.. ینگرفت...ینگرفت زن داداش:  نیح

 دراومد
 
 نییییییییییحس_
 

 .... نزن داد بیغر کشور تو زشته زنداداش عه:  نیحس
 
  دوتا شما نیباش ساکت قهیدق ی اهع: لیدن
 

 یمک تا میرفت خودمون یاتاقا به هرکدوم و میدیرساا هتل به قهیدق چند از بعد
 میکن استراحت

 
  رونیب اومدم و گرفتم ساعته مین دوش ی و حموم رفتم
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  تخت رو دمیپر
 
  نرمه چه شیاخ_
 

 کنم دتیند تخت سر بر خاک:  وجدان
 
 ذوقم تو ینزن تو باشم خوشحال من  اری شد اه_
 

  نه که معلومه:  وجدان
 
  کنمیم بحث باهات امیم بعد بخوابم بزار توخوب باش_
 

 دمیخواب گرفتم پتو ریز رفتم
 
  پاشدم خواب از یخفگ احساس با
 
 هیچ نیا... هاشم یاقمربنی_

  بخورم تکون تونمینم چرا
 ..... افتاده منم رو یکس رو افتهیم خواب تو که بختک نکنه

 برجکمون تو یزد یاخر دم ن ود ابت.. ن ود نونت خدا یا
  بپوشم دارا پوف ل اس نیا از خواستمیم تازه
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 کردن غر غر و کردن هیگر به کردم شروع بعد
 

 زرو زر یش  نصف چته اه:  وجدان
 
  شدم بدبخت یدید جونم وجدان_
  شدم خانمان یب یدید
 

 شده؟؟یچ:  وجدان
 
  شدم فلج روم افتاده بختک_
 

  هیگر ریز زدم بعد
  باال رفت  ام هیگر یصدا کم کم
 

  گهیم لیدن کردم حس پشتش
 
 ؟؟یکنیم هیگر ؟؟چرا تارا شدهیچ:  لیدن
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  زنمیم صداشم توهم شدیچیدید جونم وجدان یوا_
 

  هیگر به کردم شروع باز بعد
 
 تارا؟؟ یگیمیچ:  لیدن
 
  بشه تیهشت و شیش یصدا یفدا ننت یاله اخ_
  بخورم تکون تونمینم شدم فلج شدیچ دهید

  کردمایم شوهر داشتم تازه خدا یهع
  شد باغ اون ریتقص همش

 
ش تنها شب درخت ریز نرو گفت یهع مامانم  نواش کوگوش یول دارنا جن نایب

 کرده جادوم جنه کنم فک
 

شت و دمیشن یبلند خنده یصدا حرفم اتمام از بعد ست تا دو بندش پ  نوم د
  برگردوندتم خودش سمت به و کردن بلند

 
 ... هیچ ؟؟فلج هیچ تارا؟؟جن یگیمیچ:  لیدن
 

  گفتم و باال اوردم دستامو
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  کنهیم کار داره عه_
 
 نکنه کار یخواستیم پس:  لیدن
 
 کردینم کار شیپ قهیدق دو اخه_
 
 مج ور جونم حفظ یبرا منم ینداختیم تخته شلن  خواب تو یداشت تو:  لیدن

 ینخور تکون که کنم بغلت یاونجور شدم
 

 کارانهطل  و افتاده یاتفاق چه دمیفهم تازه لیتحل و هیتجز قهیدق چند از بعد
  شدم رهیخ بهش

 
 ؟؟۰هیچ: لیدن
 
 من اتاق تو یایب توگفت به یک_
 
  خودم:  لیدن
 
 چرا؟؟ اونوخ دیب خش_
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 ...یزنم چون:  لیدن
 
  نمیب  اتاقت تو برو پاشو_

  هست طل کارم اتاقم تو اومده دزدا نیع یش  نصفه
 
 گفت گوشم دم و گرفت دراغوشم محکم و کمرم دور انداخت دستشو لیدن
 
  بخدا خستم بخوابم منم بزار بخواب ریبگ:  لیدن
 
 کنم اعتراض و کنم باز دهنمو اومدم تا
 
  ؟؟؟یش ساکت هیچ نظرت:  لیدن
 
 سپردم خواب دست خودمو و بستم چشمامو کردم نثارش لب ریز پرو ی
 

 یجا که دساتم بغل به و شادم داریب خوردیم چشامم به که افتاب نور با صا ح
  ن ود یول کردم نگاه بود لیدن
 

  شد زده اتاق در
  گفت هتل خدمتکار که کردم باز درو رفتم
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 منتظرتونن نییپا نیبر و نیش اماده زود گفتن لیدن یعاقا:  لیدن
 
  امیم االن نیبگ بهشون_
 

  نییپا رفتم و شدم حاضر و گرفتم ربعه ی دوش ی رفتم
 
  گفت که سمتش رفتم دمید لویدن
 
 سایکل یکارا یبرا برم خودمم شگاهیارا برسونم رو تو میبر ایب: لیدن
 

  شدم نیماش سوار رفتم و دادم تکون سرمو
 

  شگاهیارا داخل رفتم من و میدیرس قهیدق چند از بعد
 
  بود مجهز و  ایز شگاهیارا ی
 

 کنم؟؟؟ یکمک شما به تونمیم... خانم دییبفرما:  زن
 
  داشتم شگاهیارا وقت هستم امهریار خانم من.. بعله_
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 گفت و کرد فکر یکم زن
 

  لطفا ور نیا از... بعله بعله... اهان:  زن
 

  نشستم بود گفته که یصندل رو و رفتم
 

  موهام سراغ رفت ساعت مین از بعد و صورتم جون به افتاد
 
 ومدیدرم اشکم داشت بود دهیموهاموکش انقدر اخراش گهید
 
  یشد خوشگل چه ماشالله: شگریارا

  زمیعز یشد تر ماه یبود ماه
 
  لطفتونه نظر_
 

 نهیا یجلو تمرف بعد بود قصه تو پرنسسا ل اس مثل که دمیل اسموپوش رفتم اول
 
 منم نیا شهینم باورم یوا_

 دخترونه کامال و حیمل محو شیارا ی شدم خوب چقد
 
  منتظرتونن در جلو اومدن همسرتون خانم خوشگل:  شگریارا
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 پولش؟؟ فقط ممنونم_
 
 کردن پرداخت همسرتون:  شگریارا
 
  خدانگهدار و ممنون.. اهان_
 

شت امکان که ییجا تا و کردم سرم شنلمو رفتم ش دا  یشمچ ریز و نییپا دمیک
 نمیب  لویدن العمل عکس بودم منتظر

 
  کرد تپش به شروع قل م دنشید با

  کصافت بود زده یپیت چه
 

 و شاادم کشینزد پشاات از اروم اروم و دراوردم کفشااامو که بود من به پشااتش
  چشماش رو گذاشتم دستامو

 
  شد رهیخ چهرم به و دیچرخ اروم و دستم رو گذاشت دستشو

 
 میبود هم رهیخ توچشم هردوچشم
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 .....کیییییییچ
 
  ودب سادهیوا لم رداریف که چپ سمت میبرگشت نیدورب فلش یصدا با
 
 .... بود یعال واو:  لم رداریف
  کمه وقت که میبر دیایب

 
 میتانداخ عکس مختلف یها ژست به اونجا و هیاتل میرفت یدن دست تو دست

   شتریب خندم من و شدیم داغ شتریب لیدن عکس مدل هر با که
 
 عکس نیاخر سراغ میبر خب:  لم رداریف

  ستیبا صورت نیا به و نجایا ایب تو تارا
  کن حلقه کمرش دور دستاتو و تارا پشت برو هم تو لیدن
 

 انجام که گفت هم گهید زیچ تا چند میداد انجام رو گفت که ییکارا همون
 میداد
 
 و ودب گردنم تو ساارش که یدرحال بود سااتادهیا پشااتم و من به دهیچساا  لیدن

  بود حلقه کمرم دور دستش
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شته یدن شونه رو سرمو منم ستم ی و بودم گذا شت برعکس صورت به د  پ
  بودم انداخته یدن گردن

 
  دمیشنیم رو لیدن پرحرارت و بلند ینفسا یصدا عکس نیا طول در
 
شمام من که گرفت گردنم از کیکوچ گاز ی لحظه نیاخر تو  و شد تا چهار چ
 گفت و راه اون به زد خودشو که کردم نگاه بهش تعجب با
 
 خوبه چه هوا:  لیدن
 
 ییپرو یخعل_
 

  میرفت سایکل سمت به و میافتاد راه باهم
 قهیدق پنج بعد باالخره بودم شااده بر روده خنده از من که دراورد ادا یکل راه تو

  میدیرس
 
  پسر خوشگله نجایا چقد.... واو_
 
 ؟؟؟ یزنیم حرف پسرا نیا هیش  چقد گمیم:  لیدن
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 ها؟؟؟؟_
 
  چخ ره مینیب  داخل میبر ایب بابا یچیه:  لیدن
 
 میبر آره یوا_
 
 شااده پر پر رز یگال از پر ساامت با ناز یهند دختر ی و نیحساا ورودمون با

 ختنیریم گل پامون یجلو یهع *ر*ق*ص* با و جلومون اومدن
 
  باحاله چقد یوا_
 
 ساامت به لیدن دساات در دساات و کردمیم نگاه جا همه به داشااتم ذوق با

  میرفتیم گاهمونیجا
 
  افتاد خودمون یها بچه به چشمم راه نیب

 
 شده ناز چه دیسف ل اس نیا تو یم یم یوا_ 
  هیک بغلش پسر اون عه
 
 ل اس نیا تو شده جذاب چه راهور نجارویا

  پسره ی بغلش که نمیا عه
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 شوریب شده خوشگل چه هست هم یمگ یواااااا

  جانه دست تو دست نجارویا اوه
 
  ریبگ نفس ی القل نشیب بابا:  لیدن
 
  رمیمیم یفوضول از دارم یوا_
 ؟؟ شدهیچ یعنی
 ن؟؟یک نایا

 ...!!!!ن ودما ششونیپ هفته ی همش
 
 بپرس ازشون انیم خودشون االن قهیدق هی نیبش ایب:  لیدن
 
  مینشست مخصوصمون یها یصندل رو و میرفت لیدن با
 

 اههم دو غهیصا ی  لیدن منو نیب و اومد عاقا حاج ی شاگاهیارا برم نکهیا از ق ل
 میریبگ مونویعروس  و میکن عقد دوماه از بعد که خوند

 
 دموید جلو اومد نفره چند وارید ی که کذدمیم نگاه ها نده*ر*ق*ص* به داشتم
 گرفت
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  ها بچه دنید با و کردم بلند سرمو

 گفتم و بهم دمیکوب دستامو ذوق با
 
  بود شده تن  براتون دلم یوا_
 

  گفتم طنتیش کردموبا نگاه تکشون تک به بعد
 
 د؟؟؟یکنینم یمعرف_
 
  هستن نامزدم دوهان:  یم یم
 
 گفت و دوهان سمت برگشت بعد 

 
 یشناسیم که رو تارا دوستم:  یم یم
 

  کرد اشاره سالن گوشه ونیتلوز به بعد دمیشن ادیز فشونویتعر بعله: دوهان
 

  گفتم اروم یول بود گرفته خندم
 
  تونییاشنا از خوش ختم یخعل_
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  نیهمچن:  دوهان

 
 

  خوشگل پسر عاقا نیا خب:  راهور
  هست راجو شوهرم 

 
  گفت و کرد اشاره من سمت به بعد

 
 تاراست من دوست هم  ایز خانم نیا:  راهور

 
  خوش ختم یخعل:  راجو

 
  نیهمچن_
 

  گفتم گوشش در و گرفتم شگونیب بازوش از اروم بعد
 
 حاال یگینم من به یکنیم شوهر... دهیپر ور_
 

  گفت و دیمال دستشو کمی راهور
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 گمیم بهت میینجایا شب خب... چته.. یوحش:  راهور

 
 حله پس یراست نیینجایا شب عه_
 

  وگفت جلو اومد یمگ
 

  یشناسیم که مارم خب:  یمگ
 
 نه؟؟؟ دستتونو حلقه یول شناسمیم که شمارو بعله_
 

 گفت و شد قرمز خجالت از و انداخت ریز سرشو یمگ
 

 گمیم بهت بعدا حاال مفصله شیقض:  یمگ
 
  شد قرمز چه نویا یوا_
 
  گفت گوشم دم اروم و پهلوم تو زد دست با لیدن
 
  گهید کن بس شد اب خجالت از بدبخت:  لیدن
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 گفتم خودش از دیتقل به من
 
  حاال خب_
 

  گفتم و یمگ به کردم رو بعد
 
  یبگ ویچ همه دیبا ها نره ادتی شب_
 

  گفتن باهم همزمان همشون و داد تکون سرشو یمگ
 
 "باشہ ڪم ار"

 
 یصااندل یرو نشااسااتن رفتن و خنده ریز زدن همشااون حرف نیا گفتن از بعد

 هاشون
 

 جخار سااالن از کیت ر گفتن بعد مهمونا تک تک و بود اهراش گهید یمهمون
  شدن

 
 گفت لیدن که میبود مونده نفر چند ما فقط و
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  میبر من عمارت به هممون نیایب: لیدن
 

 شدن هاشون نیماش سوار رفتن و کردن اعالم موافقتشونو یهمگ
 
 دش باعث که شد پخش ها باند از باال ولوم با شاد اهن  هی نیماش به ورودم با

  بگم و گوشم رو بزارم دستامو
 
 یدن کن کمش شد کر گوشام یوا_
 
  گفت و انداخت باال ابرو و زد یا قهقه لیدن

  
  عشقه و امشب:  لیدن
 

  خوندیم باهاش بلند و کرد ادیز اهنگو یصدا بعد
 

 ✘یمن عشق تو یهع✘

 ✘یمن عمر تو یهع✘
 

 ✓یبشکن دلمو ینر✓

 ✓مهربون عشق تو یهع✓
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 ✘بمون شمیپ رمیمیم یبر اگه✘

 ✘جون اروم من واس یشد تو✘
 
 

  بود یخوب شب واقعن شب اون... دمیخندیم بلند بلند
 

  خونه به میدیرس باالخره
 مهمان سالن سمت میرفت و میشد ادهیپ باهم همه

 
  دوختم چشم بهشون منتظر من و مینشست هم دور همه

 
 ؟؟؟ خب:  راهور

 
 نا؟؟؟یبگ بهم رو ییزایچ ی بود قرار کنم فک_
 

 ..!!! شب وقت نی؟؟ا االن: راهور
 ؟؟؟ ادینم خوابت

 
  گفتم و دمیخند زیر
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  بگو یدار کار یچ تو نه_
 

شتم نکهیا از بعد خب: راهور شورم برگ سر ک سابقه اون که عموم پ  دیدیم رو م
 داره ییحسااا ی بهم و هسااتم منم دیفهم تازه ییجورا هیو کرد کشااف منو تازه

 ... میخاستگار اومد روز اون یفردا قایدق
 
 
 ؟؟؟یکرد ق ول هم تو_
 

  خب آره:  راهور
 
 ؟؟؟یحس چیه بدون_
 

 ....نه خب:  راهور
  داشتم دوست یبچگ از رو راجو من

 
 دنشا تر تن  با شااد مصااادف نکاریا که مییپا انداخت کلشااو خجالت با بعد

  کمرش دور راجور یدستا
 
 ؟؟یاومد مسابقه به چرا پس... ایکردینم رو کلک یا_
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 کمی خواسااتمیم....  سااکمیر و جانیه عاشااق ییجورا ی من خب:  راهور
  ارمیدرب یکنواختی از مویزندگ

 
  شدم رهیخ یم یم به و گفتم یآهان هی

 
   گفت هول یم یم
 
 ... کردم ازدواج اداره تو همکارم با هفتس ی تازه من:  یم یم
 
  گفت و گرفت خندش یم یم بودن هول نیا از لیدن
 
 نیبش بخت خوش شاللهیا:  لیدن
 
  نیهمچن:  یم یم
 

  وجان یمگ سمت به برگشت سرا همه
 

  گفت و کرد جور و جمع خودشو یکم یمگ
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 ؟؟ بوده یچ تارا و من هیقض که نیبدون همتون کنم فک خب:  یمگ
 

  دادن تکون موافقت نشونه به سراشونو همه
  داد ادامه یمگ که
 

شتم یوقت من:  یمگ شورم به برگ شده برنده نکهیا از ک  یص انع یخعل بودم ن
 ... بودم
  دن الم بود اومده ب ره خودش نکهیا قصد به اولم از تارا که کردمیم فکر

 
  نداشت یدلخوش تارا از که هم جان

  داد ازدواج شنهادیپ من به تارا دادن حرص یبرا نیهم بخاطر
  میکرد نامزد باهم و کردم ق ول تارا شتریب دادن حرص یبرا منم

 
  نداره یحس اصال جان به و گسید نفر ی عاشق تارا میبدون نکهیا بدون

 
  جانم عاشق واقعن االن یول گفتم بله اج ار رو از دیشا اوالش دارم ق ول

 
  باشه داشته بهم حسو نیهم اونم که دوارمیام و
 
  زد گونش به که یا ه*ب*و*س* و هاش شونه دور جام دست شدن حلقه با

  داد حرفو نیا مث ت پاسخ
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 بودم شده خوشحال یخعل حرفا نیا دنیشن از
 
  میرفت باال سمت به لیدن با
 

  تخت رو نشستم و اتاق تو رفتم
 دیکش دراز تخت رو اومد و کرد عوض یراحت ل اس دست ی با ل اساشو لیدن
 
  کن باز موهامو ایب لیدن_
 
 یندار دست خودت مگه چه من به:  لیدن
 
 خب خستم... عه_
 

  گفت و کرد من به پشتشو
 
 
  بخوابم منم بزار بخواب ریبگ:  لیدن
 

  نیزم دمیکوب محکم پاهامو و نییپا اومدم تخت از پاشدم
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  دارم نامزد منم دارن نامزد ملت_

  احساس یب سر بر خاک
 

 وهامم با محکم هارو رهیگ و توالت ریم جلو نشااسااتم کردمو بهش پشااتمو بعد
 شدیم کنده باهاشون موهامم که یطوور دمیکشیم
 

ست ی که بودم کنده رهیگ تا پنج تازه ستم رو ید ست د ش  که مشب یصدا بعد ن
 گفتیم گوشم بغل

 
 کن ولشون موهاتو یکند:  لیدن
 
 ستین تو به یازین کنم باز بلدم خودم_
 

  زدم پس دستشو بعد
 
 گفت و کرد جدا موهام از دستمو و گذاشت دستم یرو دستشو دوباره لیدن
 
  کن ولشون گمیم:  لیدن
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 نگاه رو به رو به اخم با و شدم نهیس به دست و کردم جدا موهام از دستمو اروم
 کردم

 
  گفت و دیکش لپمو اخر در و کرد باز هارو رهیگ حوصله با و اروم

 
  گهید نکن اخم یموش:  لیدن
 

  داد ادامه طنتیش با بعد
 
  یشیم زشت ینطوریا اخه:  لیدن
 
 واقعن؟؟؟_
 
 ....!!!واقعن اره:  لیدن
 

  کردیم مسخرم داشت که دمیفهم تازه... دیخند بعد
 
ستمو رو که ییایمیش مواد نیا شر از تا حموم رفتم و گفتم یشیا ی  وهامم پو

  بشم خالص بود
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 ... توش کردم یخال بدنو شامپو و کردم اب از پر وانو
  رونیب اومدم شستمو خودمو ارامش با

 خط ی و زدم کمرن  رژ ی و بود دهیپوشاا که دمیپوشاا رمویحر خواب ل اس
  بافتم سیگ موهامو زدمو مویشگیهم عطر اخر در دمیکش کمیبار چشم

 
  دمیخواب پتو ریز لیدن کنار رفتم

 
 و کردم حس کمرم دور و دساات تا دو یگرم که شاادیم بسااته داشاات چشاامام

  گفتیم که بمش یصدا
 
 ؟؟؟ کو رتیبخ شب یموش:  لیدن
 
 ؟؟یداریب تو مگه عه_
 
  یبگ رتویبخ شب یایب تا بودم تو منتظر یخانم بعله:  لیدن
 

  کردم نگاه چشماش تو و سمتش برگشتم
  دید شدیم چشماش تو عشقو شعله

 
  گفتم باشم داشته تونستمیم که یحس تمام با
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 ... من عشق دارم دوست_
 

ش خودمو بعد ساس تمام با و*م*ا*ه*ب*ل و باال دمیک  ش*ا*ه*ب*ل یرو اح
  گذاشتم

 
  گفت یخمار یچشما با لیدن کنار دمیکش که سرمو

 
  یموش شتریب من:  لیدن
 

 گذاشت ل هام یرو ل هاشو دوباره بعد
 
  شاااکاافاااتااہ نااا عاشاق شاااروع و عاشاق داسااتااان اسااات انیا

 
 ....... باااعااد ساااال چاناااد

 
 
 ؟؟؟یییکجااااا.....اراااااااااایت_
 
  یمامان نجامیا:  ارایت
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  نده حرصم انقد نوریا ایب یکنیم کار یچ اونجا تو دختر_
 

  یاورد ریگ تنها منو برادرزاده باز تو زنداداش:  نیحس
 
  باش ساکت قهیدق ی فقط خدا یرضا محض میحس_
 

  کردیم صدام که اومد لیدن یصدا
 گفت که رفتم اتاقمون سمت به غر غر با
 
 ؟؟؟یکنیم غیج غیج انقد چخ ره؟؟چرا یموش: لیدن
 
  االب ندازهیم ابرو نویا ایب گمیم استخر لب رفته خانم بپرس دخترت از_

  شده میقا درختا پشت رفته گرفته شیباز االنم
 
 گفت و کرد یا خنده لیدن
 
 یموش وروجک خودت نیع: لیدن
 
 ..!! بودم ینجوریا من کجا دور به بال_
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  گفت و انداهت باال ییابرو لیدن
 
  یبود بدتر نیا از ین ود ینجوریا معلومه:  لیدن
 

  کردم مرور مویزندگ و شیپ سال چند به برگشتم
 
 درست یول بپاچه دیاس من رو بخواد ینامزد شب ایسوف که کردیم فکرشو یک

  شه یخال خودش صورت یرو دیاس و کنه ریگ یبطر در ق لش کوچه ی تو
 ی مادرم از ق ل که بگه بهم  پدرم و شااه ریتع  خوابا اون که کردیم فکرشااو یک

 ازش و کنهیم *خ*ی*ا*ن*ت* بهش زن اون که زنم اون بچه من که داشااته زن
عد رهیگیم طالق  پدرم شیپ من و بره دوقلوم برادر  همراه به زن اون طالق ب
 بمونم

 نیماشاا با راه تو پدرم خونه ترک از بعد درساات زن اون که کردیم فکرشااو یک
   رنیبم برادرم و وخودش کنه تصادف

 
  گفت لیدن که بودم غرق افکارم تو
 
 ؟؟یموش یکنیم فکر یچ به: لیدن
 
  یچیه به_
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  گفت و کرد اشاره آغوشش به و کرد یا خنده  لیدن
 
  دارم کارت یکل که یموش نجایا ایب:  لیدن
 
  گفتم بغلشو رفتم ناز با
 
 .... و دارم کار یکل من یول_
 
 

 ......شد خفه گلوم تو صدا ل هام یرو شیل ها دادن قرار با که
 

 کاہ رود ماااے اادماااانااای گااااهے
 و سااتاااناااد ااادیناا ااا رو ادهااایناا ااا

 ... رفااتاا و گاااذشاااتا اادیبااا
ا ادیشاا ا ااسا ااارداهاے درپ ا ف ا این ااے اامااادها اسات اوان اگا ت انایرن ا  ا

 عاشاقا باااوے رنااگااا بااہ رنااگاا کااہ کاااناے شاااکاار رو کاامااناااے
 .ااادهادیماا

  ااامااایکانااا فااکااار ساادهاا کاماے اگار
 اااماایباااشااا تار وعااشااقاا

 از پااار فااکااارے باادونااا
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 ! ناکاااردهااا ے*اها*نااا*وگااا شااارماے باے
 کاااہ اساااتاا انایهااما اایدنا ااناایا

 جااهاااناما بااهااا را ساوتافاااهاااماااتا بااااشادو عااشااقاا از پااار
 اشااتاااریاگاااربااا امایاافاارساااتااایمااا

 ....امایبااشاا عااشاقاا
 و اساتا روز دو اایدناا

 انایاابااااش شااد پاسا گارفاتااا ساااخاتااا زناادگااے و بااارخاود ادینا ااا
 اانااایکاااناا تاااجاارباہ را عااشاااقاا و
 
 

 کردم مویسع تمام من میدیرس کن عاشقم یتونیم اگه رمان انیپا به گلم دوستان
 نیشااب خ منو داشااتم ینقصاا اگه ساامیبنو طنز یژانر با شاااد رمان ی بتونم که
  داشتم یبزرگ ای کیکوچ مشکالت ی و اولمه قلم خب..
  باشه اومده خوشتون رمانم از دوارمیام
 "انیپا"

95/7/24 
 : قلم به
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 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز الهه آتشبا تشکر از  


