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 مهام# یاباد نیع غوغا# :سندگانینو

 

 



 ....و زد صدام کامران و برداشتم رو یهوشیب شربت دستم لرزش وجود با :غوغا

 

 یها ییچا هوس یحساب ک ایب ها یکن دم ییچا ی ی؟رفتیکنیم چکار ییغوغا :کامران

 کردم سوزتو لب

 

  لب وانیل و زدم یشخندین :غوغا

 یا گهید وانیل یتو هم اون یبرا و ختمیر ییچا خودم یبرا و برداشتم رو یا دهیپر

  رو ینیس و ختمیر داخلش یهوشیب شربت یمقدار و ختمیر یپررنگ ییچا

 ...و زدم یبینه خودم ب و دمیکش یقیعم نفس و برداشتم

 

 هم تو و اس صحنه سر نجایا کن فک یایبرم پسش از تو باش، اروم سسیه :درون ادم

 تنها یگریباز ک کن ثابت خودت ب کن، فایا یخوب ب نقشتو پس ، نقش نیا گریباز

 .استعدادت بلکه س،ین ات عالقه

 

 واراشید از کثافت و گند و بود یانبار واقع در ک یا یفکستن اشپزخونه از: غوغا

 مقابل رو ییچا ینیس یتصنع یلبخند با و شدم خارج دیباریم

 

 ک و خودم وانیل و گذاشتم کامران 

 کامران به یا عشوه پر لبخند و برداشتم عایسر و گذاشتم عالمت روش اش دهیپر لبه با 

  یلبا ب رو ییچا و زدم

 رهیخ بهم دیباریم ازش شرارت و شهوت ک ینگاه با کامران و کردم کینزد میا قلوه

 . خورد ته تا و برداشت و وانیل و شد

 

 کنم دایپ شربت از یاثرات تا بودم شده رهیخ حرکاتش به یا یدرون استرس و اضطراب با

 ب جز نگاهش با و  بود شده رهیخ دمیسف یپاها به شهوت، و هوس با همچنان اون اما

 .دیکاویم انداممو جز

 



  بود نشست دلم تو یبیعج ترس

 ؟یچ شدیم شروع ها شکنجه هم باز اگه ؟یچ کردینم اثر شربت اگه

  نداشتم طاقتشو گهید من ن ن

 ک همونطور کشمشیم خودم یدستا با خودم بار نیا ارع ، کشمشیم

 

  کشت، هاشو کودکانه و غوغا اون 

 .کامران چون یکفتار جسم در دنیتپ ب بود محکوم ک یقلب قلبش، تو زنمیم چاقو

 

 بشه هوشیب شهیهم یبرا ک کنمیم یکار ای بش هوشیب دیبا ای امشب ارع

 .گرفت ازم رو یزندگ طعم ک ،همونطور رمیگیم ازش رو یزندگ امشب

 

 .کردمیم نگاش منتظر و شدم رهیخ بهش کامران خمار یصدا با ک بودم فکر یتو

 

 تونمینم کنمیم کار هر کن دارمیب گهید ساعت مین ی خوابم،یم من عروسک، نیبب:کامران

 ادیم خوابم بی،عج نیسنگ پلکام بمونم، داریب

 

 اقیاشت از مملو یلبخند با و شد روشن دلم یتو یدیام نور کامران حرف دنیشن با:غوغا

 ... ذوق و

 

 کنمیم دارتیب گهید ساعت مین بخواب تو ارمیب پتو برات رمی،م دل جان باش:غوغا_

 

 ...و زدم یپوزخند رفت قیعم یخواب ب و بست چشاشو کامران:غوغا

 

 .اشغال ینیبب عروسک خواب یتو کفتار بخواب ارع:غوغا_

 



 تولدم واس اتنا ک یا یمشک_زرد چارخونه راهنیپ رفتم اتاق سمت ب عایسر:غوغا

  و انداختم سرم یرو شل مویمشک شال و دمیپوش و بود دهیخر

 

 در سرعت با و برداشتم خفناک و منفور نیزم ریز از مویپشت ،کوله رفتم اطیح داخل ب

 ، زهر همچو تلخ خاطرات هزاران با و میاجبار یزندگ زندان، سلول و کردم باز و اطیح

 .کردم ،ترک زغال همچو اه،یس

 

 اتنا، خونه برم ک گرفتم یتاکس رسوندم، کوچه سر ب خودمو دو با

 .بود همدم ی و غمخوار ی بود خواهر ی بلکه نبود، دوست ی تنها برام که ییاتنا

 

 رفتم کامران اجبار ب من روز اون میدید پارک تو همو که بود شیپ سال 4 درست انگار

 رم،یبگ جنس براش تا پارک

 دوباره و بود شده بد حالم استرس شدت از جنس دنیخر بعد ادمی

 

 جسم قیال ن تو بگن تا بهم بودن اورده هجوم یلنت یها جهیسرگ و سردردها همون 

 .یمردگ ست،یمردگ تو اقتی،ل یستین ام یزندگ قیال تا اروم روح ،ن یاروم

 

 کنارم و نشوند پارک مکتین یرو منو و کرد کمکم افتادم نیزم یرو ک روز اون اتنا

 ... و گرفت طرفم ب اشو وهیابم و کیک و نشست

 

  دهیپر رنگت بخور رو وهیابم و کیک نیا ایب اومم: اتنا

 

 نیا اون یول رمینگ اشو وهیابم و کیک ک کردم سماجت یلیخ بودم یمغرور دختر:غوغا

 نیریش وهیابم که سال چهار روز اون از و کردم قبول تعارفشو ک بود ساده و صاف قدر

 .خورمیم رو یات با یدوست

 

 



 ....و اومدم خودم ب راننده یباصدا لحظه همون

 

 د؟یگفت یزیچ بلع: غوغا_

 

 نیا با یبر ییجا یخواست ای؟یداشت یزیچ یکار وقت هر من شماره نیا ک گمیم:راننده

 .رسونمیم سوت س خودمو ریبگ تماس شمارع

 

 از طونیش و کردم خمار چشامو و زدم بهش یشخندین و گرفتم ازش رو شماره:غوغا

 ...و کردم سیخ لبامو کردم نگاش نهییا یتو

 

  دارم دیخر مارکت سوپر از من ؟اخه یدار نگه نجایا لحظه ی شیم اومم:غوغا_

 

 بانو چشم ب یا: راننده

 

 

 مویپشت کوله و شدم ادهیپ  نیماش از و کردم یا مستانه خنده:غوغا

 اطرافم ب ینگاه رفتم راننده پنجرع طرف ب و انداختم دوشم رو 

 

 و کردم خم پنجرع طرف ب سرمو و دمیکش ابونیخ یشلوغ از یراحت نفس و کردم 

 یخمار متوجه ک گرفتم لبم از یگاز و کردم نگاش خمار

 

 پاش سمت ب اروم و بردم داخل پنجره از دستمو و شدم رهیخ پاش وسط ب شدم چشاش 

 و دیکش یقیعم نفس و کرد باز پاهاشو هم اون و بردمیم

 

 گذاشتم فرار ب پا و زد یداد و دمیکش موهاشو محکم و بردم موهاش سمت دستمو هوی

 و دمییدویم نطوریهم



 خودمو ومدیم طرفم ب ک دمید رو ینیماش نور برگشتم تا کردم،یم نگاه سرم پشت ب 

 نیماش ترمز یصدا با دونمیم تنها خورد، کجا ب سرم دونمینم و نزن بهم تا کردم پرت

 دمینفهم یچیه گهید و شد بسته چشام

 ...بودم یرانندگ درحال_مهام

 ... دادمیم گاز سرعت تمام با بود خورد زمان و نیزم از اعصابم 

 .... تهران کیتار یابونایخ تو روندمیم و 

 

 ... کردمیم یخال بدبخت گاز و فرمون سر امویقرار یب و خشم همه

 ... ناگهان ک

 .... ترمز رو گذاشتم قدرت تمام با پامو و دمید ابونیخ وسط ویکس

 ... کردم یمکث

 

 ?بهش زدم من زدم، لب

 ... شدم ادهیپ نیماش از هول

   نبود یکس یول کردمیم نگاه اطراف و نیماش یجلو ب هراسون و

 

  اب یجو کنار که... جوان دختر ی ب خورد چشمم

 ... بود رفته حال از و بود شده نیزم پخش 

 ...زدم صداش دمیکش صورتش به یدست

 

 ?خانم

 ?یشنویم صدامو

 ?خانم شمام با

 

 ... نداد جواب زدم صداش یهرچ



 .... نیماش تو بردمش کردم بغلش

 ... بودم مردد

 ... کنم؟ کاریچ ایخدا

 

 ... باشم تفاوت یب تونستمیم ن داشتم دردسر حوصله ن

 ... افتادم راه کردم روشن نیماش

 ... انیک به زدم زنگ برداشتم مویگوش

 

 مهام جانم_انیک

 

 ...ایب عیسر لواسون یالیو ب برسون خودتو انیک_مهام

 

 شده؟یچ_انیک

 

  فعال گمیم ایب_مهام

 

 ....شهرم از خارج یالیو تا گرفتم گازشو کردمو قطع یگوش

 

 ... نداختمیم دختر اون ب جلو نهیا از مینگاه مین روندمیم که ینجوریهم

 ... زدمیم غر دلم تو

 

 وفته؟یب اتفاق دیبا یهمچ نمیب ذره ریز ک االن ایخدا

 

 ... چیه ن مارستانیب ببرمش تونمیم ؟ن یچ باشه دهید صدمه اگ

 .... یزندگ نیا به لعنت



 ... الیو در دم دمیرس

 ... شد باز در زدم موتیر

 ... نبود یکس الیو داخل

 

 ...رفتمیم حیتفر یبرا فقط اونجا چون

 ... نتشینب یکس ک نجایا ارمشیب ک نیا جز نداشتم یا چاره و

 

 .... اورد خودم به منو فونیا یصدا ک شدم خونه وارد زدم بغلش

 ... دمید انیک چهره و فونیا سمت برداشتم قدم

 ... کردم باز و در

 

 ... دمید مهام مشوش چهره ک شدم خونه وارد_انیک

 

 شده؟یچ مهام سالم

 

 ... گفتم بودمش خوابونده تخت رو ک یدختر سمت دستم با کردم اشاره_مهام

 ... کردم داشیپ ابونیخ وسط

 ... کنم؟ کاریچ دونمینم

 ... من طیشرا نیا با

 

 هس؟ یکارشه؟کیچ نیبب برو انیک کن کمکم

 ....بره کن شیراه خودت و

 

 ش؟یاورد ابونیخ وسط از ینجوریهم یعنی_انیک

 



 مهام؟ ییا کارهیچ,یامبوالنس تو

 

 ... گفتم کردمو یاخم_مهام

 ... هستم ک انسان

 .... وارید ب گرفتم دستمو و

 .. چهرم تو زدیم موج یکالفگ و

 ... خمارم یچشا تو

 

 ... پرسمیم ازش و کنمیم نشیمعا رمیم باش باش_انیک

 

 ...دادم تکون سرمو و زدم یتلخ لبخند_مهام

 

 گنگ ، دیچیپ سرم یتو یبیعج درد ک کردم باز چشامو یمبهم یصداها دنیشن با:غوغا

 ...و انداختم اطرافم ب ینگاه جیگ و

 

 کجام؟ من:غوغا_

 

 دمیم حیتوض برات بهترشد حالت ، کن استراحت سین خوب حالت فعال:انیک

 

 ینم ادمی ، شناختمشینم شدم رهیخ بهش یچ هر شدم، رهیخ روبروم دختر به جیگ:غوغا

  اومدم خودم ب ناگهان ، باشمش دهید ییجا اومد

 و شدم بلند سرجام از شتاب با شده نگرانم یات االن تا حتما ک اومد ادمی و

 ب توجه یب 

 

 دهیکش شدت ب دستم ناگهان ک رفتمیم یخروج در سمت ب سرم پشت مبهم یصداها 

  روبروم دختر ب مبهوت و مات و گفتم دستم درد از یاخ و شد



 

 شدم رهیخ زد،یم حرف کالفه و یعصب و دادیم تکون هوا تو دستشو ک

 

 ?عجله نیا با کجا_مهام

 

  منتظرم دوستم شیپ برم دیبا ؟ کجا یچ ینی:غوغا

 ...کردم رید یلیخ تااالنم

 

 ... زدم لب تیجد با و زدم یشخندین کردم، یمکث_مهام

 ... یریم نییپا یندازیم سرتو سین لهیطو نجایا

 ....بشه روشن فتیتکل تا ن،یبش برو

 

 ...و گرفتم لبم از یگاز باحرص روبروم دختر یگستاخ دنیشن با:غوغا

 

 نکنم ای کنم چکار ک یکنیم مشخص فیتکل من برا ک یهست من یک شما: غوغا_

 ... شده رمید برم دیبا ؟یدیفهم برم خوامیها؟م

 

 ... یمن خونه داخل فعال_مهام

 ...... پس

 

 ... گفت و حرفم وسط دیپر و بدم ادامه نذاشت انیک

 

  برمتیم من یبخوا هرجا خانم شما، بسه_انایک

 

 ...اژانس ب دیبزن زنگ من برا لطفا برم تونمیم خودم من ستین یازین:غوغا_



 

 ... خانم نیبب_مهام

 .... یول برو یهررر یبر یخوایم ک یقبرستون هر و یهست یک هر

 ، من گردن وفتهیم خونت بشه تیکاری منو، خونه در دم یبرس اگ

 

 ریغ خودت با انتخاب برسونتت دوستم بزار ای برو شد خوب حالت ، سرجات نیبش پس 

 ...زارمینم نیا

 

 کردن روشن رمیز تینامید کردمیم حس ، شدمیم منفجر داشتم حرص شدت از:غوغا

 یپرو دختر ب خطاب دمیکشیم یعصب یها نفس ک همونطور و زدم کمرم ب دستامو

 ...روبرم

 

  ؟یزاریم شروط و شرط من برا دمیفهم درست من االن: غوغا_

 ؟ یهست من یک شما

 

 چون ،یاوک التیو یاورد منو ستمین بچه من محترم ظاهر ب خانم نی،بب جالب عجب 

 من ب یخواستیم

 

... یعزرائ صحبت هم دیبا باشم ها یحور نیهمنش ک نیا یجا ب االن متاسفانه و یبزن 

 ب پس رمیبگ میتصم خودم برا تونمیم سالم 18 من همه از دوم و باشم نجایا زیچ ینی

 یباش نداشته یکار من ب نفعتون

 

 سال؟18 هه_مهام

 ... یکن تجربه تا کوچولو خانم مونده هنوز یدیرس یقانون سن به تازه

 

 ... برمشیم خودم گفتم انیک به کردم رو

 ... بشه شر خامینم



 ...برمشیم خودمم کردم داشیپ خودم

  

 ... کن اعتراض خواست دختر تا

 ... سسسیه گفتم سمتش گرفتم انگشتمو

 ...یریم خودم با یبر یخوایم اگ

 

 دونستمیم خودم همه از تر مهم و بودم سالح خلع و نداشتم یراه کردم فک یچ هر:غوغا

 مثل قایدق ک یوش زشت کریپ غول یسگا اون از یچ مثل من اخع گمیم چرت دارم

 . داشتم ترس بودن صاحبشون

 

 شششیا بود ترم یوش اما کوچولو ها کمی ، کمی فقط بود تر خوشگل صاحبشون البته

 با هم ادمارو خوانیم پولدارا نیا واقعا ع؟یک کرده فک نکبت یریم خودم با یبر یخوایم

 ...هووف بخرن پول

 

 .... وفتیب راه_مهام

 زدم داد و رونیب خونه از زدم برداشتم مبل رو از کتمو

 

 ... دارم کارت امیب من تا ،باش یمرس انیک_ مهام

 ...ومدیم من سر پشت غرغرکنان دونستم،ینم اسمشم که دختر اون 

 ....میشد نیماش سوار

 ....میرفت و گرفتم گازشو زدم و در موتیر

 

  ؛ بودم رهیخ رونیب ب پنجره از و بودم نشسته نیماش یتو:غوغا

 به یرکیز ریز ینگاه ، نداشتم رونیب ب یواضح دید و بود یدود شمیلعنت ها پنجره

 بود گرفته خندم ژسش از و انداختم یوش یهاپو

 



 شششیا کنم خراب نشویتریو و داد هیتک پنجره ب ک یدست ریز بزنم داشتم دوس بیعج 

 یانگار اخماش اون با ومدیم بدم بشر نیا از من چقدر اصال نگیمدل کردع فک

 کنمینم خرد اعصابمو بهش فکر با نمیا از شتریب نداره ارزش کن ولش ،اصال طلبکارع

 ...واال

 

 ... کردم هل و اومدم خودم ب صداش با ک زدمیم غر نطوریهم

 

 خودشو حد و شنومیم فهموندم بهش و کردم نگاش نیماش جلو نهیا از یاخم با_مهام

 ... بدونه

 ... زدم لب و

 خونت؟؟ ادرس

 

  باش زعیچ ؟ یچ ها:غوغا_

 

 به و برداشتم میپشت کوله یجلو پیز از و بود داده بهم یات ک یداشت ادی برگه:غوغا

 ...و گرفتم طرفش

 

 ادرس نمیا:غوغا_

 

 .... روندم ینشون اون سمت به کردمو نییتع رمویمس و... گرفتم ازش کاغذ_مهام

 ... کردمیم فکر خودم با همونطور

 

 ..... ک تهران شهر تو اونم شب موقع نیا دختر هی

 کنه؟یم کاریچ تنها

 ... نداره خانواده

 ره؟یم داره کجا ب ما جامعه



 

 سرش ییبال چ نبود معلوم کردیم جمعش ابونیخ وسط از یالش ی من، یبجا اگ

 .... ومدیم

 

 ... زدم لب ستادمویا ، ادرس اون خونه در مقابل دمویرس

 ...دییبفرما

 

 تعجب با و کردم چک رو خونه پالک شدم ادهیپ نیماش از و کردم یلب ریز تشکر:غوغا

 ؛ شدم رهیخ روبروم خونه ب

 

 خونه نیچن یتو ک باش یحد در کردمینم فک اما خوبع نایا یات یمال وضع دونستمیم 

 .باشن ساکن یا

 

 یات بودم منتظر و زدم  و فونیا ، رفتم فونیا سمت ب و انداختم دوشم رو مویپشت کوله

 هم باز یول فشردم و زنگ دوباره بود دهیفا یب زدمیم زنگ یچ هر اما برداره و فونیا

 نایا مامانش تنهاس بود گفته نکرد باز درو

 

  بگردم تا بمونم نجایا رو دوهفته نیا هم من برنگردن، دوهفته تا بود وقرار شیک رفتن 

 .کنم دایپ یزیچ یمسن فرد از یپرستار

 

 شمارع دختر ب توجه یب بود نرفت و بود نیماش تو هم هنوز دختر اون برگشتم عقب ب

 ، نداد جواب هم باز گرفتم بار ده.... بار 3بار، 2بار، 1 نداد جواب اما گرفتم، رو یات

 و خورده رو یکوفت یها قرص اون باز نکن باش؛ افتاده یاتفاق براش نکن شدم نگرانش

 ؟ شده بد حالش

 

 بودم، نزده زنگ هنوز و گذاشتم زنگ یرو دستمو دوباره و رفتم فونیا سمت ب

 یرو یسرد عرق و زد خی پام و دست باخوندنش و کردم باز و اس ، اومد برام یجیمس

 .نشست کمرم



 

 مسبب و خورعیم قرص یات میشد متوجه ما نباش، یات دخترم بر و دور گهید:ناشناس

  یهست تو یات یخطاها همه

 

 اون چون نشنوم اسمتم گهید یشیم ما دختر کیتحر باعث و یستین دار توخانواده چون

 .قانون دست سپارمتیم ک وقت

 

 ختمینر اشک اما ، شکست دلم:غوغا

  صاحبانش ک یقصر ب ، شدم رهیخ روبروم قصر ب و زدم یپوزخند تنها

 .کردنیم فرهنگ و تیشخص یادعا و داشتنیم بر قدم گرانید شکسته دل یرو بر

 و گرفتم فاصله خونه از حرف یب

 ....داشتمیم بر قدم توجه یب 

 

 و داخل بره بازشه در که دختر اون ب بودم دوخته نگامو بغل نهیا از نیماش داخل_مهام

 ... برم راحت الیخ با من

 ... باشم تفاوت یب تونستمینم

 

 ... برم و بزارم توجه بدون تونستمینم

 ... نرفت موندمو منتظر

 ... قدماش با کنهیم متر ابونویخ و دارهیبرم قدم داره دمید ک

 .... زدم لب شدمو ادهیپ نیماش از کردمو تعجب

 

 ?کجا

 ?نبود نجایا خونت مگ

 



 هم کنار از که بودم رهیخ ییها نیماش ب دمیشنینم یچیه و رفتمیم راه نطوریهم:غوغا

 ن که ییها ادم گذشتن،یم کنارم از تفاوت یب چ ک من یزندگ یها ادم مثل گذشتنیم

 ادم شن،یم گرانید اعمال و یزندگ یقاض و لیوک اما قضاوت ن خوندن وکالت درس

 دارن حکم یاجرا ب لیم و اقیاشت بلکه ندارند گذشت یا ذره ک ییها

 هستند یخوب انسان ن ک ییها ادم

 

 تیشکا ها راه سر بر ، کنندیم قضاوت راحت ک ییها ادم ،یخوب لیوک و یقاض ن 

 .کندیم نابود مارو انان راه ک یحال کنند،دریم

 

 ، ساختم نفس عزت رونیب در و شکستم درون در االنش تا غوغام من ستین یمیب ییه

 بازمینم و نباختم هنوز ، ن مردم ب اما باختم روحم ب ، باختم خودم ب

 

 اخم با یا یکن خرد اعصاب بوق دنیشن با ک بودم خودم با زدن حرف حال در نطوریهم

 ...و بود داده نییپا و نیماش شهیش ک دمید رو یمرد و برگشتم صدا طرف ب

 

 رم؟یبگ وقتتونو تونمیم بانو:پسر

 

 بود میروح عیتخل برا یخوب دیص کنم فک دمیکشیم زبانه اتش همچو و بودم یعصب:غوغا

 

 ناموس یب ریبگ خودتو ناموس وقت برو:غوغا_

 

 دارم دوس گستاخ مادمازل اوه:مرد

 

 نکردم ابادت تا نجایا از گمشو گفتم: غوغا_

 

 یرو ک یدست با ک دادم ادامه راهم ب رفته ک نیا الیخ ب و شد ساکت مرد:غوغا

 ...و زدم یغیج نشست ام شونه



 

 ها؟ یزنیم دست من ب یحق چ ب اشغال کثافت:غوغا_

 

 ؟ بدم بهت یخوب پول دمیم قول باش اروم سیه:مرد

 

 مچ گرفتم رو پسر دست سمتشون دمیدو و کرد مشوش منو دختر اون غیج یصدا_مهام

 .... نیزم ب دمشیکوب و دمیتاب دستشو

 

 ... زدم لب بود کرده داغون روحمو و جسم ک یخشم با

 ... جامعه نیا ب شده دهیر نینبرد یمردونگ از ییبو که شما امثال

 

 ریتقص گنیم رنیگیم ما سمت انگشتشونو ادیم سرش یچ هر ک ییا جامعه نیا به

 . ییتو

 .... کنمیم مردمش و مملکت نیا یبرا تالشمو دارم ک یمن

 

  کننننن ولممممم دستممممممم اخ اخ_

 

 .... نشونیماش سمت دادم هلش_مهام

 ... کنن گم گورشونو کردم اشاره انگشت با و

 

 ....  گذاشت فرار ب پا ترس از و

 .... گفتم دختر اون به زدم زل بود کرده یوحش خمارمو یچشا ک یخشم با و

 مرگته؟ چه

 

 خونت؟ یبر یخواسسسستینم مگ



 

 ؟یرینم چرا اوردمت

 

 ... نیهم مثل همتون دخترا شما

 .... خادیم دلتون کال

 ابون؟یخ تو یبزن پرسه ینر خونت دیبا چرا ییتنها شب موقع نیا وگرنه

 ....نیدیم تعفن یبو همتون

 

 دختر ب ینگاه ، بود شده ختهیام هم در ک یحرص و ترس و تیعصبان با:غوغا

 ....و کردم روبروم

 

 ؟؟؟ ها یزنیم یحرف نیچن یحق چ ب هههه میدیم تعفن یبو دخترا ما ؟یگفت یچ:غوغا_

 اما نداشتن، دوس و تعفن نیا ک یدید رو ییدخترا بار چند حال ب تا ؟ یهست یک تو

 شدع طیشرا

 

 ک هستن طیشرا و اون ، دفاع یب و سالح یب یسرباز ب ارنیم هجوم ک یجنگ سپاه 

 ، کننیم متعفن و اون

 

 یدیم حکم خودت برا ک یدونیم یچ من یزندگ از تو ها؟ یدید دفاع یب دختر تا چند 

 برچسب ک

 

 ؟ ارع متعفتم من ، یزنیم نیننگ یخاک کره نیا مظلوم یدخترا تمام ب یهرزگ 

 

 ک ی،من نشم طیشرا یاجبار یتعفن ریاس یانتخاب صورت ب تا ختمیگر خونه از ک یمن 

 ب یمخالف جنس زیبرانگ تعفن شهوت با هام کودکانه تمام میکودک دل یتو

 



 کفتار کی طرف از رو یاجبار شدن لمس اگ میکودک دل تو ک یمن ، شد دهیکش تعفن 

 .رفتمیپذیم یبدن هیتنب و لنگیش و داغ قاشق دیبا رفتمیپذینم

 

 خون ب دزد شد؟بیم یمنته یچ ب هات کابوس تیکودک دل یتو تو ها؟ یفهمیم یچ تو

 .یکارتون یها تیشخص ب اشام؟

 

 جسمم دنیدر دنبال ب ک ییدستا و بود کابوسم مرد برهنه جسم یسالگ 7 تو من اما

 .بودن

 

 خواب از نیخوایم یک چشمتون تو عقلتون ک تیکوفت جامعه مردم و تو امثال و تو

 دختر اون سین جنده و هرزه قطعا رونیب خونه از زنیم یدختر ک دیدارشیب یخرگوش

 پناه یب دیشا

 

 ندارع، قضاوت یجا نباش پناهگاهش اش خونه ک پناه یب یدختر 

 ندارع هم زدن برچسب برا ییجا

 دارع دادن پناه یجا تنها دختر اون

 

 ، ندونستنش سزاوارم شبم کی برا یحت دوستم خانواده شیپ نیم چند یدید ک یپناه

 .بسنجن ظاهر و پول با ،ن بسنجن درست باطن و تیانسان با دیبا ک یپناه

 

 ن دیدار نامشو و جسم تنها یادم از ک نما نقاب یها ادم یتو از حالم چون برو هم حاال

 .خورعیم بهم پاکشو ذات

 

 ... لباش ب بودم شده رهیخ_مهام

 .... خوردنیم بهم تند تند ک ییلبا

 .... چشاش ب شدم رهیخ و گرفتم لباش از نگامو

 ...شیرنگ یچشما



  

 ... نداختیم نفر ی ادی منو چقدر

 ... ادیب بدم همه از شد باعث ک یکس

 ... بشم نیبدب همجنسم ب نسبت شد باعث ک یکس

 ... شد باعث ک یکس

 

 ... بزنه حرف فکر بدون و نهینب زویچ چیه مهام

 .... گرفته خشم و اعصابم افسارمو

 .... کردم حفظ مویخونسرد

 .... گفتم خودم با و دادم قورت دهنمو آب

 ..یدونیم من از یچ تو

 

 ....یلییییخ میبد ادم من اره زدم لب مقابلش

 

 .... یایب من با دیبا پناه یب خانم_ مهام

 ... بشه روشن فتیتکل که یموقع تا حداقل

 

 .... تو مثل یجوان دختر واس سین امن شهر نیا

 .... کن انتخاب حاال

 ... یبش یالش عده ی شکار یخوایم

 ?یکن تحمل منو ای

 

 دونستمینم ازش یاسم یحت ک یدختر ، بودم رهیخ روبروم دختر ب:غوغا

 یناج و اون دیبا بود؟ یک دونستمینم

 



 یزندگ سراشپز اما نداشتم شتریب سال 18 ، دینام نما نقاب ادم کی ای دینام ی،حام دینام 

 ثابت بهم ک بود کرده میزندگ یچاشن رو ییشامدهایپ

 

 شدن ریاس و شدن موش یول رعیگینم موش خدا یرضا محض یا گربه چیه بود شده 

 .مرد یها گرگ یها چنگال توسط اسارت ب  داره شرف دختر، یها گربه یها چنگال

 

 ...و دمیکش یقیعم نفس

 

 ؟یکنیم کمک من ب لیدل چ ب اصال کنم؟ چکار ات خونه امیب: غوغا_

 

 .... ادینم خوشم ترحم از چون کنمینم ترحم نباش نگران_مهام

 ... خامینم ازت میکار

 ... ماس جامعه مردان چندبرابر رتشونیغ ک یزنان هستن هنوز چون کنمیم کمک بهت

 

 .... کننیم سلب تو امثال واس تیامن ک یینرا نیهم

 ... انسانم کی چون کنمیم کمکت

 ..... ایب همراهم زدم لب و برگشتم و گفتم نویا

 

 ... نشستم منم و نشست نیماش داخل و اومد من سر پشت دختر اون

 ... گفتم و

 

 ... بشه مشخص فتیتکل تا این رونیب خونه از فقط

 ... خوامیم ازت نویهم

 

 .... افتادم راه کردمو روشن نیماش



 ... بهم ختیریم روانمو خاطرات مرور

 ... نییپا دادم نمویماش شهیش

 

 .... صورتم و سر ب بخوره هوا تا

 روندم بود کرده روشنش من نیماش یچراغا فقط که روم ب رو کیتار جاده ب رهیخ و

 ....الیو تا

 

 مقصد ب تا کردیم یرانندگ حرف یب هم دختر اون ، دادم هیتک پنجره ب سرمو:غوغا

 ، مقصد ب دیرسیم منم سرنوشت و یزندگ کاش یا ، میبرس

 .یمردگ و یسرافکندگ روز هر ن ،یزندگ نام  ب یمقصد

 

 مقابل در سکوت یبرا یصبر ن داشتم دنیجنگ یبرا یتوان نجنگم،ن گهید داشتم میتصم

 .ها یسخت

 

 . ندارم پرتاب و سخت یزندگ تحمل ندارم، تاب گید غوغا من

 

 یحام ،بدون همراه بدون ادهیپ یپا با االن تا کردمیم رها خودمو دیبا

 .کردم یط مویزندگ بیونش فراز پر ی جاده 

 

 جاده در میناج یپا ب پا و یحام و پا هم با رمیگیم میتصم یانتخاب طور ب بار نیا

 .بردارم گام میزندگ

 

 ب دنیرس تا گرفتم میتصم و بستم چشامو ، خواستیم خواب دلم خسته یلیخ بودم خسته

 .بخوابم خونه

 

 ... بود دهیخواب باز دهن با ک یدختر ب افتاد نگام و شدم الیو کینزد_مهام



 .... شدم باغ محوطه وارد زدم در موتیر... زدم یشخندین

 .... ومدیم نمیماش سمت ک دمیدیم انیک هیسا و

 

 ... شدم ادهیپ و داشتم نگه نیماش

 

 ... زدم لب دموید دختر اون و کردم نیماش داخل نگاه_انیک

 

 ?شینبرد مگ هس هنوز نکیا عه

 

 ... مونهیم خودم شیپ_مهام

 

 ?یچ یعنی_انیک

 

 ... خستم یلیخ نکن بحث باهام خدا تورو_مهام

 ... نجایا بفرس اعتماد مورد خدمتکارا از چندتا فردا یول تو برو

 ... بسالمت برو

 

  جان مهام باش_انیک

  فعال

 

 ... دختر اون موندم من رفت انیک_مهام

 

 ... نازش صورت ب شدم رهیخ و کردم باز عقب نیماش در

 ... پاشو زدم صداش

 ...پاشووو دختر



 ...و شدم داریب ییصدا دنیشن با و کردم هل:غوغا

 

 ع؟یچ ، یچ ها:غوغا_

 

 ... میدیرس پاشو_مهام

 

 ....خونه سمت ب برداشت قدم من سر پشت الود خواب و خمار یچشا با

 ... یاتاق سمت کردم شییراهنما میشد ک وارد

  زدم لب و

 ... شما اتاق نیا

 ... هس داخلش یهمچ

 ... چیه ن یکن کار خوامیم ازت ن

 

 باشه؟ نکن صحبت یکس با و باش اتاق نیهم داخل فقط

 

 ....ارهیب برات فرستمیم خدمتکارمو یداشت الزم میهرچ

 

 ...میکنیم تحمل همو مدت ی

 

 دختر ب یحس یب نگاه غرورم شدت از اما شدم زده شگفت روبروم اتاق دنید با: غوغا

 ...و انداختم روبروم

 

 .کنم کار خوامیم من فقط ، ممنون اومم:غوغا_

 

 ؟یکن کار یچ یعنی_مهام



 ... یخارجش خونه از یتونینم

 گم؟یم یچ یهست متوجه

 

 شم، خارج تونمینم یچ ینی:غوغا_

  ینگرفت ک یریاس خوامیم عذر یلیخ

  نیچن بهم نفسم عزت و غرور من

 باشم یکس منت ریز دعینم یا اجازه

 

 من جانب در یتیمسئول شما کنمینم فک چون بخوابم، نخورم کاریب اما کنم یکلفت حاضرم

 یباش داشته

 

 ... انداختم پاش و سر ب  ینگاه مین و وارید از گرفتم دستمو_مهام

 ؟یکلفت

 ؟یاینم در پا از

 ؟یبلد یاشپز

 ؟یبلد یدار خونه

 ه؟یچ هنرت

 

 کرد،یم یاشپز خودش بود زنده مامانم ک شیپ دوماه تا چون ستمین بلد یاشپز:غوغا_

 ستمین بلد هم خونه کار

 

 بعد کن سلطنت اس خونه یوقت تا دیبا دختر داشت دهیعق مامانم و بودم خونه دونهی یکی 

  کرد فوت ک هم

 .اورد یم منم واس خوردیم غذا کار سر کامران

 

 بشه ختم دادن یسبز قرمه بو و  یدار خانه ب قطعا، دختر کی هنر کنمینم گمان و



 خوبع میریادگی ،قوه رمیگیم ادی گهید ستین یا چاره خب یول

 

 ... و مادر کنه رحمت خدا_مهام

 !اما

 ... هیدار خونه و یاشپز داشتن ادی ب دختر هنر نگفتم من

 

 پس از بتونن تا باشن بلد دیبا همه بلکه ، ستین مونث مختص داشتن ادی و هنر نیا

 ... انیبرب خودشون

 

 ... نکهیا من حرف یول

 ؟یباش بلد دیبا شهیم کارت یادعا ک تو

 ....خب لهیخ

 

 ...یهست من یبرا اوردن غذا مسئول تو

 ... دمیم هم مزد بهت

 ... کنندیم خدمت چون دمیم مزد بهشون و کننیم یزندگ خونم تو کییخدمتکارا هستن

 

 ... همونا مثل توام

 ... ریبگ مزدتو و کن کار

 

 ?یاوک میشیم حساب یب گید

 

 اما دمیم انجام رو یگفت ک یکار نیا من م،ینکن استفاده خدمتکار لفظ از بهتر: غوغا_

 دلم جان یبد نسبت من ب و خدمتکار واژه ندارم دوس  خب؟ اریبس کارمندت شمیم من

 



 !!دلم جان گفت یوقت چرخوندمیم دندونام دور زبونمو_مهام

 ... مزخرف

 ... رفتم گرفتم رامو جواب بدون

 

 .... گرفتم دوش رفتم و کندم تنم از لباسامو

 ....پسرونم و یمشک یموها یال دمیکشیم دست دوش ریز و

 

 یوش خان رفتن از ک یوقت: غوغا

 دمیچرخیم تواتاق و کردم باز موهامو کش و بستم و اتاق در شدم مطمئن

 

 بود کروفونمیم مثال و بودم برداشته رو مو برس و رچرخوندمیم ها وونهید مثل موهامو

 ... یخاص ژس با و بودم ستادهیا نهییا یجلو و

 

 ؟ دیشنویم منو یصدا: غوغا_

 تهران قصر در غوغا از

 یصکص بدع قرش ایب حاال

 یعشق چقد تو خدا اخه

 یصکص دمیم قرش حاال

 جووون جووون

 

 ... و دمیپریم نییپا باال و رفتم تخت یرو ب

 

 محاله محاله یخوشبخت همه نیا و من:غوغا_

 

 الهیخ الهیخ ی داشتن ینطوریا اتاق



 

 باحاله ، باحاله چه اخ ان، یواقع اهامیرو حاال

 

 پروازه پروازه حال در ابرا رو غوغا

 

 

 یروح عیتخل بعد و تخت ب دمیکوبیم مشت ذوق با و دمیکش دراز تخت یرو:غوغا

 ...و شدم رهیخ سقف ب و گذاشتم سرم ریز دستمو

 

  شدم سقف صاحب منم باالخرع یدید ، جونم یمامان ،یمامان:غوغا_

 گفتمیم ارزوهام از برات ادتی یمامان

 

  بش ارزوهات همه ادیب رتیگ پولدار شوهر ی شاالیا یگفتیم توهم

 شوهر یلنت من گفتمیم غیج غیج با و خوردمیم حرص ،منم هات داشته

 

  بزار حداقل کنم،ینم یزندگ هم یانتخاب ومدم،ین ایدن ب یانتخاب ک ،حاال خوامینم 

 . ببافم ایرو یانتخاب

 

 شد؟یچ یکرد شوهر دوتا ک تو من، یاهایرو وسط ننداز رو یکوفت شوهر لنگ نیا یه

 ها؟ بسازع بخواد من شوهر ک ساختن یچ برات شوهرات

 

 بسازع و تیموفق یها پله خودش دیبا باش، خودش سرور و اقا دیبا ادم باوو هیچ شوهر

 لباس از هم تو و ؛ بسازع نردبون شوهر از ک ن

 

 دستتو ایب گفتمیم منم ، ینیبب من تن تو یا زنده تا یدار ارزو ک یگفتیم یا یعروس 

 هیکرا برا میایم عصر شوهرم با گمیم کنم،یم پرو عروس لباس مزون ببرمت رمیبگ



 

 ک بزنم گول دلمو تونمینم منم گفتمیم دل تو منم بزنم گول تونمینم ک دلمو یگفتیم هم تو

 .باش کنارم هام کابوس پسر ، اهامیرو دختر یجا ب

 

 قصر مثل ک نیا برا فقط ن اس خونه اسمش نجایا نیا مهم یمامان کن ولش رو نایا ییه

 ن نجایا ک نیا برا ن، ها

 

 و کامران چون خوب یلیخ نجایا ی،مامان دارع زیه درنده یها چشم ن دارع گرگ 

  ، ندارع کامران امثال

 

 . عیکاف ارامشم یبرا نیهم ، ندارع یالش و زیه خان ی،ول دارع یوش خان

 بوس بوس ریبخ ،شب بخوابم خوامیم داشتم یپرتنش شب ام خسته یلیخ من مامان

 

 ... موهام نیب دمیکش حوله و رونیب اومدم حموم از_مهام

 .... کردم خشکشون و

 ... دمیپوش مویورزش لباس و گردنم دور انداختم حوله

 

 .... کارم زیم پشت نشستم و کردم درست قهوه فنجون ی خونه اشپز سمت افتادم راه

 

 ... مشاورم ب زدم زنگ برداشتم مویگوش

 .... گفتم و

 ن؟یخوب سالم

 

 دییبفرما زاده یقاض خانم سالم_مشاور

 

 ... نیاریب در و نفر ی آمار برام خوامیم_مهام



 ... فرستمیم عکسشو

 .. خوامیم اطالعاتشو کل

 

 ... بدن بشویترت گمیم باش_مشاور

 ... دیکن لیمیا برام عکسو

 

  ممنون باش_مهام

 

 .. خونم ینایدورب کردن چک کردم شروع و کردم قطع یگوش

 .... دختر اون چهره و

 

 .... مشاورم یبرا فرستادم عکسشو و چکارس و هیک بفهمم بود هدفم اره

 ... کارم دادن انجام از بعد

 

 ....کردن مطالعه ب کردم شروع و مبل رو شدم لش و حال تو رفتم برداشتم مویدفاع

 

 ... اورد خودم ب منو میگوش زنگ یصدا و گذشت یساعت چند_مهام

 ... دادم جواب عیسر دمید ک مشاور اسم 

 ... فرستاده برام دختر اون اطالعات کل ک گفت بهم و

 .... بمونه محرمانه دیبا کردم دیتاک و

 

 ... کردمو قطع یگوش

 ... کردم بازش و  برداشتم تاپ لپ

 ....چشمام مقابل اومد جوان دختر اون یوگرافیب کل و شدم لمیمیا وارد

  



 ... ییایار غوغا

 ... محمد فرزند

 ....خوندمیم خوندمویم

 

 منگ و جیگ و شدم داریب خواب از دیچیپ دلم یتو یدیشد درد که بودم خواب: غوغا

 تا رفتم نییپا ب بود تنم ک یتاپ همون با و دمیکش یا ازهیخم ؛ نشستم تخت یرو

  داکنمیپ و سیسرو

 

 یط رو ها پله نطوریهم فتم،ین ها پله از تا بودم گرفته ها نرده از و بود بسته چشمام

  از ن،یزم بخورم خواستمیم و شد یکی پله دوتا هوی ک کردمیم

 ک یپسر دنید با و گرفتم ها نرده

 

 طرفم ب شخص اون و دمیکش یفرابنفش غیج بود نشسته کاناپه یرو ب من ب پشت 

 شدم رهیخ بهش تعجب، تینها و قابلمه همچو گرد یچشما با و برگشت

 

 .... غوغا ب شدم رهیخ و شدم بلند جام از افتاد دستم از تاپ لپ یکس غیج یصدا با_مهام

 .... قلبم رو گذاشتم دستمو

 .... نزدم یحرف و بهش رهیخ و

 

 ... موهاش و رفت لختش و دیسف بدن سمت نگاهام

 .... کردنیم ییخودنما کمرش تا ک ییموها

 .... زدم لب ازش گرفتم نگامو و کردم سیخ لبمو

 

 غوغا؟ هیچ

 ؟یزنیم غیج چرا

 !؟یدار الزم یزیچ



 

 دایپ و کامران نکن یوا. دونیم کجا از منو اسم غوغا گف دمیشن درست یییچ: غوغا

 کارو نیا تونینم نچ دمیرس یقانون سن ب من تونینم نع ، بده لشیتحو منو خوادیم کرده

 بودم شده رهیخ کوتاهش یموها اون و لیاستا به حرف یب و کردم باال و سرم بکن

 

  ب کوتاهش یموها ک هرچند ، عیوش خشن فرد همون فرد نیا ، شدینم باورم

 شده یخواستن یحساب شیمشک گشاد لش لباس اون با و بود افزوده تشیجذاب و یگر یوش

 یباز موهام نییپا با ک همونطور و زدم یبینه خودم ب چه من ب البته اومم ، بود

 ... کردمیم

 

 سیسرو برم خواستمیم ینی زع،یچ اومم:غوغا_

 

 .. ؟یشد رهیخ ینجوریا یدید جن مگ_مهام

 ... برو

 ... ایرینم رژه خونه تو وضع نیا با فردا از درضمن

 

 ... بپوش دهیپوش لباس ی

 ....برو حاال

 

  ؟ عیقانون چ نیا ؟ بپوشم دهیپوش لباس خونه تو دیبا چرا وا:غوغا_

 ؟ینظام حکومت نجایا مگ

 ...سین یاجبار سلولش یتو حجاب هم زنان زندان واال

 

 ... کنندیم دیخر میدار ،مرد میدار باغبون نجایا_مهام

 ... کارمند خانم جمله از و

 سشون؟یرئ جلو رنیم راه تاپ با کارمندا حاال تا هیک از



 

 ... نرو راه من اعصاب رو جان دختر برو

 بدون خودتو حد

 

 ؟یمتوجه ها ینداد نشونم و سیسرو یول ، باشع ااا: غوغا_

 

 ...چپ سمت سالن اخر_مهام

 

 ممنون یاوک: غوغا_

 

 ...و برگشتم هوی ک رفتمیم سالن سمت ب: غوغا

 

 ؟یدونیم کجا از منو اسم پس!!  باشم گفته بهت اسممو ادینم ادمی یراست فقط:غوغا_

 

 ... گفتم زدمو یشخندین_مهام

 ... دونمیم تویهمچ من سهله که اسم

 ....دارم کارت ایب برو

 

  شد جالب موضوع واوو: غوغا_

 .فعال خب اریبس

 

  رونیب اومدم سیسرو از و زدم صورتم ب یاب و شستم دستامو: غوغا

 ..و نشستم کاناپه یرو روبروش

 

 شنومیم خب،:غوغا_



 

 ... گرفتمیم تنش از نگامو من و نشست مقابلم_مهام

 ...بده دست بهش یامن نا حس بشه باعث من هدف یب ینگاها خواستینم دلم

 

 ... باشم یخوب نیام تونمیم نجاستیا ک یوقت چند نیا حداقل

 ... زدم لب اروم

 

 !نیبب

 ... ییایار غوغا خانم دونمیم تویهمچ من

 

 .... و هیک مامانت هیک بابات یهست یک دونمیم

 ... اوردم در تمیناپدر امار یحت

 ... مادرت مرگ یبرا متاسفم

 هست؟ تیپدر نا فقط ایدن نیا تو

 ؟یکنیم فرار ازش چرا پس ، شماس پدر یجا اون

 ?بدونم دیبا من

 

 ...و کردم هم تو اخمامو داد نسبت کفتار اون ب ک پدر نام دنیشن با:غوغا

 

 نده نسبت من ب پدر لقب با و کفتار اون وقت چیه گهید:غوغا_

 کی حکم فقط من برا اون نبود، هم یناپدر کی یحت من یبرا نبود، پدر من یبرا اون

 داشت خواهد و وداشت کفتار

 

 ای پدرم و مادر ازدواج و یزندگ از ، بگم برات یچ از اصال ، بگم برات کجا از دونمینم

 .کامران با شیطیشرا ازدواج



 

 بگم برات پدرم و مادر از بزار

  بودن مخالف لهیقب دو از من پدر و مادر

 بودن تشنه گهید هم خون ب بودن خان ک بزرگام پدر

 

 با ک کنن ازدواج هم با خوانیم.  شنیم هم دلباخته و عاشق پدرم و مادر اواسط نیا

  دیشد مخالفت

 

 همه ب کردن، یزندان ب ، یکار کتک ب گیم مادرم ، شنیم روبرو لهیقب یها خان 

 اما ارنیم در هم عقد ب گرنشونیم هم با یوقت کنن،یم فرار باهم ک نیا تا دهیرس یچ

 سراغ وقت چیه گهید و کنن ترک رو لهیقب دیبا گنیم

 .نرن ها خان ی خانواده و ها خان 

 

 شونیزندگ تو  ک ینور و دیام نقطه تنها بود سخت یلیخ شیزندگ طیشرا گفیم مادرم

 عمق تا و شدهیم تر تازه روز ب روز ک بوده دلشون یتو عشق و من وجود داشتن

 .بودع دوانده شهیر دلشون و جون

 

 شونیزندگ یکم خب و کرده دایپ یبهتر کار پدرم اومدم ایدن ب ک من گفیم مادرم یحت

 .داریناپا و بوده موقت نایا همه اما افتاده روال رو

 

 .رعیمیم درجا و کنیم سقوط داربست یباال از بود سالم4 یوقت پدرم

 شتریب سال 23 بوده، جوون متحرک مرده ی تنها ، مرده پدرم مرگ بعد گفیم مادرم

  یزندگ گذروندن برا اما نداشت

 

 زیه نگاه هزاران تحمل و ریتحق هزاران وجود با کردیم یکلفت ها خونه تو

 یزندگ اما نداشت دوسش کنیم ازدواج کامران نام ب یمرد با مادرم ک بود سالم 5 

 بوده سخت ندارن رو مطلقه زن کی رفتنیپذ تیظرف ک یا جامعه یتو مرد بدون



 

 یلیخ دمیترسیم کامران از اولم از من

 ریز با داغ قاشق با چاقو با ترسوندیم منو شدیم کمینزد کامران نبود خونه مادرم یوقت

  باش بچه دختر کی کابوس تونیم ک ییزهایچ همه با کیتار نیزم

 

 بودم بچه دختر کی من داشتم ترس مردن از ، دمیترسیم چون زدمینم یحرف مامانم ب

 کردمیم درک و مرگ از ترس یول دمیفهمینم دیتهد

 

  کردمیم حمله بهش گهید شد شتریب نفرتم نا،یا 12 سن شدم ک تر بزرگ

 ادیب بر پسم از تونستینم و بود شده یا خفه معتاد کردمیم مقاومت

 

 بهم حالمو زنش بهم حال زیه یها نگاه اما باش داشته یکار بهم نتونست گهید اون بعد

 مادرم با من وجود خاطر ب یحت باز بچه دمیفهم ها بعد زدیم

 

 خواب از پام زدن مک و یسیخ حس با بودم خواب ک شیپ ماه کی یحت کردع ازدواج 

 بود پام زدن سیول خوردن حال در ک دمید و کامران و شدم داریب

 

 نفرت و اور انزجار حس خوردیم بهم جسمم از حالم یحت ک یکن درک یتونینم هوووف

 همه یریکث زیانگ

 .بود کرده پر وجودمو بند بند 

 

 زور یول درارم دکترشو دوا خرج تا کردم کار بود سالم 14 گرف، خون سرطان مامانم

 و یروح تیامن نبود یبرا هم من دادم دست از شیپ دوماه و مامانم و بود شتریب یماریب

 رونیب زدم زندان اون از میجسم

 موندع؟ یسوال ایا ، من سرنوشت و یزندگ بود نیوا

 

 ... بودم حرفاش غرق کردمویم نگا معصومش و مظلوم یچشا به فقط_مهام



 ...غمش پر نگاه غرق

 ... یبر یتونیم ، ن گفتم بهش

 

 ... خوردیم وجودمو خوره مثل ک یافکار موندمو من و رفت شد بلند

 ستن؟ین خودت هیشب ادمات چرا ایخدا

 باشن؟ رحم یب همه نیا توننیم چطور واقعا

 داشته؟ یگناه چ دختر اون

 

 ... کنه یدراز دست بهش محرمش که

 ... رفته کجا ادما ما انصاف و وجدان

 احساس و یباش ییجا سخته یلیخ... دختر هی یبرا سخت یلیخ... شده تیاذ یلیخ حتما

 ... ینکن تیامن

 .... گید ادم ی بخاطر ادیب بدش خودش از دختر هی که سخته یلیخ

 ...!سخته یلیخ

 

 ....گذشت بدش و خوب لحظات تمام با شب اون

 

  افتاد چشمم تو ک ینور با و شدم داریب خواب از یالودگ خواب با:غوغا

 شبید اتفاقات یاداوری با هوی ک بردم پتو ریز ب سرمو بستم؛ عایسر چشامو

 

 12  ک ساعت یها عقربه دنید ؛با انداختم ساعت ب ینگاه و شدم بلند تخت یرو از 

 موم کش با موهامو ، ستادمیا نهییا یجلو و شد گرد تعجب شدت از چشام دادیم نشون رو

 و بستم

 گذاشتم رهیدستگ یرو دستمو ک نیهم

 



 با یریحر راهنیپ و رفتم میپشت کوله سمت ب و شد مرور برام یوش خان حرف ناگهان

  یمواز یها خط

 و کردم تنم کردیم برابر چند چشامو رنگ یروشن ک یا یمشک_  یتونیز

 

  اهنگ گذاشتمو گوشم تو مویهنذفر

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم دندونمم ریخم و مسواک  و گذاشتم و بکس ام یت یک یک

 

 ک خوندمیم بلند بلند و اهنگ و دادمیم قر خودم برا ؛ رفتمیم نییپا ها پله از ک نطوریهم

 همون ک کردم باز چشامو زده شک و کردم برخورد یا عضله یفرد ب محکم ناگهان

 .دمید رو یوش خان دوست دختر،

 

 ..یدستپاچگ با و شدم زده هل

 

  دیببخش زعیچ ینی اومم زهیچ:غوغا_

 

 و میهنذفر و کردم توهم اخمامو خنده ریز زد یپق و شد خارج پوکر حالت از دختر:غوغا

 ...و اوردم در گوشم از

 

  دلم؟ جان گفتنم یدار خنده زی،چ خواهم عذر:غوغا_

 

 ، نداشت دختر ب یشباهت گونه چیه چون روبروم پسر بهتربگم ک روبروم دختر:غوغا

 از هم یوش خان درست

 .پسرع جلو و پشت گهید نیا اما پسراس، هیشب پشت 

 زد صداش انیک ،خان شب اون ادمی

 

 ... و کرد بهم شخندین یچاشن با یاخم و دیکش گردنش پشت ب ،یدست انیک 



 

 ینگفت یدار خنده زیچ ریخ:انیک

 

 ب فکر حالت و زدم ام چونه ریز ب امو گهید دست و زدم کمرم ب دستمو کی:غوغا

 خودم

 ....و گرفتم

 

 ؟یخندیم ک یدید من در یدار خنده زیچ حتما پس:غوغا_

 

 گرفته حرصم رفتارش از واقعا ؛ دیخندیم بلند بلند و زد شیشونیپ ب دستشو انیک: غوغا

 ...و باال انداختم ابرومو یتا کی و کردم هم تو اخمامو ؛ بود

 

 خوره؛یم بر بهم داره کم کم بگم ک ذکر ب الزم یول عذرخواهم:غوغا_

 

 ...و کرد یا سرفه انیک: غوغا

 

 برا امم خنده لیدل یزنیم حرف بامزه فقط ، نکن اشتباه برداشت کنمیم خواهش ن:  انیک

 .بود ات بامزه لحن

 

 .سین یمشکل خب اریبس اها:غوغا_

 

 ...و دادم نشونش بهش مسواکمو:غوغا

 

 .برم دیبا دارم کار من خب اومم:غوغا_

 

 مادمازل بفرما:انیک



 

 

 حس بودم کرده شک بهش یلیخ ، شدم دور انیک از و کردم نازک یچشم پشت:غوغا

 پسرانه شدت ب ظاهر ک ییهمجنسگرا دختران)بوچ استود هم دیشا ترنسکشوال کردمیم

 خود تیجنس با ک است نیا در ftm یها ترنسکشوال با ها ان تفاوت تنها و دارند

 (.ندارند یمشکل

 

 .شدم رهیخ نهییا یتو ریتصو ب و زدم صورتم ب یاب و زدم مسواک و رفتم سیسرو ب

 یغوغا یبرا دلم ک سال چند دم،یند نهییا یتو خودمو درست ک ؟چندسال منم دختر نیا

 بود شده تنگ درونم

 

 شدیم درونش شدن دهید مانع ، غوغا رونیب یایدن یحواش اما  

 غوغا درون یبد نشون خودتو وقتش گهید االن 

 .غوغا یکن یزندگ رو یزندگ دیبا امروز از

 

 .شدم خارج سیسرو از و گذاشتم یجامسواک یوتو مسواک و بستم و اب ریش

 

 در یا حوله با داشت یکوتاه قد ک یپوست دیسف مسن تپل خانم سیسرو از شدنم خارج با

 ...و اومد سمتم ب دست

 

 کن خشک صورتتو ریبگ زیتم حوله نیا دخترم سالم: رزنیپ

 

 ..و گرفتم دستش از رو حوله و زدم روبروم رزنیپ یرو ب یمهر پر لبخند:غوغا

 

 بردارم خودم دیگفتیم دیدیکش زحمت چرا:غوغا_

 



 .میکن فراهم براتون دیداشت ازین یچ هر ک گفتند خانم ، دخترم ن:رزنیپ

 

 خانم؟:غوغا_

 

  خانم بله: رزنیپ

 

 حال در ک یدختر ب بپرسم، سوال روبروم یقل قل رزنیپ از خواستم تا:غوغا

 ...دختر ب خطاب و کرد یا اشاره بود سالن یعسل زیم یریگردگ

 

 بشه پز اب بزار هم مرغ تخم دوتا و کن اماده صبحانه اشپزخونه برو مادر، ازین: رزنیپ

 .امیم بردارم رو ها مالفه من تا

 

 رفت اشپزخونه سمت ب و کرد نازک برام یچشم پشت و کرد من ب ینگاه دختر:غوغا

. 

 

 احساس شخص نیا االن ندارم شک گفتم باخودم و شدم رهیخ پشت ینما از کلشیه ب

 .ادیم افاده قدر نیا نیهم برا و داره بودن فریجن

 

 .عجب دارع عب پوشمیم تاپ من ندارع، عب باش خونه تو وضع نیا با شونیا ها جالب

 

 رویپن کره ظرف دختر و نشستم زیم پشت ، رفتم اشپزخونه سمت ب و دمیکش یهوف

 گرفت حرصم یلیخ کرد، پرتاب یانگار گذاشت جلوم یطور ضیباغ

 فک وگرنه دمیرسیم حسابش ب دیبا

 

 .ندارع خودشو از دفاع ییتوانا ک طرف یزبون یب مظلوم با کردیم 

 .داشت االغ ادرار ب یادیز شباهت ییچا جا ب ک گذاشت جلوم یرنگ بد سرد ییچا



 

 و کردم ییچا ب یا هانهیاندرسف عاقل نگاه و گرفتم صورتم یجلو و برداشتم و وانیل

 ...دختر ب خطاب

 

 ه؟یچ نیا یبگ شیم دلم جان:غوغا_

 

 گهید ییچا خب باش یچ یخواستیم:ازین

 

 دونستمینم یگفت خوب واقعا عهه:غوغا_

 

 دیدونست گفتم ک حاال خب:ازین

 

 و ختنیر ییچا تا کنار ستیبا ای کن عوض رو ییچا لطفا یکرد اگاهم ک حاال:غوغا_

 .بدم ادی بهت

 

 ندادم انجام ک خونه تو دارم کار یکل برم دیبا هم بعد نمیبینم یازین:ازین

 

 کی یازهاین جز ختنیر ییچا حیصح نحوه چون ازین یلیخ بلکعس، از،ین خانم: غوغا_

 یدرست ب دیبا ک دختر

 .بده انجامش

 

 ؟یبد ادی و ختنیر ییچا من ب یخوایم ک یهست یک تو:ازین

 

 روبروش شدم بلند زیم پشت از:غوغا

 ...و ستادمیا

 



 هستم خونه خانم من:غوغا_

 

 انمیجر در من ییجا تا و کردمیم کار خانم مهام مادر خونه هاس سال من ههه:ازین

 .ندارند شما مثل یلیفام و خواهر شونیا

 

 ..و برداشتم سمتش ب گهید یقدم:غوغا

 

 خانم گفتم خواهر نگفتم دلم جان: غوغا_

 

 خانم مهام هم اون داره خانم کی فقط خونه نیا:ازین

 

 .داره خانم دو امروز از:غوغا_

  یبر یتونیم یخورد صبحانه خودت اگه حاال

 

 فعال باش: ازین

 

 نگاهش جز ب جز یتو و انزجار و حرص واقعا نشستم زیم پشت و رفت ازین:غوغا

 نبودم یا عقده دختر دمیدیم

 

 و تیموقع تیظرف و جنبه ک یتیظرف یب یها ادم از ومدیم بدم یا عقده یها ادم از فقط

 من وگرنه بود دسته همون جز هم فرد نیا ندارن مکان

 

 یر ک ن کن رفتار من با میمال و تیشخص با یلیخ تونستیم نبودم ک شیخون دشمن 

 .شیشخص مستخدم منم و یوش خان همسر یانگار ک بده نشون خودش از ییها اکشن

 

 مهام اومم! ه؟یچ خان اسم گف یراست عهه



 بفهمم شویمعن بزنم نت یتو باش ادمی مهام گفت ارع

 دارع؟ یارتباط چه تو ب اون اسم یمعن االن چع تو ب: درون ادم

 

 من وگرنه سیشخص یعموم اطالعات و لغات رهیدا شیافزا جهت خفه، وجدان: غوغا_

 .ستمین فضول ک

 

 یستین فضول اصال ک تو خودت جون ارع:درون ادم

 

 خفه:غوغا_

 

 ؟یبود من با:انیک

 

 ...و خوردم جا انیک یصدا دنیشن با:غوغا

 

 د؟یبش ظاهر یناگهان دیدار عادت شهیشماهم یول ، ریخ:غوغا_

 

 یگفت تنها یبود فکر غرق یلیخ ک ایگو اما زدم صدات یلیخ نشدم ظاهر یناگهان: انیک

 خخخ  خفه

 

 .نبودم شما با اومم: غوغا_

 

 نم؟یبش تونمیم ادیم شیپ نداره عب:انیک

 

 باش راحت حتما ارع:غوغا_

 



 ...و نشست یصندل یرو انیک:غوغا

 

 ین خاطرم راستش بود؟ یچ اسمت: انیک

 

 غوغاس اسمم:غوغا_

 

 مادمازل یدار ییبایز و خاص اسم غوغا،:انیک

 

 ممنون:غوغا_

 

 انیک من. بگم خودم مجبورم پس یپرسینم مارو اسم ک شما حاال کنم،یم خواهش:انیک

 هستم

 

 انیک خوشبختم خب ، انیک اومم:غوغا_

 

 رو، یا یتکرار سوال  اسمم دنیشن بعد یهست ینفر نیاول راستش خوشبختم منم:انیک

 یکنینم مطرح

 

 ؟یسوال چ اومم:غوغا_

  ِ 

 پسر اسم مگ انیک عه گیم انیک اسمم گمیم دونیم تمویجنس ک یک هر ب راستش:انیک

 .ها سوال لیقب نیهم از خالصه و نبود

 

 گهید هم قیعال در دینبا پس دارع، خودشو قیسال و قیوعال ها ال دهیا کس هر:غوغا_

 یبرا یمالک دختر، چ پسر اسم چ میکن دخالت

 



 ستین یکس یانسان ذات صیتشخ 

 انایک ای یانیک شما ک ستین مهم پس

 یباش انسان یهست ک چه هر نیا مهم

 .کنینم صدق بودن انسان ذات مالک یبرا یتیجنس ضیتبع و ت،یجنس

 

 شیگرا ع،یچ یفالن تیجنس دونمیم چ ک اتیفرع نیا ب پرداختن یجا ب بهتر نیبنابرا

 ع؟یک یواقع انسان ع؟یچ بودن یواقع انسان میبگ وبهمان ساریب یفالن

 

 ات؟ ساله چند بپرسم تونمیم: انیک

 

 18 گیم یکاغذ شناسنامه:غوغا_

  ، سال36 من گیم یادم تجربه اما

 .دارم سن

 

 ؟ بوده یچ ات رشته:انیک

 

  یتجرب ام رشته:غوغا_

 

 خوشبختم میبود رشته هم پس عهه:انیک

 

 ستمین خوشبخت اشتراک وجه نیا خاطر ب اصال من یول:غوغا_

 

 چرا؟ وا:انیک

 

 متنفرم یتجرب از من چون:غوغا_



 

 ؟یکرد انتخاب رو رشته نیا چرا پس:انیک

 

  خوندمیم یتجرب مامانم خاطر ب:غوغا_

 

 ؟یکرد مادرت قیعال یفدا خودتو قیعال ینی:انیک

 

 از استفاده یجا ب تنها من  ستم،ین جاهالنه و یافراط ثاریا اهل اصال من ریخ:غوغا_

 .دادم ریمس رییتغ انبریم

 

 ؟یبگ تر قیدق شیم:انیک

 

 ها جاده کن فرض حاال شهر، کی ب یبر یخوایم ، یدار یمقصد ک کن گمان:غوغا_

 تو حاال مونه،یم یباق برات ،ک ریمس کی انتخاب تنها و مسدود

 

 رو یریمس یتونیم ای و یکن توقف همونجاسرجات و ینکن انتخاب و ریمس نیا یتونیم 

  ب نسبت ک

 یبرا هم یتجرب رشته ،یکن انتخاب تر دشوار یکم و تر یطوالن شده مسدود یها جاده

 مقصد اما شدم یتجرب رشته جاده وارد من بود، نیهم من

 

 در ، نشدم هم دیناام و دادم ادامه مویهنر یها تیفعال ییجورا ی بود، هنر شهر مییانتها 

 یپرستار رشته داشتم قصد ، خوندم درسمم کنارش

 

 ارزوش ب مامانمو و شدم شاغل ک یوقت و بشم قبول یزیچ یداروساز ، یا یپزشک 

 .برسم ،هنر هدفم ب یتجرب از خواستمیم ییجورا ی خودم، عالقه سراغ برم رسوندم

 

 ع؟یچ ندتیا برا تی؟تصمیچ االن خب:انیک



 

 .دارم ارزوهامو و اهداف فقط ندارم یمیتصم فعال:غوغا_

 

 

 .یبباف بهم ایرو و یبش لیتحص ادامه الیخیب یخوایم ینی:انیک 

 

 دارم ارزو    ندارم، ایرو من نکن اشتباه ن ن:غوغا_

 من اهداف جز یگریباز ،و هدفع ارزو ،اما محال دهیپد کی وهم، کی ایرو چون

 

 یدار عالقه یگریباز ب پس ، خوب چه به به:انیک

 

 دارم عشق بگم بهتر ین براش یخوب ریتفس عالقه:غوغا_

 

 ؟یدار ادعا یگریباز تو:انیک

 

 .دارم ادعا یگریباز ب نسبت عشقشم ب ندارم، ادعا  استعدادم برا:غوغا_

 

 ...و گرفت خودش ب فکر حالت و داد تکون یسر انیک:غوغا

 

 ؟یکنیم یباز برام نقش کی االن بدم شنهادیپ بهت ، شهیپ عاشق خانم:انیک

 

 ؟ینقش چ:غوغا_

 

 ه؟یچ یدونیم ترنسکشوال اومم:انیک

 



 

 دونمیم ارع خب:غوغا_

 

 

 ...در یپسر ینی هستم ftm ترنس من کن فرض:انیک

 

 ...و اوردم باال توقف یمعنا ب دستمو:غوغا

 

 داشتم ترنس دوست دونمیم خودم ین حیتوض ب ازین:غوغا_

 

 من ب نسبت ترحم حس تو کنمیم حس اما مندم عالقه تو ب من کن فرض خب:انیک

 سین ترحم حس نیا ک کن قانعم وتو یدار

 

 

 ...و شدم رهیخ انیک ب مکث یا لحظه بدون: غوغا

 

 ک نیا قبل ایب انیک نی،ببیکن باورم تا بگم برات  یچطور دونمینم انیک راستش:غوغا_

 هر گمیم بهت دوستانه من و میباش هم دوست م،یباش رل

 

 ریتاث تحت و بفهمم ک باش یسن سال22 کنم فک و داره ییارایمع خودش برا یدختر 

  رمینگ قرار طمیمح جو

 بهت صادقانه سنم نیا با من انیک

 

 و مرد کی جسم ک ستین مهم ه،یچ جسمت ک ستین مهم ،یمن اریمع قایدق تو گمیم 

 من بگم بهت خوامیم و یباش داشته مردونه رتیغ و یبخوا منو مردونه نیا مهم ، یندار

 ....د رو تو با بودن برا تمام یامادگ



 

 ... بودم کارام مشغول_مهام

 ... زدمیم قدم و

 ... کردمیم نظارت خونمو داخل افراد و

 ... خونه اشپز سمت برداشتم قدم

 .... ییصداها دنیباشن ک

 ... شد گرد تعجب از چشام

 

 ... چهرم تو اومد یاخم و حرص و

 گرفتن؟ اشتباه کجا با نجارویا گفتم دلم تو

 .... زدم داد یعصبان حالت با

 .....اتاقممممم ایب ااااااانیییییک

 

 چهره ناگهان ک بودم رفته فرو نقشم یتو یحساب و بودم نقشم یفایا حال در: غوغا

 از تیعصبان ،با من ب یحرف بدون هم بعد و دمید مقابلم در رو یوحش خان یبرزخ

 . زد صدا و انیک و شد خارج اشپزخونه

 

 ... و زد شیشونیپ ب دست با و شد بلند یصندل یرو از انیک

 

 نکرد دایپ گشت اس پاچه دنبال داغون کجا از اعصابش باز ستین معلوم برم من:انیک

  فعال ، پاچه خوش انیک از بهتر یک گفت

 

 استر یجد یلیخ و دمیخند دلم تو فکرم از ک شدیم خارج اشپزخونه از داشت انیک:غوغا

 ...و گرفتم طرفش ب رو اشپزخونه

 

 انیک:غوغا_



 

 جان:انیک

 

 ببر و نیا ایب:غوغا_

 

 ؟یچ برا ها:  تعجب با انیک

 

 رعینگ پاچه رهیبگ پارچه ببر و نیا ،یگفت مظلومانه یلیخ برا:غوغا_

 

 .....و دیخند بلند هوی و کرد نگام پوکر انیک:غوغا

 

 ینکبت یلیخ غوغا؛ دهنت یوا:انیک

 

 یدار لطف دلم جان دارم دوست منم:غوغا_

 

 فعال نمتیبیم برم من خخ: انیک

 

 ریبگ میتصم دنید برا بعد رونیب یایم زنده اتاق از نیبب برو حاال یاوک:غوغا_

 

 رفتم اتاقم ب و کردم جمع و زیم منم و شد خارج اشپزخونه از انیک:غوغا

 

 ... کردمیم غرغر لب ریز و زدمیم چرخ اتاق دور یحرص با_مهام

 ... خونه کثافط کردن رو نجایا ومدهین هنوز دختره عه عه

 ... بهم دنیم قلوه و دل

 ... نشستم زمیم پشت رفتم کالفه



 

 ... سرم رو گذاشتم دستامو

 .... در یصدا با ک

 .... تو ایب زدم لب

 

 شده؟ یزیچ مهام جان_انیک

 ؟یداشت کارم

 

 .... انیک به شدم رهیخ و برداشتم سرم رو از دستمو_مهام

 .... بزنم یحرف نکهیا بدون

 

 شده؟یچ_انیک

 

 ؟یمن همراه و قیرف چندساله_مهام

 

 چطور؟ وقته یلیخ_انیک

 

 ... داشتم اعتماد چشام مثل تو به من_مهام

 .... انیک نداشتم انتظار ازت واقعا

 .... درک ب تمیموقع اصال

 گ؟ید چرا تو

 

 ؟یگیم یچ بفهمم کن صحبت واضح_انیک

 

 خونه؟ اشپز تو غوغا با بود یرفتار چ اون_مهام



 

 ... نیدیم قلوه و دل ومدهین

 اومده نشده روز دو ک جوان دختر ی با من خونه تو ک شدم رتیغ یب اونقدر یفکرد

 ن؟یباش زدن الس حال در

 

 ...بودم کرده سکوت_انیک

 ... نزدم یحرف

 ... قضاوتش نیا بخاطر

 .... کن ولش نکهیا بخاطر

 ... زدم لب

 

 ... یگریباز تو خوبه استعدادش یلیخ غوغا دختر اون گمیم بهت فقط

 .... کنه رشد کن کمکش بشه حدر نزار

 .... رونیب زدم اتاق از برگروندمو رومو

 

 .... رفت و زد حرفشو انیک_مهام

 

 .... رمیبگ سواالمو جواب نکهیا بدون

 .... رفتم فرو فکر ب و

 .... زدم صدا خدمتکارمو و فکردم ییا قهیدق چند

 

 خانم؟؟ ملوک

  خانم بله_مسن خدمتکار

 ... اتاقم ادیب نیبزن صدا رو غوغا_مهام

 



  چشم_خدمتکار

 

 ..... خبره چ نجایا بفهمم دیبا_مهام

 ...موندم منتظر و

 

 با ک بودم یداریب و خواب یتو بستم، چشامو و کردم باز راهنمویپ یها دکمه: غوغا

 ب دنیکوب اما و گرفتم دستام نیب سرمو و نشستم تخت یرو یکالفگ با ، ییصدا دنیشن

 ....ک داشت ادامه همچنان در

 

 بلههه: غوغا_

 

  خانم، غوغا:خانم ملوک

 اتاقشون دیبر بگم بهتون گفتن خانم

 

 و موهام بستن بدون و  ختمیر بهمشون و دمیکش موهامو یتو یدست حرص با:غوغا

 شبید ک یاتاق مقابل و شدم خارج اتاق از باز مهین و خمار یچشما با نه،ییا ب ینگاه

 و ستادمیا یوش خان اتاق شدم متوجه

 ...و زدم در ب یا ضربه 

 

 ... داخل اومد غوغا_مهام

 .... ک ییا افهیق با

 .... شدیم دهید نشیس و بود باز ک لباسش دکمه سمت رفت چشمم و کردم اخم

 

 ... سمتش رفتم شدم بلند زمیم پشت از

 .... زدم لب ستادمویا مقابلش

 ه؟یوضع چه نیا



 ها؟ یکن لخت کال هیچ نظرت

 ... واموندتو نهیس اون بپوشون

 :گفتم و برگشتم

 

 ?هیچ انیک و تو هیقض_:  مهام

 

 یچ هر سین ک خالقم سمع،یرئ ، نبستم لباسمو دکمه اما دمیکش لباسم ب یدست: غوغا

  چشم بگم بش گیم

 

 با و کردم زیر چشامو شیبعد تهمت بگم بهتر ن، ک شیبعد حرف دنیشن با: غوغا

 ...یدرون یتیعصبان و حرص

 

 ه؟یچ انیک و من نیب یچ ینی:غوغا_

 باش؟ ما نیب یزیچ قراره مگ

 

 وضعشه؟ ،چه نیدادیم قلوه و دل همه اون سین یزیچ اهان_مهام

 

  زدیم رونیب بدنم از حرارت بود شده گرمم تیعصبان و حرص شدت از:غوغا

 قهی و گرفتم لبم از یگاز ، گرفتمیم شیات داشتم و بود گرفته گر تنم تمام حرفش دنیشن با

 ...و کردم باز لباسمو

 

 ای هست؟ یا رابطه انیک و من نیب یگیم یدار مایمستق االن نشدم متوجه درست:غوغا_

 و خوب ک نگاتون پنجره و هاتون قضاوت تو بزنن گوه باش؟هههه یا رابطه قرارع

 تیقضاوت یخدا و چشمتون تو عقلتون بدتون

 

 .... غوغا سمت برداشتم قدم کامل یخونسرد با و سمتش برگردوندم رومو_مهام



 

 ...  رفتیم عقب ب قدم ی اونم ، من قدم ی با

 ... وارید ب دیچسب 

 ... کردم کشینزد سرمو

 ... گفتم انداختم دشیسف نهیس به ینگاه و

 

 ...یزنیم حرف حدت از یادیز یدار_: مهام

 

  و بودم دهیچسب وارید ب:غوغا

 خوردیم گردنم ب ک هاش نفس یداغ

 ، دمیرس ام نهیس ب و گرفتم خمارشو یچشما رهیخ نگاه رد برد،یم باالتر بدنمو حرارت

  بود شده چم دونمینم کرد،یم تمیاذ رشیخ نگاه و شدم موذب

 

 زده لبام ب سکوت مهر و بود کرده ور شعله حرارتمو بهم، کشینزد فاصله و بود گرمم

 و خمارش نگاه اما بدم جوابشو خواستمیم بود،

 . شدیم مانعم هاش نفس 

 

 اما دادم هلش عقب ب و گذاشتم اش نهیس یرو لرزونمو دست و کردم جمع روموین تمام

 ..و دادم قورت دهنمو اب و دوختم گردنش ب نگاهمو و نخورد تکون یا ذره

 

 سین انیک و من نیب یزیچ خدا ب ب:غوغا_

  میدید همو امروز ما کن باور

 ین ما نیب یزیچ مامانم روح ب یشد سوتفاهم دچار

 

 ... زدم لب برجستشو یلبا رو گذاشتم انگشتمو_مهام

 



 !سسسیه_مهام

 .... نخور قسم مادرت خاک ب یزیچ چیه بخاطر

 

 سوتفاهم؟

 بده؟ حیتوض

 

 و اتاق عرض و طول یظیغل اخم با و دادم هلش عقب ب بازوم و زور تمام با هوی:غوغا

 و ستادمیا شیسانت چند فاصله تو و شدم کشینزد هوی دمییجویم ناخنمو و کردمیم یکی

 ...و دادمیم تکون دیتهد منظورع ب دستمو

 

 ؟یدیفهم نکنم چکار بکنم چکار یگیم من ب ک باش اخرت دفعه نیبب:غوغا_

 یگیم توچشام یزد زل طلبکارت یوش یها نگاه با اتاقت تو یاورد منو

 

 حیتوض سوتفاهم ک حاال یگیم تمام یگستاخ با یکرد وارید خفت منو بعد ، انمیک با 

 ؟ یمن یها؟ک بدم حیتوض برات ک یمن یک تو بدم؟مگ حیتوض ویچ بدع،

 

 ....دادیم تکون ک بود انگشتش ب نگام_مهام

 ...نشستم زمیم پشت رفتم و زدم یشخندین

 ....یبر یتونیم زدم لب و

 

 ... رونیب رفت تیعصبان و یناراحت با غوغا

 .... من و

 کردم؟ قضاوت

 ک یاشغال ی بخاطر یکنیم یخال هیبق سر رو نقدریا شده؟چرا چت مدت نیا تو مهام

 .... کرده انتیخ بهت

 



 ... ینیبیم اون مثل همرو چرا

 .... ایب خودت به مهام

 ... ستنین هم مثل ادما همه مهام

 .... یکنیم قضاوت ک یندار خبر ادما درون از تو

 

 نینکن قضاوت نینزن تهمت بهش کرد یدزد جلوتون دزد هی اگه یگفتیم همه ب ادتهی

 ... کرد توبه گید نیم ی دیشا

 

 ..... ک بوده یجور طیشرا دیشا

 .... یوا یا

 ... مهام؟ یکنیم کاریچ یدار

 .... تو یبرا مرد سایپر

 ... ساله نیچند

 !یدونیم

 

 بهت خودت جلو زیعز برات ک یکی یوقت عالم و ادم ب بشم نیبدب دادمیم حق خودم به

 .... کنه انتیخ

 ....،مهام یقبل ادم ب برگرد

 ... گید شد تموم

 

 .. درست ادم مهام همون بشو و برگرد

 ... تیقیحق خود

 .....بستم چشامو و زیم رو گذاشتم سرمو

 

 دمیکوب بهم محکم و اتاق در ؛ رفتم اتاقم ب و شدم خارج یوش اتاق از یناراحت با:غوغا

 ستادمیا یقد نهییا یجلو کردم یخال در یرو حرصمو و



 

 شما ب لعنت ،یقاض یها ادم شما به لعنت ، اهیس سرنوشت بهت لعنت غوغا، بهت لعنت

 یراض خود از یها ادم

 شیم لباس ک ییگرگا ب شتریب لعنت و ان گرگ  ک ییاونا ب لعنت ، همتون ب لعنت

 .دارن تن ب

 

 نکرده گناه ب راحت چ کرد، قضاوتم راحت چ ، یوجه چند ینما نقاب یها ادم

 یب چ ادما نیا راحتن چه ههه ، کرد لکه پر مویپاک کرد، له منو راحت چ کرد، محکومم

 .گرگا نیا پروان

 

 بستم چشامو و دمیکش دراز تخت یرو

 شد، یتداع برام خوردیم گردنم ب هاش نفس و بودم وارید چفت که یا لحظه ناگهان اما

 بود؟ چم

 

  تیعصبان اثرات ارع شدم؟ خر هووف

 دونمیم نویا تنها فقط دونمینم س،ین وقتش هنوز گمیم چرت چرا البته ، عادتم برا دمیشا

 در وقت چیه بحال تا ک یحس مطلوب، جانیه کی داشتم، خاص حس کی لحظه اون

 .نداشتم میزندگ

 

 ارع، بخوابم دیبا ارع ،یزد توهم بخواب ریبگ غوغا کن بس هووف

 

 و خوردم بود زیم یرو ک یاب وانیل با و برداشتم میپشت کوله از یمسکن و خواب قرص

 رفتم خواب ب ک گذشت چقدر دمینفهم

 

 ... گذشت یچندساعت_مهام

 ... خودم با زدن حرف و فکردن یکل از بعد

 ... حرفام یپا نشسته یشکیه ساله یلیخ



 

 .... یول بودااا شلوغ دورم

 .... کردمیم اروم خودمو کردمویم دل درد خودم شیپ و زدمیم حرف خودم با خودم تنها

 کردم؟ خطا

 

 .... کنم جبران دیبا انسانم خب

 .... رونیب خونه از زدم کردم تنم لباسمو

 .... کردم روشن نمویماش کیموز

 .... اروم و تیال کیموز ی

 .... مردرو صاحاب دل نیا کنه اروم که

 ... کردم نییتع مقصدمو

 !انیک

 

 .....کیموز

 ... لبام رو زمزمه شد تو نگاه اهنگ

 ....شبام نیا خلوت تو من با بخون عشق یا

 

 ...شونمیپر موج من یاروم ساحل تو

 ... دونمیم ویدونیم ارویدر دل راز

 ...دمییبو تو باغ از عشقو خوش عطر من

 ...دمیچ تو شاخه از رو یبهار اسی اون

 

........... 

 

  با و بودم نشسته زیم سر:غوغا



 دیبا بود گرفته دلم نداشتم، قرار و اروم بودم، قرار یب ، خوردمیم صبحانه یلیم یب

 .بش خارج خونه از یوش خان موندم منتظر و کردم تشکر خانم ملوک از رونیب رفتمیم

 

 کی همراه مامانم ک یرنگ یمشک 90 قد بلرسوت با هامو لباس شدنش خارج محض ب

 بود دوخته تولدم یبرا رنگ کرم باز جلو مانتو

 

 یپلنگا مثل دنشونیپوش با و بود خوب لباس تا دو نیا فقط هام لباس کل از و: غوغا

 دنید با و برداشتم رو ها لباس شدم،یم  یباالشهر

 

 خانم ملوک از و دمیکش یهوف بودشون دعییجو سگ یانگار ک شونیمچالگ تیوضع 

 کردم اتو خواست در

 

  رژ و دمیپوش هامو لباس و زد اتو هامو لباس خودش اصرار با ک

 نداشت، پودر کرم ب ازین صورتمم و زدم ملیر یکم هامو مژه و زدم یا قهوه_یشکالت

 ...خانم ملوک ب خطاب و شدم حاضر کامل و زدم رنگ یب ضدافتاب یکم تنها

 

 ؟یندار الزم یزیچ خانم، ملوک رونیب رمیم دارم من:غوغا_

 

 باش خودت مواظب مادر، سالمت ب جان،برو دختر ن:خانم ملوک

 

 خانم ملوک چشم:غوغا_

 

 میدست کیکوچ فیک یتو و برداشتم و بود ام ساالنه انداز پس ک ییها پول: غوغا

 .شدم خارج خونه از و گذاشتم

 

 اونجا کامران دمیترسیم اخه دنشید برم دمیترسیم اما بود شده تنگ دوستم رها برا دلم

 .بشم بدبخت و کن خفتم



 

 بش عوض هوام و حال یکم تا بچرخم باالشهرها نیهم تو بودم مجبور پس

 . یکن درست مروین  حرارتش با یتونستیم ک تابستون افتاب بود گرم چقدر هوا یلعنت

 

 دکه ب چشمم و چرخوندم اطراف نگاهمو بود؛  ام تشنه یحساب دمیرس پارک کینزد ب

 ...و رفتم دکه سمت ب خورد یا

 

 کیکوچ یبطر ی اقا دیببخش:غوغا_

 .خواستمیم یمعدن اب 

 

 تا وبرداشتم پول و گرفت سمتم ب رو یبطر و کرد باز و خچالی در فروشنده:غوغا

 ها روزنامه رو افتاد پوالم از یتومن 10 ی ک کنم حساب

 

  

 و شد گرد تعجب از یادیز حد ب چشمام عکس اون دنید با و داشتم برش و کردم خم 

 .. .و شدم رهیخ روزنامه یتو ریتصو ب مبهوت و مات

 

 کجا؟ مجلس ندهینما و کجا اون باوو ارع اس چهره تشابه حتما:غوغا_

 

 بدون زده شک و کردم هنگ ندهینما لیفام و اسم دنید با ک بود نگذشته یچند:غوغا

 ب توجه یب و ابم یبطر برداشتن بدون ، شدم رهیخ روزنامه از برگ اون ب زدن پلک

  هدف یب و شدم خارج دکه از فروشنده

 کردمیم متر رو ها ابونیخ

 

 حال یب و رفتم باالتر یابونیخ در یپارک داخل ب بودم حال یب ، نداشتم یخوب حال

 ...ک کردم فکر باخودم و نشستم مکتین یرو

 



 بود؟ یکی لش پیت موکوتاه دختر اون با عکس یتو چادر با محجبه دختر اون ینی

 ؟ بود کرده چکار اون

 

 براش مویزندگ پوک و کیج و یزندگ ندار و دار همه من یوقت بود؟ نگفته من ب چرا

 گفتم

  شد رهیخ من ب و کرد سکوت تنها چرا اون

 

  همه مثل یکی ع؟یک واقعا اون

 انیبر مرغ خودش ک خودخواه کی خور؟ حروم خور حق کی نما؟ نقاب یها ییباال

 بدبخت و بخورع

 بخورن اب و خشک نان ییها چارهیب 

 

  باش اشون مدرسه ها یلیخ حیتفر و بره و حاتیتفر نیبهتر اون

  اقازاده کی؟. بود یک اون

 و رفاه تو دارن یاقازادگ خون چون ک ییها دهیرس ییجا ب همون از گر سواستفاده

 خوشبختند و اند شیاسا

 

 وانیح یلنت یها لقمه حروم خورعیم بهم حالم اشون همه از خورعیم بهم ازشون حالم

 .رحم یب یها صفت

 

 ، دادمیم فشار و گرفتم دستام نیب سرمو و دمیکش یییهوف

 رانیو بمویتخر روح ، کردیم بدتر بدمو حال و بود شده شروع دوباره میلنت یسردردها 

 .کردیم تر

 کردیم تر یزخم ، امو شکسته قلب

 

 کردم؟یم چکار دیبا واقعا هووف



 و نداشتم یسرپناه همه از تر مهم و بود خونه میپشت کوله شدینم خونه؟نچ رفتمینم ینی

 گرگ چنگ ریاس موندمیم رونیب اگ اون از بدتر

 

 مونث ی گربه چنگ ب یریاس و شدن موش گفتم ک نبودم یهمون من مگ شدمیم 

   مذکر گرگ توسط یریاس و شدن شیم ب دارع شرف

 

 برم دیبا شع یاوک ک حالم پس

 کی کردن، غیدر ازم همه ک یزیچ داد پناه سر من ب باشع بد هم قدر چه هر اون

 .دیبخش من ب بعیغر

 

 باش صفت وانیح هم قدر هرچه اون

  یانسان ذات صفت شیم خودش دادن پناه نیهم پس دادع پناه من ب

 دعیناد تونمینم لطفشم اما رمیبگ دعیناد گاهشویجا تونمینم درست

 ، سرد اما خونه رمیم رمیبگ 

 

 کی ی فاصله با اما رمیم راه پاش هم خ،ی یا رابطه ب اما موند خواهم اش خونه هم 

 .دره

 رمیم شع بهتر ک حالم رمیم ارع یییه

 

 

 .... شرمندتم من جان انیک_مهام

 .... اومده روزم ب چ که یباخبر من از خودت

 ... ببخش

 .... خطام ممکن گید انسانم

 ... کردمیم سوال قشنک ازت اول دیبا

 



 ... کردم بدبرخورد و کردم قضاوتت تمام تیعصبان با یول یبد جوابمو موندمیم منتظر و

 ... بود بدتر من یبرا فوحش صدتا از سکوتت اون

 

 ... زمیعز نداره عب_انیک

 ... ادیم شیپ

 دمیپرسیم قشیعال از و زدمیم حرف غوغا با داشتم راستش

 .... ترنس ی عاشق ک کن یباز ویکس نقش گفتم و یگریباز عاشق گفت

 ... یشد متوجه یاشتباه تو ک کردیم اجرا داشت اونم

 

 ... دادمیم گوش انیک یحرفا ب قیدق_مهام

 ... حرفاش جز و جز به

 ...اوردم در دلش از و

 ... میستین معصوم ادما ما

 ... یکن جبرانش یکرد خطا یباش داشته ادی دیبا یول

 ...شمینم کیکوچ یعذرخواه و اشتباهم رشیپذ با ندهینما منه

 

 ... ارمیب در غوغام دل از دیبا_مهام

 ... انیک با زدن گپ یکل از بعد

 .. شدم الیو یراه

 ... بدم ارائه مجلس داخل فردا ک کردمیم مرور طرحمو رفتمیم دیبا بود شده شب

 ....مملکتم مردم بخاطر کردم کار روش یلیخ ک یطرح

 

 .... وقت رید و بود شده شب_مهام

 .... بود برنگشته غوغا و

 ... بره نیگذاشت چرا ک خدمتکارا با زدم سروکله



 .... بودم شده نگران

 

 .... ن بود زیعز برام نکیا بخاطر ن

 .... من دست بود امانت نکهیا بخاطر

 

 ... رمیبگ ازش پناهشو تونمیم چطور بره نداره رو ییجا که جوان دختر هی

 .... کنم نگا و نمیبش تفاوت یب تونمیم چطور

 ....رفته شده ناراحت حرفام بخاطر دیشا

  

 .... بودم کرده مشت دستامو و زدمویم چرخ خونه دور تمام یکالفگ با

 ....شهینم ن

 

 ... منتظر واستم شهینم

 ......ک کردم باز در و یخروج در سمت رفتم و شدم حاضر

 

 ؟ بود گذشت چقدر دونمینم بود شده کیتار بایتقر هوا:غوغا

 

 بودم؟ شده هوشیب ای بودم خواب اصال

 یتاکس و کردم خوف پارک یخلوت و هوا یکیتار با و کرد داریب منو یخانم ادمی فقط

 رفتم خونه سمت ب و گرفتم

 

 بزنم و فونیا خواستم تا ستادمویا در یجلو دم،یرس خونه ب 

 ... و شد باز در هوی

 

 .... غوغا ب افتاد چشمم_مهام



 ... بود واستاده جلوم حالیب ک

 :گفتم یخونسرد با و توهم کردم اخمام

 ؟یبود کجا

 نگاه؟ ساعت

 

 ?خونس ب اومدن وقت نیا

 ؟یایب موقع نیا ک رونیب یبر داده اجازه بهت یک

 ؟ییپروا یب نقدیا چرا

 

 دمیکشیم یعصب یها نفس ک همونطور و چشاشو تو زدم زل انیع یخشم با:غوغا

 ...و کردم مشت دستمو

 

 یمجلس یتو برا کردن یکلفت ب داره شرف بکنم رو هیبق یساعت یجندگ اگه من:غوغا_

 خور حروم

 

 ...گوشش ریز خوابوندم باال اوردم دستمو ندادم مهلت_مهام

 ... زدم لب چشاش تو زدم زل خشم با و

 

 .... شد سر قضاتم اون با قضاوتت نیا

 ... اتاق تو رفتم گرفتم، رامو برگرشتم

 ... دیلرزیم دستام خشم شدت از

 

 .... کردم دستم ب ینگاه مین

 ..بود شده سرخ یلیس شدت از ک یدست

 



 بود زده خشکم جام سر و بودم گذاشت صورتم یرو دستمو و رفت یوش خان:غوغا

 

 نداشتم زدن غیج و زدن حرف توان بود، قفل ،پاهام نداشتم حرکت توان

 

 دیکوب هم در جسممو و روح ک بود یچ مگ یلیس اون ، بود قفل زبونم 

 . یروح شد خرد اما یاشک ختینر ،یچشم دینبار شهیهم مثل و گرفتم گاز لبمو

 

 یجا ستادم،یا نهییا یروبرو و رفتم اتاقم طرف ب سرعت با و شدم خارج شک از

 پوست یرو انگشتاش

 

 کردیم کور قلبمو ب خوردیم نورش و کردیم ییخودنما یاقوتی مثل دمیسف 

 و شدیم یتداع ذهنم تو یلیس اون

 و شدم یعصب ، زدیم شالق روانم بر

 

 یها شکسته ب و کردم پرتاب نهییا طرف ب و برداشتم رو نهییا کمد یرو ادکلن شهیش

 ...و زدم یپوزخند و شدم رهیخ نهییا

 

 زاده یقاض مهام خانم سرکار ز،یعز مجلس ندهینما شکنمتیم نهییا نیهم مثل:غوغا_

 

 رهیخ درونش خودم ریتصو به برداشتم تکه کی بردم شکسته نهییا سمت ب دستمو:غوغا

 ... زدم پوزخند و شدم

 

 کردیم کمیتحر بدجور نهییا زیت یها لبه

 بهش برداشتم رو نهییا و خواستن زدنیم غیج ک دستم یرگا توسط لمسشون برا کیتحر

 کردیم بازتاب سمتم ب خاطراتمو تمام شدم رهیخ

 



 روتنم دستاش لمس خخخ کامران

 .دادم ب دیرسینم کس چیه یول تنش ریز زدمیم داد یوقت جررر ییییوا زدنام غیج

 

 .کنمیم تحمل یچطور اصن اومم وونمید یلیخ من خخخ

  ییییلیخ کلفتم پوست یلیخ واقعا

 

 ...و زدمیم قهه قه بلند:غوغا

 

 اون همه نامندیم شجاع اتو دردونه همه شجاع، گنیم من ب همه یدونیم یمامان:غوغا_

  مامان تومخم خاک نچ نچ دوننیم صبر اسطوره و

 

 نداشتم یزندگ یبچگ از یحت یوقت داشتم، نفسمو دنیبر توان ک بودم شجاع اگ من اخه

 دارم گناه نیکدام ب کشم،یم نفس دارم چرا پس ندارم یزندگ برا هم یلیدل یحت یوقت

 کشمیم زجر

 

 خخخخ دارم یفکر ی یمامان

  خخخخخ یعال زیسوپر کی هام یبچگ قول ب

  ببرم نفسمو خوامیم

 اون عوض ادیب در تا خودت دل تنگ مامان ریجابگ برام شتیپ امیب خوامیم شدم شجاع

 دور بس ،ازینبود بس از خودم گوش ب دیرس باز صداش و گفتم ک ییگفتنا مامان

 .یکن درکم ک یبشنو ک یباش ک امیم حاال اما ازم یبود

 

 ، امیم ارع امیم

 

 و باال رفت صدام ولوم ناخوداگاه:غوغا

 



 امیم االن امیام،میم داد با ک: غوغا_

 خخخخخخخ

 مامان امیم

 

 دادمیم تکون سرمو ک طور همون و رفتمیم راه و اتاق طول دستم تو نهییا تکه با:غوغا

 ...خوندمیم داد با

 

 

 رمیبم خوامیم امشب رمیبم ارع ارع ، رمیبم رمیبم خوامیم:غوغا_

 

 رو شکسته تکه و نشستم نیزم یرو و برداشتمش عایسر و افتاد دستم از نهییا تکه:غوغا

 .... و. گذاشتم دستم شاهرگ یرو

 

 رممممیبم خواممممممیم خستمممممممم خدااااااا:غیج با غوغا_

 

 و شدم رهیخ در یورود ب و شد باز باشتاب اتاق در بکشم دستم یرو خواستم تا:غوغا

.... 

 

 غوغا دست تو کشیت ی بودو شکسته ک کردم نگا نهیا به و کردم باز در هول_مهام

 .... بود

 ... سمتش رفتم

 .... کرد نیتوه بهم و شد بلند جاش از

 .... دیفهمینم خودشو حرکات اصال

 .... زدیم غیج دیخندیم

 ... بهش چسبوندم خودمو دستش رگ رو بکشه خواستیم تا رو شهیش

 ... دادم فشار  و گرفتم محکم دستشو مچ



 ... افتاد دستش از شهیش دستش درد ازشدت

 ... خارجشه آغوشم از کردیم یسع ک یحال در بودم کرده بغلش

 ....کردم وارشید خفت....وارید ب چسبوندمش وارید سمت دشیکش گرفتمش محکم

 ... گفتم و کردم کینزد گوشش ب لبامو

 !سیه

 ... غوغا باش اروم

 ... باش اروم

 ?تو یکنیم کاریچ یدار

 ?یخودکش

 ?یریبگ خودت از یخوایم داده بهت خدا ک ینعمت

 ?یکن گناه یخوایم

 ?شهیم حل یخودکش با مسائلت

 ... یکنیم یدار یغلط چه بفهم یلعنت د یشیم راحت

 ... اگ

 ....ختمیریم سرم تو یخاک چه و ومدیم سرت ییبال چ نبود معلوم دمیرسیم رید اگ

 ...گردنش یگود تو دادم حرص با نفسمو

 ....نکردم قلم دستتو کن شکر خداتو برو

 ....نکردم جداش آغوشم از بود نشده اروم که یموقع تا و

 

  شده تلمبار بغض هم باز اومد ینم باال نفسم و داشتم قلب تپش: غوغا

 رهیذخ یبرا بود یعیوس سد ک یگلوم،بغض تو شدیم برجسته یبیس مثل و شدیم انباشته

 .هام اشک نشدن یجار و یساز

 

 ارومم نتون زیچ چیه کردمیم فک ک یریناپذ فیتوص حس ، ییلیخ بود بد یلیخ حالم

 از ایدن کی و من یرو ب اغوششو یفرد چی،ه کن ارومم نتون یبخش ارام چیه ، کن

  هام یخستگ



 طور ب یوش خان اغوش ک الیخ دمیفهم یوقت و بود الیخ کی نایا همه اما نکن، باز

 یرو ب یا ینکردن باور

 

 برام رو ممکن پناه نیتر امن و نیتر بخش ارامش ک بود دستاش حصار و شد باز من 

 .پناهمو یب سرد دل کردیم گرم و شدیم حرارت اغوش اون یگرم ، ساخت

 کردیم دادیب درونم و شدن غرق ب لیم ک بود یارامش اما بود یچ دونمینم

 اغوش درون ها ساعت بزاره و نخوره تکون جاش از اون داشتم لیم و بستم چشامو و

 .برم خواب ب و رمیبگ اروم گرمش

 

 ... بود آغوشم تو یکم_مهام

 ... بود کرده داغ بدنمو بدنش حرارت

 .. بود دهیخواب انداختم صورتش ب ینگاه

 

 ... زدم یرنگ کم لبخند

 ... زدم بغلش و کردم شل دستامو

 ... کردم درازش و تخت رو بردمش

 .... کنار دادم صورتش از موهاشو

 ... نرمش و دیسف پوست رو دمیکش گر نوازش انگشتم با و

 

 ... دادمیم ماساژ دستشو مچ گرفتم دستشو

 ... دادم فشار بد یلیخ

 .... وفتهیب شهیش بشه سست دستش تا

 ....وانهید دختره کردمیم زمزمه لب ریز

  

  دمیکش یهوووف



 اتاق از و کردم خاموش اتاقشو برق و.... کردم جمع خودم رو ها شهیش نرمه شدم بلند و

 .... رونیب زدم

 

 بعد روز صبح#

 

 حالت با و کردم باز چشامو درد ازشدت رم،یز اومد دستم مچ و دمیخواب پهلو ب: غوغا

 ینوار مثل شبید اتفاقات تمام کبودم دست مچ دنید با و نشستم تخت یرو یدیشد ضعف

 شد پخش مقابلم در یلمیف

 

 و زدم بینه خودم ب عایسر و اومد لبم یرو ب یلبخند اغوش اون ارامش یاداوری با

... 

 

 تو ک ینکن یپرداز الیخ خودت برا باش اعمالت ب حواستم نزن توهم غوغا:غوغا_

 ینبود ییایرو یها یعاشق و عشق و حس ، جنس از یدختر

 .نیافر

 

 یدر ب نگاهم ک شدم بلند تخت یرو از ، حمام برم گرفتم میتصم داشتم، درد بدن:غوغا

 و رفتم سمتش ب افتاد

 

 اوردم در یباز دیپد دیند یکل و داخل رفتم و زدم یسوت حمام اون دنید با و کردم بازش 

 .بودم ریس دل و چشم ظاهر در اما بودم دیپد دیند بود قتیحق خب البته

 

 دندونمو ریخم و مسواک و زدم مسواک رفتم نییپا ب و بافتم و زدم شونه موهامو

  برگشتم اتاقم ب و برداشتم

 ست کی و برداشتم میپشت کوله

 



 برام نیولنتا برا رها و بودم نکرده استفاده هنوز و داشتم دوسش یلیخ ک یزرشک 

 برداشتم و بود دهیخر

 یرو ممیمشک تاپ و یزرشک شلوار

 

 تنم رونیب اومدم حمام از تا گذاشتم حمام در یجلو و برداشتم هامو لباس و گذاشتم تخت 

 بدم حمام یفضا در دنیپوش لباس از ک داشتم خاص وسواس یسر کی من اخه ؛ کنم

 . بود رختکن اگه یحت ومدیم

 

 و کردم اب پر و وان و کردم باز موهامو بافت و اوردم در هامو لباس و رفتم حمام ب

 و خوندن اهنگ ب کردم شروع

 

 و کردمیم خمار چشمامو حمام داخل نهییا یجلو و بردمیم موهام یال دستمو دن،یرقص 

 . دمیخندیم کارهام ب خودم و دمیکشیم لبام یرو زبونمو

 

 و شدمیم رقصنده ، شدمیم خواننده ، شدمیم گریباز حمام ،تو بودم یاسکل ناب نمونه واقعا

 چون نداشتم عشق ب یازین و زدمینم رل یکس با من کل در کردمیم حال باخودم یحساب

 .بودم خودم و یگریباز عاشق و بودم زدع رل باخودم

 

 خواستمیم  بودم دوش ریز ، بود گرفته بخار و حمام تمام ، زدم فیل بدنمو شستم موهامو

 .  کردم ضعف و جهیسرگ احساس ناگهان ک ببستم و اب ریش

 

 و کرد لرزش ب شروع پاهام هوی دیچرخیم سرم دور حمام تمام و رفتیم یاهیس چشمام

 .شدیچ دمینفهم گهید و شد بسته کم کم چشمام هوی  و نداشت وزنمو تحمل توان

 

 .... غوغا اتاق سمت برداشتم قدم_مهام

 ... ارمیدرب دلش از ک دیخر ببرمش خواستمیم

 ... رهیبگ اروم کمی



 

 ... یطیشرا نیهمچ دختر ی یبرا سخته... داشت حق

 ... گوشش تو زدم دادمو دس از افسار ک منم

 

 ... ستادمیا اتاقش در مقابل و دمیکش یهوف

 ... زدم در یاروم به

 غوغا؟؟ زدم صداش و زدم در دوباره... نکرد باز در یکس

 

 .... نبود کردم باز در نگران

 ... خوردیم گوشم ب اب ریش یصدا ک کردم نگا اطراف

 

 .... حموم رفته حتما گفتم

 ؟یحمام خانم غوغا گفتم ستادمیا حمام مقابل

 

 ... نداد جواب زدم صداش یهرچ

 

 ... کرده یخودکش نکنه گفتم سراغم اومد یبد دلهره

 ... دادم فشار در رهیدستگ

 ... بود قفل

 

 ... شکستم حمام قفل ییا ضربه با گرفتم فاصله در از

 ... افتاده  دوش ریز نیزم رو دمید شدم وارد

 ... کرد سیخ تنم باز دوش ک زدم بغل

 

 ... بستم دوش



 ... زدنش صدا ب کردم شروع و

 خوبه؟ حالت غوغا

 .... یلعنت بگو یزیچ هی د غوغا

 

 ... دشیسف و لخت بدن ب افتاد نگام

 .... گرفتم بدنش از نگامو و بستم چشامو

 ....داخل ومدیم داشت ک اومد حمام در پشت خدمتکارارا از یکی یصدا ک

  

 .... زدم داد

 .... داخل اییییین

 نییییییبزن در ییییینگرفت ادی هنوز

  بببنددددد درو

 .... برسونه خودشو انیک ب بزن زنگ

 

 .... کردم غوغا بدن سپر بدنمو

 .... دادمیم فشار بهم چشامو یهع شیجنس اندام سمت رفتیم نگام یهع

 

 .... کردم تنش دونه دونه برداشتم در دم از لباساشو ن،یزم گذاشتم سرشو

 .... اومد انیک یصدا ک

 ... خدا تورو ایب انیک داخل ایب

 

 مهام؟ شدهیچ_انیک

 

 رفته حال از دونمینم_مهام

 



 ... کردم وصل سورم بهش اوردمو نمویمعا وسائل اتاق تو ارشیب_انیک

 ..... کردم یدگیرس بهش و

 

 ... بود شده دیسف گچ مثل رنگش ک مهام رو رفت نگام ک

 ... شهیم خوب رفته حال از داشته ضعف فقط مهام باش اروم

 

 ....رونیب اتاق از زدم دادمو تکون سرمو_مهام

 

 زدیم سروم بهم ک انیک ب یحالیب با و کردم باز چشامو دستم سوزش با:غوغا

 ...و شدم رهیخ

 

 شده؟یچ:غوغا_

 

  افتاده فشارت کمی بخواب اروم سین یزیچ سیه:انیک

 یاومد هوش به ک بگم مهام به برم من شیم بهتر حالت برات زدم سروم

 

 با ک بخوابم دوباره و ببندم چشامو داشتم دوست و شدم رهیخ رفتنش به حرف یب:غوغا

 ب نگاهمو و کردم سیخ زبون با دمویخشک یها لب و کردم باز چشامو خان یصدا

 ...ک دوختم روبرو

 

 ?خوبه حالت_مهام

 ... یترسوند منو یلیخ

 .....یزد یخودکش ب دس دوباره فکردم

  

 .... کن استراحت نخور تکون جات از



 ....دیخر میریم شد یاوک حالت ک بعدظهر

 

 ...یبپوش مزخرفتو یلباسا نیا ینباش مجبور گید تا

 

 زمیبر اب خودم برا و نمیبش روتخت کردم یسع و شدم رهیخ بهش اعتراض بدون:غوغا

 ...ک

 

 ....جلوش گرفتم استکان تو ختمیر آب براش برداشتم اب پارچ سمتش رفتم_مهام

 

 ... من ب بود زده زل شیرنگ و شده گرد یچشا با

 .... گفتم بهش زدم یتلنگر

 ... یدید جن باز

 

 ... دستش دادم و وانیل ب کردم اشاره

 ... گرفت وانیل یوقت

 ...چشم تو اومد دستش مچ یکبود

 

 خورد ک ابشو

 ... دیکش یاخ ک گرفتم دستشو مچ

 ... ندارم تیکار باش اروم سیه

 

 دستتو؟ مچ یبد تکون یتونیم

 ؟یدار درد

 

 .شیم خوب ک دارع درد کمی خوبم سین یزیچ:غوغا_



 

 ...و شدم رهیخ روبرو ب:غوغا

 

 مهام زعیچ اومم:غوغا_

 

 بگو؟ بله_مهام

 

 ...و انداختم نییپا سرمو خجالت با:غوغا

 

 ؟ موقع اون نبود یکس ، رونیب اورد حمام از منو یک گمیم اومم:غوغا_

 

 ... گفتم زدم یپوزخند_مهام

 ... بودم من فقط ریخ

 .... رونیب اوردمت من

 ؟یریبگ نداشتمو پاچه نجاتت یبرا یخوایم باز نکنه

 

 . .و دمیکش هم تو اخمامو:غوغا

 

 .ماس از تر توانا افراد کار ستین ما کار یریگ پاچه:غوغا_

 

 باشه اها_مهام

 ... میبر حاضرشو بعدظهر بخواب

 ...ارنیب غذا برات گمیم

 

 . نکن نگا ینجوریا هان



 ... شد خوب ک حالت

 ... یدیم نهیا نیا پول جمله از همرو یکنیم کار برابر دو

 

  کن استراحت حاال

 ....رونیب زدم و یخروج در ب کردم رو

 

 کرده حالمو مراعات حتما نداد جوابمو ک بود بیعج بودم رهیخ یخروج در ب:غوغا

 یوش نبرن شورتو مرده شششیا نفرتش ن مشخص محبتش ن نشناختم بشرو نیا من واال

 .تیعن اخالق نیا با

 

 . نکردم سکته تا بخوابم رمیبگ ، بشر نیا دست از خورمیم حرص چقد هووف

 

 .بخوابم کردم یسع و بستم چشامو و دادم تکون و داشت سروم ک یدست اطیاحت با:غوغا

 

 ... نییپا ادینم چرا دختره نیا بابا یا_مهام

 

 .... زدم لب انداختم ساعتم ب ینگاه

 .... گید ایب منتظرم ساعته دو غوغاااااااا

 عجبااااا

 .... منتظرم نیماش داخل رمیم من

 

 ...فرمون رو زدمیم ضربه دستم با و شدم نیماش سوار و رونیب زدم خونه از

 

 موهامو دمیپوش روش ممیمشک باز جلو مانتو و دمیپوش رنگمو کرم 80 قد بلرسوت:غوغا

 و بافتم طرفه کی

 



 رفتم اطیح داخل ب و زدم عطر مل،یر زدن بعد و زدم لبام ب مویعناب یشکالت لب رژ 

 ک بودم مونده دل دو و رفتم یوش خان نیماش طرف ب ؛

 

 کردم فک باخودم اخه کردم، باز و جلو در و زدم ایدر ب و دل ، عقب ای نمیبش جلو 

  سین ک رانندم

 

 ...و شدم رهیخ بهش باز دهن با و کردم هنگ دنشید با و نشستم یصندل یرو

 

 ؟یدزد میبر میخوایم مگ یپیت چ نیا وا:غوغا_

 

 ... بستم چشامو عطرش یبو از_مهام

 .... پاهاش ب انداختم نگامو

 ....بود ذوق تو پاش ساق یدیسف

 

 .... جلوبازش و یاندام یمانتو و

 ..... لباش ب دمیرس ک باالتر و باال رفت چشمم ینجوریهم

 

 گفتم؟ گرفتم ازش نگامو

 ه؟یوضع چه نیا

 یبپوش ادم مثل ک دادن مانتو

 

 ه؟یا غهیص چه بازه جلوش 

 .... یبد صیتشخ دیبا شلوارکم و شلوار فرق

 

 ... گفتم دادم تکون سرمو و کردمو یاخم



 ....کمربندتو ببند

 

 با ک بگ خودش پیت ب ین یکی ده،یم ریگ من پیت ب ها ییپرو عجب:لب ریز غوغا_

 دزد یانگار یمشک ماسک و یمشک شال و یمشک نیج شلوار و یمشک لش راهنیپ نیا

 واال ششیا کن نگاش کنیم خوف ادم ، ایماف باند سیرئ ای ،

 

 ...ایگفت یچ دمیشن_مهام

 

 ....رونیب خونه از زدم و زدم در موتیر

 ... گفتم کردمو باز لب ک بودم راه تو

 ...باشم ناشناس نکیا بخاطر من پیت

 

 ... یبرخالف شما یول

 ... یباش چشم تو یدار دوس

 ....کردم فرو گاز رو شتریب پامو و زدم یپوزخند

 

  شدم رهیخ بهش و برگشتم طرفش ب و کردم یاخم:غوغا

 

 بگم، ک ذکر ب ؟الزم زنمیم پیت بودن جلوه تو  برا ؟منیبود من با االن شما:غوغا_

  هامو لباس و پوششمو ،من زنمینم پیت گرانید برا اصال من

 

 هر من بدم حیتوض شتریب ای یشد متوجه کنمیم انتخاب خودم قیعال و قهیسل ب توجه با

 میواقع خود ، هستم خودم هستم یپیت هر با و چه

 

 دیجد یلیاستا و پوشش پشت رونیب و ستمین پنهان چادر پشت مجلس تو شما مثل 

 



 !عجب_مهام

 ... دادم ادامه راهم به یحرف بدون

 ...سین یدرست کار دادن جواب و زدن حرف شهیهم

  

 ... کرد سکوت دیبا یگاه

 .... بود بهتر فکر بدون جواب صدتا از ک معنا پر یسکوت

 

 ... میزدینم حرف باهم میبود راه تو ک یمدت

 ....پاساژ بع دمیرس ک نیا تا

 .... کردم پارک نگشیپارک داخل نیماش

 ...نییپا میرفت و

  

 ... اسانسور به خورد چشمم

 ... داشتم ایفوب نمه ی بهش نسبت ک ییجا

 ... ارتفاع ترس از ن

 .... بستش طیمح از ن

 ..... یچندبار نکهیا از

 

 .... کن ولش

 ... میرفت اسانسور سمت اکراه با

 ... میشد سوار و

 ....بستم چشامو و گرفتم اسانسور دسته از محکم

 



 متوجه نهییا یتو ک عقب دمیکش شالمو و ، کردم مرتب موهامو شدم رهیخ نهییا ب:غوغا

 روبرو ب و کردم مخالفش جهت صورتمو ضیباغ و شدم خوردش گره یابروها و نگاه

 شدم رهیخ

 

 وارد یغیت جوجه دوتا بگم بهتر ، ن ک پسر دوتا و ستادیا 2 طبقه اسانسور لحظه همون

 ناخوداگاه ک زد من ب یشخندین پسرها از یکی ورود، محض ب و شدن اسانسور

 کردم کینزد یوش خان ب خودمو

 

 .... دمید غوغا مشوش چهره ک کردم باز چشامو خودم ب یکی دنیچسب حس با_مهام

 .... ک پسر دوتا رو رفت نگاهم و

 .... اوردنیم جوش ب منو خونه زشونیه ینگاها با که

 

 .... غوغا ب بچسبن داشتن یسع یهع و

 .... هم تو کردم اخمامو

 ... ستادمیا غوغا مقابل و

 ... تن ب تن درست

 ... بزنن مردم دختر ب فشونویکث بدن نتونن گید ک

 

 ......من ب بود زده زل ک غوغا تعجب پر چهره و

 

  شدم رهیخ خان ب تعجب با:غوغا

 رقابلیغ برام مردانه رتیغ نیا حجم و تیجنس نیا اصال بود، بیعج برام کارش یلیخ

 بهش نسب نفرتم مانع یگاه دادیم نشون ک یرتیغ اما بود، رو دو درست بود، باور

 .شدیم

 

 رهیخ کفاش ب و چرخوندم ضیباغ نگاهمو تمام ییپرو با شد رمیخ نگاه متوجه ک یوقت

 ، بود دهیاتوکش و مرتب و منظم یلیخ یلعنت ، شدم



 

 ، تشیشخص دهنده نشان انسان کفش گفیم ک افتادم مامانم حرف ادی کفشاش دنید با 

 بر دونمینم حاال

 نیچن یاستدالل و اسیمق چ اساس 

 

 سوسول بچه کی شونیا گف، شیم کنم محاسبه مامانم استدالل با اگ اما زدیم  یحرف 

 یکن لگد و کفششون اگ ک بود مرتب یمامان

 

 ناخوداگاه ، شلوار یب تصورخان با و باالکردم سرمو ارن،یم در پاشون از شلوارشونو 

 شدم سیف پوکر یوش خان اخم با ک نشست لبام یرو یضیعر لبخند

 

 .... میشد ادهیپ و شد باز اسانسور در_مهام

 ... بودم تماشاش غرق و رفتمیم راه غوغا سر پشت

 

 ... بردمیم لذت دمیدیم کردنشو ذوق دمیدیم اقشویاشت و شوق یوقت یول نداشتم بهش یحس

 

 نییپا و باال و و زدیم یبرق چشاش رفتیم رو مغازها دونه ب دونه نکیا از بردمیم لذت

 ..دیپریم

 

 ..... ستادیا مغازها از یکی در تا ک

 .... گفتم ستادمویا کنارش برداشتم قدم اروم

 .....کن انتخاب یخوایم یهرچ

 

  در بال داشتم رنگارنگ و متنوع یها لباس اون دنید شوق از:غوغا

  بودم موفق حد چ تا دونمینم اما ؛ کنم کنترل خودمو کردم یسع و اوردم یم

 



 ها اون از سهمم و بود حسرتم و ارزو یزمان ی ک ییها لباس تمام خواستیم دلم تنها

 .بخرم و بود داشتنشون حسرت و نیتریو ب زدن زل تنها

 

  یا سورمه رنگ ب لمه یشب لباس ک شدم رهیخ نیتریو ب نطوریهم

 و بود باز نهیس چاک وسط تا اش قهی و داشت پاش کنار قسمت نییپا تا باال از یچاک ک

 . کرد جلب خود ب نظرمو بود دهیخواب هم یرو یا سهیپل حالت نشییپا قسمت

 

 با اما کنم، انتخاب تونمیم خوامیم یهرچ گفت یوحش خان ک بودم شده رهیخ نیتریو به

 دادم تکون مخالف سمت ب سرمو و شدیم مانعم غرورم لباس اون ب ام عالقه وجود

 ...خان ب وخطاب

 

 خوامینم یزیچ ممنون:غوغا_

 

 ... شب لباس اون ب ذوقش پر نگاه و غوغا حرف به توجه بدون_مهام

 ... گفتم فروشنده ب کردم اشاره

 ....نیاریب شب لباس اون

 

 میباطن لیم خالف بر اما کردم ذوق یکل دلم یتو زد، فروشنده ب ک یحرف با:غوغا

 ....و باال دادم ابرومو یتا ی و کردم غنچه لبامو

 

 بد بخوا نظر منم از ارن؟یب لباس برام یگفت چرا نداشتم شب لباس ب ازین من:غوغا_

 خان شهینم

 

 .... کنمیم نکارویا خودم بشه مانعت کاذبت غرور ای,یکن ناز,ینکن انتخاب_مهام

 ... خودم قهیسل به

 ....کن انتخاب پس

 



 ک شده باورش یراست یراست ک نیا مثل بودم دهیند ییپرو نیا ب بشر هوووف:غوغا

 ...و کردم یظیغل اخم خانع،

 

 ؟یدیم دستور من ب یدار ،االن دمیفهم درست:غوغا_

 

 ...منتظرم_مهام

 ....ندارم وقت زود

 

 رفتم پرو اتاق ب و گرفتم فروشنده از و لباس و گفتم یهووف: غوغا

 در یجلو حضورش لیدل ، بست و در من از زودتر یوش خان ک ببندم و در خواستم

 . خواستمینم نظر ازش من  اخه دمیفهمینم رو پرو اتاق

 

 نداره لیدل کاراش برا هم وانهید ، اس وانهید کی اون ، چه من ب اصن کن ولش هووف

 

  کردم زیاو مانتومو و شال و فیک

  شدینم باز و کرد ریگ پهلوم کنار پیز ک ارمیب در بلرسوتمو خواستم

 

 نشد باز رفتمیم کلنجار باهاش یهرچ

  رمیبگ باالش از تونستمینم خودمم

 

 ن؟ ای بگم خان ب ک بودم مونده دل دو نطوریهم کنم بازش و

 ...و کردم باز و در هوی پروا یب و کردم فک یکم

 

 مهام:غوغا_

 



 و  بستم و در عایسر دنشید با و برگشت صدا سمت ب فروشنده کردم باز ک و در:غوغا

 نگاه از ک انداختم؛ نییپا سرمو و گرفتم گاز لبمو  و کرد باز و در بالفاصله خان

 .باشم امان در خان غضبناک

 

 .... زدم لب و کردم اخم با همراه یسکوت_مهام

 بله؟

 اومده؟ شیپ یمشکل

 

 کردع ریگ لباسم پیز ینی ، زیچ اومم:غوغا_

 

 .... پرو اتاق داخل رفتم_مهام

 ... بستم درو

 .... غوغا پیز ب افتاد نگام

 

 ... باال ببر دستتو زدم لب

 .... بازشه ک کردمیم یباز پشیز با من و برد دستشو

 

 .... ومدیم یهع چشم، تو ومدیم یهع غوغا دیسف تن و

 ... نییپا دادم پشویز بود لخت مهین ک پهلوش رو گذاشتم دستمو شدم کالفه

 .....رونیب پرو اتاق از زدم یحرف بدون و

 

 یجا کردمیم حس ؛ گرفت گر بدنم تمام نشست پهلوم یرو ک دستش یانگشتا: غوغا

 .زدیم حرارت بدنم از و اتش انگشتاش یجا

 

 نهییا ب و دمیکش یراحت نفس و شد خارج پرو اتاق از سرعت با نییپا داد ک و پیز

 ...و شدم رهیخ



 

 ک ینبود جنبه یب باش، داشته جنبه:غوغا_

 

 و شد باز لباس دنیپوش نیح ک موم کش ، دمیپوش و لباس و انداختم باال یا شونه: غوغا

 و افتاد نیزم یرو

 

 نشست لبام یرو ی،لبخند ناخواگاه نهییا یتو خودم دنید با و برداشتم 

 هام شونه یرو موهامو و کردم باز بافتشو و بردم موهام طرف ب دستمو

 کردمیم فک ک همونطور ، ختمیر 

 

 .بود کرده جادیا یقشنگ تضاد پوستم یدیسف با و ومدیم بهم یلیخ لباس 

 رو یمخف پیز ک بردم پشتم دستمو

 

 و در عایسر خان ، گرفتم فاصله در از و زدم در ب یاروم ،ضربه نشدم موفق اما ببندم 

 بهم حرف یب و کرد باز

 

 خمار یچشما ب کردن نگاه بدون و شدم موذب رشیخ و خمار نگاه از ، بود شده رهیخ 

 ... جذابش

 

 ببندم و لباس پیز نتونستم کردم کار هر اومم: غوغا_

 

 .... دادم قورت دهنمو آب کمرش چال و قوس به رهیخ_مهام

 ... شدم کشینزد

 

 .... واستا صاف گفتم کمرش قوس ب دمیکش نوازشگر انگشتم با

 ....بستم پشویز و کرد صاف خودشو



  

 ... بود مشخص نهیا از ک تنش لباس ب افتاد نگام 

 ....رونیب رفتم و ادیم بهت یلیخ مبارک گفتم زدمو یرنگ کم لبخند

 

 ب تنها و دمیدینم یزیچ اما بودم رهیخ نهییا ب شد خارج ک پرو اتاق از:غوغا

 . کردمیم فک شد مورم مور و کرد برخورد کمرم قوس ب دستش ک یا لحظه

 

 ... و زدم ام گونه ب یا ضربه

 

 نباش توهمم ، توهم حس نیا ، باش ارین در یخرباز قد نیا خب نخور گوه:غوغا_

 نیا پس شهوت، اوج یسالگ 18 و یا یحساس سن تو یعیطب

 .باش داشته تونینم صورت دو نیا جز یا گهید لیدل چیه ها اکشن یر 

 

 پرو اتاق از نهییا تو ینگاه مین بعد و کردم مرتب و لباس و دمیپوش هامو لباس:غوغا

 .شدم خارج

 

 ...و گرفت فروشنده سمت ب و لباس هم خان ؛ ستادمیا خان سر پشت:غوغا

 

 .... رونیب میزد و میکرد پرداخت لباس نهیهز_مهام

 .... کردیم دیخر بیعج یاقیاشت و شور با غوغا و میرفتیم هارو مغازه دونه دونه

 

 ... میشد کفش کیبوت ی وارد نکهیا تا

 .... بودن لش پیت با پسر چنتا و

 ... کفش ی رو گذاشت انگشتشو غوغا و

 ... گفتم دلم ،تو کفش ب انداختم ینگاه یرکیز ریز



 

 .... خوبه قشمیسل

 .... کنم پات کفش تا یصندل رو نیبش گفت غوغا ب فروشنده نکهیا تا

 

 ... و بود غوغا یپا ب نگام

 ... کردنیم ییخودنما قرمزش الک ونیم دشیسف یپا

 ... کوتاهش شلوار اون با

 

 ... کنه پاش ک گرفت کفش پسره و

 ... لحظه ی ، زدم لب

 .....کفشو من ب نیبد

 

 حس ینگاه ینیسنگ ک بودم شده رهیخ قرمزم الک ب و اوردم در پام از کفشمو:غوغا

  شدم روبرو خان رهیخ نگاه با برگشتم ک نگاه سمت ،ب کردم

 

 و خواست و کفش فروشنده ب خطاب و کرد یاخم ناگهان من نگاه ب توجه یب اون اما

 شدم رهیخ حرکاتش ب تعجب و یکنجکاو با من

 

 ... نشستم غوغا یپا مقابل و گرفتم کفش_مهام

 ... گفتم و جلوش گرفتم دستمو

 ....دستم رو بزار پاتو

 

 ... داشت اکراه اول

 ... گذاشت یول

 .... نیزم گذاشتم و کردم پاش کفشو دستم اون با



 ازش؟ ادیم خوشت زدم لب

 

 ییخودنما پام تو بدجور قرمزم الک و دیسف پوست با ک یا یمشک یها صندل ب:غوغا

 بودم شده رهیخ کردنیم

 

 شونه و کردم پنهان ذوقمو و لبخند خان، یصدا دنیشن با اما و زدم یلبخند ناخوداگاه و 

 ... و انداختم باال هامو

 

 ها دارم کفش من یول ، ستین بد خوبع اومم:غوغا_

 

 .... زدم لب فروشنده ب رو غوغا حرف ب توجه بدون_مهام

 ...میبریم نویهم

 

 .... گفتم غوغا ب رو و رونیب پاساژ از میزد دادمو نشویهز 

 ....  کن پات جوراب یزنیم الک یوقت

 

 ...و ستادمیا جام سر حرکت یب گرد، یچشما و شدم زده شک خان حرف دنیشن با:غوغا

 

 جااانم؟؟:غوغا_

 

 ... گفتم یچ یشنوفت خوبم_مهام

 !س؟ین گرسنت

 

 

 بهش ینگاه حرص با و ستادمیا کنارش و رسوندم بهش وخودمو رفتم سرش پشت:غوغا

 ...و انداختم



 

 جوراب یچ ینی کنمینم درک حرفاتو یبعض واقعا من خان، نمیبب کن صب:غوغا_

 دلم؟ جان یستیزیم قرن نیکدام در بدونم شی؟م بپوشم

 

 ...گفتم کالم هی فقط نداشتم بحث حوصله_مهام

 ...یکنیم یزندگ یدار یقرن چه تو سین مهم

 

 ...هیبق هرزه ینگاها از یکن حفظ تنتو نکهیا مهم

 ...وفتیب راه

 

  عجب:غوغا_

 

 قابل ریغ برام قدر اون یگاه رفتم، دنبالش اردکا جوجه مثل و نزدم یحرف گهید:غوغا

 حس ک بود درک

 

 ، نوسیکوس مسئله مقابلش در ک داشتم رو  یا یاول کالس اموز دانش 

 مبهم برام اندازه همون ب قایدق بده، حیتوض کن حلش گنی،م گذاشتن لیفرانسید و نوسیس

 .بود گنگ و

 

 ....میشد یفود فست  وارد_مهام

 ... داشت یبزرگ و قشنگ طیمح

 ....کن انتخاب نیبب منوشو گفتم غوغا ب رو موینشست زیم پشت

  

 .. کردنیم من نگا چپ چپ بودن نشسسته اونطرف نفر چند

 .... تر نییپا دمیکش کالهمو

 ... هم تو کردم اخمامو



 .. زدم لب دل ریز

 

 .... نشناسه منو یکس کنه رحم خدا

 ....منتظرم گفتم غوغا ب رو و

 

 امو خنده ، دشیشد اخم با ک خنده ریز زدم یپق هوی کردمیم نگاه حرکاتش ب:غوغا

 .رعینگ ام خنده ک گرفتمیم گاز لبمو و خوردم

 

 بازه؟ شتین االن یچ یبرا_مهام

 

 دمیکش یقیعم نفس و نییپا انداختم سرمو و گرفت شدت ام خنده دوباره سوالش با: غوغا

  اومدم خودم ب هوی و

 

 یچشما ب و کردم خمار چشامو و کردم خم زیم یرو خودمو و کردم صاف صدامو 

 ..و شدم رهیخ خمارش

 

 یکرد اطراف ب گاین ی هوی بعد خطاکارهاس، هیشب یلیخ رفتارت یدونیم اومم:غوغا_

 جلو یدیکش کالهتو

 رنیم دارن رل ک یشد یافراد هیشب

 

 ب ابرو حفظ برا ک دارن خاطره مختلف یرال با جا همه قدر نیا و یبعد رل سراغ 

 .شنیم ظاهر ناشناس صورت

 یکنیم رفتار اونا هیشب قایدق

 

 ...و زدم بهش یچشمک و گرفتم نمییپا لب از یگاز و کردم نگاش طونیش:غوغا

 



 صادق من با ،یکنیم پنهون خودتو گهید زیچ برا و لمیف نایا همه نکن طونیش:غوغا_

 بمونع خودمون نیب نفهم، یکس نفر ونیلیم 80 و تو و من جز دمیم قول دلم جان باش

 

 ... شیرنگ یچشا تو زدم زل و باال دادم کمی کالمو_مهام

 ... بود حرف و یکهکشان ک ییچشا

 

 ...زدم لب بود همراش یزیام تمسخر لبخند ک یتیجد با

 .... یباش یالش دیبا یالش ادم مقابل در کرد نکارویهم دیبا اره

 

 ... یزد حدس درست

 ... اونطرف ینیبیم دختر اون

 .... گرفته یلیخ نظرمو

 ... غذا یبرا نظرش دنیپرس بدون و زدم یرنگ کم لبخند

 ....دادم سفارش تزایپ و رفتم

 

 اون بودم رهیخ شیخال یجا ب و زدم خی شدم، خکوبیم جام سر زد ک یحرف از:غوغا

 دمیفهم درست گف؟ یچ

 

 یچ و اون باو اره ، ندارع امکان اصال ، پرونده یچ ی  ن ن اومم اون، ینی دختر گف

 عیمجلس اون حرفا، نیا ب

 

 یمجلس کی تونیم اون و نداره شیگرا ب یارتباط مذهب و شغل و گاهیجا:وجدان

 باش همجنسگرا

 

  نی؟افر ،خب خفه شما وجدان:غوغا_

 



 . کردم نگاه بود کرده اشاره خان ک یدختر ب محسوس ینگاه با و نشستم صاف:غوغا

 . دمیرس چهرش ب و گرفتم بلندش یبایز یموها  از نگاهمو

 

  کردم فک خودم با و کردمش یا گهید زیانال موشکافانه و کردم غنچه لبامو

 با و باسیز تنها اما باسیز واقعا ک

 

 چیه شیقیتزر زده ژل یلبا و رنگ ییطال بلند یموها و رنگ سبز یها چشم وجود 

 .نداشت برام یتیجذاب گونه

 

  بودم نیب واقع خب اما نبودم حسود

 از شتریب من نظر در ک یتیجذاب ، نزدم تشیجذاب بر دمییتا مهر اما نشدم شییبایز منکر

 ، دیدرخشیم ییبایز

 

 ییارهایمع چون باش یداشتن دوست و جذاب نظرم در بود نتونست کس چیه هنوز و 

 .داشت رو ها اون یکس کمتر ک شدیم شناخته تیجذاب و مالک من یبرا

 

 اومد یم زیم سمت ب ک خان دنید با

 یتکرار لمیف  دنید مشغول رو خودم شدم مجبور ناچار از و شدم رهیخ مقابل یویت ب

 . بدم نشون شیستا

 

 ... گرفتیم خندم غوغا افهیق از نشستم زیم سر اومدم_مهام

 ... نبود بلد

 ... راه اون ب زده خودشو دمیفهمیم من

 

 ... زیم رو گذاشت اورد غذا گارسون

 ... گفتم غوغا ب رو



 ... نبود شیب یشوخ گفتم یهرچ

 ...میبر ک بخور

 

 و خورمیم غذا اهسته یلیخ من چون نکن، میبر میبر لطفا ، نکردم باور منم:غوغا_

 من یبر یتونیم یدار کار شما نده استرس بهم پس شمیم درد معده بخورم باسرعت

 خونه امیم بعد زنمیم ابونیخ تو یگشت ی خوردم

 

 !عجب_مهام

 ... کسشعراش ب توجه بدون

 ..خوردن ب کردم شروع

  

 .... بود شیآت خوردمیم یهرچ بودم تند یغذاها عاشق من

 ... گرفتم یتند قرمز سس

 .....خوردمیم ولع با و کردم پرش پر تزایپ رو ختمیر و

 

 ییچشما و باز دهن با و شدم کرد پر و تزاشیپ یرو ک یتند سس  مبهوت و مات:غوغا

 .کردمیم نگاه بهش اومد یم در حدقه از داشت تعجب شدت از ک

 

 .. دختر نیا شهیم رهیخ منم خوردن غذا ب_مهام

 .... مونهیم هیاول یها انسان مثل

 ... زدم صدا گارسون

 ....دادم سفارش گید تند سس چندتا

 

 .... و شد افزوده تعجبم شدت ب گهید سس سفارش با:غوغا

 

 نههههه جرررر:غوغا_



 

 ?تو چته یکنیم نگام ینجوریا بخور منو ایب_مهام

 ��.... یدیم لو منو تو هم نشناسن منو نایا عیضا

 

 ....و دمیکش هم تو ابروهامو:غوغا

 

 هس یکس یرز یروب ، یانگلستان ملکه انگار حاال شششیا:غوغا_

 

 ...و کرد نگام یسوال مهام ، بشورم دستامو برم ک شدم بلند یصندل یرو از:غوغا

 

 ??رز یروب گفتم شد باز تعجب با چشام_مهام

 

 ...و انداختم باال امو شونه و گرفتم خودم ب فکر حالت و کردم غنچه لبامو:غوغا

 

 یطور قایدق و ندارع رز یروب یدار شما ک ییادعا اما ،یرز یروب ینگفت:غوغا_

 یتر مطرح هم ها اون از یانگار یکنیم رفتار

 

 ب یا عالقه ،ن دارن ها یمجلس شما ب یا عالقه ن ینیبیم ک یمردم نیا راحت التیخ

 یادگاری عکس گرفتن

 

 شخص خود نفع ب یا یمجلس کی یاشنا یبگ یخوایم یوقت چون ، شما از امضا و 

 کن، یشطرنج صورتشو ک اشناس

 

 االنم نابودکردنتونن، برا یفرصت دنبال ب و ندارن شماها از یخوش دل مردم نیا چون 

 امیم بشورم، دستامو برم خوامیم

 



 ...کردم زیتم دستامو و لب برداشتم یکاغذ دستمال یجواب چیه بدون_مهام

 

 ... شدم بلند زیم پشت از رفت غوغا ک یوقت

 .... واستادم رونیب رفتم و

 ... زدم یتلخ لبخند

 

 ... اسیلیخ ،حرف غوغا حرف نیا نکیا از

 ... یخوریم مردم حق یباش ک یمجلس کننیم فک ایلیخ

 ... یکنیم یکار کثافط هزارتا

 

 ... هس ها عرصه همه تو بد و خوب ادم ک دنینرس درک نیا ب ما مردم هنوز

 ... مینینب هم هیشب همرو و

 

 ... کندم جون خودم قبلش اوردموین دست ب مجلس از اموال نیا ک یمن

 ...دمیکش یسخت کردم کار,کردم تالش

  

 !اما ندارم ییادعا

 ... میکنیم قضاوت خرد یب یلیخ ادما ما

 

 ... امونویبر دور میکنیم قضاوت

 ... باشه داشته مقام یکی هیکاف فقط

 ... بهش چسبوننیم انگ هزاران تموم، گید ک

 

 ... یلیخ ومدیم بدم شهرت از من

 .... پوشوندمیم صورتمو رونیب شهیهم همون واس



 

 ....مردم امور ب کردمیم یدگیرس و موندمیم ناشناس کامال صورت ب و

 

 سیسرو سمت ب و گرفتم فاصله زیم از ، خان جانب از یحرف دنیشن منتظر بدون:غوغا

 یجلو از رفتمیم ها

 

 یرو رو پسرها از یکی نیسنگ نگاه ک شدم رد بودن نشسته پسر چهارتا ک یزیم 

 رفتمیم سالن ییانتها سیسرو طرف ب ینگاه مین بدون اما ، کردم حس خودم

 

 سرم یرو  شالمو و کردم خشک و شستم دستامو و شدم سیسرو وارد

  شدم خارج سیسرو از و کردم مرتب

 ..ک شدم رد جلوش از و دمید رو نفر چهار زیم همون یپسرها از یکی ک

 

 عذرخواهم خانم:پسر

 

 ...و برگشتم عقب ب و باال انداختم ابرومو یتا ی:غوغا

 

 د؟یبود من با:غوغا_

 

 بله:پسر

 

 امرتون؟ بفرما:غوغا_

 

 طور ب تشویشخص شدیم پوشش و لحن اون از و دیکش گردنش پشن ب یدست پسر:غوغا

 زد حدس یبیتقر

 ...و کرد باال سرشو



 

 باشم داشته و تماستون شماره هست امکانش راستش: پسر

 

 ...و کردم یاخم:غوغا

 

 ستین امکانش ر،یخ:غوغا_

 

 از من قتشیحق راست خب اما دینزار یادب یب و جسارت یپا و من حرف نیا لطفا:پسر

 ...او خوشم شما

 

 ... دختر نیا کرد رید_مهام

 ... زدم صدا غوغا و داخل ب دوختم نگامو

 غوغاا؟

 

 ...زدیم حرف غوغا با داش ک یپسر ب رفت نگام ک دمینشن یجواب

 ... غوغا سر پشت درست... شدم داخل

 ... نشد حضورم متوجه ک یطور

 

 ... زدم لب پسره حرف دنیشن از بعد

 ... یخواستینم شماره اول بار یبرا و یمکان نیهمچ تو یبود متشخص اگ شما

 ....اوردمین سرتون ییبال تا خودتونو دیکن جمع

 

 تمام مهین پسرع حرف و شد ظاهر زورو مثل خان ک بود زدن حرف حال در پسر:غوغا

 رفتم سمتش ب و انداختم خان ب یمضطراب نگاه موند،

 ...و کرد نگام اخم با



 

 ...میشد اسانسور سوار یحرف چیه بدون رونیب بردمش دمیکش دستشو_مهام

 ... شد بسته ک در

 ...سرش کنار ب زدم مشت حرص با

  

 ن؟ یببند دهنتو پیز یتونینم تو

 ... زدم دوم مشت

 ... باری

 ... شهیم یچ یدونیم خودت یزنیم حرف یخر هر با نمیبب گید باری فقط

 

 ...ک کردم مشت دستامو خشم ازشدت

 ...شد خاموش برقشم واستاد اسانسور هووی ک

 زدن غیج ب کرد شروع غوغا و

 

 و بغلم تو داد هل فمویک برد زیم سمت ب منو باشتاب دیکش ک دستمو:غوغا

 اون از ادیز ترس وجود با و میشد اسانسور داخل رفت یخروج سمت ب

 

 چش دونمینم هوی چشاشو تو زدم زل بودن، ترسناک گرگ چشم مثل ک یخمار یچشما 

 زد، یا ضربه سرم کنار محکم ک شد

 

 و اسانسور یفضا شدن خاموش با و ستادیا اسانسور لحظه همون

 و زدم یغیج ناخوداگاه شیکیتار 

 

 و پاها یتو یدیشد لرز سقوط، از ترس ، دمیلرزیم و کردم میقا یوش خان نهیتوس سرمو

 .بشم لرزشم مانع تونستمینم و خوردیم بهم دندونام و بود انداخته بدنم



 

 ... نمیس تو رفت فرو غوغا سر هوووی_مهام

 ... بغلم کرد مچاله خودشو و

 ... داشتم ایفوب اسانسور به نسبت

 

 ... گرفتم غوغا ازکمر بستم چشامو

 ... اسانسور وارید ب چسبوندمش

 .... غوغا بدن ب بود دهیچسب بدنم

 .... دمیکش یدار کش و قیعم نفس گوشش کنار

 

 !سیه زدم لب اروم

 .... سین یزیچ

 ...دادیم فشار خودش ب منو یهع ترس از و

  

 ...سایوا لحظه هی غوغا گفتم یبم و خمار یصدا با

 ... جداشو لحظه هی

 ... گرفتم  دستم دوتا با سرشو

 

 ... گفتم ترسش از پر یچشا تو زدم زل و کردم جداش و

 باشه؟ نترس سین یزیچ

 

 ... زدم اسانسور خطر زنگ

 ...کننیم درستش انیم و فهمنیم االن گفتم و

 

 ... بغلم تو گرفتمش دوباره دیلرزیم بدنش



 ... بود گرفته گر بدنم

 ....بود زونینام حالم

 

 یها نفس هرم و کمرم یرو دستش حرکت اما داشتم یادیز ترس:غوغا

 کرد،یم خاموش ،ترسمو گوشم کنار دارش تب 

 

 ب جز و شدن لمس ب لیم یول بود شده چم دونمینم کرد،یم اریهش و داریب شهوتمو اما 

 . زدنیم ادیفر هام اندام جز

 

  گرفت فاصلع ازم ک بودم خودم حال ی،تو بود افتاده شماره ب هام نفس

  ، نترسم ک کرد درخواست ازم و شد رهیخ چشام یتو و

 

 رو بزارم هامو لب داشتم دوس

 حال نیا از من ترس س،ین کیتار یفضا نیا از من ترس: بگم هاشو لب 

 .ناارام دل و قرار یب 

 

 دمیکش یقیعم نفس و دادم هیتک اسانسور وارهید ب و فشرد و خطر زنگ خان

 

 ... هوووف_مهام

 ... بخوره هوا گردنم به کردم باز رهنمویپ قهی

 .... کردن حرکت ب کرد شروع و شد روشن اسانسور برق ک

 

 .... میاومد خودمون به

 ... رونیب میزد شد باز در میواستاد مرتب و

 ... میشد نیماش سوار



 ...یحرف چیه بدون لحظه چند فرمون رو گذاشتم سرمو

 

 بودم رونیح و سرگشته ، بودم هراسون ، شدم رهیخ رونیب ب نیماش پنجره از:غوغا

 دمیجد یها ،حس

 

  خواستمینم رو ممنوعه حس اون  من کردند،یم یکج دهن بهم و بودن شده یا عجوزه 

  باشع، خان دینبا من ممنوعه ،فرد

 

 یغوغا ک کردمیم الیخ شهیهم

 فرد یها حرف و نگاه با برع دلش یروز ، احساس یب و خی و حس یب 

 ار،یبس یا ممنوعه 

 نقض و زدن دور با ها ممنوعه کجا،اون ممنوعه نیا و کجا ها ممنوعه اون خب اما

 شدندیم ازاد نیقوان

 سعینویم رو ها قانون خودش فرد نیا ک چرا شندینم ازاد یقانون چیه با ممنوعه نیا اما

 .غوغا ییجا ندارد هرگز  ، خان نیا نیقوان چارچوب در و کنعیم وضع و

 یسع و دادم هیتک نیماش پنجره ب سرمو هم من کرد حرکت و کرد روشن و نیماش خان

 .نکنم فکر یزیچ ب و ببندم چشامو کردم

 

 ... بعد ساعت چند#

 ... تختم رو شدم لش گرفتم ک دوش_ مهام

 ...کردمیم فکر و

 

 ...یلعنت هوووف

 .... شده بد حالم نقدریا چرا

 .... خورمیم ک یگرم نیا اثرات دیشا

 ...مجلس برم باس فردا



 

 ... ختهیر سرم رو کار عالم هی

 .... کنم جلب هیبق نظر طرحم راجب بشم موفق دیبا

 ..... بتونم دیبا

 

 ... زمیم پشت نشستم شدم بلند

 ... بود شده شب

 ....ارنیب شام برام بود موقش و

 

 خشک ازاد یهوا با شهیهم مثل گذاشتم و نکردم خشک موهامو ستادمیا نهییا یجلو:غوغا

 نود قد ،شلوار بشه

  فیظر خلخال و دمیپوش مویمشک 

  اخه زدم یمند تیرضا لبخند بستم، پام ب مویا نقره

 

 یا یمشک بلوز ، داشتن هم با یخوب یهماهنگ خلخال ریزنج و پام مچ یدیسف درخشش

 بود امروز یدایخر از ک

 

 بود شل قهی چون داشت، هم یباز یلیخ قهی کردم دقت و بود باز  اش شونه سر قسمت و 

 باال یا شونه و شدم رهیخ نهییا یتو ، رونیب ختیریم وندارم دار شدنم خم محض ب و

 ... و انداختم

 

 نگاه تونیم ، برم راه خونه تو چاقچور چادر با تونمینم ک من چه من ب خب:غوغا_

 بزن سرش ب یخور ممه هوس من دیسف نهیس و سر با ک ستین نیلزب اون تازه ، نکن

 واالااا ،

 



 و بزنم مجالس فقط شد قرار و دیخر واسم امروز ک یا یزرشک_ قرمز رژ:غوغا

 یها لب جلوه قرمز رژ با و کردم باز هامو لب و کردم کینزد نهییا ب سرمو و برداشتم

 یا قلوه

  

  خانم ک یاشک شکل ب یا نقره پالک ، کردم برابر چند امو برجسته

 گوشواره و انداختم گردنم و بود دهیخر یدیع برام کردیم کار خونشون مامانم یا یسیرئ

 . کردم گوشم هاشو

 

 و کردم میترم ناخنمو قرمز الک و گرفتم دوش بود دهیخر برام ک یلجند ادکلن با 

 ام خنده بودم ساخته خودم برا ک یا یصکص چهره از و ختمیر هام شونه رو موهامو

 ...و زدم یچشمک و گرفت

 

 خان شکار یسو ب شیپ:غوغا_

 

 ...و  داد دستم ب و شام ینیس خانم ملوک رفتم اشپزخونه ب شدم خارج اتاق از:غوغا

 

 دخترجان یننداز رو ینیس باش مواظب ارمیب خودم یخوایم:خانم ملوک

 

 یساز یغن یپا و باش وسط هم اتم هسته شکافتن یپا االن اگ ، گفتم دلم تو:غوغا

 رسونم،یم خان اتاق ب خودمو یول دمیم انجام باش وسط وممیاوران

 

  یگر عشوه در  ، بودم غوغا من

 رویپ منم دعیم ارور دلم ک حاال اما چگاه،یه کس چیه یبرا بود دهینلرز دلم همتا، یب

 ، درست مغرورم کنم،یم عمل پاش ب پا و شمیم هشدارش

 

 درست کنم عالقه ابراز تونستمینم 

 عمل نام ب داشتم یسالح من اما



 .عملم دیص ب داکنمیپ دست تا ختمیریم عشوه

 

 .ها ستمین یچلفت پا و دست هم قد نیا ماینداشت جون ملوک عههه:غوغا_

 

 و زدم روش ب یپرمهر لبخند و زد پشتم ب یا ضربه و دیکش لپمو خانم ملوک:غوغا

 رفتم خان اتاق سمت ب و کردم تشکر

 

 ...و کردم یا سرفه و ستادمیا در دم

 

 ....بهش توجه بدون و... دییبفرما گفتم اومدم خودم به در یصدا با_مهام

 داد سالم بهم غوغا و شد باز در

 

 .... زمیم رو گذاشت غذا ینیس اومد 

 .... نیزم افتاد ینیس داخل قاشق

 .... شد خم غوغا بردارم و قاشق خواستمیم تا نیزم رو رف نگام

  و باز قهی به شد دوخته نگام و

 ....هاش نهیس

 

  دونمینم برداشتم؛ و قاشق و شدم خم عایسر افتاد نیزم یرو قاشق تا:غوغا

 خوب و زیچ کی تنها نبودم هام کنش و رفتار متوجه اصال کردم؛یم چکار

 

 و خان من خواستم،یم و نفر کی بار نیاول یبرا غوغا من ک نیا اونم دونستمیم 

 اوردم یم دستش ب دیبا و خواستمیم خودم برا  احساساتشو

 

  محو ک بود وقت اون کنم ارومش تونمینم من ای و  ، یکس دلباخته دمیفهمیم ک نیا مگ

 برا من چون. شدمیم



  جوشیم داره یاراد ریغ طور ب ک احساساتم برا و قلبم یقلمرو پادشاه ارامش برا قلبم،

 .بودم قائل ارزش

 

  گام احساسم، یبرا کردمیم تالش

 پادشاه گرفتمینم اسارت ب اجبار طناب و افسار با اما قلبم، اهداف یبرا داشتمیم بر

 .قلبمو

 

 خان یبرا انتخاب هزاران از باشم یانتخاب خواستمیم من

 .خان یبرا  باشم یاجبار ن

 

 ، گذاشتم بشقاب داخل بود استفاده بال ک و ماست قاشق و گذاشتم ینیس کنار و قاشق

 .غرور از یحاک ینگاه با و ستادمویا صاف

 

 ببرم امیب کن صدام یخورد ک و شام:غوغا_

 

 ...بره ک برگشت_مهام

 ... واستا زدم صداش

 ... سمتم برگشت و شد قفل سرجاش

 

 ... شدم بلند زمیم پشت از

 ... سمتش برداشتم قدم و

 .... شدم کشینزد

 ... نشیس به دوختم نگامو و

 

 .... زدم زل ینجوریهم

 ... زدم لب



 .... بشم هرزه بدنت رو ندارم دوس

 

 ... کنه تتیاذ نگاهام خوادینم دلم

 ... شده ک خودتم یبرا پس

 ...بپوش لباس درست

 ... ستاااین من مثل کنترلش و صبر چکسیه

 

 .... برو حاال گفتم و زدم یشخندین

 ... بود گرفته گر بدنم

 ... داشتم تب حس

 .... کردیم یخشک گلوم

 

 خوردن غذا ب کردم شروع و نشستم زیم پشت رفتم کردم ییا سرفه

 

 اشارمو انگشت و برداشتم جلو ب قدم کی و نباختم خودمو اما جاخوردم حرفش با:غوغا

 ...و نشیس قفسه ب زدم

 

 ، فعیلط دختر کی ذات در یگر عرضه باشم، ازاد دارم دوس دخترم کی من:غوغا_

  بگم ذکر ب الزم البته

 

 س،ین بلد شدن هرزه ،غوغا بش هرزه هم شما نگاه دل جان خودم، دل برا یگر عرضه

 رو ها حرص از گذر و شکستن ب لیم من چون ، خان مهام رینگ حصارت در منو پس

 . دارم

 

 خانه،منم در یازاد ، نعیهم مسلمونا ظاهر ب شما شعار چون بزار ازاد خونه تو و من

 و کنم یازادگ و باشم ازاده خونه تو خوامیم خودتون گفته طبق



 . زیه و رهیخ یها نگاه از باشم امان در ک کنم خفه خودمو رونیب در 

 

 ... یازاد خواهان و خواهم ازاده من چون ،یکن یازاد سلب نکن یسع پس

 

 .... کردن سرفه به کردم شروع_مهام

 .... میشونیپ رو گذاشتم دستمو

 .... زدم لب یبم یباصدا

 .....رو غذا نیا ببر

 

 ....و گرفتم سمتش ب و اب وانیل و ختمیر اب براش عایسر و گرفت اش سرفه:غوغا

 

 بخور اب ریبگ:غوغا_

 

 جلو گرفتم دستمو افتاد دستم از وانیل گرفت عطسم رمیبگ آب وانیل خواستمیم تا_مهام

 .... دهنم

 ....زیم رو گذاشتم سرمو حالت همون ب

 

 سمتش ب ،باسرعت بودم کرده هل و بودم شده دستپاچه ، شدم نگران و دمیترس:غوغا

 سمت ب دو با شد بهتر ک حالش و زدمیم ضربه پشتش و رفتم

 

 اب براش بردم خان اتاق ب بودم نزده دهن و داشتم اتاق تو ک یزیتم وانیل و رفتم اتاقم 

 ب بودم گرفته سمتش ب و اب وانیل ک همونطور و ختمیر

 

 و شدم رهیخ دیدرخشیم و زدیم برق چشماش داخل اشک بخاطر ک خمارش یچشما 

 ...  و گرفتم ازش نگاهمو اجبار ب و گرفت ازم و اب وانیل

 



 ؟یبهتر:غوغا_

 

 ... عقب برو_مهام

 ... یخوریسرمام برو

 ... یلعنت اه اخه بود یسرماخوردگ وقت چه

 ....ارین غذا برام گید برو

 

 یب با و کردم قالب هم تو دستامو و کردم فک حرفش ب ناگهان و شدم سیف پوکر:غوغا

 ...و کردم نگاه بهش زمیبر چهرم در کردم یسع ک یا یسرد و یحس

 

 ار؟ین غذا برام یچ ینی نشدم متوجه:غوغا_

 

 ... این اتاقم داخل نشدم خوب ک یموقع تا یعنی_مهام

 .... ندارم بحث حال

 ...برو

 

 طبق پس باش اوردن غذا امم فهیوظ باشم کارمندت من ک میداشت تعهد کی ما:غوغا_

 کنمیم عمل داد قرار

 .هستم نمیقوان و داد قرار طابق من چون

 

 ...ماساژ برا ییجا یشگاهیارا برم و مدت نیا تونمیم یدار یمشکل هم اگ

 

 ... شدم بلند زیم پشت از غوغا یپرتا و چرت ب توجه بدون_مهام

 ... ادیز یلیخ بود گرمم بشدت

 ... داشتم تب



 

 ... اوردم در رهنمویپ

 ... داشتم رهنمیپ ریز یتاپ

 .... تخت رو شدم لش

 ... بستم چشامو

 

 ... کردیم درد بدنم تمام

 ... شدم نجوریا هووی

 .... زدیم بدنم از ک بود یداغ و حرارت

 

 .... درارم لباسامو همه داشتم دوست

 .....میشونیپ رو گذاشتم دستمو کردمو ییا گید سرفه دوتا

 

 و بود کرده وونمید ینحو ب بدش حال  ، شدم رهیخ شیا غصله بدن ب تعجب با:غوغا

 گید ینحو ب شیا عضله جذاب بدن

 

 رو بزارم دستمو خواستم و شدم خم روش. رفتم سمتش ب و زدم بینه خودم ب

 ب موهام ک شیشونیپ

 

 . گذاشتم شیشونیپ رو دستمو و کردم جمع موهامو و خورد صورتش 

 ...و کردم تعجب حرارتش و تب شدت از

 

 سیخ لباست حتما رون،یب یاورد حمام از منو ک یوقت جهینت یسرماخوردگ نیا: غوغا_

 ارمیب قرص برات برم تا کن استراحت ،یسرماخورد شده

 



 یکی دوتا رو ها پله و شدم خارج اتاق از سرعت با و نشدم یجواب دنیشن منتظر:غوغا

 خواستمیم و گرفتم بزرگساالن یسرماخوردگ و نفنیاستام قرص خانم ملوک از و کردم

 ...ک بشم خارج اشپزخونه از

 

 .کنم اشون هیپاشو امیب بگو بود باال تبش خانم اگ برو:خانم ملوک

 

 کنمیم اش هیپاشو خودم داشت، تب اگ رمیم:غوغا_

 

 عرق متوجه رفتم ک تر کی،نزد دعیخواب دمید و رفتم خان اتاق ب سرعت با:غوغا

 باالش تب متوجه و گذاشتم شیشونیپ یرو دستمو بود نشسته بدنش یرو ک شدم یسرد

 اوردم در قرص دوتا ختمیر اب وانیل کی براش ، شدم

  

 وانویل نشستم تخت یرو کنارش و کرد باز دهنشو بسته یچشما با و کردم دارشیب و

 دیخواب دوبارع و خورد یسخت ب و قرص و گذاشتم لباش ونیم

 

 باش حمام زدمیم حدس و رفتم یدر سمت ب و کردم نگاه اتاقش اطراف ب

  ، حمام دنید با و کردم باز و در

 

 ب اونجا یزیچ یجکوز جز اما کنم دایپ لگن ک چرخوندم اطراف نگاهمو و داخل رفتم

 مگ خب یول ، نبود لگن نام

 

 جا سرد اب برداشتمش و زد یبرق چشام لگن دنید با و رفتم رختکن ب هووف، شیم 

 تخت یرو ب و لگن و کردم جمع توانمو تمام یسخت ب و کردم

 ، گذاشتم 

 

 ماساژ و ختمیریم اب روش و گذاشتم لگن یتو پاهاشو و دادم تا اسپرتشو شلوار پاچه

  رفتم نییپا ،ب دادمیم



 

 و اوردم در تنش از یسخت ب تاپشو رفتم اتاق ب و گرفتم خانم ملوک از یا پارچه

 .زاشتمیم بدنش و یشونیپ یرو و گرفتم ابشو و کردم سیخ رو پارچه

 

 و بردم حمام ب و ،لگن کردم اش هیپاشو و کردم عوض و اب مرتبه نیچند شب اخر تا

 گذاشتم، شیشونیپ رو دستمو رفتم تخت سمت ب ، شیقبل یجا گذاشتمش و شستم

 تبش خداروشکر

 . بود اومد نییپا یکم 

 

 خوابم یخستگ شدت از ک شدیچ دمینفهم و دمیکش دراز ،کنارش تخت یرو فاصلع با 

 برد

 

 .. صورتم رو بود افتاده میمستق افتاب نور_مهام

 ... کردم باز خمارمو یچشا

 

 ... نکنه تمیاذ نور ک چشام جلو گرفتم دستمو

 .... دمید غوغا چهره ک برگشتم

 ....بود خواب تخت رو کنارم

 

 .. کردم یمکث لحظه چند

 ... داشتم تب ک شبید از اومد ادمی

 ... کردمیم حس یول نبودم خودم حال تو

 ... لبام رو نشست یلبخند

 

 ... کردم زمزمه لب ریز و کنار دادم صورتش از موهاشو انگشتم با

 ... یمهربون نیا ن جماعت، یمجلس از نفرت اون از ن



 

 ... صورتش رو دمیکش دستمو

 ... لباش به شد رهیخ چشام

 .... لباش رو دمیکش شصتمو هوا یب

 ....کردن سرفه ب کردم شروع و اومدم خودم ب لحظه هی

 

 ترشح نیادرنال بدنم و دیدو قلبم درون یخوب حس و شدم زده ذوق لبم لمس حس با: غوغا

  کردیم

  حرکت منتظر و بود بسته چشام

 

  خودمو مکررش یها سرفه یباصدا و کردن سرفه ب کرد شروع هوی اما بودم یا گهید

 .نکردم باز چشامو و انداختم کمرش یرو دستمو و زدم خواب ب

 

 .... واستاد سرفم کمرم یرو غوغا دست یداغ حس با_مهام

 ... کردمیم نگاش تعجب با

 

 .... کرده بغل منو ک بالشتشم منم و خودشه اتاق االن فکرده کردم زمزمه لب ریز

 

 .... زد بغلم محکم و من ب چسبوند خودشو

 .... بود شده بد حالم

 ... طونیش به لعنت

 

 .. پاشم ک دستش رو گذاشتم دستمو

  شدم بلند تا باال گرفتم دستشو

 ... روش افتادم زد بغل تر محکم



 ....گردنش یگود تو رفت فرو سرم

 

 نشست اندامم ب لرز گردنم یگود تو سرش حس با ک بودم بسته چشامو یوا: غوغا

 

 قفل نگاش تو نگام ک کردم باز اروم چشامو و باال دمیکش خودمو پاشو رو انداختم پامو

 یسانت مین در لبام و شد

 

 زدم زل بهش و کردم باز یکم لبامو ، شد خمار ناخوداگاه چشام ، بود گرفته قرار لباش 

 

 ... غوغااا یرنگ یچشا ب بودم زده زل_مهام

 ....غوغام رو ک رفت حواسم لحظه هی اصال

 

 ... بودم کرده تعجب

 ... شدم قرار یب نقدریا چرا ک

 ... مهام منه اونم

 

 .... لباش رو رفت چشاش از نگام

  بستم چشامو لبام رو دمیکش زبونمو

 ... گفتم و قرار یب

 ؟یدیخواب کنارم چرا

 

 ... یشیم ضیمر

 .... خوردمینم تکون جام از یول گفتمیم نارویا

 ....دادمیم فشار بهم چشامو فقط

 



 افتاده صورتم یتو ک ،موهام شد دهیکش بدنم رو پاش و دمیکش باال یکم خودمو: غوغا

 یها نفس و کردم میتنظ هامو نفس و کردم موهام تو باعشوه دستمو و زدم کنار و بود

 ...و دمیکشیم زیام کیتحر

 

  برد خوابم ک شدیچ دونمینم بودم، شتیپ صبح تا شبید:غوغا_

 

 ...و دادم و هلش عقب ب و زدم یپوزخند:غوغا

 

 خان نداشتم و بهتون تجاوز قصد منم وگرنه برده، خوابم یخستگ از نترس:غوغا_

 .فیشر

 

 هلش عقب ب ،دوباره نخورد تکون یا ذره ک بزنمش کنار خودم رو از خواستم:غوغا

 ...کردم موهام ال دستمو و بستم چشامو و گفتم یهووف نکرد یحرکت هم باز اما دادم

 

 ... روش دمیکش خودمو و شدم مانعش دستم با من رو زد حرکت و برع ک شد بلند_مهام

 ... بود لباش یسانت مین لبم

 ....لباش نیب دمیکش لبامو و بستم چشامو

 

 لبام یال لبشو و کردم باز لبمو ناخوداگاه و کردم تعجب لبام یرو ب لباش حس از: غوغا

  لبش یداغ حرارت ، دادم یجا

 

 دمیکش یاه و گذاشتم گردنش پشت دستمو ، بردیم باال وجودمو عطش و کردیم ترم تشنه

 دمیباالکش خودمو و

 .کنمیم یقلب ستیا کردمیم حس ان هر و بودم گرفته قلب تپش

 

 .... دمیمکیم و گرفتم لبام نیب زبونشو_مهام

 .... کردیم بدترم دیکشیم که یآه هر با



 

 .. شدمیم تر صیحر ییا ناله هر با

 ... غوغا ب دادمیم فشار خودمو و

 ... بود خراب ناجور یلیخ حالم

 

 .... اومد کش لبامون نیب نشییپا لب ک دادم فاصله لبش از لبمو

 .. ؟ مهام یکنیم کاریچ یدار یوا یا گفتم اومدم خودم به

 

 ....رونیب زدم اتاق از عیسر و روش از شدم بلند هوا یب

 

 و بود شده سست پاهام شهوت شدت از و بود لبام دنیمک درحال: غوغا

  داشتم دوست ، کردمیم یسیخ حس

 

  بخورع و بزن مک بدنمو یجا یجا داشتم دوس ، بشم یکی کامال باهاش

 . شد خارج اتاق از و شد بلند رون از یناگهان یلیخ ک بودم شهوت و لذت تینها یتو

 

 نبود خوب حالم ، بودم شده رهیخ شیخال یجا ب مبهوت و مات و کردم باز اروم چشامو

  نداشتم هم شدن بلند توان

 

 فکر یچ خودش با بشر نیا اخه ، بود شده دار خدشه روحم ،بلکه یجسم حال تنها ن

 عیک کردیم فکر بود، کرده

 ععععع؟یک ، اس زاده غمبریپ ، غمبریپ

 

 ....و زدم یپوزخند ، شدم رهیخ اتاقش نهییا تو شدم، بلند تخت یرو از

 



 نتونم دل در دیشا ، رمیگیم ات دهیناد بعد ب لحظه نیا از خان، رسیم منم فصل:غوغا_

 .کنمیم یباز خوب رو یفراموش نقش ، گرمیباز من اما

 

 ب میمستق و برداشتم یا یزرشک شلوارک تاپ و رونیب زدم اتاق از سرعت با:غوغا

 .رفتم حمام

 

 بشع کاسته بدنم حرارت از تا گرفتم دوش سرد اب با

 .تیعصبان و حرص شدت از حاال و بود شهوت عطش از شیپ یقیدقا تا ک یحرارت

 

 .دمیخواب و خوردم ارامبخش قرص دوتا رونیب اومدم ک حمام از

 

 بعد روز چند#

 

 نییپا باال و شیکوفت یویت یها شبکه یکالفگ با و بودم نشسته یویت یروبرو:غوغا

 شدم بلند و کاناپه رو انداختم و کنترل و شدم ی،عصب کردمیم

 ، بخورم یزیچ ی یوش خان ومدنین زمان تا اشپزخونه برم 

 

 ب و نشستم کاناپه یرو یویت یروبرو و برگشتم عقب ب خان لیوفام اسم نام دنیشن با 

 یسخنران و بود ستادهیا بونیریت ،پشت مجلس یتو و داشت سر ب چادر ک یوش خان

 ... و نشست لبام یرو یپوزخند کردیم

 

 و کنندیم باور رو تو چادر ک یمردم چارهیب ، یوش خان یکنیم یگریباز خوب:غوغا_

 .ههه بندندیم دل شدنشون یعمل ب و کنندیم حفظ رو تو یشعارها

 

 چشامو شد انداخته روم ب ک ییپتو با ک بودم خواب و دمیکش دراز کاناپه یرو: غوغا

  خورد، گره یوش خان خمار نگاه ب نگاهم و کردم باز

 



 کنارش از و شدم بلند کاناپه یرو از حرف بدون و نشست ابروهام ونیم یظیغل اخم

 .گذشتم

 

 رنگ یسرخاب مانتو و کردم باز و اتاق یوارید کمد ، رفتم باال طبقه ب باسرعت

 دایجد ک رو یجلوباز

 

 یرنگ یا سورمه ریحر تاپ و دمیپوش 80 قد نیج شلوار و برداشتم و بودم دهیخر 

  و کردم کج طرفم کی موهامو و گذاشتم باز موهامو و دمیپوش

 

 یسرخاب لب رژ و دمیپوش مویسرخاب مانتو و انداختم سرم یرو شل مویا سورمه شال

 یصندال و زدم هام مژه ب هم ملیر یکم و لبام ب یرنگ

 

 یخروج در سمت ب و رفتم نییپا طبقه ب و برداشتم مویدست چرم یمشک فیک و یمشک 

 .... ک رفتمیم

 

 ... کردم تعجب غوغا رفتار از_مهام

 ....گفتم بهش خطاب کردم یاخم ک رونیب زدیم خونه از داشت و شد حاضر رفت عیسر

 ؟؟یریم کجا

 

 ...و برگشتم خان سمت ب:غوغا

 

 رونیب رمیم دارم ک ینیبیم ، ستین واضح ینی: غوغا_

 

 ...شدم کینزد بهش قدم چند_مهام

 ؟یریم کجا گفتم زدم لب

 



 ...و کردم سیخ زبون با لبمو و کردم پر و نمونیب قدم کی:غوغا

 

  رونیب رمیم دارم ک، گفتم:غوغا_

 .خونه تو رفته سر حوصلم

 

 باش_مهام

 ...رفته سر حوصلت

 ...برمتیم خودم

 

 ..و کردم نگاش یزیبرانگ تمسخر حالت و زدم یپوزخند:غوغا

 

 من یدار استراحت ب ازین ،یا ،خسته یداشت نیسنگ یشعار یسخنران شما ههه:غوغا_

 فیشر ندهینما ل،یوک خانم سین شما زحمت ب ازین رمیم خودم

 

 ... سمتش اخم با برداشتم قدم ی_مهام

 ... در ب دیچسب تا عقب رف قدم هی

 ... گفتم یعصبان حالت با

 

 ه؟یچ جوونا شما مشکل یدونیم

 ... نیکنیم قضاوت نیدونینم ک ویزیچ

 ...یگردیبرم زود گفتم برگشتمو

 ....رفتم گرفتم رامو

 

 هاس ییباال شما عملکرد از مشکل ای جووناس ما از مشکل خان، نمیبب کن صب:غوغا_

 ها؟ ما، کردن باور برا دیگذاشت ییجا شما اصال ،



 

 ?ما_مهام

 ?یدار شناخت همه رو

 ?کرده کاریچ یک یدونیم

 ... کن اظهارنظر ایب یداشت همرو شناخت ییتوانا هروقت

 ...فعال

 

 .نیکرباس کی پا و سر همتون:غوغا_

 فعال من توان حد از باالتر شما یگریباز چون ندارم شناخت ییتوانا من ارع

 

 ...رفتم گرفتم رامو حرفاش ب توجه بدون_مهام

 

 نشان در دنیکوب هم ب محکم یصدا و رفت اتاقش ب من یحرفا ب توجه بدون:غوغا

 .بود ادشیز تیعصبان از

 

 بعد و گرفتم دوستمو رها شماره و شدم یعصب کرد حرفام به ک یا یتوجه یب لیدل ب

 ...و داد جواب بوق دو

 

 یداد قد نیا حتما گفتم جندع مونی؟مییکجا هس معلوم خررر عنترررر سالم الو:رها

 یشد تلف

 

 تهران یبرگشت دمیشن ها بچه از ندارم یشوخ اعصاب اصال ریبم خفه نزن زر: غوغا_

 ؟یا خونه

 

 و الیتک یکاریب از االن دهیگوز حوصلمم تنهام االنم میشد مستقر روز دو ارع: رها

 فضا برم کنم مست بخورم برداشتم مشروب



 

 میبخور هم با ام،یب دار نگه: غوغا_

 

 ن تو میدادیم جر ک خودمون ک ما ، یکنیم یشوخ باوو ن مشروب و غوغا ییییچ:رها

 یزدینم ونمیقل ب لب یحت یدیکشیم گاریس ن ،یخوردیم مشروب

 

 ده،ینم انجام بدن جرشم نخواد کن،یم یکار بخواد خودش غوغا ، باش شاتاب:غوغا_

 نده ادامه پس یاوک کردن مست و دارم مشروب ب ازین االن

 

 ک یریگیم پاچه باز: رها

 

 .دمیینجو اتو پاچه تا نده ادامه پس ام پاچه دنبال ارع:غوغا_

 

 منتظرتم ، کنمیم جیمس ادرس فعال ریبگ پاچه فقط تو جووون:رها

 

 فعال باش:غوغا_

 

 .دادم رو نایا رها خونه ادرس و گرفتم یدربست یتاکس و شدم خارج خونه از: غوغا

 

 یزندگ دادن نجات و اش خانواده طیشرا بخاطر و بود ما محله خوشگلع دختر رها

 45 پولدار مرد با سنش، سال 18 وجود با ، برادرهاش خواهر

 

 نشده قطع هنوز ما رابطه اما ، برد محله اون از اشو خانواده و کرد ازدواج یا ساله 

 از ؛ تهران برگشته یروز دو دمیشن ها بچه از و کردیم یزندگ شمال رها البته بود

  بود یزیه اریبس کفتار چون بودم متنفر شدت ب شوهرش

 



 5 طبقه و شدم رهیخ بود تهران ونک تو ک روبروم اپارتمان ب و دمیرس رها خونه ب

 ....و زدم

 

 عشقممم سالم:رها

 

 کن باز عشقم کوفت:غوغا_

 

 .کنم باز بفرس بوس:رها

 

 یبا گمشو:غوغا_

 

 .تو ایب کردم غلط:رها

 

 دختر با یخانم شد باز اسانسور در لحظع همون و داخل ،رفتم بستم و در:غوغا

 اسانسور از یخوشگل یکوچولو

 

 در و زدم و 5طبقه شدم اسانسور وارد و زدم یلبخند دخترکوچولو ب و شد خارج 

 شالمو ، شد بسته اسانسور

 

 رها اسانسور در بازشدن با ، ستادیا 5 طبقه اسانسور و دمیمال هم ب لبامو کردم مرتب 

 اسانسور از و زد یغیج

 زدیم غیج و کرد بغلم رها و شدم خارج

 

 ... و گذاشتم لبش یرو سکوت یمعنا ب انگشتمو

 

 .کن ابرو حفظ یاومد روز دو یغربت طهیسل سسیه:غوغا_



 

 کنمیم یزندگ مردم برا من مگ باوو کن ولشون:رها

 

 و فرهنگ یانسان ک نیا حد در پس یمجتمع تو اما یکنینم یزندگ مردم برا:غوغا_

 .کن حفظ شعورتو

 

 ...و دیکش دستمو رها:غوغا

 

 .منبر باال رفت باز باوو تو میبر ایب:رها

 

  داشت یقشنگ ،خونه داخل میرفت:غوغا

 یهمسر داشتن خاطر ب رو اون ک یدختر ب حسش لیدل ب اما ، داشت یپول پر بیج

 و پردرد درون و باطن اما داشت یشاد ظاهر ، نداشت یاروم دل ، زدیم پس یاجبار

 .داشت یغم

 

 ب شروع اورد مزه و پفک پسویچ  ، میدیخند و میگفت خاطراتمون از و میزد حرف یکل

 بهم دائم رها ک دمیشنیم یمبهم یصداها فقط بود چندمم کیپ دونمینم ، میکرد خوردن

  دادیم تذکر

  خوردم،یم و دادمینم گوش من اما اولم، دفعه چون نخورم گید ک

 

 نداشت ریتاث روش گهید نایا ک بود خورده قدر نیا اون اما باال، میرفتیم هم یپا ب پا  

 بلند بلند بود گرمم ، دمیفهمینم یچیه دم،یخند بلند و دیکش دستم از رو شهیش هوی

 

 شدینم باز و بود شده خمار چشام داشتم جهیگ سر ، دمیخندیم 

  دونستمینم ک قدر اون بودم یانرژ از ییایدن ، گرفتمیم شیات داشتم

 .دمیکش دراز سالن وسط و شدم حالیب یخستگ از و دمیرقص یکل کنم هیتخل دیبا چطور

 



 و کرد جدا نیزم از منو یکی کردم حس فقط نبودم اطرافم متوجه و بودم منگ و جیگ

 . دمینفهم یزیچ و بستم چشامو گهید

 

 

 ...بودم شده نگران_مهام

 .... کردم فکر کردم متر خونرو یجا همه

 ... زدم یدر هر ب دمیپرس یهرکس از

 ...نداد جواب زدم زنگ شیگوش ب چنبار

 

 .. شدمیم وانهید داشتم

 ....شب موقع نیا تنها دختر هی

 ... بزنگم ک برداشتم یگوش دوباره نکهیا تا

 

 ... مردشو صاحاب یگوش اون برداره کردمیم خدا خدا من و خورد بوق چنتا

 .... داد جواب ک

 تووووو؟ یقبرستون کدوم زدم ادیفر تمام تیعصبان با

 .... اومد اشنا ریغ ییصدا 

 

 ... بده حالش و منه شیپ غوغا گفت بود غوغا قیرف

 گاز تمام سرعت با و رونیب خونه از زدم ناشناس پوشش همون با گرفتم ازش ادرس

 ..... قشیرف خونه تا دادم

 

 ...بود خورده گره هم تو ابروهام تیعصبان و خشم شدت از

 ....گوشش ریز بخابونم یلیس هی نمشیبب ک داشتم نویا توان

  



 ... زدن در ب کردم شروع و در دم رفتم کردم متوقف نیماش

 .... دمید حالیب خونه وسط غوغا و باال ب رسوندم خودمو و

 

 .... زدم بغلش سمتش دمیدو

 شده؟ چش گفتم قشیرف ب رو

 

 ... نخور گفتم بهش من خورده یادیز_رها

 من ب بده وسائالشو_مهام

 

 ... نیبکن نیخوایم کاریچ_رها

 

  شووووو خفه_مهام

 ...وسائالشو من بده نزن حرف

 

 ... شدم میتسل و دمیترس_رها

 .... رونیب خونه از زد برداشت غوغا

 .. غوغا کارهیچ و هیک دمینفهم

 

 ... نیماش تو خوابوندمش_مهام

 .... الیو سمت رفتم گازشو

 .... بودن رفته خدمتکارا همه

 ....باشه اومده سرغوغا ییبال دمیترسیم

 

 .... اتاق سمت زدم بغلش و کردم پارک نیماش دمیرس

 ... خوابوندمش تخت رو



 .... گفتیم ونیهذ

 .. اوردم در لباساشو

 .......ک برم شدم بلند

 

 لمس من ، خواستمیم اغوششو ، دمشیدیم خواب یتو ، داشتم حرارت ، بود گرمم:غوغا

 . خواستمیم جسمم یجا یجا رو هاشو بوسه خواستم،یوم اون یدستا توسط شدن

 

 لباسشو بش بلند تخت یرو از خواست تا اورد در لباسامو بودم، اریهش مهین بایتقر

 طرفم ب تعجب با دم،یکش

 

 . دمیکش طرفش ب خودمو و کردم جمع خودم یتو توانمو تمام برگشت 

 بغلش تو خودمو نشستم کنارش

 

 ...و دمیرس گوشش ،کنار دمیکشیم نفس و بردمیم گردنش تو سرمو دادم یجا 

 

 بخواب من با:غوغا_

 

 ...غوغا_مهام

 ... کن بس

 .... خوبشه حالت بخواب

 

 ... نداشت دهیفا گفتمیم یهرچ

 ... گردنم تو کردیم فرو سرشو

 .... گردنم رگ رو دیکشیم لباشو

 



 .... بستم چشامو شدیم بد داشت حالم

 .... دمیکشیم یدار کش و قیعم ینفسا

 غوغاااا زدم صداش یبم و اروم یباصدا

 

 باش ینفر نیاول با نامیاول خواستمی،م بخوابم باهاش خواستمیم نبودم حرکاتم متوجه:غوغا

 لحن با ک دمیکشیم گوشش الله یرو بودم کرده غنچه لبامو ده،یلرز براش دلم ک

 

  بازهم من اما ، زد صدام یا خواهشانه 

 ، نبود من دست هام حرکت از کی چیه چون برنداشتم میپافشار از دست

 دمیسف و گرد یها نهیس ، اوردم درش و بردم رمیز لباس طرف ب دستمو

 

 رو دادم هلش و رفتم سمتش ب شد رهیخ بهم تعجب ،با شدن رها شونیزندان پوشش از 

 گردنشو و گذاشتم گردنش یرو هامو لب زدم مهیخ روش و نشستم پاهاش یرو تخت

 زد چنگ و کمرم ک دستش دمیبوس

 .کردمیم ناله و مالوندم پاش یرو خودمو و دمیکش یاه

 

 .... کمرش یگود به دمیکشیم دستمو_مهام

 ... کردیم خراب بیعج حالمو داغش و لخت بدن

 .... لباش ب زدم زل خمار لحظه چند... روش اومدم و گردوندم برش

 ... لباش رو دمیکش انگشتمو

 ... اوردم در لباسمو

 ... گردنش تو کردم فرو سرمو

 ... روش دمیکش زبونمو.. گردنش نبض رو گذاشتم لبامو

 ... شدم تر صیحر من و دیکش یآه

 ... کنمیم یغلط چ دارم شدینم میحال بودم شده مست

 ... لباش رو دمیکش زبونمو



 ... گرفتم لباش از یزیر گاز

 ....کردمیم لمس نشویس نوک دستم با و

 

 شدیم مورم مور باعث مورم مور بدنم یرو زبونش حرکت: غوغا

 سست پاهام کرد لمس امو نهیس نوک ک دستش خواستم،یم شتریب و کردمیم ناله قرار یب

 ....و شد

 

 ییییوا ااااه:غوغا_

 

 .دمیکشیم اه و کردم کینزد ام نهیس ب سرشو: غوغا

 

 ... زدمیم مک اروم و نشویس نوک گرفتم زبون به_مهام

 ...بدنشو کردمیم لمس همزمان و... روش دمیکشیم زبونمو و

  

 ... پاش سمت رف دستم اروم اروم و

 .... شورتش داخل بردم دستمو و کرد باز پاشو

 ... پاش یال دمیکش و

 .... بود داغ آخ

 ... بود هات و داغ عجب

 

 ... نشستم پاش مقابل... اوردم در شورتشو و شلوار

 .... لبام رو دمیکش زبونمو افتاد خوشگلش ناز ب نگام کردم باز پاشو

 

 ... چوچولشو دمیمالیم شصتم با اروم

 .... زدیم ناله یهع دادیم تکون بدنشو یهع غوغام



 ....پاش یال دمیکش زبونمو واژنش سمت بردم سرمو

 

  دیلرزیم لذت شدت از بدنم: غوغا

 تر عیسر داشتم دوس ، شد باز پام ناخوداگاه و اومد پام سمت ب دستش

 

  دیکشیم واژنم یرو و برد الپام دستشو کن لمس واژنمو و بزارع الپام دستشو 

 موج کمرمو و بود کردع قفل پاهام

 

 دمیکشیم کشدار یها اه و دادمیم 

 .داشتم شدن قفل احساس واژنم ب زبونش حس با و برد الپام سرشو

 

 شدیم بازتر پام و دیکشیم الپام زبونشو

 ...و نداختمیم چنگ پاش رون ب و زدمیم داد شهوت شدت از

 

 بدع جرم ،اههه بدع جرم ، اوووم ، اههه اه:غوغا_

 

 ... چوچولشو یال دمیکشیم شتریب زبونمو_مهام

 ...   زدمیم زبون و

 

 .... واژنش تو کردم اروم انگشتمو... بود شده سیخ

 ....خوشگلشو کص خوردمیم همزمان و.... کردمیم جلو و عقب اروم

 .... اوممم

 

 ... اوردم در شلوارمو

 ... غوغا رو نشستم



 .... شویشراب یلبا خورمیم همزمان و بهش دمیمالیم مویجنس اندام

 

 .... سشویخ زبون خورمیم

 اومممم

 

 پاهاش خواستم خان از و کردم باز پاهامو و شدم لذت ،غرق شیجنس الت حس از: غوغا

 و ها اه شدت از بود شدع مونییدوتا یکیتحر باعث هامون واژن تماس حس و کن باز و

 . شدم ارگاسم یادیز فشار با و دمیکش یییییاه لذتمون، از یحاک ییها ناله

 

 دمیکشیم گردنش یرو لبامو و. بود گردنش ریز سرم و انداختم خان یرو خودمو حالیب

 از مملو یحس با ،

 

 اما دمیکشیم لباش یرو لبامو ، دادمیم موج کمرمو و زدمیم مک و گردنش ازین و محبت 

 زبانمو نوک شد،یم یوعصب تشنه و گرفتمیم فاصلع رهیبگ لب کردیم باز هاشو لب تام

 یرو اروم

 

 گرفتم،یم فاصلع بزن مک زبونمو داشت قصد تا باز و دمیکشیم لباش 

 دمیکش پاش ران یرو دستمو زد،یم مک شدت با لبامو و دیکش موهامو هوی ک 

 

 از و دمیکش اش چونه یرو تا هامو ،لب شدم ضعفش نقطه متوجه ، شدنش شل با و 

  رفتم گوشش سمت ب و گرفتم یاروم گاز اش چونه

 خوردمیم و زدمیم مک گوششو اللع

 نهیس نوک یکی اون ، اشو نهیس ب زدمیم مک فشار با و دمیکشیم اش نهیس یرو زبونمو

 مالوندمشیم و بودم گرفته یباز ب دستم با اشو

 



 دستمو و دمیکش نافش دورف تا اش نهیس چاک از زبونمو و دمیکشیم بدنش یرو دستمو

 یرو فاکمو انگشت و بردم الپاش ب اروم دستمو دم؛یکش پاش یرو نوازشگر و اروم

 شدم یشهوت کشیکوچ ناله یصدا با دمیکش واژنش

 

 ،اروم زدمیم مک و بودم گرفته یباز ب چوچولشو زبونم نوک با و کردم باز الپاشو

 و بردم واژنش داخل

 

 هوی ، شدمیم لذتش متوجه کردیم وارد سرم ب ک یفشار از و چرخوندمیم واژنش داخل 

 اشو نهیس خوردمیم همونطورک ، زدمیم مک و خوردمیم محکم و دادم سرعت زبونم ب

 . مالوندمیم

 

 ... واژنم سمت دادمیم فشار سرشو_مهام

 .... زدمیم لذت رو از ییها ناله و آه و

 .... دادمیم تکون واژنمو همزمان و

 .... گرفتم مشتم تو تخت مالفه لذت شدت از

 .... شدیم ادیز منم یها ناله سرعتش و ضرباتش شدن تند با

 .... شد سیخ پام یال و بدنم تو اومد یلرزش و تو کردم فرو سرشو تا

 باال دمشیکش

 .... لباش خوردن به کردم شروع

 ... رومون دمیکش مالفه

 ....لباشو خوردم گریهمد شدن اروم تا و

 

 چون داشتم تیزن حس اما بودم باکرع داشتم، تکامل داشتم،احساس یبیعج ذوق:غوغا

 بود دلدارم ک یکس با من و بودن شده خارج یباکرگ از میجنس تجارب و هام حس

 بوسه، نیاول دل، لرزش نی،اول دمیچش نامویاول

 .ارگاسم نیاول رابطه، نیاول

 



 ب و کردم شیهمراه هامون بوسه معاشقه در و کردم جمع اغوشش حصار در خودمو

 .رفتم میزندگ بخش ارامش خواب نیاول شوازیپ

 

 ...کردم باز چشامو نم نم_مهام

 ... بودم یجیگ و یخمار حالت تو

 ... کردم حس شکمم رو یکس دست

 

 ... کردم تر باز چشامو

 ... کنارم ب افتاد نگام و

 .... غوغا و خودم لخت بدن به

 .. نشستم شدم بلند

 

 ...کردمیم فکر شبید اتفاق به گنگ

 ... یزد گند مهام یوا

 ... مهام یییییزد گند

 

 ... میشونیپ ب زدم محکم دست با

 ... دمیپوش لباسامو شدم بلند و

 ... کردم مکث لحظه چند

 ... غوغاااا ب شدم رهیخ و

 

 .. کنم مرور شبوید خواستینم دلم

 ... نداشتم رابطه یدختر با تاحاال من

 .... یکرد کاریچ یلعنت نداشتم

 



 .... رونیب زدم برداشتم وسائالمو قرار یب

 ... انیک به زدم زنگ

 ... دارم کارت زودتر یهرچ ایب گفتم بهش و

 

 ... پزشکم هم بود قمیرف هم بود،ftm ترنس انیک

 ... مینیبب همو گمید خونه میگذاشت قرار و

 

 خونه سمت افتادم راه

 ... کردمیم فک زدم ک یگند ب راهو تمام و

 

 باشم؟ کرده یکار نکنه بود باکره دختر اون

 .... دختر اون

 ... خدا یا

 

 رفتم و رونیب زدم یکالفگ با داشتم نگه خونم جلو نیماش و ترمز رو گذاشتم پامو باشدت

 ... خونه سمت

 

 ... اومد انیک ک موندم منتظر

 زمیعز سالم

 ؟یچطور مهام سالم_انیک

 

 خوبم_مهام

 ... دارم کارت نیبش ایب

 جان؟_انیک

 



 ..... زدن حرف ب کردم شروع_مهام

 ... بگم طرحمو همه جلو دیبا فردا من انیک نیبب

 

 ...کردن مخالفت عده هی و گفتم سابق

 ... مردم رفاه ن... مملکت وضع ن خودشونن منفعت فکر ب ک ییکسا

 .. ننیبیم خودشون فقط

 

 ... صدرصد کنمیم دایپ ییدشمنا و مخالفا بکنم نکارویا فردا من

 ... زنهینم مظلوم مردم نیا حرف چکسیه

 

 ... هیقض ظاهر برا فقط زننیم حرف فقط عده هی

 .... قانون ب کنم لشیتبد و طرحم ارهیب یرا خوامیم من یول

 

 ... باشه حالل دنیم بهم ک یپول خوامیم

 .... مسئولم مردمان نیا تک تک برابر در ندهینما منه چون

 

 ... رهیگیم منو قهی خدا روز فردا

 .... سیبق از شتریب من سوال و جواب روز فردا

 ...شویهمچ خرمیم جون ب پس

  

 ... وسط ادیب پاشون ای ادیب شیپ ییا مسئله انمیاطراف یبرا خامینم فقط

 ... غوغا شیکی

 

 ... من خونه امانت

 .... بشه یاسیس مسائل یقاط خوادینم دلم



 ... یلیخ فیکث یلیخ استیس چون

 

 ... شهینم داده صیتشخ بدش و خوب ک یجور

 ... سوزنیم بدا یپا خوب یادما ک یجور

 

 گم؟یم یچ یفهمیم

 

  متوجهم اره_انیک

 ... نباش نگران

 

 ... گاردیباد ن دارم خدمتکار ب ازین ن من_مهام

 ....امیبرب خودم پس از تونمیم خودم

 ... کن مرخص همشونو

 

 ... مهام ن_انیک

 ... کردم کمشون نباشن یگفت باشن دیبا ن

 ... شهینم چیه بدون یول

 

 ... شهیم انیک شهیم_مهام

 ... خور حروم گیم نهیبیم منو یهرک

 خور مردم مال

 

 .... نمیبیم جشوینت االن و کردم تالش من بودم لیوک ی من دوننینم اما

 .... غوغا نیهم نمونش ی

 



 ... دارن حقم

 ... کننیم کار ب شروع دشمنام فردا من هرحال ب

 ... سین نفعشون ب چون

 

 ... هس حواسم_انیک

 

 قیرف ممنون_مهام

 

 ؟یکسل کنمیم مهام؟حس خوبه حالت_انیک

 

 سین یزیچ خوبم_مهام

 

 ؟یدیخاب خوب شبید_انیک

 

 ... شبید از اومد ادمی_مهام

 ... اره گفتم کردمو باز بستمو چشامو

 ... الیو رمیم شب کنم یدگیرس کارام ب تا هستم نجایهم رمینم الیو من

 

 ... زمیعز باش_انیک

 ...نباشم مزاحمت رمیم

  

 شدم مشغول و... سرم رو کار عالم ی موندمو ومن... .رفت انیک_مهام

 

 هیناح در ک یدیشد درد و  تخت از سقوط حس با و زدم قلت ک بودم خواب یتو: غوغا

 دادمیم ماساژ سرمو بودم بسته چشامو ک طور همون و نشستم منگ و جیگ دیچیپ سرم



 

 اتفاقات تمام لختم بدن دنید با و کردم باز چشامو باسنم زدن خی و یسرد حس با ناگهان

 و شدم بلند ها کیسرام یرو از ، نشست لبام یرو ب یلبخند و شد مرور برام شبید

 نهییا یروبرو

 ستادمیا یقد 

 

 دمیکش کردنیم ییخودنما بدجور ک هام نهیس و لب و گردن یها یکبود یرو ب یدست 

 تاپ همراه و بود نود قد ک یا سورمه یل دامن و کردم جمع نیزم یرو از هامو لباس و

 .رفتم حمام ب و برداشتم قرمز

 

 اتفاقات از لحظه هر یاداوری با ، کردم هیتخل مویشاد و جانیه و دمیرقص یکل حمام یتو

 .کردیم لبام مهمون و لبخند و نشستیم دلم یتو یبیعج ریناپذ وصف شوق ، شبید

 

  بستم پام مچ ب مویا نقره خلخال و دمیپوش و دامن رون،یب اومدم حمام از

  و کردم گردنم مویا نقره یها سیسرو

 االن ک نیا فکر با و دمیپوش دامنمو

 

 ک یقرمز تاپ ، نداشتم دنمیپوش لباس برا یتیمحدود پس س،ین خان و من نیب یمرز 

  دمیپوش و بود یدلبر قهی

 

 یرو موهامو و دمیپوش هم مویمشک یروفرش یها کفش و زدم لبام ب یقرمز لب رژ

 و کردم رها هام شونه

 

 بود دعیخر برام ک یلجند ادکلن با 

 . رفتم نییپا طبقه ب و برداشتم شارژشو و یگوش و گرفتم دوش 

 

 ...و زدم یلبخند خانم ملوک دنید با



 

 دل جان سالم:غوغا_

 

 مادر؟ ی،چطور دخترجان سالم:خانم ملوک

 

  یییی،عال دلم جان یییعال:غوغا_

 شینم نیا از بهتر

 

 باش خوب دلت و خودت حال شعیهم... انشاا خداروشکر:خانم ملوک

 

 ...و زدم یلبخند:غوغا

 

 خوبم کال ینی گهید زعیچ ، هم و خوب خودم حال هم فعال:غوغا_

 

 خونه برم خوامیم گفتم خانم ب. گذاشتم ناهار من مادر غوغا ، الحمدهللا:خانم ملوک

 بخور زیبر دم تازه هم ییچا حاضرع اتم صبحانه دخترم

 

  حتما جونم ملوک ممنون:غوغا_

 

 مادر؟ یندار الزم یزیچ:خانم ملوک

 

 یسالمت ن:غوغا_

 

 کن خاموش و برنج ریز گید ساعت کی فقط ، مادر یباش سالمت:خانم ملوک

 



 چشم:غوغا_

 

  ها نکنم سفارش گید:خانم ملوک

 بسوزع یکن خاموش و برنج ریز نرع ادتی

 

 رهینم ادمی چشم:غوغا_

 

 مادر خدافظ نیافر: خانم ملوک

 

 خدافظ:غوغا_

 

 صبحانه زیم ب یلیم یب با  ، خوردم.ختمیر ریش خودم برا و رفت خانم ملوک:غوغا

  یا عالقه چون شدم رهیخ

 

 همونطور و برداشتم خچالی از موز کی و کردم جمع و زیم نداشتم خوردن صبحانه ب

 .نشستم کاناپه یرو و شدم خارج اشپزخونه از خوردمیم و موز ک

 

 جیپ) رنگ شش جیپ ب یسر و کردم چک هامو رکتیدا  شدم نیانال و برداشتم مویگوش

 .زدم( یرانیا یجندرها ترنس و ها نیلزب یرسان اطالع گاهیپا و

 

 . رفت هم تو اخمام و کردم تعجب یپست دنید با 

 

 .بود کرده مطرح رو یحجاز سارا مرگ ک شدم یکپشن خوندن مشغول عایسر

  بود lgbt خانواده ارانی از یکی و ، نیلزب یحجاز سارا

 



 از یکی  و بودند، یلبنان یقیموس گروه کی ک ال،یل_مشروع# کنسرت یتو 2017 سال

 یها خواننده

 اون بعد و باالبرد مصر قاهره شهر تو رو  یکمان نیرنگ پرچم ، بود همجنسگرا اون

 .کردند رشیدستگ

 

 یها تجاوز با بلکه کردندیم شکنجه و اون جسم تنها ن بود زندان ک یوقت

 کردند،یم تجاوز جسمش و روح ب یپ در یپ 

 داشتن خبر سارا شیگرا از ها اون 

 

 انتخاب کردنش هیتنب یبرا رو یجنس تجاوز یعنی شکنجه نوع نیبدتر هم نیهم یبرا 

  بود ناحق  ک یهیتنب کردند،یم

 .شدیم هیتنب نکرده گناه یبرا سارا و

 

  سارا امثال و ساراها یبرا و مردن و دادن جون لحظه هر یتو ک یهیتنب

 .کردیم یتداع

 

 باور و ششونیگرا و خود چون زنندیم حرف ، کنندینم سکوت ک یشجاع یساراها

 ب یانتخاب ک ییساراها دارند،

 

 حس و خودشون از محاکمه، زیم و شالق زورع با و یاجبار اما رنیم مرگ اغوش 

 .کشندینم دست شونیقیحق

 

 مستحق و گنهکار رو ها اون جهان یها کیهموفوب و نیجاهل از یلیخ ک ییساراها

 اعدام و شالق

 خود داشتن باور جرم ب هم اون دونند،یم 

 



 یبها چ یراست ب و بودن خود جرم ب خودشون، حس پرچم کردن برافراشته جرم ب  

 .مرگ نام ب دارع ییبها سارا مثل یا عده ی،برا بودن خودت داره ینیسنگ

 

 گرانید یها زبان و زخم با روح مرگ

 و هیکنا  بخاطر اش زهیانگ اما خودع، دست ب یخودکش ظاهر در که یجسم مرگ

 .گرانعید یرهایتحق

 

 .گرانید یها حرف  ترس از خود، و حس سرکوب مرگ 

 .هارا یکمان نیرنگ ما ها کهیهموفوب نیا کشندیم رحمانه یب و ظالمانه چ واقعا و

 

 یعصب و کردم یپل و یاسکا یسا یداریب اهنگ کرد اوت دوباره گرنمیم ، بودم یعصب

 ، کردمیم یهمخوان باهاش

 

 یمذهب تبار و لیا از یدختر 

 یپدرعصب کی و ریسختگ مادر کی

 جنون ب رسوند و اون همجنسش عشق

 ....واون نیا معنادار  نگاه از خون، دل

 

 و بودم گذاشته زانوم یرو امو چونه و کردم حلقه پام دور دستامو و کردم جمع پاهامو 

 . بودم شده رهیخ خاموش یویت ب

 

  دیرس مشامم ب ک یا یسوختن یبو با و بودم خودم حال یتو

 ... و زدم سرم یا ضربه و شدم بلند کاناپه یرو از سرعت با و اومدم خودم ب

 

 سوخت برنج  یدیر غوغا ییوا: غوغا_

 



 دنید با و داشتم رو قابلمه سر و کردم خاموش و برنج ریز رفتم، اشپزخونه ب: غوغا

 ..و شد یخال بادم خشک و سوخته برنج

 

 بهم هم دیشا کنیم مسخرم یکل نیبب رو سوخته برنج ادیب خان کنم؟ چکار حاال:غوغا_

 و شانس نیا بزنن گوه هووف بودع کجا حواسن ک بتوپه

 .عه

 

 کنم درست یماکاران گرفتم میتصم و شستم رو قابلمه و ختمیر رو ها برنج: غوغا

 

 با ک باشم عرضه یب قدر اون کنمینم فک و بود تر اسون برنج از کردنش درست خب

 .کنم درست ساده یماکاران ی نتونم هم باز نت از پخت دستور وجود

 

 و کردم اضافه اون ب هم روغن و نمک ، گذاشتم گاز یرو و کردم جا اب رو قابلمه

  کردم ادیز و گاز حرارت

 .ادیب جوش تا

 

 7min پخت زمان مدت بود نوشته ک خوندم رو یماکاران پشت ، اب اومدن جوش بعد

 

 ؛ کردمیم یباز باهاشون یچنگال با ختمیر اب یتو و کردم نصف وسط از رو یماکاران

 یا پارچه با و گذاشتم نکیس داخل یابکش 7min بعد

  

 رو یماکاران یرو سرد اب یکم و ختمیر ابکش یتو و برداشتم گاز یرو از رو قابلمه 

 بش خشک ابش تا گذاشتم حرارت یرو رو قابلمه گرفتم،

 

  دمیچ قابلمه کف رو یکنجد سنگک نون و ختمیر روغن یکم قابلمه کف

 گذاشتم  کن دم و ختمیر ها سنگک نون یرو یماکاران یمقدار و

 



 ریز نکنم فراموس تا گذاشتم بعد 45min هشدار رو مویگوش و کردم نگاه ساعت ب

 .کنم خاموش رو یماکاران

 

 و کردم درست رو یماکاران سس

 خچالی از کیکوچ ازیپ کی و گوجه اریخ و شستم بودم کرده فیکث ک ییها ظرف 

 .شدم کردن درست ساالد مشغول و برداشتم

 

 یخوان هم بند هروش خستم االن نینب اهنگ با و کردمیم نینگ نینگ رو ارهایخ دقت با

 خوندمیم دل ته از خواننده با همراه بلند یباصدا دیرس ک اهنگ تیب شاه ب و کردمیم

 ....و

 

 کنمیم غوغا یروز کی خستم االن نینب:غوغا_

 نکنم وا برات ک نمونده یدر من، یدونیم

 نکنم دایپ رو تو من خوانیم شهر کی

 ...یییه

 

 بودم، زده ذوق بود چم دونمینم:غوغا

 بر اما داشتم، و تنفر تینها یاشپز و یدار خانه از من دونستیم شناختیم منو یک هر

 زهیانگ من ب و بود شده ختهیام هم با جانیه و ذوق از یمیعظ ،حجم قبال تنفر خالف

 .دادیم کار

 

 سر و کردم خاموش رو غذا ریز و شدم بلند یصندل یرو از میگوش هشدار دنیشن با

 و زدم هم چنگال دوتا با و ختمیر یماکاران یرو رو یماکاران سس و برداشتم رو قابلمه

 .کردم مخلوط

 

 ...و زدم یضیعر لبخند دنشیچش با و کردم مزع یکم

 



 ؟جووون تو یبود یک هنرمند گیم شاعر ک نجاستیا و:غوغا_

 

 خچالی از رو مویابل و ونزیما سس و گذاشتم رو قابلمه سر و زدم یا قهه قه:غوغا

 قاشق با و کردم اضافه ساالد ب رو مویابل و سس و نمک برداشتم

 

 روش یزریفر کیپالست و کردم اضافه بهش نمک گید ی،کم دمیچش و کردم مخلوط 

 . میبخور ناهار هم همراه و ادیب خان ک گذاشتم خچالی داخل و دمیکش

 

 قسمت ، دمیدیم و زنان زندان سلایر و کردم لش کاناپه یرو و شدم خارج اشپزخونه از

 اواخرش و دمید و 1

 بود 

 

 خوابم و بود شده خمار چشمام ک 

 باشم، سرحال اومد خان یوقت تا بخوابم یکم گرفتم میتصم ؛ اومد یم 

 خواب ب ک بود نگذشته نیم چند و دمیکش دراز کاناپه یرو و زدم شارژ تو مویگوش

 .رفتم

 

 دنبالش بسته یچشما با ، شدم داریب خواب از میگوش یصدا با ک بود چند ساعت دونمینم

 ک گشتمیم

 

 کردمینم داشیپ اما کنم خفه صداشو 

 ، شماره ب کردن نگاه بدون رفتم میگوش سمت ب و شدم بلند کاناپه یرو از یکالفگ با

 ...و کردم وصل و تماس

 

 الو: غوغا_

 

 عنتررررر سالممممممم: رها



 

 ...بعد و بشو تموم هاش زدن غیج تا دادم فاصله گوشم از و یگوش: غوغا

 

 ؟یخوب سالم: غوغا_

 

  ؟یچطور تو خوبم ک من:رها

 بود؟ یک دنبالت اومد ک دختر اون

 بود یوحش قدر نیا چرا

 

 بود دوستم: غوغا_

 

 کجا از و جذاب کهیت نیا حاال دارن، یجذاب دوستان چ مردم بده شانس خدا جووون:رها

 ؟یافتی

 

 ...و کردم اخم ناخوداگاه: غوغا

 

 بسه خفه خب: غوغا_

 

 ؟یشد یرتیغ جوون:رها

 

 یش خفه نمیبر بت با یشیم خفع رها: غوغا_

 

  یخوب نمیبب خواستمیم فقط وللش رو نایا حاال باووو خوردم گوه:رها

 .یکرد یرو ادهیز یلیخ روزید اخه

 



  خوردم یلیخ بودم یعصب ارع: غوغا_

 خوبم االن اما

 

  شکر:رها

 

 ...و اومد خط پشت از فونیا یصدا:غوغا

 

 .کرد یاری میماه حافظه اگ البته زنمیم زنگ بهت بعد هیک نمیبب برم من غوغا:رها

 

  فعال برو باش:غوغا_

 

 .فعال بووووس:رها

 

 ب و شد گرد چشمام دادیم نشون و شب 7 ک ساعت، دنید با و کردم قطع و تماس:غوغا

 یها ییدمپا

 

 ب بود ومدهین خونه هنوز ک بود نیا دهنده نشان نیا و بود سرجاش ک کردم نگاه خان 

 بود نخورده تکون ها ظرف اما رفتم اشپزخونه

 

 داشته کار حتما ، ومدهین هنوز پس شدم روبرو قفل در با ک رفتم اتاقش ب

 

 باالست تبم اهنگ و برداشتم مویگوش برقصم گرفتم میتصم ، بودم نشسته اتاقم یتو کاریب

 . شدم دنیرقص مشغول و گذاشتم رو یخیش محمد

 

 دردم هیچ دونمینم فشارَمم باالس تبم: اهنگ متن

 شدم عاشق کنم ،گمون صدم روز هی، و صفر روز هی



 

 چهیپ یم ،یساز هر گوشم تو جهیگ سرم باالس تبم

 شدم عاشق کنم گمون قلبم، تاپ و تاپ نیا با

 

 تنگه دلم من دل تو جنگه یآها دعوا، یآها

  قشنگه چه تو کنار امشب منو حال نیبب

 

 

 دردم هیچ دونمینم فشارَمم، باالس تبم

 شدم عاشق کنم گمون صدم روز هی و صفر روز هی

 

 چهیپ یم یساز هر گوشم تو جهیگ سرم باالس تبم

 شدم عاشق کنم گمون قلبم تاپ و تاپ نیا با

 

 

 پاهام ب و گذاشتم میشونیپ یرو دستمو و کردم هماهنگ خودمو اهنگ متن با: غوغا

 و دادم حرکت

 

 مانندs شکممو و رفتمیم شکم مار رقص ، دادمیم موج کمرمو و بردم موهام یال دستمو

 . کردم

 

 و سر و گذاشتم میشونیپ کنار دستمو دوتا د،یرس  جهیگ سرم باالست تبم قسمت ب اهنگ

  چرخوندم گردنمو

 



 یچشمک شدم عاشق کنم گمون قسمت و کردم موهام یال دستمو باال اوردم ک سرمو 

 حرکت یب و جاخوردم و شد قفل خان رهیخ نگاه تو نگام ک و زدم یچرخ و زدم

 ..و شدم هل و ستادمویا

 

 .سالم اومم:غوغا_

 

 ... بودم زده زل بهش رهیخ_مهام

 ..... یخواستن توله  گفتم دلم تو

 ...اومدم خودم ب عیسر

 ... زدم لب اخمو و یجد

 . سالم

 

 ... اوردم در لباسامو اتاق تو رفتم گرفتم رامو

 ... دمیپوش امویورزش لباس

 .....خونه اشپز  ت اومدم بود گرسنه یلیخ ک یشکم با و

 

 رفتم اشپزخونه ب ، رفتنش بعد:غوغا

 و برداشتم خچالی از و ساالد ظرف و کردم روشن رو یماکاران ریز کنم، گرم رو غذا تا

 یکیسرام یها الهیپ از تا دو

 

 شد اشپزخونه وارد خان ک بودم کردن جا ساالد  مشغول و برداشتم زرد و یاب رنگ ب

 ...و گرفتم نگاشو رد و انداخت قابلمه ب ینگاه و

 

 ارمیب و شام تا زیم پشت نیبش: غوغا_

 



 با جلوم گذاشت اورد دیکش یماکارون سید ی غوغا ک زیم پشت نشستم متعجب_مهام

 .... مخلفات و ساالد

 ... زد یبرق چشام

 

 .... بودم یماکارون عاشق

 ... برداشتم تند قرمز سس خچالی از شدم بلند

 ... کردم یخال روش سس عالم ی و دمیکش خودم برا ماکا

 

 ...کردمیم چهچه به به خوردمویم تند تند زدها یقحط مثل

  

 ... بودن شده قرمز لبام سس یتند از

 ... یریبگ شیآت ک بود همون ب لذتش یول

 

 ... زدم لب غوغا متعجب افهیق ب رو

 ....اوممم شده خوشمزه چه نکنه درد خانم ملوک دست

 

 ...و زدم یشخندین:غوغا

 

 شده خوشمزع یلیخ واقعا نکن درد دستم اوهوم: غوغا_

 

 ... کردن سرفه ب کردم شروع و کرد ریگ گلوم تو ماکا غوغا حرف با_مهام

 .....دادمیم فشار بهم چشامو و

 

 ...و گرفتم طرفش ب و اب وانیل و ختمیر اب براش عایسر:غوغا

 



 ... ممنون گفتم و کردم صاف صدامو و خوردم آب قلوپ دو گرفتم وانیل_مهام

 ... گفتم کردمو یمکث

 تو؟ یگفت یچ

 ؟یکرد درست تو

 

 ...و زدم کنار ام شونه یرو از موهامو و کردم نازک یچشم پشت:غوغا

 

 اد؟ینم بهم هیچ:غوغا_

 

 ... کالیبار گفتم باال دادم ابرو_مهام

 ... خانم یدار هنرام نیا از پس

 ... خوبه

 ... بود خوشمزه ممنون

 ....بخور خودتم

 

  س خودم برا برداشتم یبشقاب و شدم بلند یصندل یرو از: غوغا

 جانب در و ختمیر یماکاران پر، ریکفگ

 

 غذامو ، دمید بشقابم ب ک اشو رهیخ نگاه ، شدم خوردن مشغول خان متعجب یها چشم 

 ...و دادم قورت

 

 ؟یشد تعجب عالمت هیشب ک اومدع شیپ ی؟مشکل عیچ:غوغا_

 

 ... سین یزیچ ن_مهام

 ... جان نوش



  گفتم و شدم بلند و خوردم غذامو

 ... گفتم کردمو یمکث برم ک برگشتم ممنون بازم

 

 .... بوده اتفاق ی فقط شبمید هیقض

 .... رینگ یجد ادیب شیپ یهرکس یبرا دیشا ک یاتفاق هی

 ....رونیب خونه اشپز از زدم و

 

 پشت و شدم بلند یصندل یرو از باسرعت و اومد جوش ب خونم حرفش دنیشن با:غوغا

 ...بود ها پله یرو ک خان ب خطاب و شدم خارج اشپزخونه از سرش

 

  کن صبر خان: غوغا_

 

 ...و برگشت عقب ب و ستادیا جاش سر:غوغا

 

 بله؟ زدم لب و سمتش برگشتم شدم متوقف ها پله رو غوغا یصدا با_مهام

 

 ...و کردم قالب هم تو دستامو و رفتم سمتش ب شخندین با:غوغا

 

 چ بود یاراد ریغ رفتارهام تمام و بودم مست من ،یشد سوتفاهم دچار کنم فک: غوغا_

 شما نفر ی اون بکنم هم اگر و کنمینم برقرار رابطه یکس با بود یاراد اگر ک بسا

 شد تمام شب همون یچ همه و ادینم ادمی یزیچ من چون نداره برت االتیخ پس یستین

 

  یعال میلیخ_مهام

 ... داره برت هوا بودم نگران

 خوش شب برو حاال خداروشکر

 ....اتاقم تو رفتم گرفتم رامو



 

 رهیخ شیخال یجا ب ، بودم گرفته گر درون از و گرفت حرصم زد ک یحرف با:غوغا

 گرفتن گاز یرو حرصمو و شدم

 

 ظرف وصدا سر و حرص با و کردم جمع و زیم و رفتم اشپزخونه ب و کردم یخال لبم 

 در و رفتم اتاقم ب باسرعت و برداشتم مویگوش ها ظرف شدن تموم بعد و شستمیم رو ها

 .دمیکوب هم ب محکم و اتاق

 

 ... گرفتم سرد آب دوش هی مجلس برم نکیا قبل_مهام

 ... کردم سرم برداشتم چادرمو شدن حاضر ب کردم شروع و

 

 .... خودم خمار یچشا تو زدم زل و ستادمیا اتاقم یقد نهیا مقابل رفتم

 ... کردم اختالط خودم با لحظه چند

 ...ایمشهد قول ب البته

  

 !اما بودم یمشهد اصالتن من

 ... نداشت مشهد ب یشباهت چیه ک یشهر ب کردم سفر ارمید از

 ....من مثل درست بود بیغر و نداشت رضا امام ک نظر نیا از حداقل

  

 ... خودم با زدن حرف کردم شروع

 ... مهام

 .... اااایاریب کم مبادا

 .... سرت زنیبر همه امروز داره امکان

 ... ترسمینم من اما یکن دایپ ییدشمنا و مخالفا و یریبگ انتقاد مورد

 

 .... ام مهام من چون



 ... مملکت نیا مردم از کنمیم دفاع و اره

 ... گمیم ینوع منه

 ... سین یکاف ییتنها ب من حرف اما

 

 ....مجلس از ینصاب حد هی کنند قبول دیبا ارمیب یرا دیبا

 ییتنها ب ندهینما منه دوننینم ک یصورت در همن مثل همه کننیم فک همه همون واس

 !اما ستمین ییا کاره

 

 .... منه پشت خدا چون کنم دفاع تونمیم

  کردم خودم نثار یلبخند

 ... یخروج سمت برداشت قدم و

 ....دیوفتیب راه گفتم راننده ب رو و شدم نیماش سوار

 

 دنید با ک بودم ها پله راه یرو نییپا رفتم و زدم ،مسواک دارشدمیب خواب از: غوغا

 از ک یطور و برگشتم بودم کرده یط ک ییها پله ، سر ب چادر خان

 

 بود، شده یانتظام روین یها سیپل هیشب چادر با ، شدم رهیخ بهش ، باش نداشته دید نییپا 

 .بود یلنت و جذاب هم چادر وجود با اما ، بود بیعج

 

 کردم درست خودم برا یعسل ریش و رفتم اشپزخونه ب ، بشه خارج خونه از منتظرشدم

 شدم، خوردن مشغول و

 

 شدم اشفته و ختمیر بهم ، یکپشن خوندن با و کردم چک هامو رکتیدا و برداشتم مویگوش

 یقربان ک یدختر بود، رابعه مستعار نام ،با یدختر با ،مصاحبه کردم باز رو دئوی،و

 بود شده ییفضا موجود ن ک پدر هوس

 



 شدع باردار پدرش از و گرفتیم قرار پدرش تجاوز مورد یسالگ 14 تا 12 از رابعه

 حالت نیتر فیکث با االن کن سقط اشو بچه تا دادینم قرص رابعه ب اگه ک یپدر بود،

   بود خودش ،دختر زاده حروم فرزند بزرگ پدر و پدر ممکن

 

 دست من ب ک گمیم همه ب گفت پدرش ب رابعه ک بود ییجا قایدق دردناکش قسمت

 با تنشع، پاره  ک رعیگیم یدختر کشتن ب میتصم و ترسیم هم پدرش ، یکنیم یدراز

 .شیزندگ ثمره ک زنیم یدختر کردن خفه  ب دست طناب

 

 کفتار اون ک نیا ی،برا گعید یاستان ب کردن فرار و دنیترس اش خانواده و رابعه

  نکن داشونیپ

 

 شدن سقط از هم وخب بوده، پدرش طرف از تجاوز کنند ثابت دادگاه تو تونستندینم چون

 تنها ک بود گذشته قدر اون هم، پدرش تجاوز از  و بود گذشته یادیز زمان بچه

  شده تجاوز رابعه ب کنن ثابت تونستنیم

 نبودع ممکن بوده پدرش توسط تجاوز ک نیا کردن ثابت اما

 

 قبول قابل دادگاه یتو رابعه خود و کوچکترش برادر و مادر شهادت ک نجاستیا جالب

 .اوردند یم دادگاه ب شهادت یبرا بالغ و عاقل مرد 4 دیبا و نبود

 

 یکینزد خاطرات تمام کردند، مچاله روحمو و قلب کردمیم حس بود، گرفته بیعج دلم

 یتو کردمیم حس شد،یم یتداع برام کفتار کامران

 درع،یم انداممو نگاهش با و اس خونه 

 

 ک یاشک چشمه بود، نشکسته بود ها سال ک یبغض بود گرفته گلومو یبیعج بغض

 .مادرم خاک سر یحت دینبار و بود شده خشک

 

 تمام اندازع ب ببارم کنم، هیگر داشتم دوس بد یلیخ بود بد حالم

 دم،ینبار و شدم دهیدر ک ییها سال 



 

 با ، شدم له ، خوردم نیزم دم،ینبار اما هوسناک و نیسنگ یها نگاه ریز شدم کشته 

 یبرا یاشک چون دمینبار دم؛ینبار یول شکستم مادرم مرگ

 

 دردهام، کردن انیع یبرا ،یاحساس انیب توان غرور، شدت از چون نداشتم ختنیر 

 .نداشتم

 

 ...کردم پیتا ب شروع فکر یب و برداشتم مویگوش

 

 

 : غوغا_

 

 مردیم پدر ریز ک یدختر رابعه

 بردیم لذت دخترش از پدر اما

 

 یسالگ چهارده تا دوازده ک یدختر

 یقربان شد پدر، یسو از تجاوز با

 

 

 دیدیم چشم ب تر طرف ان مادرش

 دیچشیم را دخترش شدن دهیدر هم از

 

 حامله شد پدر تجاوز با رابعه

 بچه ان وپدربزرگ پدر بود، پدرش 

 



 دیدریم را دخترش جسم تجاوز، با پدر

 دیدریم را جسمش یزن خود با رابعه

 

 حامله شد پدر از رابعه

 محاکمه نشد دادگاه در پدر اما

 

  رابعه چون یپناه یب دختر من و

 خسته و مرده شد روحم تجاوز با

 

 میشد تباه ما رحمانه، یب چه و

 میشد کفتار طعمه ظالمانه چه

 

 دادنیم خراش روحمو ، اش واژه هر با خوندمو و متن

 

 کردم لش کاناپه یرو و دمیکش یهووف

 موضوعات یناموس یها قتل ، محارم ب تجاوز ، یازار کودک ک کردم فک نیا ب

  یقربان زن 15 فقط. اهواز درشهر 88 سال تو ، نبودن یدیجد

 

 رواج مردم نیب خبرا نیا شده باعث یمجاز یفضا خوب حاال شدن، یناموس یها قتل

 بده، نشون تیحساس عیفجا نیا ب نسبت جامعه و  داکنیپ

 

 کودکان و ها زن از دفاع یبرا رانهیسختگ ینیقوان ب ختم ها تیحساس نیا دوارمیام فقط 

 .بشه نمیسرزم

 



 رو شبکه خواستم و کردم روشن رو یویت و گذاشتم یعسل زیم یرو مویگوش یکالفگ با

 یویت ب دقت با و شدم منصرف بود یسخنران حال در ک خان دنید با اما کنم عوض

 .شدم رهیخ

 ب شروع بود دایهو اش باجذبه یچشما تو ک یاستقالل و غرور و جسارت با خان

 بود محروم مناطق ب کمک یطرح کردن مطرح حال در و کرد یسخنران

 

 و هیتوج و کرد مرتب و چادرش و شد روبرو مجلس نیحاضر و ندگانینما مخالفت با اما

 .کنع قانع و نیمخالف تا اورد یم مختلف یها استدالل

 

 .... زدمیم حرف ها ندهینما تک تک چشم تو چشم بودم بونیتر پشت_مهام

 ....زدمیم ارویلیخ حرف

 .... زدمیم رو مردمم حرف

 

 ....زدمیم رهبرمو حرف

 ... ندارن انشویب قدرت ک ییکسا حرف

 ... بود خوش دلم یول

 ... هستن من پشت نفر دو نکیا به

  یعل دیس رهبرم بعدش خدا اول

 .... ییا خامنه

 

 .... زدم لب کردمو صاف صدامو

 .... شهرا هیحاش

 ... دارن ینابسامان تیوضع ک شهر نییپا مناطق و

 

 ... مینیبینم مییباال نیا ما

 .... نیبنداز ها زندان آمار ب نگا ی خانما ونیاقا اما



 .... محروم و نییپا مناطق مال ما یایزندان شتریب آمار

 

 ... مسئوالن ما یکار کم بخاطر جرم اثار یگاه

 ....شهینم تیریمد

 ت؟یریمد کو

 

 پدرش نکیا بخاطر رهیم راه خاک رو برهنه پا و بپوشه نداره کفش ییا بچه یوقت

 .... کاریب

 

 کار براشون داره نگه جلوش نیماش ی ک نهیشیم شهر باال یها چهارراه سر پدرش

 ... کنه یگر

 خدا؟ نید کو پس میمسلمون ما ونیاقا خانما

 

 .... میکن شروع نییپا از مونویدگیرس دیبا ما

 .... صفر از

 ... میندار شنوا گوش ما و زننیم صدا مارو ک یمردم با میبش همدل دیبا

 دادن یرا تو منو ب ارزو هزاران با ک یمردم نیهم

 

 خوش کامم ب زدیم ک ییها حرف ، بودم رهیخ یویت ب یا موشکافانه نگاه با: غوغا

 نام ب داشت یا فاصله عمل تا شعار از اخه ، دونستمینم شعار ای حرف ، اومد یم ندیا

 صداقت

 همون از یلیخ بود، ک یچ هر اما

 

 هم یمردم شعار یحت ها یمجلس 

 درد از کم یسن وجود با ک بود یادم کمتر نینماد و یشعار جامعه نیا یتو و دادنینم 

 شیاسا خواستار و بگ مردم



 ک یفرد اون اما باش، مردم ارامش و 

 

 شهر یها کوچه پس کوچه تو اثراتش ک کرد انیب رو ییها حرف ، بود بونیریت پشت 

 .بود انیع ها ابونیخ کف و

 

 .زدمیم ادیفر هام متن خط ب خط یتو ک بود یمن عقده و دل حرف اون، حرف

 

  رو یوش خان نیا من ، نبود یشعار یوحرف بود یعمل اون یها حرف اگه

 .دمیپرستیم ییخدا همچون

 

 .... قانون بر نظارت فمیوظ ندهینما منه_مهام

 .... کنه قانعم ک بخوام و کنم سوال یهرمقام از دارم قدرت نیا و

 

 .... گفتم و باال بردم صدامو

 .... محترم ندهینما یفالن یاقا

 ن؟ینکرد عمل فتونیوظ ب چرا

 رفت؟ کجا بودجه همه اون

 

 شده؟ صرف کجا میگرفت درنظر مردم نیا یبرا ک ییا بودجه اون

 بسازه؟ ییا مدرسه منطقه اون تو یشهردار نبود قرار مگ

 

 نشده؟ ساخته هنوز و االن ساله نیچند

 !هستم؟ شما کننده قانع پاسخ منتظر گفتم و ندهینما یچشا تو شدم رهیخ

 

 ...و زدم یضیعر لبخند جسارتش از:غوغا



 

 . یوش خان کنمیم افتخار بهت ،یوش یهست من برا فقط کردم فک جوون:غوغا_

 

 رو یویت و کرد میعصب ، بود مجلس در ک یمرج و هرج و ها اعتراض یصدا:غوغا

 و برم حمام ب خان اومدن تا ک رفتم اتاقم ب و انداختم کاناپه یرو و کنترل و کردم اف

 بزنم، یدور ی رونیب برم هم بعد

 

 .بود کرده و ابونیخ کردن متر و یگرد شب هوا دلم خونه تو زدم کپک 

 

 کامال بدنم ک زردمو ریحر بلوز و برداشتم 80قد نیج شلوار ، هام لباس یکشو یتو از

 . داشت دید

 

 .رفتم حمام ب و برداشتم زردمم ریز لباس ست و برداشتم

 

 کردم یکش اب و زدم کننده نرم موهامو و گرفتم دوش و زدم بدن شامپو و شستم موهامو

 .شدم خارج حمام از و

 

 رهیگ سرم یباال و کردم جمع موهامو و کردم نییپا باال سرمو و کردم تنم هامو لباس

 .زدم

 

 چند و لبام جلوه و بود نشسته لبام یرو لبم رژ.  زدم میا قلوه یلبا ب یا یاجر لب رژ

 سرد تابستون اهنگ و دمیپوش مویمشک یروفرش یها ییدمپا و زدم ادکلن ، کردیم برابر

 یم در ادا و خوندمیم خواننده با و شدم اتاق کردن مرتب مشغول و گذاشتم و باند کسیا

 اورودم

 

 من ب یدیم ریگ ک یدار دوسم: اهنگ متن

 من ب یچشم ریز یکنیم نگام



 عیخوب حس چ یدونینم

 من جون و پوست تو رفت عشقت

 ....من یروبرو یدار دوسم بگو هم تو عاشقتم دوننیم همه

 

 دادن لیتحو و اتمام از بعد مخالف، یها ندهینما یکسشعرا ب دادن تیاهم بدون_مهام

 .... رونیب زدم مجلس از مجلس سیرئ ب طرحم

 

 ... افتاد راه و شدم نیماش سوار

 ....کردمیم فکر کردمو متر رو ابونایخ یجا ب جا نگام با ریمس طول در

  

 .. مردم ب خوردیم نگاهم

 .... مختلف یها سرنوشت و ایزندگ با متفاوت یادما

 

 ییها نیماش ب دوختنیم چشم دست ب سهیک ییمردا ک ییها راه چهار به افتاد نگاهم

 .... دارن نگه جلوشون ک

 

 ... بهم ختیر روانم

 .... باال دادم شهیش

 ... زدم لب راننده ب رو و

 

 .... دیبر تر عیسر کمی

 .... دمیرس باالخره و

 ....الیو داخل زدم و

 ... اوردم در چادرمو

 ....دمیکش موهام ب یدست



 

 مویگوش ستادمویا جام سر خان اتاق در دنیشن یصدا با و کردم مرتب و اتاق: غوغا

 شدم خارج اتاق از نیم چند بعد و برداشتم

 ... و کردم نگاه اتاقش بسته در ب

 

 یییه:غوغا_

 

  رو بند امو باتو اهنگ ، نشستم تاب یرو و رفتم اطیح محوطه ب:غوغا

  کردم،یم فک میزندگ ب خوردمویم تاب و بستم چشامو و کردم یپل

 

 سرنوشتم اد،یب شیپ یچ بود قرار دونستمیروم،نم شیپ طیشرا ب ، داشتم  ک یطیشرا ب

 یوش خان باش داشته وجود داشتم دوس ، بود یسرنوشت هر و یچ هر یول ، باش یچ

 .اون در

 

 صورتم ب و زدم مسواک ، رفتم اتاقم ب و کردم باز چشامو ، بود برده خوابم تاب یرو

 ، زدم اب

 ، دمیپوش رنگ یا سورمه  یتاپ

 

 چارخونه مردانه راهنیپ 

  بستم، و زدم شونه موهامو و کردم تنم و یا سورمه_ قرمز 

 

 فیک و زدم ادکلن و بستم پام مچ ب خلخالمو ، انداختم سرم یرو شل مویا سورمه شال

  کردم باز و اتاق در و برداشتم مویمشک یها صندل و یمشک

 

 نگام یسوال هم، در ییاخما با یوش خان و شد باز یوش خان اتاق در من، با همزمان 

 ...و کرد

 



 ... انداختم بهش ینگاه پا سرتا_مهام

 .... سمتش برداشتم قدم و

 ...بود انینما نازکش رهنیپ ریز ک تنش نیسوت ب افتاد چشمم

 ؟یبسالمت کجا گفتم بهش رو

 

 ...و کردم کج یطرف ب لبامو:غوغا

 

 رونیب برم خوامیم ؟ ین مشخص: غوغا_

 

 ؟یکن مست یبر_مهام

 زردت نیسوت اون با کنن مست هیبق دفعه نیا فکنم یول

 

 ..و دادم تکون دیتهد یمعن ب دستمو:غوغا

 

 جسمم برا خودم سوما ، ندازمیم شال دوما باش، کردنت صحبت مواظب اوال: غوغا_

 نباش نگران شما قائلم ارزش

 

 ... یقائل ارزش یلیخ اره گفتم زدمو یشخندین_مهام

 ... نزن مفت حرف

 .....میریم باهم کن عوض لباستو برو

 .....حاضربشم ک اتاقم سمت رفتم جواب دنیشن بدون

 

 ...بشنو ک یطور داد با و شدم یحرص یحساب: غوغا

 

  خودخواه یزورگو: غوغا_



 

 یا گوشه ب و کدوم هر و اوردم یم در حرص با هامو لباس در بستن بدون:غوغا

 .زدمیم داد و کردمیم پرتاب

 

 با ک بودم گرفته دستام نیب سرمو و نشستم تخت یرو ریز لباس با و رفت باال قلبم تپش

 ب دستشو و بود ستادهیا در یورود در ک یوش خان ب و کردم باال سرمو سرفه یصدا

  در

 

  ونیم انگشتش و بود داده هیتک

 ... و کردم نگاه بود شده رهیخ بهم یا موشکافانه نگاه با و بود هاش لب

 

 ... بستم محکم درو شدم اتاق وارد_مهام

 ... سمتش برداشتم قدم

 چندسالته؟ گفتم انداختم دشیسف تن ب ینگاه

 .... ینشد بزرگ هنوز

 

 ... منتظرم نیماش تو نیی،پا زدم لب رونیب دادم نفسمو گردنش کینزد اوردم سرمو

 ...رونیب زدم اتاق از و

 

  بودم تیعصبان و حرص از مملو: غوغا

 گردنم یتو هاش نفس هرم حس با اما

 نفس اتاق از خروجش با و شد باز مهین هام لب و شدم اروم ، ناخوداگاه

  دمیکش یراحت 

 

 یصندل اخم با ، رفتم نییپا ب و دمیپوش یا ییمویل شال  با یا یکاربن یاب بلند مانتو 

 . شدم رهیخ رونیب ب پنجره از و نشستم جلو



 ....زدم لب غوغا ب رو و رونیب میزد و کردم روشن نیماش_مهام

 م؟یبر کجا

 

 ..بهش کردن نگاه بدون بودم شده رهیخ رونیب ب ک همونطور:غوغا

 

 ندارم ینظر: غوغا_

 

 ...یشهرباز میبر_مهام

 

 ...و زدم بهم دستامو و دمیکش یغیج یاراد ریغ طور ب:غوغا

 

 میبر میبر یییوا:غوغا_

 

 ...و کردم یمصلحت سرفه و کردم جور و جمع خودمو خان متعجب نگاه با:غوغا

 

 یلیما خودت طور هر هم باز یباز شهر میبر:غوغا_

 

 ....کمربندتو ببند_مهام

 .... کردم نییتع رمویمس

 ... یشهرباز سمت گرفتم گازشو و

 

 .... کردم روشن نمویماش کیموز

 .... چونم ب دستم هی بود فرمون ب دستم هی

 .... کردمیم فک راه تمام و

 



 ... کرد دیبا کارشیچ نکیا غوغا راجب

 گیم غوغا ک باشه یمرد واقعا اگ کرد شیناتن پدر یبرا دیبا یفکر هی نکیا

 ....ارهیم بار ب مفسده جامعه یبرا حضورش

 

 فک و رفتمیم اش صدقه قربون دلم تو و شدم رهیخ جذابش ژس ب یچشم ریز: غوغا

 و دشیبوس داشت جا کن، خلق جذاب و فرد ی تونیم چد تا خدا اخه کردمیم

 .کرده خلق تیجذاب کرده؟اسطوره خلق یچ خدا جووون:گفت

 

 حاال ینش هالک بس:وجدان

 

 خفع:غوغا_

 

 ...و برگشت طرفم ب تعجب با خان:غوغا

 

 ؟یگفت یچ_مهام

 خفه؟

 

 ... یدستپاچگ با و شدم هل:غوغا

 

 خدا ب بودم خودم با:غوغا_

 

 .... عجب_مهام

 .... یشهرباز در دم میدیرس

 ... داخل میزد و میشد ادهیپ نیماش از

 

 .... غوغا دست دادم کردم شارژ یشهرباز کارت



 .. گفتم بهش رو و

 ....خطرناک ن شو سوار خوب یوسائال

 

  برم یدار دوس ، ام بچه مگه:غوغا

 کمتر همه از ؟خطرش کودکان توپ استخر

 

 ... دادم کارت و زدم بهش یپوزخند باال دادم ابرو_مهام

 رفتمیم همراش قدمش ب قدم و

 

 ...و دمیپر باال زده جانیه و زدم یغیج ییهوا ترن دنید با: غوغا

 

 ییهوا ترن میبر ، ترن یییوا:غوغا_

 

 ام؟یب حتما باس منم_مهام

 �😂�ییهوا ترن رفته مجلس ندهینما

 

 ....زیام تمسخر یلحن و پوزخند با و کردم یاخم:غوغا

 

 حق یا ندهینما چون ضمن در ،یستین انگلستان ملکه ها، یمجلس ندهینما حاال: غوغا_

 .رمیم خودم ، یاینم هم اگ ینش ندهینما یخواستیم ،یایب دیبا چع من ب یندار یزندگ

 

 .... اما دارم یزندگ حق_مهام

 ... یکنینم درک تو

 ... میبر بزن

 



 ... میشد سوار دیرس ما نوبت و صف تو میرفت

 �👍�کن رحم خودت هاشم یاقمربنی گفتم دلم تو

 

 یرو و شد ما نوبت گرفتم قلب تپش جانیه شدت از ، بودم زده جانیه یکل: غوغا

 کمربند مینشست یصندل

 شهیهم کن، حرکت تا بودم منتظر صبرانه یب و میبست و محافظمون 

 

 مونیپش هم باز یول دمیرسیم خوردن شکر حد نیشتریب ب اگ یحت بودم جانیه عاشق 

 من نطوریهم هم یتکرار یروزها از ، داشتم تنفر یتکرار یزندگ از من ، شدمینم

 . بسازمش ک یروز رنبودید و خواستمیم خاص یزندگ خواستم،یم جانیه

 

 ،دوس شد شروع فرابنفششون یصداها با دخترها غیج اول همون از و کرده حرکت ترن

 دهنشون تو بکوبم داشتم

 

 دینکش یطول ،اما دهینرس خوردن گوه مرحلع ب هنوز چون دینخور گوه االن شیم بگم 

  نیکمپ و ها یخور گوه ب هم خودم و دیرس یبیسراش ب ک

 . زدمیم غییییییج وجود اعماق از و وستمیپ فرابنفش یها غیج 

 

 زدمیم غیج و دادمیم فشار و گرفتم و خان دست ناخوداگاه

 

 .... دستم تو رفتیم فرو غوغا یناخونا_مهام

 .... دستمو دادیم فشار و

 ....گرفتم محکم دستشو

 ....کردمیم نگا غوغا ب یواکنش چیه بدون

  

 .... دمیکش یآخ ناخوناش رفتن فرو شدت از



 .... نزدم دم یول

 ...گرفتم گاز لبمو

 

 نرفته جلو یقدم ، نییپا اومدم یا جهیسرگ حس با و ستادیا ترن زدن غیج یکل بعد:غوغا

 و زدم صدا و خان ،یمبهم یصدا با و رفت یاهیس چشام و کردم یحالیب حس ک بودم

 رفتم هوش از

 

 ..... کردم بغلش نیزم ب وفتادهین_مهام

 غوغا؟ زدم صداش

 .... غوغا کن باز چشاتو

 .... اومد یشهرباز اورژانس

 

 .... بودم شده رهیخ گچش مثل صورت ب نگران من و کردنیم یدگیرس بهش

 خوبه؟ حالش دکتر شدیچ

 

 ... افتاده فشارش خوبه اره_دکتر

 ... سین خوب براش ادیز جانیه

 ...شهیم یاوک زدم سورم نیا

 

  ممنون_مهام

 ....کنه باز چشاشو بودم منتظر غوغا سر رو من و رفت دکتر

 

 رهیخ بهم اضطراب و ینگران  با ک خان ب و کردم باز چشمامو یجیگ حالت با: غوغا

 ..و کردم نگاه ، بود شده

 

 شدع؟یچ:غوغا_



 

 .... زدم لب و کردم نگاش اخم با_مهام

 خوبه؟ حالت

 کنه؟ینم درد تییجا

 ؟یندار جهیسرگ

 

 سین یزیچ خوبم ارع: حالیب ییصدا با غوغا_

 

 ؟یبر راه یپاش یتونیم_مهام

 ...خونه میبر پاشو یتونیم اگ

 

 و اومدم نییپا تخت از و کرد کمکم عایسر خان ، بشم بلند تخت یرو از خواستم: غوغا

 ..و گرفتم ازش فمویک

 

 میبر: غوغا_

 

 .... وفتهین داشتم هواشو پشت از دستم با_مهام

 ... نشست و کردم باز براش در مویرفت رونیب تا و

 

 ...میرفت گرفتم گازشو کردم روشن نیماش شدم سوار

 .... گفتم غوغا ب رو

 ...یسوارش یجانیه یها لهیوس یندار حق گید

 

 دادم هیتک یصندل ب سرمو ، نداشتم بحث حوصلع یحت ک بودم حالیب قدر نیا: غوغا

 ...و



 

 ریبخ شب گمیم بش باش:غوغا_

 

 .... دیخواب ک کردم نگا غوغا ب تعجب با_مهام

 !عجب

  خونه دمیرس

 .... نشد بلند زدم صدا غوغا

 

 ... تختش رو گذاشتمش و داخل رفتم کردم بغلش کردم باز نیماش در

 اوردم در پاش از کفشاشو

 

 .... پاش خلخال و قرمز الک و دیسف یپاها ب خورد چشمم و

 ....نرمش یپاها ب دمیکش یدست

 

 .... روش دمیکش پتو

 ... لباشو کردم نوازش انگشت با و

 ... اومدم خودم ب لحظه هی

 

 ..... رونیب رفتم و کردم خاموش اتاقشو برق شدم بلند هووووف

 .... کندم تنم از لباسامو

 

 .... گرفتم دوش حموم رفتم

 .... دمیپوش یمشک لش لباس

 ....اتاقم داخل کردن نیتمر ب کردم شروع و

 



 

 بعد روز صبح#

 

 ازین ک رفتم اشپزخونه ب و دمیمال هم یرو قرمزمو یلبا و ستادمیا نهییا یجلو: غوغا

 . کردم ارتیز و جانان عشق ، و جان

 

 مشغول من ب توجه یب و کرد یاخم ، برگشت طرفم ب ، کردم یا یمصلحت سرفه

 .شد قابلمه در ختنیر نمک

 

 دمویتراش یپاها و نشستم یصندل یرو یخاص ژس با و کردم صاف صدامو

  ریز دستمو و انداختم هم یرو

 ...و کردم خم زیم یرو خودمو و گذاشتمو ام چونه

 

 ؟ یکن سالم یکس ورود محض ب بهتون ندادن ادی: غوغا_

 

 ...و برگشت طرفم ب و کرد نازک یچشم پشت ازین: غوغا

 

 دیستین یکس شما: ازین

 

 ...و دادم هیتک زیم ب و شدم بلند یصندل یرو از: غوغا

 

 ب ،الزم یاداوری ب ازین حتما پس ،یباش حافظه کم قدر نیا کردمینم فک اوه: غوغا_

 . ام خونه خانم من ک کنم تکرار قبلمو حرف ذکر

 

 خخ یخانم مهام خانمع البد ؟ خونه خانم هه:ازین

 



 یستین ذهن کند هم ها قدر اون یکرد اشاره یفیظر نکته ب قایدق:غوغا_

 

 کنینم هم نگاه مین کس چیه ب خانم مهام ، منو نخندون ههه: ازین

 

 ...و زدم یچشمک و رفتم سمتش ب:غوغا

 

 دارع وجود استثا شهیهم خب:غوغا_

 استثاها همون جز هم غوغا من و

 

 یهست یک یانگار غوغا من یگیم یجور ی باش ریخ یدید خواب باش هه:ازین

 

  دارمش یداریب تو ن ک خواب: غوغا_

 .دارم ایدن تو و ، دارم دستام تو هامو عالقه من ، ندارم الیخ و ایرو ب عادت من

 

 افسون گرمیباز من حضورم، با کنمیم اهویه ، اشوب و کنمیم ادیفر جانم، غوغام من

  ، وجودم با کنمیم

 

 ، ها ادم نگاه ب یدار ازین تو ، یازین هم باز بکنن کارت هر محتاج، و یازین تو اما و

  دادم صیتشخ انیک یجلو رفتارات از نویا نداره مهامم ریغ و مهام برات

 

 کراشم زشت یلیخ نیوا ،یدیم انجام هم انیک ،جلویدار مهام یجلو ک ییرفتارها قایدق

 جنگ؟ خبرع؟مگ چ دوتا دوتا ن یکی یکی یزنیم

 

 تیشخص با یکس چون ا،ین افاده و سیف قدر نیا کن درست رفتارتو نایا از جدا خب یول

 چقدر از،ین ک بگم دیبا و  کنینم نگاتم مین یدار ک یا فتهیخودش و یا افاده و سیف

 .ادیم بهت اسمت



 

 ک یریش وانیل با و زدم یچشمک و ختمیر ریش خودم برا و کردم یا مستانه خنده:غوغا

 شدم خارج اشپزخونه از بود دستم

 

 خودش طرف ب منو محکم و گرفت ام شونه از و اومد سرم پشت شتاب با ازین

 ....و دادم هلش و شدم یعصب دیچیپ ام شونه یتو یبیعج درد چرخوند،

 

 هاااا؟ یزنیم دست من ب یحق چ ب یغربت دخترع:غوغا_

 

 

 ...و دیکشیم یعصب یها نفس ازین:غوغا

 

 یحت خانم یاومد جادوگر یتو یوقت از خورهیم بهم ازت حالم یدونیم متنفرم ازت: ازین

 یبنداز خانم ب خودتو یخوایم فهممینم نکن فک ؟ یفهمیم کنینم هم سالم من ب

 

 ...و کردم قالب هم تو دستامو و زدم یپوزخند:غوغا

 

 کردن، قالب برا دنیچ نقشه قبل چون کنم، قالب خودمو ک ندارم ازین تو مثل من: غوغا_

 وجود روح، اغوش، دل، در یریگ قالب ، شدم یریگ قالب خانم قلب یتو

 

 تا و برگشتم عقب ب ازین یصدا با ک رفتم ها پله طرف ب و زدم یچشمک: غوغا

 ...و دیکشیم موهامو محکم موهام،و تو انداخت چنگ   بدم نشون یواکنش خواستم

 

 جنده دخترع اشغال، کثافت: ازین

 

 چنگ گربه مثل یابونیب غول دخترع اما کنم جدا دستش از موهامو تا گرفتم دستشو:غوغا

 .انداخت یم



 

 

 و دادم فشار هم یرو دندونامو ، رسوند انفجار حد نیباالتر ب منو و دیکش موهامو هوی

 ...و دیکشیم تر محکم موهامو و زدیم غیج هم اون و گرفتم گاز دستشو

 

 دمیم ؟جرت یریگیم گاز منو هرزه جنده:ازین

 

 زدمیم لگد دمیکشیم موهاشو ، دیکشیم امو نهیس ام نهیس ب انداخت. چنگ هوی:غوغا

 ام نهیس درد شدت از بهش،

 

 یرو  دم،یکش نییپا طرف ب محکم موهاشو و شدم یوحش نیهم برا بود کرده ضعفم  

 ، زدمیم مشت بهش و شکمش یرو نشستم افتاد، نیزم

 

 قرمز و شدیم دعید کامال هام نهیس خورد جر و دیکش تاپمو قهی ، دادیم فحش و زدیم غیج 

 ....و زدم یغیج و گرفت گاز ام نهیس از روم انداخت خودشو و داد هلم هوی بود، شده

 

 جندهههه کن ول یییییا:غوغا_

 

 ازین غیج با ک بودم بسته چشامو:غوغا

 ب خان و کردم نگاه بود شده رهیخ ازین ب خشم با ک خان ب و کردم باز چشامو

 ...و ستادیا سرمون یباال و اومد طرفمون

 

 ... غوغاااا پاره لباس ب افتاد چشمم_مهام

 ...زدم لب ازین ب رو تیعصبان با

 ؟یکنیم یدار یغلط چه

 



 هم؟ جون ب نیافتاد سگ مثل ک لسیطو نجاااایا مگ

 .... روششش از پاشو

  گمشششووووو پاشووو

 

 .... شدم بلند غوغا رو از لرز و ترس با_ازین

 ... گفتم بودمو افتاده ت پ ت ت ب

 .. کرد شروع اول نیا خانم

 

 ...سیه_مهام

 .... دهنتو ببند

 ...ازین سمت شد ور حمله و شد بلند ک کردمیم غوغا نگا اخم با و

 

 حرکت زاشتینم و گرفت کمرم از خان ک رفتمیم ازین سمت ب خشم و سرعت با:غوغا

 کنم، جدا کمرم دور از دستاشو داشتم یسع امو گذاشته خان یدستا یرو ،دستامو کنم

 ... کردمیم تقال ک همونطور

 

 گستاخ دختر نیا کنم لهش تا کن ولم بدم، جرش خوامیم کن کنننننن،ولم ولم یییا:غوغا_

 ..و

 

 .... گرفتم محکم و سفت رو غوغا_مهام

 .... وارید ب چسبوندمش و

 ... گفتم گوشش کنار

 

 ؟یدید گربه و سگ

 ... دوتاس شما تیحکا

 .... من خونه تو نیارین در یگر طهیسل



 

 .... بود یکبود و دندونا رد و شدیم دهید نشیس ک پارش لباس رو رف نگام

 ....نمینب ک بستم چشام تیعصبان با

 ..... ازین ب رو زدم داد و

 

 ....کنم روشن فتویتکل امیب تا اتاقم تو برو

 .... رفت ازین

 .... اومد خدمتکارا از یکی و

 .... نشه دهید نشیس ک کردم غوغا بدن سپر بدنمو

 

 ... کردم ازاد دستاشو اروم

 ... گفتم و چشاش تو زدم زل

 .... نداشتم توقع تو از

 

 .... لباش رو گذاشتم دستمو بزنه حرف خواستیم تا

 ... گفتم اروم و

 ... اتاقت تو برو عیسر ششیه

 

 ....کنم روشن و ازین فیتکل ک اتاق تو رفتم گرفتم رامو و

 

 ب و ستادمیا نهییا یروبرو ، رفتم اتاقم ب سرعت با و شدم ناراحت خان دست از: غوغا

 کردم نگاه کبودم نهیس

 ...و دادم فشار هم یرو دندونامو و

 



 گرفته،تازه اشتباه لیپاست با منو نهیس ، اس زهین ک ین دندون ، هار سگ دختره:غوغا_

 یها سگ مثل اون خوبع کردم حمله اون ب من یانگار طلبکار من از خان ها، جالب

 .شد ور حمله من ب هار

 .دعیدر دخترع ، براش دارم

 

 .بشم اروم یکم تا رفتم حمام ب و برداشتم لباس:غوغا

 

 .... ازین ب بودم شده رهیخ یاخم با و نشستم زمیم پشت_مهام

 

 ...کرد شروع اول اون بخدا خانم_ازین

 .... ارین خدارو اسم_مهام

 ؟یهست کجا یفکرد

 .. هم جون ب نیبپر سگ مث ن یکن کار ک نجایا یاومد

 

 .... نیزیبر بهم خونرو ارامش و نظم و

 ...یشیم مرخص کنمیم کتاباتو حساب

 

  ن ن خانم_ازین

 .... دارم ازین کار نیا ب من خانم خدا تورو خانم

 ... رمیبر سرم تو یخاک چ نیکن اخراجم اگ خانم

 

 .... دیببخش منو کنمیم خواهش

 ... باشم نداشته بهش یکار گید دمیم قول نیکن گذشت دفعه نیا هی

 .... کنمیم خواهش

 



 ... دادم فشار بهم چشامو_مهام

 .... گفتم ازین ب رو یخونسرد با

 ... نخور قسم گفتم

 

 ؟یکنیم تمنا و خواهش ازم نقدریا ک خدام من مگ

 .... نکن التماس نقدریا چکسیه جلو

 ... یکن التماس ک نگفتم نارویا

 

 ... ببر یپ اشتباهت ب

 ..... نیبنداز را یکش سیگ سویگ نکیا ن نیبش بزرگ کمی

 ... کنمیم یپوش چشم دفعه نیا

 ... گید دفعه ی اما

 

 ... کنمیم مرخصتون نیشد کالم هم نمیبب گید دفعه هی فقط

 ....رونیب برو حاال

 

 گاز جا و یکبود تا دمیپوش یا یاب_سبز باز قهی تاپ قصد، از و اومدم حمام از: غوغا

 باشع، مشخص ام نهیس رو

 

 ب و ختمیر ام شونه یرو سیخ موهامو و زدم یکالباس رژ و دمیپوش دممیسف شلوار 

 رفتم، خان اتاق سمت

 ...و زدم در ب یا ضربه و ستادمیا در یجلو

 

 ...دییبفرما زدم لب و اومدم خودم ب در یصدا با_مهام

 



 میکبود یرو نگاهش و کرد زمیانال موشکافانه ینگاه با خان ، شدم وارد اخم با: غوغا

 . دمیرس میکبود ب و گرفتم نگاشو رد ، شد قفل

 

 ...و کردم صاف صدامو

 

 شد؟یچ ازین فیتکل: غوغا_

 

 ... گفتم گرفتمو یجد ژست و گرفتم نشیس از نگامو_مهام

 بدم؟ پس جواب دیبا شما ب

 ... باشه مربوط شما ب خونه امور کنمینم فک

 

 ... یمقصر اون اندازه ب توام

 و سگ مث و هیبق با یوفتیب دهن ب دهن ک یدیم اجازه خودت ب ک یدید یچ دونمینم

 ... نیوفتیب هم جون ب گربه

 ... نمیبیم زارویچ نیا باشه اخرت دفعه

 شد؟ رفهمیش ازین با یشینم کالم هم گمید

 

 ... گفتم ستادمویا مقابلش و شدم بلند زیم پشت از

 .... مردتو صاحاب نهیس نیا بپوشون

 ....رونیب زدم اتاق از جواب دنیشن بدون

 

 تا رمیبگ بازوش از یمحکم گاز داشتم دوس دادم،یم فشار و کردم مشت دستمو: غوغا

  سوال با و سوال شم، یخال یکم مگ بزن فواره خون

 



 ،پشت شد خارج ک اتاق از ، شدمیم یحرص حرکت نیا از شدت ب من و دادیم جواب

 سکوت و رفتم محوطه ب و گذشتم کنارش از سرعت با و شدم خارج اتاق از سرش

  زدمیم قدم و بودم کرده

 .بود من انفجار اوج درون در اما بود، سکوت ظاهر در ک یسکوت

 

 ... پوووف_مهام

 ... بهم بده صبر خدا

 .... خوردن زنگ ب کرد شروع میگوش

 .... دمید مشاورم اسم اوردم در بمیج از

 بله؟ زدم لب

 

 زاده یقاض خانم سالم_مشاور

 

  سالم_مهام

 

 ... نیباش مراقب یلیخ زاده یقاض خانم_مشاوره

 .... بکنن یکار قرار نیکرد متهم شما مجلس تو کییکسا

 ... دارن سرشون تو ییا نقشه گفتن بهم ک ینجوریا

 

 ... نیباش مراقب یلیخ بگم زدم زنگ

 

 ؟ییا نقشه چه_مهام

 

 ... بکنن یکار خانیم دونمیم فقط دونمینم_مشاور

 



 ...یداد  خبر ممنون باش گفتم کردمو مشت دستامو_مهام

 

 فعال کنمیم خواهش_مشاور

 

 .... کردم قطع یگوش_مهام

 ..... رفتم فرو فکر ب جای ب رهیخ و

 ....گرفتم خودم ب خونسرد حالت

 .... باز محوطه سمت برداشتم قدم و

 

 .... کردمیم فکر و رفتمیم راه باغ تو

 ... گرفتمیم نظر در جوانب همه و

 .. شنینم من فیحر ک مجلس تو  کردمیم فکر خودم با

 .... بکنن یکار مجلس از خارج مگ

 جانم؟ ب سوقصد

 

 شرش از شهیم راحت زنه هی گنیم خودشون با مهام داره امکان خب خب اره

 ....میخالصش

 .... بزنن دور قانون و

 .... ای

 .... ندارن یکار ک خدمتکارام ب

 

 ....منم بحث چون

 .... ذهنم تو ومدیم الیخ و فکر هزاران

 ... دمیترسینم دیتهد از

 ... وکالتم دوره تو شدم دیتهد ادیز چون



 .... دادمیم صیتشخ خوب و

 

 .... بکنن توننینم یغلط چیه مهام ولش

 ... نکن فک بهش

 ....کردم یدگیرس امورم ب تفاوت یب و

 

 بعد شب چند#

 

 .... تخت رو رفتم خوردم شاممو بود شده شب

 .... شد بسته چشام اروم اروم و

 ... دمیپر خواب از خدمتکارا از یکی غیج یصدا با ک

 دیتهد خانم ملوک و بودن شده خونه وارد نقاب با مرد چنتا ک رونیب سمت دمیدو و

 .... کردنیم

 

 .... رونیب بود اومده اتاقش از هوا یب غوغا خانم ملوک غیج یصدا از

 دستشو غوغا سمت دمیدو باال ومدیم ها پله از داشت ک دمیشن یکس یپا یصدا یوقت

 .... اتاق تو بردمش و گرفتم

 

 .... بود لباس پر و بزرگ ک یوارید کمد تو دمشیکش 

 ..... رفتم غوغا دهن جلو

 .....سسسیه زدم لب گوشش دم اروم

 

 خراب موهام متکا، رو زارمیم سرمو ک بودم موهام بافتن حال در و بود شب اخر:غوغا

 دمییدو رونیب اتاق از خانم ملوک غیج یصدا با ناگهان ، نش

 



 و  رفت یوارید کمد داخل ب و دیکش دستمو خان ک برم ها پله سمت ب خواستم 

 و ترس و سوال هزاران وجود با و گفت یسیه گوشم در ک بگم یزیچ خواستم

 .دمیکشیم قیعم یها نفس و کردم پنهان اش نهیس تو سرمو تنها اضطراب

 

 ... کردم بغلش محکم و بدنم ب دهیچسب بدنش_مهام

 ... دیلرزیم بغلم تو ترس از رونیب یصداها با

 .... زدم لب اروم و گردنش سمت بردم لبامو

 

 .... بمون نجایهم

 .... یاینم رونیب عنوان چیه ب

 ...برم دیبا من

 باشه؟

 

 ....بغلم ت انداخت خودشو باز دیکش  دستمو ک شدم جدا غوغا از اروم

 

 از مملو ییصدا با و چسبوندم بهش خودمو و گرفتم دستشو ک برع خواست:غوغا

 ...زدم لب استرس

 

 نزار تنهام ترسمیم من:غوغا_

 

 باشه؟ برم دیبا شهینم یزیچ_مهام

 ... امیب خودم تا بمون

 .... رونیب زدم و کردم جداش خودم از

 

 .... اتاقمن تو نفر دو دمید ک اتاق از رونیب سمت برداشتم قدم اروم

 ..... اتاقم سمت برداشتم قدم هام پنجه رو حرکت و اهسته و نرم یقدما با



 

 .... زدم لب و شدم اتاق داخل و

 ن؟یهست یزیچ دنبال

 

 .... سمتم برداشتن هجوم_مهام

 .... کردمیم یخال جا ی ییا حمله هر با

 ....گرفتم گارد دستام با

 ... بدنشونو از ییها نقطه گرفتمیم هدف چشام با و

 

 ....دستش یچاقو با سمتم کرد حمله شونیکی ک

 و دستش مچ ب زدم یمحکم ضربه گمید دست با کردم مهار دستشو ضربه دستم ی با

  افتاد دستش از چاقو

 ..... زیم ب دمشیکوب و کردم قفل دستشو

 

 .... شد ور حمله بهم گشونید یکی

 .... گلوش ب زدم ضربه پام با چرخش ی با

 ... رفت حال از شد نیزم پخش و

 .... تخت ب بستم شونویدوتا دستا

 .... نییپا سمت رفتم و

 

 .... کردیم دیتهد خانم ملوک داشت دار نقاب مرد ی ک

 .... گفتم مرد اون ب رو و نییپا سمت برداشتم قدم ها پله از خونسرد

 ؟یگشتیم من دنبال

 

 ... نیاین کشینزد جان خانم_خانم ملوک



 ... نیاین بکشن شمارو خوانیم جان خانم

 

 ؟یمرد_مهام

 ... جلو ایب

 ��ایب گفتم کردم اشاره دستم با

 

 ... شد کینزد خانم ب دزد_خانم ملوک

 ... بود گرفته نشونه خانم گردن دستش قمه با و

 .... دمیلرزیم خودم ب ترس از

 

 .... دماغش تو زدم مشت بزنه خواستیم تا و شد کمینزد_مهام

 ... رفت جیگ سرش

 .... گرفتم گلوشو دستم ساق با پشت از برگشتم افتاد قمه ک دستش ساق ب ضربه ی و

 

 .... خانم ملوک سیپل ب بزن زنگ زدم داد و

 .... وارید ب چسبوندم سرشو وارید سمت دمشیکش و

 .....دادمیم فشار و

 

 استرس شدت از ؛ بودم خان نگران ، داشتم یبیعج استرس:غوغا

  شدم خارج یوارید کمد از و اوردمین طاقت تینها در دمییجویم هامو ناخن 

 

 ها نرده ونیم از و کردم خم و رفتمیم راه اروم اروم انگشتام نوک یرو

 رفتم اشپزخونه سمت ب صدا و سر دنیشن با ک رفتم نییپا رو ها پله اروم دم،یند یزیچ

 خکوبیم جام سر بود روبروش مرد زدن کتک حال در ک خان ب مبهوت و مات و

 .زدمیم غیج و شدم



 ...و کرد بهم ینگاه تعجب با خان

 

 ... بهش شدم رهیخ غوغا یباصدا_مهام

 .... رفت حال از و یخور ناهار زیم سمت کردم پرت رو مرد و

 ... بستم دستاشو

 ... زدم لب و

 

 ...خانم ملوک اریب من چادر

 ....بپوشونه خودشو کردم اشاره غوغا ب و

 .....اومد یم سیپل ریاژ یصدا همزمان

 ....کردم باز در کردم سرم چادرمو

 

 با و اومدم نییپا طبقه ب شال و مانتو دنیپوش بعد و رفتم اتاقم ب خان بااشاره: غوغا

 ...و ستادمیا خان کنار یسرباز رهیخ رنگاهیز و کردم سالم مأمورها دنید

 

 .... زاده یقاض خانم میکنیم یبرس صحنه ما_سیپل

 ؟یزیچ ب نیستین مشکوک شما

 .... فکر تو رفتم_مهام

 .... ازین سمت رفت فکرم و

 

 .... کنمیم یدگیرس خودم هس مورد ی گفتم

 .... بردن سارق تا سه اون

 ....کردن جلسه صورت و

 قصد ب سالح دنیکش یعنی محارب)محارب چنانچه)یدولت مقام جان ب سوقصد جرم ب

 حبس سال10تا3 از نشن شناخته( طیمح تیامن زدن برهم هدف با ناموس و مال و جان

 ....یحد سرقت جرم ب شروع و( داره



 قصدش کردن یعمل جهت روییها گام و کرده را جرم مرتکب  جرم ب شروع در

 حرز هتک کییاونجا از و نشده واقع نظرشون مورد جرم یلیدال ب یول برداشته

 مثل داره یدسترس حرز اون صاحب فقط و شهیم محافظت ک یمکان یعنی حرز)کردن

 میحر و خونه وارد و کردن باز ییا لهیوس هر با خونرو در یعنی کردن حرز هتک(خونه

 از ویاموال ای مدرک یول یحد سرقت طیشرا از یکی کردن حرز هتک چون.... شدن

 .... داره حبس و یحد سرقت جرم ب شروع نکردن خارج حرز از خونه

 ...... و بود اول مرتبه در دست قطع کردنیم خارج اموال اگ اما

 ... رفت سیپل 

 دمیکش پسرونم یموها یال یدست و اوردم در چادرمو

 

 .... خونس کردن زیتم مشغول خانم ملوک دمید

 .... دمیکش یهووف سرجاشه مدارکا دمید کردم نگا گاوصندوقمو و اتاقم سمت برداشتم قدم

 ...... ازین یاین فردا مگ کردم زمزمه لب ریز

 

 ..... برخورم غوغا مشوش چهره با ک برگشتم

 شده؟یه؟چیچ

 

 ...و دادم قورت دهنمو اب کردمیم یباز دستام با ک همونطور: غوغا

 

  ترسمیم ییتنها خودم اتاق تو بخوابم، نجایا امشب خوامیم من:غوغا_

 خوابمیم کاناپه رو جا نیهم

 

 .... زدم لب مخالفت بدون بترسه دادم حق بهش و کردم باالش قد ب نگا ی_مهام

 ....بخواب تخت رو

 

 ...و گرفتم انگشتم از یگاز: غوغا



 

 پس؟ یچ تو اومم: غوغا_

 من؟_مهام

 ... خابمیم ندازمیم تشک نییپا نیهم من

 ... من یبرا شتریب تخت از نیزم یصفا

 ....بخواب برو

 

 ...نم ک ینجوریا اخه:غوغا_

 

  سیه_مهام

 کنم خاموش برق خامیم زود، گفتم نکیهم میندار اعتراض

 

 و چراغ و انداخت تشک خودش برا دمیکش دراز تخت یرو و شدم میتسل ناچار: غوغا

 . کرد خاموش

 

 عطرش از مملو هامو هیر و بودم کرده متکاش تو سرمو و دمیبلعیم تنشو عطر حرف یب

 .. لب زبر الود خواب چشمام ک همونطور و کردمیم

 

 کندیم زارم و سرمست تو، عطر یبو باز: غوغا_

 . کندیم حسابم و حد یب ،ییایرو در غرق

 

 برد خوابم و شد بسته چشمام: غوغا

 دورم ب ک ییدستا با و کردم باز مهین چشامو یاخ یصدا دنیشن با ک بودم خواب یتو

 رفتم خواب ،ب مهام حصار در ، یمیعظ ارامش با و بستم چشامو شد حصار

 

 .... کردم باز چشامو دستم لمس حس با_مهام



 ... بود آغوشم تو ک غوغا ب خورد چشمم

 ... بود سرش ریز دستم و

 .... بود داده جا من یپا یال پاهاشو و

 ... صورتش نقطه ب نقطه ب بودم زده زل بهش رهیخ

 ... کبودش نهیس و

 ... عقب دمیکش خودمو و... برداشتم سرش ریز از دستمو اروم

 ....روش دمیکش پتو

 ..... پاشم خواستمیم تا

 

 خان نگاه قفل نگام و کردم باز یالودگ خواب با چشامو کردم، حس ک ییگرما با:غوغا

 یرو چشام شد،

 

 نبود لبامون نیب یادیز فاصلع شد، قفل لباش یرو و دیچرخیم صورتش جزجز 

  کن پر رو فاصلع اون داشتم دوس

 

 چشامو و شد باز مهین لبام ناخوداگاه بودم لباش رهیخ ک همونطور کنع، دیص لبامو و

 .کردم حس لبام یرو لباشو ک بستم

 

 .... شدیچ دونمینم_مهام

 ... نداشتم خودمو اریاخت بشر نیا درمقابل چرا دونمینم

 .... شششییا قلوه یلبا سمت دادیم سوق لبامو یکشش

 

 ... رونیب دادمیم داغمو ینفسا گذاشتم لباش نیب لبامو

 .... گرفتم لباش از یزیر گاز

 ... چشاش تو زدم زل خمار یچشا با با دادم فاصله لبش از لبامو



 

 ... گفتم و رونیب دادم نفسمو بستم چشامو صانهیحر

 ...یکنیم وونمید یدار

 .... دختر یکنیم ونمید

 .....رونیب زدم اتاق از شدم بلند و کردم باز چشامو اخم با همراه

 

 بود خوب یلیخ ، بودم شده رهیخ سقف ب هنگ شد، خارج اتاق از زد ک یحرف با:غوغا

 .بودم یراض نیافر نداشت هم ترک و رگه عدد کی ،یعال

 

 با و گذاشتم صورتم یرو دستامو و ستادمیا نهییا یروبرو و دمیپر فنر مثل ناگهان

 ...ذوق

 

 ،ییییعال هیعال جووون ییییوا دختر، یکنیم وونمید یدار گفت؟ یچ:غوغا_

 شییدایش شدنش، ،معتاد شیمجنون ش،یوانگی،د خوامیم ازش نویهم  منم

  

 بشم، غرق خمارش نگاه یایدر در یانتخاب تا کنمینم شنا ک من مثل شدنش، عالقه غرق

 اونم اگ ک ییایدر

 

 یبرا باش ممنوعه خوامیم بخواد منو 

 هام ممنوعه جز بشع عاشقم اگ من عشق ممنوع، کردن شنا یتابلو و هشدار و افراد

 . اون ممنوعه من ،و من ممنوعه ، شیم

 

 ، رفتم اتاقم ب و کردم مرتب رو یروتخت و کردم جمع و تشک یبیعج ذوق با: غوغا

 و زدم شونه موهامو و کردم اکتفا یلب برق زدن ب و زدم مسواک

 

 و مرتب موهامو شدم موفق اگ ، دمید ک ییمو بافت یها لمیف دنیباد تا برداشتم مو کش 

 ببافم زیتم



 

  شدم خارج اتاق از و زدم لجندمو عطر

 با رفتم اشپزخونه ب و کردم یط رو ها پله ، دادمیم قر و خوندمیم اهنگ ک همونطور و

 پشت ک خان دنید

 

 خچالی سمت ب و برداشتم یوانیل ، خوردیم قهوه درهم یها اخم با و بود نشسته زیم 

 دنینوش مشغول ولع با و نشستم زیم پشت خان حرف با و ختمیر ریش خودم ،برا رفتم

 ...ک بودم

 

 ... گفتم بهش رو خونسرد یواکنش چیه بدون غوغا دنید با_مهام

 ....دارم کارت نیبش غوغا

 ...نشست من یرو ب رو اومد اروم دستش وانیل با

 ... گفتم و کرم صاف صدامو خوردمو قهومو از قلوپ هی

 ؟یبخون درس خوادیم دلت

 

 ...و کردم ینگاه بهش تعجب کمال در: غوغا

 

 !!!!!؟؟ییییچ:غوغا_

 

 !؟یبرس ییجا هی به و دانشگاه یبر یدار دوس_مهام

 

 ..و نشستم یصندل یرو صاف:غوغا

 

 عالقمم مورد رشته در لیتحص ، برسم بهشون دیبا ک دارم یادیز اهداف ارع: غوغا_

 اهداف همون از یکی

 



 ....زدم لب چونم ریز گذاشتم گموید دست کردمیم یباز فنجون  با دستم هی با_ مهام

 ه؟یچ هدفت خوبه 

 

 ...و گرفتم یباز ب و وانیل خودش از دیتقل ب و گذاشتم زیم یرو وانمویل:غوغا

 

 تسلط بخاطر ک زبان نیچند ب مسلط متفاوت، یگریباز ، شدن گریباز هدفم: غوغا_

 هزاران کشور از خروجش بعد ،و کن یباز برامون ک کشور تو ارنین یغرب کی زبان

 .نیبچ جماعت یرانیا پشت صفحه

 

 ... شویپرست وطن نیا کردم نیتحس_مهام

 ... کنه صرف خودش کشور تو استعدادشو ک داره نویا درک نکهیا

 ها گانهیب واس و کننیم رها مشکل هزاران با یحت خودشونو کشور ک عده ی مثل ن

 ... کنندیم خدمت

 .... ناجور اومد خوشم

 

 کنکور؟ یبرا یکن اماده خودتو یتونیم.... گریباز خانم خب

 

 ...کردمیم یباز انگشتام با ک همونطور و خوردم جا و شدم هل یکم:غوغا

 

 من رشته چون ستمین اماده قدرها اون خب بدم کنکور گید دوماه ینی کنکور:غوغا_

  بودع یتجرب نبوده هنر

 .داشتم هنر یها کتاب از یکم مطالعه خب اما داشتم یادیز تیفعال

 

 ... یدار زمان چقدر سین مهم_مهام

 .... زدنت حرف مثل درست محکم و یبش موفق ک خوامیم... فکن هدفت به

 ... بزارن ارتیاخت در منابع گمیم



 .... کن تالش

 ... یتونیم یبخوا

 ... ندمینما هی من نکهیا و

 ..... اما یگریباز برا بفرستمت کنم یزنیرا یراحت ب تونمیم

 .... باشه خدا مونیپارت دیبا شهیهم دارم دهیعق اما

 .... خدا فقط

 !ه؟یک خر محمود سلطان

 

 یبرا کنهیم لهیوس یکی یکی ادمارو.... باشه خدا تیپارت ی،وقت یکن توکل بخدا یوقت

 ... هدفت ب دنیرس

 .... نهیا خدا حرف اما

 قدرشو و لذتبخش ادیم دست ب خودت تالش با ک یزیچ کن تالش خودت کن تالش

 ... یدونیم بهتر

 .... اریب دستش ب سخت

 ... درستش راه از و

 ...داره هواتو نکن شک.... جلو برو سالمش راه از

 

 ...و کردم یاخم:غوغا

 

 یخروج ،یپارت انبریم با ک نیا ن ، بسازم خودم اهدافمو جاده دارم دوست من: غوغا_

  بسازم

  خودم، ب برگردم دمیدرخش و دمیرس ییجا ب یوقت خوامیم من

 ب دمیم حیترج خودمو یها شکست شده یحت خودم تجارب ب خودم، یها تالش ب

 و باطن در ک ییها تیموفق

 



 یبشر یپارت ب ازین من خان نیبب ست،یگرید یپارت از بلکه ستین من ان از شهیر 

 و نفس عزت من ب خدا اما باشم؛ نداشته یخوب یاقتصاد و یمال طیشرا دیشا من ندارم،

 تمام خرمیم اون با ک دهیبخش ینفس ب اعتماد

 .شنیم اهدافم ساختن روشن باعث ک ییها زهیانگ و دیام 

 

 ...خوبه کالیبار_مهام

 .... بود نیهم منم حرف

 ....یباش موفق کن تالش و جلو برو هیرو نیهم با

 ... گفتم چشاش تو زدم زل هم تو کردم اخمامو

 ....دییا اقازاده و خور حروم یگفت تو خود یحت داشتم یپارت ندهینما منه کننیم فک همه

 .... نبود استیس اهل اصال نداشت مقام چوقتیه پدرم من

 ... بود خودش کار ت سرش ک بود مهندس هی

 

 اول داشتم یاهداف تو مثل من اما... متوسط یمشهد خانواده هی نبودن پولدار من خانواده

 .... خلق ب کمک همه از

 ... بشم وکالت عرصه وارد گرفتم میتصم... هستن خدا خلق مردم نیا

 

 یفریک و یحقوق پرونده هزاران کندم جون خوندم درس کردم تالش داشتم دوس عدالت

 ....رو مردمم بدم ز؟نجاتیچ هی واس فقط گرفتم ادی تبصره ماده کردمو حل

 ...بشم دیکاند گرفتم میتصم بعدش و

 

 ک یاموال نیا و... کن خالص تتوین...بود خالص تمین چون... اوردم یرا بود میپارت خدا 

 .... هیحالل هر تراز حالل... خودمه رنج دست از ینیبیم

 .....و زدم یتلخ لبخند

 وارد خانم ملوک ک خوردم ازش گید قلوپ هی و کردم لبم کینزد امو قهوه فنجون

 ...شد خونه اشپز

 



  ک خانم ملوک دنید با: غوغا

 گرفتم ازش رو ها کیپالست و رفتم سمتش ب شتاب با بود دستش دیخر یها کیپالست

 ...و

 

  امروز یکرد رید ،چقدر دلم جان سالم: غوغا_

 

 ک بده من ب اب وانیل کی دستت قربون جان غوغا سالم ، خانم مهام سالم: خانم ملوک

 .شدم هالک هوا یگرما نیا تو و دیخر رفتم صبح سر از

 

 ...و برداشتم یوانیل و گذاشتم اوپن یرو رو ها کیپالست:غوغا

 

 دلم جان چشم ب یا: غوغا_

 

 دلم جان بفرما و گرفتم خانم ملوک سمت ب و ختمیر اب وانیل کی: غوغا

 

 ...نشستم یصندل یرو و کردم تعجب خان غره چشم و نگاه ینیسنگ با: غوغا

 

 ... رونیب رفت کاراش انجام از بعد خانم ملوک_مهام

 ..زدم لب غوغا ب رهیخ من و

 

 دلم جان گهیم یک هر ب رهیم راست رهیم چپ?هستن شما دل جانان همه گریباز خانم

 !دلم جان

 .... سین قشنگ عموم یبرا کلمات یبعض کردن بازگو... گمیم بهت دوست ی عنوان ب

 کنه حس بزا.... یهرکس ن هیتو یایدن ک نفر هی... نفر هی یبرا دار نگه کلمات نجوریا

.... متفاوت هیبق با بفهمه بزا... حرفات و خودت یبرا یقائل میحر بفهمه بزا.... خاصه

 .گریباز خانم تیها دلم جان سین قشنگ



 

 ...و گرفتم فکر حالت و دادم فشار روهم لبامو و خوردم جا زد ک یحرف از: غوغا

 

 دمشینم نسبت یکس ب یخاص منظور با یعنی من کالم تکه دلم جان راستش: غوغا_

  نطورعیهم دیشا خب یول داره رو هیبق گلم ، زمیعز همون حکم برام

 ..دل جان کنمیم نشیگزیجا زجانمیعز با

 گمینم گهید اووم همون، زعیچ ینی

 

 .خانم یدان خود گفتم ویگفتن من هرحال ب سین جالب ها کالم کهیت یبعض_مهام

 کردن سالم یصدا و اورد خودم ب منو سرم پشت یکس یقدما یصدا ک بودم خودم تو

 .....ازین

 

 نطوریهم ، کردمیم سرزنش خودمو و دادم فحش خودم ب دلم تو دادم ک یگاف از:غوغا

 قیعم یخشم و اخم با ازین یصدا دنیشن با ک بودم دلم و خودم با رفتن کلنجار حال در

 شدم، رهیخ بهش

 

 از مار المثل ضرب عمق ب ک بود لحظه همون و کردمیم یباز وانمیل با و دمیکش یهوف

 در ، ادیم بدش پونه

 . بردم یپ شیم سبز اش لونه 

 

 ....زیم ب زدم ضربت با دستمو فنجون_مهام

 .... گفتم غوغا به رو

 ....رونیب برو پاشو

 ....نباشه یکس ازین جز خونه اشپز تو

 

 ... و دمیترس وانیل کوبوندن یصدا از: غوغا



 

 رمینم بخورم صبحانه خوامیم من یول:غوغا_

 

 .... زدم لب و باال بردم صدامو_مهام

 ....رونیب برو پاششششو گفتمممممم بهت

 

 تو اخمامو ترسم دادن نشون بدون  و شدم ناراحت و دمیترس زد سرم ک یداد با: غوغا

 .شدم خارج اشپزخونه از ازین ب ینگاه مین بدون و حرف بدون و کردم هم

 

 تیموفق با  تا ستادمیا نشن سمعم استراق متوجه ک یطور اشپزخونه یورود کینزد اما

 .برسونم اتمام ب مویابی اطالع پروژه

 

 .... رفت غوغا_مهام

 .... دوختم بود دهیترس ک ازین ب مویعصبان و رهیخ نگاه و

 ...نیبش گفتم بهش رو

 

 .... بود شده قفل پاهام و دمیلرزیم خودم به ترس از_ازین

 

 .... نیبش گفتممممم مگه یکرررررر_مهام

 

 و استرس با و دادمیم فشار همو تو دستامو و.... یصندل رو انداختم خودمو هوا یب_ازین

 .... زدم لب  لرز

 

 ن؟یعصب نقدریا خانم؟چرا شدهیچ

 

 ..... شد خفت و ازین سمت دادم فشار دستم با زیم کردمو یمکث_مهام



 

 ...شدهیچ نیبگ خدا تورو خانم.... شکمم آخ_ ازین

 ?کردم کاریچ من خانم

 

 .... شو خفه_مهام

 هوم؟ ندادم بهت ک یخواستیم یچ.... گید بسه

 ...  دادم زیم به ییا گهید  فشار

 

 .... بخدا چیه خانم_ازین

 

 ه؟یچ امانت در انتیخ مجازات یدونیم_مهام

 .... تو یدستا تو بود یامانت خونم اسرار من کردم اعتماد بهت چون نجایا دادم رات

 

 انصاف؟ یب یکرد چ تو اما

 ؟یجاسوس

 ....ینشناخت منو چون... یخورد شکست متاسفانه

 .... فمیحر صفتارو ونیح اون یصدتا ینشناخت 

 

 شدیم کم اگ ک نشد کم خونه نیا یاهال از مو الخ ی گرفت شانست.... گرفت شانست

 .... دمیچیم خودم موهاتو الخ الخ

 

 ....سراغم بود اومده لزر_ازین

 ! دیببخش خانم...گفتم چشاش تو زدم زل ترس و نفرت با

 

 ببخشمت؟_مهام



 .... ندادمت سیپل لیتحو باش خوشحال برو

 .... بکنم حقت در تونستمیم ک بود یکار نیبزرگتر

 

 .... من خونه از گمشو کنمیم کتاباتو حساب

 ... یشینم یافتاب جلوم

 ....کنمینم رحم بهت نمتیبب ییجا اگ ک

 ..زدم لب کردمو شل زیم

 رونننننننیب گمششششو 

 

 با ازین ناگهان ک دمییجویم لبامو و بودم گرفته اضطراب خان یادهایفر یصدا از: غوغا

 گذاشت باز و در و رفت یورود سمت ب و شد خارج اشپزخونه از هیگر و شتاب

 ..و انداختم در ب ینگاه

 

 . ششیا رسینم پشتش ب ک دستشم:غوغا_

 

 ...و زدمیم حرف خودم با رفتمیم در سمت ب ک همونطور:غوغا

 

  سوخت براش دلم خب اما نداشتم ازش یخوش دل درست حاال:غوغا_

 یم کال سیم منکر انکر ب و بودم زهرا بهشت االن بودم من زد خان ک ییادهایفر با

 خخ انداختم

 

 ...بود گرفته گر بدنم تمام.... بود نشسته روم سرد عرق تیعصبان شدت از_مهام

.... صورتم رو ختمیر دمویکش سر و برداشتم خی آب یبطر و رسوندم خچالی به خودمو

 ... دادم هیتک خچالی ب دستمو

 

 ..کردمیم زمزمه خودم با



 ....باش اروم سین خوب تو برا تیعصبان باش اروم... مهام باش اروم

 شدم حمام یراه دمیکش یقیعم نفس

 

 ..... رشیز رفتم کردم باز سرد آب دوش 

 .... گردنم رو ختیریم خوردیم قل صورتم رو از اب گرفتم باال سرمو

 .....آب یسرد با شدیم اروم و گرفتیم جون گردنم داغ یرگا

 

 .... مبل رو شدم لش_مهام

 ..... زیم رو کردم دراز پاهامو

 .... سنجش تیسا تو رفتم برداشتم تاپمو لپ

 

 .... بود شده دیتمد کنکور نام ثبت

 .... خانم ملوک کردن صدا ب کردم شروع

 ... سین خونه یکس امروز اومد ادمی ک

 .... غوغا کردن صدا ب کردم شروع و دمیکش یهووف

 

 غوغااااااااااا؟

 ....دارم کارت نییپا ایب

 

  هنر خیتار کتاب خوندن حال در: غوغا

 ب و انداختم نهییا تو یا یسرسر نگاه و بستم و کتاب خان یصدا با ک بودم

 

 لپ داشتم دوس یخعل ، شکمش رو تاپش لپ و کرده لش مبل یرو دمید ک رفتم نییپا 

 ...و ستادمیا مقابلش و رفتم جلوتر ، نبود امکانش خب اما کنم لش روش و بردارم و تاپ

 



 ؟یداشت یکار: غوغا_

 

 ....نیبش کنارم ایب گفتم و کنارم و مبل رو زدم دستم با_مهام

 .... نشست کنارم و اومد غوغا

 

 ... خب لهیخ

 .... کردن دیتمد کنکور نام ثبت شانست

 .....کنم نامت ثبت ک بده جواب پرسمیم ک یاطالعات

 

 ....و دمیبوس اشو گونه جانیه با و زدم غیج و کردم ذوق کنکور اسم دنیشن با: غوغا

 

 یییییمرس ییییییوا:غوغا_

 

 .... گفتم اروم و بستم چشامو گونم رو لباش برخورد و غیج یصدا با_مهام

 ..... دختر نکش داد من گوش در غوغا

 

 ... نکردم یکار کنمیم خواهش

 ...... اومد لبام رو یرنگ کم لبخند

 .....مشخصاتش کردن پیتا ب کردم شروع

 ت؟یمل کد

 

 ...و اومدم خودم ب و شدم واکنشم متوجه: غوغا

 

 1051000: ....غوغا_

 



 و زدم اخر نهیگز و کردم پرداخت نام ثبت نهیهز و رفتمیم مراحل یکی یکی_مهام

 .... تمام

 

 ... یشد  نام ثبت شد تموم گفتم غوغا ب کردم رو

 ....رمیبگ جلستو ب ورود کارت بگو کنکور قبل چندروز

 

 باش زیچ ینی چش: غوغا_

 

 .... یبر یتونیم_مهام

 .......رفت و گذاشت 

 

 فعال:غوغا_

 

 کردم یپل شترویب و شتریب شاد اهنگ و رفتم اتاقم ب یریناپذ وصف یخوشحال با:غوغا

 دمیچرخیم  تخت دور کردم، یباز اسکل ب شروع و

 .افتادم شیات دور ب ها پوست سرخ رقص ادی ، دادمیم تکون موهامو

 

 یها غیج یخوشحال و جانیه شدت از و بردم متکام  تو سرمو و انداختم روتخت خودمو

 .دمیکشیم خفه

 

 لبام یرو ب ک یمحو لبخند با و کردم بغل رو متکا و نشستم تخت یرو و شدم بلند

 یچ شدمینم اشنا خان با اگ ک کردم فک نیا ب بود بسته نقش

 کردم؟یم یزندگ اصال کردن؟ یزندگ یبرا داشتم یروح ایبودم؟ا زنده االن ایشد؟ایم 

 

 و انصاف با ادم تا چند مگ ، کردمینم یزندگ بودم، زنده هم اگر نبودم زنده قطعا ن ن

 در بار چند شانس مگ ؟! گرفتیم قرار ادم راه یجلو خان مثل انسان



  ِ 

 بد من گفتمیم خودم شیپ شعیهم مثل ، دمیدینم و خان اگ راستش ، زدیم و ادم خونه 

 یرو ادم نیتر شانس

 خان دنید با اما ام، یخاک کره نیا 

 

 خدا یها بنده چشم سال انیسال اگر و ، دارم وجود هم هنوز ، ام زنده هم هنوز دمیفهم 

 امو گذشته و گذشته مشکالت گهید و ، بوده باز روم ب خدا چشم اما ، بوده بسته روم ب

 یپا ب زارمینم

 

 نیبهتر ک نیا یپا ب زارمیم ، سرنوشت یتار و اهیس اقبال و یبدبخت و یبدشانس 

 .داره رو ها نقش نیتر سخت گریباز نیبهتر و بودم خدا گریباز

 

 من، نیا مهم ، گرفتع ازم ینشیگز و یابی استعداد یها تست چ خدا ک نبود مهم گهید و

 .کردم پاس رو ها تست یا یقبول ازیامت چ با

 

 یا ییطال کارت شد فرسا طاقت یها تست اون جهینت ک بود نیا اون، از تر مهم و

 . خان چون

 

 ...نداشتم خواب یکار مشغله بخاطر من و بود شده شب نصف_مهام

 ... کردمیم لیتکم کارامو دیبا

 

 .... بودم مشغول زمیم پشت و یصندل رو شدم لش و اوردم خودم یبرا قهوه فنجون ی

 

 ...دمیکش ییا ازهیخم.... بود شده خمار چشام

 خمار من شنیم اریهوش همه کنهیم عمل برعکس من بدن تو یلعنت نیکافئ نیا اه... دمینال

 ...... شمیم

 ....دادم یقوس و کش بدنم ب و



 .... وفتادمین پس تا ارمیب( زا یانرژ نوشابه)ردبول هی بلندشم دیبا

 ....رونیب رفتم و پاشدم زمیم پشت از

 

 ب داشت، شدنم عادت از نشان ک ، داشتم رحمم و شکم هیناح تو یدیشد درد: غوغا

 دمیکوبیم تخت ب یعصب یها مشت و بودم دهیکش دراز شکم

 هزار و یسخت ب کردیم درد یلیخ دلم

 

 حال در و کردم روشن و چراغ رفتم اشپزخونه ب و شدم بلند تخت یرو از ناله و اخ 

 ...و کردم بلند سرمو خان یصدا دنیشن با ک بودم ها قرص جعبه تو گشتن

 

 ب بودم زده زل و واستادم سرجام غوغا دنید با ک نییپا ومدمیم ها پله از_مهام

 .... حرکاتش

 

 ... گشتیم و بود قرصا جعبه تو سرش قرار یب و بود شکمش رو دستش

 .... زدم لب کردمو صاف صدامو و کردم روشن برق

 

 شده؟ یزیچ

 ؟یگردیم یزیچ دنبال

 

 . .و گرفتم گاز لبمو و شدم یعصب خان سوال از و داشتم یدیشد درد: غوغا

 

 گید ام یکوفت قرص ی دنبال گردن؟یم یچ دنبال قرص جعبه تو: غوغا_

 

 .... بخور منو ایب گفتم دلم تو_مهام

 ... عجباا

 ...یعصب کارمند کنم کمکت بگو قرصشو نوع یقرص دنبال دونمیم



 

 ... و زیم رو کردم پرت رو ها قرص ،تمام نکردم دایپ مسکن ک گشتن یکل بعد:غوغا

 

 ستین یییلنت:غوغا_

 

 کنه؟یم درد تییجا گفتم ستادمیا کشینزد و سمتش رفتم_مهام

 

 بغض اما شدم، اروم یناگهان طور ب خان، با کمینزد فاصله با اما بودم یعصب:غوغا

 مهام حصار در بشم غرق و کنم اش نهیس تو سرمو داشتم دوست فشرد،یم گلومو یبیعج

 ...و دمیچ لب و کردم باال سرمو شد،ینم اما ،

 

 دردم دل: غوغا_

 

 ...دکتر میبر حاضرشو_مهام

 

 ... و گرفتم فاصله خان از: غوغا

 

 شمیم خوب کنم استراحت سین ازین ن:غوغا_

 

 ...رمیگیم داروخونه از برات رمیم شده، تموم میندار مسکن_مهام

 

  درد دل ین یزیچ کنم استراحت اتاقم رمیم ، خوادینم ن: غوغا_

  اس ساده

 

 اشپزخونه یخروج سمت ب و گرفتم فاصلع خان از یجواب دنیشن منتظر بدون: غوغا

 ... و برگشتم خان یصدا با ک رفتمیم



 

 .... غوغا_مهام

 ...انتهیماه عادت بخاطر دردت دل کنمیم فک

 ....شلوارش رو لک ب کردم اشاره غوغا تعجب چهره با و

 

 دیسف تا بود یسرخاب شتریب ک دمیرس دمیسف شلوار لک ب و گرفتم و خان نگاه رد:غوغا

 .... و زدم یا ضربه میشونیپ ب خجالت ،با

 

 یییوا:غوغا_

 

 .رفتم اتاقم داخل حمام ب لباس، برداشتن یحت بدون و شتاب با خان ب توجه یب: غوغا

 

 .... زدم یپوزخند غوغا رفتن با_مهام

 .... من یبرا کشهیم خجالت

 ... .گرفتم پد و مسکن خونه دارو سمت رفتم و رونیب خونه از زدم و برداشتم چمویسو

 .... الیو سمت برگشتم و

 ...غوغا اتاق سمت ،رفتم کردم پارک و نیماش 

 ......ک کردم باز اتاقشو در

 

 مثل و دیچکیم اب موهام از ک همونطور و رونیب اومدم حمام از برهنه و لخت:غوغا

 لباسم یکشو داخل و بودم کرده خم ، دمیلرزیم دیب

 

 ب زده شک و گفتم ینیه ، در یناگهان بازشدن با ک بودم رعیت و دهیپوش لباس دنبال ب 

 . بودم شده رهیخ خان

 

 .... صافش دیسف بدن ب رهیخ_مهام



 .... برگشتم و بستم چشامو اومدم خودم ب لحظه ی

 ....گرفتم قرص و پد برات زدم لب اروم

 

 ... و دمیکش کنار خودمو:غوغا

 

 برو در جلو بزار لطفا: غوغا_

 

 باش_مهام

  سمت رفتم و گذاشتم پد و قرص

 ..کردم درست نبات یچا ،براش اشپزخونه

 

 لباس زدن بدون ، زدمیم غر ک همونطور و بود گرفت حرصم مییپروا یب از: غوغا

 مویا قهوه شلوار و گذاشتم پدمو و کردم تنم یا یخردل شرتیت ریز

 

  یصدا لحظه ،همون گفتم یاخ و خورد ام نهیس ب دستم ک دمیپوش 

 ...بود شده جمع درد از صورتم ک همونطور و اومد در ب یا ضربه

 

 داخل ایب بلع؟:غوغا_

 

 .... شدم وارد و کردم باز اتاق در_مهام

 ...گفتم سمتش گرفتم ییچا ستادمویا غوغا مقابل

 ... یشیم بهتر بخور نبات ییچا

 

 .... لباسش سمت رفت چشاش از نگام

 .... بود مشخص هاش نهیس سر ک



 .... نگفتم چیه لبمو رو دمیکش زبونم با

 بکش دراز...زدم لب

 

 خوردم ییچا از یکم ، نشستم و رفتم تخت سمت ب داشت ک یا یدستور لحن با:غوغا

 .نبود یانداز کل برا یمناسب وقت و داشتم درد ،اخع دمیکش دراز و

 

 بدم؟ ماساژ_مهام

 

 .شدیم اب قند دلم یتو و کردم ذوق یکل زد ک یحرف با: غوغا

 ...و گرفتم خودم ب یا یتفاوت یب و حس یب حالت م،یدرون ذوق و حال خالف بر اما

 

 دونمینم:غوغا_

 

 .... کردم خاموش برق و بستم اتاق در_مهام

 .... تخت رو کنارش نشستم و کردم روشن خاب چراغ

 کنه؟یم درد کجات گفتم

 

 وارد بهش یفشار و دمیکش شکم یرو دستمو شدم، رهیخ حرکاتش ب ذوق با: غوغا

 ...و کردم

 

 نجایا:غوغا_

 

 نیا کردیم مراقبت ازم و بود سرم رو صبح تا بودم ضیمر یوقت گفتم دلم تو_مهام

 .... بدم انجام براش تونمیم ک هیکار نیکتریکوچ

 

 ...دادمیم ماساژ نییپا ب رو اروم شکمش رو گذاشتم لباسش ریز و پتو ریز بردم دستمو



 

 ینیمورف و مسکن چه دونستمینم ، گرفتمیم اروم کرد،یم لمس پوستمو ک دستش:غوغا

 دستاش، تنها ن کردیم ارومم بدجور ، ک نیا دونستمیم ک یزیچ تنها بود دستاش درون

 . حضورش بلکه

 

 ..  گفتم دادم،یم ماساژ دلشو ریز ک ینجوریهم_مهام

 برات؟ ارمیب مسکن

 

 چه منو اخه ، یلنت مسکن خودع تو حضور بگم، بهش داشتم دوس زد ک یباحرف: غوغا

 مسکن؟ ب ازین

 

 گرفتم خودم ب رو یتفاوت یب حالت همون و اومدم رونیب میباز یهند یها یفانتز از

 ...و

 

 دل جان ممنون سین ازین ن: غوغا_

 

 ... گذشت گذشتو_مهام

 .... دختر اون یچشا ب بودم شده رهیخ و

 .... دمیکش دراز کنارش و برداشتم دستمو.... بود برده خوابش

 

 ... بود سرد اتاق بود روشن کولر

 ... غوغا پتو ریز رفتم

 ...بودم خسته یلیخ بستم چشامو و شکمش رو گذاشتم دستمو

 

 متوجه تا شدم پوکر عیسر و زدم ینامحسوس لبخند دیکش دراز کنارم خان یوقت: غوغا

 نش میاریهش و یداریب



 کمرش دور دستمو و انداختم خان یپا یرو پامو و دمیکش دراز پهلو ب نیم چند بعد

 .رفتم خواب ب اروم و کردم حلقه

 

 بعد روز صبح#

 

 یجا با و شدم داریب خواب از ، نبود دردم از خبر گید ک یخاص یانرژ با: غوغا

  اما رفتم اشپزخونه ب زدن مسواک بعد ، شدم روبرو خان یخال

 

 و کردم یپل رو هانا از ، امیب کوتا اهنگ و انداختم باال یا شونه نبود خان از یخبر

 .شدم خوردن صبحانه مشغول و دمیچ رو صبحانه زیم دادمیم قر ک همونطور

 

 ... و شد اشپزخونه وارد خانم ملوک ک بودم خوردن صبحانه حال در

 

 جانانم ،جان ملوک زجانم،یعز سالااام:غوغا_

 

 خودش برا یاب وانیل ناراحت و گرفته یا چهره با شهیهم خالف بر خانم ملوک:غوغا

 ...و نشست یصندل یرو و ختیر

 

 .مادر سالم: خانم ملوک

 

 یرو دستمو و شدم رهیخ بود فکر تو ک خانم ملوک به کنجکاو ینگاه و تعجب با:غوغا

 ...و گذاشتم دستش

 

 ؟یناراحت چرا شده یچ جونم، خانم ملوک: غوغا_

 

 ...و شد رهیخ من ب مضطرب و ناراحت یا چهره با خانم ملوک:غوغا



 

 لنگ یپا واس سنگ یچ هر گفتن میقد از مادر، بگم یچ ییه: خانم ملوک

  ماس راه جلو اسیدن نیا تو سنگ یچ هر نیهم برا لنگ مام یپا

 

 شده؟ یچ نمیبب بگو ینجوریا نگو خانم ملوک:غوغا_

 

 در طرفم اون داد قرض نفر کی ب پول مقدار کی دخترم قتشیحق راست: خانم ملوک

 چکار میموند واال داره الزم پولشو دخترمم نشده پاس چک االن داد چک کی بهش ازاش

 . میموند فیتکل بال واال میندار ک هم رو نایا لیوک نیا پول میکن

 

 زد سرم ب ک یفکر با هوی و کردم جمع لبامو گذاشتمو ام چونه ریز دستمو: غوغا

 ...و زدم هوا تو یبشکن

 

 خودشع:غوغا_

 

 بلند یصندل رو از و شد رهیخ من حرکات ب یزدگ شک و تعجب با خانم ملوک:غوغا

 ...و کردم بغلش و شدم

 

  دارم شاخ کنمیم فک نکن نگام ینطوریا زجانمیعز یاخ: غوغا_

 

 ... دادمیم تکون پاهامو ک همونطور و نشستم اشپزخونه اوپن یرو: غوغا

 

 .کن کمکت تونیم بودع لیوک سابق یوش خان جونم ملوک نیبب:غوغا_

 

 ...و شد رهیخ من ب گرد یها چشم با خانم ملوک: غوغا

 



 مادر؟ عیک یوش خان:خانم ملوک

 

 ...و گذاشتم دهنم یرو محکم دستمو:غوغا

 

 شماس خانم مهام همون نیییه: غوغا_

 

 خب؟ بگم یچ برم مادر، شهینم روم:خانم ملوک

 

 ...و دمیپر نییپا اوپن یرو از:غوغا

 

 و ن و اما گمید کنمیم صحبت باهاش خودم اصال ع،یچ شهینم روم عههه:غوغا_

 ام یکنکور سرم ریخ ک بخونم درس کمی برم من االنم میاگرندار

 

 مهربون و پاک نطوریهم شهیهم دلت شاالیا ، بده رتیخ خدا برو مادر باش: خانم ملوک

 بمون

 

 ...و کاشتم خانم ملوک گونه یرو یا بوسه: غوغا

 

 .فعال نکردم یکار فدات:غوغا_

 

 اتاقم ب و برداشتم هلو و اریخ و البالو و السیگ و موز کی ، وهیم پر بشقاب کی:غوغا

 شدم مطالعه مشغول و برداشتم و میگر و ماسک یمبان کتاب ، رفتم

 

 ...دینباش خسته یمرس_مهام

 ....الیو سمت برداشتم قدم و شدم ادهیپ نیماش از

 .... منو بود کرده کالفه سرمم چادر بود گرم هوا



 

 .... اوردم در چادرمو شدم خونه وارد

 ... حمام سمت رفتم راست ی

 .... سرد اب دوش ریز و کندم لباسامو

 .... کنه کم بدنمو حرارت تا

 

 ... رونیب اومدم گرفتن دوش از بعد

 ....زدم مو سورم پسرونم یموها ب دمیپوش یراحت پسرونه لباس

  

 .... یلعنت دادیم ییبو چ اوممم

 .... گرفتم دوش عطر با

 ....کولر رو ب رو مبل رو شدم لش و ختمیر خودم یبرا قهوه خونه اشپز سمت رفتم و

 .... کردمیم نگاه اخبار یو یت ب رهیخ و کردم روشن یو یت

 

 ... کردم زمزمه لب ریز دمیکش یهوووف

 ... زد زر نیا باز

 ملت هی ک مزحکانش لبخند اون با گفتیم ادیز شر داشتم یالرژ جمهور سیرئ ب نسبت

 ...نکبت بود گرفته سخره ب

 

 .... شدم رو ب رو خانم ملوک چهره با ک برگردوندم سرمو

 ... زدم لب

 

 یخوب مادر سالم_:مهام

 

 نیخوب شما لحمدهللا جان خانم سالم_خانم ملوک



 

  خوبم منم شکر_مهام

 

 ... نگم بگم بودم مردد_خانم ملوک

 

 گفتم اروم کردمو جور جمع خودمو مبل رو از دمید خانم ملوک مشوش چهره_مهام

 ؟!مادر شده یزیچ

 

  خانم مهام بله_خانم ملوک

 

 .... مبل رو ننیبش کردم اشاره دست با_مهام

 ... نشست من مقابل و اومد و

 ... بگو مادر خب

 

 ... خانم مهام بگم یچجور_خانم ملوک

 ... اومده شیپ دخترم یبرا یمشکل

 

 خب_مهام

 

 تو حاال گرفته چک مقابلش در و داده یکس ب رو یپول مقدار ی دخترم_خانم ملوک

 ... سین پول طرف حساب

 

 لیوک میندار پولم میکن کاریچ میموند دهینم جواب طرف بود همون ما ییدارا همه

 .... میریبگ

 



 مادرم و هستم ک دمیکشیم خجالت خودم از دمیدیم خانم ملوک ناراحت چهره یوقت_مهام

 ...خورهیم غصه

  

 ... جان خانم ملوک یخورد غصه نمینب هستم من بگردم دورت_مهام

 ... کنمیم کمکت من 

 ؟!بوده چقدر چک مبلغ بگو من ب اول

 

 ....ونیلیم ده_ خانم ملوک

 

 ؟!نشده پاس ک گذشته چک از مدت چه_مهام

 

 ... شهیم یروز ده_خانم ملوک

 

 ؟!نینزد برگشت چک_مهام

 

 رماد هیچ برگشت_خانم ملوک

 

 چک نشه پاس مقررش زمان در اگ دنیم پول مقابل در که یچک مادر نیبب_مهام

 تیشکا ای نیدار راه دو و دیکن تیشکا دیتونیم لیوک حضور بدون شما و بالمحل

 ...یفریک

 .... یحقوق تیشکا ای

 

 داده یچ بابت ای هیچ وجه در بود نوشته و داره امضا چک اون کنمیم سوال هی من حاال

 ؟!شده

 راحتر ینجوریا... دیریبگ چک یبرا دیرس حتما و بوده یچ بابت نیسیبنو ک مهم نیا

 ... کنندیم یریگیپ



 

 چک دیبا همونجا نبوده حساب تو یپول و بوده چک مهلت ک روز همون دیبا شما دختر

 .... گرفتهیم پرداخت عدم یگواه بانک از و زدهیم برگشت

 

 دادخواست و مراجعه بانک همون منطقه تو ک یدادگاه جرم وقوع محل دادگاه ب بعدشم

 ... کردنیم تیشکا و کردنیم پر

 

 ؟!هیچ یحقوق با فرقش یفریک تیشکا

 واس یول داره زندان و شهیم جلب طرف و کنندیم یدگیرس زودتر یفریک تیشکا تو

 ... حاکم طیشرا یسر ی یفریک تیشکا

 

 و شهیم فیتوق اموالش ارهین دنیم اخطار طرف ب نداره زندان یحقوق تیشکا ولکن

 .... شهیم داده اموال اون فروش با شما پول

 

  باشه نداشته یزیچ اگ یول

 ....چطور دید دیبا و شهیم سختر

  

 ... مادر یگفت ک ییزایچ نیا از ارمینم در سر من_خانم ملوک

 

 گید نخور غصه کنمیم یریگیپ خودم ادیب نیبگ دخترتونو فردا گفتم زدم یلبخند_مهام

 مادر

 

 .... ینیبب ریخ یییاله_خانم ملوک

 ... بده بهت خدا یخوایم یهرچ

 

 فداتشم_مهام



 ...خانم ملوک راحت التونیخ نیبر

 

 ...و بستم کتابمو در یصدا دنیشن با:غوغا

 

 بفرما:غوغا_

 

 ...و شدم بلند تخت یرو از احترامش ب و شد وارد خانم ملوک:غوغا

 

 جانم؟ سالم:غوغا_

 

 درست هم ساالد ، کردم اماده و ناهار من غوغاجان باش، سالمت جانت: خانم ملوک

 بخور برو یخواست وقت هر گذاشتم خچالی تو کردم

 

 .نکنع درد دستتون ممنون: غوغا_

 

 یکار من با نمیبب خواستم دخترم خونه برم دیبا من فقط ، مادر کنمیم خواهش:خانم ملوک

 ؟یندار

 

 خان با خانم ملوک مشکل با رابطع در دیبا ک اومد ادمی، دخترم اسم دنیشن با: غوغا

 ب یلبخند و کردم خانم ملوک ب ینگاه ، کنم صحبت یوش

 ...و زدم روش 

 

 ، راحت التونیخ دخترتونم مشکل برا ، ممنون ندارم یکار جونم خانم ملوک ن: غوغا_

 .کنمیم صحبت خان با حتما

 

 گهید خوادینم مادر ن: خانم ملوک



 

 ...و شدم پوکر خانم ملوک حرف با: غوغا

 

 ؟!! چرا عه: غوغا_

 

 مادر زدم حرف خودم:خانم ملوک

 

 ...و زدم یلبخند:غوغا

 

 کرد؟ تونییراهنما حاال یکرد یخوب کار خوب چ: غوغا_

 

 رو تو هم و خانم هم بده رشیخ خدا یلیخ مادر اره: خانم ملوک

 بده بهتون نیخوایم یچ هر خدا

 

 ..و زدم یلبخند:غوغا

 

 عیکاف بده بهم خودشو: غوغا_

 

 مادر؟ یگفت یزیچ: خانم ملوک

 

 ..و کردم هل و اومدم خودم ب فکر از خانم ملوک حرف دنیشن با: غوغا

 

  نگفتم یزیچ ن ها:غوغا_

 

 ... و انداخت بهم یمشکوک نگاه خانم ملوک:غوغا



 

 ؟یندار یکار گید برم من مادر باش:خانم ملوک

 

 باش خودتون مواظب فداتون ن:غوغا_

 

 خدافظ مادر باش: خانم ملوک

 

 خدافظ:غوغا_

 

 ادامه ام مطالعه ب و برداشتم کتابمو و دمیکش دراز تختم یرو خانم ملوک رفتن با:غوغا

 .دادم

 

 بعد هفته کی#

 

 رستانیدب برا دلم اصال همه برعکس ، چرخوندمیم مدرسه اطیح اطراف نگاهمو: غوغا

 باشم نداشته دوست رو مدرسه ک نیا ن ، گذشته ب برگردم نبودم حاضر ، شدینم تنگ

 ن ها،

 

 مدرسع دمیخندیم ، بودم شاد من ک بود یلحظات تنها ، بود من حگاهیتفر مدرسه اصال

   کردیم باز من یرو ب ، رو یزندگ قفس در ک بود یدست

 .میزندگ تار و کیتار چال اهیس از کردیم رهام یا لحظه یبرا و

 

 ب یا ضربه و رفتم تیریمد دفتر سمت ب ، شدم سالن وارد و گرفتم محوطه از نگاهمو

  بش حضورم متوجه( مدرسه تیریمد)  مهر ییایض خانم تا زدم در

 

 ینگاه و گرفت روش شیپ یها برگه از نگاهشو ییایض خانم زدم در ب ک یا باضربه

  و کرد من ب گرد یچشما با



 ...و برداشت چشمش یرو از نکشویع

 

 یخبر ؟ییکجا شما هس معلوم دیاورد صفا دیاومد خوش ییایار خانم به به: مهر ییایض

  یکرد فراموش رو ما زود یلیخ یزنینم ما ب یسر ها؟ سین ازت

 

 ...و گذاشتم زیم یرو رو ینیریش جعبه و برداشتم چندقدم: غوغا

 

 .بودم ریدرگ یکم دیببخش شما؟ دیخوب ییایض خانم سالم: غوغا_

 

 ابروشو یتا ی و انداخت ینیریش جعبه ب متعجب و یسوال ینگاه ییایض خانم:غوغا

 ...و انداخت باال

 

 ع؟یمناسبت؟خبر چ ب ینیریش:مهر ییایض

 

 دست رمیبگ پلمموید مدرک امیم دارم ک حاال گفتم، ؟؟فقط یخبر چ خانم ن: غوغا_

 امین یخال

 

 پلمتید مدرک گرفتن برا یگفت ،یدیکش زحمت ممنون هم یلیخ بله،: مهر ییایض

 ؟یاومد

 

 .اومدم مدرکم گرفتن برا بله نکردم، یکار کنمیم خواهش:غوغا_

 

 . ارمیب مدرکتو یفن معاون دفتر از تا ، نیبش لطفا پس دخترم باش:مهر ییایض

 

 .منتظرم جا نیهم من پس ممنون، خب اریبس:غوغا_

 



 دخترم باش:مهر ییایض

 

 اتاق نیب نگاهمو و نشستم یا یصندل یرو ب و شد خارج دفتر از ییایض خانم:غوغا

 .چرخوندمیم

 

 هنوز ییایض خانم اما بود گذشته 15min ، کردم نگاه میگوش ساعت ب نیم چند بعد

 جام سر از ، بود ومدهین

 

 همون ک نشن نگرانم برهیم زمان یکم کارم بگم و رمیبگ تماس الیو با ک شدم بلند 

 گرفت سمتم ب بود یکاور داخل ک مدرکمو و شد وارد یلبخند با ییایض خانم لحظه

 ...و

 

 .باش مبارکت زمیعز بفرما:مهر ییایض

 

 ...و گرفتم مدرکو یلبخند با:غوغا

 

  ممنون:غوغا_

 

 دخترم کنمیم خواهش:مهر ییایض

  نمتیبب مدارج نیباالتر در شاالیا

 

 لطفتون و بدرخشم بتونم دوارمیام ، ساله چند نیا یها زحمت یتمام بابت ممنون:غوغا_

 کنم جبران و

 

 ...و گذاشت شونم یرو دستشو ییایض خانم:غوغا

 



 استان و شهر و مدرسه برا سال چند نیا یط ک ییها رتبه و افتخار با تو: مهر ییایض

 . یشد هم ما درخشش باعث و یدیدرخش  ، یکرد کسب ما

 

 .کردم حرکت ام عالقه یراستا در فقط نکردم یکار:غوغا_

 

 یبر راه عالقت یراستا در شهیهم..انشاا:مهر ییایض

 

 ک کنمیم تالشمو تمام ، رعینگ ازم پاهامو شیتصادف یها حادثه با سرنوشت اگر:غوغا_

 .کنم حرکت عالقم ریمس در

 

 یدار یا شاعرانه طبع:مهر ییایض

 

 ...و زدم یتلخ لبخند:غوغا

 

 افراد ناگفته یها حرف ،و سازنیم ادم دل تو رو ها حرف یانباشتگ ، ها سکوت:غوغا_

 .سازنیم شاعرانه طبع و شنیم ادیفر ، مغرور

 

 ...بر هات حرف شهیهم درست: مهر ییایض

 

 تماس و گفتم یدیببخش ییایض خانم ب خطاب میگوش زنگ یصدا با لحظه همون:غوغا

 خانم ملوک  و ، کردم وصل و

 

 کردم یپافشار هم من دنبالم، ادیب تا رمیبگ تماس خونه با شد تموم کارم گفتع  ک گفت 

 . شدم خارج مدرسه از و کردم تشکر ییایض خانم از کردم، قطع تماس و امیم خودم ک

 

  شدت ب د ، داشتم یبیعج دلشورع و استرس ، رفتم الیو سمت ب و گرفتم اسنپ

 رو پنجره گرفتم تهوع حالت کردم،یم افتیدر یمنف فرکانس



 

 یب اما بش بهتر حالم یکم دیشا تا بستم چشامو و بردم پنجرع کینزد سرمو و دادم نییپا 

  بود دهیفا

  

 ... شدم رهیخ بهش و کردم باز چشامو راننده یصدا با

 

 . میدیرس خانم:راننده

 

 درست؟ شما ی هیکرا هم نیا ممنون باش: غوغا_

 

 ...و گرفت و پول راننده:غوغا

 

 بله:راننده

 

 خدافظ ممنون:غوغا_

 

 برگشتم عقب ب دمیشن ک ییصدا با ک رفتمیم الیو سمت ب و شدم ادهیپ نیماش از:غوغا

 غیج کامران دنید با و

 

 لرزون یدستا با داشتم دست در ک یدیکل با رفتم الیو طرف ب سرعت با و زدم یبلند 

 . بستم محکم و در و داخل رفتم و کردم باز و در

 

 ...و زدیم در ب کامران ک یضربات با ، دمیکشیم قیعم یها نفس و دادم عیتک در ب

 



 باز االن نیهم ای ،غوغااااا ندارم تیکار کن باز غوغا کن، باز و در غوغا: کامران

 ارزو لحظه هر کنمیم یکار و یندار دوس اصال دونمیم ک ارمیم سرت ییبال ای یکنیم

 یکن مرگ

 

 جمع بغلم تو زانوهامو و نشستم نیزم یرو و شد سست پاهام کامران یها حرف با:غوغا

 .زدمیم غیج و بودم گذاشته هام گوش یرو دستامو و بودم بسته چشامو و بودم کرده

 

 گذاشتم ام گونه یرو دستمو و کردم باز چشامو خورد صورتم ب ک یا یلیس ضرب با

  با ک خان ب بغض با و

 و کرد بغلم خان و کردم نگاه بود شده رهیخ بهم نگران و اشفته یا چهره

 

 شکست خان بغل در نشکست مامانم خاک سر یحت ک ام انهیسال بغض ک شدیچ دونمینم 

 .زدمیم چنگ لباسش ب و کردمیم هق هق و زدمیم زار و

 

 .... بود ختهیر بهم روانمو و اعصاب غوغا غیج یصدا_مهام

 .... دیلرزیم بدنش تمام و انگار ن انگار زدمیم صداش یهرچ

 .... زدم گوشش تو اروم یلیس

 ... زدم صداش

 

 ؟یزنیم غیج چرا هیچ غوغا

 ..... بغلم تو کرد مچاله خودشو اومد خودش به تا

 ..... زدن هق هق ب کرد شروع و

 ..... دیلرزیم بدنش و

 

 .... گرفتمش آغوشم تو محکم و کردم بدنش سپر موییا عضله بدن

 .... بود کمرش ب دستم هی



 ... گرفتم سرش ب دستمو هی

 ... گفتم و سرش ب دادم هیتک سرمو

 

 !سسسیه

 .باش اروم

 ؟یترسیم یچ از غوغا باش اروم

 .... دره پشت و کرده بشیتعق کامران گفت من به ت پ ت ت با

 

 .... در ب شد رهیخ میعصب و خمار نگاه

 .... گفتم زدمو یشخندین

 .... کهیمرت خورده گوه

 ... دستاشو کنمیم قلم بخوره تو به دستش

 باشه؟ هستم من غوغا باش اروم

 ?یلرزیم ینجوریا مردم من مگ

 

 ....در سمت رفتم کردمو مرتب لباسامو و عقب دمیکش غوغارو

 کیتحر اعصابمو رگ صداش و کامران کهیمرت یلگدا یصدا و ستادمیا در مقابل

 .... کردیم

 

 .... کردم باز در کردمو مشت دستمو

 .... شدم کامران چشم تو چشم

 ... دیباریم یهرزگ افشیق از

 ... خوردیم مشامم ب تعفنش گند یبو

 .... زدم لب اروم گرفتم در ب دستمو هی

 



 دونه؟یم چاله ای لسیطو نجایا

 خبرتونه؟ چه

 

 .... بدو رونیب ادیب غوغا بگو ؟برویهست یک تو_کامران

 

 ن؟؟یباش یک یجنابعال_مهام

 

 ... کارشم همه باباشم من_کامران

 .... اوردمین سرش ییبال تا ادیب بگو برو

 

 ....گفتم زدمو یشخندین_ مهام

 !دمیترس یوا

 .... عقب دادم هلش ضربه هی با کامران نهیس رو گذاشتم دستمو

 ... رونیب زدم خونه از

 ...کردم چفت درو و

 

 .... گفتم گرفتمو سمتش اشارمو انگشت

 ... کنمیم اهیس دودمانتو یبش مزاحم گید بار ی

 ... کامران یاقا نده تف من برا پرتم و چرت

 

 .... رونیب ادیب غوغا بگو کنار گمشو برو باو، نگو کص_کامران

 .... .گمیم دارم خوش زبون با

 

 ...گفتم زدمو یمیمال لبخند_ مهام

 !نم؟یبب ناخوشتو زبون



 .... بزنه ک باال اورد دستشو کامران

 .... گرفتم صورتم ب دهینرس دستشو

 ... زدم لب دستشو مچ تابوندم و دادمیم فشار قدرتم تمام با دستشو یعصب یرگا

 نیا نمتینب گید گفتم کردمو وارد دستش ب گید ضربه و اریدرن یباز قلدور من یبرا

 ...طرفا

 

 .... یلعنت دستم اهههه_کامران

  حرومزادههههه

 

 کارت نمتیبب نجایا گید دفعه گفتم سمتش شدم خم...نیزم افتاد دادم هلش_ مهام

 ... تمومه

 .... یناپدر یاقا

 

 ... کنمیم وضع من قانونشم... داره قانون کشور نیا... رسهینم غوغا ب دستت

 ... باش دادگاه منتظر

 (یکس به دادن لواط ای زنا نسبت) قذف جرم و,یباز بچه,مخدر مواد فروش بخاطر

 

 ... حرومزاده یگفت بهم ک کردن ثبت من ینایدورب

 ... مادرم ب یداد زنا نسبت و

 ..باش انهیتاز منتظر و کنمیم تیشکا

 ....کنهیم یتداع برات غوغارو گناهیب چهره ضربش هی هر

 

 .... بود من اخر و اول اخطار نیا کن گم گورتو حاال

 .... وفتین در من با

 ....بستم و در محکم و الیو سمت برگشتم زدمو یپوزخند



 

 ، نداشتم شدن بلند توان اما دادمیم گوش خان یصدا ب و بودم نشسته نیزم یرو: غوغا

  یرو اشکام کرد؛یم تیحما من از ، کردیم دشیتهد خان

 

 پناه ، داشتم گاه هیتک ک نیا یخوشحال از ؛ یناراحت از ن اما خوردندیسرم هام گونه

 .داشتم رو ایدن یانگار خان یها تیحما وجود با من داشتم

 

 تیعصبان شدت از ک شیشونیپ یها رگ و هم در یاخما با و بست محکم و در خان

 حصار در منو و شدم بلند نیزم یرو از کرد کمکم و اومد سمتم ب بود شده برجسته

 .میرفت خونه داخل ب هم با و گرفت اغوشش

 

 ... مبل رو نشوندمش و گرفتم غوغا دست_مهام

 ... سمتش گرفتم اوردم و وانیل تو ختمیر آب رفتم خونه اشپز سمت

 ... ادیب جا حالت بخور

 

 ... خورد قلوپ هی گرفت ازم وانیل

 .... دیلرزیم بدنش هنوز

 ... پاش نییپا نشستم

 ... فشوردم اروم و گرفتم دستم تو دستاشو

 

 ... هستم من نترسه ک بگم بهش خوامیم

 .... پشتشم کوه مثل

 ... زدم لب اروم

 

 !منو نیبب غوغا

 .... کن نگا من به



 .... گفتم چشاش تو زدم زل

 

 ... یباش کهیمرت اون شیپ قهیدق کی یحت زارمینم

 .... نداره تو ب نسبت یقانون حق چیه مرد اون

 ?خب کن اعتماد من به...یحق چیه

 

 ... بوده مادر با سال هفت تا تو حضانت

 االن بوده یدوسالگ تا پسر سابق شده عوض قانون مادر با سال هفت تا دختر چ پسر چه

 ... سالن هفت هردو

 

 ....پدر با یسالگ نه تا دختر بعدش

 ... کردن فوت شما پدر

 .... مونده یباق مادرت با حضانت و

 

 ... شدن فوت شمام مادر االن و

 ...یدیرس یقانون سن ب االن شما

 ... یشد خارج حضانت از خود به خود و

 .... مردک اون به بده تورو تونهینم هم قانون

 خب؟

 

 ارتیاخت یدیرس یقانون و رشد سن ب تو یبالغ تو... یفهمیم بد و خوب یشد بزرگ تو

 ... خودته دست

 .... یندار ک میپدر جد

 ییجا ب حرفش بخوره خوادیم یهرگوه بره کنه تیشکا بره ؟یهست یچ نگران پس

 ... رسهینم

 



 .... گفتم کردمو وا اخمامو لبمو رو دمیکش زبونمو

 ک بشه کار ب دست اون نکیا قبل

 .... جسینت یب 

 .... زندان انداختمش من

 

 ... تیناپدر از یگفت برام ک یشب اون

 .... خرابه سابقش بله دمید کردمو قیتحق راجبش

 ... کنند جمع مدرک هشیعل دادم دستور

 

 ... مخدر مواد فروش و دیخر جرم ب

 .میکنیم مونویسع تمام یول....بشه اثبات دیبا چون سخته شیباز بچه جرم

 .... امروزش جرم و هیکاف براش مخدر مواد همون هرچند

 .... من مادر ب داد زنا نسبت

 

 نیا کنهیم جان نوش شالق ضربه80( یکس ب دادن لواط ای زنا نسبت) قذف جرم ب

 ....تو امروز ترسوندن سهم

 .... بکنه مرگ یارزو بار نیچند روز در کنمیم یکاری

 .... نندازه تو مثل یجوان دختران و تو تن بر لرز گید تا

 

 ... براش دارم گفتم کردمو نوازش دستشو

 .... رمیگیم برات بگو یداشت الزم یزیچ بمون خونه تو وقت چند نیا

 ..نترس گیباشه؟د

 

 ... برگردوندم تشنه بردمو حوض لب نارویا یصدتا

 .... سهله نکهیا



 ....زمیعز راحت التیخ گفتم زدمو یرنگ کم لبخند

 

  و شدم اروم دمیشن ازش بار نیاول برا ک یزمیعز و خان یحرفا با ناخوداگاه: غوغا

 زمیعز اما بود، همه یبرا انهیعام یا واژه تنها دیشا زمشیعز گرفتم یبیعج قلب قوت

 .هام یقرار یب و اتش یرو ب بود یسرد اب نبود انهیعام من یبرا خان یها گفتن

 

 ک ییمردها یلیخ ک داشت یرتیغ اما نداشت و مرد تیجنس ک شدم رهیخ یفرد ب

 . نداشتن دمید

 .من مرد بود، یواقع مرد کی خان واقعا

 

 ...زدم لب و کردم نگاش رهیخ و زدم یلبخند

 

 دلم جان ممنون:غوغا_

 

 ....و گذاشتم لباش یرو سکوت نشانه ب دستمو بکن یاعتراض خواست تا: غوغا

 

 یبرا حتما بودن دل جان ،یدل جان یکرد برام امروز ک یکار با شششیه:غوغا_

 .تیزندگ دل جان ،بش تیزندگ فرد نیتر مهم شیم سین عشق

 

 ...گفتم دلم تو و زدم حرفمو: غوغا

 

 نیا برا یدل جان تو م،ویزندگ دیوام عشق تنها تو مخصوص تنها گفتن دل جان:غوغا_

 ک اعمالتو و ینمیبهتر ک

 

 خود، یخود ب ، شمیاشنام تیانسان ذات و تیشخص با شتریب ک روز هر و نمیبیم 

 .شمیترم عاشق

 .کردیم حسادت تو ب قطعا بود، حسود خدا اگر ک عاشق قدر اون



 

 ...و شدم بلند یصندل یرو از و دمیکش یقیعم نفس: غوغا

 

 .امروز بابت ،ممنون دارم خواب ب اجیاحت من:غوغا_

 

 بعد روز چند#

 

 تخت یرو و دادم بدنم ب یقوس و کش ، گذاشتم میپاتخت زیم یرو و بستم کتابمو:غوغا

 لمیف اسم ب ینیلزب لمیف بنر دنید با و شدم چنل وارد و برداشتم مویگوش ، دمیکش دراز

 ...لب ریز و کردم نگاه

 

 (او لبان ریز)Below Her Mouth: غوغا_

 ، باش یخوب لمیف دیشا پس هست هم چنل یشنهادی،پ دمشیند کنم فک اومم

 .بهترع یکاریب از باش یچ هر البته

 

 دنید یبرا خان ک یتاپ لپ:غوغا

 ک کردم یپل و لمیف و برداشتم یپاتخت یرو از و بود دادع بهم یدرس فشردع یها لوح

 اتاقم ب و ختمیر الیپف خودم برا و برداشتم یا کاسه و رفتم اشپزخونه ب و بش اپلود

 .رفتم

 

 مشغول و گذاشتم شکمم یرو و تاپ لپ و دمیکش دراز تخت یرو و بستم و اتاقم در

 شدم لمیف دنید

 

 کوتاه یموها که یدختر شدن کینزد با ک بودم رهیخ تاپ لپ صفحه ب دقت با

 بود کرده وارید چفت رو یموبلند دختر و داشت یاستخوان

 

 بود، لباش دنیبوس حال در و



 پلک بدون و دادم قورت دهنمو اب

 شدم رهیخ دختر حرکات ب زدن

 

 و اورد در و دختر لباس موکوتاه دختر

 حس موبلند دختر یها ناله با خورد،یم و زدیم مک و موبلند دختر یها نهیس

 

 ناخوداگاه و شدم ،هات موبلند دختر واژن ب موکوتاه دختر زدن زبون با و کردم یداغ 

 .شد خمار چشمام

 

  تمام داد،یم انجام موکوتاه دختر ک ییها شنیپوز و لمیف سکانس هر با

 برام یوش خان با رابطع یها صحنه

 

 کرده قرارم یب و هات و شدیم مرور 

 کنترل اما ، برسم یهات حد نیا ب.لمیف دنید با ک نبودم یادم ، بود شده چم دونمینم بود، 

 لمیف و رفتم گوگل ب لمیف ادامه دنید بدون ناخوداگاه ، نبود خودم دست اصال رفتارام

 پورن

 

 ب ک نطوریهم بودم، شده رهیخ دخترها حرکات ب خمار یچشما با و کردم دان ینیلزب 

 بودم رعیخ صفحه

 کردمیم لمس بدنمو و کردمیم تصور رو یوش خان

 

 با و بردم الپام دستمو خان دست تصور با و بودم بسته چشامو و گذاشتم کنار و تاپ لپ

 ... و شدم رهیخ اتاق یورود ب هنگ و کردم باز چشامو در بازشدن

 

 .... کردم باز غوغا اتاق در هوا یب_مهام

 ....بازش یپاها و شیجنس اندام رو شد رهیخ چشام و



 ... بود پاش وسط دستش ک

 

 .... بستم چشامو دادم فشار در رهیدستگ

 .... متاسفم زدم لب اروم و هم تو کردم اخمامو

 ... بستم درو و عقب برداشتم قدم ی

 

 ... ییرایپذ سمت برداشتم قدم

 .... نیزم ب زدمیم ضربت با پامو و نشستم مبل رو

 .....بودم رفته فرو فکر تو و

 :|بزنه من با مونده کم کردم زمزمه دلم تو

 

 تو سرمو و دمیپوش کامل شلوارمو و دادم فشار هم رو چشامو در دنیکوب ضربه با:غوغا

 .دمیکوبیم تخت ب مشت و گرفتمیم گاز متکامو و زدمیم خفه یها غیج و بردم متکام

 

 ....گرفتم دستام نیب سرمو نشستم تخت یرو ناگهان

 

  شهوتت تو گوه ، غوغا یزد گند:غوغا_

  ؟؟؟ اخع بود ها یخور گوه نیا وقت چ االن کنن توسرت خاک ، بش مخت تو خاک

 

  اتاق عرض و طول مهیسراس و شدم بلند تخت یرو از: غوغا

 ....و کردمیم یکی و

 

 من ک بود یغلط چ نیا ، رفت ابروم شدم، چارعیب ، شدم بدبخت یییییوا یوا:غوغا_

 خان بکشع منو خدا یوا بود؟ یچ برا زدنم جق بود؟ کم ابم ؟ بود کم نونم اخه ، کردم

 گیم حتما کن،یم موردم در یفکر چ االن

 



 هر ، بپوشونم و غلط نیا یجور ی دیبا ارع بکنم یفکر کی دیبا ، بدبخت یجق دخترع 

 تو یخاک چ بعدا نمیبب بشورم مویلنت بدن حمام برم حاال هوووف دونمینم اما شینم چند

 .زمیبر دیبا سرم

 

 لباس ست همراه یا یکالباس یعروسک شلوار بلوز رفتم هام لباس کمد سمت ب: غوغا

 .رفتم حمام ب و برداشتم میمشک ریز

 

 .... باال ها پله از رفتم شدم بلند مبل رو از دمیکش یهووف_مهام

 .... شد متوقف پاهام حمام ریش یصدا با ک

 

 ... شدم وارد و کردم باز غوغا اتاق در

 .... کردم بازش و برداشتم تاپ لپ... حمام بود رفته

 ... لمیف هی ب خورد چشمم نکیا تا

 غوغا؟ یعنی ن؟یلزب لمیف زدم لب اروم... شد گرد چشام

 

 پورن پیکل تاپ لپ سرچ تو ک گشتمیم تاپ لپ تو و... رونیب دادم حرص با نفسمو

 .... تخت رو گذاشتمش بستم محکم تاپ لپ در.... دمید نیلزب

 

 ....بزنم حرف باهاش ک غوغا منتظر و تخت رو نشستم یعصبان حالت با

 

 تمیحساس وجود خاطر ب و گرفتم موهامو اب و بستم و دوش بدنم یشستشو بعد: غوغا

 ...و رونیب اومدم لخت و کردم باز و در بدنم کردن خشک بدون

 

 ..... غوغا رو رفت نگام و شد باز حمام در ک نیزم ب زدمیم پامو_مهام

 .... کردیم نگام زدها شوک مثل

 .... زدم داد و بستم چشامو حرص با



 ..خودتو بپوشون یلعنتتت د

 

 ..... ررررروننننننیب یایب لخت دیبا باشه اتاق تو یکی دیشا

  بدنتووووو بپوشون

 .....هووووف

 

 و شدم خارج شک از زد سرم ک یداد با اما شدم زده شک یوش خان دنید با:غوغا

 رفتم حمام داخل ب و زدم یغیج

 ....و زدم سرم تو یا ضربه

 

 ... یدتید لخت نگذشت زدنت جق از ،هنوز خررر یخر یداد گاف باز هوووف:غوغا_

 

 اولت بار انگار یکنیم رفتار طور ی، یدتیند لخت حال ب تا ک ن حاال:درون ادم

 

 خفع درون، خفع:غوغا_

 ها ییتو تر گستاخ ،یوش خان و من از

 

 ...تو نیبب واقعا ن خب:درون ادم

 

 نباش حرف سسیه سیه:غوغا_

 

 شیپر روان خا: درون ادن

 

 هست ک نیهم:غوغا_

 



 گرفتم میتصم و دمیکش یقیعم نفس و دمیپوش و برداشتم در دم از هامو لباس:غوغا

 .فتادعین یاتفاق یانگار ک کنم رفتار یطور

 

 ... کردم نگاهش منتظر و ستادمیا خان یروبرو و شدم خارج حمام از

 

 ... عجب چه_مهام

 .... نتتیبب مونده کوچه سر یبقال فقط

 .. کن جور و جمع خودتو کمی

 ....دارم حرف باهات نیبش

 

 ...و کردم اخم و برخورد بهم زد ک یحرف: غوغا

 

 کنع نگاه منو نعیبش و بش من اتاق وارد اجازع بدون سین کاریب کوچه سر بقال:غوغا_

 

 .... یبود خودت مشغول شما نکیا مثل یول زدم در پخ،_مهام

 ... نشست و بستم دهنشو و زدم یشخندین

 .... دمید یاتفاق داشتم کار تاپ لپ ک ییاونجا از

 .... نتویلزب لمیف

 

 !سسیه گفتم بردم لبش سمت انگشتمو بزنه حرف خواست تا

 ... کن گوش

 

 ... یبش دهیکش انحراف ب بشه باعث ناخواستمون رابطه خوادینم دلم

 .... باشم باعثش من خوادینم دلم

 گم؟یم یچ یمتوجه



 

 ...باحرص و گرفتم لبم از یگاز:غوغا

 

 همجنسبازم ای ، رمیبگ قرار یناگهان رابطع کی ریتاث تحت ک ام بچه من مگ:غوغا_

 برقرارکنم رابطع همجنسم با ازمین رفع برا ک

 

 ک ارهیم وجود ب نویا همجنس ب یعاطف بحران خب... یهست ک بحران سن تو_مهام

 ب باشن داشته کشش

 

 ....دارن توهمشو ایلیخ.. بشه اشتباه ییهمجنسگرا با دینبا و هیعیطب و همجنس 

 ؟ییهمجنسگرا یبگ یخوایم تو االن

 

 نیا از خورعیم بهم حالم دیکن تکرارش دائم هس نیهم خوب هووف بحران سن:غوغا_

 بدع بروز شاتشویگرا تونیم هم یکودک از فرد کی ، کلمه

 دلم؟ جان یمتوجه همجنس، ب یجنس و یعاطف ازین هستم همجنسگرا من

 

 پت؟یتا ه؟ویچ شتیگرا نوع_مهام

 

 شباهت تعجب شدت از ک گرد ییچشما با و خوردم جا دیپرس ازم ک یسوال با:غوغا

 ....و شدم رهیخ بهش  داشت، شرک زن ونایف یها چشم ب یادیز

 

 !!؟یدونیم رو نایا کجا از تو!!!!  پیتا!! ؟ییییچ:غوغا_

 

 ... کردم یمکث اومدم خودم ب_مهام

 .دارم یاگاه... و شایگرا راجب و خوندم یروانشناس و حقوق من خب من زعیچ اوم

 



 باال هامو شونه گفت،یم درست هم دیشا خب اما نشدم قانع دمیشن ازش ک یجواب با:غوغا

 ...و انداختم

 

 هس؟ یا گهید حرف نمیلزب من یشد مطلع ک حاال دلم جان خب اریبس اها:غوغا_

 

 پت؟یتا نوع_مهام

 

 ...و کردم زیر چشامو و دمیمال هم رو لبامو:غوغا

 

 یزمان برهه تو و باشع بوچ  یزمان برهع کی تو تونعیم ک یفرد stem) استم:غوغا_

 (فمه گید یا

 

 ....گفتم زدمو یشخندین سین حیتوض به یازین_مهام

 ... خورهیم بهت شتریب فمه یول

 

 ... گفتم کردمو یمکث رفتمو یخروج سمت و شدم بلند تخت رو از

 ....ما جامعه تو اونم نباش پروا یب شتیگرا راجب

 ...! نهیسنگ جرمش

 

 ... داره ضرر هم ییخودارضا گفتم برگشتم کردمو باز در

 بخور صبحونه نییپا ایب

 .....رونیب اتاق از زدم و 

 

 یخال لبم رو حرصمو و گرفتمیم گاز قدرت تمام با لبمو تیعصبان شدت از:غوغا

 ...و دمیکوب نیزم ب محکم پامو ، کردمیم

 



 چ نداره ضرر سرکوب یانگار داره ضرر ییخودارضا گیم طور ی یلعنت:غوغا_

 دیبا هم یشخص زدن جق برا ک دعیرس کجا ب کارم ینی ، ضررع دوتاش دارع یفرق

 هوووف ، بدم پس جواب

 

 زیم پشت و کردم اخم ، رفتم اشپزخونه ب و شدم خارج اتاق از حرص با: غوغا 

 .شدم ریش خوردن مشغول خان ب توجه بدون و ختمیر ریش خودم برا و نشستم صبحانه

 

 از ترس از کنم دهنم کینزد خواستمیم تا و روش دمیمال عسل و خامه برداشتم نون_مهام

 .....دمیپر جام

 

 رفتیم مار رقص و بود باز اخر تا ک یلنگیش مثل ک خان حرکات ب تعجب با:غوغا

 با خان ک دمیرس یسوسک ب و گرفتم هراسونش چهره از کنجکاومو نگاه و کردم نگاه

 . بود شده رهیخ اون ب مضطرب چهره

 

 .بود سوسک کی دنید خاطر ب واکنشاتش نیا لیدل ینی، کردم تعجب

 با و نشستم سوسک نیکم در و برداشتم زیم یرو از ینکسیکل دستمال و شدم من سوپر

 ....و دادم نشونش خان سمت ب و کردم شکارش یناگهان یحرکت

 

 .مرد نیبب گرفتمش نباش نگران:غوغا_

 

  یییینبست حمومو وامونده چاه سر زدم داد_ مهام

 

 ... یصندل ب کرد ریگ پام بستم چشامو زدم یداد سمتم گرفت سوسکو

 ......غوغا رو افتادم و

 

 عضله بدن اخه بود، داده دست بهم یخفگ و شدن له حس من، یرو خان افتادن با:غوغا

 .کجا من و کجا اون یا



 

 با و زدم خان پشت ب یا ضربه و کردم سیخ زبون با لبمو و کردم نگاه چشاش تو

 .... اخرم یها نفس کردمیم حس ک خفه ییصدا

 

 یدار دوس اگ برع،ینم زمان شونیناگهان یها افتادن قدر نیا هم، ها یهند لمیف:غوغا_

 انفجارم مرز در چون شو بلند من رو از

 

 داشت هم از صورتامون ک یکم فاصله با و کردم بلند اروم شونش رو از سرمو_مهام

 .... زدم لب بسته یچشا با

 ؟یکشت سوسک غوغا غوغا

 .... کن دورش من از

 

 .....بکش سوسک گفتمیم غوغا ب فقط و رونیب دادمیم داغمو و حرص پر ینفسا

 

 میکن چ خب یول نداشت کارم ب یکار بود ازار یب امرزیخداب ، مرد کشتمش:غوغا_

 یبش لمیوک دیبا خودت باشم گفته م،یشد قاتل شما سر

 

 ... رونیب دادم راحت ینفس_مهام

 .... کردم برخورد غوغا رهیخ نگاه با ک کردم باز چشامو و

 .... لباش رو رفت چشاش از نگام.... .لبامون کم فاصله و

 ....لباش به زدم زل و

 

 ... ییهوی ک گرفتم لبم از یگاز و شدم معذب لبام ب اش رهیخ نگاه از:غوغا

  

 بلند روش از فورا و اومدم خودم ب لحظه ی که بودم غوغا یلبا ب رهیخ یخنث_مهام

 ....شدم



  

 .... نشستم یصندل یرو کردمو یمیهیا

 ... خشکم یلبا رو دمیکش زبونمو

 . هوووف

 

 ... زدم لب اروم

 ... رونیب از ای باز چاه در ای اومده کجا از سین معلوم.. سوسک بابت یمرس

 ....خونم تو اونم حساسم یلیخ زایچ نیا رو

 

 یصندل یرو خان مقابل و شستم دستامو شدم بلند نیزم یرو از و اومدم خودم ب: غوغا

 ...و نشستم

 

 یکل ینی پس هس سوسک ی خب یول شدم، قاتل یول نکردم یکار ، خواهش:غوغا_

  هس هم گهید سوسک

 یکن یپاش سم دیبا

 

 ؟یییییچ_مهام

 گ؟ید سوسک یکل

 ... هوووف اومده یگور کدوم از سین معلوم نمیا زیتم من خونه نداره امکان

 هس؟ گید چنتا یعنی گفتم کردمو غوغا نگاه یچشم ریز

 

 ...و زدم یضیعر لبخند دمید چشاش تو ک یاضطراب حس از:غوغا

 

 رسوندم قتل ب باال طبقه فقط چندتاشو هس گهید یلیخ ارع:غوغا_

 کشمیم سوسک شتریب ای یکی یروز بگم بخوام یکل طور ب



 

 .... شد چهارتا چشام_مهام

 .... زدمینم حرف

 .... انیک ب زدم زنگ برداشتم یگوش شدم بلند هول هوووی

 

 ؟یخوب جان انیک سالم

 

 جان مهام سالم_انیک

 

 .... خونم اون میریم الیو از امروز_مهام

 .... چاهارو مخصوصا کن یپاش سم الیو کل بکش زحمت ی میرفت ک نجایا از

 

 ... تو یدید سوسک باز_انیک

 

 .... منتظرم من با نکن بحث_مهام

 ... کردم قطع یگوش

 

 .... غوغا متعجب نگام ب خورد گره نگام

 ... گفتم کردمو صاف صدامو

 ... شهیم چندشم, ترسمینم

 ...مزخرفا اه

 

 ک دارع جذبع سوسک چقد باووو گفتم دلم تو و شدم رهیخ حرکاتش ب تعجب با:غوغا

 ترسیم ازش جذبه اسطورع

 



 ....و کردمیم نگاش پوزخند با و کردم زیر چشامو

 

 گنیم چرت همه دایببخش یلیخ خب یول گن؛یم نویهم همه:غوغا_

 ترسشون برا لیودل هیتوج چندش

 .واال

 

 ... زد ک یحرف با_مهام

 ... گفتم چشاش تو زدم زل هم تو کردم اخمامو

 ... یواکنش چیه بدون سوسک پر ک ییجا برم حاضرم بخوام ؟اگینیبیم منو

 

 ... مینیب شیپ قابل ریغ چون ندارم یضعف نقطه یبدون گفتم نویا

 

 کنه شک طرف ک شمیم خونسرد و اروم یجور منن واکنش و ضعف منتظر ک ییجا

 خودشه؟ نیا

 ...خودمونه دس امورمون ادما ما

 

 ...انشاا خب اریبس دلم جان اوه:غوغا_

 سوسک معدن میریم باهم شد قسمت

 موندع نیهم فقط نداره یربط من ب بگم دیبا ، چاه نبستن برا یزد داد منم سر ضمن در

 منم هم ها سوسک وامد رفت مسبب یبگ بود

 

 ... عجباا_مهام

 ...باش اماده میریم نجایا از امروز

 ... دارع ضرر ییخودارضا گمیم االنم گفتم بهت اتاق تو درضمن گفتم کردمو یمکث

 ... فالن فالن دویمف یعلم لحاظ از گنیم



 ... داره قواعد همه نایا

 یرو بهش طرف یوقت و اور ادیاعت چون ییخودارضا تو یول خوبه اندازش یزیهرچ

 ... مرض بعد و عادت شهیم براش کم کم ارهیب

 ... جسمت و مغز ب زنهیم بیاس و

 ... یبرس عیسر و یآن لذت و ارضا هی به یخوایم ییارضا خود تو چون

 .... یشینم ارضا کامل طور ب شما

 ک یبیاس همون لشمیدل رسیکب گناه کال استمنا میکن نگا مییبخوا یشرع و یفقه لحاظ از و

 ... رسونهیم بهت

 ....بدن ازین خوبه کرده ثابت علم بابا برو گنیم ایلیخ

 نباشه کسانی همه رو عالئمش دیشا... گفته زیچ هی یهرکس و ادیز باره نیا در مقاله و

 ...سین جبران قابل ک یروح هم ینیبیم یجسم بیاس هم زمان مرور ب نکن شک یول

 استفاده هیبق تجارت از باس یگاه یبفهم تا یکن امتحان خودت دینبا حتما

 ....یول باشه خوبه ییخودارضا....یکن

 .... یکن برقرار تعادلشو یتونیم تو ایآ

 ... ادیاعت شهیم و توننینم اکثرا

 ... زارهیم ذهن رو یمخرب اثرات ک پورن یها لمیف و نیا از نیا

 ... تمومه یکن نگا بار دو یکی ادیاعت جوری نمیا

 ضرر پر کال شمیعلم کنار میبزار شمیشرع بحث اگ گید بشن جمع باهم دو نیا یوقت و

 ... اشکاله و

 کامل ارضا ب یتونینم و کنهینم قانعت گید یرابطش وارد یکی با یبخوا روز فردا و

 و سرد رابطه وسط هووی.... یبرینم یلذت چیه و انزال رید ای یشیم انزال زود ای یبرس

 ... عمل و لمیف همون ب یبریم پناه دوباره و یشیم کالفه

 نیهم... خودته روح و جسم یسالمت برا فقط گمیم یزیچ اگ من

 

 خواسته، چ حاال بار ی برا و عمل نیا مردم درصد 80 ها پژوهش قیتحق طبق:غوغا_

 سرکوبم ک دونمیم اما مضر ک دونمیم من کن باور ، دادن انجام خواب تو ناخواسته چ

 باعث



 

 لمیف اصال، کردمینم و کار نیا من ، شیم تخمدان افتادن کار از و هیکل فوق غده بیتخر 

 اومدم خودم ب شدیچ دونمیکرد،نم کمیتحر

 

 خوامینم ییخودارضا بش اش جهینت ک نمینب یلمیف گید کنمیم یسع یبود اتاق داخل 

 .بشم معتادش

 

.... نداره یمشکل و یعلم ن داره یشرع اشکال ن خواب تو شدن جنب یول درسته_مهام

 نثارش یلبخند جانم باش تیسالمت مراقب... نشده شونمیکار کردن یزندگ سالم همه نیا

 ..و کردم

 

 ...رونیب خونه اشپز از رفتم گرفتم رامو

 

 ب لمیوسا کردن جمع برا و شستم رو ها ظرف و کردم جمع و زیم خان رفتن با:غوغا

 .رفتم اتاقم

 

 ... رونیب خونه از میزد و میشد نیماش سوار یشخص وسائل کردن جمع از بعد_مهام

 .... دمیگاز دمویگاز

 

 ....هیزعفران به دمیرس نکیا تا

 ....داشتم نگه خونم مقابل نیماش و

 ... شه ادهیپ ک غوغا ب کردم اشاره

 

 .... میشد داخل و کرد باز موییالیو خونه در و برداشتم چمدونارو

 ...داشتمیبرم قدم غوغا از تر جلو

  



 ... کردیم اطراف نگاه واج هاج ک کردم غوغا ب ینگاه مین

 ... میشد ک وارد

 

 ... اتاقا سمت باال رفتم ها پله از میمستق

 ...ستادمیا اتاقا از یکی مقابل و

 .... گفتم غوغا ب کردم رو و کردم باز اتاق در

 ...شماس اتاق بعد ب نیا از

 

 واج و هاج و بودم شده زدع جانیه مقابلم عمارت بگم بهتر ن، ک خونه دنید با:غوغا

 رفتم حرف بدون و کردم نگاه روبروم اتاق ب خان اشارع با ک کردمیم نگاه اطرافم ب

 .... داخل

 

 .... کردمیم غوغا نگاه و در ب دادم هیتک_مهام

 ... ذوقش نیا از برمیم لذت یول بود یحس چ دونمینم

 

 .... کنهیم پنهانش دمیفهمیم ک یذوق

 ... باشن ینجوریا ها بچه از یلیخ دیشا گفتمیم دلم تو

 ... باشه دلشون ب خونه هی حسرت ک

 ... ارامش هی حسرت

 

 ... باشه زیه چشم از دور ب ک یسرپناه... سرپناه هی حسرت

 ....روانت و جان ب ببخشه و بده تیامن ک

 ...نمونه دلش ب ارامش هی سرپناه هی حسرت یبشر یبن چیه ک برسه یروز کاش

 

 اتاقت؟ از ادیم خوشت زدم لب لبام رو اومد یتلخ لبخند



 .....ک یشد زده جن باز گفتم کردمو باز لب دوباره نداد یجواب

 

 و زده حسرت یها چشم و کردمیم نگاه اطرافمو اروم یلیخ یخاص ذوق با:غوغا

 تخت به صمویحر

 تو تینها و نمیبب ها جیپ تو عکسشونو بود نیا سهمم فقط قبال که بودم دوخته یا دونفره 

 . ها مغازه

 

 ک یاتاق اتاق، نیهم اش نمونه کی نداشتم؛ زهارویچ یلیخ داشتن حق حسرت، جز اما

  بود شده یقیحق االن ،اما هام شب یتو بود یپررنگ یایرو

 

 نهییا کمد هم دونفره ییگردو تخت هم

 .ریحر یها پرده هم یسلطنت

 کردمینم توجه من و زدیم مامانم  ک دمیرس یحرف ب بود جا نیا و

 زدیم ریتقد و خدا یمهربون و سرنوشت از حرف اون

 زدمیم پوزخند من و

 

 .زد لبخند بهم و دگرفتیناد ،پوزخندمو اماخدا

 .بدم نشونش اعتراضمو قهرکردن و نزدن حرف با کردم یسع برگردوندمو رو ازش من

 

 .داد نشونم لطفشو ، من ب خان دنیبخش با و شد کینزد بهم من برخالف اون اما

 

 عقب ب و اومدم رونیب فکر از خان یباصدا ک زدمیم حرف وجدانم با و بودم فکر یتو

 ...و برگشتم

 

 ؟یگفت یزی؟چیچ ها:غوغا_

 



 اومد؟ خوشت گمیم_مهام

 

 دییتا یمعن ب سرمو و زدم یحیمل لبخند و نگاهمو تو ختمیر مویمهربون تمام:غوغا

 ...و دادم تکون اروم حرفش

 

 عیقشنگ اتاق ممنون:غوغا_

 

 .. خوبه_مهام

 ... هیکاف ک خانم ملوک جز خونه واس ارهین ویکس گمیم انیک ب من

 ....رفتم و کردم نثارش یلبخند یباش راحت یتونیم

 

 ... اتاقم سمت رفتم

 ... کندم تنم از لباسامو همه دهینرس

 ....وان تو شدم لش کردمو اب پر حمام وان و

 ... سرم ریز گذاشتم دستمو و دمیکش پسرونم یموها ال یدست

 

 ...بودم تنها شهیهم

 ... ییتنها عاشق

 ... کردم یزندگ ییتنها خوندمو وکالت گید شهر ی ییتنها

 ...نبودم مونیپش مییتنها از چوقتیه

 ..بردم لذت لحظاتم تک تک از دمیکش ک ییایسخت تمام وبا

 

 ... نبرد دلمو یکس چوقتیه

 !ن من اما دیدیم عشق چشم ب منو ک ییسایپر یحت

 



 ...داشت عشق ادعا اون یول.... داشتم دوسش فقط من

 سرکوب یول همجنسم ب داشتم شیگرا یکودک از...مویواقع خود رمیبپذ نتونستم چوقتیه

 اوردم کم ک کردم سرکوب نقدریا... کردم

 

... رمیگ هنوز ک هنوز و...خدا حرام و حالل نیب موندم کردمو ریگ میزندگ یدوراه سر

 (اعتقاداتم) بود تر یقو خدا ب حسم چون کنه قانعم نتونست چکسیه

 ...یسکشوالیبا تو مهام نکردم قبول چوقتیه

 

 شدم مونیپش مییتنها از لحظه هی... دیلرز دختر ی نگاه از دلم بار نیاول یبرا امروز اما

 ه؟یچ نایا یمعن

 ...و رونیب دادم حرص با ینفس.... دار خنده ن ن?یشد عاشق تو مهام

 

 بعدا تا گذاشتم اتاق کاناپه یرو و نمیبچ هامو لباس تا بود داده بهم خان ک یچمدون:غوغا

 .نمیبچ هامو لباس

 کردمو جمع شکمم یتو پاهامو ، دمیکش دراز تخت یرو و اوردم در شالمو و مانتو

 ....و کردم بغل خودمو

 

 هس، نباشع، ک ن شع،ینم خوام،امایم عشقمو بغل ، بزرگ تخت نیا یرو: غوغا_

 عشق ب چون رم،یبگ بغل خودمو دیبا خودم حال نیا با اما اتاقم، وارید ب وارید کنارمع،

 .رمیاس یا ممنوعه

 

 ...رفتیم حواسم و هوش شتریب من و گذشتیم روزا_مهام

 ... اوردمینم خودم رو به یول

 .... ک نبود شیحال الکردارم دل یول

 ....کردمیم یدگیرس کارام ب و زمیم پشت یصندل رو بودم شده لش

 



 به ادیز اریبس من یانرژ و گنالیس قدرت....)اومد سمتم انیک طرف از بیعج یگنالیس

 ( میفطر استعداد جمله از و داشتم یاستاد سطح در رو یکیر نکیا لیدل

 ... اومدم خودم ب میگوش زنگ یصدا با که

 

 .... انیک دمید برداشتم مویگوش

 ?یخوب انیک جانم

 ?یچطور مهام سالم_انیک

 ?خبرا چ زیعز خوبم_مهام

 ... یمل میت حد در دارم خبر_انیک

 ? خب_مهام

 

 ... میداد لوش... کردن ریدستگ کامران_انیک

 ?یجد لبم رو اومد یلبخند_مهام

 

 ?کننیم کارشیچ حاال اره_انیک

 

 ... بگم بخوام خالصه خب_مهام

 ... مخدر مواد با مبارزه قانون طبق 

 

 فروش و دیخر ارسال و صدور و عیتوز و دیتول,ساخت ب مبادرت,کردن وارد جمله از

( مواد یخالص زانیم منظور) مواد زانیم ب توجه با وفتهیب اتفاق.... و یمخف وینگهدار

 ...شهیم مجازات

 ?گرفتن ازش مواد چقدر

 

 دایپ رو بوده کرده یمخف خونش تو نیهروئ گرم کی یس اومده خبر ک ینجوریا_انیک

 ...کردن



 

 ?انیک یچ یعنی یدونیم کردن دایپ خونش تو نیهروئ  گرم کی یس_مهام

 ... جرم همون اموال مصادره و... اعدام مجازاتش

 

 گرم ی اگ مواد بودن خالص زانیم کننیم یبررس ک اومده یقانون هی االن هرچند

 ... کننینم اعدام باشع داشته یناخالص

 

 ... دنیم لیتشک دادگاه براش فعال

 نیا با اعدام یول ادیم شیپ چ دید دیبا انتظارشه در میسخت مجازات و نیسنگ جرمش یول

 .... هیشدن مواد از حجم

 ... کم شرش خداروشکر

 ... مضرن ما جامعه یبرا ییادما نیهمچ

 .... بشر نیا یول کرد کمکش کرد ادمش شدیم بود معتاد فقط اگ حاال

 ... میبگذر

 ...حتمااا شهیم خوشحال بگم غوغا ب

 ... تمومه کارش پس_ انیک

 .. اره_مهام

 یکس ک راحته الشیخ نداره رفتن رونیب یبرا هراس و ترس ک راحته غوغا حداقل

 ... بده ازارش سین

 ... واال بده ما ب مهامام نیا از یکی خدا_انیک

 ... برو فکتو ببند_مهام

 دارم دوست منم خخ_انیک

 ... خوبت خبر بابت یمرس_مهام

 فعال فداتشم_انیک

 .. بسالمت_مهام

 ....رفتم خودم تو غوغا فکر  با و چونم ریز گذاشتم دستامو کردم قطع یگوش



 

 ک ببندم هامو چشم دوبارع خواستم ، دمیکش یا ازهیخم و دارشدمیب خواب از: غوغا

 از یفرکانس و گنالیس ناگهان

 

 و دمیکش میشونیپ یرو یدست و دادم فشار هم یرو محکم ،چشامو کردم حس خان طرف 

 کردم باز چشامو

 خان واقعا ینیکردم،یم حسش خان طرف از تنها داشت،و ادامه هم باز حس اون اما

 .کردیم.فک من ب داشت

 

 ک همونطور و گرفتم ازلبم یگاز و گذاشتم قلبم یرو دستمو و زدم تشک ب یا ضربه

 ..دادمیم فشار قلبمو

 

 ... کن تمومش:غوغا_

 

 دن،یم فشار قلبمو یادیز یها دست کردمیم حس کردیم درد قلبم:غوغا

  اما داشتم رو ها حس نیا یبچگ از

 حجم و بود یقو یلیخ فرکانس نیا

 

 اتصال قطع توان اما کردمیم افتشیدر ک ادیز قدر اون بود، پشتش یانرژ از یادیز 

 .تر یقو یلیداشت،خ من از تر گسترده و تر یقو یانرژ دامنه اون چون نداشتم

 

 و دمیکش یقیعم نفس ، شدم اروم ناگهان ک گرفتمیم گاز لبمو و بودم کرده جمع خودمو

 ...و انداختم تخت یرو خودمو

 

 شششیاخ:غوغا_

 

 .... رونیب اومدم فکرش از و کردم باز چشامو_مهام



 ... شدم بلند زیم پشت از و دمیکش یهووف

 ....غوغا اتاق سمت برداشتم قدم و دمیکش موهام ب یدست

 

 خان دنید با ک کردم باز و اتاق در و بلندشدم تخت یرو از بهترشد یکم حالم:غوغا

 ....و کردم تعجب بود ستادهیا در پشت

 

 شدع؟ یزیچ:غوغا_

 

 زل حرف بدون من و میشد چشم تو چشم و شد باز اتاقش در بزنم در خواستمیم تا_مهام

 ... اومدم خودم ب غوغا یصدا با ک بهش بودم زده

 ?شدع یزیچ_غوغا

 ... نشده یزیچ ن ن?یچ_مهام

 .. کنم صحبت باهات خوامیم

 .... داخل بره کردم اشاره

 ... اتاق داخل میرفت

 ... ستادمیا غوغا از فاصله با و بستم در

 ... زدم لب و پام یورزش شلوار بیج تو کردم دستامو

 ...برات دارم یخبر

 

 قربون تودلم و کردم زشیانال پا سرتا و کردم بهش ینگاه:غوغا

 ک نیا بود،با شده یخواستن و جذاب یادیز اسپرت میت اون با اخه رفتمیم اش صدقه 

 اون با خونه تو شهیهم

 

 واسم. شیچیه بود عشقم چون شد،ینم یعاد برام چرا دونمینم دمشیدیم اسپرت پیت 

 . شدیم تر تازه بلکه شدینم یعاد

 



 ب خان از جلوتر خودم و کردم اشارع کاناپه ب و اومدم خودم ب هوی خان رهیخ نگاه با

 چمدونو من از تر زود خان یدستا ک بردارم چمدونو شدم خم و رفتم کاناپه سمت

 ...و برداشت

 

 ... نهیسنگ دارمیبرم من_مهام

 .... اتاق اونطرف گذاشتم برداشتم چمدون

 ... خب زدم لب و نشستم نفر تک کاناپه رو

 ... امروز دیرس من ب یخبر

 ...کردن ریدستگ خونش داخل مواد عالم ی با کامران ک

 ... میکرد کاراشو و میداد لوش

 ... اعدام مجازاتش درصد99 احتمال ب

 ....برنیم براش ینیسنگ مجازات یلیخ نباشه اگرم

 

 پاش رو و خان توبغل دمیپر یادیز ذوق با و شدم زده جانیه خان حرف دنیشن با:غوغا

 از هوی و دمیبوسیم اشو گونه هم سر پشت و کردم حلقه گردنش دور دستامو و نشستم

 ... و دمیکش یغیج یخوشحال

 

 یوش خان عاشقتمممم:غوغا_

 

 .... کردمیم نگاش فقط مبهوت و مات زد ک یحرکت با شدیچ دمینفهم_مهام

 ... کرده یمال تف صورتمو و نشسته پام رو دمید اومدم خودم ب تا

 .... هم تو کردم اخمامو بستم چشامو

 ... گفتم کردمو باز لب

 ..... یکرد کرم اروم خب لهیخ

 .... نیزم افتاد کون با کردم باز هم از پاهامو

 ... رونیب میبر بعدظهر باش اماده گفتم کردمو یمکث در دم و شدم بلند



 ... اتاقم سمت رفتم و رونیب اتاق از زدم جواب دنیشن بدون

 .هوووف... تخت رو شدم لش هوا یب

 دختره کردم زمزمه و...نشست لبام رو یلبخند و گونم رو گذاشتم دستمو

 ....یغربت وانهید

 

 لبمو هم سر پشت فقط نشدم بلند نیزم رو اومدم،از خودم ب شد بسته ک اتاق در:غوغا

 ... و کردم حس و خون یشور طعم هوی ک گرفتمیم محکم یگازها

 

 اخخ:غوغا_

 

 رو یخون قسمت و کردم پاک لبمو خون و برداشتم یدستمال شدم بلند نیزم رو از:غوغا

 .خوردمیم حرص و دادمیم فشار دستم با

 

 ندارم دنشوید تحمل دونستمیم کنم،فقط چکار دونستمینم بودم، گرفته گر بود شده گرمم

  بدم لو حسمو و منفجربشم بود ممکن ان هر چون

 در و دمیکش یقیعم نفس ستادمویا در ی،جلو رفتم اتاقش سمت ب و کردم باز و اتاق در

 ...و زدم

 

 .... تو ایب زدم لب اتاق در یصدا با_مهام

 ... گفتم خوردن تکون و دادن تیاهم بدون غوغا دنید با ک

 ?یداشت یکار

 

  من حضور ب توجه یب ک نیا از:غوغا

 یکردن اخم ب و کردم کنترل خودمو اما ، گرفت حرصم شتریب دادیم ادامه کارش ب

 ...و کردم اکتفا

 



 رونیب امینم ، مونمیم خونه من بگم خواستم: غوغا_

 

 ... گفتم بهش کردم ینگاه مین_مهام

 ... یبمون خونه تو تنها شهینم

 ...رونیب برو حاال یزد حرفتو

 

 و کنم تحمل نتوستم اخرش حرف با ک شدمیم تر کینزد انفجار ب لحظه هر:غوغا

 ... و شدم منفجر دمیکش موهام یتو یدست یعصب

 

 از اول بگم بهت اومدم بگو منو ن؟ یندار یرسان اطالع تیظرف ک نیا مثل:غوغا_

 یبانزاکت قدر نیا ک همه

 ...ب مثل ینطوریهم شدم اتاق وارد

 

 تونمینم یگیم بعدم کنمیم لگد گل دارم یانگار نییپا یانداخت سرتو ینطوریهم هووف

 هاا؟ ام بچه من مگ بمونم توخونه

 

 ... باال رفت ک صداش ولوم_مهام

 .... ستادمیا و شدم بلند تخت رو از

 .... غوغا سمت برداشتم قدم و شلوارم بیج تو کردم دستامو

 ....شدیم بسته و باز ها یماه مث ک بود لباش ب نگام و

 .... گفتم ستادمویا کشینزد

 ?شد تموم

 

 یاوک ستمین بچه من گمیم زنمیم حرف دارم ساعت ی ها؟ یکرد مسخرع منو: غوغا_

 ینم امشببببب من رمیگیم میتصم خودم برا خودم چون امینم ،من

 



 .... لباش رو گذاشتم لبامو و بغلم دمشیکش بده ادامه نزاشتم_مهام

 ... گرفتم ازش یقیعم کام و

 ... گفتم و چشاش تو زدم زل خمارم یچشا با و دادم فاصله لبش از لبمو

 ?شد خوب

 .....برو حاال

 

 لبامو و توبغلش دیکش منو یناگهان یلیخ ک زدمیم حرف حرص با نطوریهم:غوغا

  زدیم مک محکم و دیبوسیم

 

 بودم ستادهیا حرکت یب زده شک

 فقط گیم یچ دونستمینم اما خورد تکون هاش لب و گرفت فاصلع ازم

 

 .رونیب رفتم اتاق از حرف بدون و کردم نگاه خمارش یچشما ب رعیخ 

 .رفتم اتاقم سمت ب یناراحت با و دمیکش یقیعم نفس و ستادمیا در پشت

 

 برام شیپ لحظع چند بوسه و گرفتم دستام نیب سرمو نشستم تخت یرو بستمو اتاقمو در

 ...و زدم مک لبمو شدیم مرور

 

 ،بوسه کردیم استفادع بوسه از کردنم سالح خلع یبرا اون و بودم عاشقش من:غوغا_

  نباش باعشق ک یا

 خوامینم کردن دفاع یب و سکوت باهدف ،بوسهین من لبا رو جاش

 .خوامیم عشق بوسه من

 

 و پاکزاد سهراب بمبه اهنگ و زدم پسوردمو و برداشتم یپاتخت یرو از مویگوش:غوغا

 ...و کردمیم یهمخوان اهنگ تیب شاه با و دادم هیتک تخت ب و کردم یپل

 



 

 تنده ششیات جونم ب افتاده ک یعشق نیا

 ....برده دلمو یوحش یچشما نیا ،یمشک یموها نیا

 

 .... گرفتم وارید ب دستمو غوغا رفتن با_مهام

 .. زدم لب اروم

 ...مهام یکرد کاریچ

 ...بود لبام رو هنوز لباش طعم ...لبام رو دمیکش زبونمو و فشوردم بهم چشامو

 ....کردیم قرار یب و وونهید منو داشت و

 .... خوردیم مشامم ب تنش عطر یوقت گرفتمیم تپش

 ....کنم لمسش نکیا از یوا

 ... بچشم لباشو ناب طعم و

 ....دادیم رخ داشت وفتادیم دینبا ک یاتفاق

 

 ...بعد چندساعت#

 

 .... حاضرشه ک غوغا زدن صدا ب کردم شروع و شدم اماده_مهام

 .....منتظرم باش نییپا عیسر تند زود خانم غوغا

 

 بلند یلیم یب با و اومدم خودم ب خان یصدا با ک بود گذشته چقدر درست دونمینم:غوغا

 در مانتوهامو و کردم باز چمدونمو و زدم صورتم ب یاب رفتم اتاقم سیسرو ب شدم

 ..و اوردم

 

 سبز شال و دمیپوش 80 قد نیج شلوار با بازمو جلو یتونیز مانتو با یا یخردل بلوز

 ممیخردل یخطا با یتونیز

 



 و زدم عطر یکل و برداشتم مویمشک فیک و زدم یملیر و یکالباس رژلب و کردم سرم 

 .رفتم نییپا ب

 

 .... ادیب ک غوغا منتظر بودم نشسته مبل رو نییپا_مهام

 .... نیزم ب زدمیم ضربت با پامو و

 .... نییپا ومدیم ها پله از داشت ک غوغا ب افتاد نگام

 .... نداختمیم کهیت بهش پوشش واس شهیهم

 ... کردم سکوت ندفعهیا یول

 ... دارم دهیعق چون

 ..... انگار ن انگار بگو صد تو نخواد دهیم انجام بخواد طرف اگ یگیم ویزیچ ی یوقت

 دستگاش دم همه ک بازش جلو یمانتو و شدمیم پاش دیسف ساق جذب بودم دختر هی منک

 .... رونیب بود ختهیر

 ... پسرا بحال یوا گید

 ... یکس برا ن خودمونه دل ب و هیشخص پوشش گنیم

 ... ستین درست اجبارم نهیهم دمیعق منم اره

 یول یباش خوب صد تو.... کنه حفظ تنشو نکیا درک برسه درکش ب دیبا ک طرف نیا

 ... باشن ضیمر داره امکان اطرافت یادما

 ... ن چادر گمینم... داشت پوشش جامعه فرهنگ با متناسب دیبا نکهیا من دهیعق

 از بپوشون بدنتو یها میحر یول باش کیش بپوش روشن رنگا و بزن پیت برعکس

 ..هیبق ضیمر ینگاها

 .... خودت برا فقط و فقط هیبق برا ن

 ... قائلم ارزش خودم برا مییبایز تمام با دختر منه چون

 .... بشن هرزه من اندام رو هیبق یچشا دمینم اجازه و

 ....  و زدم یتلخ لبخند

 ... رونیب خونه از میزد شدم بلند واکنش بدون اعتراض بدون

 ?یرو ادهیپ گفتم کردمو یمکث و ستادمیا نیماش مقابل



 

 ...و انداختم باال هامو شونه زد ک یحرف با ک میبود ستادهیا نیماش مقابل:غوغا

 

 دمیم حیترج رو یرو ادهیپ:غوغا_

 

 خوبه_مهام

 .... میبر بزن پس

 ... میداشتیبرم قدم هم شونه به شونه

 .... رونیب میزد و کردم باز اطیح در

 ... میکردیم متر قدمامون با هارو کوچه و

 ... بود گرفته نمونویب وحشتناک یسکوت

 ...دیرسیم گوش ب قدمامون یصدا تنها و

 .... دادیم نوازش صورتمونو پوست که یزیانگ دل باد وزش و

 ..... گفتم شکستمو سکوت و بمیج تو کردم دستامو

 ?کنکور برا ییا اماده چقدر

 

 ...و کردم بهش ینگاه برگشتم زد ک یحرف با:غوغا

 

 بایتقر کردم شروع رید خب یول دارم امو روزه هر مطالعه گید خونمیم اومم:غوغا_

 من بازم یرسیم گف گرفتم مشاورع ازش ک یصابر استاد یول عقبم یکم گف شیم

 شد شد یچ هر کنمیم تالشمو

 

 ... خوبه_مهام

 و خجالت بدون یخورد مشکل ب هرجا ادیبرم ازم یکمک اگ... یتونیم ک دونمیم

 ....بگو بهم تعارف

 



 ... و زدم یتصنع لبخند:غوغا

 

  ممنون:غوغا_

 

 و ینیماش بوق یصدا با و بود نییپا سرم و میرفتیم راه سکوت یتو نطوریهم:غوغا

 ...و زد یداد من ب اشارع با ک ینیماش راننده و شد دهیکش ک دستم

 

 ؟یعاشق یهوو:غوغا_

 

 گفت ک دیچیپیم گوشم تو حرفش ی فقط من و خوردیم تکون هاش لب مرد اون:غوغا

 ؟ یعاشق

  دونمینم ن ای بودم عاشق

 .دیشا شدم عاشق دیشا

 

 ...و داد تکونم خان ک بودم رعیخ روبرو ب

 

 ?غوغا کجاس حواست_مهام

 .... بنداز اطرافت ب نگا هی

 ... یریم راه یدار ابونیخ تو

 ...دمیکش حرص با قیعم ینفس... عجبا

 

  اون یتو قرار یب نگاهم و بودم رهیخ خمارش یچشا ب نطوریهم:غوغا

 .دیچرخیم چال اهیس

 ...و دادم تکون سرمو

 



 ؟یچ هاا:غوغا_

 

 درد_مهام

 ...ستادمیا ابونیخ طرف خودم و.... وارید سمت دمیکش دستشو

 ..... زدمیم اعصاب یب و تند یقدما و

 .... ومدیم من قدم ب قدم غوغام و

 ...شهیهم زنهیم یپنالت کونش با سرش گفتم دلم تو

 

 نفس و شد شروع میلنت نفس یتنگ برسم، بهش تونستمینم داشتیم بر قدم سرعت با:غوغا

 ...یا خفه یصدا با و ستادمیا سرجام و دمیکش یقیعم

 

 مهام:غوغا_

 

 نفس و کنهیم سرفه داره دمید سمتش برگشتم... شد متوقف پاهام غوغا یصدا با_مهام

 ... زنهیم نفس

 ... سمتش رفتم هول دمیترس

 ... گفتم و چشاش ب زدم زل و شدم خم

 ?خوبه حالت?شدهیچ

 

 فشار امو نهیس و گذاشتم دیکوبیم ام نهیس ب محکم ک قرارم یب قلب یرو دستمو:غوغا

 ...و دادمیم

 

 نفسم نننن:غوغا_

 

 ?یچ نفست_مهام

 .... مارستانیب میبر انیب بزنم زنگ بزا... گفتم هول



 ....رمیگیم نیماش ن ن

 .... کنم کاریچ

 ...داره نگه یکی تا گرفتمیم نایماش طرف دستمو

 ?باشه بکش نفس اروم...گفتم غوغا ب کردم رو

 

 ...و کردم یا اشاره و زدم ضربه پشتم ب و دادم تکون مخالفت نشانه ب دستمو:غوغا

 

 بدع ساژ ماااه مو هه پشت:غوغا_

  

 ....باش باش_مهام

 ....دادن ماساژ ب کردم شروع پشتش گذاشتم دستمو

 .... گوشه ی نشوندمش

 .. اومدم گرفتمو یمعدن اب یبطر ی و مغازه نیتر کینزد سمت دمیدو

 .... جلوش گرفتم کردم باز سرشو

 ....بخور آب کمی

 

 و بود نشست کنارم ک خان ب ینگاه و دمیکش یقیعم نفس ، خوردم و اب:غوغا

 ...و دادم هیتک بهش سرمو حالیب و انداختم بود شده رهیخ بهم یبانگران

 

 یییه:غوغا_

 

 .... بستم چشامو سرش ب چسبوندم سرمو_مهام

 ... زدم لب اروم و

 .... نکاراتویا نکن گید کردمیم دق داشتم

 .... سرم ب گرفتم دستامو



 ?میبرگرد گفتم دمویکش صورتم ب یدست و

 

 ...و دادم تکون نیطرف ب سرمو و زدم یمهربون لبخند و کردم بهش ینگاه:غوغا

 

 میبزن قدم دارم دوس نچ:غوغا_

 

 ...باش_مهام

  ..میداد ادامه و میشد بلند

 .... داشتمیبرم اروم قدمامو ندفعهیا یول

 ... غوغا سمت رفتیم حواسم یهع و

 ... بود ترسونده منو وونهید دختره

 شد باعث ک ییصدا و میدیرس بعدظهر فتیش دخترونه مدرسه ی مقابل  ک میزدیم قدم

 .... واسته کردم اشاره غوغا ب و سمیوا

 .. بود اموزا دانش از یکی و مدرسه ریمد ب رهیخ نگام

 .... کردم سکوت و توهم کردم اخمامو

 ما زمان... داشت وجود مسائل نیا ما دوران کردمیم فک شهیهم ک بودم یزیچ شاهد و

 اموز دانش با ویرفتار هر دادنیم اجازه خودشون ب و بود ساالر معلم یاموزش نظام ک

 ... بکنن

 ... خدا تورو خانم ن گفیم فقط و نییپا بود انداخته سرشو ک بود دختر ب نگاهم

 ... نکردم یکار من

 ... کردیم برخورد و رفتار نبود معلم ی تیشخص در ک یلحن با معلم و

 ... اموز دانش برا هستن ییها الگو.... و ریمد,معلم

... کنهیم نییتع بچرو اون راه و تیشخص ک مدرسس هامون بچه دوم خانواده اصل در

 .... اموزش دانش با باشه قیرف هی دیبا باشه معلم نکیا قبل معلم هی و

 .... بزنه حرف ترس بدون ک باشه راحت اونقدر احترام نیع اموز دانش

 ... خودش از کنه دفاع بتونه



 ?شدیچ یول

 ... خرابه هیپا از ما یاموزش نظام

 .... کار رو ارنیم دارن مدرک فقط ک سواد یب مشت ی چون خرابه

 ... کنن بازنشسته مسنارو شنیحاضرنم و کارنیب یامروز کرده لیتحص جوان روین و

 ... کمه درصدشون یول یعال لحاظ همه از کییمعلما هستن ستنین هم مثل همه

 اعصاب باشه خونش تو دیبا نداره خودشم اعصاب و ادیز سنش ک شونیا مثل معلم

 .... نکنه خراب دارن تفاوت باهم نسال ک بچه نیا سر اشویخورد

 ....کنم سکوت و نمیبب تونستمینم

 

 نیا بود اشنا چقدر بودم شده رهیخ خانم رفتار ب تعجب با میستادیا سرجامون:غوغا

 اومد پرخاش با رمیدب دم،ییجویم ادامس و بودم کالس سر ک افتادم یزمان ادی صحنه

 اون و دادم قورت و ادامس و کردم هل رفتارش از من اما اریدرب و ادامس گف سمتمو

 زدیدادم

 

 ، زد صورتم ب ک بود یمحکم یلیس جوابم و دادم قورت و ادامس گفتم من و اریدرب 

 روز اون ادمی ذهنم، کنج تلخش خاطره و گوشم تو صداش هنوز سال 8 بعد ک یا یلیس

 شکستم غرور شکستن یصدا ب و زدم یپوزخند شهیهم مثل زدم یحرف ن کردم هیگر ن

 .دادم گوش

 

 شهیهم ک افتادم یشعار ادی کرد، تازه برام رو خاطره اون یا گهید اموز دانش امروز و

 اموزش و پرورش محل مدرسه دوم، خانه مدرسه گنیم

 

 مدرسه باشم داشته تونستمیم ک یبرداشت تنها بود من یرو شیپ ک یا صحنه با اما

 .دادیم پرورش و اموز دانش کی اضطراب و ترس و پرخاش ک بود یمحل

 

 ...و دمیکش یاه

 



 .اس رانهیو بست هیپا از خانه نیبب رو یاموزش ستمیس ههه:غوغا_

 شود چ جامعه ، بدن جامعه لیتحو یشیروانپر با نایا ک ییجوونا

 

 .... زدم لب و معلم اون سمت برداشتم قدم_مهام

 ?معلم ای نیریمد شما

 ...گفت کردو نگام اخم با

 ?چطور ریمد_ریمد

 

 .... نیباش ریمد خورهینم بهتون چیه_مهام

 .... دادن شما مثل یادم ب اشتباه گاهیجا ای نیگاهیجا نیا تو یاشتباه شما ای

 

 ?بده نشون منو گاهیجا یدیم اجازه خودت ب ک یهست یک تو?یگفت یچ_ریمد

. 

 ... گفتم زدمو یمیمال لبخند_مهام

 ... دختر نیهم مثل ادمم ی منم? من

 ... بزنه حرف نیدینم فرصت بهش یحت ک

 ... کنه دفاع خودش از

 دیتهد و متهم با ن یکن کمکش درست رفتار با ک ریمد شما فهیوظ کرده خطا اگ یحت

 .... الگو حساب ب خانم کردنش

 

 .... چ ب ن_ریمد

 

 ..... گفتم و بده ادامه حرفشو نزاشتم_مهام

 ... خورنینم ما یاموزش نظام درد ب شما مثل ییادما



 خراب رویبق دمینم اجازه یول بسه نیداد جامعه لیتحو یمدل نیا خودتونو یها بچه

 ... نیکن

 ... شمان مثل ییادما امثال دخترا نیا انحراف... فساد عامل

 .... یدار ادعا ک ییشما

 ... ادیز ای کم سنت سین مهم

 دسته و ها بچه ب زدن اتهام و یاحترام یب حق یول کنار بکش یندار توان یتونینم

 .... یندار مردمو یگال

 ... نمیبب کنار بکش

 ... شدم مدرسه وارد یتیجد با

 .....داخل رفتم توجه بدون خوردویم گوشم ب رهیمد سروصدا ک

 

 مدرکشو و اسم تنها تیریمد از ک یریمد اصطالح ب خانم ب یبار تاسف نگاه:غوغا

 رفتم مدرسه داخل ب خان سر پشت و انداختم دیکشیم دکی ب

 

 شدیم یعصب یوقت دمیترسیم ازش ، بود دایپ تندشم یها قدم یتو ، تیعصبان و حرص

 بود ترسناک واقعا

 .شدمیم اشوب ناخوداگاه و کردمیم حس درونشو اشوب کردمیم حسش

 

 ... بودن نشسته معلما و معاون ک شدم تیریمد دفتر وارد تمام تیجد با_مهام

 ....گفتم واستادمو همشون مقابل

 ...! خورمیم تاسف

 ... شماها تک تک یبرا

 ... نیندار یکار شیبق ب تموم نویدیم یدرس ی یسرک سر کییشماها

 ?دارع ازین کمک?خوبه حالش اموز دانش اون دختر اون بچه اون نیندار یکار

 ?هیاموزش نظام نجایا

 .... پرورش و آموزش روشه اسمش



 ?کننیم رشد ها بچه نیا

 .... سین درس فقط رشدشون

 ?داره روانشناس کی و مشاور مدرسه نیا?کجاس شونیروان یروح رشد

 نیهمچ سین یریمد قیال ک ریمد هی نیدیم اجازه خودتون ب چطور نیییالگو کییشماها

 ?باشه داشته اموزا دانش با ییا زننده رفتار

 ? نیترسیم

 .... خودته بچه کن تصور

 .... خودته تن پاره

 من سمت اشارشو انگشت کردویم دیتهد منو داخل اومد ک ریمد سروصدا یصدا با

 .... گرفت شدت تمیعصبان بود گرفته

 .... گفتم بلند ولوم با و

 ... انگشتتو کنار بکششش

 .... یبکن یخوایم یغلط هر ستمین اموزت دانش من

 .... یبش مونیپش کارات تک تک از کنمیم یکاری

 .....یستین گاهیجا نیا ستهیشا

 

 شیشونیپ و دستش یها رگ تیعصبان شدت از ک مهام یرفتارها ب هراسون:غوغا

 ...و دادم تکون دستشو و انداختم بود شده برجسته

 

 مهام:غوغا_

 

  و دیشنینم تیعصبان ازشدت و زدم صدا اسمشو بار چند:غوغا

 .دیکشیم نشون خطو و زدیم ادیفر من ب توجه یب 

 ...و زدم صداش ادیفر با و دادم دست از کنترلمو ناگهان

 

 جان مهام:غوغا_



 

 دادم تکون یسر کالفه بودن، شده رهیخ من ب همه و شد سکوت زدم ک یداد از:غوغا

 ...و دادم فشار هم یرو چشامو و

 

 .دارم کارت رونیب میبر لطفا جان مهام:غوغا_

 

 ....و زدم یپوزخند یدفتر کادر ب خطاب و گرفتم دستشو و نشدم نظرش منتظر:غوغا

 

 بهتر ، سین تونینیب نوک تا مقنعه دنیکش و موهاتون دادن پوشش ب فقط یریدب:غوغا_

 . دیبد پوشش و نادرستتون اموزش و رفتارتون هم یکم

 عایسر ک کودکانه یها یباز بچه دونیم ن اس مدرسه نجایا یول عذرخواهم

 

 رزومه از ها نیا یجا ،ب میبد گزارش ریمد ب و کالس  میحر تیاهم یب اتفاقات همه 

 .ریبخ وقت حالل نونتون دیبد روزه هر گزارش تونیکالس سطح تیفعال و

 

 ..و فشردم دستشو و زدم یلبخند و کردم خان ب ینگاه:غوغا

 

 .میبر گید میباش داشته یکار نجایا کنمینم فک دلم جان:غوغا_

 

 ... میرفت رونیب ب دستم شدن دهیکش با و کردم سکوت غوغا داد یصدا با_مهام

 .... برنداشتم ریمد از نگامو لحظه نیاخر تا یول

 ... نکنه فراموش چوقتیه و باشه چشا نیا شاهد دیبا

 نجوریا مقابل واستن ک مهام مث ییکسا هستن کننیم سکوت همه اگ نکنه فراموش

 ....افراد

 ... مینشست و میرفت مکتین هی سمت زدمو یشخندین

 .... دستم رو انداختم دستامو و یصندل رو نشستم لش



 .....دادمیم تکون پامو و

 

 یرو از و انداختم زدیم موج چشاش تو تیعصبان و حرص ک خان ب ینگاه:غوغا

 ...و شدم بلند یصندل

 

 ارمیب اب برات رمیم:غوغا_

 

 بهش تعجب با دیسرکش نفس کی و دیکش دستم از و اب یبطر ک بودم نرفته هنوز:غوغا

 ... یاروم لحن و صدا با و شدم رهیخ بهش نشستم مکتین یرو و زدم زل

 

 دلم؟ جان یخوب:غوغا_

 

 ..... خوبم اره یمعن ب دادم تکون سرمو و کردم سیخ زبونم با لبمو_مهام

 .... دختر اون ب دوختم مویوحش و خمار نگاه

 .... بود اطیح داخل هنوز ک یاموز دانش

 ....بود شده رهیخ من ب بیعج و

 ... سمتش برداشتم قدم شدم بلند

 .... زدم لب ستادمویا مقابلش و رولبم اوردم یحیمل لبخند و کردم باز اخمامو

 .... کمتر زورت چون نکن سکوت چوقتیه

 .... کمتر مقامت چون نکن سکوت چوقتیه

 .... ناخلفت ریمد یحت بزرگترت ب بزار احترام حال نیع در یول باش یقو

 .... حقت از کن دفاع یول

 ..... ریبپز اشتباهاتتو و

 ..... یتونیم ک دونمیم گفتم و شونش رو دستموگذاشتم

 ....مدرسه یخروج سمت رفتم گرفتم رامو جواب دنیشن بدون و 



 

 فمویک و دمیکش یهوف رفتیم مدرسه یخروج سمت ب دختر از شدنش دور با:غوغا

 قدم چند و افتادم دختر ادی هوی رفتمیم یخروج سمت ب دو با همونطور و برداشتم

 ....رفتم دختر سمت ب و زدم یچشمک عقب برگشتم

 

 ضرر کن عمل یداشت باورشون اگ و کن فکر خوب زد بهت ک ییحرفا ب

 باش نفس ب اعتماد با و وجسور یقو کنینم ضرر یانسان عمل از کس چی،هیکنینم

 .فعال

 

 ...و رسوندم خان ب خودمو دو با شدم دور دختر از و زدم یلبخند:غوغا

 

  یگفتیم یزی،چ یاوهوم یا اشاره ی سین بد:غوغا_

 بزار احترام بهم همراه کی عنوان ب حداقل

 

 یدگیرس و  کردم ثبت ذهنم تو رو مدرسه اسم بشم دور مدرسه از نکیا قبل_ مهام

 .....کنمیم

 ..... گفتم کردمو باز لب زد غوغا ک یحرف با

 .....سین یاوک حالم خونه میبر میبرگرد

 ......میبرداشت قدم پرمعنا یسکوت با و خونه سمت میکرد کج راهو غوغا موافقت با و

 

 درهمش یاخما ب یا یرکیز ریز نگاه و کردم باال سرمو داشتمیم بر قدم کنارش:غوغا

 .باشع جذاب قدر نیا تونسیم چطور نفر کی اخه رفتم، اش صدقه قربون تودلم و کردم

 

 .داده خرج ب یوش خان خلق سر یادیز تیخالق ها داشته یا حوصله چ هم خدا

 کردیم برخورد دستش با دستم میرفتیم ک راه و کردم کشینزد دستامو و شدم کشینزد

 گرفت دستمو هوی ک

 



 لذت غرق دستام لمس حس با و کردم قفل انگشتاش ال انگشتامو بهش کردن نگاه بدون و 

 .شدمیم

 

 نوازش با حرفامو و محبت کردمیم یسع کردمیم نوازش دستشو یرو شصتم باانگشت

 .کنم ابراز دستش

 

 کرد، عمل سکوت در جاش ب یکرد،ول سکوت دیبا گاه زد، حرف دینبا ک شهیهم اخه

 همه نیا حجم با االن خان

 

 محبت و اغوش کی رشیپذ تیظرف یول ، نداره حرف و صدا دنیشن تیظرف تیعصبان 

 .دارع گرم ونگاه

 

 گذشتینم مونییاشنا از یادیز مدت

  سر ک یقو قدر اون کرد،یم عمل رندهیگ کی مثل میقلب حس اما

 دادیم هشدار شیاخالق یها تیحساس

 

 یحت دمشیفهمیم ناخوداگاه ، شناسمشیم هاست سال کردمیم حس ، داشتم یبیعج حس

  بودمش؛ حفظ از ییجورا ی خوندمش،یم حرف بدون

 

 عشق یبو بدجور بود ک یچ هر یول د،یشد عالقه ای بود عشق دونستمینم هنوزم

 دیجد یرفتارا و ها حس نیا و شناختمیم و عشق یول بودم نشده عاشق من داد،راستشیم

 .بس و بود عشق یپا رد ، من

 

 ...و کردم خان ب ذوق با ینگاه و زد برق چشام یپارک دنید با

 

  ��؟ پارک میبر شیم:غوغا_

 



 اشو گونه و ستادمیا پام یانگشتا یرو نگفت، یچیه و کرد نگاه بهم سیپوکرف خان:غوغا

 .... و دمیکش دستشو و دمیبوس

 

 اخمو گهید میبر ایب عههه:غوغا_

 

 ... کردمیم نگاه غوغا حرکات ب سیف پوکر_ مهام

 .... کنارمه بچه هی کردمیم حس یگاه

 .... یدوستداشتن بچه هی مثل درست

 .... اقیاشت و ذوق پر فعال درونش کودک ک ومدیم خوشم

 .... میبر گفتم کردمو نثارش یرنگ کم لبخند

 .... پارک سمت دیکش دستمو و زد یغیج

 ... سرسره رو دیپر یمکث بدون و

  ��همچنان من افهیق

 ... عجبااا

 .... بودم اشیطونیش و غوغا تماشا غرق و پارک مکتین رو نشستم

 ....امیب کردیم اشاره و تاب رو بود نشسته زدنم صدا ب کرد شروع ک

 

 یول کردنیم نگاه بهم تعجب با ها یلیخ ؛ کردم حال و کردم یباز سرسره یکل:غوغا

 کی من داشتم دهیعق ، کردمینم یاشتباه کار چون نبود مهم برام رهیخ و نیسنگ یها نگاه

 چشمیم رو یزندگ بار کی و امیم ایدن ب بار

 

 ببرم لذت ک کنمیم یزندگ یطور پس 

 و بکشم افسار ب و درونم کودک ک نداشت ارزش برام قدر اون انیاطراف یها نگاه و

 .کنم سرکوب

 

 ....و کردم اشاره خان ب و نشستم تاب یرو و اومدم نییپا ها پله از عایسر تاب دنید با



 

 بده تاب منو ایب مهااام:غوغا_

 

 .... سمتش رفتم و شدم بلند_مهام

 ... تر نییپا دادم کالهمو

 .... دادن تاب ب کردم شروع و واستادم پشتش

 ... گفتیم شدویم شتریب ذوق و غیج تاب هر با

 ....تر تند تر تند مهام

 

 قدر نیا بود ینفر نیاول ، بده تابم تر تند خواستمیم و زدمیم غیج جانیه شدت از:غوغا

 همشون خب یول پارک رفتمیم دوستام با شعی،هم دادیم تاب تند

 

 مینس حکم خوردیم اشون عمه درد ب هاشونم دادن تاب نداشتن توان بودن فیضع 

 .دادیم تاب یطوفان خان داشت، یبهار

 

 ....و زدم یغیج داد ک یا یسرعت تاب با

 

 .تندتر عاشششقتممم ییییییوا:غوغا_

 

 ...و دندیخند بلند شدن رد جلومون از ک ییپسرها:غوغا

 

 .تندتر تندتر جووون:پسر

 

 واقعا رفتم غره چشم و کردم اخم ، شدم یعصب و دمیکش خجالت زد ک یحرف از:غوغا

 افراد یبعض چقدر

 ، ماربودنیب و تیشخص یب 



 

 یشهر منطقه نیتر نییپا یتو شعور با انسان نداشت طشونیشرا ب یربط تشونمیشخص 

 باختنیم و تشونیششخص منطقه نیباالتر یتو هم یا عده کنع،یم حفظ تشویشخص هم

 .نداشت تیاهم براشون شونیانسان تیشخص چون

 

 یا دغدغه چیه ک یحال در ،یفقرمال از زاریب و هستن پول تشنه همه ک نعیا تر جالب

 .ندارن شعورشون فقر یبرا

 برا رو دغدغه همون اگ ک بسا چ

 

 چیه ک افسوس خب یول داشت یا گهید یبو و رنگ یبشر جامعه ، داشتن شعورشون 

 .سین یا دغدغه

 

 ... و کردم سرم پشت ب ینگاه

 

 لطفا دار نگه و تاب:غوغا_

 

 ... کردم پسره نگاه یاخم با باال دادم کالهمو پسره حرف با_مهام

  ..غوغا یصدا با ک

 ....داشتم نگه تاب

 .... ندارن اکثرا ک هیزیچ خوب فرهنگم و شعور

 ... دنیم ادی نایا ب یچ دونمینم

 ... نهیا ما جوونا وضع ک کننیم تیترب یچجور

 .... گفتم غوغا ب کردم رو

 ?یسوارش یخواینم گید

 

 ...و دادم تکون مخالف نشانه ب سرمو:غوغا



 

 م؟یبر شیم نچ:غوغا_

 

 ... میبر_مهام

 ... خونه سمت میبرداشت قدم

 ... میدیرس باالخره و

 ... اوردم در مزخرف کاله نیا لباسامو میشد خونه وارد

 پوشش) باشه داشته پوشش خادیم ک هرجور تونهینم دار مقام ی ک تاسف یجا واقعا

 . ..رهیگیم قرار نیب ذره ریز چون( متعارف

 .... برع ک بهتر هم بره باد ب دودمانش چادر ی بخاطر بخواد ادم اگ

 .... بودم میگوش دنبال و رفتمیم راه خونه تو

 .... گزاشتم کجا بود دستم االن نیهم

 .......گفت ک اومدم خودم ب غوغا یصدا با ک بودم کالفه

 

 

 با رفت اتاقش ب و گذاشت کنسول زیم یرو شویگوش خان و میشد خونه وارد:غوغا

 .شد قطع تماس دمیرس تا اما رفتم سمتش ب شیگوش یصدا

 

 و گردهیم یزیچ دنبال کردم حس و بود باز دز رفتم خان اتاق ب و برداشتم ویگوش

 ...و گرفتم سمتش ب ویگوش

 

 ؟یگردیم تیگوش دنبال:غوغا_

 .شد قطع ک برداشتم رفتم خورد زنگ بود کنسول زیم رو

 

 .... بود غوغا دست ب نگام_مهام

 ... گفتم بردمو چشاش ب دستش از نگامو گرفتم یگوش کشینزد رفتم قدم هی



 

 ... زدم یرنگ کم لبخند و زمیعز یمرس

 ..... غوغا ب رو کردم باز لب و کردم یمکث برگردم خواستمیم تا

 ?یبهتر?خوبه حالت

 

 و کردم منحرف نگاهمو و کردم هل ناخوداگاه کرد نگاه بهم و گرفت ازم ویگوش:غوغا

 هل مشیمستق یها نگاه با ها یتازگ یول بود مرگم چ دونمینم ، دوختم گردنش ب

 .کردمیم

 

 ..و زدم ی،لبخند لبخندش جواب در د،یپرس حالمو و زد بهم یلبخند

 

 ؟یخوب تو ، خوبم ممنون:غوغا_

 

 ... خوبم منم اره_مهام

 .... کمد سمت برگشتم

 ....بود تنم یورزش یمشک تاپ رهنیپ ریز اوردم در تنمو رهنیپ

 ... کردم اتاقم بوکس سهیک به ینگاه مین

 ... بودم نکرده لمسش بود وقت یلیخ

 .... زدن مشت ب کردم شروع و ستادمیا مقابلش مقدمه بدون

 .... کردیم نگام داشت ک بود شده پرت غوغا از حواسم

 ... زدم لب متوقف بدون

 ?یکن درست قهوه یبلد

 .... اریب قهوه فنجون ی یبلد اگ

 ....کردم بوکس سهیک جان نوش یلگد زدم چرخش حرکت هی با و

 



 سوخت بوکس سهیک برا دلم اووف ، زد بوکس سهیک ب ک بودم یا ضربه هنگ:غوغا

 جا ب بزنم ضربه من حاال بود اوردع کجا از و قدرت همه نیگرفت،ا دردش کنم فک

 

 شمیم پرت خودم بوکس سهیک 

 چقد یلعنت کردم بهش یرکیز ریز یبش،نگاه نابود هامم غضروف و استخوانا احتماال

 قفس نیبهتر شیا عضله بدن ، ریبگ گاز ایب دادنیم ریاژ دور از اصال داشتم دوس بدنشو

 دختر، کی یبرا بود

 

 خوامیم ییییوا:غوغا_

 

 ... داشتم نگه بوکس سیک غوغا یصدا با_مهام

 ?یخوایم یچ گفتم کردمو نگاش و

 

 ...و کردم هل دیپرس ک یسوال از:غوغا

 

 ؟یگفت یزیچ تو بودم خودم با زعیچ یچیه ها:غوغا_

 

 !عجب_مهام

 ....استخر برم خامیم چون اریب وهیابم... یاریب قهوه خادینم

 

 ...و کردم یا یکج دهن و گرفت حرصم شیدستور لحن از:غوغا

 

 ؟یبخور ارمیب ینی بخ، بدم بگو ؟یندار لیم گید زیچ نیبب کن فک:غوغا_

 

 دور انداختم حوله و کردم خشک صورتمو و گردن عرق و برداشتم زیم رو حوله_مهام

 .... گردنم



 ... غوغا سمت برداشتم قدم

 .... گفتم و لباش ب زدم زل و کردم خم خودمو ستادمویا ازش یکم فاصله در

 ...بخورم بده

 

 کینزد بهش خودمو و کردم خمار چشامو اما زدیم تند قلبم کمونینزد فاصله از:غوغا

 رو لبمو و داخل دادم یا ناله با نفسمو و بردم لبش کینزد و کردم باز مهین لبمو و کردم

 ....و کردم باز موهامو کش قرار یب و گرفتم فاصلع ازش و دمیکش نشییپا لب

 

 دلم جان فعال سازعینم بهت زایچ نجوریا ، بخور ارمیب برات وهیابم برم: غوغا_

 

 رفتم اشپزخونه ب و کردم ترک و اتاق و نشدم خان جانب از یجواب دنیشن منتظر:غوغا

  داشتم حرارت همچنان اما زدمیم باد خودمو شالم با بود شده گرمم

 

 خچالی داخل از یچیسن نداشتم، یعیطب وهیابم گرفتن حوصلع بازکردم و خچالی در

 . شدم پرتقال وهیابم کردن درست مشغول و برداشتم خی قالب چند و برداشتم

 

 .... یحرف ن یحرکت ن بودم شده خکوبیم زد ک یحرکت با_مهام

 ... .بستم چشامو و نشستم میصندل سمت رفتم

 ... شدم کالفه لحظه ی

 واستاده جلوم وهیابم پارچ هی با ک دمید غوغا و.... کردم باز چشامو اتاقم در یصدا با

 .... بود

 ....گرفتم ازش نگامو عیسر یول شدم لباش زوم لحظه هی

 

 خان اتاق ب و گذاشتم ینیس داخل یوانیل همراه و کردم درست وهیابم پارچ کی:غوغا

 و دمیکش یقیعم نفس رفتم،

 



 باصدتا نندازم، رو ینیس ک کردم کنترل خودمو یلیخ خان نگاه نسیسنگ با ، شدم داخل 

 ...و گذاشتم زیم یرو رو ینیس و رسوندم زیم ب خودمو صلوات و ذکر

 

 وعیابم هم نیا:غوغا_

 

 ... یمرس_مهام

 ... یبر یتونیم

 ....غوغا زدم صداش ک بره برگشت

 

 

 ...و کردم نگاش یسوال و برگشتم عقب ب:غوغا

 

 دلم جان:غوغا_

 

 ?یدار ویما?استخر یایب یدار دوس_مهام

 

 اخع خب یول داشتم ک ویما بگم یچ دونستمینم ، شد گرد چشام زد ک یحرف با:غوغا

 دنشینپوش من ویما

 

 گیم امیم ارع بگم هوی اگ خب اما استخر برم باهاش داشتم دوس ، بود تر نیسنگ 

 کنم تعارفش بود منتظر

 ...و گرفتم یگاز نموییپا لب میباطن لیم برخالف نیهم برا

 

 برو خودت کن ولش... اومم ینی زعیچ خب یول دارم ویما:غوغا_

 

 ?هس یمشکل هیچ_مهام



 ..سین چکسیه خودمه خونه استخر

 

 ... کردمیم یباز انگشتام با ک نطوریوهم انداختم نییپا سرمو:غوغا

 

 بازع یلیخ راستش خب: غوغا_

 

 ?ختهینر خجالتت هنوز کردم رسدت ک من گفتم زدمو یشخندین زد ک یحرف با_مهام

 ?یکشیم خجالت االن یگرفت زتیچ ب ک واموندتو نهیس بپوشون گفتم یهرچ

 ... کن جمع خودتو پاشو

 ....میبر امادشو برو

 

 مثل نینب خندمو برا دایشد بود گرفت خندم یول دمینکش خجالت زد ک یحرف از:غوغا

  بود گذاشته صورتش رو دستشو ک مونیم تل یموجیا

 دمیخندیم و گذاشتم روصورتم دستامو

 

 .... بخدا یاسکول خخ_مهام

 ... رونیب اتاق از زدم غوغا ب توجه بدون شدم بلند

 ... زدیم صدام ک افتاد خانم ملوک ب چشمم

 ?جان خانم ملوک جانم

 .... مادر گید برم من امادس غذام کردم همه کارا خانم مهام_خانم ملوک

 ... نکنه درد شما دست_مهام

 ...کردم زیوار الزحمتونو حق امروز

 ... مادر نکنه درد دستت_ خانم ملوک

 ... میریبگ پس میتونستینم پولمونو ینبود اگ ممنون دخترم هیقض بخاطر بازم

 ... فسیوظ نکردم یکار مادر فداتشم_مهام



  دخترم فعال_خانم ملوک

  فعال_مهام

 .... رفت خانم ملوک

 ... شد یخال خونه و

 ریز نییپا ایب ها پله از نییپا طبقه... یباش راحت یتونیم سین خونه یکس زدم داد بلند

 ... استخره نیزم

 ... رمیم من

 ....استخر سمت رفتم برداشتم مویورزش تاپ و شورت

 

 بود شده سرخ لبو مثل خندع شدت از ک قرمز یصورت ،با خان رفتن بعد:غوغا

 ک میمشک یویما از و رفتم اتاقم ب

 

 و خوردیم گره کناراش ک بود مانند یکنیب شرتش ک بود یفیظر یبندها با مانند نیسوت 

 کردم تنم و برداشتم

 

 . بودمش دهیخر بودن داده تاترم مسابقات برا یا هیهد کارت از پارسال ک ادمی 

 

 ک بزنم لبام ب برداشتم قرمزمو لب رژ ختم،یر هام شونه یرو و زدم شونه موهامو

 .زدع من کیتحر برا گفیم خودش با خان بعد ،اخه شدم منصرف

 

 گرفتم دوش باهاش برداشتم ادکلنمو

 ملوک ک یربدوشامپر حوله ، برم نطوریا هوی بود عیضا یلیخ کردم خودم ب ینگاه

 . رفتم نیزم ریز ب و انداختم هام شونه رو و برداشتم و بود داده بهم خانم

 

 ... گرفت خندم دنشید با و برگشتم اومدم خودم ب غوغا یپا یصدا با_مهام

 ?یبلد شنا گفتم



 

 ارع ییجورا ی:غوغا_

 

 .. خوبه_مهام

 ... نباشم نگرانت پس

 من قدرت دارم دهیعق چون کردم غلبه بهش یول داشتم ایفوب آب ب نسبت سابق من

 ..... شتریب

 .... ایب

 .... شیسکس ویما ب خورد چشمم و کنار گذاشت حولشو غوغا

 ... نشع تیاذ ک گرفتم بدنش از نگامو

 ..بزن رجهیش گفتم و ستادیا کنارم

 

 رفتمیم پشت کرال ، زدم رجهیش اب تو و سرمو یباال بردم دستامو رفتم عقب ب: غوغا

 لبه سمت وب کردم نگاه بود شده رهیخ بهم ک خان ب و

 

 و سوختیم اب کلر ازشدت ک چشامو و باال دمیکش یکم خودمو و کردم شنا استخر 

 خان ب و زدم سمیخ یلبا ب یمک و دادم فشار و بود شده یخاکستر_ سبز دونستمیم

 .. و شدم رهیخ

 

 گعید ایب ؟یا یچ منتظر پس:غوغا_

 

 ... یاوک_مهام

 .... اب تو زدم رجهیش پارکور حرکت ی با و گرفتم فاصله سکو از

 .... بود چشم تو غوغا یپاها ک اب داخل رفتم

 ....رونیب اومدم آب از هوووی و شدم کشینزد ریز از

 



 اب ب یضربدر پاهامو خان ب توجه یب و کردم سبک بدنمو و زدمیم پشت کرال:غوغا

  برگشتمو هوی ، زدمیم

 برخورد خان ب محکم و اومدم ،باال اوردم کم هوا و گرفت نفسم ، رفتمیم نهیس کرال

 گرفت، منو کردم،محکم

 

 و شد قفل نگاش تو نگام ک کردم باز چشامو و دمیکش یقیعم نفس و زدم کنار موهامو 

 بودم رهیخ بهش حرف یب

 

 .... بود یچ دونمینم بود کمرش ب دستم_مهام

 ....خواستیم آغوش دلم مهام منه... کنم بغلش خواستیم دلم فقط

 .... غوغا جنس از یآغوش 

 .... بغلم تو دادم هلش ناخوداگاه

 ... گوشش کنار دادم صورتش از سشویخ یموها

 .... گرفتم آغوشم تو سرشو و

 .....بستم ییا قهیدق چند یبرا چشامو و سرش ب دادم هیتک سرمو

 

 کینزد فاصلع نیا از کینزد یلیخ بود، کمینزد خان ، کردم باز ک چشامو:غوغا

 نگاه اون ، بود تر جذاب یلیخ چشاش

 

 نگاه یایدر اون در و نکنم شنا داشتم لیم یانتخاب من ک بود ییایدر تنها یلنت خمار

 .بشم غرق

 

 و بودم بسته چشامو د،یکوبیم ام نهیس ب خودشو قلبم بیعج و بودم اغوشش حصار تو

 اون داشتم دادم،دوسشیم گوش هاش نفس یصدا ب

 

 یاغوش دادیم محبت طعم و بو اغوش اون کردم،ینم عوض زیچ چیه با و اغوش ارامش 

 .هوس از دور ب بود



 

 .... کردم باز چشامو میگوش زنگ یصدا با_مهام

 ... سکو سمت رفتم و کردم شل دستامو

 .......دادم جواب و برداشتم مویگوش و باال اومدم

 

 لبه رو اروم سرش پشت هم من و رفت سمتش ب شیگوش یصدا دنیباشن خان:غوغا

 یتو و شد باز دهنم ق،یعم قسمت افتادم خورد سر پام هوی ک رفتمیم راه استخر یها

 دهن

 

 بودم شده زده شک اب، تو میناگهان ازسقوط اما کنم شنا کردمیم یسع ، رفت اب مینیب و 

 بود کرده قفل پاهام و

 

 دادمیم تکون دستمو و اب رو ومدمیم

 گرفت نفسم ، بود شده اب پر هام هیر تمام ، بکشم نفس تونستمینم و شد شروع میتنگ نفس

 بکشم، نفس تونستمینم کردمیم تالش یچ هر و

 گهید و شد بسته چشام و شد نیسنگ پلکام هوی ، داشتم یحالیب حس و نداشتم یژنیاکس

 .شدیچ دمینفهم

 

 ...ممنون یلیخ بله بله_مهام

 درسته چون بشن اخراج ریمد خانم اون ک خوامینم من یصابر یاقا نیکرد لطف

 ... سالها نیا دنیکش زحمت هرحال ب یول بوده غلط شونیرو

  .دیاریب بودنو قیرف و معاشرت اداب باشه بلد ک ریمد هی و دیکن بازنشستش ک بهتر

 ...باشن خوب روانشناس هی ک مهم یلییخ

 . جناب ممنون بازم

 .خدانگهدار

 .. نبود ک غوغا ب خبرو بگم برگشتم و کردم قطع یگوش

 ?غوغا زدم صداش شدم هول



 ... اب تو بپرم چطور دمینفهم

 .. رونیب دمشیکش آب از

 .... کن باز چشاتو غوغا دادمیم تکون صورتشو

 .... نداشت دهیفا زدم صورتش ب ضربه دو نخورد تکون زدم صداش یهرچ

 ....دادم نفس و لبش رو گذاشتم لبمو و گرفتم شوینیب دستم هی با روش اومدم

 ... نداشت دهیفا کردم جدا لبش از لبمو

 ... یزیچ یواکنش ی یلعنت د

 .... زدمیم ضربه کردم سه دو کی و گذاشتم نشیس رو دستامو کردم شروع

 ... بکش نفس خدا تورو غوغا کی

 ... کن باز چشاتو غوغا دو

 ... دارم دوستتتتت من المصب اخه سه

  اهههه

 .... ک دادم نفس و لبش رو گذاشتم لبمو و گرفتم شوینیب دوباره

 .... من صورت و دهن تو ختیر همش دهنش یابا و دیکش نفس ک

 ... کردن سرفه ب کردیم شروع و

 ......بستم چشامو و بهش بودم زده زل سیخ صورت با

 

 باال رو یادیز اب و شد هام هیر وارد هوا یادیز حجم ناگهان ک بودم هوشیب:غوغا

 کردمیم سرفه مکرر و اوردم

 

  دمیترس اومد، ادمی زیچ همه  خان دنیباد و شد باز مهین چشام:غوغا

 ...زدمیم هق و کردمیم هیگر بلند ه،بلندیگر ریز زدم 

 

 ... روانمو ختیریم بهم هاش هیگر یصدا_مهام

 ..... بغلم گرفتمش کردم باز چشامو



 ... سیه کردم زمزمه گوشش در اروم

 ... یدیترس سین یزیچ

 ....باش اروم هستم من خب باش اروم

 

 .. و گرفت شدت ام هیگر گوشم در صداش با:غوغا

 

 شدمیمیم غررق ددداشتم من مم:غوغا_

 .ینبود ن ن تو

 

 ... فشوردم بهم چشامو_ مهام

 .....اعصابمو یرگا کردیم کیتحر هقش هق یصدا

 .... کردمیم نگاش و گرفتم دستام نیب سرشو

 ... شدینم اروم جوره چیه

 لبمو هوووی و تونستمینم... کنم تحمل تونستمینم من و.... بود شده وارد بهش شوک

 .... کردم لباش مهمون

 .....شد خفه صداش و

 ..... گردنش رو دمیکش دستمو

 ....خوشگلشو و ناز یلبا خوردمیم و

 

 تنها و گلوم تو شد خفه هقم هق و دهنم ب زد سکوت مهر لبام رو لباش گذاشتن با:غوغا

 ک بود ییها اشک

 ، خوردنیم سر چشمم از صدا یب 

 

 خودم ب زد لبم ب ک یقیعم مک با یول کردمینم شیهمراه و بودم زده شک اولش 

 و زدمیم مک باالشو لب و کردمیم شیهمراه و کردم حلقه گردنش دور دستامو و اومدم

 دیمکیم نموییپا لب هم اون



 

 ....گرفتم قرار روش و نیزم رو خوابوندمش نشسته حالت از_مهام

 .... کردمیم بوسش لذت با و

 .... رهیگ ناجور دلم دمیفهم افتاد ک یاتفاق نیا با امشب.... داشت فرق هیبق با بوسه نیا

 ... منه مخالف دشیعقا اگ نبود مهم برام.... وجودش رو رهیگ

... وجودش واس داشتم دوسش من... متفاوتن قاشونیسال تمام با ادما چون نبود مهم یبرا

 .... مهربونه دلش یول داره ظاهرش تو ک ینفرت واس

 .... دختر نیا یول کنه اروم نتونست یدختر چیه ک یمن

 .... ووونهید من با یکرد چه

 .... دادم فاصله لبش از لبمو و گرفتم لبش از یزیر گاز

 ... صورتش اندام جز ب جز تو زدم زل

 .... بستم چشامو و کردم کینزد صورتش ب صورتمو

 .... تنشو عطر کردمیم حسش قیعم و

 گردنشو داغ رگ زدم بوسه و گردنش سمت بردم سرمو

 

 گرفتمیم اروم داشتن یا گهید طعم بیعج ک هاش بوسه حس با:غوغا

 یرو کاشتیم صیحر یها بوسه

 دادینم هوس و شهوت یبو اما ، گردنم 

 

 داشتم یزیت مشام و یقو حس من ، کردمیم حس رو عالقه یبو من اما چطور دونمینم

 .کردمیم درک حرف یب عشقمو من کردم،یم حسش

 

 زدیم گردنم ب ک یمک هر با و انداختم پاش رو پامو ، رفت گردنم یگود تو ک سرش

 ...و دادم موج کمرمو و زدم پشتش ب یچنگ و دمیکشیم اه

 

 اه اومم:غوغا_



 

 ... سشیخ بدن ب دمیکش دستمو_مهام

 ...کردم بارون بوسه بدنشو نقطه ب نقطه و

 .... اوردم در تنش از وشویما اروم و

 .. نشیس رو شدم زوم

 ... .گرفتم یباز ب نشویس نوک شصتم با و روش دمیکش دستمو

 ....زدم بوسه و بردم نشیس یگود نیب سرمو و

 .... نشیس نوک رو دمیکش زبونمو

 .... نهیریش چقدر ک اخ اخ زدمیم مک منم خوردنیم ریش ک ها بچه مث و

 .... ممنوعش ب دمیرس و کردم بوس شکمش رو نییپا اومدم کردم بوس نشیس نوک از

 ....کاشتم ییا بوسه خوشگلش ناز رو

 

 نهیس نوک انگشتاش با و اورد در رو ویما بدنمو رو کاشتیم یمتوال یها بوسه:غوغا

 . گرفتم گاز لبمو و کردم نگاش خمار یچشما با بود، گرفته یباز ب امو

 

 مک امو نهیس نوک محکم و شد خم هوی و بود شده رهیخ هام نهیس ب خمارش یچشما با

 . شدمیم هات و کردمیم ناله ام نهیس نوک با زبونش برخورد با ، زدیم

 

 ناخوداگاه و کردم سیخ دینکش یطول  ک زد ام نهیس نوک ب یمحکم مک

 کاشت نازم رو یا بوسه و داد فاصله هم از پاهامو و دیبوس شکممو خان ، شد باز پاهام

 بستم چشامو قرار یوب دمیکش یبلند اه و

 

 ....نازش یرو دمیکش زبونمو_مهام

 کردیم ک ییا ناله و آه هر با.... دمیکش چوچولش نیب زبونمو کردم باز دستم با و

 ....منو کردیم یوحش و کیتحر

 .... زدمیم مک و گرفتم دهنم تو چوچولشو



 دمیمالیم دستم با اروم همزمان و زدمیم یزیر یها مک و پاش رون جا بردم سرمو

 ...چوچولشو

 

 دادمیم فشار الپام سرشو و دمیکش یییی،اه الپام زبونش دنیکش با:غوغا

  شهوت ازشدت و بود گرفته یباز ب چوچولمو زبونش نوک با بودم، قرار یب

 .نزنم غیج تا گرفتمیم گاز لبمو

 

 چوچولمو و زدیم مک و اورد پام رون کشاله سمت سرشو ، کردم باز شتریب پاهامو

 کردمیم ناله و دیلرزیم پاهام و بودم شده سیخ سیخ د،یمالیم

 

  جوووون_مهام

 ....کردم واژنش وارد اروم انگشتمو

 کردمیم جلو و عقب انگشتم ک همزمان باال دمیکش خودمو..... کردمیم جلو و عقب و

 .... کردم شکار لباشم

 .... شویشراب یلبا و زبون خورمیم

  اوممم

 .....شد شتریب دستم ضربات شدت.... منو کردیم وونهید

 .....صداشو کردمیم خفه لبام با یول بزنه غیج خواستیم ک شد ادیز نقدریا

 

 اه و کرد واژنم داخل هوی انگشتشو ک کردمیم ناله حال یب و بودم بسته چشامو:غوغا

 ک زدیم تلمبه واژنم تو و داد سرعت انگشتش ب و دمیکش یبلند

 

  کرد داخلم هوی و اورد در انگشتشو 

 با بزنم غیج خواستم تا شد حس یب پاهام و شد وارد بهم یادیز فشار

 .شدم ارگاسم و کرد خفم اش بوسه 

 



 خمار چشامو ، برگشتم طرفش ب ، دیبوسیم سرمو یرو اروم و بود بغلش یتو سرم

 .زدم زل خمارش یچشما تو و کردم

 

  تا و دمیکشیم لباش رو لبامو اروم_غوغا

 با و گرفتم فاصلع ،ازش دیکشیم یعصب یها نفس گرفتمیم فاصلع ببوس منو خواستیم

 کردیم زیانال لختمو اندام خمارش نگاه

 

 رو زبونمو دم،یکشیم بدنش رو خودمو روش، کردم خم خودمو و نشستم پاهاش یرو

 یقیعم نفس بردمو گردنش یگود تو سرمو لباش، ب زدمیم قیعم مک و دمیکشیم لباش

 ...و زدم گردنش ب یمک و دمیکش

 

 جووون اه:غوغا_

 

 ....بودم بسته چشامو لذت شدت از_مهام

 ... بودم حساس ناجور گردنم رو

 .... منو کردیم وونهید

 ..... رونیب بود زده گردنم یرگا کیتحر شدت از

 .... زبونشووووو زدمیم مک و گرفتم غوغا گردن از

 ....گرفتمیم یباز ب لباشو و

 

 لذت دهیم فشار هم رو چشاشو لذت از دمیدیم ک نیا ،از کردم نگاه خان ب:غوغا

 و بردمیم لذت دنشیچش از ک بود یفرد تنها خان بردم،یم

 .بودم اش تشنه 

 

 ...و دمیکش گردنش رو زبونمو زدم،یم مک و دمیکشیم گردنش رو لبامو

 



 جووون اوووف:غوغا_

 

 .... کمرش یگود رو دمیکش نوازشگر دستمو_مهام

 ..... کردیم جادیا ویخاص برق بدنش با دستم پوست لمس و

 ......دادمیم فشار و گذاشتم باسنش رو و نییپا اوردم دستمو

 

 از یگاز و داد فشار باسنمو ، شدمیم تر داغ و تر صیحر کمرم یگود لمس با:غوغا

 اون و دمیکشیم اش نهیس نوک رو زبونمو نوک  گرفتم اش نهیس

 

 زدم اش نهیس نوک ب یقیعم ،مک دادمیم فشار و دمیمالیم گمید دست با اشو نهیس یکی 

 ....و دادم فشار هاشو نهیس دوتا و

 

 یییلنت اخخخ:غوغا_

 

 یلعنت شت اوه_مهام

 .... دادیم فاصله یهع و.... واموندشو یلبا,  کنم شکار باز ک باال اوردم لبمو

 ... شدمیم تر قرار یب من و کار نیا از بردیم لذت و

 ...خوشمزشو و ذیلذ یلبا شکار و سمتم دادم هل گرفتم کمرش از ک قرار یب اونقدر

 

 زدیم مک باقدرت و محکم لبامو:غوغا

  بود لبام تشنه بود ها سال یانگار

 .کنم ترش تشنه خواستمیم و داشتم دوس عطششو

 

 دمیکش زبونمو نافش دور تا اش نهیس چاک از و دمیکش اش نهیالس تا اش چونه از لبامو

 نافش دور ک

 



 بردم،رون پاش رون سمت ب دستمو دمویکشیم شکمش رو انگشتمو ، رچرخوندمیم 

 ب ک کردمیم نوازش پاشو

 

 دادم تکون انگشتم سر با چوچولشو و دمیکش الواژنش فاکمو انگشت اروم رسوندم نازش 

 ...و کردم نگاه بهش و

 

 

 اووف بخورمش، جوون:غوغا_

 

 .... دادمیم فشار چشامو و.... غوغا دست رو گذاشتم اریاخت یب دستمو_مهام

 ..... غوغا زدمیم صداش یبم و خمار یصدا با و

 .....شدیم تر صیحر و زدنم صدا ب کردینم توجه

 

 چوچولش رو دستمو و کردم دهنم لبمو زد صدا اسممو ک خمارش یصدا با:غوغا

  دادمیم تکون و گذاشتم

 

 کردم اروم دستمو حرکت هوی، دادمیم تکون محکم و دادم سرعت دستم ب

 کی اروم و دمیکش واژنش ال فاکمو انگشت دم،یمالیم چوچولشو اروم

 

 تو محکم و کردم تر تند انگشتمو حرگت چرخوندم،یم و کردم واژنش داخل انگشتمو 

 .. و زدمیم تلمبه واژنش

 

 جووون اههه اه:غوغا_

 

 اههههه یلعنت آخ_مهام

 



 ، دمویکش دراز الپاش ، دادم فاصلع هم از پاهاشو و کردم تر تند دستمو حرکت:غوغا

 ناز رو دمیکش زبونمو

 

 مک چوچولش ب کردم،یم کشیتحر و زدمیم چوچولش ب زبونمو نوک ، سشیخ 

 کرد ناله و زدم یقیعم

 

 تر تند زبونمو چرخوندم،حرکتیم واژنش یتو اروم و بردم واژنش داخل زبونمو نوک

 ...و مالوندمیم چوچولشو همونطورم کردمیم جلب عقب واژنش تو و کردم

 

 آخ بسهههه غوغااا_مهام

 

  نشستم الپاش کردمو باز ،پاهاشو نشوندمش خوردم،یم الپاشو سرهم پشت:غوغا

 ب بدنمو و دمیمالیم بهش خودمو

 

  کردیم ترمون هات و خوردیم.بهم الپامون یسیخ دم،یکشیم بدنش 

 ادیز و سرعت ک میکردیم ناله دو هر

 

 .میشد ارگاسم دو هر و بهش دمیکش محکم خودمو الپاش یسیخ حس با و کردم 

 دمیکش دراز خان یرو و کرد لرزش ب شروع پاهام بود دومم ارگاسم ک نیا خاطر ب

 شدم لش بغلش تو و کردم اش شهیهم از خمارتر و حالیب یچشا تو ینگاه و

 

 .... بدنمو یغوغا کردیم اروم غوغا بدن ینیسنگ_مهام

 .... گرفتمش بغلم محکم

 .... موهاش کردن ناز ب کردم شروع و

 .... گفتم اروم گوشش کنار بردم لبمو

 ️❤دارم دوست



 .......برد خوابم یک دمینفهم و

 

 و کردم نگاه ، اش بسته یها چشم ب و دیلرز دلم زد گوشم کنار ک یحرف با:غوغا

 رو  وار نوازش دستمو

 ...لب ریز و زدم گردنش ریز یا ،بوسه دمیکش اش گونه 

 

 ️❤دارم دوست منم: غوغا_

 

 .رفتم خواب ب و بستم چشامو و کردم بغلش: غوغا

 

 .... کردم باز اروم چشامو تنم ینیسنگ حس با_مهام

 .... بخورم تکون تونستمینم

 .... دهیخواب روم لخت غوغا دمید اومدم ک خودم ب

 ... کمرش رو گذاشتم دستمو

 ....روش زدم مهیخ و... نیزم گزاشتمش و گرفتم کمرش از.... بود خی تنش

 .... کنار دادم صورتش رو از موهاشو اروم

 ..... بردمیم موهاش یال دستامو نوازشگر و

 ....ییبایز همع نیا ب زدمیم لبخند و

 .... دشیسف و صاف پوست و گونش رو دمیکش انگشتمو

 .... زدم شیشونیپ ب ییا بوسه و کردم کینزد شیشونیپ به لبمو

 .....بهش زدم زل خمار و کرده پف یچشا با و

 

 اخه داشتم، دوسش یلیخ ک یا بوسه شدم، لذت غرق میشونیپ ب یا بوسه حس با:غوغا

 بود، مقدس برام عشقم توسط اونم دنیبوس نوع نیا

 



 کردم باز چشامو اروم خان نگاه ینیسنگ حس با ارامش، از مملو هوس، و یهو از دور 

 .خمارش یچشما تو زدم زل خمار یچشما با و

 

 خجالت یکم لختم بدن رو نگاش شدن قفل وبا رفت تر نییپا و گرفت چشمام از نگاهشو

 ...و زدم صورتش ب یا ضربه ؛ بپوشونم بدنمو تونستمینم اما دمیکش

 

 بس یچرون چشم پرو بچه:غوغا_

 

 ....یدار یخوشگل بدن...گفتم زدمو یلبخند_ مهام

 ....یخوریم سرما داخل میبر پاشو

 .... سمتش گرفتم دستمو

 .... دستم تو گزاشت دستشو

 .... پاشو یاعلی زدم لب

 ..... داخل میرفت و میشد بلند

 ....گرفتم دوش و حموم تو دمیپر و اتاقم سمت رفتم من

 ..... حمام نهیا تو از انداختم صورتم ب ینگاه

 .... بود شده نامرتب موهام

 پشت و کنارا و موهام کردن مرتب و اصالح ب کردم شروع و برداشتم غیت و یچیق

 .... گرفتم خط گردنمو

 .... زدم مو سوروم و کردم خشک موهامو و رونیب حمام از زدم گرفتم ک دوش

 .... دادم حالت و

 .... زنمیم رو سورمه ب افتاد چشمم

 ..... کردم اهیس چشامو و برداشتم رو سورمه

 ....شدیم یوحشتناک زیچ ی یمشکل و خمار و دهیکش یچشا حالت

 .....بود متنوع و قشنگ یول



 زیم پشت شدم لش  گردنم بع زدم تندمو عطر و دمیپوش ممیورزش شلوارک و تاپ

 .....خواستیم قهوه فنجون ی دلم بیعج.... کارم

 

 و کردم کنترل خودمو خب اما شدم زده ذوق دلم تو یکل کرد بدنم از ک یفیتعر با:غوغا

 .میرفت خونه سمت ب و گذاشتم خان دست تو دستمو ، باشم مسلط خودم ب کردم یسع

 

 اومدم حمام از و گرفتم دوش رفتم اتاقم حمام طرف ب هم من و رفت اتاقش ب خان

 کردم اهیس و دمیکش سورمه چشمامو و زدم یقرمز لب رژ ؛ رونیب

 

 ب قرمزمو ریز لباس ست تر، روشن چشام رنگ و شدیم شتریب سورمه با چشام برق 

 یریحر قرمز تاپ همراه

  دمیپوش نیج کوتاه شرتک و دمیپوش

 

 شونه یرو سیخ موهامو و زدم ادکلن و انداختم سمویسرو و بستم پام مچ ب خلخالمو و

 .رفتم نییپا طبقه ب و کردم رها ام

 

 ...خان دنید با و رفتم اشپزخونه ب دمیشن ک ییباصدا

 

 ؟یخوایم یزیچ:غوغا_

 

 .... سمتش برگشتم هوا یب غوغا یصدا با_مهام

 ....شد نگاش قفل نگام و

 .... بود شده تر ناز چقدر بود کرده شیارا

 .... شیبخور فقط یداشت دوست

 ..... زدم لب و چرخوندم دندونام دور زبونمو اومدم خودم ب

 .... سین گردمیم یهرچ جوشم قهوه دنبال اوم



 .... نیگذاشت کجا

 ..... کردمیم صحبت غوغا با همزمان و گشتمیم نتارویکاب تک تک

 اوپن از حرکت ی تو دیرسینم دستم هم باز بلندم قد وجود با ک بود باال اون تیکاب ی

 .....باال رفتم

 

 مثل هوی ک بودم شده رهیخ بهش نطوریهم کردینم داشی،پ بود جوش قهوه دنبال:غوغا

 ...و کردم صاف صدامو ، اوپن یباال رفت یعنکبوت مرد

 

 عیقیحق نگو یکارتون تیشخص یعنکبوت مرد کردمیم فک االن تا اومم:غوغا_

 

 ...و کردم بهش یا اشاره:غوغا

 

 .جاست نیهم یعنکبوت خان:غوغا_

 

 .... بخندم ای کنم اخم دونستمینم زد ک یحرف با_مهام

 سیخ پام ریز کنم باز نتیکاب در  اومدم شد پرت حواسم و کردم اخم با همراه ییا خنده

 .....خورد سر پام و بود

 

 خورد و خورد سر پاش هوی و زد اخم با یحاک یلبخند بهم و کردیم نگام داشت:غوغا

 ...و زدم زل بهش ونگران نشستم کنارش رفتم طرفش ب و دمیکش یغیج ، نیزم

 

 ؟یخوب خان: غوغا_

 

 .... شدم نیزم پخش_مهام

 ��شتت دنیخند ب کردم شروع و

 .... گفتم و غوغا یچشا تو زدم زل و سرم ریز گذاشتم دستمو لکسیر یلیخ



 :|شد رگ ب رگ کمرم فکنم

  

 خوردم جا حرکتش از ، کرد دنیخند ب شروع هوی ک کردمیم نگاش ینگران با:غوغا

 ...و کردم یظیغل اخم هوی

 

 یخندیم غش غش بعد یکنیم نگران و من متاسفم واقعا:غوغا_

 

 رهیخ چشاش ب و بغلش تو افتادم و دیکش دستمو ک بشم بلند کنارش از خواستم:غوغا

 ...و شدم

 

 ؟یشد وونهید:غوغا_

 

 .... ذهنم تو اومد یشوم یفکرا چشاش تو زدم زل_ مهام

 ....زدم لب و گرفتم خودم ب مظلوم افهیق و باال دادم ابرو ی

  کمرم آخ آخ

 ییییلعنت

 

  داره درد گفت و گرفت کمرشو هوی ک بودم غرق اغوشش یگرما تو:غوغا

 ...و گذاشتم دستش رو دستمو و شدم بلند روش از زده شک

 

  کنیم درد ؟کجاتیخوب خان:غوغا_

 کن؟یم درد کمرت یکجا ، من ب بگو

 باتوام خان نیبب ؟منو یبلندش یتونیم

 

 .... بغلش تو انداختم خودمو_مهام



 ...گفتم رونویب دادم نفسمو کردم کینزد گوشش ب لبمو

 چشاش تو زدم زل سیف تو سیف روش ب رو اوردم  صورتمو.... ندارم درد گید االن

 ....کن یدلبر کمتر گفتم

 

 اون دمیپر اوپن رو از شدم بلند و کردم نثارش یچشمک با همراه یرنگ کم لبخند

 .... طرف

 .....کارمند خانم برام اریب قهوه فنجون ی زدم داد و کردم یط هارو پله

 

 قهوه و شستم دستامو داد، قهوه دستور خان لحظه همون ک شدم بلند نیزم یرو از:غوغا

 ولرم اب فنجون کی و برداشتم ینییپا نتیکاب از و جوش

 

 یرو کردم اضافه اون ب قهوه یخور سوپ قاشق کی و ختمیر جوش قهوه داخل و 

 کردم مخلوط رو قهوه و اب و گذاشتم میمال حرارت

 

 خاموش رو شعله قهوه اومدن جوش بعد و کردم شتریب رو شعله و گرفتم میتا قهیدق کی

 .کردم

 

 شکر ، ختمیر فنجون داخل و برداشتم و جوش قهوه و گذاشتم ینیس داخل رو قهوه فنجون

 و گذاشتم براش هم پاش

  رفتم اتاقش ب و برداشتم رو ینیس

 ...و ستادمیا اتاقش در دم

 

 خان:غوغا_

 

 !جان_مهام

 .... داخل ایب

 .....داخل اومد



 ....عقب رفت قدم ی زمیم رو گذاشت رو قهوه ینیس 

 .... گفتم کردمو باز لب 

  جانم یمرس

 ?غوغا زدم صداش بره ک برگشت

 

 صداش دوبارع داشتم دوست کردم، تعجب دمیشن خان زبون از ک و جان کلمه:غوغا

 جان بگ بهم و بزنم

 

 ع؟یچ ها یباز یا عقده نیا نچ نچ:وجدان

 

  ها حرف نیا از و دارم دوست بودم دهیشن ادیز نبودم یا عقده اومم:غوغا

 نیا ،یا گهید زیچ یشنویم یک زبون از ک نیا و بود زیچ ی دشیشن اما

 

 دنیشن جان حسرت بودم شده زده حسرت بودم نشده یا عقده بود سرد باهام خان ک قدر 

 عشقم زبون از

 بود نیریش حسرتشم بود جالب

 بود نیریش بود مربوط خان ب ک یزیچ هر اصال

 

 دشیکش سورمه خمار یچشما از صمویحر نگاه اجبار ب و گذاشتم زیم یرو رو قهوه

 و برگشتم صداش با ک رفتمیم در سمت ب و گرفتم بود کرده دار سگ نگاشو بدجور ک

 تو زدم زل

 کردم نگاش منتظر هاشو چشم 

 

 .....نیبش کردم اشاره بهش عقب دادم زمویم جا یصندل پام با_مهام

 



 با لحظه هر که ییبودم،چشما رهیخ چشماش ب و نشستم یصندل یرو حرف یب:غوغا

 خمار نگاه اون ب باختمیم خودمو و کردمیم قمار دنشونید

 

 هم یرو پامو و رفتم فرو میجد و مغرور جلد یتو و اومدم خودم ب خان یصدا دنیباشن

 کردمیم نگاش یسوال و کردم قالب هم یتو دستامو و انداختم

 

 .... بود باز هم از پاهام بودم نشسته پسرونه حالت و.... یصندل رو دادم لم_مهام

 .... زدم لب غوغا ب رهیخ و گذاشتم چونم ریز دستمو هی

 .... بدع من ب کارتتو شماره

 ...دارم الزم االن نیهم

 

 

 ...و باال دادم ابرومو یتا ی:غوغا

 

 ؟یخوایم یچ برا اووم:غوغا_

 

 .... زمیبر حقوقتو خوامیم_مهام

 ..منتظرم

 

 ندارم الزم فعال خب اومم:غوغا_

 

 .... کارمند خانم گفتم زدمو یپوزخند_مهام

 .... ندارم الزم زینر حقوقمو گینم کارش صاحاب ب کنهیم کار جای یوقت ادم

 ... میندار... و ندارم الزم خامینم پ بدم کارمندامو حقوق ماه سر موظفم من

 .... کنمیم عمل فمیوظ به من یول یجو تو زیبر برو



 عیسر اریب کارتتو برو پاشو

 

 کن ادداشتی یاوک:غوغا_

 

 .... یحفظ کالیبار_مهام

 ..... بگو جانم

 

 ..و کردم مرور ذهنم تو رو شماره:غوغا

 

 4853 9972 6037: ...غوغا_

 

 ..... کردم داشت ادی من و داد بهم کارتشو شماره_مهام

 ....کن صبر لحظه هی گفتم بهش رو

 .... آپ افزار نرم تو رفتم عیسر

 ....کردم کارت ب کارت و

 ....خوردم قلوپ هی برداشتم قهوه فنجون

 .... زدم لب بهش رو و

 .... یبر یتونیم

 ....قهوه بابت ممنون

 

 ...و شدم بلند یصندل یرو از:غوغا

 

  خواهش:غوغا_

 

 ..و برگشتم هوی و رفتم در سمت ب:غوغا



 

 کن؟ینم درد واقعا کمرت اومم:غوغا_

 

 .... گفتم لبم رو لبخند با و روهم انداختم پامو_مهام

 ?باشم سوسول نقدریا خورهیم بهم

 ��برام بود نرمش نشد میکار زمیعز ن

 

 ... و انداختم باال یا شونه:غوغا

 

 .فعال یخوب ک شکر اومم:غوغا_

 

 کردم، فک نیا ب نشستم تخت یرو ، رفتم اتاقم ب و شدم خارج خان اتاق از:غوغا

 بود جالب ، زنینم قلبم کردم حس نیم ی نیزم افتاد ک یا لحظه

 

 دل شد، ثابت بهم امروز اما دادمیم صیتشخ یراحت ب یباز تا و قتیحق ، بودم گریباز 

 .یگریباز و استاد هر ب دارع یبرتر و یگریباز ن شناسیم یباز ن عاشق

 

 پول مقدار ب باتعجب و کردم بازش یجیمس دنیباد و برداشتم زیم یرو از مویگوش

 .بودم زده زل یزیوار

 

 شدینم باورم ، باشم نکردع اشتباه ک شمردم صفرهارو دوباره و دادم قورت دهنمو اب

  باش کرده زیوار پول حسابم ب ونیلیم5 خان

 

 ...و زدم ضربه دستم کف ب میگوش وبا گرفتم یگاز لبم از

 



 هم ک دعینم اجازع غرورم ستمین ک ریبگ صدقه من برگردونم شترشویب دیبا نچ:غوغا_

  سرپناه هم بده خرجمو

 

 شدع باورش ک نیا مث بده پول تومن 5 بهم بعد کنم،ینم براش ک هم یخاص کار

 .کردع حساب یکارمند حقوقمو کارمندم

 

 .برگردونم بهش دیبا ارع

 

 ....غوغا رفتن با_مهام

 ....بود اومده واسم ک یلیمیا به خورد چشمم و کردم باز تاپمو لپ

 

 .... کردم بازش و شدم لیمیا وارد

 .... کردمیم فکر راجبش و خوندمیم بودن فرستاده برام ک یمتن قیدق و

 .... بود تجاوز راجب متن

 

 (یزور)عنف ب تجاوز

 ...کردیم یفروش تن پدرش اجبار ب ک ینوجوان دختر

  

 مرد و کشمتیم ینکن گمیم یکار ک کردهیم دیتهد دخترشو درامدش یبرا پدر یعنی

 .... کردنیم یدراز دس دختر ب و خونه اوردهیم روییها

 

 .... بودن نینش هیحاش گف شهیم تهران شهر نییپا یها محله از یکی تو

 ها هیهمسا از یکی تا کنهیم سکوت پدرش از ترس بخاطر دختر نیا و

 



 بوده یناش یلیخ دختر پدر کییاونجا از و شهیم نایا خونه داخل یمشکوک زیچ متوجه 

 یبرا و فهمهیم ماجرا نیا من قیرف ک بکنن یاقدام نداشتن جرات و دنیترسیم ازش همه

 .... کنهیم لیمیا من

 

 ..... دادمیم فشار خشم شدت از دستمو قهوه فنجون خوندمویم جز ب جز ینجوریهم

 ..... شکست دستم تو فنجون و

 

 ..... بودم شده رهیخ جای ب من و ومدیم خون دستم از

 .... بگم دیبا یچ دونستمینم

 ..... کنم فکر, کنم فکر داشتم ازین فقط

 .... باشه کفتار اون بند در بزارم تونمینم

 .... منچه ب بگم و کنم سکوت تونمینم

 

 ....کمه آبم کمه نونم

 .... بشونم اهیس خاک ب ویعوض کهیمرت اون دیبا.... کنم کمکش دیبا

 .... جامعه نیا تو دنیر ک بهشون لعنت

 

 بدبخت گروید یکی تا کرد میعق دیبا نارویا.... ندارن شدن پدر اقتیل ک یضیمر یادما

 ... نکنن

 ..... میشونیپ ب زدم دستم کف با دمیکش یهووووف

 ....بستم چشامو و

 

 کردم رها هام شونه یرو و زدم شونه موهامو ستادمیا نهییا یجلو:غوغا

 .کنم جمع موهامو تا برداشتم موهامو کش

 



 و شدیم خراب باالش و کردمیم جمع سرم یباال موهامو رفتمیم در سمت ب ک نطوریهم

 .شدم موهام بستن الیخیب و دمیکش یهوف و شدم یعصب

 

 شدم خان اجازع منتظر ، زدم در ب یا ضربه و ستادمیا در یجلو دمیرس خان اتاق ب

 ، دمینشن ییصدا اما

 

  

 کردم باز و در اروم و شدم نگران ، دمینشن ییصدا هم باز و زدم در ب گید یا ضربه

 زدم زل بهش هراسون و نگران و رفتم سمتش ب شتاب ،با خان یخون دست دنید با اما

 ...و

 

 ؟یخون دستت چرا خان شدعی؟چیخوب خان:غوغا_

 

 .... غوغا یصدا و در شدن باز با_مهام

 ... بهش زدم زل و کردم بلند سرمو اروم

 یمسکن صداش,چشاش تو... گرفتمیم اروم کردمیم نگاش یوقت ک داشت یچ دونمینم

 .... دارم یدرد مهام منه کردمیم فراموش ک بود

 ... لبام رو اومد یلبخند اگاه ناخود تمیعصبان وجود با

 ... نشده یزیچ جانم ن.... زدم لب اروم

 .... دستم ب کرد اشاره

 .... میخون دست ب شدم رهیخ گرفتمو چشاش از نگامو

 .... گفتم اومدم خودم ب هوووی

 .... شد نجس زیم یوا یا

 ...... ادیب بند خونش دستم رو گذاشتم برداشتم یکاغذ دستمال چندتا پاشدم هول

 

  شد زیم کردن زیتم مشغول و برداشت یدستمال و شد بلند شتاب با:غوغا



  کردمیم نگاه حرکاتش ب تعجب با

 کمک جعبه رفتم اشپزخونه سمت ب و شدم خارج اتاق از باسرعت و اومدم خودم ب هوی

 و رسوندم خان اتاق ب خودمو و کردم یط هارو پله تند تند و برداشتم رو هیاول یها

 نگاهش و انداختم اتاق زباله سطل داخل و گرفتم ازش هارو دستمال و ستادمیا کنارش

 ... یاروم لحن با و کردم

 

 کنم پانسمانش دیبا ارین فشار دستت ب عیکاف:غوغا_

 

 ... نخوردم ک ریشمش زخم... خوادینم پانسمان بابا ن_مهام

 ....شهیم خوب رمیگیم دستمال با کمی

 

 ...و دمیکش لباسشو و کردم نگاه بهش:غوغا

 

 .بشع پانسمان زخمت دیبا نباش حرف ششیه:غوغا_

 

 ... و کردم اشارع کنارم ب و نشستم تخت یرو:غوغا

 

 کنم پانسمان زخمتو امیب بشورم دستامو من تا نیبش نجایا ایب:غوغا_

 

 ... کنارش نشستم_مهام

 .... کردمیم نگاش بود پانسمان حال در ک دستم ب توجه بدون

 غوغا یهمسنا ک یدختر... افتادم دختر اون ادی هوووی....کردمیم نگاش فقط

 .... بهم ختیریم روانم....بود

 .... کردیم وونمید کنه یدراز دست غوغا ب یکس نکیا تصور یحت

 ....خودم تو رفتم توهم کردم اخمامو

 



 ، نشستم خان کنار و برداشتم رو هیاول یها کمک جعبه و شستم مرتبع چند دستامو:غوغا

 تا دادم فشار زخم یرو محکم دست کف با و برداشتم لیاستر گاز و کردم باز رو جعبع

 .رمیبگ شویزیخونر یجلو

 

 کردم کمتر یکم دستمو فشار بود دردش از نشان و شد جمع خان چهره

 

 توجه با و باشع نزده رونیب ازش خون نمیبب ک کردم دقت گاز ب  و داشتم نگه نیم10

 شیزیخونر دمیفهم اون ب

 

 بردارم رو گازها ک نیا بدون شده، قطع 

 ...و کردم نگاه بهش زخمش پانسمان از بعد و کردم یباندکش دستشو

 

 ندارع؟ گزگز حالت دستت:غوغا_

 

 .... باال اوردم سرمو_مهام

 و شونش رو گذاشتم سرمو سوالش ب دادن جواب بدون... بهش زدم زل خمار یچشا با

 ....بستم چشامو

 

 فاصلع یکم و برداشتم شونم رو از سرشو اومدم خودم ب کردم تعجب حرکتش از:غوغا

 پام یرو سرشو و گرفتم

 تر جذاب چشاشو ک بلندش یبادبزن یها موژه اون با ک اش بسته یچشما ب و گذاشتم 

 .شدم رهیخ بودن کرده راتریگ و

 

 ک کردمیم فک نیا ب و کردمیم یباز موهاش با و بردم موهاش تو دستمو ناخوداگاه

 .بود نیریش چقدر باخت نیا جهینت

 

 خان، یها چشم و خان ب یباخت



 .باشم خان نیا بازنده اخرعمر تا خواسیم دلم بیعج و

 

 ... پاش رو گذاشتم سرمو_مهام

 .... پسرونم کوتاه یموها تو بردیم دست همزمان و

 .... بود یناب و خوب حس چه

 ..... کردنیم نوازش موهامو و بابام و مامان زانو رو زاشتمیم سرمو افتادم امیبچگ ادی

 .... بود شده تنگ براشون دلم چقدر ک آخ

 ....خورد سر چشمم گوشه از یاشک قطره

 

 خورد سر چشمش کنار از یاشک قطره ک بودم شده رهیخ بهش:غوغا

 کردم پاک رو یبعد اشک قطره و بردم چشمش سمت ب اروم دستمو

 دمیبوس چشمشو و شدم خم روش ناخوداگاه

 

 ....زمیبر اشک شتریب و شتریب شد باعث چشام رو لباش یگرم_مهام

 ....دمیکش و گرفتم مشتم تو داشتم ک یقرار یب شدت از لباسشو و

 

 بودم شدع رهیخ بودن گذاشته مسابقع هم با ک ییها اشک ب تعجب با:غوغا

 . زعیبر اشک نطوریا من غرور بت بود شده باعث یچ ینی

 

 دستش تو لباسم شدن مشت حس با

 دمیبوس شویشونیپ و زدم مهیخ روش دمیکش دراز کنارش و برداشتم پام رو از سرشو

 ...و دمیبوسیم موهاشو یرو و گذاشتم ام نهیس یرو سرشو

 

  ششیه:غوغا_

 



 ..فشردیم گلومو یبد بغض و کردمیم نوازش موهاشو:غوغا

 

 .... ختمیر اشک کجا بار نیاخر سین ادمی اصال... نبودم یفیضع ادم_مهام

 .... بجاش و کم یول کنهیم سبک ادمو هیگر

 

 دادم وا امروز یول بود دهیند اشکامو یکس تابحال ک مهام منه خودمو نکردم درک اصال

 .... دختر هی نگاه ب

 

 بدون,اخم بدون... بودم میواقع خود.... ختمیریم اشک یدلواپس چیه بدون آغوشش تو

 ..... مغرور بدون خشم

 

 .... غوغا یاشک یچشا ب خورد گره نگام کردم باز چشامو

 مردم؟ من مگ یکنیم یاشک قشنگتو یچشا چرا گفتم چشاش رو دمیکش دستمو

 

 ... و دمیچ لب زد ک یحرف با:غوغا

 

 ک کنمینم هیگر ،منمیزنیم عیحرف چ نیا خدانکنع:غوغا_

 

 ه؟یچ آب پس اهان... گفتم گرفتمو فکر حالت و کردم ییا خنده زیر_مهام

 

 زدم چپ یعل کوچه ب خودمو اما کردم عیگر شدم متوجه هام چشم سوزش حس با:غوغا

 ..و گرفتم یمتعجب حالت کنم تشیاذ ک شد فعال درونم کرم و

 

 ؟یزد توهم نکردم یکار من ؟واال عیچ یچ اب:غوغا_

 

 .... گفتم باال دادم ابرومو تا ی_مهام



 .... نمیبب واستا کو

 ....روش شدم زیخ مین

 ... گفتم گوشش کنار کردمو کینزد صورتش ب صورتمو اروم

 .....یکن هیگر نمینب گید

 

 و کردم اخم و عقب دادم هلش و شدم موذب گوشم کنار هاش نفس یداغ حس از:غوغا

 ...و گرفتم خودم ب یطلبکار ژس

 

 یکن هیگر نمینب گید:غوغا_

 

 .... کردن سرفه ب کردم شروع راه اون ب زدم خودمو_ مهام

 کردمیم سرفه فقط دهنم جلو گرفتم دستمو

 

 ب کردمیم نگاش نگران کرد کردن سرفه ب شروع ک کردمیم نگاش نطوریهم:غوغا

 ...و زدمیم ضربه پشتش ب و اومدم خودم

 

 اب براش ک شدم بلند شتاب با تخت یرو از ارم،یم اب برات االن باش، اروم:غوغا_

 ... هوی ارمیب

 

 .... خودم سمت دمیکش دستشو_مهام

 .... روم افتاد

 .... روش اومدم چرخش ی با

 .... گفتم قرار یب و لباش ب زدم زل یسانت مین فاصله از و روش زدم مهیخ

 ... شهیم خوب لبات با من بد حال

 ... شهیم اروم لبات با ارومم نا دل

 ... شهیم رابیس لبات با عطشم



 .....خورد گره بهم ابروهام بستم چشامو شدم نااروم دوباره

 

 حرفاش و یناگهان حرکت با:غوغا

 ای خوابم دونستمینم و گرفتیم شدت قلبم تپش حرفاش واژه هر با ، بودم کرده تعجب

 ال؟یخ ای قتیحق خان یحرفا نیا ؟!!داریب

 

 ..زدم لب اروم و دمیکش لبش یرو وار نوازش و بردم لبش سمت ب انگشتمو

 

 بوسه با چ ، صدات با چ ، حضورت با ،چ تو با شمیم مست هوا با و هوا یب:غوغا_

 ....لبات لمس با کن نگات،مستم با چ ، هات

 

 رو لبامو و کردم حلقه گردنش دور دستامو دمیکش خودم سمت ب لباسشو قرار یب:غوغا

 گذاشتم لباش

 .دمشیبوس اروم

 

 .... کردمیم وونمید لباش یداغ_مهام

 .... ششویا قلوه و سرخ یلبا خوردمیم قیعم و سرش طرف دو گذاشتم دستامو

 ... بود داده اتاق ب رو یزیانگ دل یملود لبامون ملوچ ملچ

 

 .... شدمینم ریس خوردمیم یهرچ

 .... کردم یخال غوغا یلبا رو... و امویخورد اعصاب,امویقراریب تمام

 .... من مرده صاحاب قلب نیا شدیم اروم, اروم اروم و

 

 .... لبامون نیب اومد کش دهنمون بزاق ک دادم فاصله لبش از لبمو

 ... بستم چشامو و شیشونیپ ب چسبوندم مویشونیپ

 



 ....وجودمو کردیم اروم و بود یشراب چون ک لباش مست بودم شده مست

 

 و... کردم نگاه چشاش شب اسمون ب:غوغا

 

 حرفامو ذهنم یتو کرد،یم یباز موهام با و بود اش نهیس یرو سرم سکوت یتو:غوغا

 نفس بهش، برگردونم شویبخش ک کنم قانعش چطور کردع زیوار ک یپول برا ک دمیچیم

 ...یاروم یصدا با و کردم صاف وصدامو دمیکش قیعم

 

 ...صحب باهات یا مسئله ی مورد در خوامیم خان اومم:غوغا_

 

 و برداشتم اش نهیس یرو از سرمو و کردم قطع حرفمو شیگوش زنگ یصدا با:غوغا

 روش ب یلبخند و کرد من ب نگاه کی و یگوش صفحه ب نگاه کی و برداشت شویگوش

 ...و زدم

 

 میکنیم صحبت بعدا بدع جواب:غوغا_

 

 اتاق از زدم شدم بلند کردمو نثارش یلبخند و دادم تکون باش یمعن ب سرمو_مهام

 .... رونیب

 .... دادم جواب تلفنمو رفتمیم راه سالن تو ک ینجوریهم

 ... داد بهم دختر و خانواده اون راجب یاطالعات بود دوستانم از یکی

 .... رانیا تو بودن پناهنده و... بودن افغانستان اهل ک پدر و دختر اون تیاصل

 .... کردمیم گوش حرفاش ب قیدق و

 .... اونجا رمیم خودم ک گفتم بهش و

 ... کنمیم یدگیرس و

 ..... زیچ هی نایا همه از تر مهم هینید و نژاد کدوم از کجاس مال تشیاصل سین مهم

 برابر در مینباش تفاوت یب کنهیم حکم تیانسان و.... میهست انسان همه ما که

 ... انمونیاطراف



 .... کردم قطع یگوش شد تموم ک حرفامون

 .....غوغا شیپ رفت حواسم ک بودم خودم تو

 

 داریب درونم کرم اتاق از خروجش با شد، خارج اتاق از و زد روم ب یلبخند خان:غوغا

 بودم شده کنجکاو یخعل یمنته نبودم یشعور یب دختر شد،

 

 نیپاورچ نیپاورچ خان خروج با ، خورد تکون شاخکام گنیم ک ییها حس همون از 

 دادمیم گوش دقت با و چسبوندم در ب گوشمو و ستادمیا در پشت و رفتم در سمت ب

 

 بره یافغان یدختر نجات ب خواسیم شدم متوجه اما حرفا همه نبود واضح

 تا من و بود خطرناک درک ب من ییتنها حاال بزارع؟ تنها منو خوادیم ینی، شدم دپرس

  رفتمیم باهاش منم دیبا شدمیم جون نصف اومدنش

 .برم همراهش منم دیبا جورشده هر خودش، ارع

 

 حالت و ستادمیا نهییا یروبرو گرفتم فاصله اتاق در از عایسر پا شدن کینزد یصدا با

 .شدم موهام کردن مرتب مشغول و گرفتم خودم ب یتفاوت یب

 

 ک کردمیم نگاش رهیخ و برگشتم خان طرف ب در بازشدن با

 

 یزیچ تو جانم زدم لب لبخند با اروم.... دادم غوغا ب نگامو و شدم اتاق وارد_مهام

 ؟یبگ بهم یخواستیم

 شنوم؟یم زمیعز بگو

 

 بگم تا نیبش:غوغا_

 

 کردمیم یباز انگشتام با ک همونطور و نشستم کنارش و نشست تخت یرو خان:غوغا

 ...و زدم روش ب یلبخند و کردم باال سرمو



 

 ک ییها کمک شهینم ستمین یمنظور یب ادم یکرد کمکم یخعل تو خان نیبب:غوغا_

 گرفت دیناد و یکرد

 

 .... چشاش ب بودم زده زل غوغا حرکات ب رهیخ_مهام

 ....دادمیم تکون دییتا یمعن ب سرمو و هم رو انداختم پامو

 

 

 زنم،یم حرفمو راست رو و رک پس کنم شاخه ب شاخه خوامینم خان نیبب اومم:غوغا_

 بهت یکرد زیوار حسابم ب حقوقم عنوان ب ک یپول اون از یشتریب بخش خوامیم من

 برگردونم

 

 .... گفتم کردمو یمکث_مهام

 ؟یستین یراض حقوقت از

 

 ب من ستم،ین یراض یادیز چون ، ن ها باش کم ک ن ستمین یراض ن قتشیقیح: غوغا_

 نایا و خرج و غذا هم یداد پناه بهم هم چون ، ین من حق پول نیا خوامیم حقوق حقم قدر

 بده حقوق حقم اندازع ب لطفا عیادیز یلیخ پول نیا هم باز بشع حساب طور هر نچ

 

 هی ک بود لذتبخش برام چقدر....لبام رو اومد یلبخند ناخودآگاه زد ک یحرف با_مهام

 تیاهم مسائل نیا ب نقدریا و معتقد ناحق و حق و ادیز و کم ب غوغا سال همسن دختر

 .... دهیم

 .... گفتم کردمو باز لب

 ?سیبق از کمتر حقت تو یعنی

 ...نیکشیم زحمت نیدار هرحال ب... دمیم نقدریهم میبق ب من چون

 ... سین ییا گهید کس خانم ملوک و تو جز من خونه تو

 ... ناحق ن بوده حق ب دادم میزیچ اگ و



 که ممنونم تو از من یباش ممنون من از دینبا تو یکنیم یزندگ نجایا یدار تو نکیا حاال

 ️❤من یبرا یکشیم زحمت و یهست

 ...شدم بلند جوابش دنیشن بدون

 ... گفتم غوغا ب رو کردمیم اماده لباسامو ک ینجوریهم و

 ... ییجای تا برم دیبا من

 ییا یلیدل هر ب اگ یول ینباش تنها شتیپ ادیب گمیم خانم ملوک ب امین شب دیشا

 بخواب کن قفل درو شب نتونست

 

 ، من با هم نایا یاشپز پس حقم از شتریب پول نیا ک دونمیم یچ ی فقط دونمینم:غوغا_

 .کنمیم کمک خونه کار تو خانمم ملوک ب

 

 ؟یاین شب ؟چرایریم کجا اومم زیچ و

 یبد خبر شینم

 

 ...اومده شیپ مهم کار ی_ مهام

 ....بدم خبر نتونم دیشا

 

 ای پروف یبرا یمکان) متحرک شنیپارت پشت ب و برداشت هاشو لباس مهام:غوغا

 رو شدم هنگ دنشید با و کرد عوض هاشو لباس و رفت اتاقش داخل(لباس ضیتعو

 من و گرفت دوش بوش از شدمیم مست ک بوش خوش ادکلن با من تعجب کمال در پشیت

 .کردمیم نگاش متعجب و رهیخ

 

 فاصلع و دادم خرج ب جسارت و ستادمیا کشینزد فاصلع در و برداشتم جلو یقدم

 ....و زدم زل چشاش تو و کردم مرتب لباسشو و کردم پر و نمونیب

 



 د؟اگیبریم فیتشر یدزد ، یبپوش یلباس نیچن دیبا ک چطور یریم ک ییجا:غوغا_

 شدم نگران و کنجکاو پوشش نیا با چون امیم بازم ک ن اگ دوس جانیه امیم منم یدزد

 میری؟.... کجا

 

 بود کرده سکوت و زدم زل چشاش ب و کردم تر کینزد فاصلمو:غوغا

 ... زدم لب و دادم فاصلع لبامو

 

 

 ؟یبد ج یخواینم:غوغا_

 

 ... بودم شده داغ کشینزد فاصله از_مهام

 .... زدم لب حرکاتش ب رهیخ و

 ... سین شما یجا رمیم ک ییجا نیا

 ... قمیرف ب زدم زنگ برداشتم مویگوش برگشتم

 ... سراغش رمیم یمشتر عنوان ب و وفتمیم راه دارم گفتم و

 .... بده قرار انیجر در سیپل مقرر ساعت سر و

 ....بمیج تو گذاشتم و کردم قطع ویگوش

 .... بودم زده یمشک تمام پیت هی

 ... یمشک نیج شلوار

 ... یمشکل بلند رهنیپ هی با

 ... یمشک یکتون یکفشا

 .... یمشک کاله با

 ... سورمه با بودم کرده اهیس چشامو کنم جلوه یعیطب نکیا یبرا

 ... زدم مردونمو تند عطر و زدم یرنگ کم رژ 

 .... گفتم غوغا ب رو کردمو یمکث در سمت برداشتم قدم



 من؟ با یندار یکار

 

 ...و کردم نگاش قیعم:غوغا

 

 باش خودت مواظب فقط ن:غوغا_

 

 ... رونیب خونه از زدم_مهام

 .... خونم یانبار رفتم سر ی بشم نمیماش سوار نکیا قبل

 .... برداشتم بشه الزمم داشت امکان ک یالزم و

 (جرم گرمو سرد سالح حمل هرچند)چاقو,طناب مثل

 ... رونیب انبار از زدم و کردم دستم برداشتم مویمشک یدستکشا و

 ... نمیماش عقب صندوق گذاشتم همرو

 .... و شدم نیماش سوار

 .... زدم در موتیر و کردم تازه ینفس

 ....خونه از رونیب زدم کردم روشن نیماش

 

 .امیب تا در دم ستیبا گفتم و گرفتم تماس اژانس با خونه، از خان خروج محض ب:غوغا

 

 ام دفترچه داخل بودم سپردع حافظم ب و بود کرده تکرار یگوش پشت خان ک یادرس

 سوار ، رسوندم در دم ب خودمو و شدم حاضر عایسر نکنم فراموش تا کردم ادداشتی

 کنع حرکت سرعت با گفتم راننده ب و دادم و ادرس و شدم نیماش

 

 ... روندمیم قدرت تمام با گاز رو پام_مهام

 ... رفتن یبرا بودم مصمم ک راه نیا داشت یچ دونمینم

 ... خطر تو کسم نیزتریعز کردمیم حس



 ?نیکنینم کمکش باش خطر در کست نیزتریعز جان اگ شما

 ... بود همجنسم یول نداشت من با ینسبت

 ... کردم روشن نمویماش کیموز

 .... کردمیم زمزمه باهاش همراه و

 ... هوا داره غم چقدر ادیم یسوز چه

 .. االن داره کم یچ ی یجا همه ساکته چقدر

 ....یهع شدن کیبار هامون هیسا رفتو دیخورش

 ... شدن کیتار وقت چ ظهر بعد پنج

 

 ... کردمیم زمزمه زدمویم فرمون به دستمو

 ....محله اون ب دمیرس نکیا تا

 ...خرابه و یمیقد یها خونه با ییا محله

 یباز یکیپالست توپ با  برهنه یپا با کوچه داخل قد مین و قد و کیکوچ ها بچه ک

 ...کردنیم

 ...کردم پارک نیماش و دمیکش قیعم ینفس

 ...نمیماش سمت اوردن هجوم ها بچه همه من نیماش دنید با

 .....هدف سمت برداشتم قدم و کردم نثارشون یلبخند

 

 رو گذشته یهوا و حال دلم ، میدیرس ک محلع ب کردیم حرکت باسرعت راننده:غوغا

  ومدیم گذشته یبو کرد،

 ومدیم میقد یها رانهیو ن ک کوچه یتو میسخت و مشکالت و دنمیکش قد یبو

 

  شدم ادهیپ و کردم حساب رو عیکرا

 خودمو اما بود انداخته دلم یتو بیعج یترس محلع یفیکث و یکیتار بود گرفته بیعج دلم

 ...و دمیکش یقیعم نفس نباختم

 



 ادم با یشد بزرگ ها محله نیهم یتو تو ک نره ادتی غوغا سین یزیچ سسیه:وجدان

 نگرون دل و یعاشق نکش، پس پا پس یکرد سر نجایا از بدتر یلیخ یها الت و ها

 ....برو یبگذر ازش ترس بخاطر ک سین یزیچ عشق یریبگ اروم تا برو پس ، عشقت

 

 با ک کردمیم رد یکی یکی رو ها خونه کردم چک و ادرس و جلو دمیکش شالمو:غوغا

 دنبال ب و انداختم زده زنگ در ب ینگاه و رفتم خونه سمت ب خان نیماش دنید

 خورد بود 64 پالک ک در، یرو نوشته ب چشمم ک بودم پالکش

 

 و کردم باز و در یال اروم باز در شدم متوجه ک رفتم در سمت ب لرزون یها قدم با

 ک ، رفتمیم راه نیپاورچ نیپاورچ داخل، رفتم خلوت اطیح دنید با و دمیکش سرک اول

 یدست دهنم یجلو هوی خوردیم پله دمیرس یا کهیبار ب

 

 و ، دمیترسیم ، گرفتم قلب تپش د،یکش خودش طرف ب شدت ب منو و گرفت قرار 

 قلقلک مشاممو ییاشنا یبو ک کردمیم یخفگ حس شدیم دنمیکش نفس مانع فرد اون دست

 ...داد

 

 صیتشخ عشقمو عطر یبو بود دیبع کردمینم اشتباه بودم مطمئن بود، خان عطر یبو

 ...ندم

 گرفت اروم دلم ، گوشم کنار صداش دنیشن با

 

 ... کردم زمزمه گوشش کنار دهنش جلو از کردم شل دستمو اروم_مهام

 ... غوغا یکنیم یغلط چه نجایا تو

 ... یستین من فکر چرا... ییپروا یب نقدریا چرا

 ...باشم توام نگران دیبا حاال

 ... عیسر نیماش تو برو اروم برگرد گفتم بهش رو و دمیکش یهوووف

 ....برم دیبا من نکن معطلم ندارم وقت

 



 ...لب ریز اروم لحن وبا اوردمین کم یول دمیترس شیعصب لحن از:غوغا

 

 ای میریم باهم االن ای پس برم، ک ومدمی،ن میبر هم با مونمیم رمینم من زعیچ اومم:غوغا_

 میبر هم با شد تموم کارت ک مونمیم

 

 برام شدن میتسل جز ییا چاره و نداشتم غوغا با کردن کل کل یبرا یفرصت_مهام

 ... نموند

 باش؟ امیب من تا بمون نجایهم گفتم بهش رو

 

 موافقت جز یا چاره میباطن لیم برخالف اما برم همراهش داشتم دوس ک چند هر:غوغا

 ...یلیم یب با و دادم تکون یسر نیهم برا نداشتم

 

 ...و زدم صداش ک بره خواس و زد یلبخند ا،بهمیب یزود پس باش:غوغا_

 

 مهام:غوغا_

 

 ... زدم لب و سمتش برگشتم_مهام

 جانم؟

 

 زدم روش روش ب یلبخند و دمیبوس کوتاه لبشو و ستادمیا پام یها انگشت یرو:غوغا

 ...و

 

 باش خودت مواظب:غوغا_

 

 ...رفتم گرفتم رامو و دادم تکون سرمو و زدم بهش یلبخند_مهام

 



 ... گرفتن رامو جلو گنده کله چندتا

 ... ستادمیا و کردم حفظ مویخونسرد

 ؟یخوایم یچ نجایا_

 

 ... شناسهیم نیبگ ستونیرئ به فرستاده منوچهر منو_مهام

 .. میمشتر

 ... کن صبر نجایهم_

 

 کامال و اوردمین ابرو ب خم هاش نوچه زیه ینگاها وجود با و دادم تکون سرمو_مهام

 ... کردمیم رفتار مسلط

 ... داخل ایب_

 

 هزارتا مواد عرق و تعفن گند یبو ک بود خرابه یجا هی داخل سمت برداشتم قدم_مهام

 ... ومدیم یکار کثافط

 

 ... ستادمیا یخاور مرد ریپ هی مقابل

 ... سمتم برداشت قدم و

 ...خوردیم بهم گندش یبو از داشت حالم

  

 فرستاده؟ منوچهر تورو که_سیرئ

 ؟یباش یمشتر یخوایم چطور یزن هی تو

 خخخ یبد یخوایم نکنه

 

 ... گفتم و هم تو کردم اخمامو_مهام

 ... دخترو اون خوامیم ساعت چند یبرا همجنسبازم من



 ...دمیم بهت میخوب پول

 

  باری ییا هفته زدم لب و گرفتم مردک مقابل اوردم در فمیک از پول دسته چندتا

 نظرت؟ هیبق چندبرابر

 

 ... دستم یپوال ب زد زل و کرد یمکث سشونیرئ

 .....و بپان رونویب ک هاش نوچه ب داد دستور

 

 رفتم، بود باز درش ک یاتاق داخل ب و رفتم باال ها پله از اروم رفت ک خان_غوغا

 بود داخلش نایا و االت اهن داشت یاوراق ب یادیز شباهت گف شیم

 دادیم نیبنز یبو شدت ب اتاق داخل و

 

 

 جمع خودم یتو و نشستم اروم صدا یب و شدم یمخف بزرگ یا یزغال یبخار پشت

 .شدم

 

 داخل ب نیهم یبرا دیدیم منو شدیم وارد یک هر مطمئنن موندمیم ها پله یرو اگ اخه

 داشتم، یبیعج ترس بشم، یمخف ک رفتم اتاق

 

 سرمو کردیم تمیاذ نیبنز یبو بشم، لرزششون مانع ک بودم گرفته بغل سفت زانوهامو 

 بودم نگرانش کردم،یم فک خان ب و فرستادمیم ذکر و گذاشتم زانوهام یرو

  داشتم یادیز دلشوره

 

 چطور من بشع بد حالش خوبع؟اگ کجاس؟حالش االن ینی فته،یب یاتفاق براش نکن نیه

 شش،یپ برم دیبفهمم؟با

 ینخور تکون جات از گفت خان اما



  

 کن ولش پس باش منم مواظب دیبا چون تربش سخت کارش برم اگ دیشا کن ولش ارع

 مونمیم منتظرش

 ادی لحظع همون کنم،یم دعا براش و

 

 دومم کالس ریدب ک افتادم یذکر 

 دستمو د،یبش اروم تا دیکن تکرار و ذکر نیا دیترسیم یوقت گفت اون ، داد ادی بهمون 

 ....کردم زمزمه لب ریز و گذاشتم قلبم یرو

 

 ....القلوب تطمئن هللا بذکر اال:غوغا_

 (دلها ردیگیم ارام خدا ادی با تنها)

 

 ....و دیچک چشمم کنار از یاشک قطره

 .باش خداجون باش عشقم مواظب

 

 لبامو و برداشتم اروم سرمو پا یصدا دنیشن با ک بودم گذاشت پام یرو سرمو:غوغا

 ..بودم بسته محکم چشامو و گرفتمیم گاز

 

 ... اومدن هاش نوچه ک بودم کهیمرت جواب منتظر_مهام

 ؟ شدیچ_سیرئ

 

 .. سیرئ یاوک تیوضع_

 

 ... قبول_ سیرئ

 ... خوامیم نویا برابر دو گید هفته یول

 



 ... زدم لب و نعششون و معتاد سیرئ نهیس تو کردم پرت پول یها دسته_مهام

 ... قبوله

 ... ایب من دنبال_سیرئ

 

 ... سرش پشت برداشتم قدم_مهام

 ... اتاق ی ب دمیرس تا

 .... گفت و داخل برم کرد اشاره من ب و کرد باز درو بود قفل در

 

 ... ساعت دو فقط_سیرئ

 

  یاوک_مهام

 .... بستم و در و داخل رفتم برداشتم قدم

 ...روم به رو دختر ب رهیخ نگام و

 

 کوچه لحن و یبم یصدا با صدا و سر یکل بعد و اومد اتاق داخل ب یفرد:غوغا

 .. گف یا یبازار

 

 گید نی،هم حال و عشق یپا خودشون اه،یس نخود یپ فرستادن رو ما ناییب تفف:مرد

  یباش نوچه

 دشمیله یچروکا و ریپ ، ها ییباال اق واس اشیحور و ها رو برو خوش نیهم تتیوضع

 .ما واس کنینم گاشین یبنداز سگ جلو ک

 خدا شکر کرمتو ییه

 

 هیچندثان اما دمیکش یراحت نفس هاش قدم دورشدن یصدا با دمییجویم هامو ناخن:غوغا

 ..  ستادیا قلبم میگوش زنگ یصدا با ک بود نگذشت

 



  نداشتم نفس زن،ینم قلبم کردمیم حس

  و کرد خی استرس شدت از دستام

 .... شدیم تر کینزد صداش ک نطوریهم مرد بود، شده حس یب

 

 نکردم صدا رو ها بچه و نکردم یقاط تا رونیب ایب اونجاس؟خودت یک:مرد

 

 یریدرگ اما کردیم دامیپ ک باالخرع دادمیم نشون خودمو دیبا دمیترس شیدیتهد از:غوغا

 کنمیم انتخاب و بد وبدتر بد نیب پس نفر ده از بهتر نفر ی با

 ام گذشته سکانس از تر سخت ن اما یسخت سکانس کنم یگریباز دیبا

  امیبرب پسش از دیبا 

 

 با ک روبروم کریپ غول مرد یرو ب یلبخند و شدم بلند سرجام واز دمیکش یقیعم نفس

 .... و زدم گذاشت شینما ب و زردش یها دندون و زد یصیحر شخندین دنمید

 

  سالم:غوغا_

  بخرنم یمفت خواستنیم کنم،اخع فرار مجبورشدم نکن نگام یاونطور اومم

 کار یمفت قد مین و قد برادر خواهر تا چند و ضیمر مادر و دارم خرج تا هزار منم

 داخل اومدم بود باز در منم برسن حسابمو یمفت یمفت بودن دنبالم کنمینم

 

 ... و برداشت سمتم ب یقدم کرد سیخ زبون با لبشو و زد یشخندین مرد: غوغا

 

 یاهیس نخود چه اونم اهیس نخود یپ فرستادن رو ما داد جوابمونو نیبب رو خدا اووف:مرد

 بانو شوما یدلبر چ جوون ،

 

 ...گفتم یخمار و گر عشوه لحن با و کردم خمار چشامو و کردم یا مستانه خنده:غوغا

 



 من با ساعت ی فقط ارزوشون ها یلیخ منم، محله ؟افسونگریدید کجاشو هنوز:غوغا_

 باشن

 

 ...و دیکش گردنش پشت یدست مرد:غوغا

 

 چند؟ حاال بخرم ناز بلدم بیعج منم اوووف:مرد

 

 ...و کردم سیخ زبون با لبمو:غوغا

 

 ؟یچ:غوغا_

 

 ساعت؟ چند برا بانو چند نازت:مرد

 

 ...و گرفتم خودم ب فکر حالت و گذاشتم لبم یرو انگشتمو:غوغا

 

 ها ین توانت در گرونم:غوغا_

 

  خرمیم چونه و چک یب باش یچ هر ین یالیخ خانم افسون باش ،یجلب چه اووف:مرد

 

 خورد کنارش اهن تکه ب چشمم  و رونیب اومدم یبخار پشت از:غوغا

 ... و گرفتم لبم از یگاز

 

 ؟یدارمیخر یمتیق هر ب:غوغا_

 

 یمتیق هر ب بله:مرد



 . بشنوم ن ندارم عادت خوامیم ک یزیچ سر شمیم کله یب ، کله یب یاس گنیم ما ب

 

 ....و دمیخند بلند:غوغا

 

 دارم دوس کله یب بیعج ، جان یا:غوغا_

 

 و شدم خم سمتش ب کم کم رفتیم عقب قدم کی اون و رفتمیم سمتش ب قدم کی:غوغا

 ...و کردم نگاه شلوارش پیز ب رهیخ و نشستم پاش ی،جلو نشست یصندل یرو

 

 کن بازش ؟یا یچ منتظر:غوغا_

 

 ...و کرد تعجب مرد:غوغا

 

 نجا؟یا اخه:مرد

 

 گمیم یچ ک یفهمیم شترعیب جانشیه کنم کار تولحظه دارم عادت ، نجایهم اره:غوغا

 

 ...و دادم یجاخال و اورد صورتم کینزد دستشو مرد:غوغا

 

 کن بازش جلو میریم من روش با گید نشد ااا:غوغا_

 

 چشم ب یا:مرد

 

 تکه بود خم سرش ک همونطور و شد بود کرده ریگ ک شلوارش پیز ریدرگ مرد:غوغا

 و زدم گردنش یرو دست با محکم یا ضربه و زدم ضربه بهش محکم و برداشتم و اهن

 ...و کردم نگاش شخندین با افتاد، نیزم یرو



 

 تو از منم کله، یب یاس ، متشیق نمیا یمتیق هر ب بشنو ن حاال:غوغا_

 .تر کله یب 

 

 با یسخت ب زدم یشخندین یطناب دنید با چرخوندم اتاق یتو هراسون نگاهمو:غوغا

 خان نمیبب شدم خم و ستادمیا ها پله یرو و شدم خارج اتاق از سرعت با و بستمش طناب

 ...ک ن ای نمیبیم اطیح یتو و

 

 کم ترسش از زنم ی که من دنید با یول بود شده مچاله خودش تو ترس از دخترک_مهام

 ... شد

 .... گفتم و زدن حرف به کردم شروع بلند نشع تابلو نکیا یبرا

 .... یهست پول اون مستحق... یصاف و دیسف بدن چ... یدختر چه جووون

 .... دیترس من حرفا با دختر

 ....کرد یمخف گوشه هی خودشو و

 .... سمتش برداشتم قدم

 ... نشستم کنارش و

 .... گفتم زدمو لب اروم و لباش رو گذاشتم انگشتمو

 ... نترس?خب کنم کمکت اومدم من سسیه

 ?هیچ اسمت

 آصفه آ_

 ?باشه بده انجام گمیم یهرکار فقط بدم نجات تورو که نجامیا من زمیعز نترس_مهام

 .... نداشتم کردن صحبت توان ترس از_آصفه

 ... کن اعتماد گفتیم بهم یحس یول

 ... زدمیم دل دل و هام گونه رو خوردیم سر چشمم گوشه از اشکام

 ... گفتم لرزون یصدا با کردمو باز لب

 ?یهست یک تو تو ت



 رسونمینم یازار بهت... نترس من از. هستم دوستت من_مهام

 ... رمیمیم دارم من من کننیم کننیم تجاوز من ب ب انیم مرد چندتا یروز_آصفه

 

 خب؟ کن اعتماد بهم... کردن ناله ب کن شروع خب یریمینم تو دونمیم_مهام

 .... کردن ناله ب کرد شروع و داد تکون باشه یمعن به سرشو

 .... بدن خبر سیپل ب ک بود موقعش کردم نگا دستم ساعت به

 .... میبر پاشو گفتم دختر به رو

 

  ترسمیم من م_آصفه

 ...تونمینم من.... کشهیم منو بابام

 

 ... گفتم گرفتمو سمتش دستمو زارمینم من_مهام

 ... کن اعتماد من به

 

 ... شد بلند و دستم تو گذاشت دستشو

 ... بود زخم بدنش همه

 .... کردنیم رفتار باهاش وانیح هی مثل درست

 ......کردم باز در و گرفتم دختر دست

 

 ،پامو ومدهین هوش ب مرد شم مطمئن ک کردم سرم پشت ب ینگاه استرس با:غوغا

 کردم، تعجب بود دستش یتو یدختر دست ک خان دنید با و دادمیم تکون سرهم پشت

 زدم بینه خودم ب شدم رهیخ دستاشون قفل ب و کردم هم تو اخمامو اومدم خودم ب

 ....و

 

 دعیترس دختر ع؟اونیچ ها یحسودباز نیا گید اومدع نجاتش ،برا بکش خجالت:غوغا_

 نکن یحسود و باش ادم پس



 ها مدت بعد یچشمش جلو روز هر ک خودت ،ین خان دل تو یزیچ چون

 .دختر نیا ب برس چ ندازعیم بهت ینگاه مین شیب و کم 

 

 بش ساز دردسر رفتنم رونیب ییهوی دیشا اخه، ادیب سمتم ب خان بودم منتظر

 

 ... ومدیم من دنبال برهنه پا و بود دستم تو دختره دست ک نطوریهم_مهام

 ...شدن سبز جلومون مردک اون یها نوچه

 .... عقب دمیکش رو آصفه و شد متوقف پاهام

 ... زدم لب و هم تو کردم اخمامو

 .... کناااررر نیبر من راه سر از

 ... دیلرزیم دستام_آصفه

 ... دیلرزیم بدنم تمام

 ... کشهیم منو دفعه نیا.. شمیم بدبخت االن... ادیم بابام االن

 .... بودم گرفته دستشو تر محکم من و داشت لرزش دختر اون یدستا_مهام

 ..... اورد خودم به منو آصفه یبابا یصدا ک

 ?شیببر یریبگ دخترمو دست یداد اجازه خودت ب ک یهست یک تو? کجا_سیرئ

 

 ... ووونیح نزار خودت رو پدر اسم شو خفه_مهام

 .. داره شرف تو صدبرابر وانیح... یندار اقتیل تو

 .... کنار راهم سر از گمشو

 .... زدن قهقه ب کرد شروع من یحرفا با مردک

 .... گف آصفه ب رو

 .... نجایا ایب_سیرئ

 ... گفتم و گرفتم تر محکم آصفه دست_مهام

 ... ادینم جایه



 ... فروشهیم منو...کشهیم منو_آصفه

 .... باش یقو فقط وفتهینم یاتفاق چیه_مهام

 ... هاش نوچه ب کرد اشاره چشاش با

 .....و من سمت اوردن هجوم همشون و

 

 ... عقب ب کردم تیهدا رو آصفه و... عقب رفتم قدم چند اونا شدن کینزد با_مهام

 ... یندار فرار راه_

 ... جلو سمت برداشتم قدم ی زدمو یشخندین_مهام

 ... کنار برو خوش زبون با زدم لب و ستادمیا جلوش خونسرد

  خخخ له له اوه_

 ... دمیترس یوا

 ...هرزه دختره

 ... شو خفه_مهام

 ... کن دور من جلو از گندتو لش کنار گمشو

 

 ... بزنه باال اورد دستشو بابام نوچه... بودم واستاده وارید گوشه لرز و ترس با_آصفه

 .... گرفتم صورتم رو دستامو زدمو یغیج

 

 ... قدرتم تمام با گرفتم دستشو_مهام

 ... زدم پاش وسط یلگد و

 ... زدیم ناله و گرفت جلوش دستشو ضربه شدت از

 ... سمتم اورد هجوم گشونید یکی

 ... گرفتم خودم ب یدفاع حالت و کردم مشت دستامو

 ... شدم طرف نهیس ب یپ در یپ زدن مشت ب کردم شروع... اروی شدن کینزد با و

 .... بود دهیورز بدن با گنده مرد هی... نخور تکون یول



 .... دیخندیم روم ب و

 ... رهیبگ منو ک اورد دستشو

 گردنشو ضربه ی با و کردم قفل گردنش دور پاهامو حرکت ی با زدمو یشخندین

 .... شکستم

 .... دادمیم فشار تیعصبان و حرص با گذاشتم دستش رو پامو و شد نیزم پخش

 

 دختر اون کینزد دستش چاقو با ک بابام یها نوچه از یکی ب  شد رهیخ نگام_آصفه

 ...شدیم

 

 ... جلو سمت برداشتم قدم_مهام

 ... چاقو کردن مهار و دادن یجاخال ب کردم شروع و

 تو کردم درد و سوزن حس بشکنم دستشو خواستمیم تا کردم قفل دستاشو شدم کشینزد

 ... پهلوم هیناح

 .... طرف یگلو ب زدم ضربه مشت با برگشتم و دادم فشار بهم درد شدت از چشامو

 .... خون پر دستم دمید اومدم خودم ب پهلوم رو گذاشتم دستمو

 ....آصفه یبابا سمت برداشتم قدم تیاهم بدون

 .... دیلرزیم خودش ب ترس از

 ... دیفهمینم خودشو حال نعشه کهیمرت

 ...شدم کشینزد خشمم تمام با

 

 ... یبر یخوایم هرجا ببرش باش نداشته یکار من ب ن ن_سیرئ

 

 ... شدم کشینزد کسشعراش ب دادن تیاهم بدون_مهام

 .... وارید ب زدمش و گرفتم دستم با گلوشو

 .... بود داده دس بهم یآن جنون حس دمیفهمینم خودمو حال

 ... دادمیم فشار گلوشو من یول کنم رهاش ک زدیم پا و دست



 ... کردم رهاش و اومدم خودم ب لحظه هی

 ... نیزم افتاد

 ... کردن سرفه ب کرد شروع و

 .... زدم لب بهش رو

 .... قانون دست سپارمتیم

 .... کنمینم الوده نجست خون به دستامو

 ... آصفه زدن صدا ب کردم شروع

 ... میشد اتیح وارد میشد خارج خونه از و

 ..... بودم گرفته پهلوم ب محکم دستمو من و

 ....و دادمیم فشار چشامو درد شدت از و

 

 گذاشته پهلوش یرو دستشو شدم متوجه ان ی ک بودم شده رهیخ خان ب نطوریهم:غوغا

 سمت ب خودمو دو با دادم دست از ،کنترلمو بود شده جمع هم تو درد شدت از چهرش و

 ...و گرفت ام هیگر هوی دنشید با و رسوندم خان

 

 بگو یچ ی خدا رو خان؟تو یگرفت پهلوتو ؟چراییشدیچ خان:غوغا_

 یلنت گعید بزنننن حرف

 

 خوب خودمو بود رفته ازم که یخون و ضعف تمام با غوغا نگران چهره دنید با_مهام

 ... گفتم گرفتمو

 ....نشده یزیچ

 ... غوغاا میبر دیبا

 ...افتادم و رفت یاهیس چشام... جلو ب برداشتم قدم هی

 

 دیپر شدت ب رنگش و خوب حالش گفت هوی شدم رهیخ خان دهیپر رنگ چهرع به:غوغا

 ...شد هوشیب و



 صورتش ب و گذاشتم پام یرو سرشو کردمیم هیگر و کردم بغلش لرزون یدستا با

 ...و زدمیم ضربه

 

 تورووخدا خااان ه ه کنمیم خواهش ازت منو نییبب خان کن، باز چشاتو ان خخ:غوغا_

 ....کن بااز چششاتو

 

 با داد،ینم نشون یواکنش اما زدمیم ضربه برصورتش و زدمیم صداش سرهم پشت:غوغا

 شدت ام هیگر سیپل ریاژ یباصدا هوی زدیم اروم ،نبضش گرفتم نبضشو لرزون یدستا

 .کردمیم هیگر و بودم کردع بغل و خان محکم و گرفت

 

 باخشم و کردند ریدستگ رو همه و ختنیر خونه داخل سیپل یادیز تعداد و شد باز در هوی

 .بودم شده رهیخ نکردن یکار داشتن اصرار ک ییها مجرم ب

 

 حالش چرا من عشق دینکرد یکار بگم و تکشون تک دهن تو بزنم داشتم دوست

 هاااا؟ ونعیگر و رونیح چرا دختر نیا دینکرد ینطورع،کاریا

 فیح ، شدینم ک فیح اما

 

 رمیبگ فاصلع خان از خواستن ازم و اومدن اوژانس یمامورا ک بود پام یرو خان سر

 .کنن چک عالئمشو ک

 

 ، بردن امبوالنس طرف ب و گذاشتن برانکارد یرو و خان کردن چک ک عالئمشو

 همراهشون منم خواستم ازشون غیوج هیگر با ک و ببندن و امبوالنس در خواستنیم

 .ببرن

 

 شویزیخونر و کردن وصل سروم خان ب رفتم، همراهشون منم و شدن میتسل باالخرع

 .کردمیم نگاش اشک با و گرفتم دستم یتو دستشو کردن متوقف

 



 و خان مویدیرس مارستانیب ب نیم چند بعد کردیم یرانندگ سرعت ب امبوالنس راننده

 .عمل اتاق بردن

 

 و بودم نشسته عمل اتاق در پشت انتظار، سالن داخل یادیز اضطراب با

 . بودم پزشکش منتظر صبرانه یب 

 

  کردنینم بودن،حرکت کرده لج باهام ها بودم،عقربه دوخته چشم ساعت ب

 دمیچشیم و مرگ لحظه ب لحظه من و

 

 ...و گرفت دستمو و انداخت بهم یمهربون نگاه بود کنارم ک یخانم

 

 برو ساعت ب شدن رهیخ یجا ب پس زع،یعز برات یخعل ک معلوم دخترم:خانم

 کن،یم اروم دلتو خودشم دعیم صبر بهت خودش بخوا، خودش از زتویعز و نمازخونه

 .کن دعا منم برا و برو یش روا حاجت ک.. انشاا دخترم برو

 

 ....و کردم پاک بود گرفته دموید یجلو ک اشکمو:غوغا

 

 نمشیبب ستمین اارنشیب بش تموم عمللش ه ه بخووونم نماااز بررم:غوغا_

 

 زنمیم صدات امیم خودم اوردنش دخترم برو تو:خانم

 

 ...و دمیکش باال موینیب:غوغا

 

 ن؟یایم واقعا:غوغا_

 

 ....و فشرد هم یرو چشماشو و زد یلبخند خانم:غوغا



 

 کنمیم صدات امیم برو زمیعز ارع:خانم

 

 ...و کردم پاک اشکامو:غوغا

 

 ممنون:غوغا_

 

 همرات ب خدا برو دخترم کنمیم خواهش:خانم

 

 شدم رهیخ نهیائ ب گرفتم وضو رفتم، مارستانیب یها سیسرو سمت ب:غوغا

 

 نیکترینزد شدع امروز و بود بهیغر روزید تا ک یفرد یبود،برا شده قرمز چشام چقدر

 .اشنام بعیغر

 

 ایدن نیا تو بمیغر بدجور تو، بدون ک اشنا، بهیغر برام بمون:غوغا_

 

 یقران و حیتسب و مهر و گذاشتم یجاکفش داخل کفشامو رفتم نمازخونه سمت ب:غوغا

 .شدم حاجت نماز خوندن مشغول و کردم تین و ستادمیا قبله ب رو و برداشتم

 

 .. ختمیریم اشک گفتمیم ک یذکر هر

 خواستمیم و خان سالمت خدا از و زدمیم هق ، کردمو سجده ، دادم ک سالم

 

 ..گفتمیم ذکر و برداشتم و حیتسب

 

 کردم خدا با کردن صحبت ب شروع ذکر، شدن تموم بعد



 اومدم دارم مشکل ک زدمیم دونمیم اومدم، رید دونمیم خداجون:غوغا

 چون اومدم ریاومدم،د باالخرع اما

 

 ازم کردم فک ، کردم قهر باهات نگرفتم، یجواب زدمو صدات مامانم یماریب برا یوقت 

 برگردوندم رو جواب در منم ،یبرگردوند رو

 

 ازت ات شکسته دل بنده من یول بزارم شرط برات تونمینم دونمیم ،یخالق تو دونمیم خدا

  کنمیم خواهش

 ببخش اتو بنده ببخش، بهم اتو بنده

 برسم تو ب بهم ات بنده دنیازبخش ک

 

 عاشقم ک بگم تونمینم هیبق ب من خدا

 عاشقمو دل نشکن شدم، ات بنده عاشق من خداااا بگم، تونمیم تو ب یول

  عشق بدون ک عاشقمو دل نزن پس

  روح بدون ادم ، روحم،وجودم ات بنده خدا ، ارویدن همه زنیم پس

 خدااا نکش خدا،منو رمیبم نزار اس، مرده

 

 مچاله دستم یتو چادرمو و کردمیم هیگر بلند بلند و گذاشتم سجده یرو سرمو:غوغا

  یرو ک یدست با و کردمیم

 و کردم نگاه شدم اشنا باهاش سالن داخل ک یخانم ب و باالکردم سرمو نشست ام شونه

 ...و زد روم ب یلبخند خانم

 

 یشد روا حاجت دخترم،پاشو پاشو:خانم

 

 و زدم یلبخند دمیشن ک یحرف با:غوغا

 .دمیخندیم و ختمیریم شوق اشک و کردم بغل و خانم شوق با



 

 ب سرعت با و دمیپوش کفشامو و کردم زیاو و چادر و گذاشتم سرجاش و حیتسب و مهر

 خنده و شدم یعصب و نگرفتم یجواب اما دمیپرس و خان اتاق شماره و رفتم رشیپذ سمت

 ..و کردم یا یعصب 

 

 یمارستانیب رشیپذ د؟شمایندار خبر شما ک یچ ینید؟یگفت یچ ههه:غوغا_

 یباش داشته اطالع یموظف

 یندار خبر من ماریب از ک یچ ینی

 لطفا ست،ین ک یچ ینی بودع مارستانیب نیهم عمل اتاق یتو بودم، همراهش من

 اتاق کدوم من ماریب دینیبب دیکن یریگیپ

 

 میندار بخش یتو نام نیا با یماریب ما خانم:رشیپذ مسئول

 

 ...مایب تیساکت چرا کجاس؟ من ماریب د؟االنیندار یییچ ینی:غوغا_

 

 غوغا:انیک

 

 ...و برداشت سمتم ب یقدم انیک و برگشتم عقب ب انیک یصدا دنیشن با:غوغا

 

 خوبع مهام دختر باش اروم ششیه:انیک

 

 سین مارتیب گنیم اومدم نمازخونه رفتم باشم اروم ههه:غوغا_

  رفتم من ک بود عمل اتاق تو مهام انیک

 ...مها بدونم خوامیم ؟من بش گم ک یش مگ بگو من ب تو ن ستین گنیم چرا االن

 



 ببرم رو تو اومدم االن منم باش اروم اس، خونه مهام ششیه:انیک

 

 ...و دادم تکون سرمو و کردم نگاش مبهوت و مات:غوغا

 

 رفته یچطور االن اوردن عمل اتاق از تازع و اس؟مهام خونه االن یچ ینی:غوغا_

 خونع؟

 

 ، خونه کردن منتقلش عمل اتاق از خروجش محض ب نایا و هیحاش مسائل یبرا:انیک

 ین مطلع انتقال نیا از مارستانیب سیرئ جز هم یکس

 .میبر فتیب راه شینیبب تر عیسر یخوایم اگ پس

 

 ...  و کردم مرتب شالمو کالفه:غوغا

 

 میبر:غوغا_

 

 سکوت و من ن زد یحرف اون ن راه تمام کرد حرکت انیک و شدم نیماش سوار:غوغا

 .شکستیم خواننده یصدا تنها و نمونیب

 

 باز و در کردم پرواز خونه سمت ب و شدم ادهیپ نیماش از عایسر دن،یرس محض ب

 دشیپر رنگ صورت به تخت یرو دنشید با ، رفتم خان اتاق سمت ب دو با و کردم

 ب و شدم رهیخ

 

 ک بود اشکام و دادم هیتک در 

 یسوال و رفتم سالن ب و کردم پاک عایسر اشکامو انیک یصدا با شست،یم هامو گونه 

 ...و کردم نگاش

 

 ؟یداشت کار جان:غوغا_



 

 ...و انداخت چشام ب یمشکوک نگاه انیک:غوغا

 

 نوشته، سینو چرک ی رو دکترش گفتم رو نایا داروهاش میتا رمیم دارم من ها:انیک

 بده بهش وقتش ب لطفا

 

 یاومد ک ممنون حتما:غوغا_

 

 بزن زنگ بهم یداشت الزم یزیچ نکردم یکار بابا ن:انیک

 

  ممنون حال هر ب باش:غوغا_

 

  ؟یندار یکار من با فدات:انیک

 

 سالمت ب ن:غوغا_

 

 خدافظ:انیک

 

 همرات ب خدا:غوغا_

 

 ..و ستادیا سرجاش هوی ک رفتیم یخروج در سمت ب انیک:غوغا

 

 غوغا فقط:انیک

 

 بلع؟:غوغا_



 

 ...و زد یچشمک انیک:غوغا

 

 باش داشته رو ما قیرف نیا یهوا:انیک

 

 ...و زدم یلبخند:غوغا

 

 راحت التیخ:غوغا_

 

 خدافظ ممنون:انیک

 

 خدافظ:غوغا_

 

 ...و رفت انیک:غوغا

 

 .ک شمیم خفه هوا یب هام، هیر یهوا چون هواشو، دارم یییه:غوغا_

 

 و نشستم تخت یرو خان کنار و کردم عوض هامو لباس و رفتم اتاق داخل ب:غوغا

 گهید ساعت 2 دیبا قایدق کردم، چک داروهاشو میتا و برداشتم شویپاتخت یرو برگه

 .دادمیم داروهاشو

 

 ...و کاشتم شیشونیپ یرو یا بوسه و کردم پاک یدستمال با شویشونیپ

 

 من دل جان دارم دوست:غوغا_

 



 و گذاشتم سوپ براش رفتم اشپزخونه ب و کردم چک سرومشو:غوغا

 یا ینخ راهنیپ و گرفتم یعیسر دوش رفتم حمام ب و کردم مرتب رو خونه

 

  یرو موهامو و دمیپوش یاب زیر یها گل با زرد رنگ ب پا ساق یرو تا 

 و زدم ،عطر کردمو رها هام شونه

 رفتم اتاقش ب و گذاشتم بشقاب داخل یاب وانیل همراه ب و خان یها قرص 

 ...زدم صداش اروم و نشستم کنارش

 

 نشد داریب هم باز زدم صداش و دادم تکونش دوباره و دمینشن یجواب:غوغا

 ...و کردم موهاش تو دستمو

 

 هات قرص وقت دارشویب خان:غوغا_

 

 بودم، رهیخ چشماش به حرف یب کرد باز چشاشو و گفت یاخ خورد ک یتکون با:غوغا

 یزندگ دنشونیند روز ی با و بودم کرده خالصه نگاش یا لهیت یتو مویزندگ ک ییچشما

 .کردمینم

 

 ...و گذاشتم اش شونه یرو دستمو و شدم مانعش بخورع تکون خواست خان

 

 تازه هات هیبخ یشد یجراح تازه اروم ششیه:غوغا_

 

 ...و تخت رو خوابوندمش و خورد داروهاشو کردم کمکش و کردم میتنظ متکاشو:غوغا

 

 .ارمیب سوپتو تا باش داریب:غوغا_

 



 .... کردم باز چشامو یجیگ و درد و سوزش حس با_مهام

 ... بود دهیچیپ سرم تو یگنگ یصدا و

 ... دمید غوغا چهره و کردم باز چشامو اروم

 یاخ و دیچیپ پهلوم تو یدیشد درد  پاشم خواستمیم تا و کردم نثارش یرنگ کم لبخند

 ... گفتم

 .... شد شدنم بلند مانع غوغا و

 ?شدیچ زدم لب اروم و کردم نگا اطراف

 ?کجاس دختر اون

 

 ...و انداختم بهش رهیخ ینگاه:غوغا

 

 کاراش ب ک ببرن و دختر  گف همکارش ب سیپل میبود ک اونجا دونمینم قیدق:غوغا_

 کنن یدگیرس

 اونجا؟ یرفت ؟چرا هیچ دختر اون موضوع فقط

 

 ... کردن صحبت ب کردم شروع و کردم سیخ زبون با لبمو_مهام

 ... گفتم و شدم رهیخ سقف به

 ... یافغانستان تشیاصل دختر اون

 ...رانیا به شدن پناهنده ک یافغانستان خانواده هی

 یمردا ب فروشنیم معشوقه ای کاال عنوان ب رو دختر یافغانستان لیقبا از یبعض

 ... بهیغر

 ... فروشهیم اونو نکنه گهیم ک یهرکار اگ بود شده دیتهد پدرش توسط دختر نیا

 ...بود باباش همسن ک یمرد ی به

 ب فروختیم دخترشو تن پول قابل در هرروز پدرش دختر اون یمخالفتا تمام وجود با

 ... خبر یب خدا از هرزه عده هی

 ...دختر ک بود نیا جرمش همه که نوجوان دختر هی



 ... کردیم اشیکار کثافط خرج گرفتیم مواد دخترش یفروش تن پول با و معتاد پدرش

 ... مرد نیا از دنیترسیم یاهال اون همه

 .... کردنیم سکوت یول دنیدیم ظلم

 ... دیرس بهم دوستانم از یکی از خبر نکیا تا

 نیا درد ب و کنم خدمت ک گرفتم مقام مردم نیهم لهیوس ب من و داره قانون کشور نیا

 ... برسم مردم

 ... کنهیم برابر چند منو تیمسئول نیا

 ... کنم کمک همنوعم ب دیبا و انسانم هم باز بودم میعاد فرد ی اگ یحت

 !چه من به هیافغان ولش بگم و نمیبش تفاوت یب تونستمینم

 مونیپش و بکشه خجالت خودش بودن دختر از یتیاصل هر با دختر اون میبزار دینبا

 ... باشه

 ...شدمینم مونیپش کارم از دادمیم دست از جونمم اگ یحت

 ... دنیم تیجنا اجازه خودشون ب مادر و پدر اسم ب ایبعض... غلطن فرهنگا از یبعض

 ... باالس گاهشیجا دختر نگرفتن ادی عده ی هنوز

 ...کنند مراقبت ازش گل دسته مثل دیبا و

 دارم یقیرف من... کشورا هیبق چه افغانستان چه رانیا تو چه... هس جا همه بد و خوب

 .... دختر ب دنیم تیاهم زارنیم چششون رو دختر خانوادش که کابل تو افغانستان تو

 ... یاونجور عدم ی

 ... هس جا همه یفرهنگ هر با بد و خوب ادم

 قانون و مذهب ب توجه با هستن گید کشور هی مال چون هاش نوچه با مرد نیا

 ...باشه اعدام از کمتر مجازاتشون میزارینم ما و... شنیم مجازات خودشون

 .... میدیم قرار روانشناسا نیبهتر درمان تحت دختر اون و... میکنیم یدگیرس پروندشو

 ... غوغااا شد راحت المیخ

 .... بخوابم اروم تونمیم گید حاال

 ....خستم یلیخ

 



 کردمیم نیتحس تشویانسا ، اش کلمه هر با و کردمیم گوش حرفاش ب دقت با:غوغا

 اساس هیپا یب تعصبات هیپا بر ک یتیشخص تشو،یشخص هم خودشو هم داشتم، ،دوسش

 بلکه نبود

 ...و زدم روش ب یلبخند و فشردم دستم تو اروم دستشو بود، تیانسان هیپا بر 

 

 رییتغ هم رو یا گهید دختر یزندگ ریمس من جز ک چرا کنمیم افتخار بهت:غوغا_

 بودم نبودم،پاک بودم زنده من االن سین معلوم یشدینم من پناه اگه ک همونطور یداد

  ، نبودم

 

 ب ممنون ، ممنونم ومدیم سرش ب یچ نبود معلوم یدیرسینم دادش ب اگ هم دختر اون

 .حضورت خاطر

 

 ....رفتم خواب به و بستم چشامو جواب بدون غوغا گنگ یصدا دنیشن با_مهام

 

 حرصم لحظه ی بود؛ رفته خواب ب و بود بسته چشاشو خان کردم باال ک سرمو:غوغا

 نیا ادی یوقت اما زدم،یم حرف خودم برا ساعت ی ک گرفت

 

 ب و کردم مرتب پتوشو و شدم قانع یهوشیب اثرات و اومده عمل اتاق از تازع ک افتادم 

  کردم خاموش رو شعله و زدم سوپ ب یسر رفتم اشپزخونه

 شد پخش یاسفنج باب ک بودم یویت یها شبکه کردن نییپا باال مشغول و

 

 چشم یویت صفحه ب دقت با و برداشتم الیپف خودم برا و زدم ذوق یرو از یلبخند

 دمیخندیم و بودم دوخته

  نیبهتر از یکی یاسفنج باب

 

 تا رفتم خواب اتاق ب کارتون شدن تموم بعد داشتم، دوسش یخعل ک بود ییها کارتون

 .بزنم خان ب یسر



 .کردم وصل اشو گهید سروم و کردم قطعش بود، شده تموم سرومش

 ...و زدم یلبخند بود شده رهیخ بهم منگ و جیگ ، دارشدیب و خورد تکون پلکاش

 

 ؟یندار الزم یزیچ:غوغا_

 

 ..خامیم آب_مهام

 

 دمیم اب بهت االن باش:غوغا_

 

 .... تخت ب دادم هیتک و نشستم و خوردم تکون جام از_مهام

 .... انداختم زخمم ب ینگاه

 بودم؟ خواب چقدر زدم لب اروم

 

 ...و نشستم اش نهییا کمد یصندل یرو:غوغا

 

 نیم چند اتاق اومدم تا یاسفنج باب نیم 15 کردم، نییباالپا شبکه نیم20 اومم:غوغا_

 یدیخواب ساعت مین مجموع گذشت،

 

 .... یلعنت آخ اوم_مهام

 یاریب سین برت و دور مسکن

 

 ؟یدار درد:غوغا_

 

 ... اره گفتم دادمو قورت دهنمو آب_مهام

 ....خوادیم تورو دنیکش ناز دلم بهانس درد... کردم زمزمه دلم یتو



 ....و گفتم ییا گید یاخ و لبم رو اومد یلبخند

 

 نشستم کنارش و رفتم سمتش ب سرعت با شد، مچاله قلبم کردم حس گفت ک یاخ:غوغا

 ...و دوختم چشم بهش نگران و

 

 کنع؟ ات نهیمعا اتیب بزنم زنگ انیک ب یخوایخان؟م کنیم درد کجات:غوغا_

 

 .... بدنش حرارت حس و شدنش کینزد با_مهام

 .... زدم لب اروم و شونش رو گذاشتم سرمو

 ....خوبه ینجوریهم ن

 

 یباز انگشتاش با و گرفتم دستم یتو دستشو و کردم جسارت نشستم، حرکت یب:غوغا

 کردمیم

 ...و دمیکش یقیعم نفس

 

  س؟سوپتین ات گرسنه:غوغا_

 ها حاضر

 

 چیه بدون زدم زل چشاش تو صورتش از کم یلیخ فاصله با و عقب اوردم سرمو_مهام

 .... یحرف

 ... لباش به دوختم و گرفتم چشاش از نگامو

 .....دمینال و بستم چشامو لحظه هی

 

 یرو دستمو و کردم مرتب موهاشو برگشتم سمتش ب کرد، درد از ک یا ناله با:غوغا

 نوازش اشو گونه ک همونطور و بردم کشینزد سرمو نداشت، تب اما گذاشتم، شیشونیپ

 ...زدم لب کردمیم



 

 دلم؟ جان کنیم درد کجات:غوغا_

 

 .... گفتم لباش ب زدم زل خمار یچشا با_مهام

 .....قرار یب دلم... دلم

 .... گفتم بردمو چشاش ب لباش از نگامو... نداره یخوش حال

 ؟یکن ارومش یتونیم

 

 رو لبامو اروم و کردم سیخ زبون با لبامو و شدم رهیخ لباش ب زد ک یحرف با:غوغا

 لباش یرو بوسه کردمیم نوازش موهاشو زدم،یم مک لباشو اروم و گذاشتم لباش

 کاشتمیم

 

 ...نشویریش یلبا خوردمیم خمار و منگ_مهام

 .... دختر نیا بود شده امیدن همه... رفتیم ادمی غم.... رفتیم ادمی درد

 ... بود شده دایپ من یزندگ تو ییهووی اش سروکله که یدختر

 ... بود جانم ارام و

 ...دردامو مسکن کردمینم ول و دمیکشیم دار کش و قیعم ینفسا

 ....قرارمو یب قلب نیمورف کردمینم ول

 

 گردنش تو سرمو زدم، لبش ب یمحکم مک و دمیکش نشییپا لب یرو زبونمو:غوغا

 دوباره گردنشو، زدمیم مک و زدم زبون گردنش، یگود تو کردم فوت نفسمو و بردم

  لباشو رو دمیکش لبامو

 ...و کردم نگاش لباش،خمار از یقیعم مک زدم،بعدیم مک

 

 دلم؟ جان یاروم:غوغا_

 



 ... زدم لب اروم شیشونیپ به چسبوندم مویشونیپ و کردم نگاش داغ و خمار_مهام

 ... یکنیم وونمید

   یکنیم وونمید یدار که آخ

 ...نباشم اروم تو با شهیم مگه

 ...نشم اروم تو بوسه با شهیم مگه

 

 ...زدم لب و شدم رهیخ چشاش تو:غوغا

 

 خمارتم شهیهم خمارم، هم ،باز مصرف نیع در ک ام یمعتاد تنها:غوغا_

 

 ...و زدم یلبخند:غوغا

 

 برات؟ ارمیب یخوریم غذا:غوغا_

 

 ....زدم لب و دادم تکون سرمو_مهام

 کردم تزایپ هوس

 

 ...و کردم اخم:غوغا

 

 عاتیما فقط یکرد عمل ؟تازهیندار لیم گید زیچ نیبب کن فک باش؟ گید امر:غوغا_

 دل جان یندار گمید انتخاب

 یکنیم استراحت بعدا و یخوریم اخرش تا ارمیم سوپتو رمیم االن نباش حرفم

 

 ... گرفت خندم_مهام

 ... خانم انتر باش گفتم کردم کنترل خندمو



 .... ن ای بگم غوغا ب شمویگرا گفتمیم خودم با و جای به بودم زده زل من و رفت غوغا

 بهتر پس همجنسم به دارم کشش من یعنی میشد کینزد گهیبهمد یوقت یول بودم مردد

 ... بگم

 .....ادیب که موندم منتظر

 

 داخل و نون و برداشتم یا ینیس و رفتم اشپزخونع ب شدم، خارج اتاق از:غوغا

 بشقاب همراه ب و نون و کردم پهن ینیس داخل زیتم یا پارچه و کردم گرم کروفریما

 .گذاشتم ینیس داخل یاب وانیل و قاشق و یخور سوپ

 

 کردم،یم حس لختم یپاها یرو و خان نگاه ینیسنگ اتاق ب شدنم وارد با رفتم، اتاق ب

 کی و کردم مرتب متکاشو ، گذاشتم یپاتخت یرو رو ینیس و نشستم تخت یرو کنارش

 

 و داشتم نگه دهانش از فاصله با و قاشق و برداشتم  سوپ قاشق کی و برداشتم دستمال

 ...و کردم اخم

 

  میندار هم اگر و اما و رشدمیس و خوامینم ،یخوریم اخرش تا:غوغا_

 

 ...و بردم لباش کینزد و قاشق نشدم یجواب منتظر:غوغا

 

 ؟یا یلفظ ریز منتظر گید بخور دلم جان:غوغا_

 

 ..یرلفظیز اول اره_مهام

 

 ...و گذاشتم بشقاب یتو قاشق و شد گرد چشام بودنش پرو شدت از:غوغا

 

 اخع ارمیب کجا از یلفظ ریز نکن تیاذ مهام عهه:غوغا_



 

 ....قبوله یداد یهرچ خودت عهده به زارمیم_مهام

 

 و کرد شکار لبامو ک ببوسم اشو گونه شدم خم و گرفتم خودم ب فکر حالت:غوغا

 ...و گرفتم شیا عضله سفت یبازو از یشگونین د،یبوس

 

 حاال بخور ؟غذاتویدار گید بهونه یلفظ ریز نمیا:غوغا_

 

 ��ایشد پدسگ آخ_مهام

 عاااااا باش

 

 ....خورد و بردم دهانش سمت ب و کردم جا سوپ قاشقو:غوغا

 ...و دمیکش لبش یرو اروم و برداشتم دستمال ، خورد کامل ک سوپشو

 

 ؟یرشدیس:غوغا_

 

 .... نکنه درد دستت زمیعز اره_مهام

 !غوغا؟ زدم صداش ک برع خواستیم کردم نثارش یلبخند

 

 ...و کردم نگاش یسوال و برگشتم سمتش ب:غوغا

 

 !دلم؟ جان:غوغا_

 

 .... بگم بهت خواستمیم یزیچ هی_مهام

 ... خودم راجب



 یکشور تو و ام یدولت مقام ی چون من برا یضعف نقطه چون دونهینم یکس انیک جز

 .... مسائل نیا دوننیم جرم و گناه ک میکنیم یزندگ

 ... یدونیم ک یباش یکس نیدوم تو گرفتم میتصم اما

 .... همجنسگرام من

 (... مخالف جنس هم دارم شیگرا همجنسم به هم)سکشوالیبا شمیگرا بگم چطور

 ...تره غالب همجنسم به شیگرا  خب یول

 فاعلم هم) ورسم و دخترونه اوقاتم یگاه دارم پسرونه لیاستا پیت وقتا یبعض)هستم استم

 (... یجنس روابط تو مفعول هم

 .نیهم

 

 ...و انداختم باال یا شونه و زدم یلبخند زد ک یحرف با:غوغا

 

 در یباش داشته همجنس ب شیگرا ک کردمیم حس راستش نکردم تعجب اومم:غوغا_

 نشدم قانع ات رشته برا اطالعاتت یگفت ک روز اون واقع

 

 چرا یکنینم اوت کام ک دمیم حق بت ک نیا و ،یحرف و گفته بدون کردمیم حست من

 مونتیپش دمیم قول یکرد اعتماد بهم ک ممنون و زد ادیفر بش سین یطور طیشرا ک

 .نکنم

 

 ... وگفتم زدم روش به یلبخند_مهام

 .....یبر یتونیم ممنون

 

 کن صدام یداشت یکار خواهش:غوغا_

 .دل جان فعال

 

 .شدم خارج اتاق از و زدم یلبخند:غوغا



 

 .... غوغا رفتن با_مهام

 .... زدم یلبخند و گذاشتم سرم ریز دستامو

 

 ....کردمیم فکر خودم با

 ... شمیم عاشق دارم گید که آخ....بازمیم دل دارم شدمیم مطمئن داشتم گید

 و پاک دل... کردمیم حس قلبشو من... شهینم اروم اون یچشا با جز چشام گید

 ...کردمیم حس معصومشو

 ..نفساشه بند قلبم ارامش

 

 .... شمیم عاشق دارم

 ...اوردیم درد قلبمو فکرشم

 

 قلب تپش شینیبیم یوقت... یدلواپسش یوقت یشیم اروم یکی جسم و روح با یوقت

 یوقت...یشد عاشق تو باش اریهوش یعنی  یحساس دورش یادما رو یوقت.... یریگیم

 ...خودش فقط... ظاهرش ن یخوایم خودش یبرا ویکی

 

 .... کردیم حسش وجودم اره

 ... ستنین یالش همه بفهمم شد باعث یکی باالخره.... هس ک خوبه چقدر

 بازم یبش عالم بد اگ یحت یطیشرا هر تحت که یواقع یادما هستن...ستنین هم مثل همه

 خوبتو درون و وجود من یبکن هم بد خودتو تو نیبب بگن کنن ارومت بازم بخوان تورو

 .... نکنه یخال اون کنن یخال پشتتو همه اگ یحت... زارمینم تنهات و... کنمیم حس

 

 ..... گهیم قلبم که باشه یهمون و نشه عوض دمید دوارمیام

 ......رفتم خلسه حالت به و بستم هم رو چشامو

 



 براش ،تا شدم بادام شکستن مشغول و کردم خشک دستامو و شستم و سوپ ظرف:غوغا

  کنم درست بادام ریش

 .بخوره سیخ تا ختمیر ظرف کی داخل هارو بادام

 

 ریدم،تصویفهمینم یچیه خوندمیم یچ هر اما بخونم، درس تا برداشتم کتابمو رفتم اتاقم ب

 چشمام یجلو خان

 ب شروع و برداشتم شعرمو دفتر و بستم کتابمو شدم کالفه کرد،یم پرت حواسمو و بود

 .... کردم نوشتن

 

 مهام یا سپردم ،جان عشقت یغوغا برسر

 مهام یا دادم ک جان قلبت، یسودا سر بر

 

 دلم و جان پرغصه، قصه مهام یا

 

 دلم نیا درد درمان و یهست تمام یا 

 

 دهمیم پنهان جان من ، عشقت برسر 

 

 .دهمیم جان از تر شیب ،من ارامشت سر بر

 

 ...زدم لب و زدم یلبخند و خوندم و شعر:غوغا

 

 خواسته و ها داشته تمام ک بش یادم م،یزندگ تیاولو کردمینم فک وقت چیه:غوغا_

 .بکنم خالصه توش هامو

 



 ب و برداشتم شعرم دفتر یال از و بودم کرده دایپ ازش اتاقش، داخل از ک یعکس:غوغا

 ...و فشردمش ام نهیس

 

 ️❤دارم من،دوست مغرور خان دارم دوست:غوغا_

 

 بعد دوهفته#

 

 ...بودم ها گل یپاش اب مشغول و برداشتم و پاش اب:غوغا

 ...رفتم فونیا سمت ب و گذاشتم کنار و پاش اب فونیا زنگ یصدا با

 ...بود دهیپوش ک کردم هام لباس ب ینگاه و کردم باز و در انیک دنید با

 

 ...و زدم یلبخند و رفتم شوازشیپ ب

 

 داخل ای؟بیخوب سالم:غوغا_

 

 گرفت سمتم ب دستشو ینیریش جعبه بود دوشش یرو تارشیگ ک همونطور انیک:غوغا

 ...و

 

 بفرما غوغاخانم سالم:انیک

 

 و داخل اومد رفتم کنار و گرفتم دستش از رو ینیریش جعبه و زدم یلبخند:غوغا

 ...رفتمیم اشپزخونه سمت ب ک همونطور

 

 ؟یدیکش زحمت چرا ممنون:غوغا_

 

 نکردم یکار ستین یزحمت:انیک



 

 ...و انداخت اطراف ب کنجکاو ینگاه نشست مبل یرو ک همونطور انیک:غوغا

 

 ک اس خونه گف زدم زنگ کجاست؟صبح ما قیرف نیا:انیک

 

 گذاشتم ینیس داخل و کردم درست نعناع ،شربت برداشتم رو ینیس:غوغا

 ظرف داخل رو ها ینیریش و

 سالن داخل ب و دمیچ یخور ینیریش 

 

 ب ینگاه و نشستم مقابلش مبل یرو و کردم تعارف و شربت و ینیریش و بردم 

 ....گفتم بود تاریگ ب ام عالقه از حاصل ک یادیز ذوق با و انداختم تارشیگ

 

 ؟یزنیم تاریگ:غوغا_

 

 ...و زد یلبخند و انداخت بهم ینگاه انیک:غوغا

 

 ؟یدار عالقه تاریگ ب اره:انیک

 

 ...و گرفتم تارشیگ از نگاهمو:غوغا

 

 تا برمیم لذت بزنن برام ک نیا از شتریب خب اما دارم عالقه یخعل تاریگ ب ارع:غوغا_

 .بزنم خودم ک نیا

 

 ....و انداخت بهم یمهربون نگاه انیک:غوغا

 



 بزنم؟ یخوایم:انیک

 

 ...و انداختم باال یا شونه:غوغا

 

 بزن سین یمشکل اگ دونمینم اومم:غوغا_

 

 و تارشیگ ک همونطور و گذاشت زیم یرو شربتشو وانیل و زد یلبخند انیک:غوغا

 ...گفت داشتیبرم

 

 یمشکل چه بابا نه:انیک

 

 ....و کرد نگاه بهم و کرد چک تارشویگ کوک:غوغا

 

 ؟یدار یدرخواست اهنگ خب:انیک

 

 ...و گرفتم فکر حالت و کردم جمع لبامو:غوغا

 

 بزن خودت یخوایم یچ هر ن:غوغا_

 

 اهنگ زدن با و کرد فک یکم انیک:غوغا

 و بودم غرق اهنگ تیب ب تیب یتو و کرد شروع انیوسفی ارش از ساده یدوست ی

  ، کردمیم زمزمه رلبیز

 

 یخوان هم باهاش و شدم انیک یصدا ریز و باال بردم یکم صدامو انیک اشارع با ک

 ...و کردمیم

 



 !؟…کردم عاشقت که ؛یدید

  کردم، ینم فکر که ؛یگفت خودت

 !بشم عاشقت یجور نیا

 !کردم عاشقت که ؛یدید یول

 ...ُمردم یم تو، واسه من؛ اّما

 …خوردم یم غصه ؛ینداشت دوسم

 !بُـــردم رو تو دل   آخــرش؛! بُردم رو تو دل   آخرش؛

 

 ....و کرد نگاه سرم پشت ب و کرد تموم و اهنگ یتمیر با انیک:غوغا

 

 شما؟ یبود کجا به به:انیک

 

 برخالف اما و زدم یلبخند خان دنید با و کردم نگاه سرم پشت ب انیک یباصدا:غوغا

 شربت براش رفتم اشپزخونه ب و پوکرشدم ، نکرد بهم ینگاه مین یحت خان باورم

 ....و زد پس دستمو ینگاه بدون اما کردم، تعارفش کردم درست

 

 .... رونیب اومدم حمام از_مهام

 ... خوردیم گوشم به تاریگ نواختن یصدا ک رونیب زدم اتاق از و دمیپوش یلش لباس

 ... صدا سمت برداشم قدم

 .... شدم رهیخ خوندنیم باهم که غوغا و انیک دنید با و

 .... شد یخال دلم ته آن هی

 ...بد حس اون و.... دلم تو اومد اور جنون تیحساس هی و

 ... ینیبدب بد حس

 .... بود کرده پر وجودمو تمام

 ... افتادم گذشته ادی باز



 .... شد مرور برام گذشته باز

 ... بزنن گندش اه

 .... هم تو رفت اخمام

 .... انیک سمت رفتم غوغا ب تفاوت یب و

 ... نشستم و

 .... زدم لب و جلوش گرفتم دستمو ینگاه چیه بدون و غوغا گرفت جلوم یشربت وانیل

 !خوامینم

 

 .... نمیبش اونجا تونستمینم

 .... کنم تحملشون تونستمینم

 .... گفتم غوغا و انیک ب کردم رو شدم بلند قرار یب دمیکش لباسمو قهی حرارت شدت از

 .... کنم استراحت اتاقم رمیم سین خوش حالم من

 ... رفتم و شدم بلند جواب دنیشن بدون و

 .... حرکاتم نبود خودم دست

 .... بود گرفته وجودمو تمام بد حس هی

 ....گلوم ب نداختیم چنگ یکی انگار و

 .... بکس سهیک ب رهیخ اتاقم داخل رفتم

 ... زدمیم قرار یب یمشتا

 .... کردمیم یخال بکس سهیک سر حرصمو تمام

 .... گرفتمینم اروم

 ...بشه یقاط باهم ینیبدب و عشق سخته چقدر

... وجودش... نگاهش... باش خودت مال فقط خوادیم دلت...یدار دوست نفرو کی یوقت

 هوووف صداششششش... صداش

 .... دلم اما گیم یزیچ کی منطقم... هیخودخواه اره



 باهم دیبا احساس و منطق گفتمیم بهش بابا.. دلمو کنم تیریمد تونستمینم.... دلم از امان

 ب بود افتاده خوره مثل بد حس اون کردینم گوش قلبم یول ینخور شکست تا باشن

 ..... جونم

 !کن گوش مهام

 .... زدن حرف ب کرد شروع وجودم بد ادم اون دوباره

 ... یریبگ حستو جلو دیبا مهام

 ... یباش یداشت دوسش دینبا

 .... انتکارنیخ همه... همن هیشب ادما همه مهام

 ... یباش نداشته دوسش گهید و یریبگ حستو جلو دیبا

 .... خدمتکارررر هی فقط خدمتکار هی فقط اون

 ... تخت رو کردم پرت خودمو و زدم قدرت تمام با اخر مشت

 ....بستم چشامو و سرم رو گذاشتم دستمو

 

 یها یانرژ تونستمیم یراحت ب بود، قرار یب و کالفه کردم،یم نگاه خان ب رهیخ:غوغا

 کنم حس درونشو یمنف

 نیا تا بود تونسته یزیچ چ دونمینم

 .کن قرار یب و کالفه و خان حد 

 

 و کردم نگاه بهش نگران سین خوب حالش گفت ک خان یصدا با و بودم فکر یتو

 با تنهاگذاشت منو و رفت اتاقش سمت ب حرف یب بپرسم شویبدحال لیدل تاخواستم

 ابهام و هامیا هزاران

 

 از زیچ چیه اما بودم لباش خوردن تکون شاهد تنها و زدیم حرف انیک رفت ک خان

 ...دمیفهمینم حرفاش

 ب اما کردمیم مرور تشیعصبان تا و خان ورود لحظه از و بودم لیدل دنبال ذهنم یتو

 دمینرس یا جهینت چیه

 ... وبس بوده دهیفا یب



 بودم گرگرفته نبود خوب حالم نداشتم، قرار و اروم چکارکنم، دیبا دونستمینم

 یصدا با ک دادمیم تکون پامو کالفه و کندمیم لبمو پوست تنها بود گذشته چقدر دونمینم

 ....و کردم نگاش منگ و جیگ و اومدم خودم ب انیک

 

 ؟یدار شده؟تب سرخ صورتت ؟چرایغوغاخوب:انیک

 

 ....و زدم یتصنع یلبخند و دادم تکون سرمو:غوغا

 

 ستین میزیچ خوبم ن ن:غوغا_

 

 میشونیپ یرو دستشو و شد خم سمتم ب ان ی و انداخت بهم یمشکوک نگاه انیک:غوغا

 ...و گذاشت

 

 ....ندا تب یگیم تب درجه نیا با ستین تیزیچ یچ یچ:انیک

 

 یخروج در سمت ب ک خان دنید با و برگردوندم نگاهمو یا سرفه یصدا با:غوغا

 و داشت لبش کنج ب ک بود یپوزخند تنها نگاهم جواب و کردم نگاش مضطرب رفتیم

... 

 

 ... رونیب خونه از زدم یتوجه بدون_مهام

 ....کرد متوقف منو انیک یصدا که نیماش سمت داشتمیبرم قدم

 ?بله... زدم لب و

 

 ?ییا کالفه نقدریا چرا?چته?مهام خوبه حالت_انیک

 

 ... نیهم حوصله یب یکم سین یزیچ.... گفتم و دمیکش موهام به یدست_مهام



 ... گفتم و زدم یتلخ لبخند

 ... دارم کار ییجا برم دیبا من

 

 ... باش خودت مراقب برو زمیعز باش_انیک

 

  فعال نطوریهم توام_مهام

 بتونم و نباشه چکسیه که ییجا رفتم و دمیگاز و زدم در موتیر و نیماش داخل نشستم

 .... کنم دور خودم از یمنف گناالیس تمام

 ... تهران بام رفتم

 ... نشستم مکتین یرو و

 ....عتیطب دل به سپردم خودمو و.... گذاشتم کالم یب اهنگ و کردم گوشم تو یهندزفر

 .... کنم تمرکز زاشتنینم مزاحم افکار نیا

 .... بودم کالفه و یعصب یلیخ

 ...بد ادم اون بودم شده دوباره

 .... بد تیشخص اون

 .... بودم داده دست از کنترلمو دوباره

 ... عشق عشق عشق

 ...!عشق تو رمیک

 ... یعاشق و عشق به چه منو

 .... امینم کنار یچکسیه با من

 ... دمیم دست از دارم منطقمو من

 ... شنومینم انمویاطراف صداها من

 .... شنومیم خودمو خودخواهانه یحرفا فقط

 ...!خدا کنم کاریچ دیبا من

 یهع



 ... که بودم فکر تو و بودم بسته چشامو

 به رو فروش گل دخترک قفل نگام و.... کردم باز چشامو و اومدم خودم به ییصدا با

 ...روم

 ...فقط گل هی خاله کنمیم خواهش... یبخر گل هی من از شهیم خاله_فروش گل دختر

 .... زدم لب و زدم یتلخ لبخند میکالفگ تمام با_مهام

 ? گل

 خوشحال مطمئنم کست نیزتریعز واس عشقت واس ببر خاله اره_فروش گل دختر

 .... شهیم

 .... کردم زمزمه دلم تو و زدم یشخندین_مهام

 ... نداره یگاهیجا من وجود تو عشق... رانسیو من حال? عشق

 .... دمیخر گالشو و اوردم در بمیج تو از پول ننداختم نیزم روشو

  خاله یمرس_فروش گل دخترک

 ... رفت و کردم نثارش یرنگ کم لبخند_مهام

 ... بودم حالت همون به و گذشت ساعتا

 .... بود شده کیتار هوا

 ... گذشت مهین از ساعت و

 .... خونه برم خواستینم دلم

 ....تنفر و عشق نیب کنم ریگ خواستینم دلم

 ... احساسمو رمیبگ دیناد کردم عهد خودم با

 ...کنم نگا همخونه ی چشم به بهش فقط و ...تفاوت یب

 .... یتوجه چیه و یحس چیه بدون

 ... اره

 ...نهیبیم صدمه اون ن شمیم تیاذ من ن ینجوریا بکنم نکارویهم دیبا

 

 خودم ب انیک یصدا با ک بودم شده رهیخ خان یخال یجا ب هنگ نطوریهم:غوغا

 ...و زد یچشمک انیک و کردم نگاش و اومدم



 

 خدافظ فعال دنبالش رمیم نباش نگران:انیک

 

 روبرو ب دپ و گرفتم بغل تو زانوهامو در شدن بسته با و کردم یخدافظ هنگ:غوغا

 ...زدم لب و شدم رهیخ

 

 بود؟ چش خان:غوغا_

 

 یها شبکه کالفه کردم، مرتب رو خونه شدم بلند مبل یرو از ساعت کی بعد:غوغا

 سر پشت رو ها شبکه فقط ، بودم یا برنامه چ دنبال دونمینم کردمیم نییپا باال رو یویت

 و دمیکش یهوف شدم ی،عصب کردمیم عوض هم

 

 پاراگراف کی یرو ساعت1 اما بخونم درس برداشتم کتابمو کردم خاموش رو یویت 

 ک خان ،اصال بود شده نوشته یا گانهیب زبان ب یانگار دمیفهمینم یزیچ و بودم زوم

 و دمیفهمیم و زیچ ی فقط نبودم اطرافم متوجه دمیفهمینم ویچیه بود، گانهیب زیچ همه نبود

 .خواستمیم و خان ک نیا هم اون

 

 اما چرخوندمیم خچالی داخل نگاهمو خچالیسر رفتم و مبل رو کردم پرت بستمو کتابمو

  دلم دونستمیم بیعج و خان کنار بودن جز خواسینم یچیه دلم خوامیم یچ دونستمینم

  کن،یم یریگ بهونه و قرار یب

 . خان یریگ بهونه

 

 زودتر زمان تا کنم سرگرم شام کردن درست با خودمو گرفتم میتصم ساعت ب ینگاه با

 .ادیب خان و بگذرع

 

 ب دائم یاشپز نیح در ، شدم یسبز کوکو کردن درست مشغول و کردم خرد یسبز

 ک کردمیم نگاه ساعت



 

 و کردم خاموش رو شعله ریز و دمیکش یاه دادیم نشون 9 ساعت ک ها عقربه دنیباد 

 یتو دیکل چرخش یصدا با ک برد خوابم و بودم گذاشته زیم یرو سرمو زنشستمیم پشت

 ... و دارشدمیب در

 

 بزنم حرف بودم دل دو دیباریم چهرش از ک یا یخستگ و درهم یاخما و خان دنید با

 دادیم نشون رو 12 ک ساعت دنید با کردم ساعت ب ینگاه ن، ای

 کردم، تعجب 

 

 باالخرع رفتمیم کلنجار ،باخودم نخوردع شام حتما ییه داشتع؟ کار شب موقع نیا تا ینی

 ....و کردم صاف صدامو و ایدر ب زدم و دل

 

 ...نمیچیم و زیم یکن عوض لباس تا حاضر شام خان:غوغا_

 

 ... خونه اومدم کوفته و خسته_مهام

 ... بودم شده اروم یکم

 ... بودم عهدم سر یول.... بودم کرده دفع خودم از یمنف یها یانرژ

 .... گرفتم ازش نگامو.... شدم غوغا چشم تو چشم

 زیم یکن عوض لباس تا حاضر شام خان گفتیم و دیرسیم گوشم به صداش فقط

 ... نمیچیم

 ....زدم لب کوتاه و اروم

 .... سین گرسنم

 ... باال رفتم ها پله از گرفتم رامو و

 ... بستم درم و اتاقم داخل و

 .... گرفتم سرد آب دوش هی اوردم در لباسامو

 ...تخت رو شدم لش و



 ....دمیکش قیعم ینفس

 ...سقف به شدم رهیخ و

 ... برام بودن نزاشته روز و شب مزاحم یفکرا... نبرد خوابم کردم هرکار

 ....گذاشتم سرم طرف دو دستامو نشستم تخت رو شدم بلند

 ... شکمم ریز دیچیپ یدرد

 ... دادم فشار بهم چشامو

 ... ستادمیا میقد نهیا مقابل بلندشدم و

 ب یشخندین و زخمم رو دمیکش دستمو... میبخ رد به خورد چشمم و باال دادم لباسمو

 .... زدم خودم

 ... بود کرده برابر دو قلبمو تپش غوغا یدستا توسط تنم لمس یاداوری و

 ... واسم بود سخت زایچ یلیخ تحمل

 ... آوردم یم کم دینبا یول

 ......دینبا

 

 

 بدون شدم، دپرس شیتوجه یب از رفت، اتاقش ب و ستمین گرسنه گف خان: غوغا

 و نجیفر دلم اهنگ و برداشتم مویگوش نشستم تخت یرو و رفتم اتاقم ب شام خوردن

 ....و کردمیم یخوان هم خواننده با و ختمیریم اشک و کردمیم گوش

 

  روزش هر از تر تنها دلم

 بودش بدتر و بدتر حالم

 یشد ایدن هوی دمید رو تو

 مرموزش دل ریگ دلم

 دلم شد وا هوی دمید رو تو

 بگم خداروشکر صدبار خوامیم

 دلم روح و تن و قلب یشد



 شم شکه من ک یشد باعث تو

 خوادیم بودن باتو دلم

 رهید االنشم نیهم

 نفس و رمیمیم دارم

 رهیم انشم هر دارع

 (3) خوادیم رو تو یبو دلم

 کیکوچ کلبه کی دلم

 تو کنار جنگل یتو

 کیموز کمی و عشق کمی

 ....تو یصدا واسه اونم

 

 ...زدمیم هق و کردم پرت یا گوشه ب محکم و اوردم در مویهنذفر:غوغا

 ...کردیم یدور ازم لیدل یب چون ختمیریم اشک

 ...میپناه یب برا ختمیریم اشک

 ....نمیبتریغر و نیپناهتر یب نباش ک خان پناه چون

 

 ...دادمیم جون داشتم من

 ...نبود متوجه اون و

 ...بود ساخته برام ک ییها هامیا ونیم شدمیم یروان داشتم من

 ...شیسرد هامیا

 ....شیتوجه یب ابهام

 ...شیقرار یب و

 ...شیقرار یب

 



 و خان اغوش دلم بیعج و کردمیم خفه  هامو هق هق و بردم متکام یتو سرمو

 یب از کردن هیگال برا و رهنشویپ ب زدن چنگ یبرا ییجو بهانه یبرا خواستیم

 ...شیتوجه

 ..یعاشق طرفه کی جاده نیا یتو تنهام بیعج و

 

 .برد خوابم ک گذشت چقدر دومینم و کردمیم هیگر و بودم برده پتو ریز سرمو

 

 ... کردم باز چشامو میگوش زنگ یصدا با_مهام

 .... دادم کمرم به یقوس و کش

  .انداختم نگاه ساعت ب نشستم شدم بلند و

 .... شستم صورتمو و دست شدم بلند و

 .... مجلس رفتمیم شدمیم حاضر دیبا

 .... شدن اماده به کردم شروع

 ... ستادمیا نهیا یجلو و

 .... کردم خودم نثار یتلخ لبخند و..... کردم زیانال پامو تا سر

 ..... برم و بردارم  چادرمو و مقنعه ک کمدم سمت رفتم

 .. نبود یول

 .. نبود چادرم گشتم یهرچ

 .... کمد تو گذاشتم خودم یچ یعنی

 ... رونیب اتاق از زدم و دمیکش یهوف کالفه

 محو لبخندمو عیسر و زدم یرنگ کم لبخند زیم رو دهیکش اتو مقنعه و چادر دنید با و

 .... کردم

 .....و زیم سمت برداشتم قدم و

 

 سیسرو رفتم دادم بدنم ب یقوس و کش دارشدمیب خواب از میگوش االرم یصدا با:غوغا

 لباس و زدم مسواک



 

  و دمیپوش یقرمز شلوارک تاپ ، رفتم حمام ب و برداشتم 

 انداختمو گردنم امو نقره یها سیسرو

 جمع رهیگ با سرم یباال و زدم رایکت ژل موهامو و دمیپوش مویمشک یروفرش یها صندل

 باز اروم و دراتاق و زدم کردم،عطر

 سمت ب نیپاورچ نیپاورچ و کردم 

 

 ب پاهاشو و بود دعیخواب شکم ب ک خان دنیباد و کردم باز و در اروم رفتم خان اتاق 

 و برداشتم چادرشو و مقنعه رفتم کمدش سمت ب و زدم یلبخند بود کرده باز دره فاصلع

 .شدم خارج اتاق از

 

 

 یرو مرتب و شدم خارج اتاق از و زدم اتو وسواس با رو مقنعه و چادر و رفتم اتاقم ب

 ب و گذاشتم زیم

 

 با ک بودم ییچا کردن دم حال در و کردم حاضر صبحانه وسواس بل رفتم اشپزخونه 

 ....و زدم یلبخند خان دنید با و شدم خارج اشپزخونه از ییوصدا سر

 

 حاضر صبحانه ریبخ صبح سالم،:غوغا_

 

 ... ستادمیا زیم مقابل_مهام

 ... زدم لب و برداشتم مقنعمو و چادر

 ... یمرس

 ... ندارم لیم

 .... رونیب زدم جواب دنیشن بدون و

 ... گفتم راننده به رو اروم و شدم نیماش سوار و کردم سرم چادرمو و مقنعه



 ... نیوفتیب راه

 ... کرد حرکت نیماش و

 ... بودم رفته فرو خودم تو رونیب ب رهیخ نیماش شهیش از

 ... تنش لمس یبرا بود شده تنگ دلم

 .... بشم کینزد بهش تونمینم یول کنمیم استشمام تنشو عطر هرروز

 ....چشاش به زنمیم زل هرروز

 ... دنیم لو ویهمچ چشام

 .... دهیم لو ویهمچ نگاهم...ستنین سرد دارن دوس ویکس یوقت چشام

 .... نفسام یحت

 ....شنیم دار کش و داغ دخترم اون مقابل یوقت

 ... نکنم فکر تونمیم چطور... باشم سرد تونمیم چطور

 ... بشم الشیخیب تونمیم چطور

  خخخ شده دار خنده روزم حال

 ... ووونهید مهام یا

  سین...سین جانم ارام و کنهیم درد تنم تمام.... دارم درد

 .......و کردم متوقف فکرمو هوووف

 

 در شدن بسته یصدا با و شدم رهیخ رفتیم یخروج طرف ب ک خان ب بابغض:غوغا

 صبحانه زیم هیگر خت،بایریم هام گونه یرو هام اشک و شکست اومدم،بغضم خودم ب

 ..  کردمیم کنکاش و زدمیم حرف خودم با و کردمیم جمع رو

 

 باشم؟ یتفاوت یب از حجم نیا مستحق دیبا ک کردم چکار من مگ اخه:غوغا_

 ختیر بهم هوی چرا دارم دوست گف بهم بود شده خوب ک یچ همه شد نطوریا ک شدیچ

 خودش با فقط ک حالمم زعیبر بهم بشنوع ک یزیچ ن بودع یفرد ن ام گذشته تو ک من

 هههه؟یچ دردش پس

 



 حلش ک بفهمم دیبا اصن شمینم دیناام شدعیچ فهممیم کشمینم پاپس من کنم یفکر ی دیبا

 راه نیبهتر نیا ارع زنمیم حرف باهاش رونیب میبر عصر گمیم بهش ادیب ک ظهر کنم

 

 یچیه و شدمیم رد مطالب از باچشم تنها اما شدم مطالعه مشغول و رفتم اتاقم ب:غوغا

 میتصم و رفتم اشپزخونه ب ساعت دنید با دمیفهمینم

 

 درست بعد و شدم ناهار پختن مشغول کنم، درست مرغ با پلو زرشک ناهار برا گرفتم 

 یسرخاب تاپ همراه ب یکوتاه نیج شرتک و گرفتم یدوش و رفتم حمام ب ناهار کردن

  و دمیپوش یا

 

 مشغول و رفتم محوطه ب و زدم عطر و کردم جمع سرم یباال و زدم مو سروم موهامو

  خونه سمت ب ک خان دنید با و بودم گلها ب دادن اب

 ...و زدم یلبخند دیرس من ب یوقت و دمیکش کار از دست اومد یم

 

 ینباش ؟خستهیخوب خان سالم:غوغا_

 

 ... کردمیم زیانال پاشو سرتا دور از_مهام

 ... کردنیم ییخودنما تنش یلباسا با ک اشو ترکه بدن

 .... گرفتم ازش نگامو شدم ک کینزد بهش

 زدم لب و

 .... دادم ادامه راهم به و ممنون سالم

 ......کرد متوقف پاهامو غوغا یصدا که داخل رفتم

 .... موندم منتظر و نییپا انداختم سرمو دینکش یطول یول چشاش تو زدم زل و برگشتم

 

 ...گذشت کنارم از و گفت یممنون و انداخت بهم یسرسرک ینگاه:غوغا

 ...بود کرده جمیگ



 دادیم نشون رو یا گهید زیچ رفتارهاش اما  زدیم حرف ی چشاش

 ....و رسوندم بهش خودمو و کردم تند پا سرش پشت

 

 خان:غوغا_

 

 ?بله_مهام

 

 ...گرفتم لبم از یگاز و کردم پا اون و پا نیا یکم:غوغا

 

 رون؟یب میبر شیم عصر امروز اومم:غوغا_

 

 .... ندارم وقت ریخ_مهام

 نگاهش باال رفتمیم ها پله از که همزمان و اتاقم سمت برداشتم قدم و گرفتم ازش نگامو و

 یخال ها نره رو دردمو تمام بکشم نفس راحت تونستمینم...کردیم نااروم قلبمو غمش,

 ......اتاقم به رسوندم خودمو کردمو

 

 چون نداشتم ازش رو نه دنیشن توقع شدم،اصال خکوبیم سرجام زد ک یباحرف:غوغا

 راشو و ن گف االن بعد میبر باهم بگو حتما رونیب یبر یخواست گفیم خودش شهیهم

 رفت؟ دیکش

  

 اخه؟ توام اومدن مونده مگه رمیم خودم باش ، جالب ههه:غوغا_

 

 ...ومدمین رونیب ناهار برا یحت و رفتم اتاقم سمت ب حرص با:غوغا

 و کردم پرتش وارید سمت ب شدم یعصب و زدمیم ورق حرص با کتابمو

 ...بخوابم کردم یسع

 ...بودم زده زل سقف ب و بودم تختم یرو6 ساعت تا



 

 و زدم اب صورتم ب بلندشدم تخت یرو از خان اتاق در یصدا با

 رشیز یدیسف شرتیت و دمیپوش یا یمشک جلوباز مانتو و دمیپوش مویمشک نود قد شلوار

 و زدم یا یشیات قرمز لب رژ و انداختم سرم رو قرمزمو کرم شال و دمیپوش

 

 مویمشک فیوک زدم ملیر و کردم اهیس هامو چشم 

 یها صندل همراه ب و 

 گذشتم کنارش از خان ب ینگاه بدون شدم خارج اتاق و زدم عطر و برداشتم قرمزم باز

 .رفتم رونیب ب و

 

 ... زمیبر قهوه خودم برا که رونیب اومدم اتاق از_مهام

 در سمت و شد رد کنارم از افتضاح پیت هی با و شد باز غوغا اتاق در همزمان و

 ... رفت یخروج

 مهام کردم یاورد ادی خودم به یول کردم مشت دستمو وضعش نیا از تیعصبان شدت از

 ... رفت شد تموم خدمتکار هی اون فقط یداد قول

 قهوه خودم یبرا خونه اشپز تو رفتم تفاوت یب و کردم قانع خودمو استدالل نیهم با

 ... کردم درست

 ... فنجون تو ختمیر ک قهوه

 ... اپن رو زدم ضربت با فنجون

 ....خودم تو رفتم و

 

 ب اما چرخوندمیم ها مغازه نیتریو یرو نگاهمو زدمیم قدم ابونایخ یتو هدف یب:غوغا

 نبودم یچیه دنبال

 بهم تا باشم رونیب دیبا دونستمیم فقط

 

 خسته بودم کالفه رونداشتم رها شیپ رفتن و کردن صحبت حوصله یحت بزن زنگ 

  خان و من یقرار یب لیدل شده ک رو یلیدل کردمیم دایپ دیبودم،با



 

 یباز حال در ایدن یاهویه از فارغ ک ییها بچه ب و نشستم مکتین یرو رفتم پارک ب

 بودم شده رهیخ بودن

 .. قبال ب برگردم کاش بگم بخوام ک نداشتم یقشنگ یکودک یحت من جالب

 

 همون قدر ب بود ترسناک و کیتار ام گذشته چون گذشته ب برگردم نداشتم دوس نه

 دختربچه کی ک کیتار اتاق

 .دارع ترس ازش

 .نگذشته برام اسمش مثل وقت چیه که بود یکابوس ام گذشته

 

 رونیب اومدم فکر از یوقت فقط گذشت چقدر دونمینم بودم رهیخ ها بچه ب نطوریهم

  بودم شده خلوت پارک

 

 10 ساعت ک نیا از پوزخند ، زدم یپوزخند میگوش ساعت دنید با و کردم نگاه مویگوش

 یسکالیم چیه اما و بود

 .نداشتم خونه ای خان طرف از

 

 دمیشنینم اما دمیشنیم هارو کهیت داشتمیبرم قدم اروم بلندشدم مکتین یرو از و دمیکش یاه

 نشده نگرانم خان بود نیا مهم فقط گیم یچ یک کنیم نگاه یک نبود مهم گهید برام اصال

 .بود

 

 باطل الیخ یزه شد یچ کردمیم فک یچ هه:غوغا_

 

 ینگاه و دانداختمیکل دم،یرس خونه ب 12 کینزد ساعت و گرفتم یدربست نیماش:غوغا

 .رفتم اتاقم ب و انداختم یخال کاناپه ب

 



 یرو شمیارا کردن پاک بدون و کردم پرتاب یطرف ب و هرکدوم و اوردم در هامو لباس

 رفتم خواب ب فکر یکل با و شدم لش تخت

 

 ... بود گذشته مهین از شب_مهام

 ... زدمیم حرف رفتمیم راه ها ونهید مثل خونه دور بود ومدهین هنوز

 ... کجاس یعنی

 ... دیجوشیم سرکه رویس مثل دلم

 ... رفته یقبرستون کدوم فکر یب دختره نیا

 ... جلوتر و جلو رفتنیم ساعت یها عقربه

 .. باشم تفاوت یب کنم تحمل تونمینم گید

 ... دنبالش برم حاضرشم ک اتاقم سمت برداشتم یعصب یقدما

 ... زمیبر سرم تو یخاک هی دونمینم

 ... کردم باز ضربت با کمدمو در

 ... برداشتم لباسامو

 اگ که بودم دهیرس انفجار از یحد به رونیب بود زده گردنم و میشونیپ یعصب یرگا

 .... کردمیم لهش دمشیدیم

 ... دمیپوش لباسامو

 ... کنم باز درو خواستمیم نکیا محض به و

 .... یکس یقدما و اومد در یصدا

 ... کردم شل رهیدستگ رو از دستمو و

 ... غوغا یصدا

 ... دمیکش قیعم ینفس

 ... قولتو مهام نره ادتی نرو ن گفتیم یکی کن لهش برو وجودم تو گفتیم یکی

 ... نرم برم بودم مردد بودم قرار یب و کالفه

 ... تخت رو شدم لش و برداشتم رهیدستگ رو از دستمو و



 ...میشونیپ رو گذاشتم دستمو

 ....دمیکش یعصب ینفس و

 

 ستادمیا یقد نهییا یجلو:غوغا

  کوتاه ریحر لباس یرو ب یدست

 و دمیکش داشت رنگ قرمز زیر یها گل و بود پام رون یباال وجب کی ک میا سورمه

 .نش خراب حالتش تا زدم تافت و کردم باز فربشه بودم بافته سیخ ک موهامو

 

 زدم ملیر هام مژه ب و کردم اهیس چشمامو و زدم لبام ب یقرمز لب رژ

 بستم پام مچ ب مویا نقره خلخال و زدم ادکلن و دمیکش یا ییهلو گونه رژ

 خودم ب ینگاه و دمیپوش مویمشک یروفرش یها کفش و زدم قرمز الک هامو ناخن

 .کردم

 

 ...برسم جهینت ب امشب کردمیم دعادعا دلم یتو دمیکش یقیعم نفس

 12 ساعت ک شب اون اخه نبود کارساز خونه ب اومدن رید و کردن یلجباز چون

 زد خونه از حرف یب ننداخت بهم هم ینگاه مین نزد، یحرف بهم صبحشم یحت اومدم

 ....رونیب

 

 بکنم تالشمو تمام دیبا دیشا باش کارساز دی،شا برسم جهینت ب یدلبر با کنمیم یسع امشب

 .دعیم جهینت ک... انشاا

 

 غذا شیپ و دسر و غذا نوع دو با و زیم رفتم اشپرخونه ب و کردم مرتب امو نهییا زیم

 یصدا دنیشن با و گذاشتم زیم دو رو ها یشمع جا و دمیچ

 

 خاموش رو اشپزخونه چراغ نیماش 

 کردم روشن رو ها شمع و کردم 



 هاش قدم یصدا با و شد داخل خان و نشستم زیم پشت دیکل چرخوندن یصدا با و

 .گرفتیم شدت منم قلب ضربان

 

 دوختم چشم خان ب زدن پلک بدون اشپزخونه چراغ شدن روشن با و بود نییپا سرم

 ....و

 

 ... کالفه و خسته بودم اومده رونیب از_مهام

 ... بود برداشته خونه کل غذارو خوش یبو

 ... خونه اشپز سمت برداشتم قدم و شدم خونه وارد

 غوغا چشم تو وچشم کردم روشن خونرو اشپز چراغ روشن یها شمع به توجه بدون

 ... شدم

 ... بودمش دهیند یمدل نیا تاحاال

 ... بود شده باتریز و جذاب یلیخ

 بدن ب نازش صورت از نگام... یبش رهیخ بهش ها ساعت یداشت دوس فقط که یطور

 ... رفت لختش یپاها و

 یغذاها و خاص ییا قهیسل با که یزیم ب خورد چشمم و... دادم قورت دهنمو آب

 ....بودن شده دهیچ رنگارنگ

 ... خچالی سمت رفتم و کردم یخال خشک سالم گرفتم ازش نگامو 

 ...و کرد متوقف منو غوغا یصدا که رونیب سمت برداشتم قدم و برداشتم آب یبطر

 

 شدم خوشحال زدیم حرف نگاش بود، یخاص برق نگاش یتو بود شده رهیخ بهم:غوغا

 از خواسیم و برداشت و اب یبطر ک شیبعد باحرکت اما شدم موفق یحدود تا گفتم

 شدم وسیمأ بش خارج اشپزخونه

 ... زدم لب و کردم صدام یچاشن یا عشوه و نباختم خودمو اما

 

 ؟یخورینم شام خان:غوغا_

 



 ...زدم لب کنم نگاهش نکیا بدون_ مهام

 ...ندارم لیم

 

 دادم تکون سرمو و گرفت خندم هوی اما کردم هنگ داد خان ک یجواب با:غوغا

 ...گفتم باخودم دمیخندیم ک همونطور

 

 ��ندارع؟ لیم گفت؟گفت یچ خخخ:غوغا_

 ب��اصال نبود مهم براش ��رفت و گرفت دیناد و زیچ همه ینی جررر ییوا

 ��خوبع یخعل هه خوبع

 

 ...و زدمیم قهه قه و کردمیم پرت نیزم یرو ب رو ها ظرف:غوغا

 

 �😂�ععععیعال خوبععع:غوغا_

 

 رو ها وانیل و شدم بلند زیم پشت از زدمیم قههه قه و شکوندمیم هارو ظرف همه:غوغا

 بردارم و ظرف خواستم دمیخندیم و شکوندمیم برداشتم

 

 کردمیم یسع و بود گرفته منو محکم و شد حصار دورم ب خان یها دست ک بشکونم 

 ...و خوردمیم تکون و زدمیم غیج شدمینم موفق بزنمو پس دستاشو

 

 کن ولممم ها؟ ها یگرفت منو چرا کن ولم نزن دست من ب کن ولم کن، ولممم:غوغا_

 

 ها ظرف شکستن و غوغا یها خنده یصدا برگردم خواستمیم نکهیا محض به_مهام

 ... کرد جلب منو توجه

 ... کردمیم نگاش و سمتش برگشتم

 ... شکستیم ظرف و زدیم قهقه دویخندیم



 ...گرفتم کمرش از و سمتش رفتم شتاب ها شهیش رو از برداره قدم خواستیم تا

 ... خودم به چسبوندمش

 .... نکردم ولش زدیم پا و دست و زدیم غیج یهرچ

 ... زدم لب گوشش دم

 ... غوغا هیکار چه نیا?تو چته

 ... پات تو رهیم ها شهیش االن

 ... پات تو بره شهیش یگینم یاریم در کفشاتو چرا

 ... ییییییکنیم ینجوریا چرا

 ... نتیکاب ب چسبوندمش گرفتم سفت کمرش از

 .... باش اروم

 اروم

 

 داشتم دوست نبودم کارام متوجه:غوغا

 روان اصن انفجاربودم حال در خودم کیکوچ جسم تو من بشم هیتخل شده یهرنحو ب

 نداشتم تحمل من تونمینم من ن ندارع رو یسرد همه نیا حجم انیطغ تیظرف من محدود

 

 رهیخ چشمام تو و داد هیتک منو نتیکاب ب ، کن ارومم کردیم یسع و زدیم حرف خان

 چنگ گلوم ب یبغض و دمیکش ینفس ، قرارم یب حال ب شد درمون خمارش نگاه شد

 .بود عاشقم دل منو ادیفر ک یسکوت اما کردم سکوت و انداختم نییپا سرمو زدیم

 

 ... کرد سکوت هوووی_مهام

 .... دادیم یغم از خبر که یسکوت

 .... کردم رهاش

 

 .... بپوش گفتم جلوش گذاشتم کفشاشو شد خم

 ... خونه اشپز از رونیب سمت کردم شیراه و... دیپوش کفشاشو



 ... زدم لب بهش رو

 ... برو یارومش تا بخواب برو تو خونرو اشپز کنمیم زیتم خودم

 ... رفت یحرف چیه بدون

 ... شدم ها شهیش نرمه کردن جمع مشغول من و

 ...کردمیم فکر همزمان

 

 شد؟یم یچ گرفتمینم جلوشو اگه که

 ... فهمهینم خودشو امور که شده من وابسته چقدر که

 ...!دمیم وا رنگارنگ یغذاها با قشنگ و یسکس پیت با مهام منه کنهیم فکر که

 ... دمیم وا من ادیب وقت اخر بره افتضاح پیت با کنهیم فکر که

 ... من یتایحساس رو زارهیم پا و

 ...کنهیم بدترم و

 ... مینیب ظاهر ادم من کنهیم فکر

 ...خوامشیم یساعت کنهیم فک

 ... ییایآر غوغا خانم یستین بلد منو

 ... یستین بلد منو

 .خامتیم خودت واس من یدونستیم کاش

 !هیچ دردم یدونستیم کاش

 

 ... دمیکش یکالفک از پر ینفس

 ... مبل رو شدم لش و کردم زیتم خونرو اشپز و

 ....و روشن ونیزیتلو ب رهیخ و

 



 رونیب برم اشپزخونه از خواست ازم و زد لب هوی ک بود رهیخ بهم نطوریهم:غوغا

 حرف یب ارم،ین حرفش رو حرف فهموند بهم نگاهش با اما کنم مخالفت خواستمیم اولش

 اشپزخونه از

 ک یبغض و یناراحت با و شدم خارج 

 

 یعل تبر اهنگ و برداشتم مویگوش نشستمو تخت یرو رفتم اتاقم ب داشتم گلو یتو 

 ....زدم لب خواننده با و گذاشتم رو یاسنی

 

 شده تلف عمرت همه یبفهم سخت:غوغا_

 تبرشده عاشق ک درختم کی من

 ...کن بغل تورو خوادیم یکنیم شیزخم دونیم که نیا با

 .کن بغل

 

 

 ....ختمیریم اشک و دادمیم گوش اهنگ تنها گذشت چقدر دونمینم:غوغا

 خان و خان نگاه ب بودم باخت زمویچ همه مویخی قلب مو،یسرد ،غرورمو، منطقمو

 

  خان تو از امان ییه:غوغا_

  جان عشق غوغا، یبرا یشد ک

 

 صبح نماز خوندن بعد و گرفتم وضو و شدم بلند تخت یرو از اذان یصدا دنیباشن:غوغا

 ب و دمیکش دراز تخت یرو و کردم جمع چادرمو و سجاده و کردم صحبت باخدا یکل

 .رفتم خواب

 

 ... بود اخبار به نگام_مهام

 ... کردمیم فکر خبرها تک تک رو و



 .... و یلیتحص مدارک جعل و اختالس تا ریبگ تورم از

 ... کننیم بدتر رو جامعه وضع و کننیم جعل مدارک که عده هی

 ... بمونن کاریب ما یها جوان شنیم باعث و

 نکرده یتالش ک یکس با خوندن درس دنیکش زحمت کردن تالش ک عده هی شنیم باعث

 ... بشه برابر

 ... نداره جوانان یبرا یاشتغال که یمملکت از... خراب هیپا از مشکل

 ... کاریب االن شهیم لیتحص فارغ باال مدرک با و استعداد از پر ک یجوون

 .... یول ملت برابر در کنند خدمت تا رنیگیم حقوق که ییمسئوال

 نییپا ارهیب هارو تیکفا یب نیا همه یکی ادیب خودش به یکی نکیا جز... گفت شدیم یچ

 .... کنه مجازاتشون و

 .... کردم خاموش یو یت

  بودم خسته یلیخ

 ... بودم فکر تو و دمیکش دراز مبل رو

 ... غوغا میزندگ خودم فکر تو

 ... غوغا از آخ

 .....رفتم نیریش یخواب به که نگذشت یچند

 

 ب سرمو بستمو چشامو دوبارع خورد چشام ب ک ینور با و کردم باز چشامو:غوغا

 رفتم سیسرو ب شدم بلند تخت یرو از نیم چند بعد بردم پتو ریز

 زدم، مسواک و 

 

 زدم عطر و کردم سرم مقنعه و دمیپوش نمویج شلوار و کردم تنم مویمشک جلوبسته مانتو 

 زدم ملیر هامو مژه و زدم لبام یرو یا یکالباس لب رژ و زدم رسان اب صورتم ب و

  شدم خارج اتاق از و برداشتم مویمشک فیک و

 

 برداشتمو ییپتو رفتم اتاقش ب بود دعیخواب ییپتو چیه بدون کاناپه یرو ک خان دنید با

  انداختم روش



 بعد و برداشتم یشکالت کیک برش کی و خوردم ریش وانیل کی رفتم اشپزخونه ب

  شدم خارج خونه از نیپاورچ نیپاورچ و اروم خوردنش

 

 

 ، دادم و مشاور مطب ادرس و گرفتم یدربست رفتم ابونیخ سر ب و شدم خارج کوچه از

 من چون بزنم حرف داشتم ازین رفتمیم مشاوره ب دیبا خب اما داشتم استرس یکم

 مشاور کی ب اما ، بگم هست همجنسمم ک یمجلس کی ب عشقم از عیبق ب تونستمینم

 .بگم تونستمیم

 

 یباصدا شدم، رهیخ رونیب ب پنجره از مقصد ب دنیرس تا و دادم هیتک شهیش ب سرمو

 یرو نوشته و کردم تابلو ب ینگاه و کردم حساب رو هیکرا و اومدم خودم ب راننده

 ...و خوندم رو تابلو

 

 ینیبال یدکترا مهرروش فاطمه مشاور:غوغا_

 

 صدامو و رفتم یمنش زیم سمت ب خلوت مطب دنید با و دمیکش یقیعم نفس:غوغا

 ... و کردم صاف

 

 دینباش خسته سالم:غوغا_

 

 ...و زد یلبخند و کرد بهم ینگاه یمنش:غوغا

 بفرما ممنون زمیعز سالم:یمنش

 

 ...و زدم یلبخند:غوغا

 خواستمیم مشاوره وقت من:غوغا_

 و بود ها وقت کردن چک مشغول و انداخت ینگاه روبروش دفتر ب یمنش:غوغا

 ...و انداخت بهم ینگاه و داشت نگه یخیتار یرو دستشو



 

 ک داشتن وقت یخانم ی االن فقط پر اخرهفته تا ها وقت تمام زمیعز نیبب اومم:یمنش

 ...داخل دیبر شونیا یجا ب دیتونیم نیبخوا اگ کردن کنسل و گرفتن تماس

 حرف ب ازین االن من و ین مشخص من حال تااخرهفته ک کردم فک خودم با:غوغا

 ...دیشا بشم اروم بتونم دیشا کنمیم وصحبت رمیم امروز پس ، دارم زدن

 ...و زدم یلبخند و کردم جا ب جا ام شونه یرو فمویک

 دیبزار برام و امروز نوبت هست امکانش اگ:غوغا_

 

 ...و کنم هماهنگ دکتر باخانم دیکن صبر لحظه چند فقط حتما بله:یمنش

 

 ...و گرفت سمتم ب یفرم:غوغا

  دیکن پر و فرم نیا اول لطفا:یمنش

 

 مشاور و کردم حساب مشاورمو جلسه نهیهز کردم، یلب ریز تشکر  و گرفتم و فرم:غوغا

 یا ضربه و رفت مشاور اتاق سمت ب و کرد انتظار یصندل یرو نشستن ب دعوت منو

 فمیک داخل از خودکارمو بودم روبروم فرم مطالعه مشغول داخل رفت و زد در ب

 شدم مشخصاتم کردن پر مشغول و برداشتم

 ...و کرد یا اشاره اتاق ب و زد بهم یلبخند و رونیب اومد یمنش نیچندم بعد 

 منتظرتونن دکتر ،خانم داخل دیبر دیتونیم دیکرد لیتکم و فرمتون اگ: یمنش

 ....زدم یلبخند و دادم تکون یسر و شدم بلند یصندل یرو از:غوغا

 

 ممنون:غوغا_

 دنیشن با و زدم در ب یا ضربه ستادمویا در یجلو رفتم، مشاور اتاق سمت ب:غوغا

 ...بستم سرم پشت و اتاق در و رفتم داخل ب ، مشاور دییبفرما

 و گذاشتم زشیم یرو و فرم و دادم سالم و انداختم روبروم جوان نسبتا مشاور به ینگاه

 نکشویع مشاور نشستم، یصندل یرو کرد ک یا اشاره با و داد سالممو جواب لبخند با

 و گذاشت بود جلوش ک یا پرونده داخل و برداشت و فرم و گذاشت چشماش یرو



 و کرد من ب ینگاه فرم مطالعه بعد و کرد فرم ب ینگاه و گرفت دست یتو یخودکار

 ... و زد یلبخند

 

 یدار ییبایز اسم بگم دیبا یچ همه از اول غوغاخانم خب: مشاور

 

 ..زدم لب و زدم یا یتصنع لبخند و انداختم بهش یخنث ینگاه:غوغا

 

 لطفتون نظر ممنون:غوغا_

 ...و زد یلبخند و کرد جا ب جا شینیب یرو نکشویع مشاور:غوغا

 

  جو خوامیم زمیعز نیبب:مشاور

 جلسات یباش لیما و باش ازین اگ چون باش راحت من با پس میباش داشته یا یمیصم

 باش؟ یباش معذب خوامینم یبد ادامه من با مشاورتو

 

 ...و دادم تکون دییتا یمعن ب یسر:غوغا

 باشع:غوغا_

 

 و انداخت بهم یمنتظر نگاه و گذاشت اش چونه ریز دستشو و زد یلبخند مشاور:غوغا

... 

 

  شنومیم زمیعز خب:مشاور

 ه؟یچ ات مراجعه لیدل بگو بهم همه از اول

 

 یرو گلدون ب نگاهمو و ارمیب دست ب جسارتمو کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس:غوغا

 ....و دوختم زیم

 



 یرییتغ بزنم خوامیم ک ییحرفا اصن دونمینم کجابگم، از ای بگم یچ از دونمینم:غوغا_

 ...عشق من لیدل بگم بخوام کلمه ی تو اما ن ای کنیم جادیا طیشرا تو

 

 یبد حیتوض شتریب شهیم عشق:مشاور

 ایب اصال یعاشق ک مدت ؟چیعاشق یدیفهم که شد چطور ؟یتیشخص چ ب عشق ک نیا

 بگو برام عشقت و حست از و

 

 دمیکش یقیعم نفس و بستم چشامو هیثان چند یبرا شد ظاهر چشام یجلو خان چهره:غوغا

 ...و

 

 یتو تونمینم یلیخ خاص یلیخ بگم تونمیم فقط بگم حسم از تونمینم راستش اومم: غوغا_

 من ک یحس ناب حس کی یول کنم قشیتعر کلمه ی

 و اون فقط یداریب تو چ ایرو تو چ اون، ب گردهیبرم توذهنم یهرچ دمش،ینچش چگاهیه 

 از بگذرم، خودم از براش شده،حاضرم خالصه اون یتو ارهامیمع تمام اصال نم،یبیم

 ارامش در اون یول بگذرم میچ همه از قلبم از روحم

 .  باش

 

 دارع؟ دوست اونم بنظرت ؟یچ اون زمیعز خب:مشاور

 

 ...زدم لب و فشرد و گلوم یبغض مشاور سوال دنیشن با:غوغا

 

 دارع دوسم کنم باور امیم تا ، اس عالقه دهنده نشان رفتارش کی گاه دونمینم:غوغا_

 نشون اون تضاد یرفتار

  کرده، جیگ منو هم تضاد در یرفتارا نیهم واقع در دهیم 

 اور عذاب برام ن ای دارع دوسم فهممینم ک نیکن،ایم وونمید دارع تضادها نیا واقع در

 ...شده

 



 ... زدم لب بغض با و دیچک چشمم از یاشک قطره و کردم بغض:غوغا

 

 .دمیم جون تضادها نیا نیب دارم هرلحظه من:غوغا_

 

 ...کردم نگاش و کردم بلند سرمو مشاور یصدا با و کردم پاک اشکمو:غوغا

 

 ؟یبگ برام یعاشقش ک یپسر اقا نیا تیشخص از یکم شهیم حاال زمیعز خب:مشاور

 

 ... زدم لب دمیشن ک یپسر اسم با:غوغا

 

 سین پسر من عشق:غوغا_

 

 ... و انداخت بهم یمشکوک نگاه و گرفت خودش ب فکر حالت مشاور:غوغا

 

 ...ک نکن هیچ پس: مشاور

 

 ...و دمیپر حرفش ونیم:غوغا

 پسر ی ن دخترع کی عشقمم همجنسگرام، من د،یدیفهم درست بله:غوغا_

 

 ...و دیکش اش چونه ب یدست مشاور:غوغا

 

 درست؟ ات ساله 18 شما زمیعز نیبب:مشاور

  دادم تکون یسر:غوغا

 

 بله:غوغا_



 

 هورمون یحت و طیمح طیشرا تحت فرد ک یسن یهست بحران سن یتو شما خب:مشاور

 نبود ای و نداشتن یدسترس خاطر ب یافراد یحت گاه هست، بدنش یها

  شنیم دهیکش موافق جنس سمت ب مخالف جنس با بودن یبرا طیشرا 

 یکنیم فک لیدل نیهم ب و شیم رییتغ دچار شما یها حس گاه

  همجنس، ب لیم همجنس با رابطه خب واقع در اما یهست همجنسگرا 

 اختالل کی ،خودش یهمجنسباز

 باش درمان دیبا ک یاختالل

 دچار شتریابی و یسالگ 30 سن یتو یبد ادامه روابط نیا ب شما و نش درمان اگ و

 ماریب شما یسن رنج یتو من ،یشیم خودت ب نسبت تنفر حس یحت و یافسردگ کی

 اون و کردم درمان رو ها یلیخ من خب و هستن همجنسگرا گنیم انیم ک دارم ادیز

 ادامه من با تویروانکاو جلسات دمیم قول من  نخواستن خودشون نشدن درمان ک یا عده

 دیشا قایدق و شیم یخنث یزنیم حرف ازش ک یعشق حس نیا هم و یشیم درمان هم یبد

 شدم، پسر کی عاشق من یبگ ینیبش من ،مقابلیصندل نیهم یرو و یایب مدت ی بعد

 باش؟ کن نانیاطم بهم پس

 

 ...و زدم یپوزخند و دمیکش یقیعم نفس و گرفتم لبم از ی،گاز حرص شدت از:غوغا

 

 ... بگم دیبا همه از اول:غوغا_

 دوم مراجعه،.  گی،م ماریب گینم اش مراجعه ب یقیحق باسواد لکردهیتحص مشاور کی

 بگم دیبا همه از

 

  و ستین یماریب ییهمجنسگرا 

 و ماریب جهینت در کرده، حذف ها یماریب ستیل از و ،اون ملل سازمان هاست سال

  باش، داشته درمان ب ازین ستین ماریب ک همجنسگرا فرد کنن،یم درمان

 

 و خودش تیهو یسالگ 2 یحت 3 از فرد کی اما بحرانم سن یتو من رمیگ اصال و

 دهیم بروز



 چ یعاطف چ دادم، بروز همجنسو ب لیم سالمع،تنها18 ک االن تا یبچگ دوران از من و

 بوده همجنسم سمت ب من کشش تنها یجنس

 

 و مخالف جنس من ی،منته داشتم باهاشون بودن برا طمیشرا بوده، اطرافم مخالفم جنس و

 کیشر عنوان ب یا یجنس و یعاطف ،حس نمیبیم دوست عنوان ب

 کشورم از خارج یتو مخالف، جنس با طیشرا نبود یبرا اگ و ندارم، بهشون 

 ؟ سین باهاشون بودن طیشرا و مخالف جنس 

 

  یتو ک همجنسگرا فرد همه نیا البد ؟و هس تیمحدود جا همه ایا

  اره؟ همجنسشون با رنیم تنوع سر از هستن باز یها خانواده

 

 زدن پس و سرکوب یبرا و هستن همجنسگرا ک یافراد امار ب نگاه ی شما اصال و

 د؟یانداخت کننیم یخودکش بعدها و کننیم ازدواج حسشون

 

 داشت؟چ یجینتا و امدیپ چ مشاورها شما موثر ظاهر ب درمان یها راه نیا دیدونیم

 کرده؟ ریگ گوشه و افسرده رو همجسگراها از یدرصد

 

 درمان یخودکش و یافسردگ بروز شدن، یخنث شما، دید از اگ ها دیببخش یلیخ البته و

 ....دیکنیم نگاه یماریب کی چشم ب هم ییهمجنسگرا ب دیدار حق پس شیم محسوب

 

 .دیباش موفق شرط، هم مدرک اون سواد داشتن ست،ین شرط مدرک داشتن تنها بگم دیبا و

 

 یا شکسته دل و ادیز یبغض با:غوغا

 و شدم خارج مطب از شتاب با 

 کیشل و دیچیپیم سرم یتو مشاور یها حرف و داشتمیبرم  قدم ابونیخ یتو هدف یب 

 ....قلبم  ب شدیم

 .قلب ب شدنیم کی،شل بودن گلوله نبودن، خار ها حرف یبعض واقعا



 

 یفود فست دنیباد و چرخوندم سرمو کردم،یم جهیسرگ بود،احساس چند ساعت دونمینم

  ب خودمو ، کردم یگرسنگ احساس یا

 مغازه از خارج ک ییها یصندل و زیم

 

 یمرغ چیساندو و اومد سمتم ب یپسر و نشستم یصندل یرو و رسوندم بودن گذاشته 

 سفارشمو نیم چند بعد و دمیکش کارت برداشتمو فمیک یتو از کارتمو و دادم سفارش

 قدر نیا و اوردن

 

 خوردن یوسطا ، کردم خوردن ب شروع تامل بدون ک بودم گرسنه و یعصب 

 و چیساندو یباق د،یچیپ قلبم یتو یبیعج درد ک بودم چمیساندو

 

 دیرس ذهنم ب ک یفکر با شد، داغ کامم کرد، یتند احساس گذاشتم،زبونم ینیس داخل 

 دم،یترس

 

 میالکسیاناف یماریب و یالرژ هشدار زنگ داشتم ک یعالئم و شدیم بدتر حالم لحظه هر

 مثل یدیشد یالرژ یها واکنش ییغذا تیحساس کی ممکن افراد یبرخ در)بود

  کن، جادیا یالکسیاناف

 جات، هی،ادو ییموادغذا یبعض خوردن با که ییغذا دیشد تیحساس نوع کی یالکسیاناف

 .... و ینیزم بادام و یدرخت بادام مثل ییمغزها ای

 تپش مثل یعالئم با ممنوعه یغذا خوردن از بعد ساعت کی تا قهیدق چند عرض در

 صورت یسخت ب تنفس کهیطور ب گلو ورم ،یتنفس یها راه یتنگ و یگرفتگ قلب،

 عدم و یجیگ جه،یسرگ تند، د،ضربانیشد خون فشار افت و شوک رع،یبگ

 ( بشع مرگ ب منجر تونعیم گاه درمان در ریتاخ و عدم و دهیم نشون ،خودشویاریهش

 

 بزنم تونستمینم فلفل ب لب خاطرش ب ک یا یالرژ و یماریب

 



 تپش نشدم متوجه تیعصبان شدت از من و داشته فلفل مرغم چیساندو داخل ک نیا بافکر

 کردمیم نفس یتنگ دادم،احساسیم فشار قلبمو شدم خم قلبم درد ازشدت و باال رفت قلبم

 بسته چشمام و افتادم یصندل یرو از و شد دیشد دردم بکشم، نفس تونستمینم نداشتم هوا

 ...شد

 

 .... دمیپر خواب از هول میگوش زنگ یصدا با_مهام

 ... بود عرق سیخ میشونیپ

 ... نمیس به دیکوبیم ادیز شدت با قلبمم

 

 .... کردمیم نگاه برم و دور ب هنگ

 .... میگوش به خورد چشمم

 ... خوردیم زنگ سر هی که

 ... خوردیم زنگ, خوردیم زنگ

 

 ... برداشتم زیم رو از ویگوش

 ... ناشناس شماره رو افتاد نگام

 ... کردم سیخ زبونم با لبمو

 ... دادم جواب و

 ?بله

 

  خانم سالم_پرستار

 

 ?شما سالم_مهام

 

 فقط و نیشد ویس دلم جان  خانم دختر نیا یگوش تو دونمینم شمارو لیفام من_ پرستار

 ... بود شما شماره



 

 ?نیدار دختر نیا با ینسبت چه شما

 

 ? دختر کدوم یک? یچ_مهام

 ... شدم خکوبیم گفت ک یدلم جان با که کردمیم سوال پرستار از هنگ

 

 ?غوغا زدم لب

 ...خانم کجاس غوغا

 ? کنهیم کاریچ شما دست شیگوش

 ?شدهههههیچ

 

 .... مارستانیب ب نیبرسون خودتونو_پرستار

 

 ...افتاد دستم تو از شد قطع یگوش_مهام

 ... ومدینم باال نفسم

 ... شدم بلند هول اومدم خودم به آن هی

 

 .... غوغا زدن صدا به کردم شروع و باال رفتم دمیچرخیم خونه دور

 ... غووووغاااااااا زدمیم داد

 .... غوووغاااااااا

 

 ... نبود یول

 .... نبود ک نبود

 ... شدم حاضر

 



 ...مارستانیب تا دمیگازیم ادیز سرعت با و شدم نیماش سوار

 .... بود گاز رو پام فقط

 

 .... فرمون به کوبوندمیم دستمو

 ... تهرانووو کیتراف نیا بزنن گندش

 .... بزنن گندش

 

 .... داشتم نگه نیماش و ترمز رو گذاشتم پامو

 .... مارستانیب سمت دمیدو و نیماش از رونیب زدم

 

 ?نیزد زنگ من به شما پرستار خانم

 ?کجاست غوغا

 

 ... خانم دیباش اروم_پرستار

 .... دیکن صبر دیبا کنهیم نشیمعا داره دکتر

 

 ... فهممینم من کنم صبر یچ یعنی_مهام

 ?کجاست غوغا گمیم

 

 ... نجایا خبره چه_دکتر

 ... مارستانهیب نجایا تر اروم سروصداس چقدر

 

 ... نیبد منو جواب شما دکتر یاقا_مهام

 

 ?ییایآر خانم یهمراه_دکتر



 ... نیباش اروم شده رفع خطر

 ... شده رفع خطر مارستانیب رسوندنش زود خداروشکر

 

  دکتر یاقا نمشیبب خوامیم_مهام

 

 ... ژسیو یمراقبتا  بخش شهینم فعال دیباش اروم خانم_دکتر

 .... دیبمون منتظر

 

 ... رفت دکتر بزنم حرف خواستمیم تا_مهام

 .... بستم چشامو و گرفتم دستام نیب سرمو یصندل رو نشستم

 .... من یغوغا

 ....کنمیم خواهش ازت... ایخدا

 

 ?سین مجلس ندهینما همون خانمه نیا گمیم_1 پرستار

 ... زادس یقاض مهام خانم خودشه اره_2پرستار

 ... شنوهیم صدامونو االن سیه

 

 ....اتاق داخل دیاریب فیتشر لحظه هی خانم_دکتر

 

 .... داخل رفتم شدم بلند دکتر یصدا با_مهام

 ?دکتر یاقا شدیچ گفتم و نشستم دکتر یاقا مقابل

 

 ... یالرژ و تیحساس نوع ی_دکتر

 ... خوردن تند یغذا و دارن تیحساس فلفل به شونیا



 معلوم مارستانیب اوردنشیم تر رید کمی یفود فست اون کارکنان اگ بود خطرناک یلیخ

 .... ومدیم شیپ یچ نبود

 ... کرد رحم یلیخ خدا

 ... فیضع قلبش... فیضع بدنش دختر نیا

 ... نیباش مراقبش یلیخ دیبا

 .... دیکن یدگیرس بهش

 ... گذشت ریخ به دفعه نیا

 ...سین درش یریخ گید دفعه اما

 

 ...دکتر یحرفا ب کردمیم گوش فقط یواکنش چیه بدون_مهام

 .... کردمیم زمزمه دلم تو حرفاشو

 

 ....سین ریخ گید دفعه

 ....تو بر یوا یا

 ... قلبم تو بود یخنجر حرفش نیا

 

 ... نبود اروم قلبم

 .... بود قرار یب

 ....کردم کاریچ من

 

 .... زده خی من یب.... گذاشتم تنهاش من

 ... شدیم آب تنم گوشت ذره ذره دکتر یحرفا با

 .... مهام شو میتسل

 ...یشد عاشق تو مهام

 ... مهام یشد یروان شده بد حالش



 .... بنده جونش به جونم دمیفهم امروز

 

 ... اتاق از رونیب زدم شینیبب یتونیم گفت و دکتر یحرفا شدن تموم از بعد

 ... نبود خودم دست حالم

 

 ... ستادمیا اتاقش مقابل

 ...داخل رفتم کردمو باز در

  بدن ب زدم زل و کردم یمکث

 ..دشیپر رنگ و جونش یب

 . 

 .... یصندل رو نشستم شدم کینزد بهش و.... بود بسته قشنگش یچشا

 .... زدم لب جونش یب صورت تو زدم زل

 ... بخوره بهت یکس دست زارمینم گید....دمتینم یکس به گید

 ... رهیبگ من از تورو یکس زارمینم گید

 ...کرده مجلس یندگینما ننه کص... زارمینم یول... خونش ب کنمیم الوده دستامو شده

 ... جداکنه من از تورو یکس زارمینم گید

 ...! یمن جان یمن مال یمن سهم تو

 ....دستش رو گذاشتم سرمو و گرفتم دستشو

 

 و فشردم هم یرو پلکامو و کرد تمیاذ نور ک کردم باز چشامو یا جهیسرگ حس با:غوغا

 ...زدم لب یا ناله با

 

 مهام ییا:غوغا_

 

 ...مهام جان زدم لب برداشتم دستش رو از سرمو غوغا ناله یصدا با_مهام



 ... بگرده دورت مهام

 ?زمیعز جانم

 

 کجام؟ من:غوغا_

 

 ... یمارستانیب_مهام

 .... مارستانیب اوردنت شده بد حالت یخورد فلفل

 ... دهنم جلو گذاشتم دستمو

 ....بود شده اشک پر چشام و

 ....هام گونه رو از خورد سر اشکام و بستم چشمامو کنم کنترل نتونستم

 

 نتونستم و کردم تعجب ، شیاشک یچشما دنید با و کردم باال سرمو مهام یصدا با:غوغا

 و بردم صورتش سمت ب یسخت ب دستمو و شد جمع چشام تو اشک کنم کنترل خودمو

 ...زدم لب یتنگ نفس و بغض با و کردم پاک اشکشو و دمیکش اش گونه یرو دستمو

 

 ؟یکنیم هیگر چرا غوغا دل جان:غوغا_

 

 ....کردم باز چشامو گونم رو غوغا دست نشستن با_مهام

 ... بغلش تو انداختم خودمو و شدم بلند ندادم مهلت

 ... گرفتمش آغوشم تو

 ....دمیکشیم بو تنشو عطر و

 .... دادمیم فشار

 .... گفتم و گوشش کنار بردم لبمو

 .... غوغا آخ

 ...دختر یکرد ووونمید ک آخ



 ...من مرده صاحاب دل با یکرد کاریچ

 ... بود شده تنگ وجودت یبرا دلم

 ...بود شده تنگ گفتنات مهام برا دلم

 

 اغوشش طعم از اما کردم تعجب ،اولش کرد بغلم هوی ک بودم جوابش منتظر:غوغا

 ... زدم لب یسخت ب بستمو چشامو

 

 مهام بود شده تنگ برات دلم:غوغا_

 

 ... بگردم دورت_مهام

 ... رمینم گید

 ... نهیبش دلت رو غصه زارمینم گید

 ... محوشه لبات از خنده زارمینم گید

 ?باشه خونه میبر خوبشو زود

 

 کمرش پشت وار نوازش دستمو بشم بغضم شکستن مانع تا گرفتم لبم از یگاز:غوغا

 ....زدم لب و دمیکش

 

 باشع؟ نکن یسرد باهام گهید دارم دوست من:غوغا_

 

 .... چشاش ب زدم زل صورتش از یکم فاصله تو و عقب دمیکش خودمو_مهام

 ..... لباش رو رفت نگام چشاش از

 ....کنم پر لبامونو نیب فاصله زاشتینم یمکان تیمحدود

 .... زدم لب نگاهش ب دوختم نگامو

 ....من ی دانه دور دارم دوست منم



 ...یبخور غصه نمینب گید

 ...یبخور ویزیچ افسوس نمینب گید

 ... نخور ویچیه غصه هستم من تا

 ... پشتتم کوه مثل هستم من تا

 ...میکنیم شرفتیپ هم با

 ... میزاریم سر پشت ارویدشوار نیا باهم

 .... خونم خانم یبش خوامیم

 ....کردم نثارش یلبخند

 

  شدم رهیخ خمارش یچشما ب:غوغا

 لبا، نیا دنیچش واس خمار، یرایگ نگاه نیا واس بود شدع تنگ دلم چقد

 .مهام حصار در شدن غرق واس

 

 .شکر ایخدا ییه:غوغا_

 

 و زدم زل بود شده شعیهم از خمارتر ک عشقم یچشما ب و دمیکش یقیعم نفس:غوغا

 ...زدم لب اروم

 

 خونه برم خوامیم من مهام:غوغا_

 

 کنمیم صتویترخ کارا کنمیم صحبت دکترت با رمیم گفتم و فشوردم بهم چشامو_مهام

 ...امیم من کن استراحت فعال

 ... رونیب اتاق از زدم و شدم جدا غوغا از

 .... شدم وارد و زدم در دکترش اتاق سمت رفتم

 ?ببرم ضمویمر تونمیم من دکتر یاقا



 گید ک کنه مصرف داروهارو نیا داروهاشه نسخه نیا یول خوبه حالش اره_دکتر

 ... بشه خوب خوب

 دکتر یاقا ممنون_مهام

 ... زاده یقاض خانم کنمیم خواهش_دکتر

 ... همه شناختن منو گفتم دلم تو_مهام

 دیبکن صشویترخ کارا دیتونیم_دکتر

 ... اجازتون با ممنون یلیخ_مهام

 ... رونیب رفتم و شدم بلند

 ...هیتسو یبرا مارستانیب صندوق سمت برداشتم قدم و

 

 و شدم رهیخ بسته در ب و شد خارج اتاق از دکترم با کردن صحبت یبرا مهام:غوغا

 .بستم چشامو

 

 ... شدم مارستانیب صندوق کینزد_مهام

 ... مادر هی شیپ رفت حواسم چشمم که کردم پرداخت مارستانیب نهیهز و

 ... زدیم بال بال که یمادر

 .....مارستانیب مسئول و زن اون یحرفا به رهیخ و

 

 ... رهیمیم داره بچم خدا تورو_مادر

 ... نیکن یدرمان یمیش بچمو فقط کنمیم جور پولشو من

 ... رمیگیم داروشو کنمیم کار مردم یها خونه رمیم,یییگدا رمیم

 ... کنمیم خواهش نیبد نجات بچمو فقط

 ... مادرم هی من

 ... ندارم بچمو شدن پرپر دنید تحمل

 



 میبتون تا دیکن پرداخت هاشو نهیهز نیریبگ دارو دیبا اول خانم شهینم_مارستانیب مسئول

 .... متاسفم شهینم صورت نیا ریغ در میکن شروع درمان

 

 ... اوردیم درد به قلبمو مادر اون یاشکا_مهام

 ?باشه انصاف یب تونهیم چقدر ادم مگ

 ?میستین انسان ما مگ

 عده ی ک باشه ادیز نشیهز باشه اگرم و باشه کم اونقدر کشورمون تو دارو ی دیبا چرا

 .... باشن زاشونیعز شدن پرپر شاهد و انیبرن پسش از

 ....میباش محتاج دارو هی یبرا دیبا چرا

 .... زن اون سمت برداشتم قدم و دمیکش قیعم ینفس

 ... گفتم و بهش کرم رو

 ... خانم سالم

 .... روم ب رو دختر ب زدم زل ونیگر یچشما با باال آوردم سرمو_مادر

 .سالم کردم زمزمه لب ریز و

 

 ?هیچ شما بچه مشکل بپرسم تونمیم نباشه جسارت_مهام

 

 .. داره یسخت تاوان بودن مادر یهع_مادر

 ... یکشیم درد توام بچت یدردا تک تک برا

 ... ن ای نیشد مادر دونمینم

 ... شهیم پر پر داره جلوم من بچه یول

 .... کشهیم درد داره

 ... بکنم یکار تونمینم من و

 ... داره یمغز تومور من بچه

 ... درمانش واس هس یقرص هی



 ... سین رانیا تو ک ییایتالیا قرص هی

 و گرونه یول هس شیرانیا و یترک... ادینم گداها ما ریگ و کمه یلیخ هست اگرم

 ... داره عوارض

... شهیم کور داره بچم بود ونیلیم دو رمیبگ یترک قرص تونستم تا کردم یکلفت من

 ... قرصس اون عوارض

 .... کنم کاریچ دیبا من

 .... نکردم دراز یک جلو دستمو نگفتم بوده کجا ب گید

 .... شهیم پر پر جلوم داره دخترم

 ...کردم توسل رضا امام به

 ... خوامیم تو از دخترمو یشفا... رسهینم یریخ بندها نیا از رضا امام ای گفتم

 ...بده شفا بچمو گفتم جواد دانش دور جان ب دادم قسمش

 .... نشستم و دمیکش یآه

 

 ... داد خواهد جوابتو باش مطمئن یزد صداش گفتم دلم تو_مهام

 ... زارهینم جواب یب بچش سر یداد قسمش بچش سر

 .... شهیم درست گفتم و زن اون شونه رو گذاشتم دستمو

 ... کردم نثارش یلبخند و

 ... مارستانیب مسئول سمت رفتم برگشتم

 .... ادیب دیبگ مارستانیب سیرئ زدم لب

 

 ?یکار چه واس_مارستانیب مسئول

 مارستانیب سیرئ بگو نکردم خراب سرت رو مارستانیب نیا تا نباشه تیکار شما_مهام

 .... ادیب

 ... منتظر بودم ستادهیا تمام تیجد با

 .... اومد مارستانیب سیرئ زدن زنگ

 ...شناخت منو ورودش محض به و



 

 ?دیهست خوب زاده یقاض خانم سالم_مارستانیب سیرئ

 

 ... ممنون سالم_مهام

 ...کنم صحبت یخصوص شما با خامیم

 ..دییبفرما حتما بله_مارستانیب سیرئ

 

 ...یاتاق سمت میبرداشت قدم_مهام

 

 .... رفتن باهم و اومد مارستانیب سیرئ_مادر

 .... شناختنشیم همه که بود یک زن اون

 ?نیشناسیم شما زن اون دمیپرس مارستانیب کارکنان از یکی از

 

 ... هستن مجلس ندهینما زاده یقاض مهام خانم بله_مارستانیب مسئول

 

 نیا واس یریخ چیه و... خورنیم مردم حق ک هموناس از یعنی... مجلس ندهینما_مادر

 ...میبکش زجر یبدبخت تو فقر تو دیبا ما مث عده هی ندارن مملکت

 ... رونیب ندازنیم چارهارویب بدبخت ما شنیم خم کمر تا نایا واس یهع

 .... رونیب اومدن و شد باز اتاق در ک بودم خودم حال تو

 

 از تر عیسر هرچه دیبا شما زاده یقاض خانم دمیم انجام هماهنگاشو من_مارستانیب سیرئ

 ... ومدنین خبرنگارا تا دیبر نجایا

 

 ... اجازتون با جناب ممنون_مهام

 ... غوغا اتاق سمت رفتم کردمو یخدافظ



 

 .... پرستار ب رو زدم لب و زن اون سمت برداشتم قدم_مارستانیب سیرئ

 ... دیکن یبستر خانم نیا بچه

 ..دیکن شروع درمان مراحل و

 

 حتما بله_پرستار

 

 ?دمیشن درست اره?دیکنیم قبول منو بچه?یچ_مادر

 

 امثال و شما باشه راحت التونیخ دیکن شیبستر امروز نیهم خانم بله_مارستانیب سیرئ

 ... نییا شده سفارش شما

 

 ?اره خواست ازتون دختر اون_مادر

 

 قسمت بچشو جون مگ.... رضاس امام یسو از شده سفارش_مارستانیب سیرئ

 ... جشینت نمیا.... نینداد

 ... نیبد انجام دخترتونو کارا عتریسر چه هر خانم دیپاش

 

 کرمتو رضا امام ای شکرت ایخدا.... ینینب فرزند داغ یالهعع ینیبب ریخ یالهه_مادر

 ....شکر

 

 ... گفتم شدمو وارد و کردم باز غوغا اتاق در_مهام

 ....میبر جانم پاشو

 .....خونه میبر بپوش لباساتو عیسر

 

 ...بودم منگ و جیگ بود نرفته نیازب یهوشیب اثرات ،هنوز بودم بسته چشامو:غوغا



 خونه ب رفتن حرف تا و زدم یلبخند مهام دنیباد و برگردوندم نگاهمو در شدن باز با

 ....زدم لب اقیاشت با و شدم خوشحال زد  رو

 

 خونه؟ برم تونمیم واقعا:غوغا_

 

 ... میخدمت در شام واستا ن_مهام

 ....جانم پاشو سرمون رو شنیم خراب خبرنگارا االن گید پاشو

 

 یکبود ب چشمم و نشستم تخت یرو یسخت ب و گرفت خندم زد ک یحرف از:غوغا

 و شدم رهیخ بود کتیانژ یجا ک دستم

 

 نفس ، نشدم کتیانژ و سروم کردن جدا متوجه ک بودم خواب حتما کردم فک ودم

 ...زدم لب و شدم رهیخ مهام ب و دمیکش یقیعم

 

 کجاس؟ لباسام اومم:غوغا_

 

 ... برداشتم کمدم تو از لباساشو_مهام

 ... بپوشه لباساشو کردم کمکش و دمیکش اتاقشو پرده نبود یکس اتاق تو

 .... آوردم در مارستانیب لباسا

 .... دشیسف و صاف تن ب افتاد نگام

 .... کردم تنش مانتوشو و لباس

 ?میبر زدم لب و سرش رو انداختم شالشو

 ?یبر راه یتونیم

 

 هام لباس کردن عوض نیح کرد، کمکم کردنش عوض تو و اورد لباسامو مهام:غوغا

 حس اشو رهیخ نگاه ینیسنگ



 داش یتازگ نگاش شدم،یم معذب هم باز باهاش رابطه داشتن تجربه وجود با و کردمیم

 ...روز هر از تر تازه ، برام

 ..زدم لب اروم و دادم تکون سرمو و کردم نگاش صداش دنیشن با

 

 تونمیم اره اومم:غوغا_

 

 ... یعل ای پاشو پس_مهام

 ... مارستانیب از رونیب میزد برداشتم فشویک گرفتم غوغا دست

 ... مارستانیب در جلو

 غوغا برا نیماش در نیماش سمت میرفت شتاب با و نییپا دادم کالهمو دمید خبرنگارارو

 ... کردم باز

 ......میرفت و گرفتم گازشو شدم سوار خودم و

 

 و خبرنگارها از یادیز حجم با ک میشد خارج مارستانیب سالن از مهام کمک با:غوغا

 و برد نیماش سمت ب منو عایسر و گرفت دستمو مهام ، میروبروشد یخبر یها نیدورب

 ...کرد حرکت و شد سوار خودش. و بست برام و در و شدم نیماش سوار

 

 اما هستن شهرت دنبال ب ها یلیخ ک کردم فک نیا ب و دادم هیتک پنجره ب سرمو

 یسخت ب ک نیا ستین خوب یباش نیب ذره ریز ک نیا نبود خوب شهیهم شهرت داشتن

 اخه یبزار میحر تیشخص یزندگ برا یتونیم

 

 ییجا ب یگاه دیشا واقعا و هستن، هات لحظه شکار منتظر ییها چشم و ها نیدورب 

 ک یمشهور فرد برس

 از دور ب یزندگ کی حسرت و ارزو خودش دارن شهرتشو داشتن یارزو ها یلیخ 

 .داره سکوت در و یخبر نیدورب

 

 .نیا شیسخت شهرتم گید دارع یسخت یزیچ هر هم باز حال هر ب



 

 خرج ب جسارت و انداختم بود پاش یرو ک مهام دست ب ینگاه و چرخوندم سرمو 

 .دادم هیتک شهیش ب سرمو و بستم چشامو توجه یب و گذاشتم دستش یرو دستمو و دادم

 

 .... دستم رو دستش یداغ حس با_مهام

 ... انداختم خوشگلش یدستا ب ینگاه

 .... دادم یجا انگشتاش نیب انگشتامو و

 ... گرفتم دستشو محکم و

 .... کردمیم تیهدا فرمونو و کردمیم عوض دنده دست هی با

 ...کردم روشن ضبط

 ....گذاشتم تیال یاهنگ و

 ... کردم زمزمه اهنگ با همزمان و

 ... شد رو رویز یهمچ امیدن تو یاومد تا

 ... یکرد کاریچ دلم با یکرد عاشقم

 ....ووونمید دل تو خودتو یکن جا خودتو یتونست خوب

 .... خوندمیم و فرمون به زدمیم ضربه دستم با

 ... یبرد منو دل شد داتیپ کجا از تو جانانم جان جانم دلبر

 ... دارم دوست یلیخ مارمیب تو به 

 ......یسپرد دلتو من به باشه جمع خاطرت

 

 دستاتو بزنم داد داشتم دوس زدم، یزیر لبخند و دمیکش یراحت نفس دستم لمس با:غوغا

 ... فردا و روزید الیخیب دستام یال کن قفل

 . مهام میخوب ک امروز مهم

 

 با ک مهام یصدا با ناگهان کردم خودم نثار  دلم یتو یتوسر خاک میذهن یفانتز از

 ... و کردم نگاش کردیم یهمخوان خواننده



 

 کردیم خمار دلمو و گوش ک رفتمیم خمارش یصدا صدقه قربون دلم یتو

 ...زدمینم پلک و بودم شده رهیخ بهش

 

 ... کردمیم حس غوغارو نگاه ینیسنگ_مهام

 .... کردم نگاهش قفل نگاهمو

 .... کردم چشمش حواله یچشمک

 .... خوب یجا هی به روندم و گاز رو گذاشتم پامو گرفتم ازش خمارمو یچشا

 ... زدینم یحرف ریمس طول تو

 ... نشکستم سکوت من

 ... گذاشتم پاش جونمو همه که رمیبگ خواستمیم یمیتصم یول

 .... بزرگ یمیتصم

 .... بودم مطمئن

 ... کردم سیخ زبونم با لبمو

 ... داشتم نگه جا ی و

 ... گفتم غوغا به کردم رو

 ....امیم دارم یکار من نیبش لحظه هی

 

 یرفتارها ب شده غورباقه چشم مثل بودم مطمئن تعجب شدت از ک ییچشما با:غوغا

  کردمیم مرور چشمکشو ذهنم یتو دائم و بودم رهیخ مهام

  زد ک یحرف و نیماش داشتن نگه با ک

 ...زدم لب بودم شک تو ک همونطور و برگشتم سمتش ب

 

 دل جان باشه:غوغا_

 



 ... یفروش گل سمت رفتم و رونیب زدم_مهام

 ... گرفتم رز گل شاخه ده

 ... نیماش سمت رفتم و گرفتم پشتم و کرد نشیتزئ

 .... گفتم و غوغا سمت گرفتم گالرو نشستم و کردم باز در

 ?یشیم من خونه خانم

 

 نطوریهم رفت سر ام حوصله و شدم کالفه بود ومدهین مهام و بود گذشت نیم چند:غوغا

 ...شد باز نیماش در ک کردمیم نییپا باال رو ها اهنگ

 

 زد ک یحرف با و گرفت طرفم ب رر گل شاخه چند ان ی و نیماش داخل نشست مهام

 ...ستادیا رگام تو خون

 

 اب و زدم پلک بار چند ، شدینم اما بزنم حرف خواستمیم بار چند بودم کرده هنگ

 ...زدم لب و گرفتم دهنم جلو دستامو و زدم ذوق سر از یغیج و دادم قورت دهانمو

 

 نشم خرم مگ عاشقتم، شم،یم یی؟وایواقعن:غوغا_

 

 بود شده جمع چشام تو ک یاشک با و کردم بو و گرفتم دستش از و رز یها گل:غوغا

 و بغلش انداختم خودمو

 ... زدم لب بغض با 

 

 دارم دوست:غوغا_

 

 ... کردم زمزمه گوشش کنار بردم لبمو_مهام

 ... یمن مال ابد تا

 ...خانمم یبخور ویچیه غصه زارمینم



 .... دارم دوست منم

 ... شدم جدا  ازش

 ... گفتم زدمو یلبخند

 ?میریبگ حلقه میبر االن

 

 ب نبود یبردگ یمعنا ب ک یتیمالک ، شدم لذت غرق داد ک یتیمالک میم از:غوغا

 .یلیخ بود نیریش یلیخ هم نام ب قلب دو و هم یبرا فرد دو تیمالک ، بود یزندگ یمعنا

 ...زدم لب ذوق با و دمیبوس اشو گونه و رونیب اومدم بغلش از زد ک یحرف با

 

 میبر اره:غوغا_

 

 ... گفتم زدمو روش به یلبخند_مهام

 ... میرفت که نیبش سفت

 ... بستم کمربندمو

 ....افتادم راه و کردم روشن نیماش

 ... داشتم نگه یطالفروش هی یجلو و

 ... نیییپا بپر گفتم یچشمک با غوغا به کردم رو

 ...میشد یفروش طال وارد و میشد ادهیپ

 

 اصال ، بود خوب یلیخ حال رفت، یطالفروش سمت ب و کرد نثارم یلبخند مهام:غوغا

 فقط کردمینم حس هم یماریب اثرات شدم، صیترخ مارستانیب از تازع ک بود رفت ادمی

 .یعاشق ومست ،خمار بودم خمار

 

 قفل دستمو و میشد ادهیپ نیماش از و کرد پارک و نیماش م،مهامیدیرس یطالفروش ب

 .میرفت یطالفروش سمت ب و کردم دستاش



 وارد هم همراه ب و انداختم طال یها سیسرو ب ییگذرا نگاه نیتریو پشت از

 .میشد یطالفروش

 

 ... زدم لب فروشنده به رو_مهام

 ... دینباش خسته سالم

 ?کنم کمکتون تونمیم نیاومد خوش خانم سالم_فروشنده

 

 ... ستونویسرو نمیبب شهیم خواستمیم حلقه_مهام

 ... حتما بله_فروشنده

 

 ?نظرت گفتم غوغا به کردم رو جلومون اورد حلقه مختلف مدال با عالمه ی_مهام

 

 ست حلقع دنید با چرخوندمویم روبروم ست یها حلقه یرو نگاهمو ذوق با:غوغا

 ... زدم لب و انداختم مهام ب یا یسوال نگاه و برداشتمش یفیظر دیطالسف

 

 چطور؟:غوغا_

 

 ...نمیبب کن دستت قشنگ یلیخ_مهام

 

 دشیسف رنگ کردم، دستم رو حلقه و گرفتم لبم از یگاز و زدم یضیعر لبخند:غوغا

 ...بود دهیبخش دستم ب یخاص جلوه و ،درخشش

 ...زدم لب اروم و کردم مهام ب ینگاه

 

 قشنگع؟ اومم:غوغا_

 

 ?یکنیم پسند نویهم... هیعال گفتم دمویکش چونم به یدست_مهام



 

 ...زدم لب مهام ب خطاب انداختمو حلقه ست ب ینگاه:غوغا

 

 میداریبرم نویهم یکرد پسند هم تو اگ کن دستت هم تو:غوغا_

 

 زمیعز باش_مهام

 ... کردم چپم دست انگشت داخل برداشتم حلقرو

 هیعال منک نظر به?چطور

 

 ...زدم لب گوشش کینزد و گرفتم دستشو شدم رهیخ کرد دستش تو ک یا حلقه ب:غوغا

 

 اد؟ین جذاب دیسف یدستا نیا ب هس یزیچ مگ اخع:غوغا_

 عیعال نظرمنم ب

 

 ... مبارک گفتم کردمو یمصلحت سرفه حرکتش با_مهام

 ... میبریم نویهم گفتم فروشنده به کردم رو

 .... رونیب یفروش طال از میزد مویکرد حساب نشویهز

 ... خونه سمت میرفت و میشد نیماش سوار

 ... انیب سین یازین امروز گفتم خانم ملوک به زدم زنگ راه تو

 .... ارنیب دادم سفارش تزایپ و

 ... زدم در موتیر میشد خونه کینزد

 ....میشد وارد و

 

 سمت ب و میشد نیماش ،سوار میشد خارج یفروش طال از مویدیخر رو ها حلقه:غوغا

 ....میکرد حرکت خونه



 

 و کردمیم ذوق دلم یتو و کردمیم مرور و ریاخ ساعت چند اتفاقات ریمس نیح یتو

 ...جذابم عشق نیا یبرا مردمیم

 

 و عاشق مهام شمیم ک داریب و باش خواب ی دمیترسیام،میرو تو کردمیم فک ییجورا ی

  باشم نداشته

 ...باشم داشته و روح یب سرد خان

 

 با ینفس امیرو بودن یقیحق با و زدم پلک چندبار و گرفتم دستم از یا یپنهون شگونین

 رهیخ رونیب ب و دادم هیتک پنجره ب سرمو یغم هر از فارغ و دمیکش راحت الیخ

 ....شدم

 

 یب و کرد پارک و نیماش م،یرفت نگیپارک داخل ب و زد موتویر مهام و میدیرس خونه ب

 بود شده رهیخ چشام به حرف

 

 

 ... چشاش تو بودم زده زل_مهام

 ... آوردم در بمیج از رو حلقه جعبه و دمیکش قیعم ینفس

 ... کنم دستش نجایهم داشتم دوست

 .... او باشمو من فقط ک ییجا

 ...آوردم در حلقرو و کردم باز جعبه

 ... و غوغا سمت گرفتم دستمو

 ....بده دستت زدم لب غوغا به رو

 

 ب دستمو و زدم نمییپا لب ب یمک حرفش دنیشن با و بودم رهیخ حرکاتش ب:غوغا

 یچشما ب و گرفتم ام حلقه از امو رهیخ نگاه و کرد دستم رو حلقه گرفتمو سمتش

 ....زدم لب و دوختم خمارش



 

 .بودنت من عشق یتت،برایانسان برا بودنت، من دل جان برا بودنت، برا یمرس:غوغا_

 

 تعجب اولش کردم، شکار لباشو و زدم یا ییهوی حرکت بزن یحرف خواست تا:غوغا

 ،خمار بودم صیحر بودم، تشنه زدم،یم مک لباشو محکم کردیم میهمراه بعد و کرد

 .باهاش رابطه ،طعم لباش و نگاه یمست خمار بودم،

 

 ... چشاش به شدم رهیخ و... کردم دستش حلقرو و گرفتم دستشو_مهام

 .... بزنم حرف اومدم تا

 .... کرد شل منو لبم رو لباش یداغ

 .... خودم ب چسبوندمش و گرفتم کمرش از

 ... خوردمیم داغشو یلبا و

 ... کردم جدا لبش از لبمو

 ... بهش زدم زل خمار

 .... لبش رو دمیکش انگشتمو

 .... زدم لب ازش یکم فاصله با

 .... لبات نیریش طعم کنهیم وونمید

 .... زدم گردنش رگ رو ییا بوسه و رونیب دادم نفسمو و... کردم گردنش کینزد سرمو

 ... خوابوندم عقب دادم یصندل

 ... پاهام رو نشست غوغا

 ......پاشو رون دمیکشیم دست و

 

 خمارش یچشما ب خمار ینگاه با و زدمیم نفس ونفس گرفتم فاصلع لباش از:غوغا

 بودم شده رهیخ

 ..یتو نفسش حس با و خمارترشدم کرد لمس لبمو ک انگشتش لمس باحس ک

 



 پام رون یرو دستشو و نشوند پاش رو ومنو داد عقب رو یصندل شدم، شل گردنم یگود

 ...شدمیم تر شل و دادیم حرکت

 

 ... زدمیم مک گردنشو جز جز_مهام

 ... نشیس قفسه به دمیرس تا

 ... کردم باز لباسشو و مانتو یها دکمه

 ... دشیسف نهیس قفسه به خورد چشمم

 ... نشیس رو دمیکش انگشتمو

 ... زدم ییا بوسه کردم خم سرمو

 ... لباش ب زدم زل کینزد فاصله با کردمو سیخ زبون با لبمو چشاش تو شدم رهیخ

 ... کنه شکار که جلو اوردیم خودشو یهع

 ....عقب دمیکشیم خودمو

 

 زدیم مک گردنمو و گذاشت گردنم یرو داغشو یها لب:غوغا

 لمسم عایسر داشتم کرد،دوسیم نگاه نمیس قفسه ب رهیخ و کرد باز هامو دکمه حرص با

 ...اندامام جز ب جز ، کن

 

 انگشتشو زدن،یم ادیفر و شدن لمس 

  دمیلرز و دیکش ام نهیس یرو

  کاشت ام نهیس یرو یا بوسه

 ...کردیم ترم تشنه و صیحر لبش یسیخ و برق و زد زبون لبش ب

 

 یرو از کرد،یم میحرص و دیکشیم عقب خودشو اما رم،یبگ لب تا جلو بردم سرمو

 . زدمیم نفس نفس و گرفتم لبم از یگاز حرص

 

 .... که کردمیم نگاش خمار و یجد_مهام



 ... روم انداخت خودشو

 .... کرد شکار لبامو و

 ...زبونشو و لب خوردمیم انهیوحش

 ... کمرش یگود رو دمیکشیم دست و

 ... دادمیم فشار باسنشو و

 ... روش برگشتم گرفتم کمرش از

 .... کنار دادم صورتش رو از موهاشو

 .... گرفتم یباز به نشویس نوک و نشیس رو گذاشتم دستمو

 ... زدم بوسه گلوشو ریز

 ... نییپا اومدم اروم

 ... هاش نهیس به دمیرس تا

 .... زدمیم زبون نشویس نوک و دادم فشار هاشو نهیس

 ... نشیج شلوار سمت بردم دستمو همزمان

 ....شلوارش داخل بردم دستمو و کردم باز شلوارشو دکمه

 

 کمرم یگود یرو دستشو زد،یم مک زبونمو و بود گرفته یباز ب لبمو خشن:غوغا

 ....دمیکش پاش یرو خودمو و دمیلرز دویکش

 

 کردیم قرارم یب و زدیم چنگ باسنم ب

 ییچشما و باز مهین یلبا با و دمیکش یاه ناخوداگاه و دیکش ام نهیس نوک یرو دستشو

 ...شدم رهیخ بهش خمار

 

  دیکشیم هام نهیس یرو داغشو زبون و کاشت گردنم یرو یا بوسه

 ...کردمیم ناله و بودم شده هات

 



 پاهامو و دمیکش یبلند اه لذت و شهوت یرو از و برد شلوارم داخل دستشو ناگهان

 .بازترکردم

 

 ... شورتش یرو دمیکش دستمو_مهام

 ... بود شده سیخ شورتش

 ...آوردم در شلوارشو

 ... سشیخ شورت به شد رهیخ نگام و

 

 ... زدن نبض به کرد شروع و شورتش یرو دمیکش انگشتمو

 ... آوردم در پاش از شورتشو

 ... باال برد و کرد باز پاهاشو و

 

 .... کصش یسیخ یرو دمیکش انگشتمو

 .... الش دمیکش فاکمو انگشت اروم اروم

 .....گرفتم یباز به چوچولشو شصتم با و

 

 از شورتمو بود، کرده میروان و دیکشیم شورتم یرو دستشو و اورد در شلوارمو:غوغا

 نفس کردیم قرارم یب و دیکشیم واژنم یرو انگشتشو کردم، باز پاهامو و اورد در پام

 زدمیم نفس

 ....بود شده شل پاهام

 

 هم یرو شهوت شدت از چشامو کردمیم ناال و دمیکشیم اه و دیکش چوچولم یرو دستشو

 کردم بازتر پاهامو دادمیم فشار

 

 ... بردم واژنش کینزد سرمو_مهام

 ... رفتمینم جلوتر یول خوشگلش ناز به خوردیم داغم ینفسا



 ... بودش کرده یکفر من حرکت نیا

 .... یصندل ب زدیم چنگ

 ... کردیم ناله و آه و

 .... گفتم اروم و چوچولش رو دمیکش اشارمو انگشت

 ... شششیه

 ?بخورمش

 

غوغا  و برد واژنم کینزد سرشو:ِ 

 داشتم دوس و بودم شده حالیب شهوت شدت از کرد،یم شتریب شهوتمو داغش یها نفس 

 ...بخورع برام

 

 صداش دنیشن با و دمیکش لذت یرو از یقرار یب اه و دیکش واژنم یرو اشارشو انگشت

 ...دادم تکون دییتا یمعن ب سرمو دوختمو بهش خمارمو نگاه

 

 ... زدم لب و واژنش یرو دمیکش انگشتمو دوباره_مهام

 ?!نازتو کص بخورم

 

 دمیکش اه و دادم دست از کنترلمو و بودم دهیرس جنون مرز ب انگشتش حرکت از: غوغا

 ...زدمیم لب قرار یب و

 

 ... بخور مهام اه:غوغا_

 ....بخور اخ

 ...بخور کنمیم خواهش اخ ییوا

 

 ... بردمیم لذت التماساش از:مهام

 ... کردیم تر یحشر منو نیا و



 .... چوچولش رو دمیکش زبونمو

 

 ... گرفتم پاشو طرف دو دستام با

 ....چوچولشو دمیمکیم تندتند

 .... منو کردیم وونهید هاش ناله و آه یصدا

 

 .... دادمیم فشار هاشو نهیس کصشو خوردمیم ک همزمان

 ...بزن غیج جوووون اوم

 

 ...و دمیکشیم اه بلند زبونش حس با: غوغا

 

 مهام اههه اخ ییا:غوغا_

 

  بزنم غیج داشتم دوس لذت شدت از و زدیم مک چوچولمو تند تند:غوغا

  زبونش حرکت از و کردمیم ناله بلند

 دادمیم فشار الپام ب سرشو خواستمیم شتریب اما شدمیم هوشیب داشتم و بود شد شل پاهام

 کردمیم ناله و

 

 ... باال دادم پاهاشو_مهام

 .... واژنش تو کردم فرو زبونمو و

 ....مقعدش یرو دمیکشیم انگشتمو همزمان

 

 .... باال اوردم سرمو چوچولشو زدم سیل

 .... کصش داخل کردم انگشتمو همزمان کردم شکار لباشو

 .... زد یغیج



 

 ... چشاش ب شد رهیخ میوحش و خمار نگاه

 ... کردمیم شتریب دستمو ضربات و

 .... زدمیم تلمبه تندتند و

 

 .... کردم وارد همزمان انگشتمو چندتا

 .... رونیب اوردمیم و بردمیم ته تا

 ... کردم جلو و عقب

 

 .... کردم شتریب دستمو ضربات شدت و

 ...زدمیم تلمبه تندتند و کردم ادیز ضرباتمو شدت نقدریا

  

 ... کنم تمومش کردیم خواهش و دیکشیم غیج

 .......تا دادم ادامه نقدریا دادمیم ادامه تفاوت یب من یول

 

 داخل زبونشو حرکت با و زدم کنار صورتم یرو از موهامو زدمیم نفس نفس: غوغا

 کردمیم ناله حالیب و بستم چشامو و گرفتم گاز لبمو واژنم

 ...زدیم سیل چوچولمو

 

  دیبوسیم خشن لبامو و باال اورد سرشو

 دمویکش یغیج درد و سوزش شدت از و برد واژنم داخل یناگهان یلیخ همزمان انگشتشو

 .. بود شده یوحش مهام اما بشم دستش حرکت مانع خواستمیم

 

 کردیم ترش یوحش منم یها التماس و 

 شل پاهام و خورد چوچولم ب دستش و کرد تندتر دستشو حرکت هام غیج ب توجه یب

 ...اما شدم ارگاسم و شد



 

 باضرب انگشتشو بشم مانعش تونستمینم و دادیم ادامه دستش حرکت ب همچنان مهام 

 ... دیچیپ بدنم یتو یدیشد درد ان ی و برد داخل یدیشد

 

 دست دنید با و اوردم باال دستمو ، برداشتم دستشو بردمو الپام سمت ب دستمو یحالیب با

 ..کردمیم نگاش یسوال و شدم رهیخ مهام ب یگنگ با زد خی بدنم و شدم شک میخون

 

 ...  کردم دستش نگاه خمار_مهام

 ... گفتم کردمو بغلش باال دمیکش خودمو و زدم یلبخند

 .. سین یزیچ سیه

 ... یشد من مال

 ?خب

 ...من مال فقط

 .... من فقط

 ...عاشقتم زدم لب و شیشونیپ به چسبوندم مویشونیپ

 ... گفتم کردمو ناز صورتشو

 ? یدار درد

 

 ستمین باکره گید ک کردم فک نیا ب و دادم قورت دهانمو اب زد ک یحرف از:غوغا

 و ، بکرمو جسم االن و بکرمو قلب کرد، خارج بودن بکر از مهام هامو حس تمام اما

 ...عاشقو مهام دارم نیا مهم

 

 یسع و کردم مهام ب ینگاه شد، جمع صورتم درد از ک شدم جا ب جا سرجام یکم 

 ....زدم لب اروم و دادم تکون نیطرف سرمو و کنم پنهون چهرمو درد کردم

 

 ادیم خوابم خستم:غوغا_



 

 ... خب لهیخ_مهام

 ... زمیعز باش اروم

 .... داخل بردمش کردم بغلش و لختش تن رو انداختم لباساشو

 ... دمیکش روش پتو... تخت رو گذاشتمش

 ... گفتم و دمیبوس شویشونیپ

 ....زمیعز بخواب اروم

 

 ... نشدم مانعش ، کرد بغلم مهام ک قدر اون ، داشتم یدیشد درد:غوغا

 ...دمیکشیم هام هیر عمق ب تنشو عطر و کردم پنهان اش نهیس تو سرمو

 

 دیبوس مویشونیپ و گذاشت تخت یرو و من میدیرس اتاق ب

 ...کردیم اروم دردهامو تمام ک بود یروح مسکن لباش مهر

 

 ...زدم لب بود شکمم یرو دستش ک همونطور و کردم نگاش

 

 شمیم قشنگت خمار یچشا مات:غوغا_

 ... شمیم داغ لبات بوسه و مهر از 

 ...نفسات یگرما از

 ...موهات ینرم از

 ..حرفات تو عشق از

 دارمات دوست از

 ...شمیم یخوشبخت غرق

 ...باشم خوشبخت تا بمون برام

 ... گفتم دمویبوس اشو گونه_مهام



 ...عشقم کنارتم هستم تازندم

 .....رفتم و بست چشاشو

 

 و اومدم خودم به فونیا زنگ یصدا با ک دمیرس وضعم و سر به کمی گرفتم دوش_مهام

 ...فونیا سمت برداشتم قدم

 .... آوردن بودم داده سفارش تزایپ 

 .... خونه برگشتم و کردم حساب گرفتم هارو تزایپ در دم رفتم

 ... کردم آماده یهمچ

 ... کردمیم داریب رو غوغا دیبا

 ...دادمیم بهش رو یخبر و

 .. هیچ اکشنش یر دونمینم

 ... بگم بهش دیبا یول

 ...کردم اماده غذارو زیم

 ...غوغا اتاق سمت برداشتم وقدم

 ... شدم وارد و کردم باز در

 ... زدم صداش همرمان و صورتش کردن ناز به کردم شروع و کنارش نشستم

 ... جان غوغا

 .... پاشو ایکنیم ضعف میبخور غذا میبر زمیعز پاشو خانم

 ... گفتم و گوشش کنار بردم لبمو

 .... رمیگیم گاز لپتو ایپانش

 ... کی شمورمیم سه تا

 ......شده بگم که حاال دو

 

 ...دارشدمیب مهام یصدا دنیشن با ک بودم یقیعم خواب یتو:غوغا

 ...نکردم باز چشامو اما



 ...کرد ک یگاز دیتهد با ناگهان

 ...زدم لب و کردم باز چشامو عایسر

 

 ن گاز ن:غوغا_

 

 ... بدو بدو پاشو پس_مهام

 ....قشنگم پاشو شهیم سرد غذا ک ایب ریبگ دوش ی

 

 لب و کردم شرک گربه هیشب چشامو گرفتمو خودم ب یمظلوم ژس و دمیچ لب:غوغا

 ...زدم

 

 ادیم خوابم خوامینم غذا ، نچ:غوغا_

 

 کمد تو از بندمو کمر شدم بلند شهیم مجبور ادم اوقات یگاه یول ندارم بزن دست_مهام

 .... گفتم کردمو اخم دستم تو گرفتم و برداشتم

 ?یخاریم

 

 چند هر حاال دستش یتو کمربند و داد ک یواکنش با اما بودم دنشینازکش منتظر:غوغا

 رقابلیغ چقدر گفتم دلم یتو و کردم تعجب ، یشوخ ب

 صاف صدامو نیا از نمیا ش،ییهوی دادن جر از اون ش،ییهوی شنهادیپ اونواز ینیب شیپ 

 ...زدم لب و کردم

 

 ... نخواستم باش:غوغا_

 

 و گفتم یاخ دیچیپ دلم ریز ک یدرد با و شدم بلند تخت یرو از ییهوی یلیخ: غوغا

 ...دادمیم فشار گذاشتتمو شکمم یرو دستمو



 

 

 ?هیچ گفتم دستش رو گذاشتم دستمو کشینزد رفتم انداختم بند کمر دیکش ک یآه با_مهام

 ?کنهیم درد

 .... حموم سمت بردمش دستام رو کردمش بغل حرکت ی با نشدم جوابش منتظر

 ...رونیب حموم از زدم و... ارمیب مسکن برات تا منتظربمون گفتم بهش کردم رو

 

 خوبم بگم خواستم تا دیپرسیم دردم مورد در ینگران با و اومد سمتم ب مهام:غوغا

 حمام از و بمونم منتظرش خواست ازم و برد حمام سمت ب منو ب و کرد بغلم یناگهان

 ...شد خارج

 

 ...بشع اب پر وان شدم منتظر و کردم باز و اب ریش مهام رفتن بعد

 ...کردیم یط و حمام عرض و طول و بودم گذاشته شکمم یرو دستمو داشتم یدیشد درد

 

 ...مهام نگران چهره دنید و در شدن باز با

 ...عشقمو ینگران دل نمینب تا بدم نشون خوب حالمو کردم یسع

 ...و زدم لبخند بهش

 

 

 .... شدم وارد پرتقال آب وانیل هی و باقرص_مهام

 ... گفتم بهش و غوغا سمت رفتم و

 ... وان تو نیبش

 ... بخور گفتم و بهش دادم رو وهیم اب و دستش دادم قرص نشست کردم شیهمراه

 ...گرفتم ازش وانیل و خورد قرص

 ?بشورمت گفتم و



 

 ..اومد سمتم ب یپرتقال اب وانیل همراه ب مهام:غوغا

 ...نمیبش وان یتو خواست ازم

 ...و نشستم وان یتو

 ...و گرفت سمتم ب قرص همراه ب و وانیل

 

 ...خوردم و قرص و گرفتم ازش و وانیل

 ...کنع حمامم دیپرس ازم و گرفت دستم از و وانیل

 ...کردم ذوق یکل دلم یتو

 

 ...اومد ادمی اما کنم پنهون ذوقمو خواستم

 ...ستمین کارمندش گید من ک

 ...شمیزندگ کیشر

 ... زدم لب و زدم یضیعر لبخند فکر نیا با

 

 ... بشور اره ییوا:غوغا_

 ...کنیم خستم واقعا موهامو مخصوصا

 ... بشورن موهامو بود نیا میذهن یفانتز

 ...محال یخوشبخت همه نیا منو

 ...میفانتز هم دمیرس عشقم ب هم

 ...بشور بشور خب

 

 

 ?ن زد تو به شهینم تعارفم ی پرو بچه گفتم زدمو یلبخند_مهام

 ...نشستم سرش پشت وان تو اومدم لباسام با



 ... بخوره سیخ موهاش خوب تا سرش رو گرفتم آب دوش

 ... بلندش و یمشک یموها شستن به کردم شروع و موهاش به زدم برداشتم شامپو

 ... کنم شونه و بشورم بلند ک یکی یموها بودم نیا عاشق

 .. بکشم نفس موهاشو عطر و

 .... زدم بدنش ب برداشتم فیل و شستم موهاشو

 .... زدم لب اروم و کردم گردنش کینزد سرمو و کردم بغلش پشت از

 .... من ب نزن خیس نیبب

 .....داره عواقب وگرنه میبر بشور خودتو پاشو نکردمت تا

 

  هاش لباس اوردن در بدون:غوغا

 ... و اومد وان داخل ب

 ...نشست سرم پشت

 ...و گرفت موهام یرو و اب دوش

 ...زدم کنار صورتمو یرو یموها دستمو با

 

 ...شد موهام یشو و شست مشغول و برداشت شامپو

 ... موهام با دستاش حرکت

 ...داشت برام یبیعج لذت

 

 ...داشتم یخاص حس

 ...شده یرنگ یرنگ ایدن کردمیم حس

 ...بودن شده یقیحق اهامیرو

 ...بودن شده هام داشته هام، خواسته و حسرتا

 

 ...بود شده مییایرو داشته حاال ک ییایرو یها خواسته همون از یکی مهامم با بودن و



 

 ...زد فیل بدنمو و برداشت فیل

 ...کردیم لذتم ،غرق دستاش حرکت

 ...بود کرده خمارم

 

 ... گوشم کنار نفسش حس با

 ...شدم کیتحر

 ... زد ک یحرف دنیشن با

 ..و زدم یضیعر لبخند

 ...زدم لب یطونیش لحن با

 

 ...خرمیم جون ب عواقباتتم جوون:غوغا_

 

 ....گردنش رو دمیکش لبمو و زدم یشخندین_مهام

 ... زدم لب خمار

 تنت خودت نکیا مثل یول یداشت درد کنم رحم بهت خاستمیم من

 ... خارهیم

 .... لختش بدن رو دمیکش باال از دستمو

 ....داغش گردن رو دمیکشیم لبمو و

 

 

 ...شدم شل دستش حرکت از:غوغا

 از کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس و گرفتم گاز لبم از و دیکش گردنم یرو داغشو لب

 ...کنم دورش خودم

 



 

 ...گفتم و گردنش یگود تو کردم فرو سرمو_مهام

 ... بزنم بیاس بهت خامینم

 ... گشنمه یحساب میبخور غذا میبر بشور خودتو پاشو

 ... دارم برات خبرم هی

 ....رفتم و شدم بلند سرش پشت از

 

 ...شدم زده ذوق زد ک یحرف با و برد گردنم یتو سرشو:غوغا

 ...نشد کینزد بهم من شدن هات باوجود ک نیا

 ...ارزشمند برام یلیخ

 

 ...جسمم برا ن خوادیم خودم برا منو کردیم یاداوری بهم چون

 ...دمیبالیم داشتنش ب

 

 ...نبود پناهم تنها ک یفرد داشتن ب

 ...بود گاهم هیتک نیبهر

 ...یانسان ذات با یگاه هیتک

 

 ... منت بدون

 ...ذلت بدون

 ...رتیباغ مهام داشتن برا بودم شاکر رو خدا بیعج من و

 

 

 مستانه لبخند دنشید با که بودم غوغا منتظر زیم سر لباسام کردن عوض از بعد_مهام

 ... زدم ییا



 ...زمیعز باشه تیعاف زدم لب و

 

 ...شدم خارج حمام از:غوغا

 کننده ونرم دمیپوش داشت قرمز زیر یها گل ک یکرم ریحر تاپ همراه ب ینیج شرتک

 و زدم یلب برق و زدم

 .... شدم خارج اتاق از

 

 ...دمیند و مهام و کردم خونه اطراف ب ینگاه

 سمت ب و زدم یلبخند بود نشسته زیم پشت ک مهام دنید با و رفتم اشپزخونه سمت ب

 ...زدم لب و کاشتم اش گونه یرو یا یناگهان بوسه رفتم

 

 زمیعز یباش سالمت:غوغا_

 

 ..شدم رهیخ مهام ب ذوق و لبخند با و نشستم زیم پشت و دمیکش رونیب رو یصندل:غوغا

 

 

 ... کردم ضعف آخ آخ_مهام

 ... یگرسنگ از یکشیم منو باشه تو به اگ

 ... نمیبب بخور

 ... جلوش گذاشتم مخلفات و سس با تزایپ

 ... تزایپ رو کردم یخال برداشتم تند و قرمز سس

 ... بههههه اوممم خوردمیم ولع با ندادم مهلت و

 ... بود شده سس پر دهنم لب

 .. کن ولش

 .... خوردم برداشتم تزایپ گید گنده کهیت هی



 ... برخوردم غوغا نیسنگ نگاه با

 ... گفتم و بهش زدم زل پر دهن با

 ....گید بخور

 

 ...و زدم پلک حرفش با و شدم رهیخ خوردن یتو عشیسر واکنشات ب تعجب با:غوغا

 

 ...تربخور اهسته خبر؟ چ عشقم:غوغا_

 ...ستین کن مخلوط ها اس معده

 

 .... گرفت خندم انداخت بهم ک ییا کهیت با_مهام

 ... دمیکش سر نفس ی وانیل تو کردم یخال نوشابرو

 ... زدم لب و گفتم لذت رو از یآه

 ... خوردن غذا تند به دارم عادت

 خخ مرض موجب عادت ترک یول هیبد عادت دونمیم گفتم و شدم حرفش مانع

 ... اوووممم دهنم تو کردم کامل برداشتم گید تزایپ کهیت هی

  به به

 

 ...دهینم جهینت دمید یوقت:غوغا

 نکاش یسوال و اومد ادمی یحرف ناگهان و شدم خوردن مشغول برداشتمو تزایپ برش کی

 ...زدم لب و کردم

 

 ؟یبگ بهم یخواستیم یزیچ ی یراست:غوغا_

 

 ...وگفتم کردم زیتم لبمو برداشتم زیم رو از دستمال کردمو یمکث_مهام

 .. ک دادن خبر بهم اره



 .... کردن اعدام کامران صبح امروز

 ....شده تموم کارش امروز

 

 

 ...دمیشن ک یباخبر:غوغا

 ...جاخوردم

 ... و شدم رهیخ یا نقطه ب

 ...بست نقش چشام یجلو خاطراتم تمام

 

 م....شد زنده برام دردناک یها صحنه اون تمام

 ...کردیم دگرگون حالمو روزا اون فکر هنوزم

  یاجبار روابط اون یاداوری هنوزم

 ...کردیم مچاله قلبمو

 

 ....بودم روحم مرگ شاهد اون، تجاوز با ها سال

 ...  مرگش خبر شاهد االن و

 ... گنیم ک راست

 

 ...است خوش اخرش شاهنامه

 ...سپردم سرنوشت ب و اون کردن فرار با من

 ...زد رقم براش و اعدام ک ، بود خودش اعمال و سرنوشتش و

 

 ...و زدم یلبخند مهام ب رو و دمیکش یقیعم نفس

 

 ...گرفت خدا منو حق:غوغا_



 ...گذرمیم ازش من

 ...خدا خود با شیباق

 

 ینگاه دیشد ییسروصدا یصدا دنیباشن بخورم تاخواستم و برداشتم تزامویپ برش:غوغا

 قورت دهانمو اب و گذاشتم بشقابم داخل تزامویپ برش و انداختم مهام ب تعجب و ترس با

 ...زدم لب و دادم تکون سرمو و دادم

 

 خبرع؟ چ ینی: غوغا_

 

 ... دونمینم_مهام

 ... امیم خبره چه نمیبب برم من نیبش تو

 ... رونیب سمت برداشتم قدم و کردم تنم لباسمو

 ....روم به رو دعوا صحنه به رهیخ و

 

 ...نرم همراهش ک خواست وازم شد بلند زیم پشت از مهام:غوغا

 ...اوردوین طاقت دلم مهام رفتن بعد اما

 

 ...رفتم اطیح ب و کردم سرم یچادر عایسر

  بود ستادهیا در یجلو ک مهام دنیباد

 ...زدم لب و رفتم سمتش ب

 

 شدع؟یچ مهام:غوغا_

 

 ... زدم لب و غوغا جلو گرفتم دستمو_مهام

 ... جلو این



 .... دعوا نیب رفتم شتاب با و سایوا نجایهم

 ?یکنیم کاریچ یاو یاو

 ... یکنیم یخوایم یکار هر ک صاحاب یب مملکت نیا مگ

 ?دهیرس زن هی به زورت

 ?یکن بلند زنت دست داده اجازه قانون یکجا

 

 ... بخوره بهش انگشتت دمینم اجازه من

 ?یکشیم رخش به زورتو یآورد ریگ دفاع یب هی

 ... مرد گنیم تو به کالیبار

 ... تاسف یجا

 ... میکن مشخص فتویتکل تا خانم نیا از ریبگ فاصله

 

 دستت از نرم ک نکن دخالت کنار برو?ها یدیم من نشون قانون ک یهست یک تو_

 یهرکار بخام حقمه زنمه?یکنیم دخالت چرا ما یخصوص یزندگ تو کنم تیشکا

 ... کنمیم

 ... من راه سر از کنار برو االنم

 

 ... گفتم دمویکش یخونسرد و قیعم نفس_مهام

 ... بزن ایب?یبزن منم یکن کاریچ یخوایم نرم نیبب

 .. رمینم من یول

 ... کنم سکوت نمیبب ظلم ستمین رتیغ یب مردم هیبق مثل

 ? کنم تماشا فقط و... یشوهر و زن دعوا چه من ب بگم

 

 ...نداده زنتو ب نسبت یدراز دست اجازه تو به قانون یجایه چون

 ....ریبگ فاصله خانم نیا از خوش زبون با پس



 

 داد یصدا با ک دمییجویم لبمو استرس با و ستادمیا سرجام مهام یدستور لحن با:غوغا

 ...فتهین یاتفاق کردمیم خداخدا و رفتمیم راه اطیح یتو و شد چندبرابر استرسم مهام

 

 ... شدن جمع ما دور مردم همه_مهام

 .... دشیکش و گرفت زنش یروسر از مرده اون

 ... زارمینم زندت یاین اگه گفت

 

 ... دمیتاب دستشو مچ و گرفتم مرد دست و شدم یعصب حرکتش نیا با_مهام

 

 و خوردیم گوشم ب هاش ناله یصدا ک دادن فشار به کردم شروع دستشو عصب رگ 

 ... زدم لب

 ... یرتیغ یب یلیخ

 

 .... یکنیم یرفتار نیهمچ هیبق جلو زنت با ک یرتیغ یب یلیخ

 ... بشه لخت سرش ک یکشیم زنتو یروسر نامحرم همه نیا جلو که یرتیغ یب یلیخ

 

 ... عقب دادم هلش و کردم رها دستشو

 .. سیپل زدم زنگ برداشتم مویگوش

 ... گفتم و بمیج تو گذاشتم یگوش

 ...داد خواهد تو به یحق چه قانون دمیم نشون بهت االن

 

 ...مرد داد یصدا با:غوغا

 ...و رسوندم در جلو ب خودمو دو با و دمیکش جلو چادرمو و دمیترس

 



 ... رفتم مهام سمت ب شتاب با صداها سرو گرفتن شدت با

 ... شدن مانعش مردم و شد ور حمله مهام سمت  ب مرد لحظه همون

 

 ...خونه میبر خواستمیم مهام از هیگر با و زدمیم غیج و بودم دهیترس

 

 ... گفتم زنش به کردم رو تفاوت یب و شد ور حمله بهم مرد_مهام

 ?خوبه حالتون

 

 ... نیاومد ک یمرس خوبم اره_

 

 نیریم بعدش نیکن تیشکا شوهرت دست از اومد ک سیپل گفتم و دمید زن یاشکا_مهام

 مسائل همه دیبد طالق درخواست و ، مدرک خودش نیا نیبش نهیمعا تا یقانون یپزشک

 ... بشه یدگیرس تا دیبزار انیدرم

 

 .. بده هید دیبا شماس بدن رو ک ییایکبود و وجرح ضرب بخاطر هید بر عالوه

 ... دیریبگ راحتر طالقتونو که کنهیم کمک شما به و معاشرت سو خودش نیا و

 

 ... خورد گوشم به غوغا یها هیگر یصدا که زدمیم حرف زنه با داشتم

 ... خونه میبر ایب گیم و کنهیم هیگر داره دمید عقب برگشتم

 ... سمتش رفتم شتاب با

 

 ... گفتم و پاکردم اشکاشو و چشاش رو دمیکش دستمو

 ... نترس سسیه یکنیم هیگر چرا بگردم دورت

 ... شهینم یزیچ

 ....بگردم دورت برو امیم منم داخل برو? باشه باش اروم



 

 ...بودم دهیترس یلیخ:غوغا

 ...بشم ام هیگر مانع تا بودم گرفته دهنم یجلو دستمو

 ...زدمیم هق و شدمینم موفق اما

 ...بودم دهیترس

 ...   دعوا از ن

 ...اورد یم در اشکمو عشقم برا ینگران

 

 ...ترسمیم من خونه، میبر ایب کن ول گفتمیم مهام ب همزمان و بودم هیگر حال در

 ..بود زدن حرف حال در مهام اما

 ...خونه برم خواست ازم و اومد سمتم ب شتاب با و برگشت عقب ب هوی

 

 ...زدم لب و دمیکش سمیخ گونه یرو یدست

 

 ...خونه میبر باهم مونمیم خوامینم:غوغا_

 

 ... واستا نجایهم خب لهیخ_مهام

 ... اومد سیپل ریاژ یصدا

 

 ... سیپل سمت رفتم برگشتم

 ... گرفتم تماس باهاتون من جناب سالم

 

 ... زاده یقاض خانم سالم_سیپل

 ? هس ساخته من از یکار

 



 ... کردن تعرض هست همسرشون که خانم نیا به اقا نیا جناب بله_مهام

 ... هستن شاهد منطقه نیا یاهال یتمام که یفحاش و جرح و ضرب

 ... ومدیم خانم نیا سر ییبال چه نبود معلوم میگرفتینم اقارو نیا یجلو اگه

 ... هستن همسرشون شونیا

 

 ... سرگرد جناب سالم_

 ... دارم تیشکا شوهرم دست از من

 .... کنم تحمل تونمینم گید من

 ... کششششمینم گگگگگید

 

 ... دیکن تیشکا یآگاه دیاریب فیتشر ما با.. میشد متوجه بله_سیپل

 ... دیکن یط دادگاه مراحل و یقانون یپزشک به میدیم ارجاع شمارو ما

 

 تیامن خانم نیا گمیم خودتونم به گمیم شونمیا جلو درضمن جناب ممنون یلیخ_مهام

 ... مرد نیا خونه تو ندارن یجان

 براشون جدا یمکان تشونیوضع شدن مشخص تا و تیاولو در زن مصلحت قانون طبق و

 ... دیریبگ نظر در

 ... خطر در زن جان کنمیم دییتاک

 ... سپرمیم شما ب

 

 ...زاده یقاض خانم راحت التونیخ_سیپل

 

 ... بردن گرفتن مرد و کرد اشاره سرباز به سیپل_مهام

 ... گفتم سمت برداشتم قدم و زدم صداش ک رفتیم همراهشون داشت زنم

 ... دیکن دفاع حقتون از



 حقتونو از یول بکشه طول دیشا دیارین کم... بشه ظلم بهتون شهینم لیدل نیهست زن چون

 ... نیریبگ

 ... بسالمت

 و الیو سمت برداشتم قدم بودن من به رهیخ ک تیجمع به توجه بدون... رفتن یهمگ

 .....داخل کردم یهمراه غوغا

 

 ...بمونم ششیپ داد اجازه بهم و نکرد یمخالفت  مهام:غوغا

 ... شد ها سیپل با صحبت ومشغول اومدن ها سیپل

 

 ک گرفتم سفت چادرمو یجلو و ستادمیا کنارش  و کرد اشاره بهم حرفش شدن تموم بعد

 ... شدم پاهام شدن دعید مانع و نره کنار

 

 اشپزخونه ب و اوردم در چادرمو میشد خونه داخل و میرفت خونه سمت ب مهام همراه

 لش کاناپه یرو ک مهام سمت ب و گذاشتم ینیس داخل و ختمیر قهوه فنجون دو رفتم

 و کردم مرتب موهاشو و نشستم کنارش و گذاشتم زیم یرو رو ینیس و رفتم بود کرده

 ... زدم لب

 

 عشقم؟ یخوب:غوغا_

 

 ...یلعنت گرفته درد راستم دست شدم یعصب کمی خوبم اره_مهام

 ... خوبم سین یزیچ

 ...یکن هیگر نمینب گید?یخوب تو

 

 ...زدم لب و کردم سیخ زبون با لبمو:غوغا

 

 نباش نگران عشقم خوبم من:غوغا_

 ...ها یبش یعصب نمینب گید



 ...نمتیبب اروم خوامیم

 ...نمتیبب نااروم ک ن

 

 ... شدم ترش کینزد یکم:غوغا

 ماساژ دستشو همونطورک و گرفتم دستم یتو و کردیم درد و دادیم فشارش ک یدست

 .. دادمیم

 ...نش ناراحت و یعصب خواستمیم ازش و رفتمیم اش صدقه قربون

 ...کردیم قرارم یب ، شیقرار یب چون

 ....داشت یبستگ اون ب من حال چون

 ...باش هرطور و یچ هر یول

 ...من انتخاب نیتر بخش لذت و نیتر نیریش و نیبهتر هم باز

 

 

 ?یهست لمیف هیپا گفتم بهش زدم یلبخند_مهام

 ... ایدار کنکور گید هفته یراست

 ..یکنیم کاریچ نمیبب

 

 ....زدم لب ذوق با و دمیکوب بهم دستامو و زدم یضیعر لبخند لمیف اسم با:غوغا

 

  بدجورر اتم هیپا ییییوا:غوغا_

 �🔣�شیم تموم دمیم رمیم شینم یزیچ کنکورم

 

 

 ... کنم کارتیچ گید یگشاد کون_مهام

 ... دمیم جرت ینش قبول خادیم دلم فقط



 ... گذاشتم یترسناک لمیف و زدم فلش و و برداشتم زیم رو از کنترل

 ....شد شروع لمیف و غوغا کنار نشستم کردم خاموش برقارو و اوردم هوله هله

 

 ... زدم لب و کاشتم مهام گونه یرو یا بوسه:غوغا

 

 یداد جرم اماصبح یدیم جرم نشم قبول کنکور یگفت زیچ گمیم:غوغا_

 ...خورعیم جر چندبار مگ

 

 ... رفتم ییا غره چشم_مهام

 ... گفتم سمتش شدم خم

 ... پدسگ کمته بدن جر هرچقدرم تورو

 ...دادنش قلقلک به کردم شروع

 

 یطونیش لبخند زدم ک یحرف از: غوغا

 ...بدم جواب خواستم تا و نشست لبم یرو

 ...کن ولم خواستمیم ازش و دمیخندیم بلند بلند و کرد دادنم قلقلک ب شروع

 

 .. دادیم قلکم قل همچنان اما

 ...بود روم یادیز فشار و بود شده جمع چشام یتو اشک

 ...کرد شتریب دادنشو قلک قل سرعت و دیرسینم بهش زورم گرفتمیم دستاشو یهرچ

 

 ...دمیگوز خودم ب و اومد فشار روم هوی ک

 ...بود شدع رهیخ بهم مات و کرد هنگ هوی مهام

 ...زدم لب یدیشد خنده با و زدم صورتش یتو یاروم ضربه

 



 تو افتخار ب نمیا:غوغا_

 

 

 ... خنده ریز زدم داد ک یگوز با_مهام

🤣🤣 

 ..گوزوک غوغا به یکرد دایپ ارتقا یجق غوغا از

 

  گرفت خندم هم زد ک یحرف با:غوغا

 ...شدم یحرص هم

 ... خنده و یشوخ و زدن هم کله و سر یتو یکل بعد و گرفتم بازوش از محکم یگاز

 

 و سکوت در و دمیکش هام هیر ب تنشو عطر و گرفت بغلش تو سرمو لمیف شروع با

 ...میشد رهیخ یویت ب ارامش

 

 زدم یضیعر لبخند و داخل نشستم و رسوندم نیماش ب خودمو مهام نیماش دنید با:غوغا

 ... زدم لب مهام ب رو و

 

 عشقم سالم:غوغا_

 

 ... خانم سالم_مهام

 ?روباره ای یریش

 

 ... گوسفند سوم نهیگز:غوغا_

 درصد صد تهران دانشگاه یقبول شک یب مهام ییوا

 



 ... آمد خوشمان کالیبار واو_مهام

 ?بدم یچ بهت زهیجا خب

 ... سفر برمتیم گفتم گرفتمو خودم به فکر حالت

 ?خوبه

 

 ... و دمیبوس و مهام گونه و زدم یخوشحال یرو از یغیج سفر واژه دنیباشن:غوغا

 

 کجا؟ ینی یییوا:غوغا_

 

 ?جنگل وسط کلبه_مهام

 

 و دمیکوب بهم ذوق رو از دستامو و کردم ذوق یکل جنگل دل تو یا کلبه تصور با:غوغا

... 

 

 مهامم عاشقتمم عععیعال یییوا:غوغا_

 م؟یریم یک خب

 

 ?خوبه هفته اخر_مهام

 

 پرسش؟ و یکین ییلنت د:غوغا

 عیعال

 

 ... کردمیم یپرداز الیخ یکل و دادم عیتک یصندل ب سفر بافکر:غوغا

 نبود تنها مهام با سفر ذوق درونم ذوق

 ....حسرت بار کول شد و نرفتم وقت چیه ک بود ییسفرها عقده



 

 ... خونه سمت میافتاد راه_مهام

 ...کردم روشن کیموز

 .... خوندن به کردم شروع و

 

 ... نخواستم یزیچ ادما از عمر کی

 .. وفتمیب تو یپا به یروز کی که

 ....نگفتم مردم نیا به حالم از من یزیچ که نجاشمیا تا

 .... کنمیم اقرار شهیهم تا توام عاشق من نکیا به

 

 ...داخل میرفت و میشد ادهیپ نیماش از میدیرس خونه ب:غوغا

 ...رفتم حمام ب و کردم درست مهام برا یشربت دنیرس محض ب

 

 ... رونیب اومدم حمام از نیم چند بعد

 ...سوزوندم فسفر یلیخ ها مدت بعد داشتم سردرد

 ...نبود یسخت یلیخ کنکور خداروشکر حاال

 

 ... شدم ناهار پختن مشغول و دمیپوش یکوتاه راهنیپ و شدم کنکور الیخیب

 

 

 .... کردم بغلش پشت از و شدم خونه اشپز وارد_مهام

 ... زدم لب و زدم بوسه و گردنش یگود تو بردم سرمو

 ...خانمم ینباش خسته

 

 ...دیبوس گردنمو و کرد بغلم پشت از مهام ک بودم ها یماکاران زدن هم حال در:غوغا



 

 ... داشتم دوس شوییهوی حرکات زدم یلبخند

  ب کردمینم عادت وقت جیه و

 ... شمیم ریغافلگ شوییهوی یها بوسه

 

 ..  و دمیبوس اروم لبشو و برگشتم

 

 ... دلم عشق یمرس:غوغا_

 ....کنم ابکش رو یماکاران تا کن استراحت برو شما

 ...رشدید امروز ناهار

 

 ... جانم باش_مهام

 باشه رمیبگ بگو یدار الزم سفر برا یهرچ

 

 ...کردمیم ذوق رمیپذ تیمسئول عشق داشتن برا تودلم و انداختم بهش یقیعم نگاه:غوغا

 ... زدم لب و زدم یلبخند

 

 ... بهت دمیم ستیل دلم جان چشم:غوغا_

 ...میریم عصرباهم نداشتم کار هم اگ

 

 ... خب لهیخ_مهام

 ... کردم روشن ونیزیتلو و شدم لش مبل رو رفتم

 ...اخبار به نگام و

 



 ییها ظرف و کردم مرتب رو اشپزخونه و کردم دم رو یماکاران مهام رفتن بعد:غوغا

 ....و شستم بودم کرده فیکث ک

 

 ... سالن داخل رفتم و گذاشتم ظرف داخل و شستم ازیپ و گوجه اریخ

 ...شدم ساالد کردن درست مشغول و نشستم مبل یرو مهام کنار

 

 

 ... کنم کمکت منم بده_مهام

 کردن زیر ب کردم شروع و گرفتم ازش چاقو

 

 ...شد مشغول و گرفت ازم رو چاقو ک بودم اریخ کردن زیر حال در:غوغا

 و برداشتم یا گهید یچاقو و رفتم اشپزخونه ب و دمیبوس اشو گونه و زدم یلبخند

 .... میشد کردن درست ساالد مشغول یدونفر

 

 ...بودنش داشت لذت

 ...بودنش کیشر

 ...دیدینم طرفه کی و روابط و دیدینم خواب تخت یتو تنها و شراکت ک اخالقشو نیا

 ...کردمیم نیتحس

 

 ... میبود هم کیشر ما

 ...یقیحق کیشر دو

 ... یعاطف چه

 ...یجنس چه

 ....یزندگ چه

 ....شراکتو نیا میکن حفظ میکردیم تالشمونو تمام و



 

 

 ... زدم لب و گرفتم خودم به یطونیش شکل_مهام

 ... کردماااااااا ضعف نشد اماده غذا فهیضع

 ?جونم نمیبچ زیم امیب

 

 .... زدم لب یا یساختگ اخم با و زدم دستش رو یا ضربه و برداشتم رو ینیس:غوغا

 

 ... ادب یب هیچ فهیضع:غوغا_

 ...قدرتمندم ام یلیخ من

 ...دلم جان شیم حاضر ناهار جون پرست شکم کن صبر ام یکم

 

 ... گفتم باال دادم ابرومو تا ی_مهام

 ... ارمیب دیبا کمربندمو نکیا مثل ن

 ... میقد یزنا زنام یوا یوا

 ... شدم بلند کردمو ییا خنده زیر

 .... دمیبوس و لبش رو گذاشتم لبمو هوووی

 ... گفتم و

 ... یکرد کساد همرو بازار ویاومد

 ... کنیول ادیب بگم ادیم شیپ کم ک خانم ملوک یحت

 ... ادیب رمیگ قرار تو مثل یخوب خانم دونستمیم اگه

 ... شدمیم کار ب دس نایا از زودتر

 ... من یبرا یکشیم زحمت

 .... کنم جبرانش تونمینم بکنم میهرکار یکشیم زحمت بازم عشق رو از هرچند

 ....خوامتیم چقدر که بگم و کنم کمکت تونمیم فقط



 

 ...زدم لب و شدم رهیخ چشاش تو باعشق و کردم نوازش اشو گونه و زدم یلبخند:غوغا

 

 .. یگیم تو ک یزحمت اون:غوغا_

 ...لذت من برا

 ...شده حیتفر من برا خونه تو کارکردن

 ...رمیگیم یزنانگ حس

 ....بودن تو خونه و دل خانم حس

 

 ...زدم لب و بلندشدم مبل یرو از:غوغا

 

 ...نمیچیم زویم منم یشوریم دستاتو تو تا عشقم پاشو:غوغا_

 

 خوردن مشغول و میدیچ و زیم مهام کمک با و شستم دستامو رفتم اشپزخونه ب:غوغا

 ...میشد ناهار

 

 ... میبر مییخواینم ک قندهار سفر شد رید غوغااااااا_مهام

 ....کیتراف به میخوریم که بدو

 

 ... برداشتم فمویک عایسر مهام یصدا دنیشن با:غوغا

 .... زدم داد و رونیب رفتم باشتاب و انداختم خونه ب ینگاه

 

  یزد غر چقدر عشقم اومدم:غوغا_

 ...غوغا یگفت صدبار

 ...ازین برداشتم یهرچ سفر حال هر ب



 ... پدسگ طلبت گاز ی بعدا_مهام

 .. میشد سوار هردو

 ... میافتاد را و... میبست کمربند

 ...میکرد دامونویخر و زدم نیبنز سیسرو بردم نیماش قبلش

 ....میبود افتاده راه کامل کامل

 ... بودم ختهیر رایحم,دهیها,یمهست یها اهنگ فلش داخل

 ... جاده واس دادیم جون

 ...کنهیم پر مشامتو زییپا یبو و دونفرس و یابر شمال یهوا که وریشهر تو اونم

 ... گذاشتم گوگوش از یکیموز

 ... بود گرفته نمونویب بیعج یسکوت و

 ....میکردیم یط جادرو و

 

 ...میکرد حرکت و میشد نیماش سوار:غوغا

 ... کردمیم مرور مویزندگ و بودم شده رهیخ رونیب ب پنجره از

 ...میزندگ جاده تو حرکت نیح ک کردمینم فک وقت چیه واقعا

 ...میزندگ بش ک یفرد ب برسم

 ...یزندگ نیا داشتن برا بودم خوشحال

 

 یب و دادم یلبخند با لبخندشو جواب و کرد نگام بالبخند و گذاشتم مهام دست رو دستمو

 ...شدم رهیخ روبرو ب حرف

 

 

 ... برام بود ختنیر ییچا درحال غوغا_مهام

 ... ییچا ختنیر به کرد شروع و برداشت فالکس

 ... رفتم چالوس جاده از منم



 ... میببر لذت چالوس بکر هوا و عتیطب از تا نییپا دادم هارو شهیش

 ... دستم داد وانیل

 ... گرفتم ازش یچا وانیل

 ... پام رو ختیر یچا گرفتم ترمز که بود جاده سمت حواسم و

 ... نزدم دم یول گرفتم گاز لبمو و دادم فشار بهم چشامو سوزش شدت از

 ... دادم ادامه راهم به و

 ... کردیم بدتر خوردیم میل شلوار به سوختیم دیشد پام رون

 ... دادم ادامه راهم به و سمیوا تونستمینم یول

 خوب غوغا ریمس طول تو و میداد ادامه  راهمون به همچنان و میکرد رد چالوس تا

 ... گرفتیم لمیتحو

 ... میشد النیگ یبایز استان وارد نکیا تا

 .... رشت یباصفا شهر و

 ... ایدر یبو

 ... جنگل یبو

 ... بارون بادو یبو

 ... اری با کردن سفر داره ییصفا چه اومم

 ... کنن فیرد برامون جنگل وسط ییا کلبه بودم کرده هماهنگ

 .....میدیرس نکیا تا

 

 

 بودم شده رهیخ رونیب ب ک نطوزیهم و دادم دستش ب و ختمیر ییچا مهام برا:غوغا

 ...خوردمیم ییچا

 

 ...دادمیم مهام دهان ب و گرفتم پوست وهیم نیم چند بعد

 



 الود خواب ک کردمیم نگاه مهام ب دائم و میگذروند خوردن و یشوخ حرف با و ریمس

 ...نباش

 

 ...میدیرس رشت ب

 یالودگ و دود از یخبر چیه ک رشویدلپذ یهوا و اب و دادم نییپا خودمو طرف پنجره

 ....دمیکشیم هام هیر ب نداشت و تهران

 

 ... زدم لب و انداختم مهام ب ینگاه

 

 ؟یخورینم یزیچ عشقم:غوغا_

 

 ... میدیرس زمیعز ن_مهام

 ...خب داره یرو ادهیپ کمی

 ... میبر نییپا بپر

 تو میزد میبرداشت وسائالمونو بعد رفتم نیماش با داشت امکان که ییجا تا غوغا با همراه

 ... جنگل دل

 ب رو کلبه به خورد چشمم که تا بود کرده بلند درختارو و ها سبزه یبو بارون نم که

 ... رومون

 ... میشد کلبه وارد

 ... میکرد مستقر وسائل

 ... کردم درست نهیشوم داخل شیات همه از اول

 ...نجایا بود سرد هوا

 

 ....شدم ادهیپ نیماش از مهام حرف با:غوغا

 ..کرد  یم جادیا دلم تو یبیعج خوف اطرافم یکیتار

 ...دمیترسیم جنگل سکوت و فضا از



 

 ...رفتمیم راه پاش ب پا حرف بدون و ترس با و کردم مهام کینزد خودمو

 ...داخل رفتم عجله و ذوق با میدیرس کلبه ب یریمس کردن یط بعد

 

 ...کرد روشن رو نهیشوم دنیرس محض ب مهام

 ... بهش دنیکش سرک و کلبه داخل گشتن یکل بعد هم من

 

 ...  شدم هامون چمدون دنیچ مشغول

 ب شدم بلند جام سر از و زدم زل بهش نگران و برگشتم طرفش ب مهام اخ یباصدا ک

 ....زدم لب استرس با و رفتم طرفش

 

 کن؟یم درد کجات اخ؟ یگفت شده؟چرا یچ عشقم:غوغا_

 

 ... یلعنت شت_مهام

 ... پام سوخته بد چه

 ... غوغا یصدا با

 ... زدم لب و پام جلو گرفتم شلوارمو

 ...یخستگ از گفتم ینجوریهم سین یزیچ

 

 ....نشدم قانع داد ک یجواب با:غوغا

 ...دارع چوندنمویپ قصد بفهمم ک ازش داشتم شناختیقدر اون

 

 لب بغض و دلهرع با کردمو تعجب پاش دنید با زدمو کنار شلوارشو فکر یکم با

 ....زدم

 



 نطورشد؟یا یک ؟ینطوریا شدع؟چرایچ پات مممهام:غوغا_

 

 ... نبود حواسم ختیر یچا سین یزیچ_مهام

 ... سین مهم

 ... برس کارات به برو

 ?سین سردت شده گرم کلبه

 

 ...زدم لب و گرفت حرصم شیالیخیب از:غوغا

 

 ...ستین یزیچ ویچ یچ:غوغا_

 ...سین یزیچ سوخت پات

 ....یلکسیر چقدر تو خدا یوا

 

 ....زدم لب و نشوندمش  تخت یرو و دمیکش دستشو:غوغا

 

 ...روش میریبگ سرد اب دیبا اول:غوغا_

 

 ک اولشه اون مال سرد آب دسیفا یب گید گفتم و گرفتم دستشو بره خواستیم تا_مهام

 ....االن ن تازس

 

 ...شد مانعم و دیکش دستمو مهام برم تاخواستم:غوغا

 ...زدم لب و کردم فک یکم باحرفش

 

 نشع دتریشد سوزشت ارمیب یسوختگ پماد برات کن صب حداقل عشقم:غوغا_



 باز و میداشت همراه ک یا هیاول یها کمک جعبه و نشدم یجواب دنیشن منتظر:غوغا

 ....کردم

 

 ... رفتم مهام سمت ب برداشتمو داخلش از رو یسوختگ پماد

 ... زدم لب پاش یسوختگ دنید با و نشستم کنارش

 

 دلم جان برات رمیبم یاله:غوغا_

 بگردم؟ دورت سوزعیم یلیخ

 

 ... گفتم یاخ پام  رو پمادر زدن با_مهام

 .... گرفتم گاز لبمو سوزهینم ن زدم لب و

 �🤣� شمیم یحشر کنم حس یسوختگ نکیا یبجا یزنیم دستتو خخ سوخته مییجا چه

 

 شدن یحشر از و دیخندیم داد و غیج یجا ب مهام و زدمیم یجاسوختگ و پماد:غوغا

 ...گفتیم

 

 ...بود هضم قابل ریغ و یباورنکردن واقعا برام وتحمل صبر درجه از حد نیا

 ...صبور حد نیا تا ادم اخه

 

 ب و کردم عوض یرنگ یمشک بافت با لباسمو و شستم دستامو شد تموم ک پاش پماد

 ...زدم لب و اومدم سمتش

 

 دلم؟ جان یندار الزم یزیچ:غوغا_

 

  زمیعز ن_مهام

 ... نکنه درد دستت



 .... شدم لش تخت یرو و کردم عوض لباسامو

 .... برد خوابم یک دمینفهم

 .....کنهیم نگام داره که کردمیم حس ویکس یروین و یانرژ و

 

 ...شد لش تخت یرو و کرد عوض هاشو لباس:غوغا

 ... شدم رهیخ بهش و گذاشتم سرم ریز دستمو و گرفتم جا تخت یرو کنارش

 

 ...باش من برا درد سوزش اون داشتم دوس اما بود نییپا دردم استانه

 یباز موهاش با ک همونطور و کردم موهاش تو دستمو هاش پلک خوردن تکون با

 ...زدم لب کردمیم

 

 دردتو نمینب شم فدات یاله ام،عمرمیدلم،دن جان بگرده دورت من،غوغا یزندگ:غوغا_

 ...ندارم و دار

 ...کسم همه یبکش درد نمینب

 ...یگینم و یدار سوزش دونمیم

 ....عشقم حرف یب فهمتیم من اما

 ...دارم دوست چقدر من اخه

 ...نفسم بودنت خوب چقدر

 ...شمیم خفه نفس یب یک برام بمون

 

 .... روش انداختم پامو خوردم یتکون که بودم خواب_ مهام

 .... کمرش دور کردم حلقه دستمم

 .... نشیس به دادم هیتک سرمو و

 اروم مادرشون عطر و وجود با که کیکوچ یها بچه نیا مثل بودم شده درست

 ...رنیگیم

 



 عیتک نمیس ب سرشو و کرد حلقع کمرم دور دستشو هوی ک زدمیم حرف داشتم:غوغا

 ...داد

 

 ...رفتمیم اش صدقه قربون و بودم گرفته یباز ب موهاشو و کردم موهاش تو دستمو

 

 ...دمیخریم نازشو دیبا داشت درد

 ... دادمیم بود یهرچ بهاش

 ...بود بودن داریب صبح تا بهاش اگ یحت

 

 ....کردمیم خرج عاشقانه یها حرف و خواهرانه یدلسوز جنس از ییها مادرانه براش

 رو دستمو و دمیبوس سرشو بردع خوابش دمیفهم منظمش یها نفس با

 ...رفتم خواب ب و گذاشتم اش گونه 

 

 .... دمیپر خواب از برق و رعد یصدا با شب نصف بودم خواب اوج تو_مهام

 ... بود دهیخواب معصومانه که شدم غوغا چشم تو چشم اطراف ب رهیخ

 باز در و خوردم آب وانیل هی شدم بلند سرمانخورده روش دمیکش پتو و دمیبوس شویشونیپ

 .... بودم دیشد یبارون شاهد که کردم

 ... نعمت همه نیا از بزنم ادیفر و بارون ریز برم خواستیم دلم

 .... میکنیم گذر ازش یسرسر امونیلیخ که بایز ینعمتا

 ....رفتم فرو فکر به و نشستم شیآت کنار و بستم در

 ... ندهیا و امروز فکر

 ... یچ همه فکر

 ?یچ ادیب سرش ییبال اگه بود بند جونش ب جونم

 ?یچ ادیب شیپ یمشکل براش کارم و من بخاطر اگ

 ... باشم داشته میزندگ کنار اروم یزندگ هی یندگینما کنم رها شهیهم برا تونستمیم کاش



 ... کنم شیعمل دیبا که میزندگ ریمس تو دارم ییها هدف من بره ادمی دینبا یول

 ... غوغا کنار رفتم شدم بلند فکردن یکم بعد

 ....رفتم غوغا جنس از یخواب به دوباره و گرفتمش آغوشم در و

 

 سرمو شدم کشینزد مهام دنید با و کردم کنارم ب ینگاه شدم، داریب خواب از:غوغا

 تکون پلکاش ک کردمیم یباز موهاش با و بودم رعیخ بهش و گذاشتم اش نهیس یرو

 ...زدم لب و زدم یلبخند و کرد باز چشاشو و خورد

 

 ...گید دارشویب عشقم:غوغا_

 ...خوادیم ایدر دلم من

 

 ... زدم لب بمم و الود خواب یصدا با و دادم بدنم به یقوس و کش_مهام

 ?یخوایم یچ گید برمتیم امیدر

 ... شدم بلد و کردم گونش از یبوس

 ... میدیرس کارامون به یکم میخورد صبحونمونو کرد اماده صبحونه شد بلند غوغام

 ... ایدر میبر میشد حاضر و

 ... اری با زدن قدم ایدر لب چسبهیم بیعج

 ... ایدر سمت میافتاد راه و میشد نیماش سوار

 ... میشد ادهیپ و کردم پارک نیماش

 ... مینشست و ساحل لب میانداخت یانداز ریز

 ... شونم به بود داد هیتک سرشو غوغا

 ... کردمیم نثارش و بود کرده گل میخرک صدقه قربون ک منم

 ... آب لبه میبزن قدم پاشو گفت نکیا تا

 ... میکرد متر قدمامون با ساحل و میشد بلند

 ... ایدر سمت رفت و کرد رها دستمو نکیا تا



 ... زدم لب

 ... آب تو نرو ادیز غوغاااا

 ... شهیم یخال پات ریز هووی نامردهااا شمال ایدر

 ... باش جلوها نیهم

 ابراز خودش از که بود یشوق و ذوق و آب سمت داشتمیبرم قدم من حرفا به تفاوت بدون

 .... کردیم

 ... غوغاااااااا زدم داد

 ....آب ریز رفت آن هی

 

 ...بردمیم لذت حضورش از و بودم نشسته مهام کنار:غوغا

 ...کنارم حضورش بود یخوشبخت اوج

 ...خوشحالم داشتنش با بدجور و

 

 ...رفتم ایدر سمت ب ذوق با و شدم بلند سرجام از و شدم یجانیه اومد ک یموج با

 

 یهشدارها ب توجه یب و بودم دادع دست از کنترلمو ک بودم شده زده ذوق قدر نیا

 ...رفتم اب داخل ب مهام

 

 .... آب سمت دمیدو و انداختم دستمو شرتیسو_مهام

  غوغااااااااا زدمیم داد و

 ....که آب ریز برم خواستمیم تا

 

 ...بود گرفته میباز ها موج با:غوغا

 ...دارم نگه نفسمو تونمیم چقدر ک گرفتمیم زمان و رفتم رابیز ب و کردم حبس نفسمو

 



 نگران یا چهره با و مهام و باال اومدم و داد دست بهم یتنگ نفس حس هوی، هیثان چند بعد

 دمید خودم یجلو

 

 ... بهش زدم زل قرمز خمار یوچشا یعصب ییا چهره با_مهام

 ... باال آوردم دستمو خشم شدت از

 ... زدم لب و شدم منصرف آن هی

 ... ییا مسخره یلیخ

 ?ن یستین من دل فکر

 ... یریم نییپا یندازیم سرتو گاو مثل

 ?آور یشوخ ایدر

 .... آب ریز یرفت یانداخت سرتو ک یدید ایدر حد در خودتو

 .... غوغا یختیر بهم روانمو و اعصاب زدم داد

 ..... ساحل سمت دمیکش گرفتم دستشو

 ...نیماش سمت برداشتم قدم تیعصبان با و

 

 اومد ک یدست و خورعیم تکون داره ک دمیدیم هاشو لب تنها و بود یعصب مهام:غوغا

 ...داشتم نگه صورتم جلو دستمو ترس از و باال

 

 ... میدیند یواکنش ک هیثان چند بعد

 ... برد ساحل سمت ب منو و گرفت دستمو مهام و نییپا اوردم دستمو

 

 

 ...دیکشیم خودش دنبال منو و داشتیبرم قدم باسرعت

 ...میدیرس نیماش ب

 ...نشستم کنارش هم من و نشست ها شن یرو نیماش کنار



 

 اروم و کردم نوازش دستشو و گذاشتم اش نهیس یرو سرمو و کردم اطراف ب ینگاه

 ...زدم لب

 

 ....دلم جان کردمیم نگرانت دینبا دیببخش:غوغا_

 ...باش کردم غلط اصن

 ...شینم تکرار گید

 

 ... دمیبوسیم اشو گونه تند تند و کاشتم لباش رو یتند بوسه و کردم صورتش ب ینگاه

 

 ... دمیکش یهووف و صورتم رو دمیکش دستمو_مهام

 ...بزنم یحرف تونمینم میعصب یوقت

 ... ارومشم دیبا اول

 ... دادمیم فشار و پام رو گذاشتم دستمو

 ... کردمیم یخال خودم رو تمویاعصبان و حرص تمام

 .... زدم لب و خشکم یلبا رو دمیکش زبونمو

 ... نکن من با ایشوخ نیا از گید

 ....چوقتیه نکن یشوخ من با جونت سر چوقتیه

 

 ... زدم لب و نییپا انداختم سرمو و کردم بغض داشت ک یا یعصب لحن با:غوغا

 

 چشم:غوغا_

  

 ... گذشت بدش و خوب خاطرات همه با روز اون_مهام



 کلبه رسوندم غوغا... جنگل سمت میافتاد راه نکیا تا اشیخوش باهمه اشیدلنگران همه با

 ... گفتم و

 ...امیم کنم دیخر برم من

 

 ...رفت دیخر ب خودش و رسوند کلبه ب منو مهام:غوغا

 ...بود یعصب من از هنوزم اما برم همراهش داشتم دوس

 ...برم همراهش تا نکردم یاصرار گید کرد مخالفت و گفتم بار ی نیبراهم

 

  کردم عوض هامو لباس و گرفتم دوش

 ...دیرس گوشم ب ییصدا ک بودم حوله با موهام کردم خشک مشغول

 

 ... مهام اومدن بافکر

 ...زدم صداش و رفتم رونیب ب

 ...دمینشن یجواب اما

 

 ...چرخوندم اطراف نگاهمو

 و ترس اما بود اروم زیچ همه

 ...بود افتاده دلم ب یادیز دلشوره

 

 ...دیرس گوشم ب یبیعج یصدا ک داخل برم خواستم

  دادم قورت دهانمو اب دمیترسیم داشتم کم کم دمیلرز خودم ب

 ...داخل برم کردم پاتند و

 

 بسته چشمام ک شدیچ دونمینم و گرفت قرار دهنم یرو و مینیب جلو یدستمال ناگهان ک

 ....دمینفهم یزیچ گید شدو



 ... کردم دیخر مغازه به مغازه شهر تو رفتم_مهام

 ... درارم دلش از زدم حرف بد باهاش شدم یعصب گرفتم غوغا یبرا گلم چندشاخه

 ... جنگل سمت افتادم راه شدم سوار و نیماش تو گذاشتم دامویخر همه بود پر دستام

 ... کردمیم فکر رشت شهر ییبایز به و کردم روشن کیموز

 ... داده خدا که ییزایچ به

 ...ییبایز همه نیا بخاطر شاکرشم من و

 ... کلبه سمت رفتم برداشتم دارویخر و کردم پارک نیماش دمیرس

 ... نکرد باز یکس زدم در

 ... داخل برداشتم قدم کردم تعجب باز در دمید دادم هل در

 ... غوغا زدن صدا به کردم شروع و کردم دارویخر

 ... ادیب بودم منتظر و گرفتم سرم پشت گالرو

 ?غوغا

 ... خانم غوغا

 ... نبود گشتم کلبرو یهمجا گشتم اتاق

 جارو همه...  رونیب سمت دمیدو و... افتاد دستم از گال بود گرفته وجودمو ینگران دل

 ... غوغاااااا زدمیم ادیفر و گشتم

 .... نبود ازش یخبر یول

 .... سرم تو زدم یدست دو

 ... کنم کاریچ ایخدا

 ... یرفت کجا

 ... کلبه تو برگشتم دوباره

 ... یخال کلبه به رهیخ و

 شهیش به دمیکوب و برداشتم سمتش رفتم... دمید نیزم رو حوله و نیزم به شد دوخته نگام

 ... روم به رو

 ?کنم کاریچ ایخدا



 ... کنم کاریچ زدمیم پا دست

 ... رفته کجا

 ... خطرناک جنگل گفتم...نکن نگرانم نرو گفتم بهش من

  اهههههه... یب اخه

 ... من ب لعنت

 ... لعنت

 ... بهش زدم زنگ برداشتم مویگوش

 ... بود کلبه تو شیگوش

 ?بله دادم جواب فورا اومدم خودم به میگوش زنگ یصدا با

 

 ... یبکن دیبا میگیم هرکار یخوایم دختررو نیا اگ_

 

 ... کنمیم پارت بشه کم ازششش مو الخ ی کثافططططط اشغال_مهام

 .... زارمینم زندت

 ?کجاسسسسسس غوغااااااا

 

 ... میبزن زنگ بهت تا باش منتظر نزن مفت حرف_

 ....شینیبینم گید وگرنه نزن زنگ سیپل به شیخوایم زنده اگ

 

 ... کرد قطع یگوش بزنم حرف خواستمیم تا_مهام

 ... بود زده زنگ یعموم تلفن از کردم نگا شماره

 .... افتادم گوشه ی و سرم تو زدم یدست دو

 ... کنم کاریچ حاال رمیبر سرم تو یخاک چه حاال ایخدا

 ?کنم کاریچ من بشه کم ازش مو الخ هی ااااااایخدا

 ... زارمینم زندشون



 .... زارمینم زندشون ن

 ... زارمینم زندشون من ناموس به زدن دست

 .... وااااید ب دمیکوب مشتمو زدم یداد خشم شدت از شدم بلند

 ... شمیم ووونهید بشه کم مو الخ هی

 .....گوشه هی کردم کز و صورتم رو گذاشتم دستامو

 

 و بود اهیس و کیتار جا همه و بود بسته چشام کردم باز چشامو یا یجیگ باحس:غوغا

 ....دمیدینم یزیچ

 ...بخورم تکون تونستمینم و بود بسته دستام

 

 ... و کردن هیگر ب کردم شروع و دمیترس

 

 ... مهااام:غوغا_

 ....کمکککک

 ....دددددیکن کمکم

 

 ....شد باز در ک کردمیم صدا و مهام و زدمیم هق هیگر با:غوغا

 ... شد وارد یفرد

 ... بزنم حرف خواستم 

 ....کردمیم هیگر و دمیکش درد از یغیییج موهام شدن دهیکش با ک

 

 ...زدینم یحرف و زدیم کتک منو فرد اون

 ...برس دادم ب نبود کس چیه و دمیکشیم غیج و زدیم کتکم حرص با تنها

 

 ...رفتم هوش از و شدم حالیب خوردم ک ییها کتک شدت از



 

 ... نزد, بزنه زنگ یلعنت یگوش موندم منتظر یهرچ_مهام

 ... زدم جوش بس از شدیم دیسف سرم یموها گذشتیم ک ییها هیثان اندازه به

 ... نگم بگم سیپل به دونمینم

 ... وسط غوغا جون ن

 یلزوم چ دارن کجا از منو شماره وگرنه زدن زنگ بهم ک خانیم منو ها گروگان اون

 ?داره

 ... دمیم مویزندگ?خوانیم پول

 ... کنمیم مشونیتقد?خانیم منو جون

 ... باشن نداشته یکار غوغا به فقط

 ... نهیبب خراش هی فقط خراش ی فقط اگ

 ... تموم کارشون

 ... جونم متیق ب یحت شدنم ابرو یب متیق ب یحت

 ... کنه رحم بهشون خدا

 ... کنند یعصب مهام کنه رحم بهشون خدا

 ...موندم منتظر ویسخت لحظات و

 

 باز چشامو و دمیلرز خودم ب یا یسرد حس با و ختنیر اب صورتم یرو: غوغا

 ....کردم

 

  تو ،نفس درد شدت از و زد شکمم ب یا ضربه یفرد چشام بازشدن با

 ...زدم غیج و شد حبس ام نهیس

 

 ک یمرد و گرفت شدت ام هیگر مهام اسم دنیشن با و دمیشن رو یا قهه قه یصدا

 ...زد لب خنده با نمیبب چهرشو تونستمینم

 



 ؟...یدیشن صداشو: مرد

 ...  کنیم ماتشکر ینواز مهمان همه نیا از داره

 ...میا یخوب یها زبانیم نباش نگران

 ...اولش هنوز نیا

 از نفر چند ینواز مهمون تا رمیگیم برات زنده لمیف ای یکنیم گوش میگیم یهرچ ای

 ...ینیبب خانمتو غوغا

 ...بشه رام میکنیم یکار اما هست چموش کمی

 

 .. زدم داد داشتم ک یتوان تمام با و شد دهیکش موهام ب یدست:غوغا

 

 ...نزن من ب دستتو:غوغا_

 

 ...زد لب و دیخند مرد:غوغا

 

 ...چموش گربه نیا لوس چقد نزن من ب دست گیم زاده یقاض خانم یشنویم:مرد

 خخخ باش اروم نشو یعصب اووووه

 ...نکردم دستش ک هنوز

 ...کنمیم ییرایپذ خووب ازش وقت اون ینکن عمل خواستم ازت ک یزیچ ب وقت هر

 ...بده جون ک قد ،اون شیوحش نوع از ییرایپذ کی ک؟ یدونیم

 ...خدافظ کن عمل عایسر پس

 

 ...زد لب و کرد قطع و تماس مرد:غوغا

 

 ...دیببند دهنشو کنیم صدا و سر دیدید اگ دیباش داشته هوارو:مرد

 



 پر چشام زدم ک یادیفر و داد و تیعصبان شدت از بود داده دست بهم جنون حالت_مهام

 ... رونیب بود زده میشونیپ یرگا و بود قرمز و اشک

 ... رفتم همرو رشت یابونایخ دمیچرخیم خودم دور ها وانهید مثل

 ... رفتم جا همه

 ... فرمون به زدمیم محکم سرمو

 ... زارمینم زندتون کردمیم زمزمه لب ریز و

 ... چشام جلو ومدیم یهع که غوغا ونیگر و یزخم چهره و

 ... دادینم امونم که ییاشکا و

 ... یگرفتار نیا  ب افتاده من بخاطر

 ... رسوندن بیاس تو به من یدشمنا

 ... مهام کالیبار

 ... رتتیغ به خوشا

 ... کردن مراقبت بود نیهم

 ... بازار شیبردیم خودت با این یگفتینم شدیم الل زبونت کاش

 ... زاشتمیم تنهاش دینبا

 ... زدم لب و فرمون به زدم سرمو

 ....منننننن به لعنت من به لعنت

 

 ...بود چند ساعت دونمینم:غوغا

 ... بود شب ظهربود اصن

 ... دونستمینم یچیه

 ...گرفتم گروگان منو دونستمیم فقط

 ....نبود خودم دردم

 ...ندارع یخوش حال االن دونستمیم ک بود عشقم دردم

 ...قرار یب دونستمیم



 ...شدمیم وونهید داشتم

 ...نبود خوب براش شک و یعصب فشار

 ...مردمیم من افتاد یم براش یاتفاق اگ

 ...شدمیم نابود من

 ...چیه شدمیم چیه من

 قلب تپش و دمیترس در بازشدن یصدا با ک ختیریم هام گونه یرو اشکام

 ...گرفتم 

 ...کردم خفه ام نهیس تو هقمو هق

 و قاشق و گرفت محکم امو چونه یدست و دادم تکون سرمو گرفت قرار لبام یرو یقاشق

 و زد دهنم ب یا ضربه محکم و کردمیم مقاومت من و کن دهنم یتو خواسیم زور ب

 ...کردم حس و خون یشور طعم

 

 ...کردمیم هیگر مهام یبرا و کردم یا بهانه و لبام سوزش

 ...خواستیم عشقمو دلم

 ...پس ییکجا مهام

 ... بود تنگش دلم

 ...کردیم له رو نایا همه بود شمیپ اگ

 ..بزنن کتکم زاشینم

 ...بزنن بهم دست زاشینم

 ...تنها یلیخ بودم تنها من

 ...دمیترسیم سکوت نیا از من دمیترسیم

 

 ... خوراک ن داشتم خواب ن بود گذشته روز چند_مهام

 ... نداشتم رخ به رنگ

 ... آوردم یم کم دینبا یول



 ... باشم یقو دیبا

 .. رسهیم بهشون دستم باالخره چون

 ... بدم نجات غوغا تونمینم ضیمر روح و جسم با و

 ... کردم کار خودم رو کردم فکر یکم

 ... زد زنگ میگوش آن هی که

 ... برداشتم مویگوش عیسر

 

 ... ایب فرستمیم برات ادرس ی بعدظهر امروز_

 ... مییخوایم خودتو فقط مییخواینم پول ازت ما

 ... میخایم دنتویکش زجر فقط

 ?ن هیخوب ی معامله دختر نیا مقابل در تو جون

 ... یفکن عاقالنه بهتر

 ... ینیبینم دختر نیا گید یگفت سیپل ب یگفت یکس ب نمیبب فقط

 

 ... کرد قطع یگوش و نداد زدن حرف اجازه_مهام

 ... شدم بلند سرجام از

 ... ستادمیا یقد نهیا مقابل و

 ... کردم صاف انگشتم با مویشونیپ رو چروک زدمو یشخندین

 ... خودم به زدم زل

 ... خودم اره

 ... نشناختن هنوز منو نایا مهام ینیبیم

  خخخ چادرم پوشش ریز دختر همون من فکردن

 ... گفتم کردمو محو خندمو

 ... طرفن یک با دوننینم هنوز

 ... شرع ن قانون ن االن بحث



 ... مهامم منه بحث

 ... بلرزه تنشون بخوره بهشون اسمم کنمیم یکاری

 ... آوردن من یغوغا تن ب لرز ک ینجوریهم

 ...شلوارم بیج داخل گذاشتم برداشتم چاقو

 ... دمیپوش دستکشامو

 ... سرم گذاشتم کالهمم

 .... دمیکش سر نفس هی برداشتم رو وهیابم شهیش خچالی از

 ... نیزم به زدمیم ضربت با پامو منتظر یصندل رو نشستم

 .....میگوش اس ام اس یصدا و و گذشت ساعتا

 

 ...دمیلرزیسرد،م یلیخ بود سرد:غوغا

 ...دونمینم هوا ای بود اضطراب از

 ...بود سردم یول

 ...خواستیم و مهام اغوش حصار در شدن غرق دلم

 ...خواستیم نابمو عشق با بودن دلم

 ...خواستیم هاشو یلجباز و غرور و قهرا دلم یحت

 ...خواستیم و اون دلم

 

 هلم جلو ب محکم و کردن باز دستامو بستم، چشامو ناخوداگاه دمیترس شد باز در

 .. دادنیم

 

 ...میدیرس ییجا ب

 ....داخل کردن پرتم و اومد در شدن باز یصدا

 



 ک یزیانگ تعفن یبو و بست یا لهیم ب دستامو... دیکشیم منو و گرفت موهام از یفرد

 ....کردیبدم حالمو جور بد ومدیم

 

 .. زدم غیج ناخوداگاه یسگ پارس یباصدا

 .. دمیترسیم سگ از من دم،یترسیم

 ...شترشدیب سگ پارس یصدا

 ....دیلرزیم پاهام... ستادیا قلبم

 .. باال رفت قلبم تپش...نداشتم توان

 

 ... زد کنار صورتم یرو از موهامو و زد یا قهه قه مرد

 ... چرخوندمیم دستش مخالف جهت صورتمو

 ...زد لب حرص با و داد فشار دستاش نیب فکمو شد یعصب

 

 بعدم یبد جون رمیز ک کردمیم یکار وگرنه رهیگ کارم دارم الزمت ک فیح:مرد

 سگام جلو کردمیم پرتت

 ....خوشگل چموش دخترع کنن ات تکه تکه 

 

 ...زدم لب یسخت ب:غوغا

 

 ... برم من دیبزار دیبرس نیخوایم ک یزیچ ب دیتونینم من قیطر از شما:غوغا_

 

 .. ییتو خود میبرس هدفمون ب میتونیم ک یزیچ تنها قیطر از اتفاقا:مرد

 ...یارزشمند اربابت یبرا یلیخ یدونینم ک نیا مثل چموش گربه اخه

 ...دختر ییما برنده برگ تو

 



 ...زدم داد تیعصبان با و دیکش لپمو مرد:غوغا

 

 ...متنفر نزن،متنفرم من ب دست:غوغا_

 

 ...یامانت ما دست فعال ک فیح خب یول بزنم دست تو ب نمیا عاشق یلیخ من اما:مرد

 نوچه برا بعدم من برا یشیم وعده چند برا و میکشیم اربابتو میبرس ک هدفمون ب اما

 ...هام

 ...خخخخ هدف چند ریت ی با

 

 ...زدممیدادم و دادمیم تکون خودمو زیام جنون و شدم یعصب مهام اسم دمیشن با:غوغا

 

 بهم ازت حالم ارین دهنت ب و مهام اسم یعوض یییاشغال کی کثافتتتتت،تو:غوغا_

 ...زا حروم خورع،یم

 

 ...خوردم ک یا یدهن تو با:غوغا

 ....دادمیم فحش و زدمیم هق

 ... و شد یعصب مرد

 

 ...دیببند دهنشو زنیم زر دارع یادیز:مرد

 ...ندارع دهنشو کنترل جنبه اربابش مثل

 

 ....زدمیم صدا و مهام و زدمیم هق و بستن دهنمو:غوغا

 ...نبود یمهام و بود دهیفا یب اما

 

 ...بودن فرستاده برام که یادرس به افتادم راه شدم نیماش سوار_مهام



 ... دیرسینم بهش جن عقل که بودم دهیکش براشون ییها نقشه

 ... نباشم مهام من گ باز

 ... کردم دایپ شنود و کردم نگا کلبرو اطراف گذشته شب

 .. کنه جلوه یعیطب تا نزدم دست بهش اما

 ... دادم امیپ انیک به انهیمخف دیجد یکارت میس با

 ... کنه کاریچ که گفتم و گفتم موضوع و

 ...شیآت تو انداختم کارت میس بعد

 ...افتاده یاتفاق انگار ن انگار

 گید که کنمیم یبک قانون با سروکونشونو بعدش کنمیم هیتسو مویشخص حساب اول

 ... نمونه یباق براشون یزیچ

 

 ... شهر از خارج ییا خرابه هی شدم ادرس کینزد

 ... ترمز رو گذاشتم پامو

 ... موندم منتظر و داشتم نگه نیماش

 ... زدمیم دید اطراف نیماش نهیآ از و

 ... بودم اروم یلیخ

 .... کنه خراب خونه که طوفان قبل یها اروم اون از

 .....موندم منتظر و فرمون رو زدمیم ضربه دستم با

 

 داد هل جلو سمت ب منو یفرد و کردم باز یسخت ب چشامو دستم شدن باز حس با:غوغا

 ...و

 

 ... فتیب راه تر عیسر:مرد

 ...میدار زیسوپرا برات

 ... ینیبب دیبا ییجنا لمیف و رسیم راه از جونت ارباب االن



 ....اربابت مرگ نوع از اونم

 

 جز و بزنم حرف تونستمینم و بود بسته دهنم کردم هیگر ب شروع زد ک یحرف از:غوغا

 .کنم یکار تونستمینم هیگر

 

 ...اومدن من سمت به نر دوتا_مهام

 .... شدم ادهیپ و کردم باز نیماش در

 ... بود روم به رو به نگام

 ...دنیرس من به نکیا تا

  

 ?ییتو مهام_

 

 .. دادم تکون سرمو_مهام

 

 ... االی وفتیب راه_

 

 ... جلو به دادن هلم شونم از_مهام

 ... جلو سمت برداشتم قدم یاعتراض بدون

 ... کردمیم برانداز چشام با اطرافو

 ...میشد متروکه کارخونه اون وارد نکهیا تا

 ... بودن اونجا ییادما و سالن هی به میدیرس بعدش بود کیتار اولش

 ...بود ماده اونا از یکی و

 ... زدم یشخندین زن هی

 ... لهیم کی ب بودنش بسته ک یصندل ی به خوردیم نگام دور از

 ... برام شدیم تر واضح رفتمیم جلوتر یهرچ



 .... بودنش بسته یصندل رو حالیب که غوغا یزخم چهره و

 ....شد باز اخمام غوغا دنید با

 ... نزدم دم یول

 ... کردمیم نگاش فقط

 ... کردمیم نگاش یواکنش چیه بدون

 .....دیجوشیم رگام تو که بود یخون زخماش دنید با و

 

 ...داشتم تهوع حالت و بود نییپا سرم:غوغا

 ...کردم تعجب مهام دنید با و کردم باال سرمو حالیب

 ...شد روشن دلم یتو یدیام نور

 شیپ چندلحظه یها حرف یاداوری با و کردم منحرف نگاهمو یواکنش دادن نشون بدون

 اون از بگم مهام ب داشتم دوس و گرفتم یادیز دلشوره دارن و مهام کشتن قصد گفتن ک

 ...بش دور جا

 ...بود تر مهم برام عشقم جون اما بود خطر در خودمم جون ک درست

 

 ... سابق طلب حق لیوک... محترم ندهینما زاده یقاض خانم به به_یریگ گروگان سیرئ

 

 رو ییا گهید کس یپا چرا جلو ایب مرد مثل یدار مشکل من با?یهست یک شما_مهام

 ... وسط یکشیم

 

 تو قانون شما... زاده یقاض خانم شتریب قدرتت تو اخه خخخ_یریگ گروگان سیرئ

 ... یدار دستات

 ... نمیبب دنتویکش زجر ذره ذره خامیم فقط من

 ... شهیم خنک دلم دمیبر دختر نیا سر جلوت یوقت

 ... بتیرق دل هم من دل هم

 ... شمیم راحت خودت شر از بعدشم



 ... یندار یفرار راه نجایا

 ... واوووو لش پیت نیا به ن ونیزیتلو مجلس در ابهت چادر اون ن ناااایکرد رییتغ یلیخ

  شتتت یوا? ییهمجنسگرا شما زاده یقاض خانم آ آ.... دوتا شما نکنه

 خخخخ همجنسگراس مجلس محترمه ندهینما زاده یقاض مهام بفهمن همه بشه یچ

 

 ... دادمیم گوش حرفاش ب یواکنش چیه بدون_مهام

 ... باشه خودم هیبرعل من زدن حرف دینبا

 ... حرفام نیا از تر زرنگ من گفتم دلم تو

 سروکونتو نیهم بخاطر تونمیم من و یزنیم مفت زر یندار حرفت اثبات یبرا یمدرکت

 .... کنم یکی

 ... زدم لب و دمیکش قیعم ینفس

 ... گناهیب کن ول دختر نیا

 ...بکن یخایم یهرکار من با

 

 ... کن نگا واستا_گروگان سیرئ

 

 ... واستادن من دور افرادش به کرد اشاره_مهام

 ... شد غوغا کینزد خودش و

 ... شیآت داخل گذاشتن رو لهیم و کردن روشن یشیآت

 ... زد لب من مقابل و

 

 ... سوزونمیم صورتشو داغ لهیم با یوقت لذتبخش دنشید_گروگان سیرئ

 .... کن تماشا خوب

 ....ینیبیم دختر نیا چهره اخر دفعه

 



 ...بودم شده رهیخ اتش یتو لهیم ب ترس با:غوغا

 ...بودم گرفته قلب تپش

 ...نشستیم تنم ب لرز داغ لهیم اون حس فکر با

 دادم قورت دهانمو اب و کردم نگاه مهام ب یمضطرب نگاه با

 

 .... کردم مشت دستامو_مهام

 ... دادیم تف کسشعر که نر اون به رهیخ و

 ... کردیم کیتحر اعصابمو رگ کردیم ور ور یلیخ

 .... بود شده سرخ یداغ از لهیم آورد در شیآت از رو لهیم

 .... کرد غوغا کینزد و

 

 .... لیوک خانم شهیم شروع داره یباز_گروگان سیرئ

 

 ... شهیم شروع داره یباز اره زدم لب_مهام

 .....و بمیج تو بردم دستمو

 

 ... آوردم در بمیج از چاقورو_مهام

 دستش به گرفتم نشونه چاقورو کرد کینزد غوغا صورت ب و داغ لهیم نکیا محض به

 ... سمتش کردم پرت یریگ هدف ی با و

 ... هدف به خورد درست

 ... بود بخش لذت من برا حاال درد از هاش ناله یصدا و

 

 ... نشیبکش یلعنت دستم آخ_گروگان سیرئ

 ... رو زاده حروم نیبکش

 



 ... گرفتم یدفاع حالت_مهام

 ... آوردن هجوم من سمت یکی یکی و

 ... شکستمش و دستش رو گذاشتم پامو و نیزم زدمش گرفتم یکی دست

 ... شد ور حمله من سمت گید یکی

 ... سرش تو زدم پام با حرکت هی با و ستادمیا هام پنجه رو

 

 ... صورتش تو زدم دستم آرنج با و گید یکی نهیس تو زدمیم مشت همزمان

 ... شد ور حمله بهم زن

 ماده و نر باشه وسط من عشق بحث یوقت یول کنم بلند زن رو دست نداشتم عادت

 .... شناسمینم

 

 ... زنه یگلو تو زدم دستم با ضربه هی

 ... بکشع نفس تونستینم و گرفت گلوشو که

 پامو نیزم زدمش گرفتم دستشو زدم دهنش تو مشت هی و سشونیرئ سمت رفتم دو با

 .... دادمیم فشار و بود خورده چاقو ک یدست رو گذاشتم

 

 ... زدم لب و گردنش رو گذاشتم زانومو

 .... عیسرررررر  کن یعذرخواه دختر نیا از

 ... زدم لب دوباره و دندهاش به زدم یمشت

  کنم؟ خفت ای یکنیم باز گشادتو دهن

 

 ... شدم شد خفه غل غ_گروگان سیرئ

 

 به دادم فشار صورتشو و سرش رو گذاشتم دستمو شیبق یشد خفه خب خب_مهام

 .... نیزم



 غلط بگو نکردم لهت تا بگو کردم اشتباه بگو کردم غلط بگو بشنوم بگو ،بلند بگو بگو

 ...کردم

 

 نگاه زدیم محکم و مرد و بود گرفته جلوچشاشو خون ک مهام ب تعجب و ترس با:غوغا

 ...کردم

 .... افت یم مهام گردن خونش و رعیمیم کردمیم فک ان هر

 

 ... دمیترسیم مهام یرفتارها از

 ....زدم داد هیگر و التماس با مهام ب خطاب

 

 مهام، شیکشت بس مهاااام:غوغا_

 بسسس کنمیم خواهش

 

 ... شونمیم عزات به مادرتو_مهام

 ... کنمیم خورد دندهاتو تک تک

 .... برداشتم نیزم از چاقورو

 .. یبد جون من یجلو ذره ذره کنمیم یکاری

 ... داده ویکار نیهمچ دستور تو ب ک یکس برا باشه یعبرت درس

 ....بردم گردنش کینزد چاقورو

 

 ...زدم لب هیباگر و زدم هق چاقو دنیباد:غوغا

 

 ...روخدا تو مهاااام:غوغا_

 ...کن ولش من جووون مهامم

  کنمیم خواهش کن ولش مهام



 کن ولش کنمیم التماست

 

 ....بود یاشک که چشاش ب شدم رهیخ و اورد خودم به منو غوغا یها ناله یصدا_مهام

 ... خوردیم قسم خودشو جون و

 ... افتاد دستم از چاقو و شدم شل

 ... دمیکش قیعم ینفس و بستم چشامو

 ... شدمینم اروم

 ... بود گرفته گر بدنم تمام

 ...کردم بغلش و غوغا سمت رفتم شتاب و شدم بلند مرده رو از

  

 .... زدیم هق بغلم تو و کردم بغلش فقط

 .... صورتش جز جز ب زدم زل و سرش سمت دو گرفتم دستامو

 .... زخماش رو دمیکش دست و پاکردم اشکاشو دستم با

 ... کردم بغلش دوباره و دمیبوس شیشونیپ

 

 ... بودمش دهیند ها سال انگار

 .... کردم باز دستاشو

 .... کردم بوس صورتشو کل و کردم بغلش دوباره و

 ... شد تموم گید شد تموم سسسیه زدم لب گوشش کنار

 ....شد تموم سیپل ریاژ یصدا

 

 نگاهم یتو التماسمو تمام و شدم رهیخ بهش و برگشت سمتم ب صدام دنیباشن مهام:غوغا

 .... ختمیر

 

 ....اومد سمتم ب شتاب با و انداخت رو چاقو



 ...فشردیم منو اغوشش یتو و کرد بغلم

 ... زدمیم هق

 ...ردمیم زار

 ...ترس از ن بار نیا اما

 ....ختمیریم شوق اشک مهام، اغوش حصار در شدن فشرده و حضور از

 

 ... شد تموم بگردم دورت ششیه_مهام

 ... گذاشتم تنهات ببخش

 ... زاشتمیم تنهات دینبا

 .... باش اروم

 .... داشتم ک یعصبان شوک بخاطر بود نیسنگ نفسم

 ... دمیکشیم نفس نیسنگ

 ..... بود قلبم رو دستم کی چشاشو تو زدم زل

 ....میبر پاشو زدم لب

 

 قدم یسخت ب دیشد یها یکوفتگ و درد بدن با و گذاشتم مهام تودست دستمو:غوغا

 ... داشتمیبرم

 هنوز و بوده خواب اش همه نمیبب و بزنم پلک دمیترسیم ک قدر اون داشتم ترس هم هنوز

 ...رمیاس

 

 ... میکرد الزم یصحبتا و اومد سیپل_مهام

 .. یآگاه میرفت سیپل همراه و

 .... میکرد تیشکا و بردن و کردن ریدستگ مجرمان اون همه

 ... میکرد براشون نیسنگ یمجازات درخواست و

 ... حرفا نیا تیشکا پروسه شدن یط از بعد و



 ...خونه سمت میافتاد راه و میشد نیماش سوار

 

 رعیخ روبرو ب بااخم و بود فکر تو ک مهام ب  و گرفتم پنجره از امو رهیخ نگاه:غوغا

 ....دوختم بود

 

 ...دمیپرس مهام از بود کرده مشغول ذهنمو ک یسوال 

 

 ش؟یم یچ مجازاتشون مهام:غوغا_

 

 ... گفتم شکستمو سکوت_مهام

 مال ای وجه مطالبع قصد به یهرکس نکیا ییربا ادم جرم مجازات قانون ماده طبق خب

 هر به ای لهیح ای دیتهد ای( زور)عنف به ویکس ییا گهید منظور هر ب ای انتقام قصد ب ای

 تا5 از حبس به کنه یمخف ای دیبربا رو یشخص یگرید یسو از ای شخصا یا گهید نحو

 ... شهیم محکوم سال15

 

 شخص به نکیا مجازات اشد موارد از و شهیم نییتع مجازاتش ییربا ادم طیشرا ب بسته

 مقام که من و تو هیقض به توجه با ک باشه کم طرف سن ای بزنه یتیثیح و یجسم بیاس

 یک از ازشون کننیم ییبازجو نکیا و دارن نظر در براشون یسخت مجازات میدولت

 .... رنیم لو همشون یزود ب و گرفتن دستور

 ..نکنند دیتهد زانمیعز با منو که خندمیم ششونین به من و

 

 زدم لب و دادم گوش حاتشیتوض ب دقت با:غوغا

 

 برات؟ ندارع یزیچ ی؟مجازات کننینم تیکار یزد کتک اونارو تو االن اها:غوغا_

 

 از خطر دفع هم بوده خطر دفع یبرا بوده مشروع دفاع بلکه ندادم انجام یجرم من_مهام

 ... تو از هم خودم



 

 ... کنه کمکمون بخواد ک نبوده ک مییقضا یروین

 طرف اگ و بشه دفع خطر ک باشه دیبا یحد در داره مشروع دفاع عنوان من کار پس

 ...کننیم قصاصت نداره مشروع دفاع عنوان گید یبکش

  

 ... مشروع دفاع ن اکراه ن مجوز قتل

 ...باشه متعارف حد در دیبا

 مارستان؟یب میبر

 ؟یندار درد

 

 ...زدم لب اروم و دادم تکون نیطرف ب سرمو:غوغا

 

 ...بخوابم و رمیبگ دوش خوامیم کلبه میبر ن:غوغا_

 

 ... زمیعز باش_مهام

 ... جنگل تا روندم و گاز رو گذاشتم پامو

 ... میگذروند یسخت یروزا چه

 ...شد زهرمون سفر

 

 ... داشتم خواب ن خوردم غذا ن روز چند نیا

 ... یخستگ از کنهیم درد تنم تمام

 ... اروم خواب هی به میدار ازین فقط

 ...ترس و دلهره بدون

  

 ... گذاشت ریخ به ک شکرت ایخدا



 ....چوقتیه دمیبخشینم خودمو چوقتیه غوغا برا وفتادیم یاتفاق اگ

 

 ...داخل رفتم و شدم ادهیپ نیماش از مهام باکمک میدیرس کلبه ب:غوغا

 ...گرفتم دلهره کلبه ب بانگاه

 

 ...رفتم حمام طرف ب و برداشتم لباس نشستم تخت یرو

 ب خطاب و انداختم نییپا سرمو کلنجار یکل بعد و کردم پا اون پا نیا یکم و برگشتم هوی

 ...زدم لب مهام

 

 ..حمام برم من تا ینیبش حمام در جلو شیم:غوغا_

 ترسمیم اومم زع،یچ اخه

 

 ... زد ک یحرف با_مهام

 .... گفتم و ستادمیا مقابلش و سمتش رفتم

 ...میبر باهم حموم برم دیبا منم

 

 ... رفت نیازب دلم یتو ترس و شدم خوشحال زد ک یحرف از:غوغا

 ...و زدم یلبخند

 

 میبر:غوغا_

 

 ....درارم لباسامو من یتاوقت داخل برو گفتم بهش رو و میشد حموم وارد_مهام

 

 ...زدم لب و کردم نگاش رهیخ:غوغا

 



 ...رمینم تنها من ، میبر باهم بعد درار ن اومم:غوغا_

 

 .... زدم لب و شدم کینزد بهش_مهام

 .. هستم من یترسیم یچ از

... گفتم و دادم فشار تیعصبان شدت از چشامو و کردم کبودش و زخم پر تن به ینگاه

 نزدن؟ ک دست بهت

 

 ..زدم لب اروم و انداختم نییپا سرمو دیپرس ک یازسوال:غوغا

 

 نزدن دست نچ:غوغا_

 

 خوبه گفتم و چشاش تو زدم زل و باال آوردم گرفتم دستم با چونشو و شدم کشینزد_مهام

 ..... مادرشونو خاهر زدنیم اگ ک نزدن دست که

 

 ....بستم تیعصبان شدت از چشامو و خوردم حرفمو شد گذاشته لبم رو ک یانگشت با

 

 لبش رو سکوت یمعنا ب انگشتمو ک بده فحش خواستیم و زدیم حرف یعصب:غوغا

 ...زدم لب و گذاشتم

 

 ...مینکن مرورش ایب شد تموم ششیه:غوغا_

 ...تو کنار سالم نجامیا من

 خوامینم ،یفراموش از تر سخت مرورم اما یفراموش سخت س،ین مرورش برا یلیدل

 ....رعیبگ ترس رنگ هامون لحظه تموم

 ....حمام میبر درار لباساتو حاال

 

 ... دادم تکون دییتا یمعن به سرمو_مهام



 ... آوردم در لباسامو

 ... داخل میرفت و

 ....کردم باز آب دوش

 ... گرم آب دوش ریز میرفت هردو و...بغلم تو دادم هلش گرفتم غوغارو دست

 ....گردنش رو دمیکشیم دست و چسبوندم شیشونیپ به مویشونیپ

 

 بهم رو یخاص ارامش گردنم یرو دستش حرکت...  چسبوند میشونیپ ب شویشونیپ:غوغا

 ...کردیم منتقل

 

 ....زدم لب و شدم رهیخ چشماش ب و دمیکش لبام یرو زبونمو

 

 حضورت:غوغا_

 .. استیدن ی اسلحه نیتر یقو

  جهان یها دلهره ی همه یکنارم یوقت

 .رندیمیم برام

 

 بعد سال #3 

 

 ...نشستم کاناپه یرو مهام کنار و شدم خارج اشپزخونه از وهیم ظرف با:غوغا

 

 ...کردمیم مرور ذهنم یتو حرفامو و شدم گرفتن پوست مشغول و برداشتم یپرتقال

 

 ....زد لب و کرد نگام مشکوک و انداخت بهم ینگاه مهام

 

 ...؟یبگ یخوایم یزیچ غوغا_مهام



 

 ..ن ها اوم:غوغا_

 

 لب و گرفتم دهن ب لبمو و انداخت بهم یمشکوک نگاه دارش سگ یچشما با:غوغا

 ....زدم

 

 ...اومم زع،یچ راستش:غوغا_

 

 ...زدم کنار صورتش یتو از موهاشو:مهام

 ...زدم لب و کردم نگاه چشماش تو و گرفتم اش چونه از

 

 ...غوغا؟ یچ راستش_: مهام

 

 ...زدم لب کردمیم یباز انگشتام با ک نطوریهم:غوغا

 

 ...مهام اومم:غوغا_

 

 !...جان؟_مهام

 

 ... کنم صحبت باهات یموضوع ی راجب خوامیم هاس مدت من ن،یبب زعیچ:غوغا_

 

 ...ذهنم تو افتادع فکر نیا لممیف شروع زمان از واقع در ینی

 

 ...ن ای جو نمیبب امیب کنار باخودم لمیف پالن نیاخر ضبط تا خواستمیم فقط

 ...دارم یحس نیچن نیهم برا شدم، داستان تیشخص ریاس دیشا کردم فک اخه



 

 ... گذشتع لممیف اکران از ماه4 االن خب، اما

 ... جداشدم لمیف اون در میگریباز متود و تیشخص از ماه نیچند

 ...نشد جدا من از حس اون کن،یول

 

 ...ینکن شاخه به شاخه شهیم_:مهام

 ...بزن حرفتو واضح

 

 ...زدم لب و شدم رهیخ چشماش تو:غوغا

 

 ....مهام خوامیم بچه من اومم،:غوغا_

 

 ...زدم لب و کردم بهش یا رهیخ نگاه و خوردم جا زد که یحرف از:مهام

 

 !!!!!.....بچه؟_مهام

 ...وقت؟ اون کجا از

 

 ...زدم لب و زدم کنار صورتم تو از موهامو و دمیکش یقیعم نفس:غوغا

 

 ...میکنیم اقدام پرورشگاه قیطر از خب:غوغا_

 ...باردارشم تونمینم رانیا یتو اسپرم انتقال قیطر از ک خودم

 ... شعیم تیهو یب بچه

 ...ک دنینم شناسنامه

 ... مونعیم یباق ک یراه تنها

 ....پرورشگاه



 

 ...داشتم غوغا جانب از رو بچه حرف دنیکش شیپ و دنیشن انتظار:مهام

 ...نه کم سن نیا یتو و سرعت نیا به اما

 ...زدم لب و دمیکش ام چونه به یدست

 

 ...؟یگیم یچ یدونیم چیه غوغا_مهام

 ...سالته 21 فقط تو

 ....؟یچ بچه

 ستین یالک که بچه

 ....یباش داشته سال 30 یباال دیبا پرورشگاهم برا ضمن در

 

 ...کردم نگاه غوغا زده ذوق چهره ب

 ..  کردم فک یکم باخودم

 ... رمیبگ دیناد رو بچه ب غوغا عالقه از حجم نیا شدینم

 ...گرفت ازش و شدن مادر حق کشور، طیشرا و ششیگرا خاطر به شدینم 

 

 موهاش یرو یا بوسه فشردمو بغلم یتو رو غوغا و دمیکش کوتاهم یموها یتو یدست

 ...زدم لب اروم و کاشتم

 

 ؟یدار دوس بچه_:مهام

 

 یییلیخ:غوغا_

 

 ....زدم لب و کردم اخم ناخوداگاه گفت ذوق ازشدت ک یظیغل ییلیخ با:مهام

 



 ...یدار ذوق نطوریا ین یجد حرف حد در عیقض نشده یچیه هنوز میخواینم بچه_:مهام

 ...بشه یجد بخواد برس چه

 

 زدم یچشمک و کردم نگاش و زدم یمحو لبخند بود کالمش یتو ک یحسادت از:غوغا

 ....و

 

 ؟یحسود دلم جان:غوغا_

 

 ...زدم لب و کردم یاخم:مهام

 

 کوفت_مهام

 

 ...و دمیخند بلند:غوغا

 ....خوردیم حرص و بود شده رهیخ بهم خمارش یوش یچشما با حرف یب مهام 

 

 ...  زدم لب و کردم نگاش خمار و کردم حلقع گردنش دور دستامو و نشستم پاش یرو

 

 ...دمینم ایدن ب و تارموت ی من عشقم:غوغا_

 ...دمینم  جهانم کل و بهشت یازا در رو تو یحت من

 ....ندارع الف تو بدون من جهان اصن

 ... کن اشغال رو تو یجا تونینم کس چیه

 

 در و کردم کشینزد سرمو و شدم رهیخ چشماش تو و گذاشتم قلبم یرو دستمو:غوغا

 ...زدم ولب گرفتم قرار لبش از یکم فاصله

 



 ...یقلبم یقلمرو مالک تو:غوغا_

  روب تو یقلمرو تونمینم ک من

 ...بدم ها یگرید

 ... یتو برا ک یعشق گاهیجا

 ...مونهیم هم تو برا

 

 ...زدم لب و کردم موهاش یال دستمو:مهام

 

 ...شدم خر مثال بس_:مهام

 

 ...گرفتم از یقیعم مک و گذاشتم لباش رو لبامو حرف بدون و بستم چشامو:غوغا

 

 ...شکارکردم لباشو و گرفتم صورتش دوطرف دستامو:مهام

 ...بود بسته چشماشو و بود کرده حلقه گردنم دور دستاشو و زدمیم مک لباشو

 ....بودم شده خمار و گذاشتم کمرش دور دستامو

 

 ... دمیکشیم نامنظم یها نفس و دادمیم موج بدنمو:غوغا

 

 گردنش به یقیعم مک و دمیکشیم نفس گردنش یتو و بردم گردنش یگود تو سرمو:مهام

 ...زدم

 

 ...اوردم درش و بردم تنش تاپ طرف به دستمو و کردم نگاش خمار

 .... دمیبوسیم اشو نهیس و دادم هلش کاناپه یرو

 



 یگازها اش نهیس از و دمیکشیم اش نهیس چاک یال زبونمو قرار یب و بودم بسته چشامو

 ...گرفتمیم اروم

 ....کردم کینزد اش نهیس نوک به زبونمو و اوردم در رشویز لباس

 

 ... دادم ادامه فونیا یصدا به توجه یب و انداختم غوغا به یخمار نگاه فونیا یصدا با

 ....زدم لب و زدم مک اشو نهیسرس و زدم مهیخ روش

 

 کن ولش اومم_مهام

 

 ...بدنم یرو زبونش حرکت و یداغ حس از:غوغا

 ...بودم شده هات

 فونیا یصدا با ک بودم ام نهیس نوک یرو زبونش حس منتظر و زدمیم نفس نفس

 که مهام به متعجب

 ...زدم لب اروم و بردم موهاش یال دستمو و کردم نگاه دادیم ادامه توجه یب 

 

 ...کرد پارع و فونیا طرف عشقم:غوغا_

 ؟...یکن باز و در یخواینم

 ...باش داشته یمهم کار دیشا

 

 ...بودم نشسته که نطوریهم:مهام

 ...و انداختم غوغا به ینگاه و فونیا به ینگاه خمار یچشما با 

 ....زدم لب و شدم بلند یعصب و بردم موهام یال دستمو یکالفگ با

 

 ... محل یب خروس به لعنت_:مهام

 



 ....زدم و در و دمیکش یهوف انیک دنیباد و رفتم فونیا سمت به:مهام

 

 ...زدم لب و انداختم غوغا به ینگاه

 

 ....انیک_:مهام

 

 ... رفتم مشترکمون خواب اتاق ب انیک اسم دنیشن با:غوغا

 ...دمیپوش و بود افتاده تخت یرو ک مهام مردانه راهنیپ

 

 تنم تو یگشاد شدت از لباس معروف قول به بود گرفته خندم نهییا یجلو خودم دنیباد

 ...زدیم زار

 

 سالن سمت ب و زدم یا رهیت لب رژ و کردم جمع باالسرم موهامو برداشتمو ییمو کش

 ...رفتم

 

 ...رفتم اشپزخونه ب ییچا ختنیر برا ،یاحوالپرس بعد و دادم سالم انیک دنیباد

 

 ...رفتم سالن ب و دمیچ ظرف داخل هارو ینیریش و ختمیر  ییچا و برداشتم رو ینیس

 

 برداشتم رو ینیشر ظرف و رفتم اشپزخونه ب و کردم تعارف ییچا

 ...نشستم مهام کنار و کردم تعارف و

 

 .... زدم لب و انداختم انیک به ینگاه برداشتمو امو ییچا وانیل:مهام

 

 ..خبر؟ چه خب_:مهام



 ؟...طرفا نیا از

 ... یشد لیسه ستاره ها یتازگ

 ...ییدایپ کم

 

 لب و دمیکش گردنم پشت یدست و کردم مرور ذهنم یتو و بدم خواستمیم که یخبر:انیک

 ....زدم

 

 ...بدم بهتون یخبر ی اومدم قتشیحق راست:انیک

 ...خبرس همون به مرتبط شدنمم لیسه ستاره نیا ک

 ...دیشنویم و خبر نیا ک دیهست ینفر نیاول شماها و

 

 ...زدم لب و انداختم بهش یا موشکافانه نگاه:مهام

 

 ؟..میشنویم بگو خب_:مهام

 

 ...زدم لب و دمیکش یقیعم نفس:انیک

 

 ...گرفتم تمویرجنسییتغ عمل مجوز:انیک_

 

 ...زدم لب و کردم نگاش بالبخند:مهام

 

 داداش مبارک_:مهام

 

  فدات:انیک

 



 ... شدم خوشحال یلیخ داد انیک ک یخبر دنیشن از:غوغا

 ...شدیم رها شیاجبار جسم زندان و لهیپ از یکمون نیرنگ یفرد که نیا از

 ...شدیم خودش ک نیا از

 ... شیقیحق خود

 ...یروح و جسم تضاد گونه چیه بدون

 

 ....زدم لب و شدم رهیخ انیک به ذوق با و زدم یضیلبخندعر

 

 ...گمیم کیتبر واقعا:غوغا_

 ...جهان خفته لهیپ در یها پروانه همه قسمت...انشاا

 

 ..ممنون،انشاا:انیک_

 

 ...زدم ولب بلندشدم و کردم ساعتم به ینگاه:انیک

 

 کنمیم زحمت رفع گهید من ازخبر نمیا خب:انیک_

 

 ان،یک بلندشدن محض ب:غوغا

  ونیم و میستادیا ومهام من 

 ...زدم لب انیک ب مهام یها تعارف

 

 ...خب یموندیم و شام:غوغا_

 

 ...ستمین یا یتعارف ادم که دیدونیبهترم خودتون:انیک_

 ... عمل برا دارم ماریب



 ...لندیتا برم عملم یبرا ک نیا قبل... انشاا حاال

 ...من مهمون رونیب میبر شام کی

 

 ...زدم لب و گرفتم انیک یبازو از یشگونین:مهام

 

 ...عمل یبر ینیریش دادن بدون میزاریم یکرد ؟فک یچ پس_مهام

 ؟...لندیتا چرا حاال

 ؟یکنیم عمل جا نیهم ینگفت مگه

 

  از و کردم قیتحق راستش:انیک_

 ...دمیپرس و داشتن و رانیا تو عمل تجربه که ییها بچه

 ...داشتن یادیز عوارض عمل بعد گفتن

 یها عمل گفت دهیم انجام و رانیا در تیرجنسییتغ یها عمل ک هم ییبقا دکترمهرداد

 ...ین ریپذ موفق کامل صورت ب رانیا تو ftmترنس

 ..کنم عمل لندیتا برم گرفتم میتصم که شد نیا گهید

 

 ...یکن عمل ازکشور خارج یبر یدار تو شینم که نطوریا خب اها_:مهام

 ...باش داشته یسخت به خودمونو کشور تو عمل ییتوانا ییخدا بنده ی دیشا

 ... گهید کشور تو عمل به برس چه

 

 ...هستن شرفتهیپ نهیزم نیا تو که ییکشورها بفرستن رو یپزشک می،ت یگروه ی دیبا

 ...بشه حل نهیزم نیا تو ضعف تا

 ...ستین که یالک

 ...مردم یسالمت حرف



 نهیزم نیا تو ینقش که یمسئوالن با و موضوع نیا و کنمیم یریگیپ حتما یگفت شد خوب

 .زارمیم ونیم در دارن

 

 ...اشو هیروح نیا کردمیم نیتحس و بودم شده رهیخ مهام ب:غوغا

 ..مردم رفاه اش دغدغه یا لحظه هر در ک نیا

 مقام کمتر امروزه ک یا دغدغه

 ...داره رو دغدغه نیا یا یعال 

 

 شستم و کردم جمع رو ها ظرف هم من و کرد یهمراه یخروج تا و انیک مهام

 ... و رفتم اطیح ب مهام یصدا با ک بودم ها ظرف کردن خشک مشغول و

 

 دلم جان:غوغا_

 

 ...زدم لب و انداختم غوغا به ینگاه و نشستم یصندل یرو:مهام

 

 ؟...یاریم قهوه فنجون کی برام غوغا_:مهام

 

 ...زدم لب و گذاشتم چشمم یرو دستمو و زدم یلبخند:غوغا

 

 ...دلم جان چشم، یرو ب:غوغا_

 

 ...شدم قهوه کردن درست مشغول و رفتم اشپزخونه ب:غوغا

 

 ..رفتم فرو فکر به و گذاشتم سرم پشت دستامو:مهام

 ...بودم شک به دو



 ..زد بچه راجب غوغا که ییحرفا

 شدیم مرور برام

 ...بود میزندگ اهدافم از یکی بچه یسرپرست گرفتن

 

 ...انداخت یم دلم به شک ش،یشغل طیشرا و غوغا کم سن اما

 ...کن تیرعا و توازن نتون دمیترسیم

 ...گرفت دیناد غوغا در و شدن مادر به لیم شدینم هم یطرف از

 

 ..بدم قرار طیشرا در رو غوغا دیبا

 ...پرورشگاه برمشیم یخوب فکر اره

 ...رهیم نیب از جیتدر به باش جو اگه

 ...باش قسمتمون و نباش اگه

 ... کنمیم اقدام بچه درخواست برا

 

 ...رفتم اطیح داخل ب و ختمیر فنجون داخل رو قهوه:غوغا

 لب و نشستم مقابلش یصندل و گذاشتم جلوش و مهام فنجون و گذاشتم زیم یرو رو ینیس

 ...زدم

 

 عشقم بفرما:غوغا_

 

 ...و زدم لبخند وبهش برداشتم امو قهوه فنجون:مهام

 

 یمرس_:مهام

 

 دل جان خواهش:غوغا_



 

 ...زدم لب و خوردم سکوت در امو قهوه:مهام

 

 ؟یبرنداشت دیجد کار_:مهام

 

 یلیخ کارام اواخرحجم نیا کنم استراحت خوامیم فعال اما دارم دیجد کار شنهادیپ:غوغا_

 ...بوده ادیز

 

 ...یباش موفق خوبه اها_:مهام

 

 ...شد رد چشمام یازجلو گذشته و انداختم بهش ینگاه:غوغا

 ...زدم لب و کردم وارد دستش ب یاروم فشار و گذاشتم دستش یرو دستمو

 

 ...موفقم باتو من:غوغا_

 ...موفقم یهست و یبود تو چون واقع در

 ک باورم برخالف خداروشکر خب و بدم کنکور یکرد قمیتشو که شیپ سال س درست

 ..شدم قبول تهران یگریباز شمینم قبول یچیه کردمیم فک

 ...شهر تاتر یبردیم منو که بعدش

 ... یشد پشتبانم و یدید عالقمو و

 ..یگریباز یها دوره در شرکت به یکرد قمیتشو

 .. رمیبگ مدرک و کنم جمع و چندترم عایسر تونستم یداد بهم تو ک یا زهیانگ با و

 

 ...تاترشهربشم گرانیباز گروه 

 ...بشم نیا تونستم تو تیحما با واقع در

 ...یشد من یپا تو



 

 ...یشد من توان باالبردن زهیانگ

 ...دادن یینمایس کار شنهادیپ نیاول بهم یوقت

 ...اسمون تو ن بودم، نیزم تو ن ادمی

 

 ..ختمیر اشک من شب اون

 ...شوق اشک

 ... دمیرس بش یبود تو ارزوم و تیاولو نیاول اخه

 ...شد یقیحق برام بود یگریباز ک ارزوم نیودوم

 ...یختیریم اشک من با همزمان و یکرد بغلم تو

 ؟یکنیم هیگر چرا تو وونهید گفتم بت و سرت تو زدم ادتی

 ...؟یچ یگفت

 

 ..یکنیم هیگر تو چون گفتم_:مهام

 

 ...زمیریم شوق اشک دارم میخوشحال از من گفتم بعد اره، خخ:غوغا_

 

 ...یگفت و یداد فشارم بغلت یتو

 ....زمیریم شوق اشک تو یخوشحال از دارم منم

 

 ...پشتم ندارم دلمو جون یتو فقط من دمیفهم بود اونجا

 ...پشتم دارم ارویدن ، تو وجود با من

 

 ... زدم لب و شدم رهیخ چشماش تو و دمیبوس دستشو و زدم بهش یلبخند:مهام

 



 ... بگردم دورت_:مهام

 ...من شرفتی،پ شرفتتیپ ،یتوخانمم

 ...ارزوهات به تو دنیرس

 ...ارزوهام به من دنیرس

 ...ندارم تو یخوشحال و یخوشبخت جز ییارزو چیه من و

 ...کنم خوشبختت که شدم موفق یعنی یباش خوشحال که تو

 

 برم خواستم و کاشتم گونش یرو یا بوسه و شدم خم زیم یرو حرفاش دنیباشن:غوغا

 ...   بودم اش بوسه منتظر و گذاشت ام گونه رو لبشو و دیکش دستمو مهام ک عقب

 

 ولم خواستمیم ازش و زدمیم غیج و کرد رمیگ غافل گرفت ام گونه از که یگاز با اما

 ...کن

 ...زد لب و فشرد انگشتاش نیب امو ینیب

 

 پدرسگ_:مهام

 

 یصندل یرو زدیم غر که همونطور و کردم رهاش التماس و خواهش یکل بعد:مهام

 ... گرفت خودش به قهر حالت و نشست

 ...زدم ولب کردم صاف صدامو

 

 ...غوغا_:مهام

 

 ...زدم لب ندادو یجواب:مهام

 

 ؟یقهر مثال االن_:مهام

 ...بکشم ناز تونمینم من نیبب قهرنکنا عهه



 ...شدم خوب االن تازه

 ...خورمتایم امی،م نمیبب قهرنکن

 

 ...زدم لب و کردم فکر یکم و نداد یجواب هم باز:مهام

 

 ؟...بشه وا اخماشون و کنن یاشت غوغاخانم میکن چه خب_:مهام

 ... کنم فکر کن صبر

 

 وا اخمات گره وقت اون کنمیم فکر دارم بچه یسرپرست یرو که بگم بهت اگه خب

 ...شه؟یم

 

 ....زدم لب چشماشو تو زدم زل و برگشتم سمتش به باتعجب مهام باحرف:غوغا

 

 ...واقعا؟:غوغا_

 

 ....نگاه افشویق_: مهام

 ....واقعا بله

 ؟یدیم یچ یمژدگون حاال

 

 کردنام ذوق به مهام و زدمیم غیج یخوشحال از و شدم بلند یصندل یرو از باشتاب:غوغا

 ....دیخندیم

 

 ...دمیخندیم و کردمیم نگاه غوغا پروا یب و کودکانه یکردنا ذوق به:مهام

 

 یب نشوندمشو پام رو و دمشیکش خودم سمت به و گرفتم لباسش از براشو دیلرز دلم هوی

 ... گذاشتم لباش رو لبامو وقفه



 

 ... دمیبوس چشماشو و گذاشتم لبامو و دمیبوس شویشونیپ لباش، از یا یطوالن بوسه بعد 

 ...زدم لب و بردم گوشش کینزد سرمو

 

 ؟یکن یدگیرس همسرت به خوب شدنت مامان قبل یخواینم_:مهام

 

 ...زدم لب و دمیکش اش گونه یرو وار نوازش دستمو:مهام

 

 ....ها میندار و قبل یازاد اون ادیب بچه_:مهام

 ...شدم مونیپش کن ولش اومم

 ...چکار میخوایم بچه

 

 لب و گرفتم خودم به هیگر حالت و گذاشتم اش شونه رو سرمو زد مهام ک یباحرف:غوغا

 ....زدم

 

 ...نکن مونیپش روخدا تو ن:غوغا_

 ...کنمیم یبند زمان خودم

 ...کنمیم یده سیسرو ازاالن ببشتر

 �😭�....ینیتضم درصد صد دمیم قول

 

 ...زدم لب و گرفتم فکر حالت و کردم نگاه بهش:مهام

 

 ...؟یراحت من لباس تو گمایم_:مهام

 

 ...زدم لب باذوق و زدم یضیعر لبخند:غوغا



 

 ...هیعال باوو هیچ راحت:غوغا_

 

 ...داد که یباجواب:مهام

 ...زدم لب و گرفتم باسنش از یشگونین 

 

 ...پرو بچه یراحت که عهه_:مهام

 

 بلع بلع:غوغا_

 

 ...گرفتم کمرش از:مهام

 ...زدم لب و زدم یا یطانیش لبخند و کردم خمش نییپا سمت به

 

 ...نییپا کنم پرتت_:مهام

 

 ...زدمیم غیج و دمیترس زد مهام ک یا یناگهان حرکت با:غوغا

 ...کنینم ولم دونستمیم

 ...دمیترسیم ناخوداگاه طور ب خب اما

 

 ...زدم لب و زدم بوسه موهاش یرو و دادم فشارش بغلم تو و باال اوردمش:مهام

 

 ....مییتنها یوقت_:مهام

 ...یپوشیم منو یها لباس و

 ...نپوش شلوار گهید

 



 ..نپوشم؟ شلوار:غوغا_

 ؟...احضرتیاول باشع یا گهیامرد بلع بلع

 

 ... کنمیم فکر شیباق رو درار شلوارتو برو و بده انجام کارو ی نیهم فال نه_:مهام

 

 ...بده اب من به تو امیب بعد و بدم اب هارو گل منم تا حاضرشو برو

 

 ...زدم لب و بودم مات شییپرو شدت از:غوغا

 

 ...ییپرو یلیخ یانیجر در:غوغا_

 ....یییلیخ نااااایبب

 

 ...پاشو گهید برو پاشو خانمم، دونمیم_:مهام

 

 کردم فرار خونه سمت به و گرفتم بازوش از یمحکم گاز و بلندشدم پاش یرو از:غوغا

 ...و

 ...دمیخندیم دیکشیم نشون و خط برام که مهام یصدا به 

 

 ...رفتم خواب اتاق سمت ب

 زدم رایکت ژل موهامو و کردم باز لباسو یها دکمه ام نهیس وسط تا و اوردم در شلوارمو

 ...ختمویر بهمشون و

 ...و زدم یقرمز رژلب

 

 و ستادمیا نهییا یجلو و زدم قرمز الک دستمو و پا یها ناخن و برداشتم قرمزمو الک

 ...دمیمال هم یرو لبامو و شدم خم نهییا سمت ب و زدم ادکلن

 



 و بود داده هیتک در چارچوب ب که دمید و مهام نهییا داخل واز دیچرخ نهییا یتو نگاهم

 ...کردیم نگام خمار

 ...زدم بهش که یچشمک با

 

 ....و شد کمینزد و گرفت در از اشو هیتک

 

 نگاهش و کرد حس نگاهمو ینیسنگ ، کردمیم نگاه دشیسف و تراش خوش یپاها به:مهام

 ....شد نگام قفل

 ...کردم بغلش پشت از و شدم کشی،نزد براش رفت ضعف دلم

 ... دمیبوس و گردنشو تو بردم سرمو 

 ...زدم لب گوشش در

 

 ....غذاس صرف وقت اومم:مهام

 

 ...بردمیم لذت گوشم کنار داغش یها نفس از:غوغا

 ...گذاشتم لباش رو لبامو و کردم حلقه گردنش دور دستامو و برگشتم سمتش ب

 ...کردیم میهمراه و زدیم مک محکم لبامو

 ... زد باسنم ب یچنگ و دیکش کمرم یگود یرو دستشو

 

 ...کردیم ام تشنه لباش طعم:مهام

 لبشو تر محکم و شدم تر صیحر گفت درد از که یاخ با و گرفتم لبش از یگاز حرص با

 ...گرفتم گاز و زدم مک

 

 ...دادم هلش تخت یرو و کردم بغلش

 ...زدم گردنش ب یمحکم مک و زدم مهیخ روش



 لباسو و شدم کالفه ها دکمه ب برخورد با و دمیکش اش نهیس قفسه تا گردنش از زبونمو

 ...دادم جر تنش تو

 

 ...گرفتم گاز اش نهیس سر از و شدم یوحش دشیسف و گرد یها نهیس دنیباد

 

 ...واشی اخخخ:غوغا_

 

 گفتنش اخ یصدا با و گرفتمیم گاز هاش نهیس از و شدم کیتحر گفت که یاخ از:مهام

 ....کردیم ترم یوحش

 

 ...دمیکش نافش دور تا اش نهیس چاک از زبونمو

 ...و دمیکش چوچولش یرو انگشتمو

 

 یا اااااه:غوغا_

 

 ...و مالوندمیم چوچولشو دستم با:مهام

 

  ااه اخخ:غوغا_

 

 ...   و کردم تندتر دستمو حرکت:مهام

 

 اه یااا اخخخخ اااه:غوغا_

 

 ...بودم شده قرار یب:غوغا

  گرفت سرم یباال دستامو و گذاشتم مهام دست یرو ناخوداگاه دستمو



 ..بود کرده پارش ک یلباس با و

 ... بست تخت ب دستامو

 برداشت  رو یا جعبه و رفت کمد سمت ب و شد بلند تخت یرو از کردمیم نگاش هنگ

 ... گذاشت تخت یرو و

 ...زدم لب و کردم نگاش تعجب با بود دستش یتو که یزیچ دنید با

 

 

 ؟یکن چکار یخوایم مهااام:غوغا_

 

 ...زدم لب و زدم یلبخند یخمار با:مهام

 

 بکنمت خوامیم_:مهام

 

 ؟؟...!! گید یکنیم یشوخ یدار:غوغا_

 

 ...زدم لب بستمیم کمرم به رو لدوید که همونطور:مهام

 

 ...ام یجد کامال ن_:مهام

 

 ...زدم لب و گرفت دردم دراز یلدوید اون تصور از:غوغا

 

 ....دراز یلیخ اون خوامینم:غوغا_

 ...ادیم دردم من

 

 ... سانت 20 فقط ستین دراز یلیخ_:مهام



 ...زشیسا استاندار

 

 ...خب خوامینم لدوید من مهام عهه:غوغا_

 ...لدویباد چرا اصن

 

 ... تنوع برا_:مهام

 ....شتریب لذتتم

 ... شیترم عیسر ارگاسمت

 ..یچشیم و کامل ارضا ضمن در

 میدینم ادامه ینداشت دوس میکنیم امتحان حاال

 

 ؟ یبست دستامو چرا حاال باش:غوغا_

 

 ...زدم لب و کردم یتصنع اخم و گذاشتم لبم یرو سکوت نشانه به دستمو:مهام

 

 شششیه_:مهام

 

 ....بود بسته کمرش به که بود ییلدوید به تنها من نگاه و اومد یم سمتم به مهام:غوغا

 ..دمیترسیم نداشتم رو لدوید با رابطه تجربه حال ب تا چون

 

 ...رفتم سمتش به:مهام

 ...زدم مهیخ روش

 ...دمیکشیم بدنش رو لبامو

 ... گرفتم یباز به اشو نهیس سر لبام با

 ...دمیکش اش نهیس نوک رو زبونمو نوک



 

 اههه:غوغا_

 

 جووون_:مهام

 

 ....و کردم تندتر دستمو حرکت دستم یسیخ با و دمیکش الپاش دستمو:مهام

 

 اهه ههه ااااخ:غوغا_

 

 ...شدم یوحش و کردم داغ کرد که یا ناله با:مهام

 ...شدمیم تر صیحر من و کردیم ناله و گرفتمیم گاز بدنش از

 

 ... و خوردمیم چوچولشو و کردم باز پاشو

 

 یا مهام اهههه:غوغا_

 

 ....دادیم فشار بهم پاهاشو و بود بسته دستاش:مهام

 ...دادمیم تکون چوچولشو تند تند زبونم نوک با و گرفتم محکم پاهاشو

 

 ....گرفتمیم گاز و زدمیم مک محکم بدنشو یجا همه

 ....کردم تکرارش دوباره و گفت یاه و دمیکش چوچولش یرو لدوید نشستم پاش وسط

 

 ...زدمیم تلمبه تند و کردم داخلش اروم رو لدوید

 ....بود شده حالیب و زدیم غیج شهوت شدت از

 ....زدمیم سیل واژنشو و اوردم در رو لدوید



 

 ...دیلرزیم بدنم تمام بود بد حالم:غوغا

 ...بکنم تونستمینم یکار چیه و بود بسته دستام

 

 ...بودم کرده ضعف لدوید دخول با

 ....داشتم سوزش احساس زدنش تلمبه سرعت خاطر به و

 

 ....زدمیم تلمبه تند تند و کردم واژنش داخل رو لدوید دوباره:مهام

 

 و شدمیم یوحش و یحشر زدیم لذت سر که ییها غیج از و کردمیم جلو عقب اروم هوی

 .... کردم شتریب سرعتمو

 ....و کردمیم جلو عقب واژنش تو رو لدوید تامل بدون

 

  اخخخخ اااااه اهههه:غوغا_

 اهه یا یا یا یوا اااه ییییا

  اووف اه یییوا اه ااا

 ااه

 

 ... بستم چشمامو حالیب و شدم ارگاسم:غوغا

 ... دیلرزیم پام تمام داشتم جهیسرگ

 

 ...کردم باز دستاشو گرفتمو لبش از یگاز و شد ارگاسم:مهام

 

 ....بخواب شکم ب_:مهام

 



 ...نبودم زیچ چیه متوجه ک بودم حالیب قدر اون:غوغا

 

 ....بستم چشامو و دمیخواب شکم ب صداش دنیشن با

 ... باسنم ال لدوید حس با

 ....و کردم باز چشامو عایسر

 

 ...ها ینکن کارو نیا مهام:غوغا_

 

 ....زدم لب و زدم یحس یب ژل و دمیکش باسنش رو یدست و کردم یاخم:مهام

 

 .... نداره درد زدم یحس یب ژل ششیه_:مهام

 

 ....داره درد مهام:غوغا_

 

 ....زدم لب گوشش کنار و زدم گوشش به یمک:مهام

 

 ...ارمیب در بگو ینخواست وقت هر_:مهام

 

 ...گفتم دلم یتو:غوغا

 ... یدرار بخوا باز که تو یببر خوامیاصالنم من یلنت

 ....گهید یعشقم کنم چه اما

 

 باج:غوغا_

 



 غیج که بودم نکردع وارد هنوز و دادم قرار باسنش ال رو لدوید و دمیخواب روش:مهام

 .... اومد در غوغا

 

 غیج غوغا و کردمیم جلو عقب تند تند و داخل بردم رو لدوید هاش غیج به توجه یب و

 ....زدیم

 ..کردیم لذتم غرق که بود هاش ناله یصدا و شد اروم هوی

 

 ...دیچیپ بدنم یتو یبیعج درد و برد فرو رو لدوید:غوغا

 ...بودم کرده ضعف

 ...و بردمیم یبیعج لذت و کمترشد دردش هوی اما

 

 .. بکن اااههه:غوغا_

 ..اخخخ یوا

 

 یصدا و زدمیم تلمبه باسنش یتو تند تند و کردم شتریب سرعتمو اش ناله یصدا از:مهام

 ....میشد ارگاسم همزمان و دیچیپیم اتاق یتو که بود هامون ناله

 

 ...میزدیم نفس نفس دو هر

 ....و زدم کنار صورتش تو از موهاشو و کردم بغل رو غوغا

 ....زدم لب و دمشیبوس

 

 تو وجود شهیهم یبرا_:مهام

 .میزندگ اتفاقم نیبهتر

 

 بعد ماه پنج#

 



 ...داخل برم تا رفت کنار و کرد باز و در مهام:غوغا

 ...نشستم کاناپه یرو اروم و شدم خونه وارد

 

 ...انداختم کردیم نگاه رو بچه رهیخ که غوغا به ینگاه:مهام

 ...زدم صداش و زدم یلبخند

 ...نشد متوجه اما

 ...زدم صداش بلندتر شدمو یحرص یلیخ

 ...کرد هیگر به شروع و دارشدیب خواب از بچه که

 

 ...بودم شده رهیخ کوچولوم فرشته به یبیعج و خاص حس با:غوغا

 ...مهام یها تالش و یدوندگ یکل بعد که یا ماهه نه یکوچولو فرشته

 ...بود شده خونمون یکوچولو عضو امروز 

 

 ..بودم اوردهین اشیدن به خودم

 ....وجودم بندبند از کردمیم حس که بود ادیز قدر اون ام مادرانه مهر اما

 

 بستم چشامو و فشردمش خودم به و دمیکش اش گونه یرو وار نوازش دستمو و زدم لبخند

 ... دمیکشیم هام هیر به تنشو کودکانه عطر و

 

 هیگر به شروع و دیپر خواب از جلوه مهام بلند یباصدا که بودم خودم حال و حس یتو

 ...کرد

 ... و دادمشیم تکون کردم بغل رو جلوه و شدم بلند کاناپه یرو از

 

 ... مامان جانم:غوغا_

 ...خوشگلم دختر جان



 ...زمیعز نترس ششیه

 ...مامان جون نترس

 ...زدم لب و برگشتم مهام سمت به نگاه ینیسنگ حس با

 

 ...عشقم؟ جان:غوغا_

 ...یزد صدام

 

 ..زدم صدا رو غوغا بلند یباصدا:مهام

 ...کرد هیگر به شروع و شد داریب جلوه

 ..رفتیم بچه صدقه قربون و شد بلند زده شتاب غوغا

 

 ...گذرهینم شدنش مادر از ساعتم کی هنوز خوبه ههه

 ...شده توجه یب بهم قدر نیا

 

 ...نیبینم منو کال دهینرس ماه به مطمئنم

 ...دینشن صدامو یحت که بچه غرق قدر نیا کردم صداش

 

 عمرا نطوربشهیا قراره دونستمیم اگه

 ...میریبگ عهده به رو بچه یسرپرست کردمیم قبول 

 

 اشاره بچه به و زدم یپوزخند غوغا یباصدا که زدمیم حرف باخودم دلم یتو نطوریهم

 ...زدم لب و کردم

 

 ...باش مشغول شما نداشتم تیکار نه_:مهام

 



 ...رفتم خواب اتاق به و برداشتم خچالی از و اب یبطر:مهام

 ...شدم لش تخت یرو و اوردم در هامو لباس

 ...گذاشتم چشام یرو دستمو

 

 ...ندم خرج به تیحساس که کنم قانع خودمو داشتم یسع

 ...اس ماهه9 بچه کی فقط اون

 

 ...اس زده ذوق االن هم غوغا

 ...کنینم فراموش رو تو بچه اومدن با وگرنه

 ...کنینم فراموش عشقشو اره

 ...باشم حساس دینبا

 ...دینبا

 

 ...باش ازحسادتش زدمیم حدس خوردم جا یکم مهام رفتار با:غوغا

 ...درارم دلش از دیبا

 

 ...نیبش عشقم دل یتو یغم چیه ندارم دوس

 ...ونمیمد بهش جوره همه که یعشق هم اون

 

 ...بود اون لشیدل  داشتم االن که یطیشرا هر و

 اون لشیدل هم مادرانه نیریش حس نیهمچن و اری ب عشق حس دنیچش همه از تر مهم

 ....بود

 

 ...کردمیم جادیا ام مادرانه و همسرانه نقش نیب توازن کی دیبا

 ...بس و خودش تنها گاهشیجا مالک تنها که دادمیم حیتوض مهامم برا دیبا و



 

 ...انداختم جلوه ییایدر یها چشم به ینگاه

 شهیهم و داشتم دلم یتو ک ییها مادرانه حسرت ب شیاب رنگ مثل ک ییها چشم

 ...کردمیم سرکوبشون

 

 ...مویخاکستر یها حسرت و دیبخش یاب رنگ 

 ....کرد رنگ یاب یها یشاد و ذوق

 

 ...و رفتن راه یکل بعد

 ...خوندن ییالال

 ...برد خوابش

 

 ...رفتم اتاقش سمت ب و دمیبوس اروم اشو بسته یها چشم

 نیپاورچ نیپاورچ و گذاشتمش تختش یرو نشه داریب که یطور اروم یلیخ

 ...شدم خارج اتاقش از

 

 ...رفتم خوابمون اتاق به و برداشتم فمویک

 ...نداد نشون یاکشن یر چیه مهام اتاق ب ورودم با

 ...ننداخت بهم ینگاه مین یحت و بود هاش چشم رو دستش

 

 ...ینازبکش یکل دیبا و یا پاره غوغا ک داشت نیا از نشان یتفاوت یب نیا و

 داشتم تن به که یرنگ یمشک ریز لباس با و اوردم در هامو لباس و ستادمیا مهام ب پشت

 ...بودم لباس دنبال

 

 دراز یحرکت چیه بدون بود چشمم یرو دستم که همونطور و شد اتاق وارد غوغا:مهام

 ...بودم دهیکش



 

 دنید با و دادم فاصله چشام از یکم دستمو باش من به پشت زدمیم حدس کشو یباصدا

 ...کردم داغ باز لخت مهین حالت اون تو غوغا

 

 ...گفتم وباخودم زدم بینه خودم به اما

 ...ستین زدن باال وقت االن

 ...کردن قهر وقت

 ...دینشن صداتو یحت شیپ چندلحظه که نرفت ادتی

 ...دیدیم رو بچه وجود فقط چون

 

 ...کردم تنم ساتنمو یمشک خواب لباس:غوغا

 ...زدم عطر و کردم باز موهامو

 ...شدم رهیخ مهام به و دمیکش دراز پهلو به تخت، یرو

 

 یحرکت هم باز اما گذاشتم اش نهیروس سرمو و شدم کشینزد دمیند ازش یحرکت یوقت

 ...نکرد

 ...زدم لب همونطور و دمیکش لبش رو انگشتمو و بردم لباش سمت ب دستمو

 

 ...کردع قهر من عشق گنیم اومم:غوغا_

 چرا؟ یدونیم شما

 

 ...زدمیم مک گردنشو و گذاشتم گردنش رو لبمو و دمینشن یجواب:غوغا

 ....دیخواب من به پشت و زد کنار منو هوی کردم حس لرزششو

 

 .. کردم بغلش پشت از و دمیکش یقیعم نفس



 ...و کردم حلقه کمرش دور دستمو

 ...زدم لب و گذاشتم گوشش کنار لبمو

 

 ...شناسمیم عشقمو من:غوغا_

 ...بلدم عشقمو من

 ....حفظم از عشقمو پن

 

 ....رفتاراشو لیدل دونمیم پس

 ...توجهم یب بهش کردع فک دونمیم

 ...توجهم یب بهت من یکن گمان نیا ممکن حالت نیتر ممکن ریغ اما

 ...باشم توجه یب بهت چطور یمن تمام تو اخه

 

 ...یدلم جون تو

 ...یمن یزندگ تو

 ...یمن ندار دارو

 ...یمن ستنیز زهیانگ

 

 ...یبود رنگم یب یزندگ یرنگ مداد جعبه تو

 ...امویدن یکرد یزیام رنگ باحضورت تو 

 ...افکارمو

 ...دمیچش و عشق باتو من

 

 ...دمیچش و شدن مادر تو کمک ب

 ...امون بچه و تو کنار در خوامیم االن و

 ...بچشم رو داشتن خوب خانواده



 

 متوجهم من بگردم دورت نیبب

 

  گاهیجا دینبا شدنم مادر خاطر ب

 ...کنم فراموش امو همسرانه

 

 ...باش جلوه متمرکز توجهم تمام دینبا

 ... دارم هم یذوق اگ یول

 ...ن سین جلوه داشتن برا تنها

 

 ...خانوادم داشتن برا من ذوق

 ...کنارم جوره همه ک یتو مثل یعشق داشتن برا

 ...بانمیپشت که

 

 ...هیکاف کردن ذوق عمر ی برا خودش ییتنها ب تو داشتن اخه

 ...مهامم

 ...دلم جان

 ...شدم مادر من

 

 ...نکرده کم همسربودنم از یزیچ اما

 ...من همسرانه گاهیجا

 ...من عاشقانه

 ...یتو ب متعلق

 

 ...سین جلوه ب متعلق تنها من یها مادرانه اما



 ...ندارم معشوقانه حس تنها تو ب نسبت من چون

 

 ...و مادرانه یها ینگران

 ...و خواهرانه یها یدلسوز

 ...دارم هم دوستانه یتیمیصم

 

 ...جانم شماس شخص برا من احساسات نیتر کامل پس

 ...اس بچه هم جلوه خب و

 ...داره ازین محبت و توجه به

 ...تو بهش دیبا و

 

 ...و برگشتم طرفش به:مهام

 ... و دمیپر حرفش ونیم به

 

 ...دارم ازین توجه به منم_:مهام

 ...بچم منم اصال

 ...غوغا ام بچه تو برا من

 

 ...خوامیم خودم برا توجهتو تمام

 ..غوغا خوامیم خودم یبرا رو تو تمام

 ....خودم برا

 

 ...نداره یربط من به

 ...ستمین ضامن من

 ...یخواست بچه تو



 

 ...یببوس منم دیبا یکرد بوسش قدر چه هر اصال

 ....یدیفهم

 ؟یدیفهم یباش داشته دوس شتریب دیبا منم

 

 ...بود گرفت خندم اش انهیجو بهانه لحن از:غوغا

 ...دادمیم گوش حرفاش ب و کردم کنترل خودم اما

 ....زدم لب و زدم یلبخند و بردم موهاش یال دستمو

 

 ...یبگ شما یهرچ زمیعز باش:غوغا_

 

 ....زدم لب  و کردم باز دستامو و کردم یاخم:مهام

 

 ...نمیبب بغلم ایب حاال خوبه_:مهام

 

 .... دمیخواب روش و گفتم یچشم و زدم یچشمک:غوغا

 

 ...بود گذاشته ام نهیروس سرشو:مهام

 ...دمیکشیم کمرش یگود یرو دستمو

 ...بردم لباسش ریز ب و دمیکش رونش یرو یدست

 

 ... دمیکش الپاش شورتش یرو از انگشتمو اروم و زدم باسنش به یچنگ

 ... کردم تکرار حرکتمو و خورد یتکون

 ...کردم حس شورتشو شدن سیخ

 



 

 شورت یرو از انگشتشو مهام:غوغا

 ...دیکشیم الپام 

 ...دمیلرز

 ...شدم سیخ کرد تکرار حرکتشو

 ...بازترکردم پامو و دمیکش یاه ناخوداگاه

 

 ...گرفتم یباز به چوچولشو و رشورتشیز بردم دستمو:مهام

 ...و چرخوندمیم چوچولش رو انگشتمو

 

 ااا ااااه:غوغا_

 

 جوون_:مهام

 

 ...و کردمیم جلو عقب و واژنش تو بردم انگشتمو:مهام

 

  یییوا اااه ااخخ:غوغا_

 

 ...کردیم ترم یحشر هاش ناله و زدمیم تلمبه تند تند و کردم واردش انگشتمو دوتا:مهام

 ....کردم باز پاشو

 ...دمیکش چوچولش رو زبونمو نوک

 

 اخخخ اااه:غوغا_

 

 من توله جووون_:مهام



 

 ....زدمیم مک چوچولشو و اوردم در شورتشو:مهام

 

 ..  یییا:غوغا_

 ....اخخ بخوررر ااااه

 

 ...چرخوندمیم و بردم واژنش تو زبونمو_:مهام

 ....زدمیم تلمبه بازبونم

 ....دیلرزیم پاهاش

 

 .... دمیکش عقب دیرس ذهنم ب ک یفکر با و بود ارگاسمش کینزد

 

 ...دیکش عقب مهام ک بود ارگاسمم کینزد دیلرزیم پاهام:غوغا

 لب خواهشانه و کردم نگاه زدیم ضیعر لبخند ک مهام ب و کردم باز چشامو خمار

 ...زدم

 

 مهام:غوغا_

 

 ...زدم لب اورس حرص لحن با و گرفت خندم داشت که یحالت از:مهام

 

 ...خانمم جانم_:مهام

 سوزهینم دلم ها نکن نگام نطوریا

 ...بشو دخترمون صدقه قربون شتریب حاال

 

 ...شد دهیکش دستم ک بشم بلند تخت یرو از خواستم و کردم نگاش سیپوکرف:غوغا



 

 ...زد مهیخ روم و کرد درازم ک برم خواستم و دمیکش دستمو

 ...و کرد باز پاهامو

 

 ...یبخور تکون نمینب_:مهام

 

 ارگاسم ک خوردم چوچولشو و زدم مک بدنشو قدر نیا و دادم فاصله هم از پاهاشو:مهام

 ..شد

 

 دیبوس موهامو و کرد قفل الپاش پاهامو مهام داشت یدیشد لرزش پاهام ارگاسم بعد:غوغا

 ...زد لب گوشم تو و

 

 ...خانمم اروم ششیه_:مهام

 

 ...زدم لب و کردم نگاش خمار و دمیبوس کوتاه لبشو:غوغا

 

 ...دخترمون جلوه کنار در تو وجود با امروز. عشقم:غوغا_

 ...نمیتر خوشحال و نیتر خوشبخت و نیتر شانس خوش

 ..نمیبهتر توام ونیمد و خوب یها حس نیا تمام و

 

 ....زدم لب و دمشیبوس:مهام

 

 ...دارمت ک شکر_:مهام

 ...دارمت ک خوب

 



 بعد سال دو#

 

 ...دیخندیم بلند و کردم فوت شکمش یتو و کردم چک رو جلوه پوشک:غوغا

 ...هاش خنده برا رفتیم ضعف دلم

 ...زدم لب و دمیبوس دستاشو

 

 

 ....مامان دل جون:غوغا_

 ...مامان ناز دختر

 ....مامان یکوچولو فرشته

 

 ...دیخندیم و زدیم غیج جلوه و کردم دادنش قلک قل ب شروع شومم بافکر:غوغا

 

  بود داده هیتک در ب که دنشید با و کردم باال سرمو مهام یباصدا

 ...نشست تخت یرو کنارم و زد یلبخند جوابم در و زدم یلبخند

 ...زدم لب و گرفتم مهام سمت ب رو جلوه راهنیپ

 

 ...امیم بشورم دستامو من بپوش براش هاشو لباس لطفا عشقم:غوغا_

 

 ...زدم لب و گرفتم بغل رو جلوه:مهام

 

 راحت التیخ برو خانمم باشه_:مهام

 

 ....رفتم سیسرو ب:غوغا

 



 ...اتاق از غوغا رفتن رونیب با:مهام

 ...گذاشتم تخت یرو رو جلوه

 ....کنم تنش راهنشویپ خواستمیم

 

 ...بود چشمم یتو تپلش یپا رون

 ...دیخند هم جلوه و زدم یضیعر لبخند

 ....کرد هیگر به شروع و زد یغیج بالفاصله و گرفتم پاش رون از یگاز

 

 ....باشه اروم تا کردمیم التماسش و بردمشیم راه و کردم بغلش کردم هل

 ...گرفت شدت اش هیگر اما

 ...زدم لب و زدم میشونیپ به یا ضربه پا یصدا دنیباشن

 

 بدم؟ یچ رو غوغا جواب حاال ییوا_:مهام

 

 هیگر و غیج یصدا دنیباشن ک بودم دستام کردن خشک ومشغول شستم دستامو:غوغا

 ...رفتم اتاق سمت ب باشتاب جلوه

 

 ... دمیترس جلوه اشک سیخ و سرخ صورت دنیباد

 ..رفتم مهام سمت ب شونیپر و هراسون

 

 کنیم هیگر افتاد؟چرا شدیچ:غوغا_

 

 ... فتادهین نه یچیه_:مهام

 ...کن ارومش فعال

 



  و کرد باز دستاشو دنمیباد جلوه:غوغا

 ..گرفت شدت اش هیگر

 ...زدمیم لب گوشش در و دمشیبوسیم و فشردمش ام نهیس ب و کردم بغلش

 

 ...جان:غوغا_

 ...دخترم جان

 ... مامان بگردع دورت

 ...نکن هیگر ششیه

 ...من جلوه

 ...نجاسیا مامان خوشگلم دختر

 ... مینازن نکن هیگر 

 ...ششیه

 

 ...رفت خواب ب بغلم یتو و کردم ارومش یسخت ب:غوغا

 رون یرو گاز یجا دنید با ک روش بندازم پتو خواستم و گذاشتمش تخت یرو اروم

 ...و رفت هم تو اخمام پاش

 

 و رفتم سمتش ب و انداختم بود موهاش ب دادن حالت حال در ک مهام ب ینگاه 

 ...زدم لب و ستادمیا کنارش

 

 ؟یگرفت گازش دوبارع یچ برا مهام:غوغا_

 ...بش هوشیب بود کینزد یدیند قبل دفعه مگ

 

 ...یریگینم گاز گید یگفت یدیترس خودت

 ...نیبب پاشو االن برو



 ...اس بچه ک یمتوجه مهام

 ...نییپا دردش استانه

 

 ...زدم لب و کردم اخم غوغا لحن با:مهام

  ِ 

 ...هست منم بچه،بچه نیا_:مهام

 ...شمیخون دشمن یانگار یکنیم رفتار طور ی چرا

 

 ...زدم یحرف نیهمچن یک من مهام نیییه:غوغا_

 ...یکنیم برداشت بد قدر نیا چرا

 ...یگرفت گاز چرا گفتم فقط

 

 ...زدم لب و باال بردم سکوت نشانه به دستمو:مهام

 

 ...کن تمومش باشه ششیه_:مهام

 ...نرس ات بچه به یبیاس ندارم شیکار بعد به نیا از

 ...باش جات همه به هاتم همسرانه کن فکر فقط ات مادرانه به حس هم تو

 

 ....خورد سر ام گونه یرو یاشک و دیترک بغضم مهام حرف دنیشن با:غوغا

 ...شدم خارج اتاق از و زدم یتلخ لبخند

 

 ...و زدم میشونیپ به یا ضربه غوغا رفتن با:مهام

 

 ....یییلنت_:مهام

 ...یاورد در اشکشو



 ...یزد گند

 ...گند

 

 ...گرفتم دستام نیب سرمو و نشستم تخت یرو:مهام

 ...نشست لبام یرو یلبخند ناخوداگاه جلوه بسته یها چشم دنید با و برگردوندم سرمو

 

 ...کردمیم نگاش رهیخ و کاشتم شیشونیپ یرو یا بوسه و دمیکش دراز کنارش

 ....داشتم دوسش من

 

 ...شدمیم ناراحت تبش نیکوچکتر با خداشاهد

 ...نبود خودم دست غوغا برابر در اما

 ...بودم شده حساش

 

 ...شدیم شتریب تیحساس نیا زمان گذر با و

 ...کنم کنترل خودمو تونستمینم اوقات یبعض واقعا که یحد در

 

 ...بودم عاشقش خب

 ...بودن باخته غوغا عشق به خودشونو هام منطق همه

 

 ...نمیبب یمنطق کردمیم تالش که یقسمت تنها

 ....بود اش حرفه و شغل

 

 ....عشقش هم یگریباز دونمیم چون

 ...کردمیم تشیحما شیخوشحال برا

 ...نمیبب جنبه و تیظرف که بود خواهم پشتش ییجا تا



 

 ...بمون جنبه با قدر نیهم شهیهم دوارمیام

 ...بمونم براش یخوب یحام بتونم منم تا

 

 برد خوابم یک دونمینم که زدمیم حرف و کردمیم فکر باخودم نطوریهم

 

 ...کردمیم فکر مهام ریاخ یرفتار راتییتغ ب و دمیکش دراز کاناپه یرو:غوغا

 

 ... شدیم تیاذ و شدیم شتریب تشیحساس روز ب روز ک نیا ب

 ...نمیبب عشقمو شدن تیاذ نداشتم دوست

 

 ...بود ادیز عالقه شدت از هاش تیحساس دونستمیم

 ...زاشتمیم احترام بهش منم

 ...بودم حساس روش منم بود عشقم چون

 

 ...بکن شرفتیپ قدر نیا تیحساس نیا ک نیا ترس داشتم ترس هم یکم خب یول

 ...بدع قرار شعاع تحت امو حرفه و شغل

 ...کنار بزار ببوس رو یگریباز بگ ک نیا ن

 ...نههه

 ...نبود نطوریا شناختمشیم

 ...کردینم منع عالقم از منو اما بودیم تینارضا دلش یتو شده

 

 ازار.... کن سکوت و کن تشیاذ من حرفه ذهنش یتو مبادا ک نیا فکر با خب اما

 ... بشع یروح

 ....شدمیم ناراحت و خاطر ازرده



 

 ...برگرده شمال مسافرت از دوستم گندم کردمیم صبر دیبا

 ...کنم صحبت یا گهید مشاور با تونمینم میصم دوست و مشاور ک اون جز

 ...شدیم یساز هیحاش برام و داشت یافشاساز امکان

 

 ...نمیلزب من بگم برم تونستمینم داشت تیمحدود برام

 ...همجنسم همسرم

 ...هست مجلس ندهینما و

 

 ...کرده دایپ دیشد تیحساس دایجد و

 ...دهیم نشون تیحساس امون بچه ب

 نیلزب مادرش و پرورشگاه از امونم بچه

 .....شتتت بعد

 

 ...وحشتناک تصورشم

 ...دیترکیم بمب مثل

 .... و دادم تکون سرمو

 

 بکنم فکرشو یحت خوامینم هووف:غوغا_

 ...بلندشدم کاناپه یرو از

 ...رفتم اشپرخونه ب

 

 ...شدم یشکالت کیک پختن مشغول

 ...توستر یتو کیک گذاشتن بعد

 



 یباصدا ک بودم رهیخ خچالی یرو نفرمون س عکس ب و نشستم رهیجز زیم پشت

 ...کردم خارج و کیک و کردم دست دستکش و شدم بلند توستر زنگ

 

  بزارم ییشو ظرف داخل رو ها ظرف خواستمیم و کردم درست قهوه

 ...بشورم رو ها ظرف خودم گرفتم میتصم بود کم ک ها ظرف حجم ونیباد

 

 رو جلوه عیگر یصدا ک کردم زیاو و اوردم در هامو دستکش و شستم هارو ظرف

 ... دمیشن

 

 ...   دمیشن رو جلوه هیگر یصدا که بودم خواب یتو:مهام

 خواب ب و کردم نوازشش و گذاشتمش ام نهیروس و کردم بغلش باز مهین یچشما با

 ...رفت

 

 ....نشست لبام یرو یلبخند دمید ک یا صحنه با و رفتم اتاق ب:غوغا

 ...بود دعیخواب مهام نهیس یرو جلوه

 ...بود خواب و بود کرده حلقه دورش دستاشو مهام و

 

 .. نشستم تخت یرو و رفتم سمتشون ب

 ...رو جلوه گونه هم بعد و دمیبوس و مهام گونه و شدم خم

 

 ...کرد باز چشماشو هوی ک ببوسم هاشو لب شدم خم دوباره مهام یها لب دنیباد

 ....دیبوس لبمو ک بکشم عقب خواستم

 

 ... یا یطوالن بوسه بعد

 ...زدم ولب کردم نگاه چشاش یتو کردمو نوازش اشو گونه

 



 ...پختم اتو عالقه مورد کیک:غوغا_

 میبخور و امون قهوه و کیک دونفره و شیاسا در خواب جلوه تا پاشو

 

 ... و زدم غوغا یلبا ب یمک و گذاشتم تخت یرو رو جلوه:مهام

 

 میبر_:مهام

 

 دمید هوا رو خودمو هوی و انداخت بهم ینگاه مهام برداشتم قدم ی اروم:غوغا

 ...بودم بسته چشامو و بودم دهیچسب گردنش از سفت و کرد بغلم

 

 ... زد باسنم ب مهام ک یمحکم ضربه با هوی

 ...زد لب و گذاشت نیزم یرو منو و کردم باز چشامو

 

 ... بزنم صورتم به اب رمیم تا_:مهام

 ...زیبر قهوه

 

 عشقم باش:غوغا_

 

 دمیچ زیم یرو و ختمیر قهوه و دادم برش رو ها کیک رفت ک مهام:غوغا

 ...گذاشتم زیم یرو و برداشتم خچالی از رو یشکالت سس

 

 ...نشست زیم پشت و اومد مهام

 مهام شنهادیپ با و میخورد و کمونیک من یها لب خوردن و یزیر کرم یکل با

 ....رونیب میتابر میحاضرشد

 



 ...زد لب و برگشت طرفم ب چهرش یرو کار یکل بعد مهام

 

 شم؟ینم شناخته یمطمئن غوغا گمیم_:مهام

 

  کردم زشیانال نییتاپا باال از:غوغا

 ...زدم لب و دادم تکون یسر

 

 ه؟یچ نظرت ببند داد قرار برمتیم موریگر عنوان ب مونیبعد لمیف برا نیبب:غوغا_

 

 ...زدم لب و گرفتم گردنش از و رفتم غوغا سمت به:مهام

 

 ؟یندازیم کهیت گهید حاال_:مهام

 

 ...بکنم غلط من ییا:غوغا_

 

 نیافر_:مهام

 

 ...زدم لب دادمیم ماساژ گردنمو ینطوریهم:غوغا

 

 ...کنم تموم شمویارا من تا ببر رو جلوه شما مهام:غوغا_

 

 زدم ولب کردم جمع لبامو:مهام

 

 ...ینکن ظشیغل یلیخ فقط باشه_:مهام

 



 ...زدم لب و زدم کمرم ب دستامو و کردم یتصنع اخم:غوغا

 

 ..جلوه قبل کنمینم ظیغل شیارا وقت یخعل من مهام:غوغا_

 

 ...زدم لب و کردم بغلش ک دمیبوس رو جلوه:مهام

 

  فقط دمیفهم خانم باش_:مهام

 .. تر عیسر

 

 چشم:غوغا_

 

 ...رفت نییپا ب و شد خارج خواب اتاق از جلوه همراه مهام:غوغا

 

 زدم ادکلن و زدم یا یمس گونه رژ و زدم ملیر و زدم یا یمس لب رژ و زدم میگر کرم

 ...رفتم نییپا ب و برداشتم مویمس کفش و فیک و

 

 ... نییپا دادم رو ها شهیش نشستم نیماش داخل و نییپا بردم رو جلوه:مهام

 ...دیخندیم و کردمیم یباز باهاش و گذاشتمش فرمون یرو

 

 ... کن بوسم جلوه_:مهام

 ...کن بوسم

 

 ...زدیم غیج هوی و کردیم بوسم جلوه:مهام

 ...زدم لب گوشش در و دمشیبوس محکم

 



 ...پدسگ_:مهام

 ...توله پدسگگگ

 ....گریج

 ؟ بخورمتون

 ...بخورم؟ رو شما

 

 ...زدم لب و کردم نگاشون  پنجرع از:غوغا

 

 د؟یبخور ویک دیخواستیم خب خب:غوغا_

 

 ...زدم لب و کردم بهش ینگاه:مهام

 

 خوبه چقدر هوا_:مهام

 

 بلع:غوغا_

 

 ... بغلم اومد دنمید با جلوه و نشستم نیماش داخل:غوغا

 ...رفتمیم صدقش قربون گوشش یتو و دمشیبوس

 

 ...میدیرس مجتمع ب و کرد حرکت مهام

 ...اومدن سمتم ب یا خانواده ک میشد خارج یا مغازه از دهامونیخر بعد

 

 ...دادم امضا چندتا و گرفتم عکس

 ...کردیم هیگر و دیترس جلوه و بود شده شلوغ اطرافمون

  



 ... بودم شده یعصب:مهام

 ...کنم ارومش داشتم یسع و گرفتم غوغا از رو جلوه

 ...نبودم اروم خودمم اما

 

 ...بدم امضا تا شدم خم یکم:غوغا

 ...زدم یغیج باسنم لمس حس با

 ... برافروختش نگاه با و برگشتم مهام سمت ب فقط عایسر

 ...و دادم قورت دهانمو اب

 .. نش متوجه مهام تا باشم تفاوت یب خواستم

 

 ...دیپر رنگم میباطن لیم برخالف اما

 ... دمیلرزیم فقط

 ...نفهم مهام ک نیا از لرزش

 

 ...کردمیم نگاه غوغا اطراف تیجمع ب

 ... بودم شده یعصب

 ..و تیوضع نیا نداشتم دوست

 ...نداشتم دوس رو هیبق یها یگوش یتو زنم عکس بودن

 

 رد و اومدم خودم ب دشیپر رنگ دنیباد و  غوغا غیج یصدا با ک بودم رعیخ هوی

 ..یدیشد اضطراب با ک دمید رو یمرد و گرفتم نگاشو

 ....بود تیجمع از شدن دور حال در 

 

 داشت یسع که واکنشش با و اومد سمتم به غوغا  گرفتم گر اومد ذهنم تو که یزیچ با

 ...بشه مانعم



 رسوندم مرد ب خودمو شتاب با و گرفتم سمتش ب رو جلوه

 ...زدم لب و دادم فشار هم یرو دندونامو و کردم ستونش خفت و گرفتم اشو قهی

 

 ؟....یخورد یگوه چ_:مهام

 

 ...بابا کن ولم:مرد

 ...یروان

 .. یوحش یکرد خفم یییا

 

 ...کن ول و مرد تااون کردمیم التماسش و رسوندم مهام سمت ب خودمو سرعت با:غوغا

 فشار توان تمام با و بود گرفته و مرد گردن و بود گرفته هاشو چشم جلو خون اما

 ...دادیم

 

 ...بودم یعصب:مهام

 ...کردمیم خرد گردنشو دیبا

 ...خورد یگوه نیچن یحق چه به

  و دادم فشار توانم تمام با گردنشو

 ...زدم لب

 

 ...الشخور کنمیم ات کهیت کهیت_:مهام

 ....برمیم نفستو خودم یبادستا

 ....کشمیم اشغااااال

 

 .. چکارکنم دیبا دونستمینم:غوغا

 ...بودم کرده هل



 .. کردیم وونمید داشت ها پچ پچ یصدا

 

 .... کردمیم التماس مهام ب

 ...دیشنینم اما

 ...دیدینم یچیه

 

 ... دمیچرخیم خودم دور ب

 ...چکارکنم دونستمینم و ختمیریم اشک

 ... رفت جیگ سرم

 ...کردمیم هیگر و نشستم نیزم یرو

 

 ...تیشکا داشتن بدون و کردن جدا و مرد اون و مهام پاساژ حراست

 .. بره بزاره کن ولش کرد خواهش مهام از مرد

 

 ...کرد جدامون و اومد سمتمون به حراست که داشتم کشتنشو قصد:مهام

 ... بسازم پرونده براش تونستمیم یراحت به

 

 ... تجمع قسمت همون چون

 ...بود نصب مداربسته نیدورب

 بود مدرک برام خودش کردنیم چک بود یکاف 

 

 ..رفت عقب قدم کی و دیترس که رفتم سمتش ب

 ...زدم لب و ستادمیا اش نهیس به نهیس

 

 ...بکن حراست جون به دعا برو_:مهام



 ...کشتمتیم خودم میبود یا گهید یجا اگه

 ...حفظم قانونم کتاب و قانون راه لمیوک من چون نکن تمیفکرشکا

 ...رونیب من و یا لهیم پشت تو تهش

 ...گمشو

 ...ناموس یب ینخور یگوه نیچن گهید تا باش یعبرت درس امروزم

 

 ... رفتم غوغا سمت به

 ...کردم بلندش نیزم رو از

 ...گرفتم ازش رو جلوه

 ...زدم لب اخم با و برداشتم دهارویخر 

 

 فتیب راه_:مهام

 

 ...میشد نیماش سوار و کردم حرکت مهام جلوتراز مردم یها پچ پچ به توجه یب:غوغا

 

 ...کردیم یرانندگ سرعت تمام با و گذاشت پام یرو رو جلوه من ب کردن نگاه بدون

 

 ... بره تر اروم خواستم ازش و زدم صداش چندبار

 ...دیشنینم اما

 ...زدم داد و شدم یعصب هوی

 

 اروم مهااام:غوغا_

 

 ....و فرمون رو دمیکوب مشتمو و شدم یعصب غوغا یباصدا:مهام

 



 شوو خفه_:مهام

 

 ... گرفتم بغل سفت رو جلوه دمیترس:غوغا

 ...کردم سکوت

 

 ...گذاشتم ام چونه ریز دستمو:مهام

 ...کندمیم لبمو پوست

 ...کردمیم حس و خون طعم

 

 ...بودم باروت انبار مثل

 ...جرقه کی منتظر تنها

 ... شدمینم یخال

 ....شدمینم

 

 ...زدم و موتیر میدیرس خونه به

 ...رفت خونه سمت به و شد ادهیپ نیماش از غوغا

 ... دمیکوبیم فرمون یرو سرمو

 

 ...شدمیم وونهید داشتم

 ...شدیم مرور برام مجتمع یها صحنه

 ...شدم یعصب باز

 ....دادمیم فشار هم یرو دندونامو تیعصبان شدت از

 

 ...کنمینم یجسارت نیچن من ن_:مهام

 ..یگرام مادر یول



 ...رهیم راه بچه

 

  جا ی هاش رممکنیغ از یکی پس

 ...ستادنیا ن

 ...جلوه یطونیش و یکنجکاو به بچه اونم

 

 ...سین زدنت داد من حرف

 ...اس بچه از غفلتت

 ...کوندهیش و ظرف که نیهم

 

 ...کستیش ظرف و دهیکش رو یزیروم نیا

 ...یکرد غفلت ینی

 

 .. کردنش سرزنش و بچه سر دادزدن یجا ب پس

 ...کوندهیش و ظرف بچه یکرد غفلت چطور ک کن سرزنش خودتو

 

 ....بود کنارم:غوغا_

 ...شد پرت حواسم هوی شدم یعصب کردمیم صحبت هلما با داشتم

 ....اومد شکستن یصدا و

 ...هس حواسم شتریب باش اما

 

  سین حواست نیا مشکل_:مهام

 هوووف.... ک بود حواست اگه

 

 ...و شد راهم سد که شدم رد جلوش از:مهام



 

 ه؟یچ منظورت:غوغا_

 

 ....بخوابم خوامیم کنار برو یچیه_:مهام

 

 ... گید ن د:غوغا_

 ...بگو کامل یزنیم حرف ی

 قا؟یدق نبوده حواسم کجا

 

 ...زدم لب کیستریه و زدم یپوزخند و شدم رهیخ چشماش یتو:مهام

 

 ...بود اگ حواست_:مهام

  هیبق یخور گوه شاهد دینبا من

 ....بودمیم جمع یتو ناموسم به نسب

 

 ...زدم لب و گرفتم لبم از یگاز:غوغا

 

 و ها نگاه بگو پس ههه:غوغا_

  هات زدن ادیفر و ها هیکنا گوشه 

 ...عیچ برا

 

 .. شیپر روان ماریب تیشخص یب ادم

 ...هس جا همه

 ....بدم من دیبا چرا رو هیبق یخور گوه جواب

 



 ...شد بد منم حال ک یدید و یبود اونجا خوب

 ...مردمم یجلو و

 .. شد بحث هام مخاطب

 

 ...کرده اثابت من ب شترشیب امروز اتفاقات یترکشا باش مطمئن

 ...دارم دغدغه و هستم یعصب یکاف قدر ب االنم 

 ...نکن شترشیب تو خدا رو تو

 

 .. ه؟یچ یدونیم ههه_:مهام

 ...نیا در وتو من فرق

 

 ....ناموسم و رتیغ حفظ ام دغدغه من

 ... ات دغدغه تو

 ...ات حرفه و شهرت حفظ

 

 ...کارم ها نیا کنار در رابطمون و بچه و یزندگ من تیاولو

 ...ات رابطه یاورد یخال یجا اون کنار در شهرتت ، ات حرفه تو تیاولو

 

 ...دادم امون رابطه به رو یاصل یجا من

 ...رو یخال یجاها تو اما

 

 ...سین تیزندگ تتیاولو دمیفهم که بعد به لحظه نیا از

 ....ندارم کارت به یکار چیه 

 ...برس تتیاولو به

 



 یبرا مینباش یا دغدغه تا کنم ینگهدار جلوه از خودم بتونم ییتاجا دمیم قول منم

 ...کارت

 ...خوش شب

 

 ...رفت اتاق ب باش من جانب از یجواب منتظر ک نیا بدون و زد حرفاشو مهام:غوغا

 

 ...بودم ستادهیا جام سر هنگ

 ...بودم یحرص و یعصب

 ...درکم یجا ب

 ...کردیم نقضم

 

 ...داشت شهرت خودش

 ...دهیم قرار شعاع تحت رو یشخص یزندگ و شغل ها هیحاش دونستیم

 

 شهرت مهر و کرد نقض وجودمو و همسرانه و مادرانه و گرفت دیناد رو نایا همه اما

 ...رفت و زد میشونیپ ب یطلب

 

 ...نشد منم نظر دنیشن منتظر یحت

 ...شهرت چشم ب ن کردمیم نگاه عشق و عالقه چشم ب ام حرفه ب ک یمن

 

 ...داشتمیم نگه دور ها هیحاش از خودمو شهیهم ک یمن

 اون دییتا با و کردمیم مشورت مهام با ام لمنامهیف و ویسنار هر رشیپذ سر ک یمن

 ...کردمیم قبول رو کارها شنهادیپ

 

 ... رو ویسنار نیبهتر ک یمن

 از یکی شهیهم ک ینقش نیبهتر



 شیپ ماه بود میذهن یها یفانتز 

 ضبط روقتید یها ساعت یبرا 

 .. کردم ،ردش لمیف کارگردان ب نسبت مهام بد حس و ها پالن 

 

 ... نکردم قبول رو یکار شنهادیپ چیه دوسال جلوه، برا ک یمن

 ...کنم یدگیرس ام بچه ب خودم باشم ام توخونه تا

 

 ...مهد بزارمش ای و رمیبگ ام بچه برا پرستار کی ها یلیخ مثل تونستمیم ک یمن

 ...ام حرفه ب دادم حیترج مویزندگ و بچه و نکردم کارو نیا یول

 

  عشقم،همسرم، وقت اون 

 ...میزندگ کیشر

 تتیاولو تو گیم و زنیم زل چشام یتو پروا یب یلیخ

 ...ات حرفه

 ...متاسفم نشناختع منو ک متاسفم

 

 شکسته یها تکه کردن جمع مشغول اشک با و ختیریم هام گونه یرو هام اشک

 ....شدم

 

 ...رفتم جلوه خواب اتاق به داغون یاعصاب با:مهام

 ...دمیخواب تخت یرو کنارش و کردم باز تختشو یها حفاظ قفل

 

 ...اومد لبام یرو پوزخند امشب اتفاقات مرور با و کردمیم نوازش موهاشو

 ...باعشقم یزندگ چندسال بعد

 



 ..شد ثابت بهم

 ...ستمین من عشقم تیاولو

 ...کارش تشیاولو

 

 ... زدمیم کتک و مرد اون عشقم، یبرا من یوقت یعنی

 ...من یبرا کردمیم فکر لوح ساده من و ختیریم اشک ها هیحاش ترس از عشقم

 

 ...هام تیحما شد تمام

 ..بخوان ازم تیحما که ام یحام ییجا تا

 

 ...شمیحام کردمیم فک روزید تا منم

 ...دمیم راه ،بهش نیبیم اش دغدغه منو عشقم که حاال

 

 ...کنمیم هموار براش رو جاده

 ...برس تشیاولو به

 ...ستمین شیکار ریمس تو پاش.هم گهید اما

 

 ...همسرشم خونه یتو

 ...یتماشاچ اش حرفه یتو

 

 لب ناخوداگاه و زدم کنار صورتش یرو از موهاشو و شدم رهیخ جلوه بسته یها چشم به

 ...زدم

 

 ...متاسفم میستین مامانت تیاولو متاسفم_:مهام



 جا یخال تخت دنید با رفتم خوابمون اتاق ب و کردم جمع رو شکسته یها تکه:غوغا

 ... خوردم

 ...رفتم جلوه اتاق سمت ب و شدم خارج اتاق از

 ...زدم یلبخند بود دهیخواب مهام بغل تو ک جلوه دنید با

  کنم داریب و مهام تا برداشتم قدم کی

 ... بخواب خودمون تخت رو ادیب

 اتاقمون طرف ب شکسته یدل به و شد اکو ذهنم یتو ششیپ لحظه چند یها حرف اما

 ...دمیخواب ییتنها ب و شب کی ها سال وبعد رفتم

 

 بعد هفته کی#

 

  وارد یا ینیریش جعبه با:غوغا

 ...شدم خونه

 ...اومد سمتم به ذوق با و زد غیج دنمید با جلوه

 

 ...چرخوندمش و کردم بغلش و کردم باز دستامو

 ...شدیم اب تودلم قند هاش خنده یصدا با

 ....برام داشت نگیدوپ نقش

 

 ...گذشت کنارم از تفاوت یب و داد جوابمو لب ریز و دادم سالم مهام دنید با

 

 ...شدیم روزید از تر سرد روز هر مهام و من رابطه و بود گذشته هفته کی درست

 

 ... بشکنم و نمونیب یخی وارید نیا کردم یسع یلیخ

 ...کردم ینینش عقب و روبروشدم مهام سرد یرفتارها با هربار اما



 

 .. بش عادت فاصلع نیا ک داشتم ترس

 ....دنیخواب بافاصله ب عادت

 ...یتفاوت یب ب عادت

 ...گرفتن دهیناد

 

 ...مینبود همسر دو هیشب تنها ن

 ...مینبود ام خونه هم دو هیشب بلکه

 ...کردنیم صحبت هم با حداقل ها خونه هم

 ...رفتنیم گردش

 

 ...بهم پشت ما اما

 ... کم فاصله با 

 ...میرفتیم خواب ب هم کنار

 ...بود فاصله یخی وارهید کی مثل دالمون نیب ک یحال در

 

 ...بره مهام بغل ب کردیم تالش جلوه

 ... زدم لب دمشویبوس و گذاشتمش نیزم یرو

 

 ...نفسم برو:غوغا_

 

 با یباز مشغول و نشست مبل یرو و کرد بغل رو جلوه من ب ینگاه بدون مهام:غوغا

 ...شد جلوه

 

 ...رفتم اشپزخونه ب و برداشتم رو ینیریش



 ...کردمیم مرور امو رابطه دمیچیم ظرف یتو هارو ینیریش ک نطوریهم

 

 ...  میکن حلش و میکن صحبت مشکلمون مورد در مهام با یمنطق داشتم دوست

 ...رفتم لمیف ضبط برا ک روزید از اما

 

 ...شده سردتر مهام کردمیم حس

 ...زدم کارمو استارت دوباره تنها بودم نکرده یاشتباه کار من

 

 ...ات حرفه تتیاولو گفیم و کردمینم کار یوقت اخه

 

 ...دیند و کردم بگم نسوزه دلم باشم کار ب مشغول حداقل پس

 ...دیوند بودم

 

 ضمیمر ام حرفه بدون هنرم عاشق و بودم هنرمند کی من هرحال ب

 ...کنار بزارمش ببوسمش تونمینم

 ...نبافتم ایرو و نکردم تالش قدر نیا

 ...بشم الشیخیب و کنار بزارمش دمیرس بهش ک حاال

 

 ...گذاشتم مهام مقابل ز،یم یرو و بردم سالن ب هارو ینیریش

 ...کردم نگاش رهیخ و گذاشتم جلوش یبشقاب

 

 چشمش تو چشم و برگردم نداشتم دوست اما کردمیم حس رو غوغا نگاه ینیسنگ:مهام

 ...بشم

 

 ...بزنم حرف باهاش نداشتم دوست داشتم،اما دوستش



 ....بود نگذاشته یباق حرف یبرا ییجا و بود کرده انتخابشو چون

 

 و دمیچ ذهنم یتو و بزنم خواستمیم ک یحرف و نشستم مهام ییروبرو مبل یرو:غوغا

 ...زدم لب و کردم صاف صدامو

 

 ... مهام اومم:غوغا_

 

 و دادم تکون سرمو اخم با و انداختم بهش ییگذرا نگاه غوغا یصدا دنیشن با:مهام

 ...دادم نشون جلوه به دادن ینیریش مشغول خودمو

 

 وارهید و نشستیم دلم یتو یغم مهام توسط شدنم گرفته دهیناد همه نیا حجم از:غوغا

 ...زدنیم خی دلم یها

 ...زدم لب و انداختم بهش ینگاه

 

 ...کنم صحبت خواستمیم جلوه با رابطه در مهام:غوغا_

 

 ...کردم نگاش منتظر اخم با و کردم بلند سرمو جلوه اسم دنیباشن:مهام

 

 ..ادیز یلیخ میکار فشار هفته نیا من راستش:غوغا_

 ....یباش خونه یتونینم شهیهم و یکاردار هم تو

 

 ...کن مراقبت جلوه از رو هفته کی نیا و ادیب هلما یباش موافق هم تو اگ گفتم نیهم برا

 

 ...کار اسم بازم ههه:مهام

 ...کارش بازم

 ...دادیم حیترج اش بچه به کارشو هم باز



 

 ...فکرکنم راجبش خواستمینم هووف

 ...کن دایپ راهشو خواستمیم فقط

 ...بزن خی مهام و بشه رید ک نیا قبل

 ...برس ما به و کن دایپ رابطشو و یزندگ راه

 

 ...کنم فکر یا نقطه به خواستمینم داشتم خودم از که یشناخت با چون

 ... خونه هم بشه برام کمیشر که

 ...خونه هم بشه برام که نرسون ییجا به دوارمیام و

 

 

 ...زدم لب و زدم زل هاش چشم یعسل یتو یتفاوت یب با

  

 

 ...ستمین موافق نه_:مهام

 ...  جلوه ینگهدار برا میاریب رو هلما باش قرار اگه چون

 ...رمیگیم پرستار و هست پرستار هزاران

 

 ...زدم لب و کردم یظیغل اخم پرستار اسم دنیشن با:غوغا

 

 ...مخالفم پرستار گرفتن با من یول:غوغا_

 

 ...زدم لب و دمیکش موهام یتو یدست و شدم بلند مبل یرو از:مهام

 

 ...مخالفن زهایچ یلیخ با ها ادم_:مهام



 ...رنیگیم دهیناد و مخالفتشون اطرافشون یها ادم اما

 

 ...رمیگیم هم پرستار نمیبب ازین اگه مخالفتت وجود با پس

 ...یمخالف هم شما

 

 ...نباش پرستار به یازین تا کن ثابت عمل با مخالفتتو

 ....سین پرستار به ازین باش بچه مادر تا چون

 

 ...نباش نگران تو کنمیم یفکر ی خودم ندارم منت حوصله چون الیخیب البته

 

 که کردمیم مرتب موهامو و دمیپوش لباس و رفتم خواب اتاق به یجواب دنیشن بدون:مهام

 ....و دیچسب پاهام به و اتاق داخل اومد جلوه

 

 .... ددر:جلوه

 ...ددر

 

 ...بشم اروم یکم تا رونیب برم تنها خواستمیم:مهام

 

 ....کردیم یتوجه یب غوغا به و بود شده ام وابسته یادیز جلوه و

 

 ...من نه باش یمتک خودش به که بسازم یقو یدختر جلوه از خواستمیم

 ...گرفتیم ادی و نبودن وابسته دیبا یبچگ نیهم از و

 

 ...بود سخت بچه برا درست

 ...بود من بچه اگه اما



 ...شدیم اسون یسخت هر

 

 ینگاه بدون و نشوندمش غوغا کنار بردمش سالن ب و دادم شکالت بهش و کردم بغلش

 . ..زدم لب

 

 ...رونیب برم خوامیم_:مهام

 تا باش بچه مواظب یساعت چند

 ....برگردم

 

 سرش یرو و ظرف بار نیا بچه و ینش وهاتیسنار گرم سر باش مواظب فقط

 ...بشکون

 

 ...مهام هیکنا گوشه با:غوغا

 ...زدم لب و گرفتم لبم از یگاز حرص از

 

 ...هست حواسم نباش نگران ن:غوغا_

 

 ....زدم لب و زدم یپوزخند:مهام

 

 خخخ نگرانم ستین حواست چون قایدق_:مهام

 

 ....روندم تهران بام طرف به و شدم نیماش سوار و رفتم نگیپارک ب:مهام

 

 یرفتارها همزمان و کردم عوض هامو لباس رفتم اتاق ب و کردم بغل رو جلوه:غوغا

 ....کردمیم لیتحل و مهام

 



 ...بده؟ ادامه خواستیم کجا تا اخه

 ؟...کردیم نطوریا چرا

 

 ...کنم یهمسردار و یدار بچه خونه تو فقط نمیبش بگذرم کارم از داشت توقع

 

 ...شد؟یم یچ استقاللم فیتکل پس

 ....میروز شبانه یها تالش فیتکل

 

 ....؟یچ میروز شبانه منظم یها نیتمر اون تمام فیتکل

 

 نمیبش خونه کنج و بشم مسلط کارم ب که نکردم کار رو یگریباز متود همه اون خود یب

 ....کنم یدار خانه تنها و

 

 ...داشتم دوس عشقمو

 ...داشتم دوس امونو بچه

 ...داشتم دوس رابطمونو

 

 ...داشتم دوس مونویزندگ

 ...داشتم دوس امم حرفه اما

..   کدوم چیه یبرا  ِ 

 

 ...بزارم کنار و کدوم چیه نبودم حاضر

 ...ام حرفه یبرا گذاشتمیم کنار خانوادمو از ن

 

 ....خانوادم یبرا گذاشتمیم کنار امو حرفه نه



 

 ...خواستمیم هم کنار در رو دو هر

 ...چندسالم تیفعال مثل قایدق

 

 ...و زدم یلبخند جلوه یا خامه صورت به ینگاه با

 

 و خودت با مامان خوشگل:غوغا_

 ...اخه؟ یکرد چکار هات لباس

 ...حمام میبر دیبا

 

 ...گذاشتم تخت یرو و برداشتم رو جلوه خودمو یها لباس:غوغا

 

 ....میرفت حمام ب و برداشتم جلوه حوله همراه ب و ربدوشامپرم

 

 ...رسوندم بام به خودمو و کردمیم یرانندگ سرعت با:مهام

 ...داشتم یخفگ حس

 ...داشتم شدن یخال و ادیفر به ازین

 ...داشتم کردن فکر و خلوت به ازین

 

 ...کردم روشن یگاریس و دادم هیتک نیماش کاپوت ب و شدم ادهیپ نیماش از

 

 ...شدنیم محو هوا یتو که بودم یگاریس یدودها به رهیخ

 ...کردم فکر نیا به و زدم یپوزخند دودها دنیباد

 



 غوغا یها یخودخواه لتریف خاطر به نمونیب عالقه شده گاریس دود هیشب هم ما رابطه که

 ....و

 ...هوا رهیم و شهیم دود داره شیطلب شهرت 

 

 یپوچ هی شتریب که نیا جز دمیرسینم یا جهینت چیه به اما کردم فکر و زدم قدم یکل

 ....دمیرسیم

 

 ....کردمیم لهش پام با یحرص و انداختم نیزم یرو گاریس

 ...کردم حرکت خونه سمت به و شدم نیماش سوار و دمیکش موهام یتو یدست

 

 ... خونه به دنمیرس محض به

 و کردم نگاش مات غوغا لخت بدن دنید با و کردم باز و در و رفتم خواب اتاق سمت به

 ....بستم و در و کردم یاخم و اومدم خودم به هوی

 

 و زدم یلبخند بود دهیخواب تختش یرو که دنشید با و رفتم جلوه اتاق سمت به شونیپر

 ....دمیکش دراز کنارش و کردم باز تختشو محافظ

 

 ....بود غوغا شیپ فکرم اما کردمیم یباز موهاش با

 ....کرد شیعمل شدینم اما کردیم غوغا درونم دنشیبوس و لمس به لیم

 

 ...نکردنش لمس بود سختم

 ...چشمشیم هرشب چندسال که یمن برا اونم

 ... رفتمیم خواب به اغوشم تو شدنش غرق و لباش طعم دنیچش با و

 

 ..شدم یعصب گذشته مرور با

 ...بخوابم کردم یسع و کردم اف و چراغ و دمیکش یهووف



 

 ...بود شده رهیخ بهم مات مهام و شد باز در ناگهان ک اوردم در ربدوشامپرمو:غوغا

 

 ...بست و در اومدم خودم ب تا و شدم معذب یکم اش رهیخ نگاه ریز

 شدم هام الوگید نیتمر مشغول و بستم و در و دمیپوش هامو لباس و انداختم باال یا شونه

 ...برد خوابم یخستگ شدت از دوساعت بعد و

 

 ...کردم پارک و نگیپارک بردم نیماش و زدم و موتیر:غوغا

 

 ... شدم ادهیپ و کردم باز و در اروم و شدم ادهیپ نیماش از

 

 بود بغلش یتو ک جلوه دنید با و کرد باز و در مهام همزمان ک کنم باز و در خواستم

 ....زدم لب

 

 شده؟یچ یچ:غوغا_

 

 ...زدم لب و انداختم بهش یا برافروخته نگاه:مهام

 

 ...غوغا گمشو_:مهام

 ...یبود صبح4 ساعت تا ک یا یکوفت لمیف ضبط همون سر برو و گمشو

 

 ...و گرفتم مهام سمت ب دستامو و دمیکش یهووف:غوغا

 

 ... کن بسسس سین بحث وقت االن:غوغا_

 ...شده؟ یچ نمیبب بده رو بچه



 

 ...زدم لب حرص با و کردم دور ازش رو جلوه:مهام

 

 ....ینبود سوختیم تب تو که االن تا_:مهام

 ...یباش خوامینم بعدشم به نجایا از

 ...مارستانیب برمشیم خودم

 

 ...مادرنمونه ستین شما یها یدلسوز به یازین

 .. تو اما سوزهیم تب تو ات بچه که هات مادرانه تو فاتحه

 ...یسوزیم یگریباز ب عشق یتو 

 

 یکرد خودیب شغلت ات هیاول و یاصل تیاولو و ینداشت یبند تیاولو تیظرف که تو

 یکرد بچه اوردن به اصرار

 

 ...کردم باور اتو مادرانه ذوق که کردم اشتباه من

 ...میاریب بچه کردم موافقت و

 ...کردم اشتباه من

 

 ...رسوندم نیماش به خودمو و کردم تند پا:مهام

 ...داخل نشستم و کردم باز و در

 

 ...مهام یها حرف دنیباشن:غوغا

 ...ختیریم هام گونه یرو هام اشک

 ...نبود دل  به فکر وقت االن اما بود شکسته دلم

 ....بود ام بچه حال حرف



 

 با و گرفتم مهام از رو جلوه و نشستم و کردم باز و در و رفتم نیماش سمت ب شتاب با

 شدم مات بدنش یدما یداغ

 

 ...کردمیم نوازش موهاشو و دمشیبوسیم

 ...و زدمیم حرف گوشش یتو

 

 ...مامانم جوونم:غوغا_

 ...دخترم جونم

 اخه یداغ چقدر رمیبم یاله

 

 یباش بچه باالسر یخواستیم یریبم خوادینم_:مهام

 

 ....زدم داد و شدم یعصب:غوغا

 

 یکار تو وقت اون شده حالیب تب شدت از ام بچه کن تمومش بسسس بسسسس:غوغا_

 یندار هیکنا گوشه جز

 

  تا کردم کنترل خودمو یلیخ:مهام

 ...  ندم نشون یاکشن یر

 گ...کردمیم یرانندگ سرعت تمام با فقط

 

 ...نداشتم هم اعتراض جرأت و کردیم یرانندگ یادیز باسرعت مهام:غوغا

 ...میدیرس مارستانیب ب وصلوات ذکر و خداخدا یکل با

 



 ...میرفت داخل ب هم همراه و گرفتم غوغا از رو جلوه و کردم پارک و نیماش:مهام

 

 ...نشیرسوندیم مارستانیب ب رترید یکم فقط اگ گفت دکترش و کردن نهیمعا رو جلوه

 ...داشت تشنج امکان

 

 خارج سالن از و میگرفت معالجش دکتر از رو نسخه و کردم بغل رو جلوه و دمیکش یهوف

 ...میشد

 

 ....میکرد حرکت و دادم غوغا بغل به رو جلوه و میشد نیماش سوار

 از و کردم حساب و دمیخر رو جلوه یداروها و داشتم نگه داروخانه یجلو و نیماش

 ...شدم خارج داروخانه

 

 ...میرفت خونه به و دمیجگرخر خیس10ریمس یتو از و شدم نیسوارماش

 

 به حرف بدون و خوردم امو صبحانه هم من و بود جلوه یها شربت دادن مشغول غوغا

 ...رفتم اتاق

 

 ... بودم خسته یلیخ

 ...منو ترسوند واقعا جلوه دیشد تب

 ..شدم لش تخت یرو و کردم عوض هامو لباس

 

 ...زدمینم حرف هم یا کلمه غوغا با

 ....دیرس خونه به 4 و میدار ضبط3 ساعت تا گفت و گرفت تماس 10 ساعت نرفت ادمی

 ...بود خاموش شیگوش زدم زنگ یچ هر هم بعدش

 

 ...بودم دل دو پرستار گرفتن یبرا



 ...شدم مطمئن امشب اتفاق با اما

 ...خوندیم یاری کودک که دخترخالش نمیبب کنم هماهنگ انیک با دیبا فردا

 

 ...ن ای یپرستار دنبال هم هنوز 

 ...کن قبول خالش دختر ساناز کن خدا

 ...بهتره باش اشنا یهرچ

 ....سین یا چاره یول بود کراش روم یزمان ی درست

 

 ...گرفتم چشم ازش اخم با و کردم نگاهش لحظه گی اتاق به غوغا ورود با

 ...و گذاشت تخت یرو رو جلوه

 ...دیکش دراز جلوه کنار و کرد عوض خوابش لباس با هاشو لباس من به پشت

 

 دیبا زدم حدس منظمش یها نفس به باتوجه و بود بسته هاشو چشم غوغا دمیخواب پهلو به

 ...  باش دهیخواب

 

 ...تنگش دلم چقدر که اومد ادمی کردم نگاش قیدق یوقت

 ... عشقم اون و عشقشم من ک ییغوغا تنگ دل اما

 

 ...ستمین عشقش  من و عشقم اون ک ییغوغا دلتنگ ن

 ...بودم منطق با تمیظرف حد تا من نههه نه 

 ...تونمینم گهید

 

 ...باش هیبق یگوش یتو زنم عکس کنم تحمل گید تونمینم

 ... ادیب سرضبط از 4 ساعت زنم کنم تحمل تونمینم

 



 ...کنم اعتراف دیبا مهام من اره

 ...باختم منطقو و شدم حساس عشق اوج و شدت با

 

 ...برگردونم نامحسوس عشقمو تا اوردم یم پرستار فردا از

 ...راه تنها یول نداره دوست دونمیم

 

 ...رفتم خواب به و کرد ینیسنگ پلکام که کردم نگاش رهیخ قدر نیا فاصله با

 

 ...داشتم نگه داروخانه یروبرو:غوغا

 ....کردم حرکت خونه سمت ب و دمیخر جلوه یبرا سرالک جعبه کی

 

 ...کردم پارک نگیپارک بردم و نیماش و زدم و موتیر

 ...داخل رفتم و کردم باز و در

 

 ...خورد تکون شاخکام جلوه اتاق از یدختر یصدا دنیباشن

 ...رفتم جلوه اتاق سمت ب و دمیپوش مویروفرش یها صندل و کردم اخم

 

  تاپ و داشت پا ب 80قد شلوار ک بولوند یموها با قدبلند یدختر دنیباد

 ... کردم تعجب قرمز بنده دو

 

 ...زدم لب روبروم دختر ب رو و دمشیبوس و کردم بغلش و اومد سمتم ب ذوق با جلوه

 

 شما؟ دیببخش:غوغا_

 

 ...زد لب و کرد دراز سمتم ب دستشو و اومد سمتم ب دختر:غوغا



 

 ...هستم ساناز من:دختر

 ....جون جلوه پرستار

 

 ... و فشردم دست یتو دستشو:غوغا

 

 ... هستم غوغا هم من:غوغا_

 

 ...دمید هاتونو لمیف بلع:ساناز

 ...مهام دوست هستم جان انیک دخترخاله من راستش

 

 ...گشتمیم بچه یپرستار دنبال نیهم برا هستم یاری کودک یدانشجو

 ...کرد شنهادیپ و جون جلوه یپرستار انیک و گرفت تماس مهام گفتن جان انیک ک

 

 ...دمیکش خجالت خودم شیپ ساناز حاتیتوض با:غوغا

 ...همسرم و من نیب اتحاد و یهماهنگ از خجالت

 ....و زدم یتصنع لبخند ناچار ب

 

 ...باش راحت بفرما یامد خوش هستم انیجر در بله اها:غوغا_

 ...گردمیبرم کنم عوض لباس من 

 

 ...باش راحت شما من به دیبد رو جلوه نیخوایم:ساناز

 

 ....و زدم یلبخند:غوغا

 



 ... نبودم صبح از ن:غوغا_

 ...شده تنگ براش دلم

 

  باش اومم:ساناز

 

 نیزم یرو رو و دادم جلوه ب یشکالت و رفتم اشپزخونه ب جلوه همراه:غوغا

 ...گذاشتمش

 

 رو ینیریش و شربت و دمیچ ظرف یتو رو ها ینیریش و کردم درست لیسکنجب شربت

 .. رفتم خوابمون اتاق وب دمیچ زیم یرو و بردم سالن ب

  

 سرم یباال و زدم شونه موهامو و دمیپوش یا یمشک_زرد تاپ همراه ب یزرد شورتک

 ریزنج و بستم

 نگاه با و کردم دیتمد موینارنج لب رژ و زدم عطر و بستم پام ب یا ییطال فیظر 

 ...و برگشتم جلوه رهیخ

 

 مو کش با موهاشو و دادم فشارش و کردم بغلش رفت ضعف براش دلم زد ک یلبخند با 

 ...میرفت جلوه اتاق سمت ب و میشد خارج اتاق از و بستم

 ...زدم لب و انداختم بود مشغول شیگوش با ک ساناز ب ینگاه

 

 ...شو ییرایپذ سالن داخل میبر شو بلند جان ساناز:غوغا_

 

 ...کردم نیتحس و مهام انتخاب دل در و زدم یلبخند غوغا دنید با:ساناز

 ...بودم خوشحال شیخوشحال و انتخابش از

 

 ...داشتم دل در یحسرت اما



 ..غوغا یجا باشم من نشد ک نیا حسرت

 

 ...داشتم دوسش یسالگ16 از

 ...باش داشته دوس منو اونم کردم تالش

 

  رفتم ک بود سالم21 قایدق اما

 ...بشم کینزد بهش خواستم و اش خونه

 

 ...کرد رونیب اش خونه از منو یا یلیس ضرب با و

 ...گذشت روز اون از سال3

 .... نگذشت روز اون خاطره اما

 ...هست ام گونه رو هنوز عشقم طرف از یلیس ضرب سوزش حس

 

 ...ستادهیا روبروم اش بچه همراه به عشقم خونه خانم امروز و

 ..عشقم خونه اومدم سال 3 بعد امروز و

 

 ...همانیم عنوان ب ن اما

 ...دوست کی عنوان ب ن

 ...اش بچه پرستار عنوان ب

 

 ..زندس برام نگاش خمار چال اهیس اون دنید شوق یول گذشت سال3

 ...تازس برام دلم در عشق اون هم هنوز

 ...طرفه کی یها عشق طرفه کی جاده از امان و

 ....جادس شرط ینابود و دنینرس ک 

 



 ...و شدم هل و اومدم خودم ب غوغا یباصدا

 

 ؟یگفت یزیچ جان! ها؟:ساناز_

 

 

 ...یبود فکر یتو ایگو ینشد متوجه زدم صدات بار چند:غوغا_

 

 ... دیببخش اها:ساناز_

 ...نشدم متوجه

 

 ...زمیعز نداره یرادیا:غوغا_

 ...مینیبش یکم میبر

 

 ...میبر:ساناز_

 

 ...کردم ییرایپذ ازش و نشست کردم تعارفش میرفت سالن ب ساناز همراه ب:غوغا

 

 عوض نگاش رنگ گفتمیم مهام از تا ها حرف ونیم اما دیرسیم نظر ب یخوب دختر

 ...شدیم

 

 ...دیرسینم نظر ب ندیا خوش برام اصال ک یشدن عوض

 ...و شدم بلند مبل یرو واز سپردم ساناز ب رو جلوه

 

 ...تابرگردم باش جلوه مواظب لطفا بزنم تلفن کی رمیم من سانازجون:غوغا_

 



  باش راحت زمیعز باش:ساناز_

 

 تا بده جواب بودم منتظر و گرفتم و مهام شماره و بستم و در رفتم اتاق ب:غوغا

 ...منفجربشم

 

 ...زدم لب یتند لحن با سالم بدون و داد جواب سوم بوق با

 

 ؟یگرفت پرستار من یهماهنگ بدون چرا مهام:غوغا_

 ع؟یک دختر نیا

 ؟ ینگفت من ب چرا

 ؟...ارزشم یب برات قدر نیا

 

 ام خونه تو بهیغر دختر کی نمیبب خونه امیب ک قدر نیهم تیزندگ در من نقش

 ...اتم بچه پرستار گیم بعد

 ؟یساکت چرا هااا اره

 

 ...خورد زنگ میگوش که بودم افتادم عقب یکارها به یدگیرس مشغول:مهام

 ...دلم جان اسم دنید با

 ...کردم وصل و تماس و انداختم باال ابروهامو

 

 ...کردن وصل محض ب

 ...کردیم غرغر و زدیم حرف وار یطوط غوغا 

 

 ....و زدم یگوش پشت از یداد اخرش باحرف

 



 ها؟؟؟ بزنم حرف یزاریم تو مگه_:مهام

 ...یزنیم غر یزداریر کی

 ..غوغا؟ یچ که سرت باال یبرد صداتو

 

 ...یکنیم بازخواست منو یزد زنگ که خونه امینم من

 ...امیتاب بمون نشنوم یحرف گهید

 

 ...رفتم خونه سمت به و کردم جمع لمویوسا و کردم قطع و تماس:مهام

 

 ...کرد قطع و تماس مهام:غوغا

 ...دمیکشیم یعصب یها نفس و دمییجویم محکم لبامو

 

 ...بودم گرفته گر

 ...شدم لش تخت یرو و کردم روشن و یگاز کولر بود، گرمم

 ... و شدم بلند اتاق در ب یا باضربه ساعت کی بعد

 

 ...بفرما؟:غوغا_

 

 ... و کرد باز و در ساناز:غوغا

 

 ..خورد کامل دادم بهش نیایب شما ک نیا قبل رو جلوه ناهار غوغاجون:ساناز

 ...تختش یرو گذاشتمش برد خوابش االنم

 خونه؟ برم من دیندار یکار من با اگ بعد

 

 ...و زدم یلبخند و رفتم سمتش ب و شدم بلند تخت یرو از:غوغا



 

 ...ممنون زمیعز ن:غوغا_

 ؟یخورد ناهار خودت فقط

 

 ...ممنون ندارم لیم من:ساناز_

 

 ...و دمیکش دستشو و کردم یا یتصنع اخم:غوغا

 

 ...ندارم لیم یچ یچ:غوغا_

 ...نمیبب بدو

 ...میخوریم باهم میریم

 

 ...میدیچ زویم ساناز همراه ب:غوغا

  مهام و اومد در یصدا لحظه همون ک

 لب و کردم یتصنع لبخند و انداخت ساناز و من ب یا رهیخ نگاه و شد اشپزخونه وارد

 ...زدم

 

 ... سالم:غوغا_

 

 ...زدم لب اروم و دادم تکون یسر:مهام

 

 سالم:مهام

 

 سرشو و کردیم ونگاه مهام دهیپر رنگ با که ساناز به و گرفتم و مهام نگاه رد:غوغا

 ...دمیرس انداخت نییپا



 

 ...دونستمینم من ک بود وسط نیا زیچ کی

 ...بود پنهان ییها لیدل یدگیپر رنگ نیا پشت

 

 ....بود کرده زتریت مشاممو دلم در عشق و بودم یزیت دختر

 ... و نگاهشون در پنهان یها هیال کردمیم حس

 ....کردمیم کشفش زود ای رید و

 

 و برداشت یوانیل همراه ب و اب یبطر و داد سالمشو جواب مهام ساناز سالم یباصدا

 ....شد خارج اشپزخونه از

 من ک هست نیماب نیا یزیچ شدم مطمئن حالش یشونیپر با و انداختم ساناز ب ینگاه

 ... خبرمیب ازش

 ... کردمو یظاهر یا سرفه

 

 ...بزنم صدا ناهار برا و مهام تامن باش مشغول شما زمیعز:غوغا_

 

 ...گفت یدستپاچگ با و کرد هل ساناز:غوغا

 

 ....خونه برم من نداره یمشکل اگ رمیس من راستش زهیچ:ساناز_

 ...کنیم درد سرم یکم

 ...کنم استراحت دیبا

 

 ...گفتم خودم با و زدم یپوزخند دل در ساناز رفتار با:غوغا

 ...سانازجون یستین یخوب گریباز اصال

 



 ...انداختم بهش یا موشکافانه نگاه و اومدم رونیب فکر از

 ...دیدزد ازم نگاشو و شد معذب نگاهم ریز

 

 ...داشت نگاشو یتو یها حرف کردن پنهان قصد یانگار

 ...بره لو نگاش با دیترسیم

 ...داد لو و اون رفتارش واقع در یول

 

 ...و انداختم باال یا شونه

 

 ...بخور ببرخونه زارمیم برات ناهارتو یدار اصرار ک حاال زمیعز باش:غوغا_

 

 ....نکش زحمت سین ازین ن:ساناز_

 

 ... عهه یبر ناهار بدون ک شینم ششیه:غوغا_

 

 ...بشه حاضر تا رفت و نکرد یمخالفت و شد میتسل ساناز:غوغا

 داخل یا ونوشابه یترش و ساالد همراه ب و ختمیر یظرف یتو براش غذاشو هم من

 تشکر یکل بعد و دادم دستش ب و لکسینا و شدم خارج اشپزخونع از و گذاشتم لکسینا

 ...رفت و کرد یخداحافظ

 

 ....و شدم وارد زدن در بدون و رفتم خوابمون اتاق ب عجله با ساناز رفتن محض ب

 

 ....کن فیتعر حاال خب:غوغا_

 

 ...زدم لب و نشستم تخت یرو و برداشتم چشمام یرو از دستمو:مهام



 

 کنم؟ فیتعر ویچ_:مهام

 

 ...کردمیم لگد گل تلفن پشت ساعت ی؟یکن فیتعر ویچ:غوغا_

 خونه؟ تو یاورد رو بهیغر کی من با مشورت و یهماهنگ بدون چرا

 

 ...و ستادمیا پنجره کنار و کردم باز رو پنجره و کردم روشن یگاریس و شدم بلند:مهام

 

 ...اشناس نترس سین بهیغر_:مهام

 

 ...باشند اشنا بهیغر کی زدمیم حدس خاصتون یها نگاه از بله:غوغا_

 ...اشنا بهیغر چ خوامینم من بگم دیبا یول

 

 ...بزاره میزندگ خونه یتو پاشو بهیغر بهیغر چه

 ...متفاوت و خاص ما طیشرا چون

 ...خونمون تو اورد گرفت رو یهرکس دست شینم

 

 ...شهرستان رفت خانم ملوک

 ... دمیم انجام رو خونه یکارا خودم دارم دوسال من

 ...کنم اعتماد یکس ب تونمینم چون... ندارم اعتماد چون

 ؟یاریم من برا اشنا بهیغر یریم تو وقت اون

 

 ...هستن شونیاجتماع گاهیجا نگران باز خانم بگو پس اووه_:مهام

 ...ختیر هنرمند و گریباز بخواد تادلت شهر نیا یتو خانمم نترس

 



 ... یندار یا هیحاش و یجمع حواس یلیخ ک شماهم

 ...باش نداشته هم یترس پس

 

 ...زدم لب و شدم یعصب حرفاش از:غوغا

 

 ...؟یگیم یدار یچ ههه:غوغا_

 ...ما شیگرا

 ...تو شغل

 ...من شغل

  رانیا در خودش ییتنها ب

 ...اس هیحاش

 

 ... میا خونه هم ی فقط ما_:مهام

  هم کی ماه چند هم قتیحق در

 ...میا خونه

 

 ...کن یساز هیحاش ک ادیب شیپ تو و من نیب یاتفاق ستین قرار

 ...یستین معموال ک تو

 ...ارفتمتجلوه تینها و اتاقم تو باشم منم

 ...یکن گاهیجا حفظ یتونیم یراحت به و نیبینم یبیاس نباش گاهتیجا نگران

 

 ...زدم یپوزخند و کردم بغض:غوغا

 ...زدم لب و ستادمیا مقابلش و برداشتم سمتش ب قدم چند

 

 ...سین گاهمیجا من دغدغه و ینگران:غوغا_



 ...اس جلوه برا من دغدغه و ینگران

 ....اثبات و بش فاش شمونیگرا اگر

 ...رنیگیم ازم رو جلوه

 ...گاهمیجا ن دخترمون مینگران یدیفهم حاال

 

 تب یتو بچه و یبودینم سرضبط صبح تا که بود دخترمون تینگران اگه تو_:مهام

 ...بسوزه

 ... هیچ تتیاولو شد ثابت بهم که شب اون از

 ..داره پرستار به ازین بچه شد ثابت بهمم

 

 ....زدم لب و شدم رهیخ چشماش تو و زدم یپوزخند:غوغا

 

 ..یدیچ خوبشم یرفت اومم:غوغا_

 ....تو ای داره ازین بچه واقع در

 

 ...دهنش تو بزنم تا باال بردم دستمو و شدم خود یب خود از حرفش دنیباشن:مهام

 

 گارمیس از قیعم کام و ستادمیا پنجره طرف به بهش پشت و گفتم لعنت و طونیش اما

 ...گرفتم

 

 ... بزن ههه:غوغا_

 ...هااا؟؟ ینزد چرا نکش خجالت

 ...بزن

 ...رهیم پرستار نیا اما بزن

 ...یاریب پرستار یتونیم مردم وقت هر



 

 ...برد مرگ از  ک یاسم با:مهام

 ...زدم داد و زدم وارید به یمشت

 

 ...شووو خفه_:مهام

 شو خفه

 ...خفههه یفهیم

 ...دهنتو ببند

 

 ...نگرفتمش گل خودم تا ببند

 ...شهینم حذف پرستار

 ...نشد حذف تو تیاولو که همونطور

 

 ...رونیب زدم خونه از و برداشتم چموییسو:مهام

 

 ... بودم یعصب یلیخ:غوغا

 ...مهام رفتن با

 ...ناهار خوردن بدون

 خونه برم گرفتم میتصم و و شدم حاضر و برداشتم رو جلوه ساک و کردم جمع و زیم 

 ...بمونم هلما شیپ و شب و هلما

 

 ...دمیرس هلما خونه ب

 ...چلوند رو جلوه ک نیا بعد

 فک زیچ چیه ب فعال گفت و کردم فیتعر و مدت نیا اناتیجر براش و نشست مقابلم

 ...میریبگ یاساس میتصم کی شام  و دیبخر بعد تا نکنم



 

 ... دهانونیخر اتمام بعد و میرفت دیخر ب 7 یساعتا

 ...میرفت رستوران ب شام خوردن یبرا بود 10 ساعت

 

 ...خورد زنگ میگوش ک بشورم دستامو برم خواستمیم

 ... و کردم وصل و تماس دلم جان اسم دنید با

 

 .. بلع؟؟:غوغا_

 

 ....و بله_:مهام

 ...ینشد یکوفت اون زنگ متوجه گرم سرت قدر نیا ک ییکجا بدونم شهیم هوووف

 

 ...تر اروم اوممم:غوغا_

 ...رونیب میاومد شام هلما با یچیه

 ...خونه امینم شبم

 

 ...خونه یاینم شب که یکرد یاضاف غلط یلیخ شما_:مهام

 ...یکار و کس یب مگه

 ....؟یصاحاب یب مگه

 ...یبرداشت دور کردم ولت

 ...یا خونه گهید ساعت کی تا

 ...نشنوم یحرف گهید 

 

 ...امینم امشب من مهام:غوغا_

 



 ...ها؟ گهید یاینم_:مهام

 ..یاریم رو جلوه

 ...یریم یخواست یا شده خراب هر خودت

 

 ...نزن داد من سر:غوغا_

 ....نزن داد

 

 ...ندادم جواب زد زنگ قدر هرچه و کردم قطع ویگوش:غوغا

  میریبگ شامممونو گفت بهم هلما

 ...میبخور خونه

 

 ...میشد خارج رستوران از و میکرد حساب و شام و برداشتم لمویوسا شام خوردن بدون

 ...رفتم خونه سمت ب و خونه رسوندم رو هلما

 

 کردم بغل بود خواب یصندل یرو که رو جلوه و کردم پارک و نیماش میدیرس خونه ب

 ...داخل رفتم و

 

 کردم فکر و اومد سمتم ب شتاب با شد بلند کاناپه یرو از مهام در کردن باز محض ب

 ...بزن یلیس خوادیم

 ...زدم یغیج و دمیترس

 

 ....و انداخت بهم ینگاه و گرفت دستم از رو جلوه باورم برخالف

 

 ...یشیم محو یدار رتیاخ یرفتارها و کارا با کم کم_:مهام

 ...یمحوش کامل که یزمان از بترس



 

 و گذاشتمش تختش یرو رفتم جلوه اتاق به و نشدم جانبش از یجواب دنیشن منتظر:مهام

 ...گرفتم یجا تخت یرو کنارش و کردم عوض هاشو لباس

 

 ...بودم هنگ مهام یحرفا از:غوغا

 ...بودم مات نداشتم یحرف چیه

 ...عشقم یرفتارا لطف ب

 ...بودم مات و شیک

 

 ...بودم گرفته یدیشد سردرد

 خاموش و چراغ و کردم عوض هامو لباس.. رفتم اتاق ب و خوردم مسکن قرص دوتا

 رفتم خواب ب یادیز باسردرد و کردم

 

 ...بودم ستادهیا نهییا یروبرو:غوغا

 ...   دمیکش بلندم یمشک لباس یرو یدست

 

 ...و کردم تنم لباسم یرو مویمشک خز کت

 ب و شدم نیماش سوار ادیب انیک خونه از مهام ک نیا قبل و کردم دیتمد قرمزمو رژ

 ...رفتم بود لواسان در باالشهر یالهایو از یکی داخل ک دمیجد لمیف کارگردان یمهمون

 

 ...دمیرس الیو ب

 ...رفتم سالن سمت ب و شدم ادهیپ نیماش از

 

 ...بود شلوغ ساختمون

 ب و برداشتم شبمو فیک و اوردم در کتمو و باالرفتم طبقه ب نیمستخدم ییراهنما با

 ...و برگشتم عقب ب ییصدا با و چرخوندم اطراف کنجکاومو نگاه و رفتم نییپا طبقه



 

 دست و انداختم کارگردان دست ب اکراه با یونگاه زدم یلبخند لمیف کارگردان دنید با 

 ...و کردم اکتفا یا یپرس احوال ب و گرفتم دهیناد و کارگردان شدع دراز

 

 ....ریبخ وقت سالم:غوغا_

 

 ...و زد یضیعر لبخند کارگردان:غوغا

 

 ....بانوووو شد عرض سالم:کارگردان

 

 ...چرخوندمیم اطراف و گرفتم ازش نگاهمو و شدم معذب یکم بانو واژه دنیشن با:غوغا

 

 ...و کرد ییراهنما یزیم سمت ب منو کارگردان

 

 ...دیستیبا پا سر یهمانیم اتمام تا ک دیندار قصد بایز یبانو:کارگردان

 

 سالن قسمت نیتر گوشه در یمبل یرو کارگردان همراه ب و زدم یتصنع لبخند:غوغا

 ...مینشست

 

 ...و زدم پس رو ینیس و کرد تعارفم یدنینوش مستخدم

 

 ...خورمینم متشکرم اومم:غوغا_

 

 ...زد لب و انداخت بهم ینگاه کارگردان:غوغا

 



 ارن؟یب برات بگم یدار لیم دلستر ای وهیابم:کارگردان

 

 ...ریخ:غوغا_

 ...لطفا خنک اب وانیل کی

 

 ...زد لب مستخدم ب خطاب کارگردان:غوغا

 

 ...خانم یبرا اریب خنک اب:کارگردان

 

 ...چشم:مستخدم

  ِ  ِ 

 ....غوغاجان خب:کارگردان

 ...یکرد کار رو ویسنار

 ؟یندار نقشت یبرا یشنهادیپ و نظر

 

 ...زدم لب و انداختم هم یرو پامو و کردم صاف صدامو:غوغا

 

 ...من نقش راستش:غوغا_

 ... داستان یاصل نقش چون

 ...نشدع پررنگ قدر اون

 ... دعینرس مخاطب یبرا یریپذ باور درجه ب ینی

 ...گریباز من دست ب مبحث نیا یتاحدود

 

 ... کنم ییگو بداهه بتونم من یحدود تا خب اما

 (گریباز تک)پرسوناژ تک من کار درضمن



 ... ستین

 . ..هس سندهینو شخص متن ب مرتبط بعد ب ییجا از گریباز از جدا و

 

 ....نیخوایم منو نظر اگ واقع در

 ...بشه یراستاریو دیبا متن

 

 ....زد لب و دیکش اش چونه ب یدست خوردیم مشروبشو ک نطوریهم کارگردان:غوغا

 

 ....یداد یا دهیسنج نظر اومم:کارگردان

 ...کنمیم متن لیتحل رو ویسنار درصد صد

 

 ..خوب هم یلیخ:غوغا_

 

 ....شد قفل یا ینقاش یتابلو یرو و چرخوندم اطراف نگاهمو:غوغا

 ...کردمیم مرور نگام با رو تابلو جز ب جز

 

 و گرفت سمتم ب و اب وانیل و کردم نگاهش مات و اومدم خودم ب کارگردان یصدا با

 ...گرفتم و وانیل و کردم تشکر

 

 ...زد لب و دیرس ینقاش یتابلو ب و گرفت نگاهمو رد کارگردان

 

 ؟یشد غرقش هم تو:کارگردان

 

 ...یلیخ اومم:غوغا_

 سبکش کنمیم گمان



 باش(  ییگرا واقع فرا) سمیسورئال 

 

 ...درست کامال بلع:کارگردان

 ...؟یهست بوم و رنگ و قلم اهل

 

 ...حد اون در ن خب اومم:غوغا_

 ...دارم ییاشنا ها سبک با اما

 

 ...یعال قدر چه: کارگردان

 ...ینیبب هم رو ها تابلورو یباق یخوایم خب

 

 !!؟؟...تابلو:غوغا_

 

 ....دارم ینقاش کارگاه باال طبقه ارع:کارگردان

 

 ...واوو اومم:غوغا_

 ...دیکشیم خودتون

 

 ...کشمیم خودم بلع:کارگردان

 

 ...خوب چ:غوغا_

 

 ...باال میبر یدار دوس اگ:کارگردان

 ...نیبب تابلوهامو

 



 ...و شدم زده ذوق:غوغا

 

 ...ن ک چرا حتما:غوغا_

 ...افتخارم باعث میبر

 

 ...زد لب و ستادیا کنار کارگردان:غوغا

 

 ...مادمازل دییبفرما:کارگردان

 

 ...میرفت باال طبقه ب  و کردم تشکر:غوغا

 

 سالن یانتها در یاتاق سمت ب منو و گفت بهش یزیچ و زد صدا و مستخدم کارگردان

 ...کرد ییراهنما

 

 ...کرد روشن و چراغ و کرد باز و اتاق در

 ...بودم زده رتیح روبروم یتابلوها دنید با

 

 ... داد کارگردان دست ب یمشروب شهیش ک دمید و مستخدم و برگشتم در یصدا با

 ...بودم اطرافم یتابلوها ب رعیخ و گرفتم کارگردان از نگاهمو

 

 ...بود شده ادیز خونم نیادرنال ترشح

 ...بودم ها ینقاش در تیخالق و اجزا در غرق

 کارگردان با کمینزد فاصلع از و برگشتم عقب ب سرم پشت ینفس یداغ حس با ک

 ...شدم معذب

 



 تکون رو رهیدستگ و ستادمیا در ب پشت و رسوندم در ب خودمو و رفتم عقب قدم کی

 ...بود قفل اما داد

 

 ... نشست کمرم دور کارگردان یها دست ک کنم باز و در قفل برگشتم

 ... و زدم پس کمرم یرو از دستشو زدمو غیج

 

 ...کرد دورم اتاق در از و بود گرفته منو محکم کنم باز و در خواستم 

 و بود گذاشته دهنم یرو دستشو

 .. شدیم خفه دستش یتو هام غیج 

 

 بود شده قرمز یمست شدت از ک ییچشما با و زد یداد و گرفتم دستش از یمحکم گاز

 ... گرفت گردنم از یمحکم گاز و زد صورتم یتو یا یلیس اومد سمتم ب

 

 رانهیعافلگ و برداشتم کنارمو مشروب شعیش و کردم کنترل خودمو اما کردم ضعف

 ...سرش یتو دمیکوب محکم

 

 ...افتاد نیزم یرو و زد یداد

 خارج اتاق از و چرخوندم در یتو و دیکل و رفتم در سمت ب و برداشتم فمویک باسرعت

 ...و کردم قفل کفتار کارگردان یرو ب و در و شدم

 

  و رفتم بود هام لباس ک یاتاق سمت ب شتاب با 

 ..شدم خارج سالن از و برداشتم لمویوسا

 

 ...شدم خارج الیو محوطه از و شدم نمیماش سوار

 ...نشستیم دلم ب ترس و شدیم مرور برام شیپ قعیدق چند یها صحنه خروج محض ب

 



 ؟...اومد یم سرم ب ییبال چ کنم فرار تونستمینم اگ گفتمیم باخودم

 کردم؟یم چکار دیبا وقت اون

 ...؟یچ بفهم مهام اگ یوا

 

 ...کردمیم هیگر بلند بلند

 ...بود شده تار دمید ک بود ادیز هام اشک شدت قدر اون

 ...خواستیم و مهام اغوش دلم

 ...خواستیم تاشویحما دلم

 

 ...لعنتتت

 ...یرقانونیغ همجس دو یرسم ازدواج ک یا جامعه ب لعنتتتت

 ....بندازع بهم تونستینم چپ نگاه کس چیه و یهمانیم رفتمیم مهام با بود یقانون اگ

 

 ...بود بد حالم

 ...خوردیم بهم مردا از حالم

 ...خوردیم بهم گر سواستفاده یادما از حالم

 خودشون به وشهرت میدار کسانی طیشرا چون ک کثافت کارگردان نیا مثل ییادما

 ...بخورن یگوه هر دنیم اجازع

 

 ...ندارع یخطر گنیم تهشم

 ...گریباز اونم اخع

 ...بکن یافشاساز قصد اگ

 ..هس خودشم برا شیساز هیحاش و ابرو یب

 

 ...نکردن یهمکار ادیبرم ازم ک یکار تنها و بشم خفه دیبا جهینت در



 ...نبستم داد قرار یکفتار نیچن با ک شکر رو خدا

 

 ...دمیرس خونه ب

 ...داخل بردم و نیماش و زدم و موتیر

 ...کردم پارک اطیح یتو و نیماش و نداشتم نگیپارک ب رفتن حوصلع

 

 ...شدم ادهیپ نیماش از

 ...داخل رفتم و دمیکش یقیعم نفس و کردم پاک اشکامو

 

 ... دمیند و مهام و کردم سالن ب ینگاه و کردم باز و در

  امروز جلوه حتما خداروشکر

 ...برده خوابش کرده اش خسته

 

 ...رفتم حمام سمت ب و برداشتم ربدوشامپرمو و اتاق داخل رفتم نیپاورچ نیپاورچ

 

 ....خوابوندمش و دادم رو جلوه شام:مهام

 ...بودم هام طرح به یدگیرس مشغول رفتم کارم اتاق به

 

 ..دیرس بهم غوغا طرف از یبد یلیخ فرکانس ان هی

 ..گرفتم یبیعج دلشوره و دیکشیرمیت قلبم که بود دیشد قدر اون

 

 ...دادینم جواب گرفتمیم شمارشو قدر چه هر

 ...هنرمندان جشن رفت دونستمیم

 ...باشه شیگوش به حواسش که بودم داده هشدار اما

 



 ....کرده وارد بهم شیگوش ندادن جواب با که یاضطراب با

 ...کنم کنترل خودمو بتونم خونه ادیب ندارم شک

 

 ...دمیشن در یصدا ک بودم گرفته ضرب زیم یرو دستم با و بودم فکر یتو نطوریهم

 

 و رسوندم بهش خودمو یعصب و کردم تند پا و رفتیم حمام سمت ب ک دمید رو غوغا

.... 

 

 مشکوک و داد هل عقب ب و در مهام ببندم و در خواستم تا و حمام داخل رفتم:غوغا

 ...و شد رهیخ هام چشم یتو

 

 و دا فشار محکم و برگردوند خودش طرف ب و  گرفت امو چونه و دمیدزد ازش نگامو 

 ...زد لب بود نشسته ابروهاش نیب ک یظیغل اخم با

 

 ...؟ینداد جواب تویگوش چرا_:مهام

 ...نبود؟ تیگوش یپ حواست که بود گرم یگورستون کدوم سرت

 ....یباش دسترس در زدم زنگ وقت هر نگفتم نفهم یتو به مگه

 .....احم چقدر تو

 

 ....دیترک بغضم و بغلش یتو انداختم خودمو هوی و کردم بغض مهام بلند یصدا با:غوغا

 

 ام نهیس به و کردم حلقه دورش دستمو و اومدم خودم به شیناگهان حرکت با:مهام

 ....و دمیبوس موهاشو یرو و فشردمش

 

 ...خانمم اروم شششیه_:مهام

 ...بگردم دورت نکن هیگر



 

 ... زدمیم هق بلندبلند و زدمیم چنگ مهام لباس ب:غوغا

 ...بود تنگش دلم

 ...گرفت ازم مدت همه نیا عشقمو ک یسوتفاهم ب لعنت

 

 ...شد مچاله قلبم غوغا یها هیگر یصدا از:مهام

 ...کردمیم هیگر صدا یب همراهش و دیچک چشمم گوشه از یاشک قطره

 

 ... بود تونست یچ ینی شدمیم وونهید داشتم

 ...بشه غوغام حال یشونیپر باعث حد نیا تا

 ...ستادیا اش هیگر و کردم ارومش ک نیا بعد

 

 رو دست یجا دنید با و اوردم در هاشو لباس بردمش خواب اتاق ب و گرفتم دستشو

 ...و اومد جوش به خونم گردنش رو گاز یجا و صورتش

 

 ....غوغا؟ هیچ نایا_:مهام

 ؟...شدهیچ

 

 ...زد داد و دیکوب مشت وازید به مهام و انداختم نییپا سرمو:غوغا

 

 ...ییلنت بده منو جواب_:مهام

 ...ه؟یچ نایا

 

 یرو دستامو و نشستم تخت یرو و گرفت شدت ام هیگر دوباره مهام داد با:غوغا

 ....کردمیم هیگر بلندبلند و گذاشتم صورتم



 

  رفتم سمتش به و کردم خاموش و چراغ اش هیگر یصدا با:مهام

 زیچ همه برام خواستم ازش و کردم نوازشش و کردم بغل رو غوغا و نشستم تخت یرو

 ...کن فیتعر و

 ...بدم گوش حرفاش به تااخر و نزنم داد سرش که دادم نیتضم بهش و

 

 ....کرد فیتعر به شروع و شکست سکوتشو ترسش وجود غوغابا

 ...شدیم تر مشت من دست و زدیم حرف اون

 

 ...دمیکشیم و مرد اون قتل نقشه ذهنم یتو و بودم گرگرفته تیعصبان شدت از

 لب و فشردمش بغلم یتو سفت و کرد مچاله بغلم تو خودشو حرفاش شدن تموم بعد

 ...زدم

 

 ... خانمم نترس یچیه از نجاسیا پناهگاهت_:مهام

 ...وقتش به ام یالش اون با حساب هیتسو

 

 دور دستمو و گذاشتم اش نهیس رو سرمو و دمیباالکش خودمو یاشک یچشما با:غوغا

 ....زدم لب و کردم حلقه کمرش

 

 ...مهام یتو تیحما و اغوش حصار در شدن غرق ب تنها من پناه و ارامش:غوغا_

 ....گرفت ازم ارامشو و پناه مدت نیا یها سوتفاهم و

 ....رهیبگ من از تورو زیچ چیه ک کس چیه زارمینم گید

 

 ...زدم لب و کردم نوازش موهاشو:مهام

 

 خانمم بشم غافل ازت شد باعث هام تیحساس_:مهام



 ...خانمم دارمیبرنم چشم ازت گهید

 

 مهام:غوغا_

 

 جونم_:مهام

 

 ...ادین پرستار جلوه برا گهید شهیم:غوغا_

 ...کنمیم رد و کارگردان نیا کار شنهادیپ من

 ...باشم جلوه شیپ خودم خوامیم

 

 لغو و ساناز و میندار ازین پرستار به گهید گمیم انیک به زود صبح خانمم باش_:مهام

 ....کن

 

  و دمیبوس اشو گونه محکم:غوغا

 ...زد لب مهام

 

 ...کن ارومم هات بوسه با ناارومم_:مهام

 ...شو بخشم ارام هات بوسه بت ام یعصب

 

 .... دمشیبوسیم قیعم و بودم تشنه و گذاشتم هاش لب یرو هامو لب:غوغا

 

 ... یطوالن و یمتوال یها بوسه بعد و

 ...رفتم خواب ب و گرفتم یجا بغلش یتو و میشد جدا هم از

 



 چطور که کردمیم فکر نیا به و بودم داریب صبح اذان تا من و رفت خواب به غوغا:مهام

 .کنم حساب هیتسو کفتار اون با

 

 ... شکستم گردنمو و کردم پارک نگیپارک یتو و نیماش:مهام

 زیتم و نشستم اطیح یتو و بود شده یخاک کفتار کارگردان با یریازدرگ ک هامو لباس

 ...کردم

 

 لبام یرو یلبخند دیچیپیم گوشم یتو که التماساش یصدا و فکش کردن خرد مرور با و

 ...نشست

 

 ...داشتم یخفگ حس شبید از

 ...نداشتم تمرکز اصال مجلس رفتم که صبح

 ...اوردن در امارشو گفتم ها بچه به

 ...الشیو رهیم ها شب دمیفهم

 ...کردم بشیتعق کارش دفتر یجلو از که بود 8 یساعتا

 ...شدم یخال و دمیرس حسابش ب و گرفتم جلوشو الشیو در یجلو

 

 ...بره در راحت و باشه داشته مهام ناموس به چشم که یکس بود نشده دهییزا مادر از

 

 ...رفتم سمتشون ب و زدم یلبخند وغوغا جلوه دنید با و دراومدم فکر از در یباصدا

 

 ...زدم لب و دمیبوس اشو گونه و کردم بغل رو جلوه

 

 چطوره؟ من پدسگ_:مهام

 ....چطوره؟ من یقرت توله هووم

 



 ....و زدم کمرم ب دستامو و کردم یتصنع اخم:غوغا

 

 .. ارع؟ گید ینیبیم و دخترت فقط باش خوشم:غوغا_

 ....ستنین ادم ک ام هیبق

 

 لب و دمیبوس لبشو و بردم گردنش تو سرمو و گرفتم غوغا کمر از و داخل رفتم:مهام

 ...زدم

 

 ...چطوره؟ ما دلبر_:مهام

 

 .. برگشتم جلوه نگاه ینیسنگ با

 ...دیبوس لبمو هوی 

 نییپا سرشو دادیم قورت اشو خنده که نطوریهم و کردم غوغا به ینگاه زده شک

 ....برگردوند ازم روشو و انداخت

 

 ....زدم لب و گذاشتم لبم یرو دستمو و انداختم جلوه به یا رهیخ نگاه و گفتم یکوفت

 

 ...خوشگلم باشه نبوس لب از ویکس_:مهام

 

 ....زدم لب و کردم ام گونه به یا اشاره:مهام

 

 ...یببوس دیبا گونه از_:مهام

 ....منو ببوس

 ...ینطوریا نیبب

 



 ... کردم اشاره ام گونه به و دمیبوس محکم اشو گونه:مهام

 

 ....ببوس تو نوبت حاال_:مهام

 

 ....و زدم یلبخند و انداخت بهم ینگاه جلوه:غوغا

 

 ...من ببوس:غوغا_

 ...نمیبب کن غنچه لباتو

 ...ینطوریا

 ...اوممم

 ...ببوس حاال

 

 ....زدم لب و دادم فشارش محکم و دیبوس امو گونه جلوه:مهام

 

 ...دیمن ییدارا تمام شماها_:مهام

 

 ...زدم لب و زدم روش ب یلبخند:غوغا

 

 ...عشقم شام میبر:غوغا_

 

 ...میشد شام خوردن مشغول و دمیچ و زیم:غوغا

 

  و میکرد جمع هم همراه و زیم و میکرد تموم خنده و یشوخ با و شام

  کردن خشک حال در و برداشتم ییظرفشو نیماش داخل از هارو ظرف

 ...و کرد بغل رو جلوه مهام و بودم ها ظرف



 

 ...بخوابونم رو جلوه رمیم من_:مهام

 

 ...عشقم باش:غوغا_

 

 دمیکش دراز کنارش و کردم باز تختشو یها محافظ و بردم خوابش اتاق ب رو جلوه:مهام

 ... گذاشتم ییالال اهنگ براش و

 

 ...برد خوابش که کردم یباز موهاش با قدر اون

 ... کردم نگاش یسوال و برگشتم عقب به ینگاه ینیسنگ با

 

 ...د؟یخواب:غوغا_

 

 ...اره ها_:مهام

 

 اها:غوغا_

 

 ...دادینم نشون یواکنش چیه اما بودم منتظرش و کردمیم نگاش رهیخ نطوریهم:غوغا

 

 ...کردیم نگاهم رهیخ هم باز و دادم جوابشو:مهام

 ...بود یحرف منتظر یانگار

 ....و گرفتم لبم از یگاز

 

 ...ه؟یچ_:مهام

 ...شده؟ یزیچ



 

 ...زدم لب و انداختم باال یا شونه:غوغا

 

 ؟... یچیه ها:غوغا_

 ...نشده یزیچ

 ...فعال بخوابم رمیم من

 

 و شد دهیکش پشت از دستم هوی ک رفتمیم خواب اتاق سمت ب و شدم خارج اتاق از:غوغا

 بزنم حرف خواستم تا و شدم رهیخ مهام به بهت با

 ...زدیم مک هام لب ب محکم و گذاشت لبام یرو هاشو لب

 

 ...گرفتمیم گاز هاشو لب و کردم وارشید خفت:مهام

 ...دمیکشیم گردنش یرو زبونمو و زدم مک گردنش به

 

  و دمیکشیم بدنش یرو دستمو

 ...کردیم ترم داغ نامنظمش یها نفس

 ....و دمیکش پاش یال شلوارش یرو از دستمو

 

 ...اااه:غوغا_

 

 و بردم شورتش یتو دستمو و کرد حلقه کمرم دور پاشو و اورم در شویشلوار دامن:مهام

 ....و دمیکشیم واژنش یال انگشتمو

 

 اااخ ااااه:غوغا_

 



 الله و بردم گوشش کینزد سرمو دمیکشیم چوچولش یرو دستمو که نطوریهم:مهام

 ...زدم لب و کردم فوت گوشش یرو و زدم مک گوششو

 

 جووون_:مهام

 

 و انداختم ام شونه یرو پاشو و نشستم زانو یرو پاش یجلو و اوردم در شورتشو:مهام

 ....  دیکشیم اه و کردیم ناله و دمیکشیم واژنش یال زبونمو

 

 ..بردمو موهاش یتو دستامو:غوغا

 ...نشستیم پاهام ب لرز و خوردیم چوچولم به زبونش

 

 در لباسشو و گذاشتمش تخت یرو بردمشو خواب اتاق طرف به و کردم بغلش:مهام

 به وار تشنه و اوردم

 ....زدمیم مک هاش نهیس 

 

 ....و دادمیم موج کمرم به:غوغا

 

 ... یییوا اااه:غوغا_

 

 ...خوردمیم چوچولشو و دمیکش پاش یال تا اش نهیس چاک از زبونمو:مهام

 ...بودم شده یحشر یحساب و بود شده سسیخ الپاش

 

 ....و زدمیم تلمبه واژنش یتو و کردم واردش انگشمو دوتا اروم و مالوندم چوچولشو

 

 اااه اااخ ییوا ااااه:غوغا_

 



 جلو عقب واژنش یتو انگشتمو همزمان دادمیم تکون چوچولشو زبونم نوک با:مهام

 ... شد ارگاسم یادیز فشار با ک دادم سرعت دستم به و کردمیم

 

 ...کنم یریجلوگ لرزشش از تا کردم پاهام قفل پاهاشو و گرفت جا بغلم یتو حالیب

 

 و کردمیم یباز راهنشیپ قهی با و گذاشتم اش نهیس یرو سرمو و دمیباالکش خودمو:غوغا

 ...زدم لب

 

 مهام:غوغا_

 

 خانمم جانم_:مهام

 

 ...سمیبنو مونویزندگ داستان خوامیم اومم:غوغا_

 

 ....زدم لب و انداختم باال ابروهامو و کردم تعجب:مهام

 

 ...واقعا؟_:مهام

 

 و باش درس هامون حس هم نیب حداقل عشقمون داستان دارم دوس ارع:غوغا_

 ...ماندگار

 

 ...یکن کتابش یتونینم که تو_:مهام

 

 اف ید یپ و کنمیم رمانش:غوغا_

 

 ...بگو یخواست کمک یخوب شنهادیپ باشه اها_:مهام



 

 ...زدم لب و برگشتم تعجب با:غوغا

 

 ؟یسینویم تو مگه یچ کمک:غوغا_

 

 ..نوشتمیم ادیز قبال من خانمم اره_:مهام

 

 ...زدم لب و زدم یبشکن خورد ذهنم یتو ک یا جرقه با و دادم تکون یسر:غوغا

 

 م؟یسیبنو باهم یایم:غوغا_

 ...شیم یاشتراک نوشتع

 ...سندهینو دو با

 ...سیبنو خودتو الوگید تو

 ...خودم الوگید من

 

 ...زدم لب و کردم فکر یکم داد ک یشنهادیپ ب:مهام

 

 ...میکن تمومش میتونیم یکنیم فکر پر وقتمون_:مهام

 

 ...میندار یا عجله ک ما عشقم ارع:غوغا_

 ...شد تمام وقت هر

 ...شد تمام

 

 ...زدم لب و دمیکش چونم به یدست:مهام

 



 ...س؟ینویم یک و داستان گهید یها تیشخص الوگید بعد اووم_:مهام

 

 ...داستان گهید یها تیشخص خب:غوغا_

 ...  بود تیشخص اون با مکالمه حال در که شخص هر

 

 ...کنمیم صحبت انیک با من اگه مثال

 ...منم مخاطبش

 ...سمینویم من الوگشمید

 ...تو یبود باهاش گو و گفت حال در تو اگه

 

 ؟...میکن شروع یک از قبول باشه اوووم_:مهام

 

 ...میندار یکار یهست لمیتعط فردا از:غوغا_

 

 باشه؟ یچ رمان اسم خوبه_:مهام

 

 ... یشد من پناه ییجورا ی تو نیبب خب اوومم:غوغا_

 ...مهام پناه در

 ...عیجور ی ن اومم

 

 ...دهیم لو و داستان اما ها قشنگ_:مهام

 ...شمیم تو یحام و پناه من که فهمیم مخاطبت

 

 ..؟یچ پس اومم:غوغا_

 .. !!!اومم



 

 ...خخخخ جرررر مهام حصار در_:مهام

 

 ...زدم لب و دمیکوب بهم دستامو ذوق با و زدم هوا یتو یبشکن حرف با:غوغا

 

 ....عیعال ییوا خودش:غوغا_

 نیهم خودش

 

 ...زدم لب و کردم نگاش تعجب با:مهام

 

 ...واقعا؟_:مهام

 

 ...زدم لب و دمیبوس اشو گونه و کردم بغلش و نشستم پاش یرو:غوغا

 

 ...بود یعال شعیم نیهم رمان اسم عشقم ارع:غوغا_

 

 .. زدم لب و فشردمش بغلم یتو و دمیکش دستشو:مهام

 

 ...باش اروم حاال باشه_:مهام

 ...یداد دست از یانرژ بخواب ریبگ

 

 ...روشن چراغ:غوغا_

 

 ... و زدم باسنش پشت یا ضربه:مهام

 



 ...بخواب کن ولش سسیه_:مهام

 

 ...چشم:غوغا_

 

 نیافر_:مهام

 

 ...کردمیم یپرداز دهیا رمانمون یبرا عشقم بغل یتو و بستم چشامو:غوغا

 

 بعد ماه س#

 

 ...انداختم نهییا یتو خودم ب ینگاه و کردم باز چشامو هلما یصدا با:غوغا

 

 یگرم شیارا از و دمیکش شدم سیبابل بلند یموها ب یدست و شدم بلند یصندل یرو از

 ...و زدم یا تمندانهیرضا لبخند بود کرده برام هلما ک

 

 ...ممنون شدع یعال واو:غوغا_

 

 ...نکردم یکار کنمیم خواهش:هلما_

 ...بزارم هم تاج نیبش

 

 ...زدم لب و انداختم هلما دست یتو فیظر تاج ب ینگاه و نشستم یصندل یرو:غوغا

 

 ؟...شیم عیضا گهید یلیخ بزارم تاج یکنینم فکر هلما گمیم:غوغا_

 

 ...زد لب زاشتیم سرم یرو و تاج ک همونطور هلما:غوغا



 

 ...باشن داشته تاج دیبا ها پرنسس رینخ:هلما

 

 ...ات عمه پرنسس اره:غوغا_

 ....ستین ک میعروس شب گمشو

 

 ...زد لب و گرفت لختم یبازو از یشگونین و گذاشت سرم یرو تاجمو هلما

 

 ...تر مهم اونم از:هلما_

 .. ها رسعیم مهام االن شهیم رید داره ببرمش تا کن حاضر رو جلوه پاشو حاال

 

 ...زدم لب و دادم ماساژ بازومو دستم با:غوغا

 

 ... شهیم کبود رینگ شگونمین گفتم صدبار کثافت:غوغا_

 ...ادیم بدش مهام

 

 ...پاشو:هلما_

 ...چشام جلو از گمشو پاشو

 ...ادیم بدش مهام

 

 لب کردمیم نگاه نهییا یتو خودم ب ک همونطور و گرفت خندم شیحرص لحن از:غوغا

 ...زدم

 

 ....شهیم خشک رتیش نخور حرص حاال باشه:غوغا_

 ...مونعیم گرسنه پسرت دوس



 

 ...مونعیم گرسنه دخترم دوست فعال باووو یکار یکجا کردم کات:هلما_

 

 ...زدم لب و برگشتم سمتش ب تعجب با:غوغا

 

 ...یزد دیجد رل االن ک یکرد کات یک تو سیسرو دهنت:غوغا_

 

 

 ...روز س: هلما_

 

 ...سرعت باووو جررر:غوغا_

 ....سرعت سلطان

 ....بزن دیجد رل بعدا بشه خشک پاش جا بزار

 

 ...ساراس شیپ دلم من یدونیم ک تو:هلما_

 ...برداشتم حسام با الو فاز سارا کیتحر برا

 ...بخوره بهم حسام انگشت نزاشتم یحت

 

 ...بدم ادامه رابطه یسرد و طیشرا نیا با تونمینم گفت کردم یتوجه یب قدر اون اخرم

 ...بفرما سالمت ب گفتم منم

 

 زدمیم الک ک همونطور و برداشتم مویا نقره ییطال الک:غوغا

 

 ...نیهم رابطه اتمام بعد کار نیبدتر:غوغا_

 ...طرف حسادت کیتحر برا



 ...یبزن رل یبر

 تیاذ خودتو هم یقبل ادم شیپ دلت چون ییجورا ی من خواهر گهید ستین درست خب

 ...یکنیم

 

 ...یکنیم انتیخ دلت و مقابلت طرف ب هم

 ...یازار خود نوع ی شیم

 

 ...بفهم یدار دوسش ک یاون اگ بعدا ک نیا از جدا حالت

 ...گید کنیم قضاوتت عایسر زدنت رل با خب

 

 ...زدینم رل خواسیم منو اگ گیم خودش با

 ...بودع حسادتت برا ک وهللا ب بگو بپوش قران از راهنیپ برو تو حاال

 ....؟ کنیم باور ایا

 

 ...شیم دور تنها ن

 ...یبرگشت سارا ب ک حاال من نظر ب االنم

 ...یزد رل حسام با باهاش کات بعد ک یبگ و زیچ همه براش خودت بهترع

 

 ...شیم دردسر برات بفهم چون

 ..صداقتت و ینادون یپا بزارع دیشا حداقل االن

 ...یول من نظر نیا

 ....یدونیم خودت هرطور بازم

 

 ....زد لب و انداخت بهم یپرسش ینگاه هوی و رفت فکر یتو هلما:غوغا

 



 ...بگم؟ بهش یگیم ینی:هلما_

 

 ....بگو ارع من نظر از:غوغا_

 

 ...سختم چند هر:هلما_

 ...ترسمیم واکنشش از چون

 ...گمیم بهش شمیپ ادیب ک فردا یول

 

 ...خوبع یاوک:غوغا_

 

 ... کن حاضر رو جلوه پاشو گفتم غوغا:هلما_

 ....یبزن بعدا یتونیم و الک اون

 ...خونه دارم کار یکل پاشو

 

 ....نکبت اووه:غوغا_

 ...بعدا بزار کاراتو

 ...شیم پرت جلوه از حواست شیم گرم کارات ب سرت

 

 ... نمیبب گمشو:هلما_

 ...هس حواسم خودم

  اشو بچه اولم دفعه یانگار

 ...دارمیم نگه

 

 ...ترسمیم خب نخور گوه:غوغا_

 ...ستین خودم دست گید مادرم



 

 ...هس حواسم یبترس خوادینم:هلما_

 ...غوغا گمیم یراست

 ....شد؟ یچ دادت قرار

 ...گفت؟ یچ مهام

 

 ...گفتم ذوق با و زدم یضیعر لبخند:غوغا

 

 ...نش باورت دیشا:غوغا_

 ...و دیپرس و کار کارگردان لیوفام اسم فقط نگفت یچیه گفتم ک یشب اما

 ...اومد ناهار برا ک بعدش روز یفردا

 

 ...ندارم یمشکل من یکن قبول یتونیم یلیما اگ گفت

 و کار یاعضا و کارگردان امار تا بگو بهم یداشت ک یکار شنهادیپ هر بعد فقط

 ... درارم

 

 ....پشمانم:هلما_

 ...یکن کار گید نزارع دیفهم مهام افتاد شب اون ک یاتفاق با گفتم شهینم باورم

 

 ...خداروشکر ن:غوغا_

 ...کرد برخورد یمنطق

 

 ...شکر خوبه:هلما_

 

 .... و اومد سالن داخل از جلوه یصدا لحظه همون:غوغا



 

 ...مامان:جلوه

 مامان

 

 ...دخترم جوونم:غوغا_

 ... اتاقم تو

 

 ... اتاق داخل ارمیب رو جلوه تا شدم بلند یصندل یرو از:غوغا

 ....گفت و زد یغیج و کرد نگام زده شک دنمید با و داخل اومد جلوه لحظه همون

 

 بههه بههه:جلوه

 

 چرخوندمشو و کردم بغلش و رفتم سمتش ب و شدم زده ذوق اکشنش یر از:غوغا

 ... دادمیم فشارش

 

 ...زد لب و کرد اشاره دستم یها الک ب و چرخوند صورتم یتو کنجکاوشو نگاه جلوه

 

 ..الد مامان:جلوه

 

  و دمیکش اشو گونه و دمیخند:غوغا

 ...زدم لب

 

 ...دخترم ن الد:غوغا_

 ...الک

 



 ...پدسگ الد جووون:هلما_

 ...بزنم الد برات ایب

 

 ..ستین خوب براش ن:غوغا_

 ...داره ضرر

 ...خورهیم کنیم دهنش بچس

 

 .. نداره عب بار کی حاال:هلما_

 

 کاناپه پشت نمیبیم رمیم ساکت نمیبیم بعد نخور گفتمش بار صد کنیم عادت:غوغا_

 دستاشو الک داره نشست

 ...خورعیم

 

 ...دامیم الد:جلوه

 ....الااد

 الااااد

 

 ...زدم لب و کردم یاخم و کردم نگاه بهش:غوغا

 

 ....خانم جلوه میندار الک:غوغا_

 

 ...کردیم هیگر و زدیم غیج جلوه:غوغا

 ...زدم لب و نشستم تخت یرو و کردم بغلش

 

 ...برات زنیم الک هلما خالع جلوه:غوغا_



 ...پاهات یها ناخن فقط اما

 ...یکن هیگر و یبزن داد اگ

 ...زنمینم همونم

 

  خرمیم الک برات ینکن هیگر اما

 ...پرنسسم باش زنمیم الک پاهاتو یها ناخن

 

 جلوه خواب اتاق ب و زد الک براش گفتم هلما وب کردم استفادع جلوه سکوت از:غوغا

 ...رفتم

 

 ب و کردم اماده ساکشو و برداشتم یا یکالباس_ دیسف تاپ همراه ب یدیسف کوتاه دامن

 ...رفتم خودمون خواب اتاق

 

 ...و کرد اشاره پاهاش ب جلوه شدم اتاق وارد تا

 

 ...الد ماما:جلوه

 

 ...دلم جان:غوغا_

 ....مامان بش کردنت ذوق فدا

 

 ...نکن دیشه خودتو حاال بسه خب:هلما_

 ...میبر کنم تنش بده هاشو لباس

 

 ...پوشمیم براش خودم ن:غوغا_

 ...حاضرشو خودت فعال



 

 ...یاوک:هلما_

 

 ... کردم تنش هاشو لباس و خوابوندم تخت یرو رو جلوه:غوغا

 و کرد ذوق دنشونید با و کردم پاش بودم دعیخر براش تازع ک یدیسف یها صندل

 ...دیکشیم دس روشون

 

 ... و کردیم نگاه جلوه یرفتارها ب رهیخ هلما

 

 ...یقرت خودت مثل خب و سگ توله نیبب:هلما_

 

 ...دوسد:جلوه

 

 ...؟؟یچ:غوغا_

 

 ..  زد جلوه ک یحرف با:غوغا

 ...زدم لب و رفتم هلما ب یا غره چشم

 

 ...بکشمت دارم دوس هلمااا:غوغا_

 

 ...چته اووه:هلما_

 

 ...ارع؟ چمه:غوغا_

 ...یطوط نیا ینیبینم مگ

 



 

 ...باوو نمیب نیبش ششیا:هلما_

 ...رهیادنگی من از االن حاال

 ...رعیگیادمی مهد شیبزار گید سال دو ی

 ...ببرمش من بده االنم

 

 ....ییپرو یخعل:غوغا_

 ...نیافر ها یارین بچه

 

 رو جلوه ساک و کرد بغلش هلما و دمشیبوس و بستم یخرگوش رو جلوه یموها:غوغا

 ....رفتن و برداشت

 

 شمع و انداختم خونه یمشک ییطال یها بادکنک و نیزاید و زیم ب ینگاه و بستم و در

 نیماب و برداشتم خچالی از و بودم کرده درست ک یکیک و دمیچ مرتب و زیم یرو یها

 ....رفتم خواب اتاق ب و گذاشتم زیم یرو گل یها گلبرگ

 

 کی ک هم رو نماش ناف تاپ و دمیپوش و داشت یباز چاک ک رنگمو ییطال لمه دامن

 ....کردم تنم موهام کردن درست قبل و بود طرفه کی اش قهی و داشت نیاست

 

 ... بستمو  رنگمو ییطال خلخال

 و اتاق و زدم بود دهیخر برام مهام ک یعطر از و دمیپوش موییطال یلیاکل یها کفش

 ....رفتم سالن ب و کردم مرتب

 

 ...زیم تا یورود قسمت از هارو شمع

 ...بخورم سر بود کینزد لحظه ی و دمیچ ها گلبرگ نیب ما

 



 ریمس کی رز گل و گلبرگ با سالن داخل و میبود کرده جمع هلما همراه ب و فرش اخه

 ....میبود کرده درست

 

 ...مهام نیماش یصدا با

 ...کردم اف رو ها چراغ و کردم روشن رو ها شمع

 

 ...ستادمیا در کنار و گرفتم دستم رز گل شاخه کی

 ....بودم گرفته قلب تپش

 ...بودم زده جانیه

 

 ...زنینم قلبم کردم حس و شد باز در

 ...و شد روشن چراغ لحظه چند بعد

 ... دستش یتو کیک دنید با من و بود شده مات من دنیباد مهام 

 

 ...و دادم تکون صورتش یجلو و رز گل و اومدم خودم ب

 

 غوغا دست ب و کیک و اومدم خودم ب صورتم یجلو رز گل خوردن تکون با:مهام

 مبل طرف ب زدع مات و دادم قورت دهانمو اب و داد دستم ب و رز گل غوغا و دادم

 سیخ شکالت کیک ب و نشستم زیم پشت و رفتم

 ...شدم رهیخ

 

 ...داشتم رو خونه نیزاید توقع

 ....نه غوغا رییتغ همه نیا توقع اما

 ...بود شده ها پرنسس هیشب اخه

 



 هنگ بود رمانمون برا ک یبنر عکس با و کردم خارج جعبه داخل از و کیک:غوغا

 .... کردم

 ...لب ریز و کردم کیک نوشته ب ینگاه

 

 ...مهام حصار در:غوغا_

 

 

 .... و گذاشتمش زیم یرو و شدم خارج اشپزخونه از و برداشتم و کیک

 

 ....ع؟یچ برا کیک مهاااام ییوا:غوغا_

 

 ....بغلم ادیب کردم اشاره و زدم یلبخند:مهام

 ...نشست کنارم

 

 به تنشو عطر و بردم گردنش یتو سرمو و انداختم گردنش پشت دستمو

 هاش چشم یعسل یتو خمار ینگاه با و کاشتم گردنش یرو یا بوسه و دمیکش هام هیر 

 ....زدم لب و زدم زل

 

 ...رمانمون اتمام برا_:مهام

 

 ....زدم لب و دمیبوس اشو گونه و زدم یلبخند:غوغا

 

 ...کنم زتیسوپرا خواستم:غوغا_

 ....شدم زیسوپرا

 



 ...زدم لب و دمیکش اش شونه یرو لبامو و دمیبوس لختشو شونه:مهام

 

 .... میزندگ زیسوپرا خودش جلوه و تو وجود_:مهام

 کجاست؟ جلوه یراست

 

 جشن شدن تموم بعد برد خودش با رو جلوه بعدم مویدیچ رو نجایا اومد هلما:غوغا_

 .. دنبالش میبر دونفرمون

 

 ...نکنه درد دستش اها_:مهام

 ...  زهیچ

 

 ...جان؟:غوغا_

 

 ؟..یبرقص برام یخواینم_:مهام

 

 ...نچ اومم:غوغا_

 

 ...بدو برقص پاشو_:مهام

 ...پرسمیم نظر بگو منو

 ...حاال نیهم برقص برام

 

 ...شدم بلند و زدم کنار ام شونه یرو از موهامو عشوه با و گرفتم لبم از یگاز:غوغا

 .... اومدم سالن ب و بستم کمرم ب و برداشتم مویعرب شهیر و رفتم اتاق ب

 



 با و کردم یپل و ماهسون نلهید اهنگ و برداشتم رو یویت کنترل و ستادمیا مهام مقابل

 ....دمیرقصیم عشوه

 

 ... لرزوندمیم باسنمو مهام ب پشت

 ...دادمیم موج کمرم ب و کردمیم موهام یال دستمو

 

 .کردم تمام و رقص باسنم با یضرب تک با و کردم خمار چشمامو

 

 ....کردمیم نگاش خمار و کردم لش مبل یرو:مهام

 ... و زدم دست براش رقصش اتمام بعد

 

 ...خوامیم_:مهام

 ...برقص هم گهید اهنگ کی با

 

 ...زدم یچشمک:غوغا

 ... و دمیکش لبم یرو زبونمو

 

 چشم:غوغا_

 مهام_  حصار در#

 

#prtیانیپا 

 

 اتمام بعد و دمیرقص براش هم اون با و کردم یپل و عارف یتو از بهتر یک اهنگ:غوغا

 طرفش ب کرد اشارع و کرد باز دستاشو مهام و گذاشتم یکیرمانت کالمیب اهنگ رقصم

 ....برم

 



 ...زد لب و دیبوس کوتاه هامو لب و گرفتم جا بغلش یتو

 

 ...یمن پرنسس_:مهام

 ....یمن یبایز تو 

 

 ...زدم لب و زدم یلبخند:غوغا

 

 ...یهمسرمن:غوغا_

 ....یمن سر تاج تو

 

 یعسل یتو بشم القفل دائم من و ستیبا زمان داشتم دوست و کردم نگاهش قیعم:مهام

 ....نگاش

 

 ...امیم ارمیب یبستن برم من:غوغا_

 

 خانمم برو_:مهام

 

 جا سالن در پشت و بودم دهیخر غوغا برا که یا هیهد یاداوری با هوی و رفت غوغا:مهام

 ... رفتم در سمت ب و شدم بلند بودم گذاشته

 

 و گذاشتم یعسل زیم ریز رو هیهد و بستم و در و برداشتم یورود ازکنار رو هیهد

 ...شدم غوغا منتظر

 

 داخل رو ها یشکالت یلیوان یبستن و ختمیر یشکالت سس ها یخور یبستن داخل:غوغا

 ...شدم خارج اشپزخونه از و گذاشتم ینیس داخل و ختمیر ها یخور یبستن

 



 ... و گذاشتم زیم یرو رو ینیس لبخند با

 

 ...بفرما:غوغا_

 

 ...خانمم ممنون به به_:مهام

 ...نوبت هم بعد و میبخور رو یبستن

 

 ؟...یچ نوبت:غوغا_

 

 ...بعد تا بخور حاال_:مهام

 

 ..گه؟ید بگو:غوغا_

 

 ..زدم لب و کردم یا یظاهر اخم:مهام

 

 ...بعد بخور گفتم_:مهام

 

 ...ستین یاصرار یجا گید دونستمیم:غوغا

 ...خوردم مویبستن و نکردم یمخالفت

 ... مونیبستن شدن تموم بعد

 ...زد لب و انداخت بهم ینگاه مهام

 

 ...ه؟یچ برا تدارکات همه نیا خب_:مهام

 

 ...مهام عهه:غوغا_



 

 ...مهام جان_:مهام

 

 ..؟یشب چ امشب یدونینم االن:غوغا_

 

 ...و دادم تکون نیطرف به سرمو و کردم جمع لبامو:مهام

 

 ...دونمینم نه_:مهام

 

 ... گرفتم ازش نگاهمو و گرفتم خودم ب قهر حالت:غوغا

 

 ....بود کرده قهر:مهام

 ...زدم لب و گذاشتم پاش یرو اشو شده چیپ کاغذ یکادو 

 

 ...بره ادمی شهیم مگه خانمم بفرما_:مهام

 ....کادوت نمیا

 

 ...کادو اسم دنیشن با:غوغا

 و مهام و زدم ذوق یرو از یغیج ییتابلو دنید با و کردم باز امو هیهد و برگشتم عایسر

 ... و دمیبوس اشو گونه کردمو بغل

 

 ...مهاممم عاشقتمممم یییییوا:غوغا_

 عاشقتممممم

 

 ...زدم لب و کردم نگاش:مهام



 

 ...شهیم پاک لبت رژ گهید نبوس ینطوریا عههه_:مهام

 ...کنم پاک خودم فرصت سر بزار

 

 ... و گرفتم سمتش ب یبزرگ باکس و دمیبوس کوتاه لبشو زد ک یحرف با:غوغا

 

 ...شما یکادو نمیا بفرما:غوغا_

 

 دفترچه و پول فیک و چرم سامسونت فیک ست دنید با و برداشتم و باکس سر:مهام

  خودکار و عابر کارت فیوک

 .... و زدم یلبخند

 

 ...اومد خوشم جوون_:مهام

 ...یا قهیسل خوش

 

 ...ناب یییلیخ توام هیهد اومم:غوغا_

 ...دارم دوس ک یزیچ همون قایدق

 

 ...یدار دوس یچ دونستمیم_:مهام

 ...دارم دوس یچ یدونستیم هم تو

 ؟...میببر و کیک یخواینم حاال

 

 ....میبریم بعدا بده گوش بهم قبلش نچ:غوغا_

 

 ...شنومیم بگو خب:مهام_



 

 ...زدم لب و شدم رهیخ چشماش یتو و گرفتم دستاشو:غوغا

 

 ...بس و بس و است تو ی،جا من قلب نی،ا مهامم: غوغا_

 ...باهرنفس است، تو مال فقط، تنها من قلب

 

 رودیم جان رود،یم ،دل یرویم چون دلبرا

 رودیم هم مرگ به ،تا ینباش دل نیا دلبرا

 

 تنم و روح در شهیر عشقت که یا

 شبم و هرروز فکر در تو که یا

 

  دمیبد یماه چو دمید تورا ک روز ان

 دمیرس ، بود دلم در چه هر به روز آن

 

 شد ختهیآم من خون ،با تو عشق نیا مهامم

 شد وابسته من، به جان چون تو، عشق

 

 ...حال

 

 ارای خرسند قلب نیا وندیپ نیچندم

 بادا مبارک عشق نیا سالگرد نیچندم

 

 

 ...زدم لب گوشش کنار و کردم بغلش خوند که یشعر با:مهام



 

 ....من هنرمند جووون_:مهام

 ؟...زوده ای هنر همه نیا برا رمیبم من

 

 ...خدانکن عهه:غوغا_

 

 ...یلنت بود قشنگ یییلیخ_:مهام

 ....یلیخ

 

 ....نداره رو شما قابل:غوغا_

 ...زیعز همکار و همسر

 

 ...زدم لب و شدم رهیخ هاش چشم یتو و دمیخند:مهام

 

 ...شدند اغاز تو چشم از کهن یها قصه_:مهام

 ...شدند پرداز هیقاف تو لب با مهام دل و قلم

 

 ....زدم لب و زدم یلبخند:غوغا

 

 ...یول عشقممم بود قشنگ:غوغا_

 

 ...؟یچ یول_:مهام

 

 ...زدم لب و گرفتم خودم ب فکر حالت:غوغا

 



 ...نبود؟ شدند پرداز هیقاف تو لب با شاعران اون مگه یول:غوغا_

 

 ...کننینم رو یجسارت نیچن من وجود با شاعران چون خب یول بود_:مهام

 ....دادم رشییتغ مهام دل و قلم به

 

 .... و دادم تکون یسر:غوغا

 

 ...شدم قانع اوومم:غوغا_

 

 ... میببر و کیک حاال بله_:مهام

 

 ... زدم لب و گذاشتم چاقو یرو دستشو و برداشتم رو چاقو:غوغا

 

 ...میببر:غوغا_

 

 و رمانمون اتمام کیک و دمیبوس لبشو و میداد برش و ازدواجمون سالگرد کیک:غوغا

 ...زدم لب و دمیکش جلو

 

 ...میببر خب:غوغا_

 

 دهنش یتو باچنگال و گذاشتم بشقاب یتو یکیکوچ برش و میداد برش و کیک:غوغا

 ...زدم لب و گذاشتم

 

 ... دیرس اتمام ب:غوغا_

 ....مهام حصار در رمان



 ....ما یزندگ دارد ادامه اما

 

 پایان. 9/6/99


