
 



ّشق ب    هّ ٰنآم  ّخآل ّق ع 

ْک ْقآْلْیْسّت    ٍ ًگْی ٰبآفّتَن  ی  نٌد  ّ  ز 

ّی ک     نَه  ب ه  آّن نَقُّش ُو ن ٰگٰار 

لَت  ْمی ٰخٰوآَهْد...   د 

هْ َدٓر َدْست  ُخّدآْستّ   نَْقش 

هٓ ٰرآ ّخُوْب ب ْبب یٌنْ   نَقّش 

 ّخُوْب ب ٰبآف  نَکُنَْد آَخر  ّکآرْ 

ّگیَْت ّرآ نََخَرنّْد...  ْند   ْقآلّْی ز 
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  نهال

 

  ی لیخ  دارم  مو یزندگ نکه یا  از حال خوش اما  گرفتمی م یخستگ  داشتم و خونه  بودم  دهیرس کار سر از

   دمیجنگ   و کردم تالش براش

  یتیجنس   و نژاد هر با  یدار ی عشق اگر گفتیم شه یهم گرفتم اد ی داداشم  از  رو ایسخت  تو  دنیجنگ نیا

   ستهیمیوا پات  ایسخت تو  اونم  که موقعست اون  یاریب  بدستش تا  ی بجنگ براش  دیبا

  من کردم  نگاش  برگشتم  کردم حس صورتم رو رو یکی  لب  یگرما که  کردمیم فکر داشتم ینجوریهم

   گرفتم یم رو عشق  و یانرژ  تموم چشماش  از

 م یکنی م یزندگ مزاحم  بدون نجا ی ا م یدار و رونیب  می اومد آلمان مقصد به  رانیا  از که  هست ی سال چن

 

   گفت بهم که  کردم نگاش

  هات بچه  که  میبخور  ناهار ا یب بره  ت یخستگ  ریبگ دوش هی کن عوض  و  لباسات برو  یا  خسته عشقم+

   برسم  کارام  به نزاشتن صب از خوردن و من مخ



 

   گفتم  دم یخند

  حال   یخواستیم  که گلت دست تا  ۴ نمیا  بفرما  خوام یم  تا  ۴ بخوام اگه  خوامی نم بچه  ا ی ی گفت م ینس ادتهی ×

 نم یب ینم نشونیب رو کوچولو وروجک اون

 

  الن هات بچه  که  یگرام همسر ریبگ  دوش برو  هم شما  حال  د یخواب دادم شو  غذا بود  ندار  حال کم ی+ 

 کنن یم لیم  ناهار جا  به و من

 

   دوش ریز رفتم و  دراوردم و لباسام  و اتاق  تو رفتم

  ی زندگ هم می داشت و کارمون هم نجایا  میبود  اومده  و م یبود گرفته  یلی تحص بورس جفتمون خداروشکر

  مونو

  حقوق م ینس  و بودم  کار مشغول آلمان معروف مارستانیب  تو و خوندم یم  درس یپزشک رشته تو من

 نجاست یا  یوکال نیبهتر از ی کی و  خوندیم

   خونه  تو بود  مونده و نداشت مراجعه امروز

   میکنیم ی زندگ آلمان  که ساله سه  به  کینزد م ینس و من

   میکردی م یزندگ دوست  تا  دو مث  بود  سخت  یلی خ ی زندگ طی شرا م یبود که  رانیا تو

 المان   میاومد  خوندن درس و  تالش  یکل بعد بالخره  اما

   میشد  دوست  دوست تا  دو  عنوان به م ینس  و من که یروز افتادم ها  گذشته ادی  که بودم  آب ریز

   میکردیم یمخف  همه از  و مینداشت  خبر هم ش یگرا از کدوم چیه

  گهید  که ی زمان شدم  وابسته بهش  یلی خ و  رفت شیپ  کم کم  میشد  آشنا   هم با که بود نیفرورد  بایتقر

   کنم  کاری چ دونستم ینم دم ید و عکسش

 بودم   شده  عاشقش که  دونستمیم خوب  و نیا  اما
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 ( گذشته)

 

  و بود  گذشته شدنم عضو از  هفته هی شم عضو گپ  هی تو  بودم  داده جرعت خودم  به که  بود  بار نیاول

   شد عضو مینس  که  بودم گرفته  گرم گپ ی ها بجه با

   میشد پیاک  هی  گهید  یها  بچه  از ی کی با

   م یموند م ینس  و من فقط اما

   مونمینم  من بگه نه  بهم و  باشه  نداشته  شیگرا اگه  که  بودم فکر نیا تو همش

   کنم  دورش خودم  از بودم  گرفته  میتصم پس

  یینها  مقصد که  بودم شده  پسر هی  با  ییآشنا  به  خانوادهجبود زور به  اما  ومدیم نظر به  ضعف دیشا

   بود  ازدواج

   یی جدا شه یم آخرش  که دونستم یم اونا از بهتر  من اما

   تر  وابسته من و شد یم تر  کینزد کارام  با اما  کنم دور  و مینس  خواستم یم بود  که یروش هر به من

   کردم شرو ی خودکش با  اول دفعه

   داد نجاتم  خودش قا یدق که

   بود  مینس  خود  داد یم م یدلدار که یکس  تنها لحظش هر تو  که اومد  شیپ  برام  اتفاقا  یسر ه ی بعدم

   شد یم ک ینزد شتری ب شه دور کردنیم یهرکار

 

 ( حال)

 

   اومدم خودم  به  مینس  ی صدا با

 

 شدن  تلف ی گرسنگ از  ها بچه  یکنی م کاریچ  یدار یریبگ دوش ی رفت ساعته سه  نهال+



 

  ی م لباس منم  بده غذا  ها بچه به  تو رونیب اومدم الن شرمنده  نبود  حواسم  اصن زمیعز اومدم  ×اومدم

   پوشم

 

  نخورده  هم لقمه به  هنوز مینس  اما  خورنیم غذا دارن مامانشون با  نشستن هام  کوچولو موش دم ید رفتم

   بود

   گفتم مینس  به  رو و شستم   ایبرد کنار

   تو غذا  ینخورد چرا  تو ×

 

  خبر چه  مارستانیب امروز  بگو  حال  خب بودم  تو منتظر+ 

 

  شدم  داغون کال  آرامش  اندازه هم  بود دختر هی آوردن  برام  یتصادف ض یمر ه ی فقط ی شگیهم ی لی×خ

 دمشید

 شده؟  ض یمر نداره  حال  آرامش  یگفت یراست

 

 شدش یچ  ینیبب  ی ایب  خودت  تا دادم  یخونگ  یها دارو بگم بهش  داشت تب  کمی  کنم فک+

   گرفت و دست که شدم  بلند   غذا سر از

 

  جون  بچم  چون البته  سوزونده اد یز شیآت  امروز  اونم  نشی بب  برو بعد  بخور تو  غذا ی ا خسته   نهال+ 

   نش یبب بعد  بخوابه  کمی  اونم  بزار ده یخواب  شده  خسته خب یول نبود طونی ش قبل یروزا مث نداشت 

  دختر اون سر اعصابت  و بوده  شلوغ  مارستانیب امروز معلومه  چشات از  یا  خسته خودت  که النم

   بهم خته یر کوچولو

   ی ش تر  حال سر تا  م یبزن حرف و  میبخور  هم با زارمیم نو یکاپوچ ای  نسکافه به  غذا بعد  پس

 

  مینس با رو ظرفا عادت  طبق و  شد خورده  کوچولوم پسر تا  سه  طنتیش  و ما سکوت تو  غذا بالخره

   میشست  و  میکرد جم

   م یدار ی فیوظا هردو بالخره  بده  انجام یی تنها رو خونه  یکارا زاشتمینم کال

   ومد ینم خونه  تو کارمون ی خستگ که بود  نیا مهم

 یی را یپذ تو  کاناپه رو م ینشست و شد  تموم  کارا بالخره



          آل دهیا یزندگ

 

#part3 

 

 م ینس

  با نه  م یدادیم نشون ی عمل و عالقمون و عشق شتریب  مینبود کیرمانت  یاد یز دستش رو گذاشتم و دستم

  حرف

   میحرف  کم آدم  که  دونستی م اولم  از نهال چون

   بزنم حرف کردی م مجبورم داشتم  غم که ییزمانا  میبود  هم مکمل خب  یول

   باشم داشته  شو هوا  دیبا  من بده ضشیمر سر حالش  که الن

 زدن حرف کردم شرو

  بال  که  ییتا  ۴ اون قرار نرفته  که ادتی  منو همسر کرده  خسته ی چ نمیبب  کن فیتعر عشقم  خب+

   د یخر و رونیب م یببر غروب و خوابن

 

 گفت  و  زد یلبخند 

 بزنم؟  قولم ریز و بدم  یقول  شهیم  مگه ×

 

   ستایوا ستا ی وا زبونمه سر  نکن هولم  گمایم الن  کنم فک  بزار ادمهی من ادی ز اره+ 

 

   خنده ی م داره و  دراومده فکر  اون از که  بودم  خوشحال  خندهیم داره دمید

 

  کارتو  نیا من چقدر و ی کن خوب  و حالم  کارام و حرفات  با  یخوا یم مونییآشنا لیاوا مث  کال ×

   دارم دوست

 

   گفتم و گرفتم  نشییپا  لب از  بوس  هی و  رفتم جلو

 کنم یم کار همه ت یخوشحال  برا من+ 

 میبرس بهم  تا  میدی کش ی سخت  چقدر نهال ادتهی و مونییآشنا  لیاوا

 رفت  هم تو  چهرم آن کی



  من خانواده  حد در شونیریگ سخت  اما  بودن ی مذهب ممینس  خانواده  و داشتم  یمذهب  شدت  به خانواده  من

   نبود

 م یبرس  بهم زاشتنینم  دنیفهمیم اگه  کال

   المان میاومد   هم با  و می نکرد تلف و وقت  میشد  که ی لیتحص بورس

 

   نهال+

 

 ×جانم 

 

   یکنیم فک یی کذا یروزا اون به  یدار بازم+ 

   میباش هم کنار تو و من الن شد  باعث  ییکذا یروزا ×همون

   و دمیکش  انتظار  ماه هفت  رهینم  ادمی  وقت چیه یول

 

  بچه  خوبه  مونیزندگ چقدر نیبب میهم شی پ  تو و من النم  هست  یآسان ی سخت هر بعد  حال هر به+

   میکن  یخال  تو ب یج فندوقات  اون با  م یخوایم امروز  و میدار و هامون

 

   بهش  دم یتوپ  که برداشت رو خونه کل خندش یصدا

   رونیب م یبر گنیم  شنیم داریب الن خوابن ها  بچه  واشی+

 

   کردم  نگاش  تعجب با  که ش یشونیپ  تو  دیکوب هوی

 

 براش  رمیبگ  داره نای ا و  دارو به لزم اگه چشه بچه نم یبب برم شو  بلند  رفت ادمی  و آرامش  مینس  ×
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 نهال

 

   کردم باز درو و اتاقش   سمت رفتم

 کوچولوم  جوجه  خوردیم  چیپ کال ور ه ی دستش ور هی  پاش  دیخواب  ی م خودم نیع درست

   رفتیم واسش نفسم کال  بست یم یخرگوش  دارشو حالت   یموها که هم  یوقت بود  می نس کپه صورتش

 داره تب  که داد یم  نشون نیا  و بود  انداخته گل کمی صورتش

  امیب  و رمیبگ  داروخونه از برم  تا داشت آمپول و  سرم به  ازین  و بود  بال  گرفتم  و بدنش حرارت درجه

 کنه  ش یپاشو  که سپردم مینس  به

   برگشتم  و گرفتم  و سرم و  آمپول و رفتم

   دیپر م ینس رنگ آوردم دلشون تا

   مونم ینم سالم   بخندم الن اگه  دونستم یم  بود گرفته  خندم

   دیترس  یم شدت  به  آمپول از  بود شده  م ینس کپه رفتارشم آرامش

 

   گفت و کرد باز  و چشاش

 ی مامان ÷شالم

 

   یشد ض یمر و  ی سوزوند شیآت  امروز شما  باز  کوچولوم جوجه  سالم  ×

 

   بپلش ی نش یمام از ی ندال قبول منو حلف  بودم ی خوب دخمل بوخودا ÷نه

 

 گفتم  و  کردم اخم کمی

 ی نس نه  مینس  مامان گفتم  بهت  بار  صد ×آرامش

  

   دنیکش  غیج  کرد شرو که کردن آماده  رو آمپول   کردم شرو بعدم



 

   مینش  بدم  ی نش نگم یمام به  دم یم قول دهید ی مامان بودم  یخوب دخمل من ÷

   تلشمیم من تونوخدا  یمامان

   دنیکش غیج کرد شرو و

 

   بدو  یزیش  ه ی شوما ی مام نه  آمپول ÷

   بودم  ی خوب دخمل من ته بدو

 

   بزنم  شو  آمپول تا  رشیبگ  که زدم  اشاره  مینس  به

   باهاش  کردن صحبت کرد شرو و گرفت و آرامش   بود شده  جم  چشماش  تو  اشک  که یهمونجور مینس

 

 ی بش  خوب ی خوای م مامان قشنگ دختر+

  که ی ا خوشگله  لباس اون رونیب مت یببر می تون ینم  که ی نش خوب  اگه رونیب  میبر  میخوایم بعدش  نیبب

 م یبخر  رو یکرد انتخاب

 

 کردم  قیتزر و آمپول  منم  کردی م گرم و سرش  داشت مینس  که یهمونجور

   زدن غیج کرد شرو

 

   بلو یکلد  شولخ  و باشنم ÷آخ 

 ی مامان ی بد ی لیخ

 

   بکشم دراز کم ی  رمیم من کنه آرومش گفتم  م ینس  به کردن ه یگر مینس شونه رو کرد شرو

   بودم  خسته  ی لیخ

   باشه  ینی  که کرد بسته   و باز و  چشاش اونم

   دم یکش دراز  تخت  رو و اتاق  داخل رفتم

   چشمم  جلو  اومد بود آرامش  همسن که بچه  دختر اون افه یق بستم   و چشمام تا

   بشه  ی نجوریا  بچشون  که خانواده  هی  برا بود  سخت  چقدر

 کشن یم یچ دارن الن گه ید اونا  خورمی م غصه بچم  یسرماخوردگ هی  با که من
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 شد  نییپا  بال   تخت دمید  که بود  شده گرم چشمام تازه

   نداشت  زدن حرف قصد  اما بزنه  حرف شدم  منتظر طرفش  برگشتم

    منطقمون و عقل و  عشق م یگذاشت مونو ی زندگ یبنا  هم  یزندگ اول از

   اومد  در دادش که دادم  فشارش کمی  بغلم تو گرفتمش

 

   یبد  نشونش انقدر ست ین لزم شده تنگ  برام  دلت  دونم یم تر  واشی  کمی  شدم  له خو  وثید+

   کنم تش یاذ  خواستمی م بود  کرده گل طنتمی ش حس  کمی

 

 کنم زنده ها  مدت از  بعد  شو ی حسود حس  گرفتم  میتصم پس

  تو  کردم فکر کم ی من خب  یول  میش  آشنا هم با  شتریب  که گفت  داد شنهاد یپ  بهم  پسره  هی امروز م ی×نس

 .... که  گفتم فکرم

 

  داشته نگه  و  خندم منم خوردیم حرص  مزه با ی لیخ  دنیکش غ یج کرد شروع  کنم  کامل مو حرف نذاشت 

   بود  حالل خونم  دم یخندیم اگه  چون بودم

 

  شنهاد ی پ هوس گه ید که  یجور دهنش  تو ی زدیم دی با داشتتتتت  فکر نیا  نه  داشت فکر نیا  شعوریب+

   نکنه   و یکس به دادن

   کنم کش یت  کهیت  امیب بزار رو یعوض

   وفتمیب  ریگ  کنه ت یشکا  تونهی م کنم کشیت  کهیت  بخوام   اگه البته  نه

 

   گرفتیم نظر در و جوانب  همه  و رفتیم کارشم  سمت فکرش من فندوق بود گرفته  خندم

   نای ا و رهی بگ  تونهیم ه ید چقدر میبزن  رو کجا کنهی م حساب داره دمید

   گفتم خنده از  شدم  منفجر هوی

 

 ادامشو بگم   بذار بده  مهلت  م ی×نس



  

   کشمت یم نجا ی هم که نهال نزن حرف اصن+

 کردم فکرم گهیم داره  شعوریب

 

   ایبود  نداده فوش  بود وقت  یلی خ م ی×نس

 

   ومدیم چشمامون از  اشک  که جفتمون مید یخند انقدر دنیخند  میکرد شرو

 داد یم نشون بهمون و خوشش  یرو داشت  یزندگ تازه

   میکن مرور و خاطراتمون و  میبزن  حرف کمی نکهیا  و بود مونییتنها زمان نیبهتر

 

 م ی×نس

 

   جونم+

 

 م یدیخند یم  چقدر بود  خوب  چقدر  و مونییآشنا لیاوا  ادته ی×

 

  شب  تا صب  و میزدیم  هم کله و سر تو چقدر  شده  تنگ  حسام و بهنام  برا  دلم  بود  خوب ی لیخ  اره+

   مید یخندیم

 

 کجان ها  بچه  نظرت به الن  شدی نم خراب  اگه  بود  یخوب ی×روزا

  

 کنه یم بزرگ   تخسشو پسره داره بهنامم ای دن نیا  از گوشه  هی+

 

   بخوابن زاشتینم  بود کرده چارشونی ب اومده  ا یدن که یروز ادمهی×

 

   خنده  ریز میزد هردو

 

 گفت  و نمیس رو گذاشت  و سرش م یگفت یم  پرت  و چرت  چقدر بود  ی عال یعل با  تیی اشنا م ینس  ی×وا



 بکشم   دوباره رو ا یسخت اون  خوامینم  وقت چیه اما  شده تنگ روزا اون  برا  دلم+
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   دارم یخفگ حس  هی  مینس  شم  سبک رمیبگ دوش برم  خوامیم

   ده یم فشار داره گلوم  رو گذاشته شو  دست یکی  انگار

   دمی رس بهت اما  م یدیکش  ادی ز یسخت

   خوردم  کتک ی کل مارستانیب  تو  که ادتهی رو یروز

   نداشتم دنیکش نفس جون  که بودم  خورده کتک  انقدر

   بودم  نکرده ازدواج   پسرخالم با  من چرا  که ی بحث  سر اونم  چرا

   بود  یسخت یروزا چقدر

   سه یخ صورتم شدم متوجه  که کردم یم یادآوری و زدم یم حرف ینجوریهم

   بدتره اون وضع دمید  که کردم نگاه   مینس  به

   میکن  استراحت  کمی  میایب  و  میریبگ دوش ه ی حموم  ییتا دو م یبر شو  بلند گفتم  بهش

   م یباش حال سر رونیب  میبر  میخوایم هم  ها بچه با

   حموم  تو میرفت

 

   گفت و نمی س رو گذاشت  و سرش

   میببر ادی  از  و میکن  جبرانش هم  با  رو یدیکش  که ی ایسخت خوام یم+

 

 کردم  اکتفا اره  ی معن به  سرم دادن تکون به  پس  شدمیم خفه  خاطرات   یادآوری  از داشتم  چون

 م یگرفت دوش  و دوش ریز میرفت

   بافتم و کردم  خشک و موهاش رونیب  میاومد



   دم یکش رو پتو مونییتا دو رو و تخت  سمت  میرفت

   شد  منظم نفساش دم ید  که کردم ناز و موهاش

   شد  گرم چشمام و کردم نگاش   کمی  منم بود  برده  خوابش

 

 م یدیپر جفتمون داد یب  و داد  ی صدا با

 شده  دعواشون کنم فک شو بلند  ها بچه  م ینس  ی×وا

   کرده شلوغ  انینو معمول طبق   مید ید که  نییپا  میدیرس

 گفتم  و بهشون دمیرس

   گذاشت تنهاتون  شهی نم قه یدق دو  یعنی  خبرتونه ×چه

 

 ها  بچه دراومده صداشون چرا  باز انینو+

 

 نیخواب  شما  گفتم  بهشون من کنن یم  یطونی ش همش نا یا  نکردم  یکار من خدا  به  یمام=

 

 بود  گرفته  ادی شیی دا  پسر از از  نمی ا بود  خودش کردن حیتوج  دنبال شهیهم

 

   گفت که ا یبرد سمت  برگشتم  اخم با

  ۴ تره بزرگ  چون کرده  فک میکن  یبازps با  هم  ما زارهینم  کنه یم ت یاذ  همش انهینو رهیتقص مامان_

   ما دست  ه ی کنه  یباز  دیبا اون دست

 

 کردی م تیشکا  گه ید طرف  از آرامش

  لو  لباس بالم م یبل  شهیم  خواهش حال  نکلدم ی کال بودم  یاوب  دخمل من نیبد  یها  بشه  نای ا ی مامان ÷

 م یبخل

  با  واقعا  و م ینس  و من یخستگ و  کردیم استفاده  خودش  نفع  به فرصتا از  شهی هم کوچولومونم جوجه  نیا

   کردیم در اش یزبون نیریش

 

   شکستنی م اون سر رو ها کوزه کاسه  شهیهم همشون از  تر ساکت  معمول طبق نولنم

 



 گفت  مینس

   رونیب م یبر می خوایم  نیش حاضر نییبدو خب  ی لیخ+

 

   رفت اتاقش سمت  آروم شه یهم مث نولن اما  دنیدوو انینو  و ایبرد

 

 گفتم  و برگشتم  آرامش  سمت

   نجاست یا چرا کوچولومون خانوم حال   نیش آماده  نیبر  نگفت مامانتون انای ×اح

 

   شن آماده  خودشون توننینم  که ها توشولو خب  توشولو خانوم ید یم ی دال خودتم   یمامان ÷آخه

 

   کردم نگاش

   کنم حاضرت  بدو  جوجه  بدو که  یارینم  کم مته ینس  مامان نیع ×زبونتم

  امادت خودم  که م یبر کشهیم طول ی کل برسه صورتش و  سر به  و شه حاضر  خودش تا  م ینس مامان

   کنم

 

 بود  راحت  پسرا  بابات   از الم یخ

 نولن رفت ینم جوب  هی  تو ابش  انی نو با چون  هم ای برد شن آماده  تونستنی م خودشون که نولن و انینو

   کرد یم امادش و کردی م تنش و لباساش 

 بچم  اومده  بار  مرد یبچگ از نولن کال
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   کردم امادش  ی بدبخت تا  هزار با و آرامش

 سته ی نمیوا جاش  سر هم قه ید ه ی طونیش

   بافتمش   و بستم بال   خودشو ش یفرما طبق و موهاش

 

   گفت نکنه درد دستت  ی جا  به تهش

 ته  یبباف ی شتین  بلد کالش  م ینش  یمام شیپ  ی بل د ی×با

 

   امیب  من تا  نیبش  آروم داداشات شیپ  بدو پررو  ×بچه

 

   بپوشه یچ  لباس که  نهیا  ریدرگ هنوز دم ید اتاق  تو رفتم

 

   ی کن کاریچ  یخواستی م یمهمون م یبر می خواستی م اگه  ینکرد انتخاب لباس دا یخر  میبر م یخوایم زمی×عز

 

   خورده اعصابم الن  نهال سیه+

 

 گفتم  گوشش  در و کردم بغلش  پشت  از

   میکن  حلش تا یبگ شهی م خورده اعصابت  ×چرا

 رونایب  رفت خورد اعصاب با  شه ینم هاستا  بچه روز امروز

 

  رونیب  برو هات  بچه  با  خودت ام ینم  من شد ینجوریا  که حال +

 

 کنه  یآشت کنم  کاری چ حال   کرد قهر خدا ای

 



  و کوچولومون جوجه  اون برو شو حاضر حال   یبباف و موهاش ی بر منتظره آرامش  دلم زی×عز

 خوره یم هردومونو مخ الن که نزار  منتظر

 

   گفت  زد لبخند  هی

 باشه  ک یش خواد یم  شهیهم که  برم قربونش+

  

 گفتم  و  کردم بوس و  لباش و گردوندم برش

   منتظره که برو هم حال   منم اونم  ی ریم نفر  هی قربون شما  دوما  نکنه  خدا اول  ×

 

 گفت  و د یخند

   رفتم خانوم   حسود  باشه+

 

 زدم  داد

 مممممم ی×نس

 

   باشه   باشه+

   رونیب رفت اتاق  از  و دییدو زود

   فعال و  بود زنده درونش کودک  هنوز

   دی خندی م و یباز و کردی م طنتیش  ها بچه ی پا به  پا

 د ید یم و کرد یم دانلود براشون کارتون یحت

 بود   دهید  و شرک  و ی اسفنج باب  بار ۲۰ ک ینزد کنم فک
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 اد یم  آرامش غ یج غیج  ی صدا دمی د که بودم  فکر تو

 ییییی مام  یییییآ  یتند  و  کلم تل الوم ی نش ی÷مام

 

 مامانم  شه  بافته  قشنگ  کن تحمل کمی  آرامش  سیه+ 

 

 ده ی م که ی تونیم لو  کال  نیا  هم آقاهه اون ش یپ ی÷مام

 

 گفت  مینس به  رو و کرد کلفت  و صداش

 شما ( نفع)  نفته به (یرا)ی÷ل 

 

 گرفت متفکر حالت ه ی بعد

 ه؟ یش آقاهه  اون اشم   یمام ی÷لشت

 

 گفت یم بهش  دیلرز  یم خنده   از که یی صدا با  داشت   مینس

 شم   فدات هیقاض آقا  اون  اسم+

 

 د ییدوی م سرش پشت  مم ینس  و زدیم دور متفکر ینجوریهم

 

 گفت  و  مینس  سمت  برگشت هوی

 شده  تموم  هام توشولو  کش  ته من ی÷مام

   کرد نگاه و م ینس  کرده بغض  بعد

 

 گفت  بهم  برگشت که  داخل رفتم



 یدوفت  خودت  ته  لنینم  ییشا زدن َدل بدون محتلم ه ی÷مامان

 

   گفتم  دم یخند

 موشک  موش ×اره

 

  تا  شه  و لم یم کودک  مهد  خانومه المش  اشمم دالم اشم   من یمامان خانوم   شتمی ن موشک موش ÷من

   دالم دوشت

 

   گفتم  که  گفتی م ینجوری هم داشت

   خانوم  آرامش  باشه   ×باشه

 

 گفتم  لب  ریز بعد

   متر سه ی دار زبون که ی ارینم کم  متینس  مامان نیع ×درست

 

 دمااااا یشن  نهال+

 

   اره  اره  یشد  یالتیخ  نگفتم ی زیچ که ×من

 

 نشستن ساکت دم ید که  پسرا  شیپ  رفتم و رونیب  زدم اتاق  از قدم  دو با

   نه دوتا  اون اما  بود  یعاد که نولن نشستن  ساکت حال 

 کردن یکار خراب  باز  حتما
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  ی رانندگ من بود  گفته اول از  مینس  که ی ا  گفته همون طبق  رونیب  م یاومد نا یا  فر و قر تا  هزار با

   شونیشخص راننده بودم  شده و کردمیم

   اول  یگرد پاساژ می بر گفت مینس

  ست  مینس  با  خواست یم  لباس یهرچ کوچولومون موش اون و کردن یخال  منو  کارت ی کل و میرفت

  دنیخر و کردن

  تا  ستادنی وا و گرفتن بهونه  ها  بچه  میدید  رو ی ابونیخ  کنار ی کنسرتا نیا از  که م یگشت یبرم می داشت

   کنن نگاه

   داشت ذوق اونا از بدتر که  ممینس

   داشت هم یخاص  مهارت توش و  داشت یخاص عالقه رقص  به  کال

   برقصه که وسط  ره یم داره دمید  گذشت که کمی

 بودن  وسط که ی جمع اون با  دنیرقص به کرد شروع  و رفت  و نکرد ی توجه رفتم  غره چشم یهرچ

 داد   ادامه  خودشو کار و  نکرد  بهم ی توجه چیه ی ول کردمیم  نگاش اخم با  فقط منم

 

 م ینس*

  وسط رفتم رمیبگ  درنظر و نهال  نکهیا بدون  شدم  خودیب  خود  از منم رقصنیم دارن هیبق دمید یوقت+

  خودش دنبال  و  من داره و  شد ده یکش  دستم  دم ید  هوی ک  بودم  فضا اون و رقص  غرق واقعا دمیرقص

   کشهیم

 گفت  بهم ی بد العاده  فوق  نگاه ه ی با و سمتم  برگشت  که بزنم  حرف اومدم

 

 نهال+

   خونه  تو  هیتنب  بعد   مونهیم حاتت یتوض  خوامی نم حیتوض م ینس باش ×ساکت

 

  جمع خودش  تو  یصندل رو که ممینس  بودن نشسته عقب  آروم و بودن ده یترس  تمی عصبان از همه  ها بچه

 بود  شده

 شه یم تموم گرون یلی خ براش  من کردن یعصبان دونستیم خودش



   کرد شدی نم ش یکار و شدی م دی تشد  یلنت ساد  نیا چون

   داخل برن شدم  منتظر و کردم پارک  و  نیماش و  خونه طرف  روندم سرعت با

  و بزن  مسواک  و بشورن صورتشونو و دست  گفتم  ها  بچه  به  و تو م یبرد نولن کمک با رو دایخر

   بخوابن

  سمت رفتن و دادن گوش پس  شنیم محروم  ی چ همه از الن  بشنوم  مخالفت کلمه  ه ی دونستنیم

 اتاقاشون 

 

 گفت  و ستاد ی وا جلوم آرامش

   یالی ب دل  و لباشام  و ییدستشو   یببل و من ی ایب  شهیم  ی÷مامان

 

  اتاقت تو  برو هم شما  ام یم الن اتاقمون تو بزارم رو ال یوسا نیا برم  بزار ام یم الن شم  فدات ×اره

 ام یب  تا  باش منتظر

 

  تخت رو بود  نشسته م ینس  کردم باز و  در و اتاق  سمت رفتم

 

 گفتم  بهش  پشت  و  گذاشتم و لیوسا

   هیتنب ی برا ی شیم آماده   نمی بینم  تنت یلباس  اتاق تو  ×اومدم

  و من نیا  از شتریب  بهتره پس  ست ین  انتظارت  در یخوب  زیچ ی اریب  نه ی بخوا اگ  ی دونیم خوب  خودتم

   ینکن یعصب

 

   آرامش اتاق  سمت رفتم  و بستم  و در

   دیخواب آرامش  و شد  تموم  اونجا یکارا

   خوابن  هم اونا شم  مطمئن که پسرا اتاق  سمت رفتم

 باشن  داری ب  اونا شهی م هیتنب   مینس  که ی وقت خواست ینم  دلم اصال چون

  انمینو و نولن به  و کردم مرتب روش پتوشو  کنار رفته  روش از پتو ایبرد  معمول طبق دم ید و رفتم

   رونیب اومدم  و کردم چکشون و زدم سر

 خودمون  اتاق  سمت کردم حرکت

 بترسه  شتریب  کمی  تا  بدم  طولش  شتریب  خواستم یم
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  به  سبکه  ی لیخ  که یی اونجا از  کنهیم  یباز انگشتاش  با  داره و  نشسته تخت  رو دم ید که  اتاق  داخل رفتم

   د یکش کیکوچ غی ج  هی  که گذاشتمش  پاهام  یرو دمر و کردم بلندش   یراحت

 

   دمی توپ بهش

 شن یم داریب الن دنیخواب   تازه ها  بچه ×ساکت

   شد  ساکت

 

  به  و صورتم طرف  دو گذاشت دستاشو هوی  داره استرس  که د یفهم شدیم آرومش لرزش و  نگاهش از

  خواستیم  دلم  فقط ک  بودم ناراحت  و یعصب  ازش انقد   واقعا یول لبام   سمت اورد  هجوم دنم یبوس قصد

  ی جد ی لیخ  و پاهام  رو کردم خمش  دوباره م ینس ی  گرفته افه یق به  توجه  یب  پس کنم  ارضا و یکوفت ساد

 گفتم  بهش  خشن و

 

   ی نکن کار یچ  که یگرفت اد ی یگی م  یشماریم  کدومش هر با  یخوریم اسپنک  تا ۲۰ م ی×نس

 

 عه  من کردم کاریچ  مگه آخه+

 

  تو که  یزیچ  از شتریب تو  هیتنب   نکن یکار  تو  اخه  یکرد جا  کجات بودنو  پرو از حجم   نیا م ینس*

 بدم  انجام  فکرمه

  ک  یرقصینم یجور اون  بهیغر مشت  هی نیب  گهی د و ی کرد اشتباه  یگیم  یخوریم که  دونه ه ی هر با

 ! ؟ یدیفهم بدنت   و تن به  وفته یب نگاهشون همه

 زدن  اسپنک کردم شروع 

   گفت یم ه یگر با  و بود  دراومده اشکش   گهید د یرس که  یشمیش  به  نیهم یبرا  داشتم  ییبال  دست ضرب

 

 فقط  کن تمومش یلنت گرفت دردم  خو کردم اشتباه  دم یفهم نهال نزن  گهید نزن+

 



   یدونیم بهتر  که خودت  مینس  مونده  هتیتنب  ×هنوز

 

   کرد  مظلوم و افشیق  و داد تکون و سرش

  ی باز انگشتاش با  و نییپا نداخت یم و سرش و شد یم  مظلوم دادیم انجام  یاشتباه کار  یوقت شهیهم

   کردیم

   افتادم  گذشته ادی  که کنم شتریب  و هش یتنب خواستم یم

   م یکردیم ی زندگ جا هی  هم با که بود  مونیزندگ لیاوا

  ممن که بود  شده  مشخص  و میبود  داده تست ام  اس  برا  نکهیا  و م یزدیم حرف هامون عالقه  از می داشت

 باته   چییسو م ینس  و تاپم چییسو

   دارم دوست ی لیخ  اسپنک من گفت  که بود  اونجا   مینس

   دارم ی بد  دست ضرب من چون نگو  و نیا  گفتم  بهش  و دمیخند روزم همون

   دارم دوست  من نداره اشکال گفت

  یم در اشکش   دیرس ی م ۵ ای  ۴ به  خب اما داشت توش  اسپنکم  شدی م که ی هیتنب هر بعد  به اونروز 

 کنه  تحمل تونهینم گه ید که  گفتیم و اومد

  و من  که دیفهم  و زد زنگ یریتصو من داداش  روز هی نکه یا  تا گذشت هامون ی خوش ی ایقضا نیا

   م یکن ازدواج   قراره و م یکنی م یزندگ هم  با  مینس

  بورس جفتمون  که زدمیم  یدر هر به و رانی ا  تو نداره   گهید  یجان تیامن  م ینس دونستمیم که  بود  اونجا

 م یبر رانیا  از  و میش

  نبود انتظارمون  در یند یخوشا زیچ  دنیفهمیم خانوادم  اگه  قطعا چون

 کشتنی م و جفتمون  نکهی ا ا ی شکل نیبدتر  به کردنیم جدامون ای

  برادرام  از تا دو بودن  همجنسگرا با  دونستمیم بودم  دهیترس خودمم  خب  یول کرد یم هیگر همش  مینس

   بود  تر مهم عشقشون و جون چون  بودن شده رانیا ترک   به مجبور اونا و بودن ومده ین کنار

 بود   مینس ه یجان  تیامن  کردن نیتام مسئله  الن و بود  خودم  جون از  تر مهم عشقم  منم که البته 
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   کنهی م صدام ی کی دم ید دانشگاه  سمت  میرفت یم می داشت می نس با  که روز هی

  بزرگمه داداش  دمی د برگشتم

   بود  م ینس من ه یزندگ همه الن ی ول ادیم که دونستم یم

   نه یبب  ب یآس اون  زاشتمیم د ینبا

   دهی پر  رنگش و لرزهی م داره دمید  سمتش برگشتم نیهم یبرا

 

   گفتم و بهش  زدم لبخند  هی

 باشه؟  دنبالت   امی ب من بگو شد  تموم کالست  نکه یا  بعد دانشگاه برو ×تو

 

   زارهینم  زندت اون  زارمینم تنها   داداشت با  رو تو من+

 

  بردم  در به  سالم جون کتکاش  دست  از بار  هی من ی دونیم خودتم  که  باهام  نداره  یکار شم  فدات ×نه

 شتم ی پ حال  که

 

  دفعه  با ندفعهی ا داداشم  دست  وفتم یب اگه  که چرته   حرفام که  دونستمیم ی ا گه ید هرکس از  بهتر خودمم

   بره  که کردم یم راحت  و  مینس الیخ  دی با اما  زاره ینم زندم  و داره فرق ش یپ یها

  تو  برادرم نکه یا  شد  تموم ضررم به که  یزیچ  خب  یول کردم  یراه و م ینس زدن حرف  یکل با  بالخره

   بود  شده  بر از  و مینس  افه یق مدت اون کل

  پرتم  و نیماش  سمت  کشوند و من و خوردم هوا ی ب رو ده یکش نیاول  که  داداشم  سمت رفتم  و برگشتم

   داخلش  کرد

  یبدتر اتفاقات  وگرنه وفتمیب کردن غلط به و کنم  ول و م ینس  دیبا  الن و بردم  شونو آبرو که  زدیم داد

   وفتهیم برامون

   جلوش  ستادم ی وا و ومدم ین کوتاه  منم  اما

   رمیم رانیا  از و  کنمی م یریگی پ گمی د داداش ال یدان قی طر از  شده هرجور و عاشقشم  که گفتم

   نشد  ختم نجایهم به  دعوا نیا  اما



   اومدم  خودم به  م ینس  یکردنا صدا با

   بود رفته  ادمی  کل به  و مینس  ا یخدا یوا

  کردم چرب  و باسنش کم ی  و کردم خشک و  بدنش  رونیب  میاومد  که بعدش  و حموم  بردمش و شدم  بلند 

   بخوابه که  گفتم پوشوندم و لباسش  و

  بر  سرم از  دست چوقتم یه  یول داد یم عذابم  ی لیخ  خاطرات مرور بودم  گرفته یبد  سردرد خودم

  پا رو بتونم کارم سر  فردا که  بخوابم و بخورم و کنم  دایپ  مسکن هی  تا  آشپزخونه تو  رفتم داشتنینم

 ی خبر ی ب عالم تو رفتم و خوردم مسکن تا  سه  و نکرد  افاقه  مسکن دونه  هی  به اما  ستم یوا
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 م ینس

 خوابه ی نم صب تا  دونستم یم

   بکنم تونمی نم ی کار من و دهیم عذابش همش یلنت گذشته  اون فکر

  برادراش از تا  دو  جز به  البته  نداشته خانوادش  با  تماس  هی  یحت میینجایا  که شهی م یسال  سه الن

   گذاشتم  راحتش منم و کنهیم حال  شتریب  اونا  با  خب ی ول همجنسگران هم اونا  که ( بهراد  و الیدان )

  میزنیم زنگ هرروز با یتقر میینجایا که الن  ی حت  وفتهیب  فاصله خانوادم  و من نیب  که نخواست  اون اما

   می کنیم  صحبت نا یا  مامانم  با

   خوادینم  خودش اما  کنم  وصلش خانوادش   به  کردم یسع ی لیخ

   نباشه نشونیب یحرف  و آمد  و رفت که  بهتره پس  آوردن سرش بال   یلیخ  گهیم

   م یگذروند رو یادیز زجرآوره یروزا

   بود الن مهم  اما  میکرد تجربه رو یچ همه



 م یدار و هامون بچه  و م یخوشبخت که الن

   دادم  انجام  و کار اون میفکر ی ب با  و حساسه   روم دونستمیم که  بودم ناراحت   نیا از

 د یکش درد یل یخ  توش نهال  که شدم یا  گذشته  ادآوری نکهیا هم

   شدم  آشنا بهراد  با که اد یم ادمی رو یروز

 دارم  دوسش  یلی خ نهاله   داداش بهراد

 مون یزندگ چرخه  تو  اومد شدم  اشنا   نهال با  نکه یا  بعد  ماه کی

   شدم آشنا  بهراد با  من که بود  کما تو نهال روز اون

   ستی ن خوب  نهال  حال که بگه  بود  اومده

 همجنسگراست بهرادم  که دمی فهم و می گرفت گرم مدت ه ی بعد

  و من ینی  می بود ما  از کدوم هر اگه  که ییا یسخت بود  دهی کش ی ادیز یا یسخت روز اون  به  تا خب  یول

 داشت  واسم  یاد یز ارزش  واقعا ک  بود  نیهم برا  میاوردیم  کم د یشا نهال

  نیب  از بچه  اون ی کن یهرکار و ی باش  داشته  بچه  و یکن ازدواج  خانوادت اجبار   به زن ه ی با نکهی ا از

   نره

   کردمیم هیگر پاش  به پا  من و کرد یم فیتعر بهراد  که  گهید  مسائل یلیخ  تا

 بارمانه بهرادو با زدن حرف  نهال شدن  خوب حل  راه الن یول

 کنن  بهتر  و حالش کم ی توننی م اونا

   کنم درست و عالقش  مورد یغذا تونم یم  من زمانم مدت  نیا تو

   کماست تو و شده  بد  نهال  حال گفت  بهراد که یروز

    بود  برده مرگ  حد  سر تا  شب  ه ی منم که  کما  تو بود  رفته  و بود ستاده یا  قلبش یشرفیب  هی  یکارا از

   بزنم خواستمی م یخودکش  به دست  حرفاش  از که  ییجا  تا

   کردن منصرفم که بودن گمونید  یدوستا  و  نهال نیا و

   داره نهال و من ه یزندگ یاتفاقا  تو  یمهم یلی خ  نقش  بشر نیهم یول

   دونست ینم  یچ یه شد آشنا ام  اس  با  که یزمان

   خوردیم کتک و شدی م هیتنب دستش  ریز حرف  نیتر کیکوچ  سر که بود  نهال  فقط و

  ی ول خورهیم تکون  داره  دمید  گوشاش تو کردم برداشتم موهامو از  کهیت  هی  نهال سمت  رفتم اروم اروم

  روش دم یپر یانتحار حرکت ه ی ی ط منم کرد باز  مهین  چشاشو ک  ی وقت تا دمینکش   دست کارم  از خب

  متنفره کنن دارشی ب بخوان خوابه یوقت  ک  نیاز چون کردم فرار  عمیسر ی لیخ  و دمیبوس لباشو  و

 بود  خودم  یپا  خونم  اتاق  تو گشتم یبرم  اگ  وگرنه کنارش گذاشتم تاپو  لپ  قبل از خداروشکر
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  نهال

 

  من بدم نشون خودم  از نتونستم  ی العمل عکس  ک  بودم منگ  و جیگ انقدر  آشپزخونه رفت بدو بدو  مینس

  هر شه یم دایپ  کجا از یانرژ  نهمهیا  دمیپرس  ازش  بار هزار اره یم کجا از رو یانرژ نهمهی ا موندم

 واقعا  ندارم دونا  یانرژ نیاز  من چرا  دونم یانرژ از گفته  بارم هزار

 گوشم  تو  دیچ یپ  بهراد ماننده  داد  یصدا هو ی داشتم  برش تا پامه  بغل تاپ  لپ دمید

 

   بزنه حرف  باهات  خوادی م انیبرا  شو بلند  نهال...  یداریب نهال$

 

   ختی ر برگامم چیه ک  خواب  ی زد تو ک  ی داد نیا  با  گفتم  منم

 

 بخند  بگو کردم شروع  و شدم  تر حال  سر م یزد حرف باهم  ک  کمی

   شدم بهتر انی برا یا یباز نیریش  و بارمان بهرادو یا یشوخ با  صحبت  کم ی بعد

 

   بده اجازه  دیبا  بارمان ا ی بهراد  ی داد زن تو  پسر اونجا   از خبر ×چه

 

  من به  سرت بر  خاک  دستت  تو  یریبگ  یتونی نم تو  یزندگ تو  یکار ی کجا منه  دست  بارمانم اجازه$

   یرفت ال یدان به  خودشه  اره اره  یرفت الی دان به  دیشا ینرفت که

 

  ینی...  خ  نمی بب  بگم  بهش  بزار یبخور سرشو ی بتون تا ینها  یکن  همت شما وقت ه ی یینچا  اوهوع  ×

   ی بگ روش تو  هم رو نای ا ی کنیم جرعت  نمی بب بزار

 

   خنده   ریز میزد بعد

   میبود  راحت یلیبهرادخ  با  م ینس و من



  بودن  الیدان و بهراد دمشونید یم و زدم یم حرف خانواده  از که  ییکسا  تنها با

 

 گفتم  بهش

  و فتمیش امروز  کار سر برم  بزنم حرف مان ینر با  کمم ی زدم حرف  باهات  یادیز گهید  برو ×بهراد

 باشم  خانواده  با و صب که گرفتم عصر

  

  به  شهیم  ختم  هوی ی ول خانوادس  اسم  به دونمیم ک  من ک  چونینپ  منو  اخه ی گیم راس ک  تو  اره$ 

 اوف  اوف اوف  یا  یا  ی ا و یکش ی م هارم پرده  ویبندیم درارو و  خانوم  مینس  خوابو اتاق 

 

  به  شه یم ختم  شما  الت یتعط مثال خواب  اتاق  به  شهیم  ختم  ینی بب  یندار  چش  بشر ی حسود مگ  اخه*

 ارم یم روت به  من اوف اوف  اوف یا  ی ا ی ا و  یکش پرده  و خواب  اتاق 

 

   دنیخند به  میکرد شروع  بعد

 

   گفتم

 رنیگ یم اد ی ی دار یبدآموز  هام بچه   برا ی زنیم حرف ی دار ی ادیز گه ید گمشو ×برو

 

  و صورتم و دست  شدم  بلند  الیدان با گفتن پرت و چرت  کمی  الیدان به زدن زنگ  و بخند بگو  کم ی بعد

  داره گذاشته اهنگ ما خانوم   باز دم ید که آشپزخونه   تو اومدم  دادم  انجام  رو مربوطه یکارا و  شستم

 رقصهیم

   دنیرقص هم با  میکرد شروع  و  کردم بغلش پشت از رفتم

 

 باشه؟  کار سر برو  بعد بزنم  برات  و اون خوام یم  گرفتم اد ی بافت  د یجد مدل  هی امروز نهال+

 

  نصفش  دهنم تو گذاشتم  و برداشتم  دونهی بود  دسرش ی برا ک  یی ایفرنگ توت از  و دادم تکون و سرم

  لباش   سمت کردم  حمله  دهنم تو  یفرنگ توت همون با  و کرد وسوسم رژش رنگ  هوی ک  بود  دهنم تو

  دستاشو  آرامش  دمید  برگشتم  اومد ی کی دنیکش نیه یصدا دمید  شم جدا   اومدم تا  و  گرفتم ازش  لب هیو

 گه یم  داره و  چشمش  رو گذاشته

 

 ببوشمش   دیبا  من فقط  منه  مال اون ی تونیم بوش منو هیمام لب  چال  ی مامان هم  از نیش  جدا ژشته ÷عه



 

  نیب  از  که و کوچولوت  یدستا  اون هم حال   نای اومد شماها بعد  بوده من مال اول  تونیمام حرفا  ×چه

   نیبب  مارو قشنگ بردار صورتت رو از رو یکن یم نگاه   و مار یدار انگشتات

 

   دنی خند  میکرد شروع  مینس  با  بعد

 گفتم  و باسنش رو گذاشتم  و دستم آروم  و مینس  سمت برگشتم  دوباره  شدن مطمئن ارامش رفتن از یوقت

   زدم اسپنک   بد بودم  یعصب یادی ز کمی  یندار  که درد بهتره؟  ×پشتت 

 

  نگران  کارت سر ی بر یبخور  غذا د یبا الن شم  فدات  ریبگ  دوش  هی برو  گفت و  کرد نگام  و برگشت+

 خوبم  نباش منم

 مونه یم ها بچه  ش یپ  ادیم  دوستم امروز که نه یا  دارم کار غروب تا  من نرفته  ادمی  تا یراست
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 نهال

  ای  شده بهتر  تشیوضع ای آ نم یبب تا  بود  دختر اون  به  زدن سر کردم که ی کار نیاول  و مارستانیب  دمیرس

 نه

 

   دم یپوش  و روپوشم رفتم  و گرفتم  لیتحو و  فتیش  تا

 



 ۲۱۱ اتاق  برم که کردن جیپ رونیب  گذاشتم در  از و پام  نکه یا  محض  به

  بد  داشت حالم کننیم ا یاح دارن دمی د و اتاق   تو  دمیی دو دختره همون اتاق دم یفهم دم یرس اتاق   به  تا رفتم

   شدیم

 

 بود  جلوم  آرامش صورت همش

   بود  دستگاه  با  شیچ  همه اما  برگشت کردم اش یاح و کردم  جمع و خودم  بود  یبدبخت  هر به یول

 

 شد یچ  بگم رونیب  برم  من که منتظر رونیب  مادرش و  پدر الن و بود  شده اعالم یمغز ضربه

 

 نکنم  نگاه مادرش ی چشما  تو تا  نییپا انداختم   و سرم رونیب رفتم

 

 شده  یمغز ضربه ومدین  بر دستمون از یکار بگم  یچجور خب ... دخترتون....دخت ....  ×متاسفم 

 

  اونا  جا  گذاشتم  و می نس و  خودم لحظه  ه ی کنه آرومش  داشت  ی سع شوهرش و د یکشی م غیج  مدام مادرش

   شد  بد  تینها  یب  حالم

 

   رسوندم اتاق به  و خودم  و گرفتم  و وارید  فقط

   کردم هیگر و  دیترک بغضم  که شدم یم خفه  داشتم 

 

   بودم زده  زل وارید به  ساعت چن  فقط

 

   رونیب بودم  زده اتاق  از  بد  حال با

 نشستم   نیماش تو  دادم لیتحو و فت یش رفتم

 

 کنم  کاریچ و  برم کجا  دونستمینم

   بود  کرده قفل  مغزم انگار

   نداشتم یمقصد اما  روندم و کردم روشن و نیماش

 سرم  به  زد یفکر که  دمیچرخ یم شهر  تو ینجوریهم
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 کنه ی م آروم و آدم  مشروب گنیم

   بارم  هی ی جلو  دمید  کردم باز چشم  هوی

 اوله  بار بار  نیا و کنم ی م یرو ادهیز دارم نشدم   متوجه شدم  دا یپ

 وفته یم داره ی اتفاق چه  اطرافم   و دور دمیفهم ینم بودم  خورده  انقدر گهید

   بود  چشمم یجلو  دختر اون صورت فقط

   داشت ذوق  یلی خ  مینس میریبگ  پرورشگاه از  رو پسرا  میخواست ی م که ی زمان افتادم خودم  ی ها بچه ادی

 بود  تر بزرگ  همشون از انینو

  ۵ خودم  طونیش  یکوچولو پسر اما  بود  سالش ۶ اختالف  سال کی  با نولن و بود  سالش  ۷ انینو

   بود همشون از  تر شر و  سالش

  حامله   اسپرم  بانک  و عمل یط و  آرامش م ینس  المان م یاومد ی وقت سالشه سه  که  کوچولومونم آرامش

   بود  شده

   د یکشینم نفس  گه ید اما  بود من آرامش  همسن ساله   سه با یتقر  یکوچولو دختر اون حال 

 نشستم  نیماش  تو رفتم داغون وضع همون با بودم  کرده هیگر ی لیخ  موقع اون تا

   بدم ص یتشخ  رو خونه راه بتونم  تا  سرجاش  ادیب  حالم تا  نشستم  کمی

   کرده  رد و شب نصف که نبود  ساعت به  حواسم اصن

   کردم پارک  و  نیماش و خونه  به  دمیرس

   داخل رفتم خوران تلو  تلو  و  شدم اده یپ

 بودن  خاموش  چراغا و بودن  دهیخواب   ها بچه

 دارمش  که  کردم خداروشکر و کردم ناز  و موهاش نشستم  کنارش کم ی و آرامش  اتاق  تو رفتم

 اتاق  تو  رفتم و  زدم سر پسرا  به  بعد

   دارهیب م ینس دمید

 

   دیپرس  و جلوم  اومد

 ها  نهال یبود  کجا الن  تا+



 

× ...... 

 

 امااااا   تو با  نهال+

 

   خوابن  ها بچه سی×ه

 

 د یچیپ یم پام  و  پر به  مدام مینس  و نداشتم  حوصله اصن

   کردیم سوال یه

 وار ید به  دمشی کوب و گرفتم  قشوی  و سمتش برگشتم
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 ی کنیم ینجوریا  چرا گرفت  دردم نهال آخ +

 

 گفتم ینم یز یچ و کردم یم نگاه  صورتش تو  فقط شده قرمز یچشما با

 

 گفت  که تر  جلو رفتم



 .... حر  ستایوا یمست تو نهال+

 

   شد  خفه  دهنم  تو آخش   که لبش رو دم یکوب محکم  لبمو

 

  بعد  و  دراوردم و لباساش بود ک  یزور هر  با م یکن حال جا  همه از فارغ  هردوتامون خواستمی م امشب

  تو عقب رفت یم قدم ه ی داشتم یم بر سمتش  ک  یهرقدم با دراوردم  و خودم  لیوسا و  کمد تو رفتم

 بدم  طول  کمی کارمو ک  کردی م  بمیترغ شتریب  نیهم دمید یم ترسو و  لذت  و ازین  چشاش

 

  استفاده فرصت از  منم تخت رو خورد کمر  با و فرش ی  لبه کرد ریگ  پاش  ک  میرفت عقب  عقب انقد 

  بود  نیزم رو ک  نشی سوت با  دستاشو لباش سمت  بردم هجوم  و کردم قفل پاهام  با  پاشو  دوتا کردمو

   بستم

 

  و کردم  نگاه چشماش تو زدمیم صورتش کل  یرو یاروم ی ها بوسه  کردم جدا لبش  رو از  لبمو اروم

   بستم چشماشو دراوردمو لیوسا  تو از  رو بند چشم

 

  اروم اروم  بود لبش  رو لبم   ک  ینجوریهم دمشیبوس  قبل از تر  انهیوحش لباش  رو گذاشتم لبامو دوباره

 کردم یم کبود  و زدمیم مهر دم یمکیم و گرفتم یم گاز و گردنش  رو تر نییپا  اومدم

  

  و کردمیم  یباز هاش  نهی س نوک  با  هاش نه یس  با کردن یباز کردم شروع  دراوردم و خودم  یلباسا 

 نبود   لذت  فقط من هدف یول بردی م لذت داشت و بود  شده  حال  یب  دستم تو م ینس  دمشیمکیم

 

  اتاقو نالش ی صدا ک  گرفتم  نشیس نوک   از  محکم نسبتا  گاز هی  پس بود  باهم لذت و درد من هدف 

 گرفت

 

   نهالللللل ....اهههه... آه+

 

 گفتم  بهش  خمارم  و گرفته ی صدا با

   ی کنیم  ناله یدار یک برا  ی شدیچ  میزندگ  ×جونم

 

 رمممم یمیم دارم کن تمومش توووو ی لنت  تو+ 



 

 اروم  مینس  اولشه   تازه شششش ی×ه

 

   شد خفه گلو تو  صداش و دهنم  تو  دمیکش  لباشو کنه  التماس   اومد دوباره  تا

 

 بود   بسته چشماش  و دستا  ک  نیاز م ینس کردم یم  یباز بدنش   با  و دمشیبوس یم ی ا ماهرانه  طرز به

 

  بود  راحت مینس  بابت   المی خ بشه  ارضا جسمم و روح خواست ی م دلم فقط  الن ی ول بود  شده یعصب 

 دادم  ادامه کارم به  بهش  توجه یب  پس  بود خشن  سکس  طالب خودش چون

 

  و توش  کردم زبونمو و نافش  دور دمیکش زبونمو نافش  سمت  ورفتم کردم جدا   لباش  رو از لبمو کم کم

   کردم یم ی باز باسنش  با پشت  از

 بود  حساس نافش رو مینس  اخه  اد یم در اشکش  داره دمید  که کردم و کار  نیا شتریب  ای  بار دو  بایتقر

 

 

 

 

 

 

          آل دهیا یزندگ

 

#part17 

 

  نهال

 

   خمارگفتم  لحن و خنده   به و زدم صش.ک   یرو اروم  نسبتا  ی ضربه ه ی بود گرفتهاتاقو   نالش یصدا

 

 تابه  ی ب چقد من یدستا  ریز شونیمام  ننی بیم  نیشیم  داریب  ها بچه  الن م ینس  اروم شششششیه+



 

 اههه  شمی م ونه ید دارم گید  کن تمومش یکرد جونمو  قصد ی ×لنت

 

   شده کیتحر ممینس  اوف+

 

  کنار رو دم یکش وار کیتحر زبونمو و  رونش سمت دم یکش نافش  از اروم اروم  لبمو  گفتم ک  نویا

 اتاق  ی  گوشه کردم پرت دراوردم  پاش  از دندونم  با  شرتشو اروم اروم روناش

   نبود  نیا  قصدم یول  شه ارضا  کنم ی کار خوامیم کردی م فکر م ینس 

 

 شد کمتر ممینس ی  ناله یصدا  ک  دمیکش  کارم از  دست هوی

  طور به  کرد حسش یوقت مینس بدنش رو دمیکش  هاشو رشته و برداشتم نیزم رو از  شالقو  اروم یلی خ 

 گفت  و  دیلرز بدنش  یواضح

 

 وث ید باتوم  نهال  یکن کارم یچ  یخوای م کن باز  چشمامو ا یب  یلنت نهال+

 

 دهنش  تو گذاشتم  کردم گوله و برداشتم نیزم رو از  شورتشو پس  کردیم تم یاذ  داشت  صداش

  و نبرد  یی جا  به راه  خب یول کردن صدا و  سر و کردن تقال کرد شروع  کردم کاریچ د یفهم ک  م ینس 

  خوردی م حرص  شتری ب اونم  دم یخندیم تقالهاش   نیا به  منم

 

  زدم  تر محکم و ی بعد ی ها ضربه یول رونش رو زدم اروم  یلی خ اولو ی  ضربه و بال   بردم شالقو

   شد یم  پخش  اتاق تو  شالق ی ها رشته برخورد  یصدا ک  زدمیم محکم اونقدر

 

  کبود و  یخون بدن رو دمیکش  دستامو و اتاق   ی  گوشه کردم پرت شالقو ضربه صدتا دیشا  زدن از بعد

   دراوردم دهنش تو از شورتو  و ندادم ی تیاهم  یول شد  بلند   دوباره نالش   یصدا ک  مینس

 لباش  سمت  کردم حمله دوباره 

 

 کنم  ادهی پ م ینس  بدن رو خواستمیم  و میناراحت  و حرص  یجور  هی دمش یبوسی م توانم تمام  با
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  یول باهاش  کردن یباز کردم شروع  و صش. ک  سمت بردم  دستمو بود لباش   رو لبم  که یهمونجور 

 کردم یم ولش  رفتیم که  شدن ارضا مرز تا

 

   دستم از بود  شده یحرص م ینس 

  کردم ینم توجه  ی ول شدم  متوجه دستش تو داد یم فشار که ییناخونا   و بلندش   یها نفس  ی صدا از  نویا

 لحظه  اون

 شدم   تر اروم رفتم ور م ینس گردن و  لب با  که  کمی  بشم اروم خواست ی م دلم فقط

 شدم   هوشیب با ی تقر و  مینس رو شدم پرت یهمونجور یخستگ شدت  از 

 

  یصدا  که بستم   چشمامو  دوباره سردرد شدت از ی ول کردم باز  چشمامو  نفر ه ی ی  ناله ی صدا با صب

   شد  تر بلند   ناله

   رمهیز یزخم و ی خون م ینس  دمید  شدم تر اریهوش  که کمی

 چشمم  جلو اومد  شبی د ی اتافاقا کم  کم و اوردم  فشار مغزم به  کمی

   کردنش  ایاح و بچه   دختر اون 

 رسوندم  و  خودم اتاق  تا  که  بدم حال  و مادرش یغایج

   کردنم  مست بار به  رفتنم 

 تخت  رو بود  افتاده   حالیب  که م ینس  اخر در و

 شدم   مواجه اشکش  از پر  یچشما با  که کردم باز و م ینس  چشم و دست  داشتم ک  یسرعت نیشتریب  با

 کردی م ناله فقط  خودش  و بود  روش خون رد رشیز مالفه

 د یکش ی حالی ب غ یج که  حموم تو  ببرمش  که کردم بلندش   دستام رو

 اتاق  رونی ب  دمییدو  خودم و  داخلش گذاشتمش  و کردم آب  پر و وان

   کردم پهن  دیجد  دونه هی و  کردم جمع رو مالفه

 شده  ی چ نفهمن اومدن  ها بچه  اگه  که کردم  مرتب و اتاق 

   کردم قفل و  در داخل از و حموم  تو رفتم



   خودم  رو گذاشتم م ینس  و وان تو  دمیکش دراز

   بود  ساکت اون  و کردمی م نوازش و سرش

   رونیب آوردمش  و شستم و زخماش

 کردم  تنش و لباساش  و بستم   و زدم پماد  براش
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 د یخواب  و  دادم قرص  بهش  دم یبوس شوی شونی پ و  تخت  رو خوابوندمش شده حال  یب دم ید  نکهیا  بعد

  

  زدن حرف کردم شروع  تموم صبحونشون  یوقت بهشون  دادم صبحونه و  کردم داری ب رو ها بچه  رفتم

   بخوابه  بتونه م ینس  تا باشن ساکت  که گفتم  باهاشون

 

 گفت  و کنارم اومد ارامش  یول گرفتن اروم  و شدن سرگرم  ps با  که پسرا

 

 جونم  ی مامان ÷

 

 مامان  دل زیعز دلم ×جون

 

 بهم  ید یم و ÷پشونکم 

 

 شم   فدات بدم  بهت م یبر ا یب  ×باشه



 

   پسرا ش یپ رفت و  دهنش تو  گذاشت و پستونکش  و میرفت

 

  تو و  دهیخواب  آروم  دمید  که شدم  اتاق  داخل کنم چک  و تش یوضع و بزنم  سر م ینس  به که  رفتم منم

   کنهیم یاروم ی  ناله ی گاه گه خواب

 

   کردم  نوازش و موهاش  و نشستم کنارش

  داشتم گذروندم  سرم از  بهش دنیرس واسه ی ادیز ی ها یسخت  بودم  آورده  دستش به  یسخت با من

 م یبرداشت   ما رو ی موانع چه  که کردمی م فک ینجوریهم

 

 ( گذشته)

 

   دارن من ی برا یی ها نقشه چه  نکهیا از غافل  خوندمی م درس داشتم  من و شهرمون  برگشت من داداش  

 

 دم ید آشنا   نیماش که  میشد  کوچه وارد من ی  خونه  می گشت یبرم  دانشگاه از م ینس  با روز هی

 خونم  در جلو اد یب داداشم  نداشتم  توقع وقت چیه

 

 نشست  وجودم  تو یترس

 

 ام یم رمیم  من کوچه سر  ستای وا م ی×نس

 

 نیماش  به  دیرس  که گرفت و نگاهم  رد  مینس

 

 گفت  عیسر و گرفت  و دستم

 

 نرو من جون  جلو نرو  نهال کنن تی اذ  رو تو خوانی م نایا  نهال کنم یم خواهش  نرو نهال  نه+

 

 کوچه  تو  این  تو  فقط ندارن باهام  یکار  که گفتمیم  بهش فقط  من و  ختیریم  ترس از  اشکاش



 

 اد ین  جلو  وجه  چیه به  و همونجا ستهیوا که  کردم شیراض بالخره

 کنه  فرار اون نداشتمم  جون من اگه  یحت

 

 شد  اده یپ  دی د و من نیماش نهیی آ  از داداشم  و دم یرس تا

   سمتم  اومد

 

 

  خودم  خرج دارم  ک  خودمم  خوامی نم ازتون ی چیه گفتم  که  من یاومد  باز ی چ برا  نجایا  یدار کاری×چ

 میزندگ ور و دور ای ن گه ید برو گفتم  بهت ارمی م در کردن کار با و

 

   یییییش  همجنسباز یکرد جرعت که مت یگذاشت آزاد  انقدر هرزههههه شو £خفه

 

   همجنسگرامممم  ستمین همجنسباز  من بفهم  دهنتو ×حرف

 ..... عاشقش  من ستم ین  مینس  با  شهوتم  و لذت  خاطر به من

 

   زدنم کرد شرو

   زدم لگد   و مشت با که  انقدر

 سرم  به زدن ضربه پا  با  کرد شرو بعد  شکمم  و پهلو  تو  دیکوب یم هم  سر پشت مدام

   دمیشن یم  و زدناش غ یج و پاش یصدا  فقط من دییدو مینس  که  ارهیب و فرمون قفل رفت

 چشمام   داخل رفتیم و ومد یم خون سرم از چون

 نم یبب تونستم ی نم صورت اون به  رو ییجا

 بود  گنگ که ییصداها  فقط
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   مینس

 

   سمی وا جا  ه ی تونستمی نم و نداشتم  قرار  و آروم داشتم  که ی استرس از

 

  نیهم شدنم  اروم  راه تنها   یول بود  شده کنده  پوستش   انگشتام  دور کندمیم و دم ییجوی م و ناخونام  همش

 بود

 

   شدمیم آروم  ینجوریا  گرفتمیم  استرس  من یول اومد ی م بدش  کار نیا از  شدت  به نهال

  

   ادیم دادشونیب  و داد ی صدا دمید

   سمتش  رفتم دم ییدو داداششه  ی پا و  دست  ریز نهال  دمید  کنم نگاهشون که بال  آوردم و سرم

 

 نززززززززن  توروخدا  اددددددی م دردش ....درد... در.... نامرددددد نزن.....  نزنننننن+

 

  توجه  بهم  و دی شنی نم گوشاش  انگار  یول نزنش که  کردمیم خواهش  و زدم یم غیج  و کردمیم هیگر من

 کرد ینم

 

 براش  رفتیم داشت نفسم  کرد باز که  و چشاش  بود  یخون نهال صورت کل

 

   نننننننیکن  کمک توروخدا+

 کششیم داره  ا یلنت نیندار وجدان مگ کشششششششیم داره

 

 دنیترس یم ی زخم ریش نیاز همه کنه  یکار جلو ومدینم  یچک یه کردنیم نگاه   فقط مردم

 



 شد  بلند ک  بود  من یغا یج ی صدا فقط  حال اون تو  بازم یول

 

 باش ... اروم ...ارو.... م ینس.... ینس ... ست ین ..... م یزیچ.....زی×چ

 

 یندار نفس  عشقم  نزن حرف گفتم یم  هیگر با

  

   یعوض یابروها ی ب کشمتونیم که د یکشیم  داد  رو نهال  بزنه که  برداشت و فرمون قفل  داداشش که

 

 من گردن تو  خورد و  جلوش  اومدم من که  بال  برد و اون

  

   دم یفهم ی نم یزیچ  گهید

 

 رفت  تنم از روح  و کرد سقوط  جسمم  که  کردم حس  فقط

 

   شد یچ  و گذشت یچجور  دونمینم

   نبود خودم  مال گردنم انگار   بخورم تکون تونستمی نم و بود  آتل تو  گردنم که کردم  باز چشم  ی زمان فقط

 

   بدم تکون و سرم  تونستمینم  اما دیشن  ی م گنگ گوشام

 شم یپ  اومد  شده  یچیباندپ  بدن و  سر با نهال نکه یا  تا

 

 م یزندگ  یشد داریب  ×بالخره
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   اومدم رونیب ی لعنت  ی گذشته  فکر  از م ینس  دردناک  ناله ی صدا با

   استیبرد تولد  امروز که  فهموند بهم  شی جون ی ب همون با  مینس

   بود  رفته ادم ی کوچولومو پسر تولده بودم  فشار تو  که بس  از  میشونی پ تو  زدم محکم  دست  با

 

   نهی بش  کردم کمک و م ینس عیسر

 

 باشه  کنمیم مرتب رو خونه منم  کن آماده  لیوسا  برو تو  خب  نهال خوبه حالم من+ 

 

   شدم حاضر و گفتم  ی ا باشه  عیسر

 گفتم  م ینس  به ی جد  دمیرس که  اتاق  در یجلو

 

 ی بش نیا  از بهتر  تا کن  استراحت  تو  کنمی م حلش خودم  من نکن ی کار چیه تو ×

 

  چون دادم  سفارش نیمکوئ طرح  با بزرگ  بای تقر  کیک ه ی دمیرس  سرا ی نیریش  به  خونه  از  رونیب رفتم

   داشت دوست  و نیمکوئ کارتون ی لیخ  ایبرد

 

 بزنن  کیک رو و اون  براش غروب تا گفتم

 

  زنگ م یگوش دمی د که کردم یم فکر داشتم   شن شاد  ها بچه  هم  مینس هم که  کنم کار یچ  کردم فکر کمی

  خورد

 

   کردم لعنت  و  خودم و  کردم نگاه

   شمونیپ اد یم داره بود  گفته مینس خواهر که  بود  رفته ادمی اصن من

   دونستینم مم ینس  و  بودم نگفته  مینس  به  نداشتم  ی خوب حال  شبید چون



 

 می نس و ها بچه   و ایبرد  هیریگ غافل ی برا بود  یعال نیا یول

   کادو  دنبال رفتم باهاش  و دنبالش  فرودگاه رفتم

 

  بزرگ   فروشگاه ه ی به  میدیرس

  دعواشون که کنن یباز باهاش  بتونن همشون که  یحد  در گرفتم بزرگ  ه یکنترل نیماش  ه ی ای برد یبرا

 داشت  دوست نای ماش نیا  از ی لیخ  ای برد نشه

 

 باشن  کنارمون ا یبرد تولد  یبرا  و  امشب  که زدم زنگ برادرام  و  دوستام به  بالفاصله
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 گفتم  کردم  مینس خواهر به رو

  

 ؟ یبلد   و کرفس خورشت پخت  دستور ×تو

 

 ؟ یخوا یم چرا  بلدم  €اره

 

 کنم  کار همه براشون امروز  خودم خوام یم  ایبرد  هم داره دوست ی لیخ  مینس  ×هم

 

 یبترکون کنم یم کمکت  €باشه

 



   داشت  ی ا  هیپا  العاده فوق  خواهر  مینس

 

 م یکن  درست رو  نای ا  و غذا که  اونجا م یریم گفتم و زدم زنگ  برادرم به

    اومد انی برا  و شد  باز  بالفاصله که زدم  و زنگ می شد اده یپ  میدیرس

  

   یخوب عمه سالم -

 

 یچطور تو  میعال  فدات ×عمه

  

 براش  بترکونم  امیب  خوام یم است یبرد  تولد  عمه میعال-

 

 داشت  دوست  ایبرد  که ییدسرا  هم کردم درست  رو غذا هم  ها بچه کمک با  من و داخل میرفت

 

  کادو  و ک یک دنبال رمیم من ارنیب  رو اونا  گفتم ها بچه  به

   بود خونه  در یجلو قرارمون

   دمید  رو ها بچه  که  خونه  جلو  دمیرس  و دادم انجام رو کارا من

 

 

 گفتم  بهشون

   نیا یب زدم  تک که بهتون رمیم زودتر من ×

 

   داخل رفتم  منم و  گفتم یا  باشه

   زد خشکم دم ید داخل گذاشتم  و پام  تا

  به  بود  بسته شالم   هی بود  گذاشته باز موهاشم بود  پوشده  شلوارک  ه ی کمرش دور بود بسته   شال ه ی م ینس 

  و بال   بودن زده صداشو  بودن گذاشته  اهنگ  ها بچه کمر و سر دور  بود بسته   شالم هی  ینفر سرش

   دنیرقصیم سرش پشت هام  بچه  دهنش جلو  بود  گرفته کروفونیم مثله  رو یط

   بود کرده  گل طنتمیش  حس  اما  بود گرفته  خندم



  سمتم  برگشت  یوقت یش بلند  جات از ی ندار حق   نگفتم بهت  مگ م ینس  گفتم بلند نسبتا  ی صدا با تو رفتم

   عشقم  یاومد  عه گفت و زد ژکوند لبخند  هی

  بود شده  ی خوردن و بامزه  واقعا  مینس  ی  افهیق  دهی نرس ابونه یخ  سر هنوز جسمم  روحمه نه  گفتم  منم

   گفتم شرمنده و گرفته لحن ه ی با مینس  جلو رفتم  و گرفتم  ناراحت افهیق  هی  کنم تش یاذ شتری ب خواستم 

 

   م یریبگ  جشن فردا  شهی نم د ینرس ذهنم  به  یکار چیه م ی×نس

 

  تشی اذ نیاز  شتری ب ومدین  دلم   ادیب  در اشکش ک  النه  دمید کردن غر غر و کردن غیج  غیج کرد شرو

  شده  خشک همشون که کردم ی پل  و اهنگ هو ی اومدن  ها بچه و زدم  زنگ تک که  بهش گفتم  پس  کنم

 بودن

   دنی کش غیج  کردن شرو و اومدن خودشون  به بالخره

 

   گفت  و بغلم  د یپر وضعش همون با  مینس

  همسر و مامان نیبهتر  تو ی ول شهی م دمق و  یکن ی کار بچم برا  ینتونست  واقعا کردم  فک عاشقتمممم+

   یی ایدن

 

  یصدا  دوباره چون  سیبق چشم از دور کردمی م فکر خودم  البته   دم یبوس  شو لب  هیبق  چشم  از دور

   شد  بلند ارامش

 من  اوجله باجه  ده ید  نبوشش یبوشیم همش موینش  ی مام چرا  یمامان عه+

   خنده   ریز میزد م ینس با  و بهش  انداختم ی چپک نگاه   هی 

 

  بودن  گذاشته رو خونه  هم ه یبق  و ها بچه  آشپزخونه تو  میبرد  دسرارو و ها  غذا م یرفت دنیخند کم ی بعد

  سرشون رو

   دیکش  یا  خفه غیج  کرد باز  خورشت قابلمه  در  تا  مینس

   بود  کرفس خورشت  عاشق مینس

 شد  گرفتن تولد  به  نوبت  و شد  تموم  ذوق یکل با  بالخره

 

   داخل بود ومده ین هنوز خواهرش

   داخل اومد  و کردم باز  و در که  ادیب  کادو با  بودم  گفته

 



   بودن ده یند  و مینس  ک ینزد از بود  وقت ی لیخ

 داخل  اومد  تا
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   کرد یم نگاهش مات یجور نیهم م ینس  شد که  خونه وارد

   گفت یانرژ پر ی صدا با  خواهرش هو ی منو  یه کردیم  نگاه و اون ی ه بود زده  خشکش اصن

 

 یییی چطور  من خنگه €سالم

 

 کرد بغلش  و  مینس  طرف  اومد بعد

  کردن هیگر کرد شروع  و  کرد بغلش و دراومد شوک   تو از  ممینس

 

   خانوم  مینس  ها  تولده شب  بسه  ×بسه

 

   کردم اشاره  ها بچه  به  چشم  با  بعد

 

  کیک نوبت  کردن یخال  شونو یانرژ و  وسط ختن یر دختراهم و کردن مست  پسرا میکرد شروع  و جشن

  هم ما  و نیماش سر ختنیر ها بچه  با  و زد کادوهارو ی  هیبق  د یق د ید نوی ماش تا  ا یبرد بود  ها کادو و

 م یدیخند یم  و میزد یم حرف می داشت

 



 بود  برده  خوابشون مبل ه ی رو یخستگ شدت  از کدوم هر ها  بچه که بود  بامداد سه  ساعت  یکاینزد

 ه یبق شیپ  ییرای پذ  تو  برگشتم  اتاقاشون تو  میگذاشت هارو بچه  ک  نیبعداز

 

 ؟ یمجرد م یبزن دور  میبر م ینس و  من نجایا  نیمونیم امشب  گفتم  نا یا  و داداشام  سمت  برگشتم

 

  ارضا ازارشو  حس  ک  نیا از  بعد  انداختن کهیت کرد شروع  و بال  زد مسخرش رگ  اون  دوباره بهراد

 بمونن  ک  دادن تیرضا کرد

 

  کدوم هر که  گفتم و کردم اشاره  اتاقا   سمت به رونیب م یاومد و  میشد حاضر و اتاق  تو  میرفت م ینس و من

 بخوابن کجا  توننیم

  

 شده  تنگ فنچولمون برا  دلش  خوابه یم  آرامش ش یپ  رهیم که  گفت مم ینس خواهر

 

  ی ادیز ه یدلتنگ احساس   هوی که  کردمیم یرانندگ داشتم  می شد نیماش  سوار و  میکرد ی خداحافظ باهاشون

   دنده رو خودم  دست  ریز گذاشت و گرفتم و  دستش کردم

 

 گفتم  لبخند  با  و طرفش  برگشتم

 

   بلدم   منم بکنه رو کارا  نیا  خانومش  برا  دیبا مرد هی  فقط نکن ×فک

 

  مونیب یحرف  چیه گید نیاز  بعد  کهیرمانت  انقد  ک  برم نهالم قربون گفت  مینس  و  میدیخند   ییتا دو بعد

 نشد  بدل و رد

 

 گذاشتن  اهنگ کردم شروع  بود  شده  ساکت ی ادیز نیماش  یفضا  نکهیا  برا

 

  رپم به  که  هرچند گذاشتم  و داشت دوس که  ییاهنگا  از  یکی  پس  ومدیم خوشش  م یمال ی اهنگا  از کال

 زاشتم یم م یمال د یبا الن  یول داشت  عالقه

 

   کردم یپل و اهنگ  یگوش  از و ضبط  سمت  بردم دست  پس



 

Seviyorum ama buna boyun eğmem 

 کنم  ی نم خم  سر نیا  یبرا  اما(  عاشقم ) دارم  دوستش

Aşkımı sakınırım ama gizlemem 

 کنم  ینم  یمخف اما  کنم ی م زیپره عشقم از

Her hücrem seni çağırırken 

 کنه یم  صدا تورو سلولم  هر یوقت

 

 اومد  حرف به  مینس  تا  م ینزد حرف کدوم  چیه گهید
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  ی بخند بهم  دیشا  نایا  و هیچجور  بار نم یبب خوامی م یرفت اونشب   که یبار اون یببر و من شه یم نهال+

   نگو  نه  شهیم خواهش هیشکل  چه  نم یبب م یبر نرفتم  اونجا حال   تا من خب  یول

 

 ما یزنینم  لب  یزیچ  مینس  ی ول برمتیم  ×چشم

  

 م یبر باشه ش یا+ 

 

    کردم حرکت  بار اون  سمت به



   بود  کرده ش یمعرف دوستم و  بود   هامبورگ  یبارا  نیتر مجلل  و نیتر  کیش  از یکی

  وارد باهم ییدوتا   گذاشتم کمرش پشت  دستمو ه ی و گذاشتم  مینس  دست  تو  دستمو ه ی  و ستادمیوا  در جلو

 م یشد

 

  پسره تا دو که  میدی خندی م مویگفتیم باهم  و می کرد یم نگاه بار  امشب برنامه  به  و ها ی صندل رو مینشست 

   مینس  و من سمت  اومدن مست

   گرفتم  گلوشو که مینس  سمت  ومدیم  داشت شون یکی

   بود  گرفته و  چشمام جلو خون

 رفتنیم ور ی رتیغ عاشقه ه ی با دینبا  وقت چیه

 

 کردم یم کشونیت  کهیت چون

   رونیب م یاومد  اونجا از   و گرفتم  و مینس  دست و زدمش که نبودن بند پا  رو ادیز بودن  مستم چون

 گفتم  سمتش برگشتم

 

 بخرم   لیپاست و یبستن  و لواشک   برات م یبر ا یب حال  بودم  اومده  کجا ی دی×د

  

  که  کردیم ی کار و  شدیم  یقلب چشماش  و رفتیم  ادشی  رو همه مینس  ومد یم که زا یچ نیا  اسم کال

   برسه  اونا  به عیسر

 

  ک  کم ی ی باز مسخره  کرد شروع  مینس  و م یرفت راه ادهی پ کم ی و م یخورد هم وه یآبم هی  و مید یخر میرفت

  کردم پارک   و نیماش میرفت خونه  سمت  می برگشت کرد یانرژ ه یتخل

 

  پشت  دمید  که بهش  دمیرس  و توخونه رفتم منم خونه تو د ییدو  و برداشت عیسر  اشویخوراک  پاکت  مینس

   خندهیم زیر زیر  داره و شده خشک  بارمان و بهراد  اتاق  در

   گفت خنده  با و  گفت  آروم  و شین یب رو گذاشت  و دستش و سمتم  برگشت

   مشغولن نا یا  بال  م یبر ای ب+ 

 خودمون  اتاق تو  میرفت  و مید یخند
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 بهراد

 

 بخوابن  که رفتن ها  بچه بالخره و زدن حرف دوباره  میکرد شروع  ما  رفتن مینس  و نهال

 

   نکرد  جمع  رو ظرفا ی چکیه یول

  ی جور نیهم کنه جم رو ها  لهی وس دی با همه از  تر کیکوچ  بدبخت بهراده  بازم  شد زونیآو  لوچم  و لب

   خوندم یم  داشتم خودمم  با کردمیم  جمع و لیوسا  داشتم که

 

 نجاست یا  بارمانم  نبود  حواسمم دهنم  تو  بود افتاده  بودم  داده گوش قبل از که آهنگ  هی

 

   خوندن خودم  با کردم شرو

   جونم ....  خوام یم زن من* 

 جونم .....   خوام یم همدم

   خوام یم  اعظم  خوامی م الی ل خوام یم  میمر خوام یم نیریش

   بارمان صورت تو  خوردم که برگشتم  هوی

 

   همه تو  افشی ق دمید  که بدم  فوش رفتم

 

   صورتت تو  خوردم پشتم  یاومد ی نجوریا  چرا*

   ی دیم و  عملش پول تو  حال  شکست   مینازن دماغ 

   ی دینم  اونم پول  که ی سیخس انقدر البته 

 

   کنهی م نگام اخم با  داره دمی د که زدم یم غر داشتم ینجوریهم

   کن باز رو پشما اون کم ی دم یترس  بابا هیچ



 

 ؟  نه  یخوای م هم با  رو همه و  اعظم و  الی ل و م یمر که= 

 

 بگممممم  من هم گهی د تا چن بزار  کمه نه  ای  ییاشتها  خوش ی لیخ+

   گفتم دهنش رو گذاشتم  و دستم  زد  که داد

 

   شنی م داریب  خوابن ها بچه  سسسس یه*

 

 گفتم  خودم  با  بعدم

 ی زد گند  که بهراد  یریبم  لل یا*

 گفتم  بهش و  زدم گنده لبخنده ه ی که ومدیم نامفهوم یصداها  و زدیم حرف  دستم پشت داشت ینجوریهم

 

 درخدمتتم   صب تا  و امشب ینگ یچی ه و ی باش ی خوب پسر اگه*

   دردش از دمیترسی م من و می باش  داشته رابطه  م یخواستیم  وقت چند بعد

   بودم  شده  تنگ یادیز چون

 

   بهراد  آقا  باش  الیخ  نیهم به عه=

  یخواب ی م اومده  بال  ی دست نیا  با  و امشب  شم ینم  یراض نوچ

 

   کردم تنم نییپا  به  نگاه هی

   شدمی م  کیتحر  شدمیم  کینزد ی لنت  نیا  به هروقت داد یب  داد یا

   ومدیم در اشکم   داشت گهید

 

 فقط  کمی  کنمیم خواهش  بارمانم*

   م یباش داشته رابطه  امشب  که کردم ش یراض نای ا و زدن فک  یکل با  بالخره

 

  رونیب اومدم و  گرفتم کوتاه دوش ه ی حموم  تو رفتم  داشتم جانی ه انقدر



 

   کردم نهیی آ  تو نگاه  ه ی دهی م  قورت و دهنش آب  داره  بارمان دم ید که  آوردم بال  سر

  یرو خت یریم موهام یرو از  که ی آب ی ها  قطره بودم  د یسف  بایتقر و نداشت  ییمو چیه  بدنم چون

   پوستم

   دادیم نشون یسکس  و من شتریب  نیا و بود  کرده درست  یقشنگ طرح  هی

 

  حوله  هوی  و تخت کنار بارمان  سمت برگشتم نزدم  دست و بودم  بسته تنم  نییپا دور  که یکی کوچ حوله

   نییپا  انداختم و کردم باز رو

 

   زد مه یخ روم و  تخت  یرو انداختتم  و دیکش  و دستم عیسر  تنم نییپا رو بود  شده  خشک بارمان  یچشا

 

   د یبوس  یم انهیوحش و کرد لباش ریاس  و  لبام

 

   گرفتیم گاز و  گردنم سمت رفت

   کردیم  لمس و  بدنم و رفتیم تر  نییپا  که یطور نیهم

 

   اوردی م در خودشم یلباسا 

   دنی مک به کرد شروع  باشه دهیرس آب به  که ی ا تشنه   مث هام نه یس  به  دیرس یوقت

   گه ید  زدیم یقرمز به  رنگش یصورت سر که  دیمک  انقدر

  کرد یم ی باز باهاشون  و گرفت دستش  تو  و هام  نهیس نوک 

   زدیم س یل و  رفتیم نییپا  ینجوریهم

   کردمیم  ناله فقط من پس  بود کردن تیاذ  بارمان قصد فعال  اما  نداشتم  تحمل گه ید  دمیکشیم اه  منم

 

   کند کامل و لباساش   و اوردین  طاقت گهید

 گفت  و لبم رو دیکش  شو  ری.ک  و کرد بلند  و من

 

  تو بره  قراره نیا  توله یریبگ  گاز و یکن  یطونی ش ی بخوا حالت به  ی وا ی ول کن سشیخ  خوب=

 بهتر  تر س یخ یهرچ پس  خودت



  

   کردی م ناله یه اونم   براش زدن اک .س  به کردم شرو

   شد  بلند  دادم  که واردم  هوا ی ب و برگردوند  و من و اوردین  طاقت گهید

   بالش  تو  بودم  کرده و سرم  و زدمیم چنگ  رو مالفه

 

   شدم  پاره  یکردیم  امادم خو یعوض*

 

 نداشت  من از یکم دست  بارمانم  البته  دم یکشی م اه  و کردمی م ناله ینجوریهم

  

   رفت تر بال  هامون ناله یصدا  فقط مینکرد  توجه  که  میبود  فضا تو انقدر  تا  دو ما اما  اومد  در یصدا

 

   زهینر رونیب آبش  تا  داشت  نگه توم  و د یکوب بهم  و خودش  محکم و آخر ی  ضربه با که

  مونییدوتا  و شدم  ارضا دستش   تو بلند اه  هی  با  بالخره که  کردیم نییپا بال   دستش با منم ری.ک 

 تخت   رو میشد هوشیب یهمونجور
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   بهراد

 

  ه ی بارمان خودمو وضع به  افتاد   ک  نگاهم کردم باز  چشممو صورتم تو  دی خورش نور خوردن با صب

  نیتر ع یسر با  خورد فر نداشتم  ی پشما می نس  و  نهال فکر با  ی ول صورتم رو بست  نقش گنده لبخنده

 بدم  سامون سرو  اتاقو  منم تا  رهیبگ  دوش و  بره ک  گفتم  و کردم  داریب  بارمانو  ممکن حالت

 

  نصف رموی.ک  زد یم ساطور با  کردم کاری چ ش یروتخت رو دیفهمی م اگ  بود  یوسواس شدت به  مینس

   کردیم

 

  و بود  اتاق  تو ک  ی سبد  تو ختم یر و کردم جنع نیزم کف از لباسامونو  و کردم  زیتم ویتخت   رو تند  تند

 حموم   تو دمیپر

 

  بردارم رو شامپو  اومدم  شد سیخ  ک  بدنم کنم سیخ  بدنمو تا اونور فرستادم  و  بارامان دوش ریز رفتم

  بارمانم  هوی ک  شامپورو  بردارم ک  شدم  خم  نیزم رو افتاد و خورد  زیل دستم  از هوی  یول برداشتم 

   بگم  بهش ی چ ه ی تا کردم صاف کمرمو عیسر  تا باسنم  در زد محکم  اسپنک   هی  نکردو ینامرد

 

  رو گذاشت  لباشو و حموم  یواراید به  دمیکوب کمر با  و چوندیپ  حرکت هی  تو و  گرفت دستمو عیسر ک 

  یباز لبام   با  ک  کمی  بود نیریش  واقعا من واسه  ک  خشونت همه نیا  از رفتیم  یلی و یلی ق دلم تو  لبام

  ه ی لبمو  نیب گرفتم  گردنشو پوست  و گردنش  سمت بردم  هجوم و  نکردم ی نامرد منم  کرد ول لبمو کرد

  گرفته هم رو یی جا ه ی کبوده  کبوده گید ساعت هی  تا  بودم مطمئن شد قرمز جاش  و  زدم محکم مک

 بود  چشم تو کامال  ک  بودم

 

  از یی دوتا و  میدیپوش  لباسامونو و رونیب  میاومد  حموم از  میکرد سکس  حموم  تو  راندم هی ک  نیبعداز

   میبخور  صبحونمونو تا  رونیب م یرفت اتاق 

 



  ع یسر نهال کردن سرفه کرد شروع  و گلوش  تو  دی پر ویرکاکایش  هوی د ید منو  تا  مینس  زیم  سر مید یرس تا

  شیپ  قای دق من م ینشست زیم سر  میرفت  شد اروم اوضاع   ک  کمی  ادیب  جا  حالش تا  کمرش تو  دیکوب  پاشد

 بودم   مینس

 

 خوندم  فاتحمو  دلم  تو  منم بال  انداخت  ابروهاشو زدو ی طانی ش لبخند  ه ی پامو  رو دیکوب پاشو  دم ید هوی

 

   گفت بارمان  روبه ک  شد  بلند م ینس خندون ی صدا دمید هوی ک  

 

   طونیش  شده کبود چ  گردنت  بارمان نییییییه*

 

   گفت هوی ارامش  ک  بارمان ی گلو تو  دیپر  ییچا لحظه همون

 

   ی جون بالمان عمو+

 

 زم یعز جونم-

 

 اله  کلده  ی نشلکیا  گلدنتو بهالد  یی دا+

   گفت  ارامش  به  رو بود شده  سرخ  کامال ک  بارمان

 

 شده  ی نجوریا  در تو  خورده نه زمیعز-

 

 نبود  کن ول ارامش  یول

 

 دل تو  لهی م شهیهم ی نی ه ینشلکیا  شه یهم ممینش  ی مام گلدن د ینژن گول منو+

 

 زد  غیج  و شد  سرخ  مینس ک 

   برد ابرومونو خو  بهش بگو یزیچ  هی  نهال+ 

 



 گفتم  بهش  خنده ریز م یزد همه کارش نیا  با

 

 بزن یی روپا هستش با  کن تف حال  یخورد خانوم  م ینس یکس دوم خودت  اول یکس بهر مکن چاه  ×

 

 مینس   یحت دنیخند من پشت همه ک  دم یخند بلند  یصدا با  و 

 

  ما تا  خونمون  سمت م یکرد حرکت بارمان و انو یبرا  منو خنده   و یشوخ  کمی  و صبحونه خوردن  از بعد

 مدرسه  بره  انیبرا و  کار سر میبر
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#part27 

 

 م ینس

 

  داره زبونشو معمول طبق   خانوم نهال  دمید کردم باز چشمامو  یل  لبم رو س یخ زیچ  هی  حس  با صب 

  با  و  لبام به  چسبوندم لباشو   و سرش پشت  گذاشتم دستمو  باز مهین  ی چشما همون با منم لبم رو کشهیم

   گفت  بهم  لبخند  با شد  جدا   ازم ی وقت میشد  جدا   هم از و  میاورد کم  نفس ک  یوقت تا  دمشیبوسی م لذت

 سرکار  میبر  میبخور  صبحونه م یبر م یریبگ  دوش می×بر

 

 حموم  سمت  م یرفت ییدوتا  و کردم  دییتا  سر  با 



  اتاق  وسط  حوله  همون با  من یول بپوشه  لباس  رفت نهال رونیب  میاومد  شد تموم  حموم تو ک  کارامون

  بکن ا یب گفت یم  که قسمتش  ه ی به  دیرس ک  دمی رقصیم و کردم یم ی خون هم اهنگ  با  داشتم گذاشتم اهنگ

   بوس منو  بکن منو  بکن منو

 

   گفت  و گرفت دستم  از  دیشن  نو یا  تا نهال

  بووووس  بکنمت بکنمت ایب ×جووووون

 

  باز دهنم بودنش  عیسر همه نیاز  بهم زد چشمک  ه ی و شد  جدا  ازم  عیسر و  دیبوس  لبامو گفت  نویا  تا

 گفت  بهم ک  موند

 

   توشا رهیم پشه  زمیعز ×ببند 

 

 کردم  شیهمراه منم ک  دنیخند کرد شروع   حرفش بعداز

 

  زویم تا  رفتم من و م یکرد امادشون  و ها بچه سروقت م یرفت ییدوتا  دم یپوش  لباسامو و شدم  اماده  یوقت

   نم یبچ

 

  نجاتم  نهال  ک  گلو تو  دیپر  رکاکائویش هوی  افتادم شب ید اد ی اومد  بهراد ک  زیم سر  میبود  نشسته تازه

  طونیش  و زدم پاش  به  ضربه هی  پام  با  پس بدم حرصش و کنم  تشی اذ  شبید  یتالف به  گرفتم م یتصم داد

   خوندس فاتحش د یفهم خودش  ک  کردم نگاش

 

   گفتم و بارمان به کردم رو

 

 طونی ش شده  کبود  چ  کردنت بارمان  نییییه+

 

   گلوش تو  دیپر  ییچا  حرف نیا  زدن از بعد

 

  کاراشون به  تا خونشون برن و کنن حرکت ک  گرفتن م یتصم بارمان و  بهراد بخند  و بگو یکل از بعد

 برسن

 



   موندم یم ها  بچه  شیپ و  نداشتم  یکار من ی ول مارستانیب  رفتیم د یبا امروز نهال

 

   کردم ی خدافظ نهال  با  ک  نیا از  بعد مارستانیب بره  دیبا  و  داره عجله  ک  گفت نهال گذشت  ک  کمی

 یشهرباز  میبر نیپا  ا یک ک  گفتم  بهشون  و ها بچه  سمت کردم رو

  و کردن بپر بپر بغلم  تو  ها بچه  ک  کم ی بغلم  تو  دنیپر و  شد بلند  چهارتاشون هر داد   و غیج  یصدا هوی

 کنم  امادشون  تا  اتاق تو  بردمشون دادن انجام یانرژ ه یتخل

  دوباره ک  کنم  امادش تا اتاق  تو بردمش و بغل گرفتم  ارامشو  نیهم برا  بود راحت  پسرا  تا  سه  از الم یخ

   ی زبون نیریش به کرد شروع 

 

   ژونم ی نش ی مام دمی÷م

 

 دخترنازم   دلم جون+

 

  بپوشم  لو  یدی خل  بالم یاونسل  ک  اوشجله لباش  اون  شهی÷م

 

 ارامش   یگیم کدومو+

 

 ی شیم علوسکا ه  یسب  سیپوسی م یوقت  بهم دنی م همه ته  لو ی÷همون

 

   بانو ستی ن ی ا  گهید امر  تنت پوشم یم اونم  چشم   زبونم نیریش  فدات به من اخ +

 

  دعبام  بدم  دهید  ژیش  هی یمام بژن توشولوهامم کش  ببافش ییدوتا  اونلوز  مشله موهامم ی مام ÷چال

   ی تونین

 

 دخترم  بگو  شم  فدات نه+

 

  اوشجل بدن  بهم همه بشم   اوشجل ی تونیم  الش اودت  مشله ÷منم

 



 کنه یم دعوا جفتمونو ادینم خوشش  کار نیاز اصن  نهال ی دونیم ارامش نه+

 

 ژنمی نم  دهید  بژنم  ذله  هی باجه   توشولو ه ی تولوخدا   مینش  ی÷مام

 

   بپوشم   لباساتو ا یب  شهینم  مامان ارامش نه+

 

  تونستمیم  کاریچ  خب  یول هیگر ریز بزنه بود  مونده کم  و گرفت بغضش ع یسر ارامش  گفتم نویا  تا

  کردم بوس لپشو   فقط پس  بودم موافق  باهاش  منم کنه  کارا  نیاز ارامش  نداشت دوست  اصن نهال  بکنم

 گفتم  بهش و

 

   شم  فدات باشه بخرم یخوا یم یهرچ برات  ک  دمیم  قول بهت ی نکن شرک  گربه   افتویق اگ +

 

 گفت  اروم ی صدا با

 

 ی مام باشه ÷ 

 

 ناراحته  یلی خ  دستم از ک  ی عنی نیا
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#part28 

 

 م ینس

 

  شروع  هام  بچه  و گذاشتم زاده م یابراه محسن از  شاد فوق اهنگ  ه ی و کردم نیماش  سوار  رو ها بچه

 کردم یم یهمکار باهاشون  بودمو ده ید  دور نهالو  چشم  منم اهنگش با دنیرقص کردن

   یشهرباز  به  میدیرس  خنده و ی شوخ ی کل با

 

  تو موندنمون از ساعت چند یشهرباز یورود سمت  کردم حرکت ها  بچه همراه و کردم پارک   نویماش

   خونه  میبرگرد ک  گفتن و بودن شده  خسته  واقعا ها بچه ک  گذشتیم یشهرباز

  

 خونه  سمت  کنم حرکت ک  گرفتم  میتصم پس

  

   شد  بلند ارامش  ی  هیگر یصدا  هوی ک  م یشد نیماش  سوار  ها بچه با

 

   بالم   الشیب نلو  تولوووخدا ییییمام کجاششش شتی ن علوسکم  یییی مام  یییییی÷مام

 

   گفتم  کنه یم ی تابی ب ی لیخ  دمید

 

 بگردم  برم  تا نیماش تو نینی بش+

 

  یبستن  بار نیاخر  افتاد ادم ی هوی  ک  کنم داشیپ  کجا از بودم  مونده فقط کنم دایپ  عروسکشو ک  رفتم 

 نزدم  کودک  قفل نوی ماش افتاد ادم ی هوی  اونجا گذاشتش  دمید  اونجا رفتم  میبود یفروش

 

  ک  نیهم شه  راحت  الشیخ  و نشی بب ارامش  تا بال  گرفتم عروسکو و نیماش  سمت  برگشتم  بدو بدو

  صحنه نیا تا  ابونیخ تو  دییدو کرد باز  نویماش در و  نییپا دیپر نولن بغل  از د ید عروسکشو بال  گرفتم



  العاده  فوق سرعت با  من از زودتر نیماش هی چون بود  شده  رید  یلی خ ی ول سمتش دمیی دو دمید رو

 ارامش  به  زد ی وحشتناک

 

 دم یفهمی نم ی چیه لحظه  اون

 دم یشنینم  یچیه 

 نبود  دمید تو  یچیه 

   بود  جلوم ارامش  خون غرق بدن فقط  

  تا نیهم  برا دارم خون ی ایفوب من نداشتم  یالعمل  عکس چیه قدرت بودم  مات زدم  زانو جلوش منم

 رفتمیم حال  از داشتم  و گرفتم  جهیسرگ  دمید  ینجوریا  ارامشو

 

   بدنم   کل بغلم  گرفتم تا  ارامشمو یول بهش بزنم  دست دمیترس یم داشتم  نگه  سرپا  خودمو بزور یول 

  یصدا  نه  کردمیم حس  پسرارو ی زدنا غ یج یصدا  نه گید  رفت نفسم  لحظه  اون مردم واقعا  شد  یخون

   م یبود عمل اتاق  در پشت  پسرا  با  ی خون بدن با   ک  اومدم خودم  به  یوقت دمیفهمی نم رو ی چیه امبولنسو

 

 بدم   خبر نهال به  تا  گشتمیم میگوش  دنباله سرجاش  اومد حالم   تا  دادن قند  اب  بهم  کمی  پرستارا

 

 بود  ید یناام  وجودم کل بود  عمل اتاق حتما  داد ینم  جوابمو  یلنت ی ول زدم زنگ بهش  بار  پنجاه کینزد

  ذهنم  به  ک  یکس تنها  شدم  د یناام نهال از  ی وقت کردمیم  هم هیگر بهش  زدمیم  زنگ ک  ینجوریهم 

 بود  بهراد  دیرس

 

 شد  قطع  تا  شدمیم زنده  و مردمیم  بوق هر با بوق پنج  بوق  دو بوق ه ی گرفتم شمارشو  یمعطل یب  پس 

 

  تا  نبود  مهم یول  ومدیم صدا  بود خمار  داشت  خش صداش  داد جوابمو زدن زنگ بار  ده از  بعد 

 گفتم  بهش  دیترک بغضم  دمیشن  صداشو

 

 ...  بهراد... ب+

 

 گفت  بهم و کنهیم ه یگر داره م ینس  کن تمومش زد داد  نفر ه ی به رو هوی

 



 شم  فدات ها ی شدیچ  زمیعز جونم*

 

 ارامش .... ارا..  بهراد...بهر+

 

 ییییی چ  ارامشششش   هااااااا یلنت ی چ ارامش*

 

 مرد  بهراددددددد مرد ارامشم ... ارام ....بهراد... راد ...به+

 

 ممممم ینس هااااا  شده یچ  ارامش  مینس یگ یم یچ*

 

 ... ای ب..ب...بود  شده... ش ی خون...خو....  ارامشم.... ترسمی م...تر...یم...تنهام ... تن  ایب  فقط بهراد ...به+

 

 بگو   ییکجا  می نس ی مارستانیب کدوم*

 

 ..... مارستانیب ...مایب  ااایب ...یب+

 

 اونجام   گید کم ی باش  اروم اودم  باش  اروم  باشه*

 

  ارامشم  مردم یم دادمیم جون داشتم  بود  بد حالم   شدم  پهن مارستانیب   ی  گوشه  منم و  کرد قطع ویگوش

  من بودن  فکر یب  بخاطر فقط شد یم پرپر  چشمم  جلو  داشت

 

  ک  ییاونجا  تا  و بغلم تو  اومدن تاشون سه   ک  سمتشون گرفتم  دستمو کننیم هیگر دارن پسرا دمید

 کردم  هیگر تونستم 

 بال  گرفتم سرمو بهراد  و نهال  یصدا با  م ین و  ساعت کی  از بعد

 

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part29 

 

   بهراد

 

   شرکت م یبر که شدم  آماده  شدم  بلند  صب

   کردم آماده رادمانم یلباسا 

   زدم پ یت و  شدم آماده   خودم ی لباسا سراغ   رفتم بعد

   دمیرس یم وضعم سرو به  دیبا  داشتم  یمهم ه یکار جلسه امروز

   دمی د در ی جلو آماده   و بارمان که نییپا رفتم

   طرفش رفتم  و زدم کش یش پ یت  به لبخند  هی

 

   شده  خوشگل من عشق  چقدر*

 

   گرفتم  که بغلش تو  بندازم رفتم خودم  بعد

   گفت  و بهم  کرد اخم هی

 

  کن عوض  تو  لباس برو بهراد  دنه یپوش  لباس وضع چه  نیا= 

 

 دارم  مهم  جلسه  هی امروز گه ید نده  ی الک  ریگ بارمان نداره  راه  تو جون*

 

   بستم   محکم و در و رفتم  نیماش سمت کرده  قهر من بحث  یکل بعد بالخره

 

 گفت  و نیماش  تو  نشست

 نه یماش  در ست ین  که له یطو در=

   پنجره سمت  کردم و روم و نگفتم  یچیه



 

 منتظرش نکه یا  بدون و  شرکت جلو  میدیرس

   شرکت داخل  رفتم  ستمیوا 

   اومد  و کرد پارک  زود و نیماش  دمید

   گرفتمی م گرم ی ادیز ها  بچه  با  ارمیدرب شو حرص   نکهی ا برا  منم

  خواستم یم که  رو یزیچ اون من بالخره و نا یا  بحث  و  شد شروع  جلسه خوردی م حرص  مدام اونم

   بودم  شده  کالفه بود  روم یاد یز فشار بودم  شده  خسته   واقعا آوردم  بدست

 

 کی ما و موندم  من کنه بدرقشون  مهمونارو تا رفت بارمان

  

  و  گرفت و جلوم که رونیب کنفرانس  اتاق از  برم خواستمی م کرده لمسم  بار چن اد ینم  خوشم ازش اصن

 گفتم  یعصب لحن با

 

 بدون حدتو  ک یما کنار برو*

 

   گذره  ینم بد  بهت  می باش  هم با و شب  هی-

 

   داخال انی ب زنم یم داد اونور برو  یگذریم حدت  از ی دار ک یما نکردم  اخراجت اونورتا  گمشو برو*

 

  گید بله  اوووووم و  یایم  ادیز اتاقم  تو  و یدار آمد  و رفت ادی ز من با گم یم بهشون  یبزن  دادم-

   شده ی دستمال من دست  به سشونیرئ ک  فهمنیم  همه اونوقته

 

 حرومزاده  یخورد یگوه چه  تو=

 

   بود شده  کبود  صورتش که بود  یعصب انقدر  بارمان افهیق

 بود   شده  زخم پراز کیما صورت ک  زد اونقدر زد  کتکش مرگ  حد  سر تا  و ک یما سمت  کرد حمله

  کردن جداش  زور با  ها بچه  

   برد  کشوندو اتاق  تو  تا  و گرفت و من قه ی بعد



 ارنیم  سرت یی بالها  چ یگ ینم من به  گه ید حال   ک  گفت بهم  و اتاق  وسط  کرد پرتم

  یدار وقت قه یدق پنج فقط گفت  بهم دهنمو  رو گذاشت دستشو سمتمو  کرد حمله  بزنم  حرف اومدم  تا

 قه ی دق پنج  فقط امیب  تا  نیماش تو ی بر یکن تموم کاراتو

 خورم یم قسم  بهراد  حالله خونت  ه یثان کی  و قهی دق پنج  بشه  قتیدق  پنج 

  دادمو  انجام   کارامو داشتم  ک  یسرعت نیشتریب  با منم رفت رونیب  اتاق  از و بهم  زد محکم  تنه  ه ی بعد

 نشستم  بارمان  منتظر و نیماش سمت رفتم

   یرانندگ به کرد شروع  لکسی ر یلی خ و  نیماش تو  ونشست اومد  بارمانم  نیم چند بعداز

   دمیترسی م العملش عکس  از واقعا  شستنی م رخت دلم  تو من

   خونه  م یدیرس  یک نشدم متوجه  ک  کردم فکر انقد 

 گفت  بهم  سمتمو کرد رو و کرد پارک   نویماش

 

   امیب  تا یبش لخت و خونه  تو  یبر  یدار وقت  قهی دق ده=

 

 زد  داد ک  باشه گفتم اروم ی لیخ

 صداتووووو دمینشن =

 

   زدم داد خودش  مثه منم

 باااااااشه *

 

  دکمه از هرکدوم مو یکش گرفتم رهنمویپ طرف دو  و خونه تو رفتم  و بهم  دمی کوب محکم درو شدمو اده یپ

   طرف ه ی افتاد  هام

  منتظر و تخت  رو کردم  پرت خودمو و دراوردم شلوارمم اتاق  تو  رفتم کندمو لباسمو بهشون توجه  یب

   موندم بارمان

 

 گفت  بهم  اتاق  تو اومد بارمان

   شهینم  حساب  لباسات جزو شورتت درضمن  اتاق وسط  سا یوا=

 

 عشقم  یاری درب خودت  گذاشتم اونو نه*

 



 گفت  مرموز لحن ه ی با

 

   باشه  نطوریا ک =

 

  رو کرد خمم  ک  سمتش  رفتم  اروم اروم سمتش برم  که کرد اشاره بهم  و ی صندل رو نشست  رفت اروم

   گفت و  شورتم رو د یکش دستشو اروم  و پاشو

 

 هوم  ارمیب  درش برات  خودم که=

 

   گفتم

   نکش  زحمت تو  ارمیب  درش خودم  تا کن ولم  زهیچ  نه*

 

 کنم  گوش حرفت  به د یبا  یگیم  یوقت گ ید نه=

  

   واقعا  دم یترسیم  بودنش اروم  همه نیاز نییپا د یکش و  گرفت شورتمو طرف دو اروم

   شد بلند  صداش ک  بودم فکر تو ینجوریهم

 

 ه یچ ه یقض ک  یکنیم  فیتعر هرضربه با  یخوریم  اسپنک ضربه ی س بهراد=

 

 بارمان سوختم   اخخخخخ..سیوا*

 

 بشمر شد  اضافه گ ید تا ده=

 

 آخ  کی*

 

  ریز زدم واقعا۲۵ ی  ضربه به د یرس یوقت کردم یم فیتعر  براش زد یم ک  یا  ضربه هر با  کم کم 

  ضربه تا  چهل تا و زدیم  ضربه بهم توجه  یب  یول کنه  تمومش ک  کردن التماس  کردم شروع  هیگر

 رو از  اومدم  متورم و شده  سرخ  بودم مطمئن کردمینم  حس باسنمو د ینکش  کارش از دست  نشد  تموم

   گفت  بهم  و داشت  نگهم  محکم  ک  بشم  بلند  پاش



   هان یبش بلند  دادم اجازه بهت=

 

   گفتم یاروم ی صدا با

 

   نه*

 

  حس   و  کرد باز باسنمو طرف  دو گذشت ک   دقه  دو و سرجام  برمگردوند  و گفت یاروم خوبه هی که

  تو پالگو هی  رفتن فرو یکنی م کاریچ  بگم  اومدم تا  باسنم   سوراخ یرو شد ختهیر سرد زیچ  هی کردم

  دور انداخت  دستشو هی  گذشت که کمی از  بعد  کرد خفه دستش کف نالمو و  کردم حس  پشتم سوراخ

 گفت  گوشم در و نش یس  به چسبوند  و کرد بلندم  پاش رو از کمرمو

 

 ی نکن پنهون من از  ویچی ه گید  یریبگ  ادی  تا  عبرت درس برات  شد  نیا= 

 

  ینجوریهم کنه چرب پشتمو تا اورد روغن رفت  خودش و روش گذاشتم  و تخت  سمت  بردم اروم

 بدم  جواب  نذاشت   یول  شد  بلند م یگوش زنگ ی صدا ک  دی مالیم  پشتمو  داشت
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 باش  اروم پس  کنه  صبر گهی د قهی دق چند  تونه یم باشه   ک  یهرک گفت بهم

 

  زد تشر بهم بارمان و م یگوش سمت کردم  حمله  نگران ک  خورد  زنگ میگوش  بار ده  از شتریب  دیشا

   کن ولش نگفتم  مگ



 

  ی  هیگر ی صدا تا من یول زدیم غر ینجوریهم بارمان دادم   جواب  عیسر دم ید موینس  اسم  تا  من یول

  نگاهم  تعجب  با  دیشن نوی ا تا  بارمان کنه یم هیگر داره  بده  مینس  حال  کن تمومش ک  زدم داد  دم یشن موینس

  کرد

 

  حرفم  بود کرده  وحشت میناگهان رییتغ نیاز بارمان  شد یم کنده  جاش  از  قلبم زدیم م ینس  ک  یحرف هر با

  عربدم یصدا  ک  تخت  رو نشستم دوباره  میبر  پاشو  فقط ک  زدم داد و پاشدم   عیسر تموم  مینس  با ک 

   کرد خارج  پشتم   از پالگو و برمگردوند  اروم اومده  سرم یی بال  چ  دیفهم ک  بارمان  شد بلند 

 

  زدم زنگ نهالم   به راه  ی تو بود  مینس ک  یمارستانیب  سمت  میکرد حرکت بارمان با و م یشد اماده  عیسر

   بله هوم گفت گرفته حالت ه ی با  چهارم  بوق سر

 

  نهال  از ییصدا چیه ی ول برسونه خودشو ک  کردم  دیتاک  بهش  و و گفتم رو هیقض ی حدود تا  بهش

 ترسوند یم منو  نیهم و ومدینم

 

  بلند  بارمان یعصب ی صدا ک  داشبورد تو کردم  پرت  ویگوش منم  نداد جوابمو  زدم  صدا نهالو  یهرچ 

  ششونیات   بدتر نکه یا  نه دارن ازین  تو به  دوتا  اون الن شه ینم  شیچی ه ارامش  باش  اروم گفتیم ک  شد

 یبزن

 

 مارستانیب در م یدیرس  نهال با همزمان بعد م ین  و ساعت ک ی حدود بارمان  با زدن حرف  کمی  بعداز 

 

  باهم  نیبراهم بود  راه قه یدق چهل همش  بود  نهال  ک  یمارستانیب با  بود  توش  مینس ک  ی مارستانیب

   میدیرس

 

  ی خون موینس  ک  مارستانیب تو  می دییدو ییدوتا و  دمیبوس  شوی شونیپ  و بغلم  تو  دمشیکش  دمی د نهالو تا

 م یکرد دا یپ  پسرا  با  مارستانیب  ی گوشه

 

 سمت  رفتم منم  نهال  بغل تو کرد پرت  خودشو و سمتمون د ییدو  و شد  بلند د ید مارو تا  م ینس 
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 نهال

 

  با  پس بود  شلوغ  سرم  یلی خ امروز مارستانیب سمت  کردم حرکت  عیسر م ینس  با ی خداحافظ  از عدی

   مارستانیب سمت  روندم عجله

  تر عیسر  و بشه عمل د یبا  ک  هست یتصادف  ماریب ه ی که گفت  بهم  و شم یپ  اومد بخش  پرستار  دم یرس تا

  اتاق  رسوندم خودمو  و کردم یضدعفون و کردم عوض  لباسامو   اتاقمو رفتم ع یسر منم برسونم خودمو

  ی چاقو و  گفتم هللا بسم  و خوندم دلم  تو سوره  هی داشتم  دلهره و استرس یل یخ  یول چرا  دونمینم عمل

  کامال مارم یب حال  خداروشکر  شد تموم ک   گذشتیم عمل از  ساعت سه  حدود دیشا  برداشتم   ویجراح

  یچشما  تو  شوقو اشک ی وقت دادم شویسالمت خبر  خانوادش به  رونویب زدم عمل اتاق  از  بود خوب

   رفت در  میخستگ   واقعا دم ید خانوادش 

  باز چشممو  هی  شد بلند  در ی صدا دمید ک   بستم   کمی  چشمامو  و اتاق  تو رفتم  لباسام دراوردن بعداز

 گفتم  و کردم

 

   تو  ای ب× 

 

  گفت د ینباش خسته   بهم  و اورده برام  قهوه وانیل  هی  مارستانیب  یپرستارا  نیتر مهربون از  یکی  انا دمید

  منم کننیم  جمیپ  دمید بدم  جواب اومدم  تا  شد بلند  م یگوش زنگ  یصدا هو ی دادم جوابشو یانرژ با  منم و

   شدم  میگوش ال یخیب  و رونیب دم ییدو عیسر

   کنم کنترل خودمو بتونم  تا بستم  چشمامو  لحظه ه ی دم ید مارویب رونیب  رفتم یوقت

  دهییسا نیزم رو صورتش پوست و نیزم  بود خورده  موتور با  ک  بود ساله ۲۳ حدودا  پسر ه ی ماریب

  به  ننیبب رنیبگ عکس  ازش برن گفتم عیسر دمش ید  تا  بود ی خون و  یزخم کال پاشم و دست  و بود  شده

  ک  اتاق  تو  برگشتم  و شد  تموم ک  بودم  رکاراشیدرگ ساعت  کی حدود انهی خورده ضربه سرش

  ک  بهرادو و  مینس  ی  رفته دست  از یکال  سیم  تعداد فمی ک سمت  رفتم شد  بلند  میگوش  یصدا دوباره

   زد زنگ بهراد  مینس  به  بزنم  زنگ اومدم  تا  شد اشوب  دلم  تو  دمید

 گفتم  دمق و گرفته ی صدا ه ی با

 

 بله  ×هوم



 

  ک  حرفاش قلبم  تو  کردیم  خنجر  یکی انگار  گفتی م ک  یا  کلمه هر با  زدن حرف کرد شروع  بهراد

  چند   بهراد نداشتم  العمل عکس توان  یول دمیشنیم بهرادو یصداکردنا  نیزم خوردم دوزانو  شد تموم

  انگار من ی ول ومدین  ییصدا  گید و  شد بلند  عربدش ی صدا ندادم   جوابشو د ید ی وقت کرد صدام بار

  رفتم کردم عوض  لباسامو اومدمو  خودم به  عیسر تا  بودم وضع همون تو  قهیدق۴۰ حدود  بودم مرده

   بود  مینس  ک  ی مارستانیب سمت

   دمیرس بهراد  با  همزمان نیم چهل حدود

 کرد  بغلم  و سمتم اومد  دید  منو تا  بهراد

   دیبوس  مویشونیپ 

   مارستانیب  تو م یرفت هیثان   چند  از بعد

   کرده  کز پسرا  با  مارستانیب  ی گوشه  ک  دمید  و م ینس 

  شد قطع  نفسم کردم  حس دم ید حال  اون تو موی نس  یوقت سمتم  د ییدو و  بال  اورد سرشو  دیشن  پا  ی صدا تا

   ایلنت   نبود  ک  من ی بچه  مال خون نهمهی ا ها  نبود  ک  من ارامش مال خون  نهمهیا

  ارویبرد پسراو  سمت  رفت بهراد  دمید بغلم تو  گرفتمش محکم بغلم تو  کرد پرت خودشو مینس  یوقت

 ن یماش تو بردشون و بارمان  دست  سپرد و نولن و انی نو کردو بغل خودش

   م ینس  موندمو من فقط

  خواستم ی م منم اگ  داشت  از ین بهم  م ینس الن یول  نبود م ینس  از بهتر  خودمم حال زدیم زجه  بغلم تو  مینس

  و شدیم داغون ممینس  ارامش  همراه اونوقت رفتیم  نیب از  دشمی ام ذره  هی همون بزنم  زجه م ینس مث

 نداشتم  نوی ا تحمل من

 گفت  بهم  ک  شد  بلند م ینس  بغض  پراز ی صدا هوی  ک  بودم فکر تو ینجوریهم

 

 بود  نیماش تو  تو  بخدا...ب.. ب نهال ..نها ..ن+

 

 اروم  مینس  باش  اروم  شششی×ه

 

 یشهرباز..ش...تو  بود مونده ...موند عروسکش..ع ...نهال..ن+

 ... کنه لنتم....خدالنت.. خد

 

 م ینس  دمیم قول بهت  شه یم خوب  ارامش  باش اروم  شو ساکت  م ی×نس

 



 رم یمیم ..م یم من من... نشه...ن خوب... خو ...اگه+

 

  دلم  تو  شونم  رو گذاشت سرشو و  بشه ساکت کردم مجبورش و دمیمال  هاشو  شونه  زد حرف ک  کمی

   باشه کشنده انقد   کردمینم فک  چوقتی ه یول بودم ده ید  ادیز فضارو نیا  خودم بود  اشوب

   من سره  پشت ممینس  دمیپر جام  از من رونیب  اومد  دکترش ساعت  مین  از بعد

   گفت و کرد جفتمون  به نگاه   هی دکترش

 

 ی ول براتون متاسفم واقعا_

 

 شد  نیزم پخش  گفتو  اخدا ی  هی  دیشن  حرفو نیتاا   مینس
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 نهال

 

 فرستادم همراهشون پسراهم  خونه  فرستادم بود  ک  یهرجور بارمانو بهرادو

   بود  مینس ک   یاتاق سمت  رفتم مارستانیب  اطی ح تو زدن قدم  کم ی بعداز

  ارامشمم  گرفتم یم ارامش چهره نیاز من کردم نگاه   چهرش به  دستم تو گرفتم  دستشو و کنارش نشستم 

  مارستانیب  تخت رو بودن افتاده جفتشون الن  یول بود نیهم



  فقط  صامت و ساکت کردیم نگاه   چشمام  تو فقط  یحرف  چیه بدون کرد باز  چشماشو می نس دم ید هوی

 نداشتم   مینس  از  یکم دست منم شدیم  یپروخال چشماش

  هق یصدا هو ی هوا رفت شد  دود  مینس  نگاه با  همش ومد یم بودنم محکم  و ی قو یادعا ک  هرچقدرم

   دم ینال و زدم زجه  دلم  ته  از و  مینس  ی  نهی س رو گذاشتم  سرمو  و شد بلند هقم

 گفت  من به  رو دستشو از  کند سرمو  دید  ینجوریا  منو تا  مینس

 سالمه ارامشم  بگو  م ینس مرگ ... من مرگ   نهال...   خوبه  ارامشم بگو...  بگو  مینس  جون...جو  نهال+ 

 

× ..... 

 

 اره  خوبه ارامشم بده  جواب  نهال+

 

× ..... 

 

   ییییدینم  جوابمو  چرا  ییییلنت نهاااااال+

 

 کردنش مهار  بود  سخت  خودش زدن زدنو غ یج کرد شروع  گفت  نویا  تا

  و لب  تا  دندوناش  نیب  گذاشتم دستمو بزور  کرد تشنج بود  شده  وارد بهش ک  یعصب شوک   شدت از

  تو ختنیر می نس زدن غیج  ی صدا از پرستارا  بود  شده له  کال خودم دست  گوشت  و رهینگ  گاز و زبونش

 کردن رونیب منو  و اتاق 

   صبحم عمل به  کردم فکر امروز به  و شدم نیزم پهن اتاق  در پشت

   یموتور پسره  به

   ارامشم  به

 دکتر  ی حرفا به

  شکسته هاش  دنده چندتااز بود  خورده ک  ی ا  ضربه براثر  داره وند یپ  به از ین دخترتون گفت دکترش

   بود  کرده سوراخ قلبش و بود

 د یکش یم نفس  دستگاه  کمک با  فقط  الن من ارامش

   داشت  ازین  قلب ه ی به

  دختر  اون عضو اهدا  عمل اومد  ادمی  هوی که ندم  جواب  خواستم یم بود  مارستانیب از  خورد زنگ میگوش

   بوده امروز



   کردم حرکت  مارستانیب  سمت به  عیسر  و دادم جواب

 داره ازین  قلب به و  شدهیچ  ارامشم  که  بودن دهیفهم همه نیراد لطف  به با یتقر گهید

   بدم  انجام یخوب به  و عمل بتونم و باشه  جمع  حواسم کردم یسع

   کردمیم شروع  و قلب  عمل دیبا  و گه ید مارستانیب  هی  از بود  کرده قلب  درخواست  ی کی نیح نیهم در

   بود  مینس  ش یپ ذهنم  یول  کردم شرو و عمل بود  که یسخت هر به

 برسه  وند یپ  به که  بردن و قلب عیسر و  دادن انجام   و کاراش  هیبق و آوردم رونیب  و قلب

  ختنیر به  شرو اشکام و  خوردم سر وارید  کنار گوشه همون و رونیب  اومدم عمل اتاق  از عمل بعد

 کرد
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   کردیم  نگاه آرامش  به  شهیش  پشت از داشت  ساکت  مینس

 ومد یم چشم به  یاد یز تخت

   بود دهی خواب یبزرگ اون  به تخت  رو ک یکوچ چثه اون با  آرامش

   کشه یم طول یروز چهار  سه ه ی شه  نرمال تشیوضع و  ادیب  هوش تا بود  گفته دکتر

 م یبر که  گفتم و مینس  سمت  برگشتم

  

 شد ینم  یراض دلش  اما

  

 مش ین یبب تا  گرفتم اجازه دکتر از بود  که ی بدبخت هر با

   داخل میرفت



   هیگر ریز زد افتاد   ها دستگاه  و آرامش  به  چشمش  تا  مینس

 بغلم  تو گرفتمش

  

   ممنوع  سرش بال   نای ا و  هیگر نگفت دکتر  مگه سی×ه

 ؟  باشه  باش  آروم  کمی  پس شده یچ  کنه یم فک  ادیب  هوش بچه

 

 باشه +

 

 باهاش  زدن حرف کرد شروع   و گرفت و آرامش  دست جلو رفت

 

   کوچولوم موش شو  بلند  شه فدات  مامان ی اله+

   شو داریب  آورده برات  تو عروسک یمامان

 نه یبب  مامان کن باز و خوشگلت   یچشما

 

   گفتم  و  کردم بلندش که  کردیم ی تاب  یب یجور نیهم

 

  رونیب  می×بر

 

 کرد  مخالفت  اول

 

   رونیب ام ینم اتاق  نیا  از آرامش  بدون نه + 

 ام ینم من برو تو

 

 بود  ی ا  گهید  زیچ قرار شم  فدات  م ی×نس

 

 گفت  و بالتر  برد و صداش

 



 نهال  خورمینم  تکون آرامش  ش یپ از من+

 

   داخل م یایب زارنینم  گه ید رونیب م یبر ای ب م ی×نس

 

   امینم ام ینم  امینم من+

 

   بود  شده  خورد اعصابم

 کنم  تحمل تونستمینم  و بود  روم یاد یز یروان فشار

 گفتن یعصب لحن  با می نس  به رو پس  ارمیم  کم جا  هی  بالخره و  ادمم  منم بالخره

 

 برمتیم زور به  ای  یا یم خوش زبون با  ا ی م ی×نس

  کن ی لجباز  کم  پس ی بکن  یتونی نم ی کار چیه هوشهیب  بچه ابن که الن

   میبر  ایب

 

 نباشه  ششی پ ی کس ترسهی م شه  داریب  نه+

 

 بردمش زور  وبا  گرفتم دستشو  پس شه ینم  یراض دمی د زدم حرف ی لیخ

 

   کردیم عوض  شو یخون ی لباسا و زد یم بدنش و صورت و دست به  یآب  هی  دیبا

 

 بود  نمونده  بدنش   تو جون کال

   کردمی م سیر و راست  رو کارا  دیبا

 

   نشوندم  بود  ی ترفند هر با  نیماش تو  و  مینس

 کردم قفل درم

   آرامش  ش یپ بره  بزارم که من زدن و  کردن هیگر و زدن غیج کرد شروع   که نیماش تو نشستم 

 خت یریم اشک فقط و نگفت   یزیچ  و شد آروم دم ینم محل که د ید اما



 

  صب تا  بخوابه گفتم  و  کردم خشک و موهاش و کردم عوض  و لباساش  و حموم  بردنش  خونه  میدیرس

  خودم  با و  شدم  بلند صدا  یب  پس نداشتم  بحث ی  حوصله منم  کردن مخالفت کردم شروع  ببرمش

   بخوره دادم  و کردم حل خواب  قرص  نوشابش تو و  دادم بهش زور به  غذا کم ی بهش  بدم  غذا بردمش

  مارستانی ب رفتم  خودم شدم  مطمئن دنشیخواب کامل از  یوقت د یخواب

   خونه  سمت کردم  حرکت بعد  بودم  اونجا صب تا

 اد ینم صداش مینس  و  ختهی ر بهم خونه  دم ید که  کردم باز درو رفتم
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   نداد جواب کردم صداش یهرچ

   آرامش  اتاق  به  دمیرس  تا  گشتم رو اتاقا

 

   برده خوابش  نیزم رو و بغلش تو  گرفته و آرامش یلباسا  دمید

  خودمون  اتاق تو  بردمش و  کردم بغلش

 

   شدینم داریب  ها حال  حال  بودم  داده  بهش که  یی خوابا قرص  اون با

 

   کردم آماده   صبحونه و  کردم مرتب رو خونه

   تخت  رو نشسته دم ید کنم  صداش  که بال  رفتم



   گرفتم رو همه که کرد پرت  لگد  و مشت تونست تا  و سمتم آورد هجوم  دید  و من تا

 گفتم  شد که تر آروم

 

   مارستانیب م یبر میبخور صبحونه میبر  ایب  می×زندگ

 

   خوام ی نم صبحونه  من ببر الن و من+

 

   پاشو  پس شهی نم دوتا  حرفم  یدونی م برمتینم  ییجا  ینخور ×صبحونه

 

   داد یم قورت و خوردیم زور به  لقمه  ه ی ختی ریم که ی اشک  قطره ه ی هر با

 

   کنم تحمل بودم  مجبور اما غصش و غم از  گرفتمی م شیآت  نکه یا  با

   شدی م نابود ممینس  باختم یم و  خودم اگه من

 

   باشه  داشته جون  تا بخوره غذا  دیبا

   مارستانیب سمت  به  میکرد حرکت و  میشد  آماده شد  تموم  صبحونه بالخره

 نش ین یبب  نیتونیم  گفت دکتر که مارستانیب داخل م یرفت و م یشد اده یپ

   دیرس آرامش  وضع و سر به  کم ی و داخل  رفت  مینس

   بود سال  صد گذشتن مث ما  یبرا  اما  گذشت یم روز به روز

 

   م ینی بب و  آرامش م یبر که شه  آماده  بودم  گفته  م ینس  به بود چهارم روز صبح

 

   خورد زنگ م یگوش که  میبود  راه تو

 

 مارستانه ی×ب

 

 شده   شیزیچ  هی آرامش  حتما   خدا  ای+



  

 خت یریم اشکام  گفتن یم اونا که ی ا  کلمه هر با  برداشتم رو یگوش

 شده یچ  گفتیم ی ه مینس

 

   بود  شده  قط که  دیکش  دستم از رو یگوش

 

 کردممممم  سکته لمصب شدهی چ بگو  د  +

 

 گفتم بود  آروم شدت  به  و دیلرز  یم بغض  از  که یی صدا با

 

 بخش  برنشیم دارن خوبه  تشیوضع اومده بهوش آرامش  ×

 

   کرد یم هیگر فقط  مینس

 

   مارستانیب اط یح  داخل میدیرس

 داخل  رفت و یورود سمت د ییدو م یبر هم  با و  کنم پارک  من که  نکرد  صبر

   دمیپرس  و آرامش  اتاق  شماره و  داخل رفتم

 گرفته  و دستش  و  کنارشه م ینس دمید

   ترسمی م گهی م و کنهیم ه یگر یه ارامشم

 

   یکرد عمر نصف  رو ما که تو  کوچولوم موش شه  فدات ×مامان

 

  یبش اوب  تا  یبمون  دیبا توشولو  هی  دهیم ینش  ی مام نجایا  از تلشم یم من ببل  منو ی جون نهال  ی÷مامان

 تولوخدا  نیببل   منو خوام ینم  منو یول

 

 باشه  میری م هم  با  مینس  ی مام با  یبش  خوب باش  آروم  دخترم  ×باشه

 

   گفت ی ا  باشه  و داد تکون و سرش



 

   گه ید دیترس ی م بچه  بالخره نکنه   هیگر انقدر که کردم  اشاره  مینس  به

 ننی بب و  آرامش  تا  انیم گفتن که دادم خبر نای ا  و الیدان و بهراد  به
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 رونیب رمیم  گفتم مینس به  شد  راحت آرامش  بودن  خوب از  المیخ یوقت

  

  نی زم رو نشستم و  خوردم سر رونیب اومدم  که  اتاق در از

 برگردوند بهم  دوباره  و بچه  که  کردمیم شکر رو خدا

  

 بودم  نزاشته  هم رو پلک یحت  مدت  نیا تو

   بود  شده خون کاسه چشام

 نیماش  داخل رفتم و  شدم  بلند پس

  

  و جورم نیراد  روزه چن نیا چون  فتمیش سر  برم رم یبگ دوش  خونه  رمیم گفتم و م ینس  به زدم زنگ

   بود  دهیکش

 

   مارستانیب سمت  کردم حرکت  و گرفت دوش و رفتم

 

   نبود خودم  به  حواسم روز چن  نیا تو اصن



 ش یعاد روال به  برگرده مون ی زندگ تا شه  خوب  زود آرامش  و ادی درن پا از م ینس که بود  نیا مهم

 

 داخل  رفتم و  شدم اده یپ  مارستانمیب  اطیح  تو دم ید که  بودم فکر تو ینجوریهم

   وقت چن  نیا  بابت کردم تشکر ازش و  کردم صحبت نیراد با کمی

 

   بخش  داخل رفتم و دم یپوش و روپوش

   م یداشت ی تصادف ی ضایمر شدت به امروز

   بچه  و جوون  و ریپ از

   رهیم  یاهیس داره چشمام دم ید که  اتاق داخل  رفتم  و کردم ی دگیرس همه به

   رفتم حال از  نداده داده  شو  جواب داخل ادی ب که  زد در یکی

 

  وصله  بهم سرم و  سرمه بال  نیراد  دمید  کردم باز که  چشم

   بود  مونده  گهی د کمی

 بره   تا  کردم شیراه و  کردم یعذرخواه ازش بازم

  آرامش  مارستانهیب سمت  رفتم کردم عوض  و لباسام  شد  که تموم

 

 داخل  رفتم و کردم  حفظ و چهرم حال  نیا با  ی ول وارید  گچه مثه رنگم  و بود  خون کاسه چشام

   داخلن پسرا دمید

  داد یم نشون بهش  یگوش داخل از  یچ ه ی و بود آرامش  کنار تخت  رو طونی ش و شر معمول طبق  ایبرد

   دنیخند یم و

  کنار الم یدان   مینس با صحبت حال در بارمانم  و بهراد  و بودن آرامش  شیپ  تخت  اونور  انمینو و نولن

   بود  پنجره

   دمیبوس  و چهارتاشون هر ه یشونیپ  رفتم بستم و در و  کردم سالم

 

   کردم بغلش و زدم  حالیب  لبخند  هی  و مینس  سمت  برگشتم

   بودن مشغول هم  ها بچه میکرد صحبت و  مینشست  و دادم دست  الم یدان   و بهراد  و بارمان با

 

   رفت فرو شتری ب بارمان بغل  تو و نییپا انداخت   و سرش که کجاست  انیبرا دم یپرس  بهراد از



 اد یم نهی بب  و اون مادرش ش یپ  رفته که گفت  گوشم دم آروم  مینس

 شدم  ره یخ نیزم به  گفتم اهان هی

  کمی ما تا برنیم خودشون با پسرارو ک  گفتن بارمان بهرادو تموم مالقات  وقت  ساعت م ین حدود  بعداز

 مونم یم  ارامش  شیپ من خونه بره  مینس  با  بهتره  خستس   نهال گفت المیدان میش روال

  ینی بینم  داره ازین بهت  نهال  ک  زد تشر بهش  الیدان مونهیم  ارامش  شیپ  ک  کنه مخالفت  اومد  تا  مینس

  روشو و رنگ

 گفت  باشه   هی نو ییپا  انداخت  سرشو  ممینس

 رونیب می زد مارستانیب  از و م یکرد یخدافظ  همه با  قهی دق ده از بعد
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 م ینس

 

 خوبه  بچم   حال ک  خوشحالم   یلی خ ی ول واسم گذشت هزارسال ی اندازه   به  هفته هی نیا

 گفتم  بهش  پس  شهیم  هوشیب ی خستگ  از داره  دم ید ک  نیماش  سمت  میرفتیم  نهال با  ینجوریهم

 

   کن در یخستگ کم ی تو  رونمیم  نویماش من+

 

 کنم  یرانندگ من که  کرده قانعش زور به  بعدش  یول شد  مانع  اولش



  گوش اد یز اهنگ  کال بود عادتم  گذاشتم می مال اهنگ ه ی حرکت  قهیدق  دو از  بعد و  نیماش تو  مینشست 

  شه یهم که  ارامش ی پتو  و دمیبوس  گونشو سمتشو رفتم  برده  خوابش  دمید  ک  کردم نگاه نهال به  دادمیم

 روش انداختم   و بود  نیماش تو

 

  داریب  نهالو و خونه  رفتم یم اگ  چون گشتم یم  شهر تو  یالک ینجوریهم بود غروب ش یش حدودا  ساعت

  ینجوریهم گرفتم  میتصم  پس مونه یم داریب  شب  فردا خوده  تا  و خوابه ی نم گید  بودم  مطمئن کردمیم

 بخوابه  بتونه کم ی نهال  تا  بچرخم  شهر تو  یالک

 

 گفتم و  کردم داریب  و نهال  ک  بود شب  ازدهی  کینزد ساعت

   بخور  شام  و پاش+

 

 گفت  بهم نهال  دم ید نیماش تو برگشتم  دمو یخر برگر دوتا رفتم خودم

 

   دمیخواب  ساعته  چند  من م ی×نس

 

   گفتم دستشو دادم برگرو

 

 چطور؟   ساعت پنج+

 

 گفت

 شهر  تو  یدیچرخ  ی الک  ساعت ×پنج

 

   گفتم  

 

 ی د یخوابی نم گه ید خونه  رفتم یم اگه  چون اره+

 

 گفت  اروم ی صدا با اونم

 

 نطور ی ا ×که



 

 خونه   میبر بخور غذاتو نطوریهم قا یدق  بله+

 

  کردم  حرکت و کردم روشن نوی ماش و  شد تموم غذامون ک  یوقت تا  نشد  بدل ردو نمونیب  یحرف گید

 برد   خوابش نیماش یخوردنا تکون با  نهال و  گذاشتم م یمال اهنگ هی  دوباره خونه  سمت

  از خونه  م یدیرس  بود شده  شب  کی ساعت که  بعد ساعت  سه  قای دق می بود شده  دور خونه  از ی لیخ

   خونه  میبر  گفتم و کردم داریب  نهالو  پس بودم  مردن به رو ی خستگ

   گفت  بود  شده  تر سرحال ی کل قبل از که نهال

 

   ×باشه

 

   خونه  داخل م یرفت مویکرد حرکت  خونه  سمت باهم

  که گفتم  موندم بغلش  تو  کمی  و دادم  نهال  به یی چا  وانیل ه ی قبلش   داشتم  گرم اب دوش  هی  به ازی ن واقعا

   نه یبی م لمیف کم ی باشه  گفت  اونم  رمیبگ  دوش رمیم

 

 حموم  سمت  رفتم و  گفتم اروم باشه هی
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   مینس

 

   زدم اسی  گل اسانس توش  کردم  اب از  پر و  وان و دراوردم دونه  دونه  لباسامو

 داد یم ارامش  بهم  بودم  بود نیا  عاشق

   دم یکش دراز و  وان تو رفتم  شد  پر وان یوقت

 خوندم یم اهنگ  خودم  برا  و بودم  بسته چشمامو

 

  و  زد چشمک ه ی ک  کردم نگاهش  حرف ی ب تو  اومد  نهال و شد  بلند   در یصدا  دمید  گذشت ک  کمی 

  با  اونم  نشو یس  به بودم  داده  ه یتک سرمو سرم پشت  نشست   خودش و  داد هول جلو  به  منو وان تو اومد

   کرد یم یباز موهام

 

 گردنم  رو د یکش لبشو    گوشم پشت  زد موهامو اروم  گردنمو سمت  برد اروم  دستشو گذشت که کمی

 

   زد  پچ گوشم دم

 

 هوم  نکردم کبود  و پوست  نیا  من که وقته  چن ×اوم

 

   دیکش یم و  گرفت لباش نیب  گردنمو پوست  هوی بعد

  چشمام  تو و  خودش سمت  برگردوند منو شد تموم  طاقتش   یوقت و کرد  تکرار کارشو بار  چند از  شتریب

   کرد نگاه

 

 دمش یبوسی م اروم و لباش   سمت رفتم

   باهام کردن یهمراه کرد شروع  اونم

   دهنم تو دم یکش زبونشو



   شد  بلند  نهال ی  ناله یصدا

 

  نسبتا  فشار هی هاش  نهی س به  دمیرس یوقت دادمیم حرکت  بدنش کل رو دستمو دمشیبوسیم که همزمان

   شد  تر  بلند نهال  ی  ناله یصدا  و دادم محکم

 

  مکث  نشی س ی  قفسه رو و بدنش  قسمت  تمام رو دم یکشیم لبمو اروم اروم  دمشیبوسیم ینجوریهم

 دادم  انجام نشی س ی  قفسه کل رو کارمو نیا زدم  محکم مک هی و کردم

 

   شدن دهی مک یجا  از  بود شده  پر  نشیس رو

  از  چشمامش  شدم رو روبه  نهال خمار ی   ناله یصدا  با ک  روشون دم یکش دستمو کارم از یراض

 داره نگهشون باز تونستینم  و بود  شده  خمار خمار  شهوت شدت

 

  شروع  اروم و صش.ک  رو دم یکش دستمو لبشو سمت  کردم حمله  دوباره  پس  بودم  نهال از بدتر  خودمم

 باشه  راحت  تا  کردم ول لباشو پس  بود  شده  بلند    نهال  یآها  و ناله ی صدا دنیمال  به کردم

 نداشتم   ازش یکم دست  منم  که هرچند
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 دادم  حرکت صش.ک  رو اروم  اروم دستمو

   کرد نگاه بهم  خمار ی چشما  با نهال

  ی  ناله یصدا  کردن جلو عقب کردم شروع  سوراخشو  تو  کردم فرو نصفه  نا  فاکمو انگشت اروم

 شد  بلند  ارومش



  رونیب  دم یکش انگشتمو

   دستم کردن جلو  عقب با شد همزمان اخش  یصدا  ک  داخلش  بردم  باهم همزمان انگشتمو دوتا  بار نیا 

 توش  کردم فرو انگشتمو چهارتا  همزمان و دراوردم دستمو دوباره نیم هی  از بعد

   نبود  خودش دست  واقعا  حالش شهوت  شدت  از نهال 

 نداشتم   یخوش  حال منم

  کصش تو انگشتام  زدن ضربه اروم  اروم کردم شروع  پس 

 

 کن  تمومش اهههه  یلنت م ی×نس

 

 شده یچ  من یسکس جوووون+

 

 اههه   رمیمیم دارم کن تمومش م ی×نس

 

   باش اروم  عشقم باشه+

 

  ارضا دستم   تو بلند   اهه ه ی با  نهال  تا دادم  ادامه کارمو قهی دق چند  از  شتری ب د یشا حرف  نیا زدن بعداز

 خماره  خماره  یخستگ شدت  از  چشماش دمی د و شد

   بهش و  گرفتم لباش  از  کام هی لباشو   سمت رفتم  اروم پس

   گفتم

 

  رونیب  میبر  میریبگ  دوش و راب یز میبر  پاشو+

 

  ی چشما با  بودم  نهال ریز ک  بودم من نیا  حال  کرد عوض  جاهامونو  چرخش  هی با  و نکرد  یتوجه

  گذاشت  و نمی س نوک  و  نمیس  دور د یکش یدوران زبونشو  نمویس  سمت  برد لبشو ک  کردم  نگاهش خمار

 دهنش

  تا  سه  باهم همزمان و کرد شتریب سرعتشو  بده  حالم   انقد د ید تا  نهالم   نبود  خودم دست  گید  نالم و  اه 

   توم  کرد فرو انگشتشو

  دستشو ک  ینجوریهم صم.ک  تو  دستش دادن حرکت کرد شروع  ک  زدم اروم  غیج  هی درد  شدت از

   گفت یم و  خوردیم نمم یس  دادیم حرکت صم.ک  تو



 

   کنهیم باز  جا الن تر  آروم سی×ه

  

  نهالم شدم  ارضا دستش   تو ظ یغل اهه  هی  با که کرد  تر تند هاشو ضربه شدت  قهیدق  چند گذشت از بعد

 د یبوس  لبامو اومد  و کرد ول نمویس

  میری بگ  دوش م یرفت می پاشد  نکهی ا تا  م یبود هم  بغل تو  قهیدق  چند

  رونیب م یرفت و  میگرفت دوش  عیسر پس  میبود  خسته جفتمون

   شد بلند نهال  داد  ی صدا که  تخت  رو کردم پرت حوله  همون با خودمو من

 

  خوب و  موهات اولم نمی بب  بپوش  لباس پاشو  ی بگرد حوله  با  ی ندار حق   بهت نگفتم  صدبار م ییییییی×نس

   بپوش  لباس   بعد ینخور سرما  تا کن خوش

 

 خوبه  کن ولش ندارم  حال نهال جون+

 

 نکن  یعصب منو پاشو م ی×نس

 

   ادیم  خوابم کن ولم عشقم ام ینم  نوچ+

 

 گفت  بهم  باسنمو رو زد یلی س ه ی و کرد باز دورم از رو حوله  و  سمتم  اومد و نطوریا  که گفت

 

 ی نزن حرف  حرفم رو شهیم  تی حال  بغلم تو  یدیخواب   ینجوریهم صب خود  تا  ی×وقت

 

 گفتم  دهیکش حالت   هی با  منم

 

   یناراض یگوربابا یراض تو یراض من جووووووون+

 روم  شد  پرت ک  دمیکش و گرفتم  دستشو چشمک هی  با 

  بودم بغلش  تو  ک  ینجوری هم داد فشارم تونستی م ک  ییجا تا  و  بغلش  تو گرفتم  نکردو ینامرد اونم

 شدم   هوشیب ی خستگ از  نشدمو ی زیچ ی  متوجه
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 بهراد

 

  خونه م یرفت دراومد  یآشفتگ از هممون یزندگ گه ید و با یتقر شد  تموم آرامش  انیجر  از نکهیا  از بعد

  هامون

  حواسم اما رونیب  دم یپر نیماش از و کرد گل  طنتمیش  که بود  حرکت حال  در نیماش  هنوز مید یرس تا

   توش رفتم  کله با  و  دمیند  و درخت  و نبود

   نشد م یزیچ بود  کم پرشم  سرعت چون یول

   بود  یزخم ریش  ه ی از رفتن در الن چاره  راه  تنها

   ی زخم ببر رمینگ  لش یتحو ادیز حال 

   خوندم ی م اهنگ  و زدمیم حرف  داشتم ینجوریهم

   من رو مهینس  اثرات  نم یا

  کرده مبتال  خودش ه یشفت به  منم ده یم قر  و خونهی م اهنگ یه

   جلوم  افتاده  یکی  هیسا  دمی د که دم یکش دست کردن فکر از  حال هر به

 پشتمه  بارمان دم ید که  دمیکش  بلند غ یج ه ی ترس از

 

 کنم یم سکته  من ی ایم  هوی یگینم یعوض*

  

   شد تا  چهار  چشاش

 

   من؟ اونم   ؟ یعوض بهراد=

   داره از ین ت یترب کم ی به  پسرم کنم فک

   ی رفت در دستم از ی ا خورده  و هفته  هی  نیا  تو قشنگ کنم عرض  چه  که کمی

   امیب  تا  اتاق  تو برو حال 

 



   کردم کج اتاق سمت  و راهم  دهیترس

   اومد سرم  پشت اونم

   گفتم و سمتش برگشتم

 

 نه  ه یتنب الن  توروخدا بارمان*

 

   تمام گه یم ت یدد  که یهرچ ی کنینم  فیتکل نییتع من ی برا تو=

 

   ارمیب  نه تونستم ینم  که گفت یجد  انقدر و آخر تمام

 

   بره ینم حساب   من از گه ید نه یبب حالت  نیا تو  رو ما گرده یبرم ی ک انیبرا دونم ینم من بارمان*

 

   کرد قفل و در  شد بلند 

 

 ه یچ  بهونت  گهید الن=

 

 کنم  کاری چ و دادام  خب*

 

 ه؟ یچ  هتیتب  ی دونیم مگه=
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 کردم زمزمه یآروم نه

   اومد  صداش که  نییپا  انداختم و سرم  فقط پس ده یم انجام  و خودش  کار بالخره دونستمیم خوب من

 

   ها یدی نم گوش حرف  چرا ی نداد انجام  و کارم که هنوزم=

 

   هوا  دمیپر  متر سه  که دی کش داد  نیهمچ  و آخر ها

   نزدم باکسرم  به  دست ی ول دراوردم و  لباسام کرده هول و  تند  تند

 

   شه  تر جذاب هت یتنب ی گذاشت ای ی اوردین  درش که اد ینم حساب   به لباس   جز باکسر دایجد=

 

 گفت  و زد داد  اما  ارمیب  درش که  سمتش  رفت دستم

 

  به  رو من به  پشت و برگرد حال   ارمیب در  خودم  خوامیم و اون  یدونیم  خودت ی بزن بهش  دست=

   برنگرد  نگفتم  تا  ستای وا وارید

 

   دادم انجام  خواست که رو یکار همون

   ومدیم بال   یسخت به  نفسم و  سراغم بود  اومده  هم با  جانیه و ترس

   کنه همینتب خواد یم  نکهی ا جانیه

   بود  شتری ب هیچجور هینتب   اون نکهیا  ترس اما

   بودم  نشده  ه یتنب بود  ماه هی کینزد

  انمی برا که  بهتر هم یتنب ی برا الن از یفرصت چه  و بود  عاشقانه  فقط   انیبرا خاطر به  هامون رابطه

 کرد یم هم یتنب راحت الیخ  با بارمان و نبود خونه

 شدم  جم خودم  تو و دم یشن گوشم کنار و صداش  که زدمیم  حرف خودم  با  داشتم ینجوریهم

 



  کاریچ  دی با و  ادب  یب پسر نیا  ما حال   شه تی ترب  دیبا که م یدار ادب  ی ب پسر  آقا  هی  نجای ا  ما خب خب=

 م یکن

 

   کردم یم نگاش داشتم  منم و  گرفت متفکر حالت کمی

   بال  د یکش و  گرفت باکسرم  پشت  از هوی که

 داشت  درد ی لیخ

   ومد یم فشار خمام.ت  به  داشت

   کردن هیگر و زدن داد کردم شرو و  نکردم تحمل گهید

 

   دارهههه درد  بسه بارمان*

 

   شد  بلند صداش و  خوردم ازش که  یدهن  تو با  بود  یمساو حرفم شدن تموم

 

 ییییی د یفهم خوامممممی م و التماست  و  ناله یصدا  فقط الن من=

 

 ... بار  تر آروم  کمی  کنمی م خواهش بارمان*

 

   شد پاره  لبم  گوشه  که بهم  زد تر محکم  رو یبعد  ی دهن تو و  بزنم مو  حرف نزاشت

 

   ی کنیم  صدا اسم به  و من ستی ن انی برا گه ید که الن  یدد  و نه بارمان=

 

   گفتم آروم

 

   دیببخش *

 

   تر بلند   دمینشن =

 

   دیببخش *



 

   بود آروم  یلی خ خوردمت  گوه یصدا=

 

   رفته ادت ی رو ی چ همه نبودم  سرت بال  روز چن

 باهم  م یکنی م یادآوری همشو امروز نداره اشکال یول
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  بارمان

 

  شو دست  که شد  خارج  لبهاش   نیب از یزیر  آخ که  آوردم دردش و  برداشتم باکسرش دنیکش از دست

   ادین  در صداش  گهید  تا برد دهنش  جلو

   کنم هشیتنب   که آوردم و  لیوسا بود  وارید  به رو که یهمونجور

 

   مستر و یدد  منم و بود  ویاسل تلی ل ه ی بهراد

   د یکش طول  هم با  می ش راحت کم ی تا  اما  می داشت خبر  هم زیچ  همه از مونییآشنا  لیاوا

  به  وقتم چیه و  ارمیب دست  به  و اعتمادش  بودم کرده  یسع من و  شدیم  راحت دیبا بهراد  که البته 

   زدمینم  ضربه اعتمادش

   بود بند   جونش به   جونم  و داشتم  دوسش واقعا  ام اس  یای دن از  خارج چون

   بستم پشت به  دستبند با  و دستاش و  گذاشتم تخت  رو و لیوسا

 



   کردی م آروم و من و بود  ی ملود نیبهتر جانیه و  ترس یرو از  نفساش یصدا

   زدم مه یخ روش خودم  و تخت رو کردم پرتش

   کردم بدنش کینزد  و برداشتم و وارتنبرگ  چرخ

   داشت  لذتم   بده تونستیم که  یدرد بر  عالوه لهی وس نیا

 

 د یچی پیم خودش  به لذت  و  درد از اون  و دمیکش یم اون  با  نشیس دور

   رفتمیم نشی س نوک  رو دوباره  و ومدم یم نافش یرو تا اون با

   دمیرس  رشی.ک  کالهک به  تا تر نییپا اومدم  ینجوریهم

   بود دراومده  اشکش که دادم  انجام  رو ی برگشت و رفت ر یمس نیا  انقدر

 

 بارمانننننن کنم یم  خواهش...خوا ...  آه کنمممممیم خواهش*

 

   زدم  هاش نهی س رو و برداشتم  رو یا  رشته نه شالق 

 

   بارمان ی گفت باز=

 

 ههه...آ ..آه ...  یدد کردم...   کر... غلط*

 

   گردوندمی م برش و  بردمشیم ارضا مرز تا

   و لذت  هم  خواستمیم براش  و درد هم من

 کردم  تکرار  و کارم نیهم برا

   ستهیوا پاهاش  رو گفتم  بهش

   تونست ی نم شهوت  شدت  از اما

  یکارا که  گفتمیم بهش  و زدمیم  شالق و دم یچرخی م دورش من و ستادیوا  بود  که یسخت هر به

   بگه  و اشتباهش 

   کرد یم هیگر و  گفتی م رو همه اونم

   خواستم ینم و  نیا من اما  شه  ارضا بزارم  گفتیم



  بردمش ارضا مرز تا  کردم کردنش نییپا و  بال  به  شروع  و آلتش   رو گذاشتم و دستم  و کینزد رفتم

   شه  ارضا نزاشتم   و گذاشتم  کالهکش ی جلو  و دستم اما

 نه یبب وضع نیا تو  و اون  و ادی ب انیبرا  دم یترسیم چون  بود شیکاف  ه یتنب گهید

   حموم  سمت بردمش

   آورد ی نم بال   و نمی س رو بود  گذاشته و سرش

 

   شم ارضا  ینزاشت چرا  یدد*

 

   رو زا یچ ی سر هی  رهیبگ  ادی  دیبا  کوچولوم=

 ی داد ینم گوش حرف  که ی ش ارضا زاشتم یم  اگه ه یتنب ی گیم یدار خودتم

 

  رونیب  میاومد  و م یگرفت دوش بالخره

   بود نشده ارضا هنوز چون  گرفتیم درد  کمرش رفتیم که راه

   میبپوش  تر  زود لباسامونو م یکرد یسع جفتمون حال دره ی صدا با

 رون یب  می رفت و دم یپوش لباس   خودم  بعد کردم  کمک و بهراد اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part42 

 

 نهال

 

   شدم  داریب ومد یم اتاق  تو که  ینور با صب

 

   کردی م ینی سنگ نمی س یرو ی چ هی

   ارامشه  دم ید که  کردم باز  آروم و چشمم  هی

 کردم م ینس  و خودم  تهیوضع به  نگاه هی

 

   نکرد  گوش اتاقا تو انی م ها  بچه میبپوش   لباس  گفتم بهش  یه گرفتمی م شیآت  داشتم 

 

   زنهیم ک یم منو ی  نه یس  داره پستونک   یجا به  دمید  که کردم تر  بلند و سرم

 

   رفتم  صدقش قربون یکل دلم  تو

   شه  داریب  بخورم  تکون ومدین  دلم

 

   دادمیم انجام  هم رو کارا  دیبا  اما

   کردم تنم  لباس  و  شدم بلند  بود  بغلم تو  آرامش که  یهمونجور واشی

 

  زدن ک یم به  کرد شرو دوباره  اما کرد  نق  نق کمی

 

    ذاشتینم جفتمون تن به  سر کال  د یدیم رو صحنه  نیا  مینس  اگه

   نکرد  قبول مینخواب  ینجوری ا گفتم  خودشه ره یتقص یول

 



 کنم  ی کش منت یکل دیبا  و ندازه یم  راه جنگ  ببره  بو  و شه  داریب  دونمیم

 

  فشارشون و  باشن بغلش  تو عروسکاش خوردن  پستونک ای خوردن  ریش موقعه  داشت عادت آرامش

   بده

 

   دادیم فشار و من نهی س داشت   کوچولوش یدستا  حال  اما

 

   کردم جداش خودم  از ی ول کنم دارشیب  ومدین  دلم

   تختش رو خوابوندمش  و  دهنش تو  گذاشتم پستونکش  که زد یم کیم رو هوا  داشت

 

   دم یچ  زیم رو کردم آماده رو صبحونه

 کردم  نگاه و ساعت

   مارستانیب سمت  به  افتادم   راه و  شدم  آماده  تند تند شد یم رمید الن  خدا یوا

 

   گهیم  بودم مطمئن یول نگه بهش ی زیچ آرامش  شه یم بلند   که م ینس کردم یم دعا  دعا فقط

 

   اتاقم تو  رفتم و کردم یپرس   احوال  و سالم پرستارا  و  همکارا با  مارستانیب  دمیرس

 

 کنم  زیتجو مارامیب برا  ییدارو چه  دیبا نمی بب  تا  دمید یم رو ها پرونده
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 م ینس

 

   داشتم یبد ته یوضع یلی خ و  رفته کنار روم از مالفه دمید  شدم  داریب

   بودم  لخت  لخته کال

 کار سر  رفته نهال  دمید  که برگشتم

   بهش  کردمیم یدگیرس  رفتم یم دیبا  داشتم  پرونده امروز  منم سرم  تو زدم  دونه هی

   م یپوش  لباس  تند تند و شدم  بلند 

   وارید تو خورد و  شد باز  یبد  ی باصدا در  که شدمیم حاضر داشتم 

   داخل اومد غر غر با آرامش  دم ید که  کردم نگاه هی

  شهی م اخالق بد نهال مث  درست شد یم تر  جذاب کردیم  اخم

 

 صب اوله   خورده شو  سالم  که بشم  کوچولوم  خانوم قربون+

 

 نته یا  شوم خوابالوعه  ینش  یمام شهله  الن نته یا  دوم شالم   نتهی ا ÷اول

 

   گفت و  کرد فکر کمی

 

   دم یم بهت  بعدا ادش ینم ادم ی شو  ÷شه

 

   گفتم که کرد اخم  دوباره

 

   ناراحته من ی کوچولو فندوق شدهیچ+

 



   ته  نشودمش ÷للحت

 

   همه تو  اخمات چرا  پس+

 

   میعشب  نهال ی مامان ÷از

 

   دخترم چرا+

 

 دادش   پشتونک  بهم  بخولم کامل شوی میم ÷نداشت 

 

   گفتم  و  هم تو  رفت اخمام

 

  ی کل که  بدم بهتون هم صبحونه  کنم  شونه و  موهات و  بشورم و صورتت و  دست م یبر ا یب شما  حال +

   شده  رم ید و دارم کار

 

   امی ب تا  آشپزخونه سمت  بره  گفتم آرامش  به و  دادم انجام رو کارا  و میرفت

   پسرا  اتاق  سمت  رفتم و  شدم آماده   منم و رفت اون

 

   نیدیخواب ی لیخ  نییبدو  نیش داریب ا یبرد نولن انینو+

   نیبرس  کاراتون به  کمی  نیپاش

 

 ز یم سز اومدن کاراشون دادن انجام  بعد  و شدن بلند 
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 بزنه  دست  بهش نداره  حق یکس خودم جز  بودم گفته  زدم یم حرف نهال  با  دیبا

   شده  ینجوریا  که  هم حال  ها  بچه یحت

 

   ها پرونده سر برم  بود بهتر اول یول

   خونه  ومدینم  و بود غروب تا فتشیش نهال

   نا یا  بهراد  شیپ  ارامشم  و باشگاه   ذاشتمیم  رو پسرا  دیبا

   دفترم سمت رفتم  و رسوندم رو ها  بچه عیسر و  کردم حرکت پس

 

 شدم  پرونده رو کار مشغول

   کردمی م کار روش دقت  با د یبا  و بود  قتل پرونده

 باشه  ی پل م یمال کیموز دیبا خوامیم دقت  که هم یزمان

 

   داشتم  نهال سمت از که ی پاسخ یب  یها تماس  و  بود رفته  در دستم از ساعت

   ندادم و جوابش   و نبوده حواسم  که بهتر همون

   کردم آماده رو پرونده  و دادگاه رفتم یم دی با فردا

   کردم مرتبش بود ده یرس دستم   به تازه  مدارکم یسر هی

 

 نهال  مارستانهیب سمت  رفتم  و دادم سامون و سر  و دفتر 

   کنم پارک   تر نییپا  شدم  مجبور نبود پارک   جا  مارستانیب  یجلو

 

  دم ید  و نیراد همسره  ا ما که  مارستانیب  داخله رفتمیم داشتم 

   نبود  ششیپ  حواسم  اما  زد یم حرف باهام

 دادم ی م تکون و سرم  فقط



 

   رمیبگ  و  حالش و نهال  به برسم  بودم  منتظر

 باشه  ی ا گه ید کسه  مال د ینبا  منه مال  که یزیچ

 

   اتاقش در پشت دم یرس ی معطل و یپرس احوال   یکل بعده  و  داخل رفتم

 خونه  ومد یم شدیم حاضر الن دی با که  اون بود  بیعج نبود  اما  کردم باز درو
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 نهال

 

   خورد زنگ م یگوش دم ید و دادم انجام  کامل کارامو و  کردم تیزیو مارامو یب ک  نیبعداز

 

   دادن جواب واسه بودم  دل دو رانه یا شماره دم ید ی ول زنهیم  زنگ ک  مهینس کردم فک  سمتش رفتم

 

   شد  قطع تا  کردم معطل  انقدر

 ی گوش تو  دیچی پ داداشم یصدا ک  دادم   جواب  یدل دو با خورد زنگ دوباره

 

 نیداد رویحق  منه  جواب خانوم نیداد افتخار خانوم  نهال  به به٪

 



   تو.. ×ت

 

 ترسه ی م و رهیگی م  لکنت داداشش با زدن حرف  واسه مگه ادم زمیعز او٪

 

  یذارینم  چرا  یخوایم ی چ ی لنت  ها جونم  از ی خوایم  یچ اره  ی باش طانیش  یتو ادم  اون  اگ  ×اره

 کنم  مویزندگ

 

 واست  کنم روشن و ق یحقا ی سر هی  اومدم م یبر باهم  شو  ادهیپ  سایوا٪

 

   ی قیحقا  چ  ی گیم ی چ ها تو  یگی م ی×چ

 

  ناله و اه  لم یف  بوده  همه ریز ک  جندس  ه ی نکهیا  ستین  ش یب ی پول ی  هرزه هی جونت  م ینس  نکهیا٪

 شده  پخش  همه ریز کردنش

 

 هااااا  یزیریم  بهم  ارامشمو  چرا شووووو خفه  یعوض شووو ×خفهههه

 

 ......٪ 

 

   ی لنت  یزنینم  حرف ×چرا

 

 د یچ یپ  گوشم تو  بوق  یصدا هوی حرف نیا  زدن از بعد

 

 بود دنیترک مرز در سرم دیلرزی م  تیعصبان شدت  از  بدنم کل
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   بهراد

 

   ینی بب وضع نیا  تو و  من انیبرا نداشتم دوست  اصن رفت لحظه   هی  نفسم اومد  که در یصدا

   بود ده ید رابطه حال در و بارمان  و من ادیز ی کیکوچ تو  که هرچند

 

   می دار یام  اس  رابطه نهی بب  نداشتم  دوست الن یول

   نکنه شک  انیبرا تا  دادم یم نشون و شاد  شهی هم  بهراده  دیبا من اما  کردیم درد  نای ا و  شالقا یجا هنوز

 

   نداشتم  دوست و  نیا اصن من و  مادرش شیپ  بود رفته

 

  براش  نکهی ا با  داشت  دوست و اون  انیبرا چون  گشت یبرم ناراحت ی لیخ  ششی پ رفتیم  که ییزمانا

   دادیم شکنجه و انیبرا  سردش رفتاره  با  اون اما بود  نکرده یمادر

 

   نهی بیم  ضربه داره ش ینوجوون دورانه تو بچش  د یدینم  و بود  خودش حال  و عشق  یپ همش

  تا  ای بود  خور مفت  ی  کهیمرت اون  با دعوا  نشونه   که بود  یزخم ا ی ومدیم  یلنت ی  خونه اون  از یوقت

   ومدیدرنم  اتاقش تو از روز چن

 

   کنه صحبت  باهامون اد یز زاشتینم و گشتیبرم زبونش لکنت زدیم حرف باهامون  که هم یزمان

   کردمیم  نگاه بود  اومده  سرش که یی بال به  عذاب با  د یبا یسر هر

   بود  متنفر داد  و  دعوا از و  بود گرفته  لکنت انیبرا یا  حادثه ه ی یط

 

   نییپا برم  رفتم تخت  رو از  شدم بلند بالخره

 بغلم  تو  کرد پرت مبل رو از و خودش  شتاب با  انیبرا  که دم یرس ی آخر ی  پله به

  کردن هیگر کرد شروع 



 

   دادمیم  ماساژ شو کمر پشت  فقط  شه ی خال  تا  زدمینم یحرف چیه

 

 با ... با&

 

   پسرم جانم *

 

   آورد ای دن...  منو...من را...چ ... چرا&

 

 بده  ادامه تا  گفتم ینم  یچیه
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   زدیم حرف  و کردیم  هیگر داشت ینجوریهم

 

   بگووووو ی زیچ ه ی بابا&

   شم آروم  بزار بگو

 

   کردم  نگاش  و برداشتم  نمیس  رو از و سرش

   کردمیم پاک   و اشکاش دستام  با  که ینطوریهم



   اوردیم  بچه سر  رو بال نیا  یسر هر که کردم یم لعنت  و زن اون دلم  تو

 

   شهی م نیهم یسر  هر یدونیم یشناخت   و مادرت مدت  نیا تو  گه ید تو من زیعز من پسر*

   دارن ی سخت یزندگ تو همه

   یبجنگ باهاشون و یش بزرگ  ی سخت با  دیبا  هم تو

 

 خواممممم ینم....   خوامینم  یسخت من بابا&

 

  کردن هیگر کرد شروع  و نم یس  رو گذاشت و سرش دوباره

   دمیپرس ازش  خودم پس  شه ینم آروم  نگه  شو حرف تا  دونستم یم

 

   انیبرا  یناراحت  انقدر  که شده یچ*

 

   کرد باز ی کی زدم  و در خونه  دمه رفتم  بابا&

   ومدیم اهنگ  صدا  و بود شلوغ  خونه

   رونیب ام یم شه  تموم که  شونیمهمون اتاق  تو  رمیم گفتم

 

   شدیچ  بعدش  خب*

 

 بزنننننن  دست  بهم خواستنیم سرم  ختنیر ی لش یسر ه ی بابا&

 

   شد  تر دی شد هاش هیگر

   شدمیم تر قرمز من اما

   کنم کنترل و خودم  تونستمینم  گهید

 

   انیبرا  زدم دست  بهت*

 



   ختیریم اشک فقط بده  جوابمو نداشت  جون

 

   زدننننن دست  بهت  گمیم*

 

   نهههههه  نه نه&

   سرگردونم ابونا یخ  تو  شبید  از رفتم در

 اددددددینم  در صدام  اما  بزنم داد   خوامی م شمی م خفه دارم بابا

 

   د یخواب ی م دیبا

   شدیم داغون کردیم مرور رو اتفاقا اون  و موند  یم داریب اگه  کردی م استراحت  دیبا

   آوردم  آرامبخش و آب  وانیل  ه ی شدم بلمد

   خورد و دادم  بهش

 خوابوندمش  تختش  رو و  بردمش اتاقش   تو و کردم کمکش
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  نهال

 

  یی بال و نگرفته  دامنو جنون  نیا تا  سرم  به بخوره  هوا کم ی تا  رونیب زدم اتاقم   از خوردمو اب  وانیل  هی

 اوردمین  برادرم  و مینس  خودمو سر

 

 همه  تو اخماش   و رهیم راه  داره اتاق  تو م ینس  دمید  ک  اتاق داخل  برگشتم  بعد  دقه  چند

 

  بودو پرو خب  ی ول کرد تعجب  رفتم  هم تو ی اخما  از  کرد نگاهم و بال   اورد سرشو د یشن که پا  یصدا

 نداد  نشون رفتارش تو  نویا

 

 زدم تشر  بهش  معموله حد  از  تر باز  یلی خ لباساش  دمید

 

   یندار لباسارو مدل نیا  دنیپوش  حق نگفتم  بهت  صدبار باز ی دیپوش  هیچ  نای×ا

 

 گفت  و رفت بهم  تپل  ی غره چشم  هی

 

 ش یا  دراوردم کتمو الن اونم ک  بازه  تاپم تازشم  بودم  نیهم شهیهم من نهال  وااااا+ 

 

  ندارم  حوصله خونه  میبر  بپوش  کتتو پاشو ادم   بچه مث ندارم  اعصاب  نکنا شیا  ش یا من واسه  م ی×نس

 کنم  بحث

 

  اعصاب  هیبق برا بود  نیهم گید یکی دهن ذاشتمی م نمویس  منم یباش داشته  حوصله دم ینبا گید  بله+

 نداشتم 

 



  از  هوی کردیم  غیج  غیج ی وقت کردیم میعصب  صداش کرد ینم درک  نوی ا م ینس بودو خورد  اعصابم واقعا

   گفتم رفتمو در کوره

 

 برسم  حسابت به   امیب  تا رونیب  برو گمشو ی خورد سرمو گه ید شو  ×خفه

 

  ی صدا از ستم ین  ا یبرد و ارامش  من یزد داد  من سر  رو بود اخرتم   بار بدبخت   یشیم  وهیب  شم  خفه+

  کن رفتار  ادم  مث پس  زنمیم  بترشو ی بزن داد  بترسم  بلندت 

 

  صورتش تو  دمی کوب محکم پاشدمو جام از  هوی شد یچ  دونمی نم کرد ترم  یعصب حرفاش بودم یعصب

  تیعصبان از  من یول بود شده  اشک پر چشماش و صورتش رو بود  گذاشته دستشو   بود بهت  تو  مینس

 نیماش  نو  بره گفتم  بهش  یوقت دیلرزیم صدام

 

   سگ  توله ینکن ی زبون بلبل من واسه گید بار  کنم صاف دهنتو امیب  تا نیماش تو برو ×گمشو

 

 گفت  بغض  با

 

 رم ینم یعوض رمینم+

 

  خودمو سمت  دمشی کش محکم مارستانمیب  تو که نیا  به  توجه  بدون پس  نداشتم  کردنشو لج  حوصله واقعا

 اتاق از رونیب  دمش یکش و دستش  مچ دور کردم  حلقه دستمو
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  نهال

 

   دادم یم تیاهم  حرفاش به  د ینبا یول شدم یعصب ی لیخ

   نشد اما کنم آروم و خودم  کردم یسع

   شد  شتریب  تمیعصبان  کردم باز که  رو لمایف

   من ی خدا  یوا بود م ینس اون

   بود شده قرمز صورتم

   کردم نگاه   و لمیف تر  قی دق کمی

   بود  مینس  و من اتاقه   نجایا...   نجا ی ا بود  شده گرد تعجب  از  چشام

   بود  یمیت  ما ه یخانوادگ دوست  اونم

   من یخدا نه

  کرد یم ناله   و اه ممینس  و  خوردیم و م ینس گردن داشت اون

   نداره امکان نیا  نه

   بود  شده  برابر  چن تمیعصبان

   ده یرس من برادر دست لمی ف اون چرا اصن

   ومدیدرنم جور  هم با یچی ه خدا یوا

   شده  جم  خودش  تو دم ید که  مینس  سمت  برگشتم

   زدم داد و جلوش گرفتم رو یگوش

 

 ممممممم ینس هیچ  نی×ا

 یییییی کنی م ناله و اه   گهید  یکی  ریز یدار تو

 

   دمیم حیتوض  بهت....به ستا ی وا....   ستا ی وا....  ی وا+ 



 

   ی گرفتینم  لکنت یبود  نخورده  یگوه چیه ×اگه

 مممممم ینس  هیک ماله  نیا

 

   دم یند رو ی میت من خدا   به دونم ینم من+

 

   شد  پاره  لبش  دادم  احتمال خودم  که دهنش  تو  خوابوندم یجور  دستم پشت با

 شدم یم تر  یعصب د تر  یعصب من و کردیم هیگر اون

 

  شوووووو  خفه  مینس  شو  ×خفه

 ییییییی عوض ببر و صدات

   یبر  راه پات  تا  دو رو ی نتون کنمیم ی کار یکن ه یگر گهید  ذره ه ی فقط ذره ه ی اگه

 کنم ی م پاک  رو زده دست یعوض اون  که یی جاها تموم  امشب

 مممممممم ینس  دمیم جرت  امشب

 

   کردیم  پاک  دستاش با  و  ختیریم  اشک فقط  آروم

 دم یکشیم خودم  دنبال و م ینس نه ای  ان خونه  ها بچه   نکهی ا به  توجه بدون خونه  به  میدیرس

  شد یم ده یکش میگاه شد یم بلمد   خودش که دمشیکشیم  یجور اما  خورد ی سکندر  ها پله رو یبار چن هی

  نیزم رو

   کردمینم  توجه هاش هیگر و التماسا   و حرفا به  اصن بود  گرفته و چشمام   یجلو خون

   بودم شده  کر و کور که  انگار

   اتاق  تو کردم پرتش  و بردم

 کردم پاره  تنش  تو  و لباساش  تک تک
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 گفتم  و دمیکش  گرفتم موهاش از

 

  کرد نوازش و  بود من آرامش  خواب  موقع که یی موها نی×ا

 

   د یلرز یم دستم   ریز فقط اون

   دمیکش  بو موهاشو  سمت بردم  و م ینیب

 

   کرد بو  و بود اورم خواب  ی دارو و دم یکش نفس  یعمر ه ی من که ی×عطر

 

   داشتم و کندنشون قصد انگار که  دمیکشیم یجور و موهاش

 

   ترررررر آروم... ار...  نهال...نه+

 اددددد یم دردم...درد ی لنت

 

 چشاش  به  دمیرس و  تر نییپا  اومدم

 

   دیبوس  و د یبخشیم رو ی زندگ بهم  دنشید  با  که یی ×چشا

 ارهههههه

 

   شه یم یزخم و  کبود  چشماش دور بودم  مطمئن که  دمیبوس  انه یوحش انقدر

   بود سرم  تو ها  ناله و اه  و  لمی ف اون فقط  الن یول

   کردمینم  توجه کنم  ولش  نکهیا  التماس و  هاش هیگر به

   لبش به  دمی رس و تر نییپا رفتم



 

   دیمک  رو منه قلبه قوته دنش یبوس که یی لبا نی×ا

   ومدیم خون که  خوردمیم و  لباش  و گرفتم یم گاز چنان

 

   گردنش به  دمیرس

   خودم  تهیمالک  مهر ازم  کردم پر و  گردنش تمام

   نداشت  جون گه ید که بود  کرده ه یگر انقدر

   ستهی وا کردم مجبورش و کردم بلندش 

   برداشتم رو ی ا رشته  چن شالق 

   بدنش رو اوردمیم فرود بود  تیعصبان  و توان ی چ هر با

   گفتم و کردم نوازش  آروم نازش  شالق با

 

   ی کردیم ناله و  اه  که دادیم حال نیا  به ×داشت 

   نازش رو دمی کوب و بال   بردم و شالق 

 

   دیکشیم غیج

   بدم  بهش ی لذت  نبود  قرار بکشه زجر خواستمی م فقط الن

 

 رمممممیم ...یم...دارم ... دا ...کن...بس.... نهال...نها...ن+

 

   دم یشنینم  و حرفاش اصن من یول

 کردم  روشنشون و شمعا  سراغه رفتم
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 م ینس

 

 نبود  من نهال  منو زد ک  ی نیا  نبود من نهال نیا

 

 ها  نبود  نهال کردی م نگاهم  نفرت  با ک  ی نیا

 

 دم یکشیم بزور  ک  اومدم  خودم به  ی وقت یول کردم  نگاهش چقد   دونمینم

 

   نییپا  چشمام از ختنیریم گوله  گوله اشکام 

 

   نداد   گوش بهم ی ول زدم صداش

  ک  بخدا  زدیم فقط التماسامو نه  دیشن یم مویگر ی صدا نه  زد بدم زد ضربه اتاق   تو بردم کشون کشون

   شناختمیم من ک  نبود ینهال نیا

 

   زد چقد   دونمینم

 کردم  التماس   چقد

 

   ها  شمع سمت  رفت دمید اومدم  خودم  به یوقت

 کنم  تحمل  تونستمینم  من دمیکش ینم  من نه نه  نه

   مردمیم  بدنم رو کردیم اب  شمعم اگ   بود  شکافته کال بدنمو  شالق بود  زخم بدنم  پر

 

 بود  شده  کر انگار یول زدن حرف  و زدن غیج کردم شروع  بازم

 

   بود درد همش  بود عذاب  همش رابطه نیا



 

   گفتم بهش  سمتم اومد نهال

 

   هااااا  توووو ی دینم گوش  حرفام به  چرا  یلنت نکن بخدا  رمیمیم نهال+

 

   بود گه ید  محکم ی دهن تو  و پوزخند هی  فقط جوابم یول

 

 پاش  نییپا  گذاشت منو تخت  رو نشست  خودش  تخت  سمت رفت  و گرفت دستمو مچ نگفتم ی زیچ گید

 

   چشماش تو  زدم زل پراب  یچشما با فقط زد یحرف  نه  زدم یحرف نه

 

   نفرت  با  کرد نگام

 دستش  دور د یچی پ موهامو و موهام  تو کرد دستشو  هوی

 

 نشه  بلند  دردم پر ی صدا تا  گرفتم گاز لبمو  منم  نداد   یتیاهم  یول شد کنده  موهام  کردمیم حس

  

 پاهاش  رو کرد خمم و کرد  بلندم  قدرت با  گرفتو محکم  بودو  موهام تو  ک  یدست اون
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 م ینس

 

  دارم  دیدی نم عذابمو دید ینم نهال  یول رفت نفسم هاش ضربه تک  تک با  دادم ی م جون مردمیم داشتم 

 رمیمیم

 

   نداد جوابمو  ی ول زدم صداش

 

 داد یم عذابم داشت خودش الن  یول شم یم  تیاذ ندارم دوس دارتو بغض  ی صدا گفتیم شهیهم

 

   زدیم  حرف ختیریم ک   قطره هر کرد شروع  گردنم از  و برداشت  و  شمع نیاول

 

  یراض تونه ینم  یکس خودت جز  به ی گفتیم  شه یهم شد یم کبود  خودم  دست ریز بدن نیا  شهیهم ادته ی×

   داره  نگهم

 

  واسه  یحرف  یعنی نزدم حرف  نییپا ختیر یم شدت  با اشکام کردم یم حس  کمرم پوست  تو ناخوناشو 

  حرفام  به  بخواد ک  نداشتم نویا  ارزش ی حت کرد من تن  و دوخت  خودش و د یبر خودش  نهال نبود  گفتن

 ختم ی ریم اشک  فقط پس  بده گوش

 

  ممینس  بگه  شه یهم مثه  کنه بوسم کنه  بغلم داشتم  توقع د یکش دست  کارش از  ک  گذشت چقد   دونمینم

   نداشتم  گفتن واسه یحرف نییپا کرد پرتم   پاهش رو از  یوقت ی ول شم  فدات یدار درد یچطور

 

   گفت  گلومو ریز گذاشت  پاشو  شد بلند 

 

 م ی×نس

 



 ....+ 

 

 متنفرم ×ازت

 

 رونیب رفت  اتاق  از بهم  توجه  یب  و فرش رو دیکش  محکم پاشو و

 

   کشتم نهال حرف  نیا یول  نمردم  زخما نیا  با  نمردم تهمت  با  نمردم شالق  درد با

 

  بدنم دمید اومدم  خودم  به زد  صدام ارامش  یوقت یول کردم ه یگر کردمو نگاه سقف  به چقد   دونمینم

 شد  بلند  ارامش ی صدا سه یخ صورتم زخمه  هیخون

 

 بده   جواب  تولوخدا یمام تلشم یم ی دینم  جوابمو  الیچ  ی دالیب  ی نش ی÷مام

 

 ......+ 

 

   تون دعباش النم  ی تونیم دعباش  ته  شهی هم مشه ا یب  تلده ش یخ شلبالمو یش یپ تلشم یم ی÷مام

 

 

 ....+ 

 

 یییییییی مام  تلشمممممممیم ی÷مام

 

   گفتم  بهش  پس  بده عذابش شتریب  نتونستم 

 

  نفس برو نزنه  گول گید دخترمو تا میکن  دعوا و  یشیپ  باهم ادی م زود یمام اتاقت   تو برو  ارامشم+

 بگردم  دورت برو مامان

 

 شم یپ  ادیب الن  تولوخدا  تلشمیم من ی÷مام



 

   ام یم زود زوده ام یم زود من برو ارامشم   باشه+

 

   حموم رفتم  پاشدم  وار ید و تخت   کمک با  شدم مطمئن ارامش رفتن از یوقت

 

 زد  شمیات  نهال اخر حرف چون  کردمینم حس چکدومویه  نبود  مهم یول نیزم خوردم بار چند   راه نیب

 

  خواستمیم نبود  مهم  یول رفت نفسم سوختی م بدنم دم یکش دراز توش رفتم  و کردم خی اب  از  پر وانو

   اومده  سرم  ییبال چه  ک  نفهمم بشه منجمد مغزم

 

   نبود  مهم ی ول داشتم ضعف بودم  حال ی ب بود  سست  بدنم رونیب  اومدم  وان از بعد  قه یدق ده  حدود

 

   اتاق  تو  رفتم و بدنم   رو دمیچ یپ  برداشتم رو حوله

 

  ی  متوجه ها بچه تا  کردم ظ یغل ش یارا  هی و دم یپوش  لباسمو نیتر  دهیپوش  من قتلگاه  شد  اتاق نیا امروز

   نشن میزخم کبودو صورت

 

  شم  پرت بود  احتمالش  داشتمیبرم ک  یهرقدم بودم  فیضع ارامش  اتاق  رفتم بود  یکندن جون هر با

 ن یزم

 

   کنم تحملش بودم  مجبور یول

 مجبور
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  دم ید آرامش  ش یپ رفتم  و کردم جم  و خودم اما  بود نمونده   یجون  نکهی ا با  اتاقش   دره دمه به  دمیرس

   سه یخ  تخت و لباساش 

   کنهیم ی باز انگشتاش  با  داره نییپا  انداخته و  سرش دمید

   کرد نگام گرفتم  و دستش

 

  شیج  شا یا  تو د ینبا ته  دونمیم  تلدم ش یج منم تون  شیج  دوفت اومد  یشی پ ته  نبودش من لیتگش ی÷مام

 زدش گولم  یول  تلد

 

 بشورمت حموم  میبر ا یب  مامان نفسه نداره بیع+

  

  آرامش  گرفتم یم گاز و لبم   فقط نفهمه نکهی ا برا اما  گرفتیم  درد جونم تمومه داشتم یبرم که  یقدم هر با

   بخوابه  که تخت رو گذاشتمش کردم عوض  شمیتخت   رو و کردم زیتم و

   گرفت و دستم  مچ که رونیب  برم رفتم

 

   آخ +

 

 نتلدم  ی کال ته  من یمام شد ی÷ش

 

   کنهیم درد خستس دستام  با  کردم کار یاد یز کمی  شم  فدات یچیه+

 

   تونم شلبش و دشتات  المیب  بشال  داده بهالد ییدا دالم  لوغن  هی من ی÷مام

 

  خوردمیم غصه هم کردم یم ذوق  هم د یفهمیم انقدر   بچم نکهی ا از

   وفته یم یی اتفاقا ه ی داره نهال و  من نیب دنیفهم یم و شدنیم بزرگ  روز به روز نا یا



   دادن ماساژ به  کرد شرو کوچولوش یدستا با و آورد و روغن رفت

   برد خوابمون یهمونجور جفتمون ی ک دمینفهم که رفتم  صدقش قربون انقدر

   بود  یوحشتناک ی لیخ  خواب دمیدیم خواب  داشتم 

   بکشه و من و  رهیبگ  تا  دنبالم پشت  از  دوعهیم داره یکی  دمی د خواب

   برده خوابش  دستام رو یهمونجور آرامش  دم ید که  دمیپر خواب  از

   اتاق رونه یب اومدم  و کردم درست و وضعش

   خونه تو نبود  گشتم  نهال دنباله یهرچ

   نداد جواب  ی ول زدم زنگ بهش

   بودم  نگران  بود نداده   جواب نکهی ا از

   زدیم رونیب  خونه  از د ینبا بود  یعصبان که یوقت

   بودم  قلبش  نگرانه  هم

   مشغول فکرش  و بود  خسته نکهیا هم

   خانوادشه  طرفه از  شایآت  نیا  همه دونستم یم

   بود  کرده خوردم بد  یول

   کنه  ناکار اونو  و  یمیت  سراغه بره دمیترسیم اما  ی خواه معذرت ومد یم دیبا  که  بود اون ندفعه یا

   بهش  زدم زنگ و  نکردم نگاه   ساعت به  نیهم یبرا

   داد ینم  جواب اونم اما

 باشه  داده  دستش کار نهال  نکنه  دمیترس

   باشم   نداشته  کارش به ی کار زایچ  یسر ه ی شدنه  روشن تا فعال و مارستانهیب  که داد  ی پ اما

  و دادگاه  ی چجور افه یق نیا  با  حال  کردم چک  گه ید دور ه ی رو پرونده  و رفتم پس  بردی نم خوابم  که من

 برم

   دراومده آفتاب   دمی د که بودم  گرم سر یجور نیهم

   زدم بهراد  به  زنگ هی  و برداشتم رو یگوش

   دیچی پ ی گوش تو  خوابالوش یصدا

 

   بچه یندار خواب  تو*

 

   شده بزرگ   وقته ی لیخ  بچه دوما سالم  اول +



 

  ییما سرور که  شما  وگرنه نهاله کردم فک م ینس ییتو عه*

 ی کرد ما  ادهی روز وقته  نیا  عجب چه  نمی بب  بگو حال 

 

 خودت   شیپ  شونیببر بعدم ی باش ها  بچه شیپ  یا یم برم  دیبا دارم  دادگاه من بهراد+

 

 ... یبا  امروز بود  فتیش روزید  که نهال*

 

   مینداشت   ی سیوا  در رو بهراد  با  گهید  که ما بزنه شو  حرف نذاشتم

 

   رفته  گذاشته شده دعوامون+

 ؟  ی ایم حال 

 

   شمی م آماده الن یآبج   چشمام  جفت رو*

 

 کردم  قطع ی حافظ خدا بعد
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   کنمی م باز و  در بزنه تک  هی شن  داریب  ها بچه  که  نزنه زنگ  بودم گفته  بهراد  به

   داخل اومد  و دیرس

   کنه حل و کجاست  مشکل  بفهمه تا  کردیم  صحبت نهال و من با  که بود  اون شهیهم

   بود ی حام و برادر برام  واقعا کنم عرض  چه  که مث

 گفت  اخم  هی  با و  بزنم حرف  نذاشت داخل اومد

  

 راحت  ها بچه  از  التیخ برو*

 

   ممنونم+

 

 کرد  صدام که برم رفتم

 

 م ینس*

  

 بگه  ی زیچ ه ی کنه یم پا  اون پا  نیا  کم ی داره دمید

  

 جونم +

 

  امیب  بزن زنگ شد  تموم  دادگاه نکهیا  بعد گردمیبرم  رسونمتیم خودم  خوابن که ها  بچه نبر  نیماش* 

   می بزن حرف م یبر دنبالت 

 

   نداشتم  مخالفت  حاله

 

   برسون و من ا یب  پس  باشه+



 

   می ستاد یوا  چراغ  پشت  نکه یا  تا  می زدینم یحرف  چیه نیماش تو

 

   نه  کرده بلند  روت دست*

 

 .... اون ریتقص+

 

   نه  ا ی شده  بلند   روت دستش بگو  فقط*

 

   گه ید هست  ییدعوا هر تو  خب+

 

   خودش  سمت  برگردوند و چونم  ریز گذاشت  و دستش

 

 نبره  یپ  شیکار گند  به  یکس که  ی کرد و کار نیا  یکن ظیغل  شهیارا  بودم  دهیند حال  تا*

  

   داشت شتریب  و من یهوا  اما بود  نهال داداشه  نکهی ا  با خواستم یم ی لیخ  و بهراد

   کنه حرکت  شد مجبور

   گفتم و دستش رو گذاشتم و دستم

 

 شده یچ  بگم  برات خودم   تا نزن  زنگ نهال به  باشه م یزنیم حرف  امیب  بهراد+

  

   نگه  یزیچ  نکنم خواهش  و نگم رو نایا  اگه دونستم یم

   ستین  کن ول ارهین  در و نهال  اشکه تا

 گفت  بهم  که دادگاه  در جلو  میدیرس

 

   زنگتم منتظره*

   باشه بهشون حواسش گم یم بارمانم  به  انیبرا شهی پ زارمیم  رو ها بچه



 ا یبد  نجات و  نهال یچجور  که ی کن فک ینر  فقط

   یدونیم  خوب خودتم   امینم  کوتاه زدتت نکه یا  از جوره چیه چون

   ی باش موفق  سالمت به برو

 

   کردم ی حافظ  خدا  و زدم لبخند  هی

 وفته یب اتفاق  جفتتون برا  نا یبهتر  دیبا نی خاص چون  گفتی م و کردیم  قی تشو و  نهال و من شهیهم
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   بخوابه  بهراد شه یآت  کردمی م یکار د یبا  حال  دم یرس زود یلی خ 

 افتادم   گذشته ادهی  که کردمی م فک ینجوریهم

   جوش زود و  یرتیغ بود  لیاو همون مثه درست

   نهال و  من سره البته 

 باشه  یطولن قهرمون ذاشت ینم کردی م یونیپادرم شدیم که دعوامون

   ده یکش یادی ز یایسخت   نهال خب

  کردنی م تشی اذ مدام  خانوادش 

  کردنی م تشی اذ نه یلزب  نهال بدونن اصن نکهیا  از قبل از

   نهال هم بود  سخت  من طه یشرا هم

   بود آورده  فشار هردومون به ی دور هم یطرف از



   نداشت  و یدور طاقته   نهال یول

   گرفتیم بهونه  مدام

   میکردیم  چت م یداشت که روز هی

   زد بش یغ دمید

   شد آن ساعت  دو حدوده بعده

   که دم یپر بهش

 

 ی ریم  خبریب  چرا  یداد سکتم  نهال  یبود  کجا+

 

 کرد پ یتا  که گفتمیم  داشتم ینجوریهم

 

 باش  آروم م ی×نس

  

   نوشتم براش

 

   یبود  کجا بگو فقط  آرومم من+

 

 بوده  کجا  بده حیتوض که  خواستمیم  ازش مدام  و کردم یم پیتا  من که  یمدت تو

   شد سند  عکس  هی دم ید هوی

   بود نت  سره  پشته که بود  من لعنته   و تف بازم

   شدی م باز رید  عکس و نبود خوب  کل به آنتن گه ید یروزا مث امروزم

   دنیپرس  کردم شرو من دوباره شه باز عکس تا

   نوشت که

 

   نبود برات  یخوب لهی دل  اگه بگو  بهم  یخواست ی هرچ بعد شه  باز  عکس ستایوا قهید  دو دلم زی×عز

 

   اونور  کردم پرت و  یگوش شد  باز که عکس



 بود   فرستاده چرا پس  ندارم رو زا یچ  نیا دنه ید  طاقته من دونستیم خوب اون

   کرد پاک   طرفه دو و عکس

   نوشت

 

 :(  بود  کننده قانع لمی ×دل

 

 .....+ 

 

   بده  جواب  م ی×نس

 

   بگم  که نداشتم  یچیه من

 کرد  پی تا دوباره

  

   زنما یم زنگ ی نزن حرف م ی×نس

  شهیم  یچ دارم  یمجاز دوست بفهمن بزنم  زنگم ی دونیم تو

 

   کردم پیتا  ه یگر با عیسر

 

   باشه   باشه+

   ی شد ینجوریا  چرا نهال

 

 مونم ینم دستشون رو شم یم درست  نباش ×نگران

 

   فرستاد  خنده   هیموجیا  بعد

   اد یب  کش خنده به  من لبه  خواست ی م فقط یطی شرا هر تو

   شد دعوامون  تهش تا  خواستم  لیدل انقدر

   بود رانیا  بهراد موقع اون



   دادم یپ  اون به  بالفاصله

 

   بهراد  شده یچ  و نهال+

 

  در فکر  از شده  نوبتمون  دادگاه ی برا میبر  نکهیا  زدنه صدا  با  که کردمیم  فک یجور نیهم داشتم 

 داخل   رفتم و اومدم
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   بهراد

 

   شرکت سمته  کردم حرکت و  شدم آماده   دیخواب  انی برا نکه یا  محضه به

   نبود انتظار  در یخوب  زیچ  و بشه دعوا قراره امروزم دونستم یم

   من نه  بسوزه اون  تا  کنم حفظ   و ارامشم بهتره اما

   شدیم  یعصب ومدیم  ادمی  انیبرا  یها ه یگر و ها زجه  یوقت یول

   گرفتیم قرار گاز  پداله یرو ی شتریب  قدرته با پام و شد یم تر  سفت فرمون دوره دستم   لحظه هر

   نیماش ه ی یکای لست غهیج  و بوق  ی صدا با  که بود  خودم  یهوا  و حال تو

   دم یکش رو یدست و ترمز رو گذاشتم  و پام عیسر  و اومدم  در فکر تو از

  با  من و شد  متوقف نیماش که  دمیکش معکوس و خوابوندم رو ی دست  بوده اد یز سرعتش نیماش  دمید

  فرمون تو خوردم صورت

  شکاف کم ه ی ابروم  کنار فقط  بود  شده  کم بودم بسته   که ی کمربند با فرمون تو  خوردنم  شتابه چون یول

   نبود  مهم  برام  دردش اما  بود برداشته 

   دادم  ادامه راهم به  دوباره و کردم درست  و وضعم و سر بالخره



  نگهبانه  به  دادم و چیسوئ  نیهم ی برا نداشتم نگیپارک تا  و نیماش بردنه  حال اما  شرکت به  دمیرس

   یمنش دسته بده و چیسوئ  و کنه پارک  و نیماش  که گفتم  و  در یجلو

   داخل رفتم خودم

   خودم اتاقه   تو رفتم  و کردم مرتب  و لباسام  نهییآ تو  کمی

  برم  نکهی ا قبل  تا نیهم یبرا  بندازم نگاه  شرکت ی کتابا حساب به  نشد  وقت  انیجر اون بعد اونروز

   کردم یبررس  قی دق رو فروشا و دیخر و نشستم  بدم  و پست اون اخراجه   دستور و بارمان شیپ

   ظهره  ۱۲ ساعت دمید که بال  آوردم و سرم

   صحبت یبرا  موقع نیبهتر و  بود ناهار  میتا الن

  بارمان  شهیپ  رفتم  و دستم تو  گرفتم و تاپ  لپ  پس

 م ی شونیپ  رو گذاشت  و بال  آورد شو  دست که دادم یم حیتوض  داشتم ینجوریهم

   نبود  قلبم درد اندازه  به دردش  اما  شد جم  صورتم کم ی دردش از

   بودم  دهید وضع اون  تو و  پسرم دونه  ه ی یکی  که بود  اومده  دردم بد

   کنه سوال خوادیم خوندم  چشاش   از که بال  آوردم و سرم

   شد  جم  اشک چشام تو  بعد  کردم نگاش کمی

   بود نیا  اونم  گفتم  ی چ هی  فقط

 

   انیبرا*

 

   هیگر ریز زدم بعد

 

   شده یچ  نم یبب بگو  یدد نفسه آروم شششش یه=

 

   بزنن دست ...  بچم ..ب...به  خواستنیم....خوایم*

 

 زدن؟=

 

 نه ...ن* 

 



   نداره  هیگر نکهیا=

   یریبگ بغل غم یزانو نکهی ا نه  ی باش بچه  اون  پشته د یبا ه یگر جا  به الن تو

 کنه  فراموش شو  اطراف  یاتفاقا   تا  داره  ازین جفتمون به الن اون

  

   گفتم  و کردم  جور و جم و  خودم  کمی

 

   ی دد ی گیم راست شما  بله*

 

   م یبخور ناهار  میخوا یم گفت  و گذاشت  که کمی

   گفتم  و پاش  رو نشستم 

 

 کست یمرت اون  اخراجه ی  نامه  اونم  یدد*

 

   ی باش مودب یطی شرا هر تو  یریبگ  ادی  دیبا  شما  زشته کهیمرت اول =

   باشه  شرکت تو هم قه ید ه ی کارش اون  بعد ذاشتم یم ی کرد فک نکهیا دوم

   میبخور  غذا هم با  تا  نیبش  حال   نکهی ا سوم

 

   خونه  میرفت و  میداد  انجام   رو کارا و  میخورد کامل آرامشه  در رو غذا

   کردم داری ب و انی برا رفتم  میدیرس

   یزیچ  نه زد  یحرف نه  کنم آماده  رو نای ا و  غذا تا

   خوردی نم تکون بارمان بغله تو از

   میبخواب  هم شیپ  ینفر سه  و شب که بود  گفته بارمان

   بود  ده یترس شدت  به  انیبرا چون

   مید یخواب میبود خسته و  میداشت  ادیز یریدرگ  مدت نیا تو هممون چون

  دمی د که دادم   جواب  عیسر نشن  داریب انی برا و بارمان نکهی ا  یبرا  شدم دار یب  میگوش  یباصدا صب

   مهینس

   شده دعواشون  نکهی ا و  بمونم ها  بچه شهی پ خونشون  برم گفت

 خونشون  سمته  به کردم حرکت  پس  نکنه  درست  دعوا گه ید نهال تا  کردمیم ی کار هی  دیبا
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   بهراد

   بودم زنگش  منتظره حال   و دنبالش رمیم بودم  گفته مینس  به

   بود  خراب اعصابم

   روش نشست   یدست که دادم یم تکون  و پام مدام

 گفت  که  نگاهش  به دادم   و نگام

 

  من زهیعز آروم=

   نزده  زنگ که نشده   تموم حتما  خو

 

 بده  خودش  دست کار ترسمیم آرومم  نا*

 شه ینم ی جور نیا  نهال ش یپ برم  دیبا

  

   گرفت و دستم  بارمان  که برم شدم  بلند 

 

 فهمنی م هاشون بچه تر آروم  بهراد=

 

 رفتن خنگ  مهینس   اون به  باشن ده ینفهم زده نهال الن  تا  که ی گند نیا  با*

 

   ها بچه  شه یپ  رفت و داد  تکون  سر و د یخند  کمی بارمان

   خورد زنگ میگوش

 شد  کار به  دست  من از زودتر خانوم  آرامش  اما  رمیبگ  که زدم  رژهیش منم

 

 د ییبفلما   ÷بهله



 

  کنه ی م کاریچ  تو  دسته ییدا هیگوش  مامان ی  جوجه  سالم+

 

 بلداشتم  من داشت تال  دشتش ینش یمام ÷شالم

 

 ییدا به  بده رو ی گوش حال  کوچولوم  یگ یم راست که تو+

 

 بهالد  بدم  بلم  نهدال دشتت  لو ی دوش باجه دم یم لشت شه یهم من انوم ی مام ÷بهله

 

   ییدا  ه یچ بهراد  نشو ادب  یب عه+

 

 بهالد   ییدا  د یببش دی÷ببش 

 

   دستم  داد رو یگوش و اومد

 

 نشدت  ی مامان مشه  تا  بده شوابشو شود  هینش  ی÷مام
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   خورده  کتک شب ید م ینس که بودن برده  بو  هاش بچه  شت

 دوننیم یچ  نمی بب  کنم صحبت  باهاشون  کمی  دیبا

 



   گفت ی چ الن آرامش  بده جواب بهراد  الو  بهراد+

 

   که  نگفت یزیچ  رمیبگ رو یگوش گفت  دوما سالم  اول *

 

 ؟  دنی فهم رو هیقض یست ین  یخوب یگو دروغ  اصن+

 

   بگم  دروغ  تونمینم تو  به*

   نه  ای  دنیفهم نم یبب زنم یم حرف باهاشون حال 

   راحت  الت یخ

 دنبالت؟  ام یب شد  تموم  یراست

 

   ا یب  تمومه اره+

 

   اینر  ییجا اومدم  باشه*

 

   زدمیم حرف تنها   مینس با دیبا  نه  اما  ادی ب که  بود داده   ریگ ارامشم کردم عوض  و لباسام  تند  تند

   اد یب  که زدم زنگ  دادگاه جلو دمی رس دنبالش رفتم

   نیماش  تو  نشست

 م ینشست  نیماش تو  مونیشگیهم پاتوقه  بردمش

 

 بگو   و همش خودت  بپرسم  خودم  نزار خب*

 

 بهراد   بودمت ده یند  یجد انقدر حال   تا  یشد مرد+

 

   شد  جم  درد از صورتش و دراومد  اخش که د یخند کمی

 

   نرسه  بهت دستم   نکهیا  مگر نهال بهت  لعنت*



 

  زدتش نهال چرا و شده یچ  کردیم ف یتعر داشت ینجوریهم

   شدی م تر قرمز ینجوریهم منم صورت

 

   مینس  یندار و  لمیف*

 

   نداد یکار فرصت اصن  نهال بهراد  نه+

 

   شستم و صورتش شه یارا  تمامه  آب  با  کردم ادشیپ  و گرفتم  دستشو

   دم یم انجامش  بخوام که رو یزیچ  دونستیم اما  نکنم   و کار نیا  که گرفت و جلوم  ی لیخ

 

   صورت نیهم با نهال ش یپ  میبر د یبا  نیبش برو*

  بود گور و  گم الن تا که ی داداش حرفه به  دینبا  و  چنده چند فهمهی م رفت که  کارش محله تو ابروش

   بده گوش

 

   مارستانیب  طرفه روندم یم سرعت با  و مینشست 

   دستم  رو گذاشت  و دستش

 

   ترسمی م من برو تر آروم  بهراد+

 

   نییپا  آوردم و نیماش سرعته نکنه   تحمل رو ی ا گه ید استرس   نکهی ا خاطر به

   داخل  م یرفت و گرفتم و م ینس  دسته و کردم پارک  مارستانیب  یجلو  میدیرس

 کردنی م پچ پچ مدام  و بود  مونده باز دهنشون تعجب  از  شناختنیم و  مینس  که یی اونا

 

 ی کن یم سکته  الن بهراد  آروم  کمی+

  

   کنم صاف دهنشو  و م ینس اتاقه تو  برسم  بودم منتظر نگفتم  یزیچ

   آخه بگم ی چ هللا اله ل  ادمه  هی  حرفه با  ذاشتمینم  بود  عشقش مهمتر همه ار و بود  امانت  دستش   مینس



 کنه  خراب  شو ی زندگ داشتمینم

   وارید  به دمش یکوبو  کردم باز محکم  و  در اتاقش دره  یجلو  میدیرس

 سمتمون  اومد  و د ید و من که  بگه  یزیچ  کنه بلند  سر رفت  تا نهال
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 نهال

 

 د یکنیم کاری چ نجا یا  شما

   یزد ی گند چ  ک  بفهمن همه  ی خوایم  نجایا  یایب  ی پاش افت یق نیا  با  داد اجازه تو  به یک

 

  به  حواست پس  برام  خودته  مث ممینس یزیعز یخواهرم تو  اگه  ایگ یم یچ  باشه حواست نهال*

 باشه  ی زنیم ک  ییحرفا

 

 خوردن یگوه چ  نگفتن خواهرتون بعد  ×اها

 

 شد  بلند  بهراد  یصدا  باز کردی نم هم هی گر ی حت ک  بود  نجایا  جالب ی زیچ نه  زدیم حرف  نه  مینس

 

 

  هی با  ک  عالقت  بود نیا  اعتمادت بود نیا  ها  یرفت یقاض به  طرفه  هی  ای ی دیپرس  ازش اصن نهال*

   اخ نهال اخ ارههههه لگدت   و مشت ریز شیریبگ دروغ  مشت

 



   بود مشخص  لمی ف تو  یچ همه  بود م یحرف ×مگه

 

  نفر  هی با  چتش  صفحه  و جلوم  گذاشت  دراورد شویگوش  ممینس  و کرد  اشاره  مینس به  بهراد  گفتم نویا  تا

  و خوندم نکهیا  بعداز بود  عکس عالمه  هی شد ی م توپ  اندازه چشمام  خوندم یم  ک  یا  هرکلمه بال  اومد

 شد   یپل لمی ف ه ی دمید

 

   ی مینس  نه بود  کار در ی میت نه  داشت فرق  شیچ  همه ی ول  دم ید من ک  بود  یلمی ف همون قایدق

 

   بود  مونده باز دهنم بود ت یاد  همش انگار

 

 کردم  نگاه  م ینس به یهمونجور

   کردی م تر شرمنده  رو شرمنده  منه داشت درد داشت  غم  داشت حرف نگاهش کرد نگاهم

 

 گفت  بود نگاهم  تو  نگاهش ک  یهمونجور

 

 ! ازم؟ ی متنفر هنوزم+

 ! کردم؟ انتیخ ی کنیم فک هنوزم

 !م؟یعوض ی کنیم فک هنوزم

   زدم رو همه دی ق خودتم با تهش تا  گفتم  بهت  ک  یروز چون نهال  ستمی ن چکدومشیه ستم ین

   دارم بچه چهارتا ک  یالن  نه کردمیم حرفا  نیاز زودتر کنم  انتیخ  بهت خواستم یم اگه من

   روال رو افتاده  میزندگ ک  ی الن نه

 

 

   شه  یخال گذاشتم  پس  بگم  یچ  دونستمینم یول  ی لیخ  بودم مونیپش  بود  حق حرفاش  بزنم  نداشتم یحرف

 

   دادیم گوش فقط  و نییپا  بود انداخته   سرشو بهرادم

 

   زدم صداش



 

 من .....م م ی×نس

 

  تمی اذ چکدومش یه نا یتوه نه  کتکا  بخاطر نه   ستمی ن ناراحت   بخدا ی مونیپش  یا  شرمنده نهال ی چ تو+

   کنه ینم

   نیهم قلبم  تو شد  خنجر ت یاعتماد ی ب یول

 

 رونیب زد  اتاق از  و گفت نویا
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  نهال

 

 گفت  و گرفت دستمو  مچ بهراد  ک  برم دنبالش  اومدم

  

 خانوم  نهال  دارم ها  کار تو با  من باشه  تنها  بزار روز چند   نیا بوده  سختش   نهال یبزار  تنهاش بهتره*

 

   برم خوام یم کن ول دستمو  ندارم حوصله اصن  ×بهراد

 

 ......* 

 

 کننننن ولم یییییی شنوی نم کن ولم  گمممممی×م

 



  غیج غ یج شه یم ی هرچ تا چرا  دخترا   شما اه  اه  اه  نکن غ یج غیج  من گوش پشت  نم یبب نییپا  اریب  صداتو*

   د یکنیم

 

  کن ولم  گم یم ترکونمای م زتویم زیچ  زنم یم ×بهراد

 

 گفت  و داد فشار محکم  دستمو رونویب  اومد شوخ  حالت   اون از هوی

 

  شیپ  ی چ کنمیم صاف دهنتو  من نگفت یز یچ  مینس اگه  نهال ه یتالف  وقته ی دراورد دم دم یخند بهت*

   یداد  انجام حرفارو  و کارا اون  ک  هااااا یکرد فکر خودت

 

   نییپا   انداختم سرمو شرمنده  فقط  پس  نداشتم  گفتن واسه یحرف

 

  بال  اورد سرمو چونمو  ریز گذاشت  دستشو   مینجوریا  د ید ک  بهراد

 

   گوشم  تو زد محکم  دونه ی بال  برد دستشو   و کرد نگاه چشمام  تو

   شد  لیمتما چپ  سمت به صورتم

   سمتش  برگردوندم صورتمو تیشکا نه کردم گله  نه  نگفتم  یچیه  پس کردم یم ینجوری ا  دینبا بود  حقم

 

 زدن  حرف کرد شروع 

 

 اد یم بدم  ازت  ک  ستی ن ی معن نیا  به زدم  نویا  اگه*

   یسرم تاج   یجونم یخواهرم  نه 

   ی ایب  خودت  به ک  زدم  نویا

   یکرد ی اشتباه چ  یبفهم

   یشد زتیعز قلب  شدن  شکسته باعث  جات ی ب ت یعصبان با  یبفهم

   ستین ی عاد ادم  ه ی یکرد پارش و لت  ک  اونو  یبفهم  یای ب خودت  به زدم

 هات  بچه  مادر مه ینس  شیزد ک  اونو

   بوده  یطی هرشرا تو  شهیهم ک  یکس



  بسازه نحو نیبهتر  به باهات  شو یزندگ خورد  قسم ک  یکس

   ی دیکش  ییا یسخت چ  نبود یوقت ستین  ادتی

 ی نداشت  ک  ییغما چ

   یکردی نم ه یگر ک  ییشبا چ

   شیبرون  خودت از  یخوایم ه یبق  حرف با چرا  شیدار ک  حال 

 ی دار دوسش

   داره دوستت

   خداس مخصوص  فقط  قضاوت چون  نکن قضاوت ی الک  وقت چیه گه ید پس

 ... ن ی کن ه یتخل گید  یجور تتویعصبان کن یسع

 

  تو  کردم پرت خودمو  یمعطل ی ب پس  برام بود  شده  زنده  گذشته داشت درد حرفاش  زدیم حرف  داشت

  کامل گذاشت کمرمو پشت  گذاشت دستشو بهراد  اشتباهم غمام خاطر به  کردم هیگر دل  ته از  بغلشو

 شم   یخال

 

 خنده   ریز زد زارت کرد نگاهم  یوقت برداشتم نش یس  رو از سرمو ک  گذشت  ساعت  مین  دیشا

 

 گفت  دهیبر  دهیبر  هاش خنده نیب  بهراد یخندیم ی چ به  گفتم گرفته ی صدا با کردم نگاش  تعجب  با  منم

 

 ی شد....پاندا .....پا...هیشب ...ی ب...ش....نهال...ن...ن*

 

  اه یس  دمید  و چشمم ریز دمیکش دست  عیسر دم یفهم  ک  بعد گه یم ی چ دمینفهم اول  خنده ریز زد دوباره

   شد

 

  اومدم  تا صورتم تو  بود  شده  پخش  چشمم  خط  و ملیر تمام  کردم وحشت دمی د میگوش  نیدورب تو خودمو

 بشورمش برم

 

 گفت  گرفتم  عیسر بهراد

 

 بخندم  کنم سوژت مینس  با  رمیبگ عکس ...عک...ه ی سایوا بهراد ...به  جون...ج*



 

  میکرد شروع  دراورد نشو یدورب و  باشه گفتم  پس گذشتم یم جونمم  از م ینس یخوشحال  واسه من نگفتم نه

   گرفتن عکس و ی باز دلقک

 

  بعدش بشور  صورتتو پاشو  گفت دو یبوس بودو  زده ی لیس  ک  ییجا کرد بغلم بهراد تموم ک  کارمون

 م یاریب  در م ینس  دل از میبر

 

 

 

 

          آل دهیا یزندگ

 

#part61 

 

 م ینس

 گفتم  نهال به  دلمو رو بود مونده  ک  ییحرفا

 

   شم  یخال تا گفتم

 

  دیشا بود  نهال یجا  هم  یا  گهید  هرکس داد عذابم  رفتارش نیا ی ول دارم دوسش ی لیخ  نهالم عاشق من

 بود  بدتر  العملش  عکس

 

   زدینم حرف  فکر یب  چوقتیه  مهال نبود  یهرکس نهال یول

 

 ننداخته  بدنم  رو خط   هی واقعا بودم  یراض خودم  اونم ک  ام  اس  هیتنب جز  به  حال  تا

 

   ناراحتم  یل یخ  ازش گذشت  سخت

 



 

 رفتم  یول رمیم کجا نبود  مهم  برام رونیب  زدم مارستانیب  از زدم ک  حرفامو

 

 شدم   یخال یول کردم هیگر زدم قدم

 

  نیا  موندم بود پام  نیج  شلوار و تاپ  ه ی فقط لباس دمیلرزی م و بودم  اب  سیخ  ک  اومدم  خودم  به یوقت

   شد شروع  هوی  بود یچ بارون

 

   کنم گز اده یپ راهو  همه نیا  دوباره شدم مجبور پس  نبود همراهم میچ یه فویک

 

  از  یلی خ خداروشکر برداشتم  تر تند قدمامو پس  کردیم تم یاذ  داشت  و  صورتم تو بود  دهی چسب موهام کل

   نبود دور خونمون

 

 بود  شاخم   رو یخوردگ سرما یول

 

 دادم  ادامه   راهم به  و ندادم ی چیه به  یتی اهم پس  دهی م ارامش  بهم بارونم  عاشق من

 

 نجاس یا  ی عنی پس  بود  بهراد  نیماش خونه  جلو دم یرس بعد  ساعت م ین کینزد

  از شتری ب برام  بود  ارامش  خود خوده  وجودش شم  یخال  ک  داشتم  ازین  بغلش به  داشتم ازی ن وجودش  به 

   ندارم  کمتر باشم نداشته  دوسش  خودم برادر

 

   کرد ارومم ی سخت  یشبا بود  باهام یسخت یروزا تو

 

 کارام  ی  هیپا طنتامی ش لیدل  هام  خنده لیدل  شد  بهراد  یول یلی خ بود  یسخت ه یشبا بود  خوبم  حال لیدل

 

 نکردن باز درو یول شد بلند  عطسمم یصدا زدم  درو تا  خونه  جلو رفتم

 

 خونه  داخل رفتم  تا  شد  باز در ک  زدم در  تر محکم



          آل دهیا یزندگ

 

#part62 

 

 بهراد

 

  واسشون عذاب نیا  ک  کنم  یکار خواستم ی م خونه  سمت بردمشون  زدم حرف نهال  با ک  نیاز  بعد 

 کنم  کمرنگ ازش کم ی تونستم ی م خب  یول هست باهاشون شهی هم بدش  خاطره  رهینم  نیازب شه کمرنگ

 

   خوابوندمش دادم  قرص  بهش  حموم فرستادمش  نگفتم   یچی ه نهال به

 

  هی حدود  اشپزخونه   تو دم یچ  دمیخر پرت و خرت  کمی  بود ز یتم خونشون  ییرایپذ  تو  رفتم خودمم

  شب  چون نگفتم  و بارمان یی دوتا میبترکون امشب تا  شم یپ  ادیب  انیبرا  زدم زنگ د یکش طول ساعت

   بود دعوت یمهمون

 

  شیپ  اتاق   فرستادمش کردم باز درو عیسر  دیرس انم یبرا  شد  تموم  کارام نکه یاز بعد  قه یدق ده  حدود

   اشپزخونه رفتم  خودمم  نایا  ارامش

 

   نکردم باز  زدن در دمید

  باز ک  درو کردیم غرغر هم ی نجوریهم کنه  باز درو رفت و  شد داریب  خواب  از نهال ک  زدن دوباره

 شد  بلند  می نس اخ   یصدا  ک  تو اوردش د یکش دستشو ی معطل بدون  پس  دید  سیخ  سیخ  موینس کرد

 

 گفت  عیسر نهال

 

 تو  ایب  یسی خ چرا  بگردم دورت یشد ی×چ

 

 خوبم +

 ششششش یا  تو ام یب ک  زدم  در پس  رمیم کجا دارم 

 



   کوچولوم  موش نم یبب بده  بوس  ایب  یعصب چ ×اووووو

 

   ندارم حالتو   نهال کنار بکش+

 

 نم یبب  نجا ی ا ا یب  کنمینم ولت  یند  بوس  تا  ×نوچ

 

 .. ن+

 

  عطش با  و م ینس یلبا  رو گذاشت  لباشو ممکن حالت نیتر عیسر  با  نهال چون شد  قطع مینس  یصدا

 شدن  جدا   هم از اوردن کم  نفس  یوقت دش یبوسیم

 

  دهیکش  لبش زدیم ک  حرف  بود م ینس  یلبا با  مماس  لباش و م ینس  یشونی پ به  چسبوند  شویشونیپ نهال

 گفت  زدیم نفس  نفس  ک  نطوریهم م ینس  یلبا به  شدیم

 

  دونم یم ی نبود کردن انت یخ  ادم کردن ول ادم چوقت یه دونم یم کردم  بد  ام  یلی خ کردم بد  دونم یم م ی×نس

  یدونیم  خوب خودتم  همشو  دونمیم  بخدا یدی کش عذاب  دونمی م همشو دونم یم دادم  درد دونم یم  شکستمت

  ببخش ی ول دونم یم کردم بد  شدم  یعصب کشمی م درد ی بکش درد  ستمین ی نباش یدون یم بنده نفست   به  نفسم

 م یزندگ باشه  باهام  نباش سرد انقد  فقط نفسم   کنمی م جبرانش بخدا 

 

  دشید  ینجوریا  ک  نهال  ختیریم  اشک گوله  گوله کلمه  چند نیهم با  بود  یاحساسات ی لیخ  کال مینس

  زد یم حرف گوشش  تو و  دیمال کمرشو و بغلش  تو  دشیکش

 

  بپرن  داد و غیج  با ک  دادم ام یپ  انیبرا به پس  برسونم  ازار کم ی بزار  گفتم شد ک یرمانت ی لیخ  دمید

 کردن حمله  گفتم  ک  ک ی دو سه رونیب

 

   بودن شده  ها  زده جن مث  مینس  و نهال

 

 گفت  و وسطشون دیپر  خرگوشش لباس با  ارامش

 

   اوشجلم  یای÷مام



 فالفونه  کملم  تو  گل اوم او

   شم یبل توشا  دونم ین 

   نشایهن نشا یهن

 

   شد  نیزم پهن خنده از  مینس  کارش نیا  با

 

 بخنده  کردنیم یهرکار ک  بودن  برده ی پ فاجعه  عمق  به هام  بچه انگار

 

 دوباره شد  بلند ارامش  داد  یصدا

 

 ااااااا ی ب ا یب م یبلش ا یب  توم بهالد  یی ÷دا

 

  همه قهی دق ده  از بعد  ک  وسط  دمیکش هارو  بچه  کم کم دنیرقص میکرد شروع   ییدوتا وسط رفتم منم

 انی برا موندمو من و نشستن

 

   م یرفت یپسر پدر توپ رقص  ه ی انیبرا منو و  گذاشت باباکرم اهنگ هی نولن

 دوباره  دوباره ک  شد  بلند ه یبق  داد و غیج  یصدا شد تموم ک  رقصمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part63 

 

 بهراد

 

   گفتم نفس نفس با  و دم یخند

 

 دررفت.... در....جونم  بابا   بسه... بس...ب*

 شب  برا  باشم  داشته  یانرژ نیبزار

 

 ومدنیم ابرو و چش  یه م ینس  و نهال که  بال  انداختم   ابرو طونی ش بعد

 

   نیبگ  ادم  مث بابا   فهممینم*

 

 زننینم  حرف ادم  مث  ها فرشته+

 

 بابا  باشه  زارت*

 

 خنده  ریز زدم بعد

  

   لو  نای ا  ندو م ییشایا  ما دنیم ی لید ینم شال  یی ÷دا

 

 دنیخند  زیر زیر کردن شرو بعد

   گفتم و زدم بشکن

 

   نمی بب  یباز نیبر  نیش بلند *



 

 ستی ن بچه  و  تره جا  دم ید اما  کنم  صحبت مینس  با  خواستم یم

   اط یح  تو  کرده جمشون  سر انیبرا  دمید  کجان ها  بچه  نمی بب رفتم

 بزنم حرف جفتشون با  برم  که شمردم  متیغن و فرصت پس

   بازه  مهین  دمید  اتاق در  جلو رفتم

   ادیم ناله   و اه صدا  دمید  که کنم  باز کامل رفتم

 زدش  دوباره نکنه   گفتم کردم باز  کمی و در

 شد  تا چهار چشام  که

   بستم  و  چشمام  و  برگشتم  عیسر خوردی م و می نس نازه  داشت  نهال

   بودم  کرده داغ  نالشون و  اه  یصدا از

   باشه  بارمان داشتم  ازین

   شد یم بد  داشت   حالم

 بود  دهیچ یپ  کمرم تو ی بد درده

 

 

 

 

          آل دهیا یزندگ

 

#part64 

 

 بهراد

 

   نداشتم  رابطه  بود وقت  یلیخ  بود  خراب  حالم

 

   بارمان به  داشتم  ازین  و کردم داغ   ینجوریا  هوی الن 

 



   اب  ریز گرفتم سرمو و  ییدستشو   سمت رفتم  پس  ومدینم بر  دستم از یکار چیه

 

   کنم  خشکش  تا موهامرو  انداختم رو حوله  رونویب اومدم  یی دستشو از نشد  کم  درونم ش یات  از یول

 

   نیباز مشغول دمید ک  کننی م کاریچ  ها بچه  نم یبب  تا  اط یح  تو رفتم وضع همون با

 

 

 کردم  بازش درو سمت  رفتم اروم کردم  تعجب  شد  بلند  خونه  زنگ یصدا  ک  ششونیپ  برم اومدم

 

 شدم  رو به رو بزرگ   گل دسته هی  با ک  

 

   واقعا چرا  ساعت نیا  نجا یا  اون رونیب بود  زده کامل چشمام  بود پشتش  بارمان

 

   لبام   رو گذاشت لبشو و بست  لبامو  دستش  با و  دی خند  دید  بازموندمو دهن یوقت رونیب  اومد گل پشت  از

 

   بود  لبامرو  لباش فقط ی زیچ نه  دی بوسیم  نه یول

 

 کردم داغ  و شد زنده دوباره درونم تاب  و  تب خاکستر  به زننیم ک  شد  ی شیات کارش نیا

 

 

 برسن سر نهال و  مینس  ممکنه  یحت ا ی اطنی ح تو  ها بچه  نبود  مهم  برام 

 

   کنم خاموش  جونمو  به افتاده  ک  یش یات  خواستمی م دلم فقط

 

 ان یم ها بچه  ک  گفت  و نذاشت   ببوسمش اومدم  تا خودم  سمت دمش یکش گرفتمو کتشو  پس

 

 انداختم  بال  ابرو طونیش  پس  خواستمشیم الن من نبود  م یحال زا یچ نیا  من یول 



 

 گفتم 

 

   اتاق  میبر* 

 

  به  مختص  ک  ی اتاق  بردمش دمویکش  دستشو و حرفش  به ندادم  گوش یول  زشته گفت یم همش بارمان

 بود  دوتا خودمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          آل   دهیا یزندگ

 

 

#part65 

 

   بهراد

 

   بودم  داغ  داغ  واقعا لباش سمت  کردم حمله دوباره اتاق تو  می رفت و دمیکشدستشو 

 

 هاش  دکمه کردن باز  کردم شروع  و لباسش  سمت بردم  دستمو کردمیم  یباز لباش   با ک  یهمونجور

 

 گرفت یم دستمو  بارمان کردم یم باز  ک  دونه هی هر



 

   دراوردمش تنش  از و  کردم باز هاشو  دکمه بود  ک  یزور و یسخت هر به

 

   لباش   با کردن یباز کردم شروع   دوباره بدنشو رو گذاشتم  دستامو

 

  شلوار و شرتیت  اول و  اوردمین طاقت  کردمی م  یباز بدنش   با و  میگرفت یم لب  ینجوری هم ربع هی  دیشا

 دراوردم  بارمانو شلوار  بعد  خودم

 

  و و دهنم  تو کردمش  و لبام سمت اوردمش و  دورش کردم حلقه دستمو عضوشو به رسوندم  دستمو

   گرفتم گاز عضوشو شدمو هول اومد ک  ی بلند غ یج ی صدا با ک  خودرن  به  بودم کرده شروع  تازه

 

 

   بارمان ی  عربده ی صدا با  شد همزمان غ یج یصدا

 

 

  جفتمون م یبود  هنگ تو جهت  دو از

 

 

   اومدن نهالم   و مینس ما با همزمان ک  رونیب  مید یپر ی پت و لخت  یهمونجور

 

 

 

 گفت  و زد غ یج د ید بارمانو  منو تا  مینس

 

 

 توووووو کجاسسسس لباساتتتتت روووووونیب  یاومد  لخت چراااا  شعورررررریب  بهراددددددددد+

 

 



 اتاق   تو م یرفت ییدوتا عیسر و کردمو بارمان  و خودم  به نگاه   هی م ینس حرف با

 

 

  م یرفت و  میدیپوش  لباسامونو  عیسر رونیب دمی پر ینجوری ا  چرا ک  بودم  یعصب هم بود  گرفته خندم  هم

  شده  د یسف  وارید گچ مثه  رنگش  مینس  دم ید ک  ها  بچه شیپ

 

 

 نه ی زم پخش  و شکسته  سرش ایبرد  مید ید ک  جلوتر میرفت

 

 

  پانسمانش  زدو ه یبخ  سرشو عیسر نهال  و خونه تو  بردمش و  رشیز انداختم دستمو سمتشو رفتم عیسر

  کرد

 

   چشه بپرسم اومدم  تا  یکنیم نگام یزخم ببر مثه دمید  ک  کردم نگاه بارمان به  اومد  جا  حالش ک  کمی

 

 

 گفت  و سرم  تو زد  محکم مینس

 

 شه یم  یچ  نهیبب  بچه  هوی رونیب  یپریم لخت  تارزان  مثه ی نجوریا  یگ ینم مرض  کثافت+

 

 

 گفتم  و کردم نازک   صدامو سرشو تو  زدم خودش  مث منم

 

 

  خار  من زیچ فقط  نه نداره   یمورد باشه راه به  نالتون و  اه  هوا نیبنداز لنگاتونو  شما  بعد  سمیعس اهان*

   داره

 

 



   دم یخند  منم اشپزخونه  تو رفت ع یسر و داد  حیترج  قرار به فرارو مینس

 بندازه  کهی ت بلده   فقط پرو بچه  بخدا  وال 

 

 

 

 

 

          آل دهیا یزندگ

 

 

#part66 

 

 بهراد

 

  ش یات  پرام و کرک  و بارمان به  خورد چشمم  ک  پاشم اومدم  منم اشپزخونه  سمت  رفت نهال نکه یبعداز

 گرفت

 

   کنه پخم   پخ و باغچه  لبه  بزار سرمو خواست ی م انگار کردیم  نگاهم یجور

 

   اشک  صاحب  ای  پشم  صاحب  ای  شده زیچ  هیشب چرا  نیا  میالرح الرحمن  هللا بسم

 

 

  چرا  بود  گرفته شیات  برگام  سمتم اومد و  شد  بلند بارمان ک  گفتم یم پرتو  چرت  دلم  تو ینجوریهم

 اخه   شده  ینشکلیا

 

 گفت  اروم  و گوشم  ی لله رو گذاشت  لباشو   و سرم پشت  گذاشت  دستشو و  سمتم  اومدم

 

 نجا یهم یزاریم  انمیبرا دارم  کارت ک  خونه  م یبر شو اماده   پاشو=



 

   شد  بلند   اخم یصدا  که گرفت گوشم  از گاز ه ی بعد

 

 من  کنم کاریچ  هیزخم ریش نی ا الن هوف گرفتم  گازش عمد از انگار چه  من به  خو وا

 

 گفتم   کردمو بلند  صدامو پس  شدیم بدتر چون نه  بگم تونستمینم

 

  دنبالش امیم  فردا مونه یم نجایا  امشب انیبرا م یرفت ما  نهاللللللل  نهاااااال م ییییینس یها  ممممممینس*

 خدافظ  می رفت ما گه ید خب  یول نیکرد ی زیچ نه  یی رایپذ نه مول  به  ستم ین  زحمتتونم به یراض

 

 

  عیسر ی خدافظ از بعد  بارمانم  رونیب دمی پر عیسر  و بهشون ندادم   شتریب  زدن حرف ی  اجازه  یحت

 اومد همراهم

 

   خوردمی م یسکندر منم  که جلو  به  داد یم هولم  یه و پشتم   بود گذاشته  و دستش  ه ی بود  یعصب یلی خ یول

 گفت  و سمتش برگشتم

  

 ی کنی م تیاذ  چرا  رمیم دارم  خو بارمان عه*

  

   میعصب ی لیخ  که برو فقط  نزن حرف=

 نکن  ترم بد

  

   افتادم راه  ساکت

 داخل  کرد پرتم  و کرد باز  و نیماش دره

   کنسول به  خوردم و داخل رفتم  سر با

   نبود قهر وقته الن نگفتم  ی چیه پس  بود یعصب ی لیخ

   میبرس  تا کردمیم  یباز دستم  هیانگشتا با

   گه یم داره لب  رهیز دمید



 

 کنم ی م درستت  من یول که  یدینم  گوش ست ین  جاش  گمیم  بهت ی ه بزارم سالمت  کن دعا=
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   رونیب آوردم  نیماش از  خونه  دره ی جلو م یدیرس 

   ارومه که  بود بیعج

 طوفانه  قبله  ارامشه  دمیشا

 

   گفت  گوشم کنار آروم کردمی م فکر داشتم  که ینجوریهم

 

 رفت؟  ادت ی نهالشون اطه یح  تو ه یایباز  کیرمانت=

   امادم من زمیعز بده  انجامش   ستی ن مزاحم  هم ی کس می خودمون خونه الن

 

   بمونم  سالم زارهینم  طنتیش  که کنم  کاریچ  یول داد ینم  د ینو رو یخوب زهیچ  دمیترس  لحنش از

   گفتم و سمتش برگشتم

 

 دونماااااا یم شونم یدد*

 



   بده حیتوض  قشنگ یزنیم داد  چرا  تر آروم  بهراد=

 

 ممممم یگشلونیم  اوش شبح  تا  امشب  ته  نباش نالحت  تونم بوشت ای ب حال   یدد  باجه*

 

   تمومه  کارت بهراد ینی  نیا  دمید  و پوزخندش

   گفت خونه  تو رفتیم  داشت که ینجوریهم

 

   ی ند انجامش   گهید  و چشمت  جلو اد یب بدت هیکارا  همه قراره بگذره  خوش  باشه قرار نکنم  فک=

 

 برسم   بهش  تا دم ییدو  داخل  رفت و کرد باز و در

   نیزم خوردم و  زد یپنالت پام اون به  پام نیا که

 اومد   در اشکم دم ید شو  یتوجه  یب ی وقت اما

  

 زد ینم حرف  اما  داخل بردم  و کرد بلندم  و اومد

   خوابوند تخت  رو و برد و من

   کردی م یباز  تنم  رو دستش و اوردیم در  و لباسام  داشت

 کرد  آماده و لیوسا رفت

 

 دم یلرز  دمید  دستش تو که  یزیچ  با  اما 
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  نهال

 

   ما برا  گذاشتن رو ها بچه  و رفتن خودشون

   م یگذشتینم که کارمون از  ما یول

 

   بودم  خسته خونه  ومدمیم  یوقت و نمشیبب  تونستم ی نم اد یز و بود  شب  تا  صب از م یبعد فته یش من

 

   حاله چه  در ای برد تهیوضع دم یدی م دیبا  الن اما

  بودن  نشده خسته  و  بودن یباز  مشغوله هنوز ها بچه

   بود  نشسته آروم  گوشه ه ی ا یبرد اما

 

   دمی م انجام رو کارا  من و شش یپ  بره که م ینس به  کردم اشاره

   باهاش  زدن حرف کرد شرو و  بغلش  تو گرفتش و رفت

 

  همه از  اول کردن شرو و داخل اومدن غر  غر با بخوابن برن انیب  گفتم و کردم صدا  رو ها بچه  منم

   کرد اعتراض  به  شرو کوچولو موش

 

   مایتون یباش تم  عه ما یتون  یباش ی نش ی مام با  شوما شا ین  اوب  نیا نهال  ی÷مامان

 

  تونست ینم  اما  نهی بش  مبل رو رفت و رفت هم غره چش  هی

   بود پر  دستاش هم بود  کوتاه  قدش هم چون

   مبل رو گذاشتش  و کرد بغلش انیبرا

 

 عشگمممم  ی÷ملش



 

  دنیخند  به  کردن شرو اونا اما شد گرد مینس  و  من هیچشما

   شوخ کال و بود  بهراد مثه  انیبرا

 

 هستن  مامانات که  داد انجام   شعینم  یگفت که و  یکار اون ی ول خانومم خواهش £

 

 دنی خند کردن شرو و  زد انینو به  چشمک هی و

   گفتم  و  کردم اخم

 

 ها  شما  دونمای م من نیداریب  نمی بب  امیب  اتاقاتون تو ×زود

 

 هابه یم من اتاقه   تو امشب  انی بال  یمامان ÷باشه

 

 اتاقاتون  تو زود ستین  هم قصه از  یخبر  و یخوابیم  تنها  شما  امشب  ری×نخ

 

   کنهیم هیگر درد  از  داره  دمید  بغلش  تو رو ا یبرد که  مینس سمته برگشتم

 

   رمیبگ  و  بهراد خبره بزنم  زنگ من بخوابه  بزار بده  بهش  مسکن ه ی م ی×نس

 ست ین  امان  در زبونش از  بچه اون
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   برسم کارم به خودم  و اتاق  تو  برم بعدم  شم خبر  با  بودنش  زنده  از و  بزنم زنگ  بهراد به  که رفتم

   برداشتن  بالخره بوق  تا  پنج  از بعد

 

 ی خوب نهال  سالم=

 

  بگو  فقط نداشت  یریتقص که  اون آخه یکرد کارشی چ زندست  خوبه  بهراد یخوب  تو بارمان  ×سالم

 ... حال

 

 ی شد  ینجوری ا بهراد   و مینس  تنه  به  خورده  تنت  ریبگ  نفس  قهید  دو نهال=

 

   گفتم  کردم  خنده کمی

 

   گهی د نهیهم ی کن ی زندگ خل تا دو با  ی نی... ک  تا  دو با کنم کاری×چ

 

   داشت  خنده ه یها رگه توش صداش

 

   کردن خل هم تورو=

   نباش نگرانش دی خواب  گرفت دوش که  بود خسته   کمی  فقط خوبه  حالش

 نکرد؟ که ت یاذ  برمیم و  انیبرا ام یم صب فردا

 

 خودمون مشیار یم ها  بچه شهی پ بمونه  بزار  که نداره یکار بچه   بابا ×نه

 

  رفتم دمید صورتم جلو  رو ی کی ی ول اتاق تو  برم برگشتم  که  کردم قط رو ی گوش زدن حرف کمی  بعده

 گرفت و  دهنم جلو  م ینس  که بزنم  داد



 

 منم  تو  چته+

 

   اه  بابا کردم ×سکته 

 

   گفتم بهش  زدم ی طانیش  لبخنده  هی

 

 اتاق؟  م یبر دنیخواب ها  ×بچه

 

 بعد  بگذره شاهکارت اون  از قه ید دو  بزار نهال+

 ؟  خوبه  بهراد یراست

 

 حرفاست   نیا از  تر جون سگ  اون ×اره

 

 کرد  مظلوم و خودش  کمی

 

 خوبه؟  ی گیم ی الک  یدار+

 

 تو  جونه ×نه

 

 کونتو بخوره موش+

 

   دهنش رو  گذاشته  و دستش دمید که سمتش  برگشتم  رونیب  زد چشام

 

  یبدآموز  دارم ی زندگ دارم زن دارم بچه من ها  نگه  گمیم شعوری ب بهراد  نیا  به  یه شد  اشتباه  زهیچ+

 که  دهینم  گوش ی ول براشون داره

 

 شاده   یلیخ  خونه  تو م ینس  کال خوندی م اهنگم بال  رفت یم داشت ینجوریهم



   می بخواب ام یب رم یبگ دوش  هی رفتم

   کنهی م نگام داره تخت رو شورتک و تاپ ه ی با  دم ید رونیب اومدم  اما نبود اتاق  تو حموم  رفتم یوقت

   کنار رفت حولم  که  برادرم و  لباسام رفتم

 گفت  و زد یسوت

 

   شده سرخ من هیگوشا رونیب  یانداخت گوششو+

 

   بخواب بچه   ستین  رابطه حاله  خستم  الن  بخواب م ی×نس

 

   یبخواب تو  بزارم و  میباش نداشته  رابطه امشب  ستمین  مینس  جلوته  النم  شد بزرگ   بچه+

 

 دم یپوش  لباس و دم یخند
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  ی م فقط اون و شد ینم  یخوب  رابطه بودم خسته چون  اما کنم  گوش حرفش  به  که داشتم دوست خودمم

    یخمار تو بمونه  ومد ینم دلم  خب  اما کردیم ی آشت خودش  تهشم و کرد یم قهر تهش  که یخمار  تو موند

  و  نیا و ذاشت یم ریتاث اعصابش رو شتریب  یخمار تو  موندیم اگه  و بود گذرونده  رو یسخت روزه

   شه  بدتر که  خواستمینم

   گرفتم  ازش لب  ه ی و کردم ناز  و صورتش و شش یپ رفتم

 

  کم  وسطش مارستانیب  برم د یبا  فردا من و م یا  خسته جفتمون میباش   داشته رابطه  شه ینم  امشب  ×جونم

   ی خمار تو  یمونیم ارمیم

 

   کنم یم  فشیرد من نکن یکار بکش  دراز  تو خو+

 

   مالهیم نمیس به  و سرش  و ده یکش دراز روم اومده  دم ید که  شدی م داشت گرم چشمام  و  دمیکش دراز

   بخوابم  تونستمینم

 .... ب بزار  نکن م ی×نس

 

 شد  خفه  صدام  لبم رو لبش نشستنه  با

 

   کنم  و کارم بزار نزن  حرف پس  کنم حست کنم لمست  دیبا  ی ا خونه  تو  و خوابن ها بچه  که الن+

 

   گفت  و کرد دار بغض  و صداش  کمی

 

 باشه؟ +

 

 بودم  شده خمار  و داشتم  ازین  خودمم چون گفتم  لب رهیز ی×هوم



 

   گرفتیم گاز و د یبوس  یم و بدنم   داشت

 

 کار سره  برم خوام یم  فردا رینگ  گاز م ی×نس

 

   گفت  و گرفت گردنم  از گاز هی

 

   خوشمزست  اوممم+

   یمن ماله تو  ننیبب  همه  که خوامیم منم

   باشه   کبود بزار  پس ی من هیزندگ

 

 دور  زبونش با  و بدنم  رو دنیکش  دست کرد  شرو دی رس نافم کهینزد  و رفت بده  انجام  و کارش گذاشتم 

   کرد سش یخ  و نافم

  یکار اصل سراغه  بره و  رهیبگ  اجازه  که بال   آورد خمار  و چشاش

   داشتم  ازین  خودمم چون  بره که  فهموندم بهش  چشمام با

   د یبوس و روش و  شکمم  هیرو ی ه یبخ رو دیکش  و دستشو تر  نییپا رفت

   بود  عشقمون نشونه دردا  و رد و ها  هیبخ  نیا

   م یدیرس بهم  که بود  تالشمون  نشونه

   د یکش دست و سم .ک  هیرو دستش  با  و نییپا رفت که بودم  فکر تو

 

 ×اههه

 

   بود شده  خمار چشماش

 

 شد   بلند ها بچه   داده و غیج  ه یصدا که پام  دو  نهی ب ارهی ب رفت و سرش

  ه یگر آرامش دم ید که رونیب  رفتم و  دمیپوش  رو یسرهم حوله و زدم کنارش مینس  به  توجه  بدونه زود

   ست ین  خونه انی برا که  گهیم  و کنهیم

   نبود اما  اتاق   سمته دمییدو



   نبود فکر وقته الن  اما  بود امانت   بچه اون

   زدم داد

 

 بهراددددد   به بزن زنگ  ممممممینس+

 

   کجاست  نم یبب  برم  که شدم  آماده  خودمم

 نباشه  کردمیم  فک که یی اونجا کردمیم دعا
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 بهراد

 

 د یچیپ  تنم  نییپا  تو ی بد درد  که دمی پر خواب از م یگوش ی صدا با

   گفتم  و گرفتم  و دهنم جلو  عیسر که  شد بلند  دادم یصدا

 

 مزاحمه  ادمه  یهرچ رو به  تف  یا*

 

   مه ینس  دمید  کردم نگاه و یگوش

   گفتم

 



 درد  از مردم شعوریب  بنال*

 

 ست ین  یباز  مسخره وقته  کن گوش فقط  بهراد  شو  خفه+

 

   د یلرز یم صداش

 

 م ینس  شده یچ  بگو*

 

 شم یپ ی ایم  فقط یچیه+

 

   کرده ی کار نهال باز*

 

 گههههه ید ا یب حمال  نه+

 

   اومدم  یشیم  یعصب چرا باشه   باشه*

 

   دراومد  صداش بارمان  که شدم داریب  تخت  رو از آروم

 

 شب   وقته نیا  کجا=

 

   یپرس  یم دوباره چرا  یدیشن  که  تو خو  بدم  رمیم دارم*

 

 ؟   پاشم  دوباره نبود  بست   امشب  هیتنب بار هی=

 

   گفتم  ه یتنب از  دهیترس

 

 گردنت  به زنهیم کتیاتیس  ی شیم ت یاذ ی شیم بلند  بشم  قربونت  نه  نه* 



 گردن به  کیات یس  من گفتم یچ ها

  

 دم یخند  و  کردم فکر کمی

 

 خب  اما  ی زد لیدل یب  و من نکهی ا سره هاااا باشع  خدا چوبه  نکهی ا نه  البته  کمرته به  منظورم*

 

   بچه  میبر  هم با  شم حاضر  تا  ریبگ  دوش حموم برو=

 ی دیم باد  به  حرفات  با  و خودت  سره سر  آخر تو

 

   شکش یپ  سرم ندم باد به  و خودم*

 

 بهراددددد  حموم برو=

 

 رفتم  باشه   باشه*

  

 حموم  تو  دمیپر  و دادم حیترج  قرار به و فرار

 

 دادم یم  غسل هم و بارمان شستم ی م و خودم  که ی لمس ه ی هر با

  رونیب  اومدم  و شد تموم بالخره

   کردن خشک کرد شرو و  دیکش  دستم از رو حوله  که  کردمیم  خشک و  خودم داشتم 

 

   ی کشینم  میس  که یی شو ظرف  نکهی س تر  واشی  یییییا*

 

   ندارم و زدنم  حرف اقتهیل  شعوریب  شدم  خفه  و زدم گنده  لبخنده  ه ی کرد نگام  یوقت

 نا یا  نهال  خونه سمته  م یرفت و  میشد  آماده
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  کردمی م صداش مامان ارمیدرب و م ینس حرصه خواستمیم چون

 خوندن  شعر  کردم شرو جا  همه از خبر  ی ب خودم  برا  داخل رفتم

  

   زنهیم  و من زنم ننه  ی آ  ننه  یآ*

 

   بخون فاتحتو  ی نی نیا  کرد بهم  یبد  نگاه  که  بارمان سمته برگشتم

   کن آماده شیپ  ش یپ حلواتم 

  کردن یباز کردم شرو  و قشی  رو گذاشتم دست  و  جلو رفتم

 

 زنههههه یم و من شوهرم  مامان زهیچ  ینی*

 

   برداشت  قش ی رو از  مو دست و زد پوزخند  هی

 گفتم  و پشتش  رفتم

  

   جونم بارمان*

   بارمانم

 خوشگلم  یدد

   دیببخش 

 

 کنما یم هت یتنب ها بچه  جلو  که  نشنوم یزیچ  بهراد ساکت=

 

   خفهههه تورا کند  خدا   دفعه نیآخر  هیبرا ببخش منو*

   نه شه یم هول آدم  یکنیم نگاه  جور  بد خو  دی ببخش نه  ینی  یوا



   بهتره ببندم  اصن

 

   نییپا  انداختم و سرم  و زدم لبخند  هی

   سمتم  ومد یم دو با  که  اومد آرامش  هیصدا

 

 شه یم  دای پ شود  شوده  انیبال اااایبهالد  ینخول ÷گشه

 

  کردن ه یگر کرد شرو و شد زونیآو  لباش بعد

   بارمان به زدم زل

   بودم داده  دست  از و تکلمم   قدرت انگار

 گه یم ی چ آرامش  که فهموندم  چشام با

   گفت  م ینس  که کرد نگاه  م ینس به  دهیترس  اونم

 

   شدیچ  دونمینم بود  خواب خدا  به ست ین  مید ید م یاومد ها  بچه  غهیج  با  میبود  اتاق  تو ما+

 

   ه یگر رهیز زد بعد

   خت یریم که  بود اشکام   فقط زدمینم حرف

   ی چ بشه  ش یزیچ اگه  بود  من هیزندگ تمامه  انیبرا

   بارمان بغله  تو  دمییدو

 

 کننننن داشی پ...یپ  توروخدااااا...تو*

 رمممممیمیم ...یم...اون....بدونه  من... . من

 

   کنمیم داش یپ  آروم سیه=

   کنمیم داش یپ  یخورد و یچ غصه

 

   گفت و  مینس سمته کرد رو



 

 کجاست  نهال= 

  

   بزنم  زنگ بزار دونهی م که یی جا ره یم گفت+

 

   فعال زنمیم زنگ  خودم باش  داشته  و بهراد  هوا تو  نه=

 

 ختم ی ریم که  بود اشک فقط  بود  رفته توانم   تمام  در سمته رفت
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   برم بارمان سمت  و شم  بلند  کردم  یسع مبل  کمکه با  پس  نمی بش  تونستمینم  هم ینجوریهم اما

 

   کنم یم  خواهش ببر  منم  توروخدا*

 ارم ین در  یباز مسخره  گه ید دمیم قول

 نکن همیتنب  الن 

 ام یب  بزار 

 کنممممممیم خواهش

 

 ه یگر ریز زدم بعد

 

 ها؟  بود  ومدهین  شیپ  ی مشکل رونیب بود زده خونه  اون از  که مدت  نیا  تو بگو بهم  فقط بهراد=



 

 داره که ی کار هر با کنه مشغول و  خودش کرد یم یسع  ینی  زدینم  حرف باهام*

 

   شده یچ  نمی بب  نهال ش یپ رمیم من=

 باشه  حواست نگما  گه ید باشه   بهراد به  حواست   مینس

 

 من  پشت ممینس  دنبالش  دمییدو بره  تنها نذاشتم اما رفت

 

   خونه برگرد الن  نیهم بهراد=

 

 خونه  رمینم  سالمه نمینب تا*

 

 بدم  جفتمون  دسته کار نزار خونه برگرد پس  هستم یعصب و پر و نگران یکاف اندازه به  بهراد=

 

 گردمممممممم ینم بر من بارمان*

 ام ی م منم 

 

 م یرفت ینم کاش  یول گفت نهال  که یی جا  میرفت  برم باهاش  که شد  یراض بالخره

   دیرس ی نم اونجا   به پام  کاش

   بود  مارستانیب

   خودش با  بود  کرده کاری چ انیبرا

   اتاق دره  جلو  میرفت 

   گفتم نشست در ره یدستگ رو دستم

 

 نباشه  ی زیچ کن کمک خودت  ای خدا*

 کنم یم آدم  رو بچه  نیا من
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   خندنیم دارن اشغال تا  دو اون  دمید  که داخل کردم پرت  و خودم  هیگر با من

 ببازه   و شیروح هوشه  انیبرا اگه  خواستم ینم چون  کردم پاک  و اشکام 

   بود  بهم پشتش   انیبرا  اما  داخل رفتم

   شم  آروم تا گنیم یالک دونستم یم من اما بوده  کیکوچ تصادفه  ه ی بود  گفته نهال

   تر  جلو رفتم

   گفتم  صدا  لرزش با

 

 شده یچ ....ی چ...چ*

 

   برگشت  انیبرا هوی

 

   شده  شل  نشسته £روش

 

   دهنش رو زد هوی بعد

  خنده ی م داره نیا  و مردم استرس تو من نکهی ا  از یول بود خوب  حالم د یخندیم و  بود خوب  نکهی ا از

   شدم یکفر

   گفت  بعد

 

   نداشتم  ی ریتقص من گه یم شهی هم بهراد  یدد  خدا  به بارمان  £بابا

 گرفتم  اد ی گفت

 

   قرمزه بارمان گردنه  تا  دمید  و عقب برگشتم  هی

   دم یخندیم د ینبا الن  یول گوجه  هیشب  بود  شده

  شعورمی ب که  کنم چه یول



   رتمیبگ دیپر بارمان که خنده  ریز زدم

 تخت   به  خورد بارمان و م ینس  پشته رفتم که

  

 کنم  کار یچ من ادبه   یب  تو بچه  خو عه*

 

   گفت  و بال  انداخت  ابرو انیبرا

 

   رفتم  بابام £به

   نه یهم سی

 نه  شدم  خودت  کپه  بهراد  بابا

 

   بال  انداخت ی طونیش  حالته و ابروهاش بعد

 

   بارمانته بابا   نهیع بودنت  سگ*

 

   شدی نم نیا  از تر  گشاد چشاش بارمان

   گرفت و بدبخت  منه قه ی بالخره و دیپر

 م یایم الن  دارم کار بهراد  با من
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 نهال

 

   پدر گفت  بهش  شدی م حال  بود  شده  تر  آروم یلی خ  بهراد اما  اومدن  بعد ساعت مین  حدوده

   داره ادیز طنت ی ش کال

 

 سرکار برم  دیبا  گه ید ساعت  چن برم گه ید من ها  بچه ×خب

 

 شدم  جدا  نفرشون سه  جمه از  دیببخش  با

 بود  خراب  اعصابم  روندم خونه  سمته

  حالمون و حس  به  زنه یم گند باباش نه یع رفتیم ذاشت ی م دیبا  ما  کاره وسطه

 شازدش  ندفعهی ا از  نمی ا  بهراد قبل دفعه از اون

 اتاق   تو کشوندم  و گرفتم و  مینس  دست  شدم وارد که  در از م یمستق و خونه  دمیرس

  

   کرده یچ  هوسه عشقمون جاااان  جااااان+

 

   کردم  هوس من یخوردیم ی داشت تو موقع ×اون

 

 شنونا ی م ها بچه  اتاق  تو  مینرفت  هنوز ادب  یب  نییییه+

 

 م یبر ا یب تره  باز  تو و من از  اونا  گوشه و  ×چشم

 

   کرده زتیعز رو تو یک+

 کرده  ضتیمر و مست



 

   حال  و عشق  کار سره  میبر که  یموقع تا  امشب  یول ی خمار تو  گذاشتتم میگرام ×همسره

   شهینم  یزیچ  که سته یوا  نیراد و  صبم فته یش روز هی

 

 ی خوای م م یتا همه  نیا م یکن کاریچ قراره  نهال نهههههه+

 

   گفتم   و خودم  رو انداختمش  و دم یکش خنده   با  و دستش

 

 خوبببب  ه یکارا ×اومممممم

 

 باشه  ی چ تو  نظره  از خوب  تا+

 

 یفرض ه یخطا نش یس هیرو وار نوازش انگشتم  سره  با و نییپا  انداختم   و تاپش ه یبندا دستم  ه ی با

   دم یکشیم

 

   کنم  حاملت امشب  خوام ی×م

 

 خنده  ریز میزد جفتمون بعد

   دادم  فشار مشتم تو  و نشی س و دراوردم  و تاپش کم کم

 

   ارومتر آخ +

 

   یباش کرده عادت  دیبا  که من ه یخو نیا  ×به

 

 تر ن ییپا  رفتم و گرفتم  نشی س هیبال  از گاز  هی و  کردم خم سر
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   مینس

 

 شهی م کبود  گهید  قهی د چن تا  ره یگیم که  ییگازا  نیا دونستم یم

   گرفت گه ید گاز ه ی و نم یس ریز رفت

 

   مردم  مامان ییییا+

   نیکن  جم  و جنازم نیایب

 واشتری اخخخخخ

 

   گفت و  کرد میباز  چل و خل  به ی ا  خنده

 

 آخه  ارنیم در  یباز اسکل عاشقانه  رابطه ×وسطه

 

   دم یکش ی اه که دی کش نافمو  رو زبونش با  تر  نییپا  رفت و داد ادامه بالخره

 مطلب  اصله  سره  رسهیم الن گفتم  تر  نییپا رفت

   زد ی طانی ش لبخنده  ه ی که  کردم نگاش و شدم  زیخ  مین  کمی  تعجب با  نازم رو خت یر یخنک  زه یچ ه ی اما

 نازم  رو زد و  بال  برد  و دستش

   ومدیم در اشکم   داشت گه ید که  کرد و کار نیا  انقدر

 

   گرفت  و داشتم دوست  که ی رنگ ×بالخره

 

   کردیم نگاه   شاهکارش به  لبخند  با

   و  شد خم  هوی  که کنم  جم و پام  تونستم ی نم درد از



   گرفت دهن به  و چولم .چو

 شد یم  قیتزر وجودم  به  داشت لذتم دردم با همزمان

   کردم  نگاش  خمار و بال  اوردم و سرم

   گفت  طونیش

 

   ی ا ×آماده 

 

   دادم  فشار رو یتخت رو  و تخت رو گذاشتم و سرم نداشتم  دادن جواب  جون گهید

   شدم ارضا من قهی د چن  بعده  و رفتیم ور داشت حساسم  ی  نقطه با

   بود س یخ که  بال  آورد  و دستش

 بالشتا  تو کردم و  سرم  و گرفت رنگ هام  گونه من اما  د یخند  و کرد ینگاه

   دم یشن ییدستشو   سمته  رفتیم که ینجوریهم و صداش

 

  خجالت دفعه  هر تو ی ول میداد  انجام  رو  کارا نیا بار هزار که ما  یکشی م خجالت  یچ از  می×زندگ

   یکشیم

 

   دمیشن  یی صدا که  ییدستشو تو رفت

   شد  باز در

   کردم نگاه  در  به زده وحشت  و  خودم رو دم یکش رو ی تخت  رو نور سرعته با

 

   ام آمده من یوا  یوا  ام  آمده ÷من

   یوا یوا ام آمده   اوش ته

   یتوش  ینش یمامان

 تختتتتتت   لو ی لفت شال

 

   امیم الن رونیب  برو نزن داد  سیه+

 

 ن یتلدیم تالیش نیداشت  دلدنته  لو نهال  مامان شبه ÷شوشه



 

 رونیب د ییدو و  دیخند بعد

 شد   بلند نهادم  از  اه  که شم  بلند رفتم

 

   دادم بهت  گه ید دفعه  اگه ستم ی ن م ینس  نکنم یتالف  اگه  که آخ +

   رهیبگ یچ  بدم  یچ من گم یم ی چ نه

 

 رونیب  رفتم شدم  بلند 

 

 اد یب  نهال مامان تا  م یتون  تالی÷ش

 

 ی بخور ارمی ب  یچ  هی برم  بچه ریبگ آروم قه ید دو  میکن  هوا م یاریب در+

 

   شد  بلند  صداش که آشپزخونه  تو  رفتمیم داشتم 

 

  تونه یم  دعباش بالمان عمو یوگت ی لیم  له بهالد مشه ÷شال

 له یم  له پندوئن  مشه ی شولیا  اونم
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 م ینس

 

  ش یا ه ی رفتمو بهش  تپل غره چش  ه ی و سمتش برگشتم  و بستم  لنگامو نامحسوس ی لیخ  ارامش  حرف با

  رفتم سر  با  نبود  حواسم چون یول  رفتمیم راهم رفتمیم غره چش  ارامش  به  ک  ینجوری هم گفتم دهیکش

  ک  شد  بلند   دردم پر غ یج ی صدا لحظه  اون  وارید  به  بودم ده یچسب  برچسب   مث و اشپزخونه   وارید تو

 گفت یم  و دیکش یم غم یج  دییدویم ک  همزمان و بانهال اتاقمون  سمت د ییدو  ارامشم من با همزمان

 

 نولی ا ادش یمین  فالی د به  دهی چبش فالید  تو لفت  ی نش یمام بودووووو بودووووو یییییمامان  نهال  ی÷مامان

 فال ید  ب ده یچبش بلچشب  مشه  دههههید  اااایب

 

 

  مردم زنهیم  حرف گوجه درمورد داره انگار مرض  کثافت  رفته ی ک به  بچه  نیا شعور  موندم واقعا

 ی اوردین  توله از شانس  ک  م ینس  یش خر  یاله ی ا دارم بچه منم دارن بچه

 

 گفت  و بهم  افتاد   نگاهش  شد ظاهر  جلوم نهال ک  دادمیم قرار ت یعنا مورد خودمو  داشتم ینجوریهم

 

 واقعا  چرا  گلم  زمیعز جان م ی×نس

 

 چرا   یچ  منگلم چسخلم  جان نهال+

 

 

   واسش  کردم  لوچ  چشامو  و دهنم رو دم یکوب دستمو  ع یسر ارامش  جلو  گفتم یچ  دمیفهم یوقت

  



  سمت  اورد دستشو   نهال هوی  زنمیم حرف باهاش  ی نجوریا  ارامش  جلو  چرا  بود مونده  باز نهال دهن

  زل نما دندون لبخند  با  نهال و شد  بلند  دردم پر  ی  ناله یصدا  چوندشی پ و  دستش نیب گرفتش گوشمو

   گفتی م و بهم  بود زده

 

   ی گفت ی چ زمیعز کن تکرار گه ید بار هی×

 

  چرا  واااا باد  بر  دهدیم  سبز زبان سرخ  سر شدددد اشتباه   نهههه باد  بر  دهدیم سرسبز سرخ  زبان ک  اخ

 :/ باهم  خونهینم

 

  نگاه بهش و رونیب  شدم  پرت هپروت تو از و  گوشمو د یکش تر محکم نهال ک  بودم  ریدرگ ینجوریهم

 کنه  ول منو  ی  مرده مادر صاحاب  یب گوش نیا  ادی ب رحم  به دلش  د یشا  کردم بچگونه صدامو و کردم

 

  ژشت حلف نژن دول منو بلوو ی شیپ  دوفتم بهش  دیببش ژدددد  دولممممم طونی ش ددددد یبَبَش  دونم  نهال+

 باجه  دی ببش  نداد دوش ژنم

 

 کرد  یباز موهام  با  و مبل سمت  بردم کرد بلندم  و برداشت  گوشم  رو از دستشو و  دیخند  فقط  نهال
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 نهال

 

  و  مینس رو دیپر  یچ  هی دم ید هو ی بزنم حرف  اومدم تا  کردم  یباز موهاش  با و  مبل سمت  بردم و  مینس

 شد   بلند امروز مینس  غ یج ی صدا صدم بار یبرا

 

   مینس  رو کرده پرتخودشو  ارامش  دمید

 گفت  ارامش  به رو درومد شیگر ک  بچم  کونه  دمه زد  دونهی  ارامشه  دید  تا  مینس

 

 ی داد فاک  به زمویم زیچ  یزد ششششیا  روم پرهی م زارت خوابم   تخت  من انگار  پدسگ+

 

  براش  چشمم  با و  دمیکش  محکم بودو دستم  تو  ک  ییمو که یت  اون کنهیم ی بددهن داره  ینجوریهم دمید

 خوندم یم رجز

 

 کردم ارومش  بغلم  تو و  بغل گرفتم و  ارامش و  کردم دراز دستمو

 

   گفت  بهش  و مینس  سمت  کرد رو پس  بود شده  تر  اروم قبل از کم ی ارامش

 

   خلهی م یخولک فگد  اودمم  برا داله  دوس  فگد منو  اودمه ماله  نهال  یمامان انوم ینش بشوژه  ÷دلت

 

  فقط ارامشم  ره یبگ ارمشو  تا  سمتم دیپر بود شده  گوجه  هیشب  حرص  از م ینس دراورد متر سه  زبونشم

   دیخندیم هرهر

 

  م یزاشتیم دیبا  ارامش  م یگذاشت اسمشو یچطور  موندم ست ین  خونشون تو  ارامش  کال مه ینس  یکپ کرماشم

 ی سونام  ای زلزله



 

  رو شونیک ی بود  بغلم تو شونی کی کنم مهارشون تونستم بچم  دوتا  نیب  یریدرگ و جنگ  قه یدق  چند  از بعد

 بود  پام

 

 بودن  قهر باهم جفتشونم  ک  نجاست یا  جالب

 

  نگاش رهیم غره چش  بهش  داره مینس  و برده خوابش   بغلم تو ارامش  دم ید سکوت  ساعت  مین  از بعد

 گفتم  بهش خنده  با کردم

 

 م ی نس کنه یم  یحسود خودشم ی  بچه  به ادم   ×اخه

 

 شو  سیه باهات  قهرم نهال+

 

 ی ا  بچه مگه ه یچ  قهر مینس نزن زر ×عه

 

 جون  نهال ی بود کبود  و اه یس الن تو  ک  بود  یزدن اگه زر+
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   کنم شیاوک  یمحل یب  با دادم  ح یترج ی ول بود  کرده یدراز زبون ی کاف اندازه به امروز

   بودن شده پررو یلی خ بهراد  و  نیا کردمی م صحبت بارمانم  با  دیبا



 

   اتاقش   تو ببرم و آرامش  که شدم  بلند پام  رو م ینس  و بود  بغلم تو آرامش  که یهمونجور

 ن ییپا  شد پرت پام  ه یبال  از  مینس

   آرامش  اتاقه  رفتم نداده  تیاهم  و کردم نگاه   بهش چشمم  گوشه  از یول

 دهنش  تو گذاشتم  و پستونکش  که کرد  نق  نق کمی  تختش تو  گذاشتم و اون

 رونیب زدم  اتاقش از آروم و  کردم  مرتب روش رو پتو  دیخواب  آروم  بعد  و دیچرخ  کمی

  

 ی گوش تو  کردم و سرم  و نشستم اومدم و کردم درست  نسکافه خودم  هیبرا  و آشپزخونه  تو رفتم

   دمی دیم و حرکاتش  یول

 

   کند یم  و لبش پوست  و خوردیم حرص   داشت

  الن اما  بودم  کرده هشیتنب   بارم چن و نکن م ینس  که زدمیم  تشر بهش  شهی هم اومد خون  که کند انقدر

   م یگوش سره  بودم نشسته  بهش  توجه  یب ی لیخ

 

  غذاش از  مون یکی  اگه که  دونستمیم کردن  درست  شام  کرد شرو و آشپزخونه   تو رفت  قهید  چن بعده

 غش یج غ یج از  خونه شه یم پر  باز و  زنهینم  لب خودشم   و شهیم  ناراحت مینخور

 

   دنیخند  و زدن حرف  کردم شرو و نیراد  به زدم زنگ

 دم یکش دراز  و اتاق  تو رفتم شدم  بلند  منم دنیچ رو سفره  کرد شرو نکه یا  محض  به

  

   کرد صدا  رو ها بچه

 گفتم  و  زدم داد کنه روشن و چراغ  و  بزنه حرف  رفت تا  شد  که اتاق  وارد اما

 

   کار سر  برم د یبا کنم  استراحت  خوام یم رونیب برو  نخوره چراغ   به  ×دستت

   تو برگشت و اوردین  طاقت یول رونیب  رفت و بست  آروم و در

   نشست   پشتم و اومد

 

 نزنم  رو حرفا اون  گهی د دمیم قول زهیعز برام که  خودت  جونه به  نهال+



  

   گردهیبرم دوباره  اما یداد  قول ی لی×خ

 

   کنمینم و  کار نیا گه ید آرامش جونه  به  ینی  داداگاهه مگه  نه نه  نه  قسم شرافتم به+

 

   گفتم و سمتش برگشتم یآن به

 

 رنیبگ ادی  که  نه ها  بچه جلو یول بگو م یبود تنها   گفتم بهت ×صدبار

 

   گفت و گرفت  و دستم و سمتم  اومد

 

   م یزنیم حرف  بعدش  میبخور  غذا م یبر ایب  حال   شو بلند +

 

 نییپا م یرفت و شدم  بلند 
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   وفتادیم  سرش و زدیم  چرت یه اما  بود  نشسته ش یصندل تو ارامشم  و  نشستن زیم دوره همه  دمید 

   بود خمار  یجور نیهم و خوردی م و پستونکش 

   اره یدرب و  پستونکش زدم اشاره  نولن به

  غیج  غیج کرد شروع  و نولن سمته  برگشت آرامش  که من به  داد و گرفت ازش  و پستونک نولن

  کردن



 

 دششششش یب  دالم تو به  تالی ش من مووووو یمیم ده یب  ادب  تل ی ب ی÷داداش

 

  یبخور غذا کامل تا مونه یم من دست  پستونکت  خانوم ×آرامش

 

 متفللم  ÷اشتون

 

   گفتم بلند   هیصدا و اخم با

 

   یگفت یزیچ  خانوم آرامش  دمی×نشن 

 

 دههههه یب و  شتونتمیپ  دوفتم  دوفتم اوبشم   ÷بهله

 

 نشنوم   یحرف گه ید بدو  پستونک بعد  غذا ×اول

  

 بده  باهد  هم ما  به  تلده فت  دهیم  شول ینش ÷به

 

   خوردن غذا  میکرد شرو و  ندادم تیاهم

 کنارم  ستادیوا  و نییپا  اومد  شیصندل  رو از همه از زودتر

 

 ده یب لو  یمی÷م

 

 ی نخورد کامل رو ×غذا

 

 بوخوله  ی شیپ  مید یب ته  نه یا  بال  تمشمی اون خولدم   ÷بوخودا

 

   اوردینم کم زبون از



 تونه یپ  ماره که  ستین زبون

   گفت  آرامش  که کردمی م فک بلند  بلند داشتم  نکهیا مث

 

   شتین  مال من شبونه  انوم  مامان ÷اول 

 یی بگتا ه ی تبوده  ش یدد باشنه   شون تنهیم و بهالد  باشنه اون با  ته  ماله  ش ییبابا هاپو ته ده یم انی بال دوما

 

   رونیب  زد چشام

   گفتم  و پوشکش  رو زدم  دونه هی

 

   نیبب  ونیزیتلو برو  بدو نکن  یدراز زبون ×بدو

 

   گفت رونیب  آشپزخونه   از رفتیم  داشت که ینجوریهم

 

   دنیم هم ی نش ی مامان و شوما  بال تاشه  دوفت  انیبال ندوفتم ته ÷من

 

   دنیخندیم زیر زیر و  نییپا بودن  انداخته و سرشون که  پسرا سمته برگشتم من رونیب رفت

   اوردم شانس   نشدم یروان الن تا  نا یا  با خدا به

 ده یدر گوش  و چشم چقدر  بچه  آخه
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 باهاشون بود  بهتر نداشتم  خبر ها  بچه تیوضع از وقته  یلی خ  میکرد جم  و زیم انی نو و نولن کمک با

   زدمیم حرف

   گفتم که م یبود نشسته 

 

 کارات  از  خبر چه  نولن آقا  ×خب

  

 گفت  انی نو بزنه  حرف رفت تا

  

 من اول ترم بزرگ  نولن از من €مامان

  

 گفتم  دلم  تو

  

 ی ندار مغز نخود هی  قده اما یتر ×بزرگ 

  

   گفتم و زدم  بهش لبخند  هی

 

   بفرما شما  ×خب

 

   کاریب شما  کاری ب ما  یسالمت یچی€ه

   ی دار کار مارستانیب  تو هم ی ستی ن کاری ب شما  ی راست اها

 

   گفت و کرد  بود  آشپزخونه   تو که  مینس به  یا  اشاره و زد لبخند  ه ی بعد

 

   اده یز هات  مشغله و کارات خونه  تو €هم



 

   دنیخند  کردن شرو ا یبرد با  بعد

   گرفته رنگ خجالت  از صورتش دم ید که  کردم نگاه و نولن

   رفته ی ک به ی کی نیا  رفتن ی ک به تا  سه  نیا  دونمینم من

 گفتم  و کردم اخم هی

  

   شماست  ه ینای ا و ورزش کالس و  درس  بحثه الن دستمه خودم  هیخبرا  من خبر چه  گهی×د

  ادی  و نیا  یخوا یم ی ک تو بار صد نیا  کنه دخالت گرانید یخصوص مسائل  تو  زشته آدم  انی نو آقا  بعدم

   دونهیم  خدا یریبگ

   گذاشتم راحتتون ی ادیز کنم فک

   زنمیم حرف باهاتون دارم که دستم  اومده  گنداتون و کارنامه

   نیخونینم  درس که گرمه ی چ به سرتون

   گذاشتم کم براتون یچ

 

   سوخت  ی م گلوم که  بودم زده  داد انقدر

   گفت  و رونیب اومد  آشپزخونه   از بدو بدو  مینس

 

 جون  از دور ی کنیم سکته  الن باش  آروم  نهال+ 

 

   دستم  داد اومد  و کرد درست بهار  عرق شربت  هی  و آشپزخونه تو رفت

   گفتم و زیم رو گذاشتم  و شربت

 

  ps ه یپا  ای تبلته  تو  سرتون ای  شما  بعد نیباش راحت  تا میکن یم جون مامانتون و من شب  تا  صب ×از

   نینشست 

  تو  دیکن یم سرتونو  نینی بی  مارو تا نیهپروت تو  و جلوتون  دیزاریم باز  یالک و  کتاب  نیخونیم که درسم

   می نیب  ینم  میکور نیکنی م فک کتاب

 هااااا  گنده انقدر  تا دو  شما برا  یعال اون ه یها نمره  که نیدار نولن با  یفرق چه

 ن یبخون درس نین یبش  تا  فیتوق امروز از  لتونیوسا همه
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   مینس

 

 بشه  یزیچ  هی  قلبش دمی ترسیم زد یم که یی دادا با

   نباشن نهال  چشم  جلو  تا  اتاق تو فرستادشون و گرفتم ها  بچه دسته از  و لیوسا همه  و دمییدو

  بال  ادیب تر  راحت نفسش تا دادم ماساژ و  پشتش و  کنارش نشستم  دیکش یم ق یعم و بلند  هینفاسا   فقط

 

 قلبت  نهال باش  آروم+

  

   درک  به ×قلبم 

 ن یا  شدن که گذاشتم  کم ی چ نا یا  برا  من مینس

   شم بزرگ  تا  کندم  جون ی بچگ از

  نای ا بیغر کشور تو  میکن یم جون  میدار که  هم حال  برسم  تو به  تا کردم تحمل  رو ایسخت  شدم بزرگ 

   کننیم ینطوریا که شن بزرگ 

  و کار نیا  که  کردم خواهش  یکل هفته  هی کنن شون اخراج   خواستنیم که  بوده گند  هاشون نمره  انقدر

   نکنن

   کنم کارشونی چ دونم یم یول

   اونجا م یبر گفت  زد زنگ بهراد امروز

   م یریم ما  خوننیم درس  انینو و ا یبرد انی نم اونا  یول

 

 بسه  لشونیوسا  از  شدن محروم نیهم نهال  یریگی م سخت یدار یادیز+

  

   نشن اخراج   که کن یکار تو  هم ی بعد دفعه  ×پس

  و کارم ی نذاشت چون ی شیم ه یتنب که  ییتو ن یا شنی نم ه یتنب گه ید اونا  من به  بزنن زنگ که  یدونیم و

   بکنم



 

 بود  شون بسه  ه یتنب اما  کردم یلرز  هی ش یجد  هیحرفا از

 

 انیب  و امشب  بزار  یول باشه+

 

 م یبر شن حاضر  بگو ×برو

 

  یمام که  دیکش یم غ یج اون ی ه میرفتیم و  میزد یم پیت  دیبا  آرامش  و من معمول طبق  اما  میشد  آماده

   ستایوا یش خوشگل ی خوای م اگه  گفتمیم من یه و  شد کنده  موهام  تر واشی

 

 م یایم  میدار  دید  و اومد نهال

  زدم  که هیقرمز رژ قفله چشاش دم ید کردم نگاش  که نیهم

 م یایب  تا  نیماش تو  برن گفتم ها بچه   به و  جلو رفتم

  

 نهال  شه ینم انجام  فکرته  تو که  یزیچ  اون نه+

 م یبرس  رید زشته منتظرمونن شده  رمید نکه یا  و برم  دوباره ندارم  حوصله  بودم  حموم تازه من

  

 گذشت قرمز هی لبا نیا  از شه ینم ی دونیم خودتم   اما من ه یپا  کردنم ×حموم

  

   دمی بوس  محکم و لبام رو د یکوب و لباش   حرفش شدن  تموم بعد

   زدیم کیم قدرت پر و محکم  بود  شده  بود  دهی رس آب  به که  یا  تشنه مثه

 فهمنی م برم نزده  رژ اگه  بودم مطمئن

 سم یخ  سهیخ  دمید م یداد  انجام که  ییکارا  یسر ه ی بعده

  رونیب  میاومد  و م یگرفت دوش ه ی و حموم  بردم عیسر

 کرد  خشک و موهام

  اومد بدم  اجازه  نکه یا  بدون آرامش  و شد  زده اتاق  دره کردیم  خشک و  موهام داشت که یجور نیهم

   تو

 



 ( شدا  رید  یمامان) شودا  لید  ی÷مامان

 

 م یایم الن  برو دادنت قر اون قربون  باشه+

  

 خونه  سمته  م یرفت و شد  تموم  کارا بالخره
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   بهراد

 

 صابخونن خودشون که هرچند  انیب  بودم کرده  دعوت رو ها بچه

   میباش هم دور و  امشب و  انیب  گفتم  شه  کم انی برا ه یها بهونه  از کم ی نکه یا  هیبرا  اما

 گفتم  و گرفتم ازش  لب  هی بود  اومده کار سره  از تازه  که بارمان  سمته  برگشتم زدن و در زنگ

  

   گه ید ا یب  هم تو  کنمی م ییرایپذ  و کنم یم  باز و  در رمیم من یبرس  خودت  به کم ی تو  تا*

 

 شد  آماده به  کرد شرو و  داد تکون و سرش ی خستگ با

  نیسنگ شرکت تو  داره کارا داد یم نشون نی ا  و بود  شده قرمز ی خواب  یب و  یخستگ شدته  از  چشماش

   شهیم

   برسم  انیبرا  به  و باشم خونه  بودم  مجبور منم

   بود نکرده  باز  و دستش گچه هنوز چون

   داخل اومدن  یکی  یکی  وروجکا و کردم  باز و در رفتم

   گفتم  شدن  داخل که نیهم



 

   سالم   سالم*

   سالم  یهمگ

 سالممممممم  یزندگ

 

 گفتم  و کردم  صاف و گلوم کردم سرفه کم ی بعد

  

   نیکن ییرایپذ  ی خوب به  خودتون از  کنمینم یی راهنما گه ید نیبلد  که  و راه  خودتونه خونه  نییبفرما*

 

   بده  استراحت  بهش  قهی د دو تو  فک ببند   بهراد  اه+

   سالم   یهمگ سالم سالم  ی گیم که  مینفر  چن ما مگه بعدم

 گه ید م یادم  نفر ۶ ۵ کال

 

   داخل فرستادمشون م ینس  هیغرا غر به توجه  یب

   ببره  یی رایپذ تو ی دست هی زدم  اشاره  مینس  به

   گفت که

 

   ما یمهمون ما+

 

   گم یم بار نیکمی و صد  برا ی ول یگرفت جواب   بار صد هر ی گفت و نیا  بار صد*

   صابخونست  خره مهمون

 صابخونه  ای  یمهمون بگو  خودت حال 

 

 شم یم  بلند الن یشعوریب  ی لیخ+

 

   اومدن انیبرا  و بارمان که  کرد ییرا یپذ و  شد بلند 

   نشستن و کردن ی پرس احوال و سالم   هم اونا با



   بود گرفته شون  یباز  ها بچه

  هی فرستادمشون و دادم  کیمژ بهشون کنن خوشگل و انی برا دسته  گچه  خوانی م که گفتنیم همشون اما

   کنن ی باز که گوشه

   م یشد  صحبت مشغوله  هم ما

 

  یکوه ی جنگل ه ی میبر  شده  کمتر کاراش بارمانم   و نداره فتی ش نهال که حال   هیچ  نظرتون ها  بچه*

 ی زیچ یکمر

 

 م یوفتیب  راه  صب فردا شد قرار و کردن موافقت  هم  هیبق
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  گه ید ی شستیم هم رو نا یا  یستاد ی میوا گاو مهی نس آخ لیوسا  کردنه جم  به  کردم شرو من و  رفتن ها بچه

   ی کن کار تا  زدمیم  بهت گه ید حرف  تا ۴ د یبا  حتما

   کردم  نگاه فیکث  یظرفا  به غصه با

   شد بلند نهادم  از  آه

   آه  نیا   آها  اون نه  البته 

   بشورم  یچجور رو نای ا من که  نهی ا مهم الن  آه  کدوم هر اصن اه

   آشپزخونه  تو  رفتم و ا یدر به  زدم و دل بالخره

  رونیب  اومدم  کردم زیتم رو اونجا  همه

   بود  شده  داریب  طنتمیش  حسه فقط نشدم شدم یم خسته   دیبا  چرا  دونمینم یول



   خوندم یم  خودم برا  اتاقمون  سمت رفتمیم داشتم  که ینجوریهم رونیب  اومدم  و ییدستشو  رفتم

 

   شده ا یدر مثه  شده وا روت و  رنگ تخته به  بزنم  تخته به  بزنم*

   شدم  تر ماه  بودم  ماه کال

 

   خستم   من میبخواب  میبر ا یب  ماه ه یآقا=

 

   یشی م ظاهر جن  مثه چرا  نییییییه*

   ستا یوا

 

 م یالرح الرحمن  هللا بسم*

  

   گفتم و گرفتم کردن فکر حالت انگشتم با

 

   ی نشد بیع چرا  پس*

   نخوندم   کامل دیشا  ستای وا رهیم  نیبگ  و نیا  نیدید جن  گفتنی م میبود  کیکوچ ما

 

   میالرح  الرحمن هللا بسم  م یرج طانی الش من بالل  اعوذ*

 

   سمتش  کردم فوت بعد

 

 ی نرفت چرا  وا*

 

   گفت و  سرم پس  زد دونه هی  و  کرد نگام  کنهیم نگا خنگا   به داره  انگار که  یحالت مثه

 

   بچه  آخه  ی زنیم حرف چقدر بهراد  تو برو=

   شه  تر باز  نیا از  نطقت  تا یخورد  کفتر تخم  دیشا  یول یخورد پاچه   کله بگم  ست ین  صبم کله



 

   بودم  نکرده جم  لم یوسا تازه ومد ینم خوابم   که من اما  میبخواب   که تخت  رو میرفت

   خستم م یبخواب ا یب که زدیم غر بارمان وسط اون یه کردم  جم و  لیوسا و رفتم

 

  حد  نیآخر تا  چشاش  که  روش دمیپر  شهیم بسته داره چشاش دم ید که  تخت  رو رفتم شد  تموم  نکهیا  بعد

   شد باز ممکن

 

 د یترک  شکمم  یوحش چته=

  

   خودم تو  کنم حست خوامیم شده تنگ برات  دلم میکن  یسر  بر خاک   هیکارا کم ی نخواب *

 

 گفت  که  کردم مظلوم و افم یق بعد

  

   خستم الن بهراد  نه=

 

   کنم یم  و کارم من کن نگاه و من نیبش  تو  خب*

 

   بست  و  چشاش  و نزد یحرف

   آوردم  در باکسرش  با  و شلوارش سمت رفتم

 دهنم  سمت  بردم و  دستم تو  گرفتم و التش  و
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   شد  منظم بارمان ه ینفسا دم ید که زدن ساک  کردم شرو

   دمی خواب  کاناپه رو رفتم گرفتم  پتو و  بالشت   حالم تو  بود خورده  بد  که منم  دی خواب  چرا نیا  شت

   شدم  بلند  بارمان ه یصدا با صب

   در تو خوردم بودم  خواب  چون که  شدمی م آماده داشتم زور هزار با

 

 آخخخخخخ *

 

   خو کن جم  و حواست =

 

   نیماش  تو  بردم و گرفت  و دستم بارمان بعد

 کنه  دارمیب م یدیرس  یوقت گفتم  و  خوابوندم و نیماش  یصندل

 کرد  دارمیب  نهالشون به  مید یرس که یوقت

  

 کنننن  دارمیب  م یدیرس گفتم * 

 

 گه ی د مید یرس نزن داد  سیه=

 

   گفتم آروم

 

   اومده  من ریگ ه یا مونده  عقب  چه نیا  ای خدا*

 

 دما یشن=

 



 گفتم  و چشماش  تو زدم زل پررو

  

   یبشنو که  گفتم*

 

   م یبرس  بزار برات دارم  باشه=

 

   نزدم یحرف  چیه مقصد تا

 دوستمون  نیراد و نهالشون و م یبود ما

   کلبه  ه ی و سرسبز  هیجا  ه ی به  میدیرس

   نجا ی ا م یومدیم یی دوتا  میشدیم تنها ا ی میکن  حیتفر می خواستیم هروقت و بود  دهیخر بارمان رو نجایا

   زد یم یکیتار به  رو هوا که م یبود ده یرس یزمان

 کردن یباز  تخته  و پاسور  میکرد شرو هم  ما و کردن درست  خانوما  و شام

  شو اری  دسته یهرک و بود  شده  خواب موقع گه ید م یدیخند  و  میگفت و م یکرد یباز صب  هیکاینزد تا

  بودن اتاق   هی  تو هم  با هم  ها بچه  اتاقش   سمته رفت و گرفت

 شدم  یعصب و افتادم   شبشی د کاره ادهی  یول م یبخواب که  اتاق  تو میرفت

 

   م یبخواب ا یب=

 

  هی تنب و کار و  یگرفت اد ی و خواب  ی زندگ از فقط  گهید  بله*

  ست ی ن که  نایا  و کار  فقط دارما ازی ن منم  ی نیبیم و من اصن

 

 م یداشت رابطه  یلی خ که  ما ی گیم یچ  بهراد=

  

   ممممممینداشت*

 یییییی دی خواب رابطمون وسطه  شب ید تو

 

   سمتش کردم پرت  و دستم دمه  اومد ی چ ه ی و شدم یعصب

   شد پودر  لهی وس اون ی ول داد یجاخال  که خداروشکر



   بوده  مونیدوست سالگرده  روزه ه ییکادو نیاول دم ید  کردم نگاه

   کشهیم  نفس  ی وحش گاوه  هی  نهیع داره  دم ید که  کردم بلند و سرم

 گفتم  و  کردم نگاش

  

 ارههههه بود  تلخ  حق حرف یکشیم  نفس گرفتن قرمز پارچه  جلوش که ی گاو نهی ع هیچ*

 

   بهراد  شو  خفه=

 

   بهراد  شو  خفه  کردیم تکرار  فقط

   مخش رو رفتمیم و  گفتمیم یه من یول

   گرفت  و گلوم و  سمتم  کرد حمله دمید

   سمتم  ادیب  هوا تا  زدمیم چنگ  وارید  و در به  فقط و شد یم کبود  داشت صورتم

   شد یم شتریب  گلوم رو بارمان دسته   فشار اما

   پاش  وسط  زدم و کردم جم  و زورم تمام و  بال  آوردم  و پام کردم که ی کار تنها

 جنگل   دله  به زدم و رونیب  دمیی دو هیگر با  اومد نفسم  که کم ی منم  و د یچی پ ی م خودش به  درد از اون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part86 

 

   مینس

 

   دیخواب  بالشت رو گذاشت  و سرش تا  بود  کرده ی رانندگ چون نهال

   آشپزخونه  تو رفتم  و شدم بلند  نبرد خوابم   کردم یکار هر منم

 طنابه  ه ی آشپزخونه گوشه  دمید

 داد   دست بهم  بودن تارزان  حسه  که شد یچ  دونمینم

 رونیب  رفتم و برداشتم  و طناب  پس   کرد طنتیش  شهینم  که خونه  تو  دمید  برداشتم و  طناب

 کردم  درستش مانند رهیدا  هی

   درخت رو وفتاد ین  چرخوندم یهرچ

   خودم دوره افتاد  که کردم  تالش  آخر بار

 خودم  دور کردم سفتش   که ارمیب  در رفتم  نبود  حواسم

   کنم  یستیهمز دیبا  جونورا  جک با  باشم رونم یب اد ینم  یکس که  بزنم دادم  حال 

   آوردم  درش بود یزور هر به

   ادیم  صدا دم ید تر  جلو رفتم

   شد  تر کیتار  و تر جلو  رفتم فضول ادمه  بر  لعنت  یا

   جلومه یکی  دمید

  و لنگش کردم استفاده   افتادنش از  منم نیزم رو شد  پرت  که طرف به  زدم و  چرخوندم  اونو و  زدم داد

   درخت به  بستم دم یکش و  رهیدا اون تو  انداختم

 نرسه ب یآس  بهم که  بستمشیم من اما  کردی م دادیب  و داد اون

 آشناست   صدا عه دم ید کردم  دقت بعد

  

 بهرادددددد   بهراده عه+

   بهراد سالم

 سالم  بهراد



 

  کن بازم یعوض*

 

 بود  گرفته کرمم منم

  

   فردا  تا  باش+

 

   کن بازم  مینس ام  تو  با یهو*

 

   کالت تو یهو+

 

   گفتم  اوردم در زبون و بهش  زدم لگد  هی

 

 کنم ی نم بازت+

 

 ی وفت یب خوردن گوه به کنم یم  یکار ینکن بازم بچم جون به  قسم خودم  جان به*

 

   نباختم  و خودم  یول و  کار نیا  کنهیم دونستم ی م چون دمی ترس خورد که  یقسم از

   کلبه سمته رفتم و  نکردم بازش

   کرد صدا  در دم ید که  گذشت ساعت مین  حدوده

 خوندم  اشهدمو

   یتشنگ از  شدمی م خفه داشتم رونیب  رفتم بالخره  اتاق تو  رفته که  شدم  مطمئن یوقت

 خواستم ی م آب  و نداشتم نفس و بودم  دهییدو رو خونه  تا

   شد  ده یکش قم ی دم ید  هوی که رونیب رفتم

 

  کن ولم الغ  یعوض شعوری ب نیییییه+

 



 ؟  ی بلد رو نایهم*

 نه  کنم باز و پام و دست  یکرد ی نم فکرشم  کن بازم گفتم  بهت  که  اونجا

 

 زمیعز  یبهراد+

   دارم دوست  که یدونیم یمن خوبه  داداش که تو

 

 کنم ینم ولت  شمینم خر*

 

 گوشه  هی  گذاشتم و بست   و دستم

  

   کن بازم بهراد+

 

   نخور گوه*

 

  بخور تو+

 ی ش ریس بخور نونم  با

   خوبه  رشدتم  واسه  جونت نوش بخور ی راست اها

 

   م ینس  نبود  گهید  زیچ ه ی اون* 

 

 رشدت  برا  پشتت بزار  گفتی م چرا+

 

   گفت یم ی چ گه ید به  ×به

 

   آخه  درد  همه نیا  با چرا  یبکش امشب  ی خوایم  که تو  شد  داشیپ  کجا  از گه ید  نیا ا یخدا

 من سمت  برگشت  و اتاق  تو بره  گفت بهراد سر پس  زد دونه  ه ی که طرفش  برگشتم  و زدم لبخند  هی

 



          آل دهیا یزندگ
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 نهال

 

 کجاس  نم یبب  تا  گشتم  رو خونه  تو پاشدم   ستین  کردم تعجب  دم یند  و مینس  شدم  داریب خواب  از

 

 دونه یم خدا  فقط  و کننیم  کل کل باهم انقد  چرا  دوتا نیا  اد یم بهراد  با کلشون کل ی صدا داره دمید

 

  و صدام چزوننی م همو دارن دوساله  یها  بچه  مث ینجوریهم دم ید و بهراد  و م ینس کینزد رفتم

 گفتم  و کردم صاف

 

 گفت یم ی چ گه ید به  ×به

 

 نشستم   مینس  یپا  جلو و  اتاق تو  بره  گفتم و بهراد  سر پس  زدم ی کی بعدش

 

 گفتم  بهش  کردمیم ی باز موهاش با  ک  یهمونجور و زدم  کنار صورتشو تو  بود افتاده  ک  موهاش

 

  همه یلی وک سرت ریخ  ی کنیم رفتار ها بچه  مثه  چرا  سالته چند  تو  اومده  شیپ  سوال  برام  واقعا م ی×نس

 اشونیکار گند ی ه یپا  یشد  بدتر یباش  الگوشون  نکهی ا ی جا  یدار بچه  ببرن حساب ازت  دیبا

 

 کردم یم  باز بدنشو  به  بود  بسته بهراد  ک  یی طنابا زدم یم حرف ک  ینجوریهم

 

   گفت  شدو  بلند زد پس  دستمو ک  کنم بلندش گرفتم  دستشو

 



  دوس ک  ییکارا از شه ینم  لیدل بچم تا  چند  مادر چون لم یوک چون دوسالمه  اصن بچم   من نهال اره+

  نهال ی خواست خودت  باشه یول یزنیم حرفارو  نیا ع یسر شهی م یهرچ تا  چرا  دونمی نم بکشم  دست  دارم

 خانوم 

 

 رفت بهم  تپلم   ی غره چش  هی  شدی م رد ک  کنارم از

 

  استفاده فرصت از منم  سمتم  برگشت  ک  دمیکش دستشو   دموییدو پشتش   عیسر کنه یم قهر من با  الن نیا

  خودم از  میاورد  کم نفس  نکه یا  از بعد  کردمیم  یباز  لباش با  اروم ی لیخ  لباش رو گذاشتم لبامو و کردم

   کردم جداش

 

   گفتم  و دادم   فشار باسنشو  رو گذاشتم دستمو

 

   یقهر باهم  ×توله

 

 ستم ی ن رشم ینخ+

 

   خورمیم وارید ل  جرز درد به نشناسم  تورو بَرم  از رو تو  گهید  من نمیبب  نجا ی ا ا ی×ب

 

 شد  بلند اخش  یصدا ک  یی جا  تا  کردمیم اد یز دستمم فشار همزمان

 

 ششش ی ا گرفت دردم  یکنیم کاریچ  نهال  اخخخ+

 

  دوباره  و شد  غنچه  لباش ک  دادم  فشار طرف  دو به  لپشو سمت  بردم و  برداشتم کونش  رو از دستمو

  تو  میرفت کمرمو دور کرد حلقه   پاهاشو دمشیبوس یم ک  ینجوریهم دمشیبوس  و لبش   رو گذاشتم لبمو

 اتاق 
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 بهراد

 

  ک  کنار دادم لباسمو ی  قهی  و اتاق  تو  نهییا سمت رفتم  اتاقم تو  برگشتم  نهال دنید  و مینس  با  بحثم   از بعد

 ه یکبود به  رو گلوم رو بارمان ی انگشتا  یجا دمید

 

  ی ب افتاد   راه خون  و شهی ش شد  دستم پر ک  توش  دمی کوب دستمو و زدم خودم  به  نهیی ا  تو پوزخند  هی

   شد ظاهر  جلوم بارمان ک  رونیب  سمت  برم اومدم  تیاهم

 

  و گرفت دستمو که دادم  ادامه   راهم به بهش توجه  ی ب پس  نداشتم  باهاش زدن حرف  به ی ا عالقه چیه

 روم  به  رو نشست اورد و یضدعفون  مواد و کمد  سمت  رفت خودش و  تخت  سمت برد

 

 

  ریز گذاشت  دستشو شد  تموم کارش ک  قهی دق چند   از بعد  داد انجام  کارشو اون و نییپا انداختم  سرمو

   گفت و  شد گرد  چشماش  دید  ک  دستاشو  یجا  بود  باز راهنم یپ  ی قه ی چون بال  اورد سرمو چونمو

 

 بهراد  منه  دست یجا نیا=

 

 د یپرس  دوباره ک  ندادم   جوابشو

 

 شده  کبود ینجوریا  ک  منه دست ی جا  نیا ستم ین  باتو مگه=

 

  ض یف کنم  کبودش  بزار گفت  رنگه خوش پوستم دی د هوی  مهینس مرحوم عمه شوهر دسته ی جا پس  نه*

 دارم کار  برم  خوامی م کنار بکش  حالم خودته خوده دسته یجا  ببرم

 



  خودت  خب ی ول نکردم برطرف ازاتوین  ای داشتم یکار کم  یلی خ وقت  چند  نیا  دونمیم  بابا باشه سیه=

  کن قبول خب  یکن مواظبت انیبرا  از یمجبور ی ستین  ک  توم دوشمه  رو شرکت ی کارا کل یدونیم ک 

 اره  قهره باهام کوچولوم پسر بازم حال  واقعا ندارم  یجون  گهید  خونه  برسم تا  سخته   منم ط یشرا

 

 ی دد ستم ین  نه*

 

 من برم  پسرم قربون اخ =

 

  شلوارم  تو  فرستاد اروم دستشو   و دنمیبوس کرد شروع  لبامو رو گذاشت  لباشو   حرفش نیا  زدن از بعد

  لباسامو کرد شروع  بارمان و  میبود  شده کی تحر جفتمون واقعا  گذشت ک  کمی  کردیم ی باز التم   با و

   شد  بلند  مینس  غ یج ی صدا بعدش وارید تو  شد  دهیکوب اتاق   در هوی  شلوارم  سمت رفت تا دراوردن

 

 رفتههه  سر حوصلم  روننننیب  میبر  ایب  خرهههه بهرادددددددددد+

 

  فقط یچی ه نبود  مهم برام  واقعا دیکش  غیج دوباره بعد رونیب  زد چشاش  اول  دید وضع اون  تو مارو تا

  جام  از  عیسر ست ین  تنم لباس نکه یا  به  توجه ی ب  بخورنش  ها گربه بدم  بزنم  ش یات  و مینس  خواست ی م دلم

 م ینس  دنبال افتادم   و دمیپر

 

 

  صدا  و نهال  دویکشیم غم یج کردیم فرار ک   ینجوری هم و کرد. فرا  عیسر بود  ده یفهم قصدمو ک  لونم

 زدیم

 

  نهالللللللل منووووو خورد  بهراد نهااااال یییی کجا نهاااااااال+

 

  ما  کاره نیا  به و رونیب  بودن اومده اتاقاشون از  همه دادامون و غیج  یصدا  از بدو  من بدو  مینس

   دنیخندیم

 

  رو شدم پرت و خوردم  یسکندر منم نیزم رو شد پرت  و فرش به  گرفت پاش ک  بودم  مینس ی سانت دو

 م ینس

 



  توش  زدیم تر ی کی کنم  سکس  ومدمیم  تا ک  وقته  چند نیا  یتالف به  کردیم غ یج غیج  فقط  ریز اون  مینس

  م ینس ی  هیگر و غیج  یصدا  ک  یحد  در گرفتم محکم گاز هی  دستش از دندونمو تو  ختمیر زورمو تمام

   شد بلند 

 

 رونیب  اتاق   از اومدم  ک  بعد  ساعت ه ی اتاق تو  رفتم و  کونش دم  زدم میک ی گرفتم  گازش نکهیاز بعد

  کج اشپزخونه سمت  به  راهشو گفتو شیا  ه ی دید  منو تا  کنه یم یی رایپذ  داره مینس  و  نشستن  همه دمید

 کرد

  تو  گرفتمش سادمویوا پشتش اشپزخونه تو  رفت ی وقت و افتادم   راه دنبالش  پس  بودم مونیپش  کارم از

  خنده با  و ببخشه  ک  داد  تیرضا تمنا  و خواهش ی کل از  بعد و  دمیبوس  و بودم   گازگرفته ک  ییجا  بغلم

 م یگرفتینم دل به  ی چیه هم از  چوقتیه  بود عادتمون جمع  تو میرفت
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   مینس

 

 جنگل  تو  می کن یباز و م یش م یتقس گروه تا چن به  شد قرار

   کردن یباز  توپ با  م یکرد شرو و می شد م یتقس

 دن یخندیم و کردنیم ی باز و  بودن زده چادر خودشون برا  گوشه ه ی هم  ها بچه

 ارتش یب  که رفت بهراد  و  درختا  پشته افتاد توپ

 

 ستاااااا ی ن انتظارت در ی خوب زهیچ  درختا  پشته  بهراددددد +

 



 گفت  بارمان که  مید یخند همه

  

   نباشه  تنها که برم  باهاش منم نیبزار پس=

 

 برگرده  سالم   بهراد عمرا ی بر یخطر خودت  تو ی حاج+

 

   شد  بلند  نعرش ه یصدا هوی  که می بود بهراد  منتظر

 صورتشه  و سر رو گل و چاله   هی  تو افتاده   مید ید میرفت

 گفت  که

 

 رفته  در کنم  فک پام  بابا   نیببند شتونوین*

  

 م یآورد  درش بود ی بدبخت هر به

   بست و پاش  و آورد  و لیوسا نهال

  رهی بگ  دوش  که خونه رهیم گفت  بود  شده یگل کال که بارمان

   کنه  استراحت  که رهیم  باهاش گفت  بهراد

 

   مید ینفهم  نیکن فک نیونی مد خان بهراد  حال  و عشق نیریم نیدار دونم یم که من+

 

   مید ید و خجالتش  که  بود  بار نیاول

   بال  ومدینم  و بارمان گردنه  تو بود  کرده و سرش

 

 نکن  تیاذ عشقمو م ینس عه=

 

 خجالتت  نیا  با  بخورت  موش بهراد+

 

   گفتم و  زدم داد  که  شدنیم دور اونا  و  میدی خندی م ما یطور نیهم



 

 شه  بدتر و بهراد  ریز نمونه پات  بپا بهراد  فقط نیبر راند  ه ی راند هی  جم نیا  ه یزوجا همه جا به+

 

   ومد یم ناله صدا  هنوز که خونه  تو  میرفت ی باز کم ی بعد

   گه ید شد یم تموم  دیبا  بودن ها  بچه چون

 

 اومدن  ها  بچه  نیکن تمومش  بهراد بارمان+
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  نهال

   مینس به  بودن داده  اونو  من و بود  داده بهم  مادرم که یگردنبند  به  افتاد   چشمم  میشد  خونه  وارده یوقت

 

   گذشته  به  د یکش پر  ذهنم دوباره

   بود  بدتر ترکم  قهوه ه یتلخ از  شیتلخ که  یا  گذشته

 رفت ینم نیب  از ی نیریش  چیه با  که تلخ  انقدر

  

   بزنم  زنگ مینس  به  که گوشه هی رفتم  من و می کردیم یباز میداشت  باغ  تو که یروز

   شه تر  خلوت  دورم تا  کردمیم صبر کم ی کاش

 برداشت  مینس  و زدم زنگ



  

   میزدیم حرف رفتنمون و ندهیآ  درباره م یداشت گرفتن و دادن قلوه و دل ی کل بعده

 

   میکردیم  یشوخ  تلفن  پشته میداشت  عادت شهیهم

 روزمون نیتر زیانگ غم به  شد  لیتبد روز اون  هیشوخ  اما

 

   بودن ده یفهم دنیفهمیم کشور از  شدنم خارج بعده دی با که  رو یزیچ من ه ی خانواده 

   بود کرده ریگ یزندگ و مرگ  حصاره  نهی ب که  بود من تنه  حال  و

 

   ها نینفر و حرفا هجومه

   خوردمیم  یپ در  یپ که  ییها کتک

   اوردمیم بال   که یخون

 شد  ی کی م یگوش شدنه  خورد  هیصدا با  یآن  به  و ومد یم یگوش اونوره از که  یغیج  هیصدا و

  

  با  که بود  تازه  یجی هو شکستنه مثه  هام دنده   شکسته هیصدا  و خوردیم  هام پهلو به  که ییها ضربه

   شهی م خورد ی بیعج هیصدا

 کردم باز  چشم مطلق یکی تار ه ی تو که  یزمان تا  اد ینم  ادمی  و بعدش  گهید و

 

  بود  یمینس سمته  من فکر و  گرفتم موقت یینا یناب خورده  سرم به  که یی ها ضربه اثره بر گفت یم دکتر

 نه  ا ی داشته  نگه  زنده و  خودش ی حت دونم ینم الن  تا که
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   ستین   خوب اصال  عذابه  سراسرش  که ی ا گذشته  به کردن فک

   دمیشن  ی م رو ها صدا  اما  دمید  ینم رو جا چیه من روز اون

   بود  شده  خانوادم رفتاره نیا ره یدرگ خودش روز هی  که برادرم  هیالتماسا هیصدا

 ه یگر ریز زد و کرد بغلم  شم یپ  دنشیرس محض  به

  

   برسون بهم  ی گوش ستین  هیگر وقته الن  ×بهراد

   شم  خبر با  م ینس حاله از  دیبا

 

   میگوش  گرفتنه برا  بودم  گرفته اون  از تر دور  و دستم من یول ستادیوا دورتر ازم

 

   نجاستیا  دستم  نهال*

 

  دست  داره دم یفهمیم  خوردیم صورتم به  که یباد  از دم ید ی نم من اما  داد یم تکون  صورتم جلو  و دستش

   ده یم تکون شو

 

 بده  تو یگوش  ست ین الن  مینس  حاله   از تر مهم  یزیچ اصن  ×بهراد

 

   ینیب ینم  تو نهال*

   من ه یخدا یوا  ینی بینم

 

   زدن داد کرد  شرو ره یبگ جنون انگار هوی  حرفا کردنه کردتکرار شرو

 

   ننننننننیکرد کارشیچ ااااااا یعوض*

 نههههههه یبی نم چرا



 

   زدیم  داد و کردیم هیگر

   نبود فشی حر یچکیه

   سمتش برم که  دمید  ینم  رو ییجا که منم

   زدن بهش آرامبخش  ه ی که زدیم  داد فقط و بود  شده وارد بهش شوک 

   گذروندم و عمرم هیروزا نیبدتر

   بزنم  زنگ و رم یبگ ی گوش تونستم روز دو بعده  بالخره

 شد  شل دستم  ی گوش پشته هیصدا  با  اما  زدم زنگ من و نبودن اونا

  

 باشد یم خاموش  نظر مورد مشترک  £دستگاهه

 

   خواهرش به  بزنه  زنگ و رهیبگ  شماره که گفتم  بهراد  به  بعدش  اما  رفتم کلنجار خودم  با

   دونستیم ازمون  یحدود  تا  میزد حرف و زد زنگ

   رابطمون از

   مونیزندگ از

 دم یفهم  ینم گه ید زد  که یحرف با  یول
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   ست ین  مینس  گفت

   گفتم



 

   کجاست م ینس  نمیبب  بگو  درست  یچ  ینی×

 

  گفته  دکتر مارستانه یب النم  و رفت حال  از هوی  ستین  یاوک  ادیز حالش   مید ید تلفن شدنه  قط  €بعده

   ییتو  حرفش تمام  اما  شهیم مرخص 

 

   شدم  آزارش  باعث که  کنم له و  خودم خواست ی م دلم

   گفتم  ش یآبج به

 

   رهیبگ تماس  شماره نیهم با  €بگو

   خوبه  نهال بگو

 

   داشتم  استرس کردم قط  که رو یگوش

   بود  دهیکش زجر ی لیخ  خودش و  من سره بهراد

  جور  هی  خودش رابطه  سره

  جور  هی  بود ستاده ی وا خانواده  هیجلو  من خاطر به  نکهیا سر

 

   نبودن سنگدل داشتم  یمذهب شدت به  خانواده 

   رفتیم ادشونی  رو بچه  منه وسط  ومد یم که آبرو  هیپا  اما

 

   شن خالص  دستم از  که خت یریم و قتلم  نقشه داداشم بود  شده یجور

   ننگته  ه یما گفتنیم ای اطراف و دور

   زدینم حرف  بابام اما

   شه بدتر ره یخاکش  و خورد که ی قلب مبادا تا  زدینم حرف

 

   بود  اون خاطره  به بودمم  زنده الن  تا  اگه د یتپیم ی کی برا  فقط من قلب

 

   بودم  یزندان اتاقم تو من گذشت روزها



   نداشتم رو هیبق  با  ا ی تلفن با زدن حرف حقه

   ی بدبخت با  خوردن غذا کم ی و بود کمک با  اونم ییدستشو بکنم تونستمی م که ی کار تنها  فقط

 

  من ش یپ اومد  ی واشکی  و خورد زنگ بهراد  ی گوش بالخره نکه یا  تا

   دادیم بد  گواه  دلم

 شد یم کنده جا از داشت  قلبم

 

   کرده یخودکش که گفت  بود  مینس  خواهر 

   بود  تار و  رهیت چشمام   جلو  ایدن

   شد  بدتر

   شدم نابود

   نبود  مهم یزیچ  برام  گهید

   یهرچ ا ی بزننم  نکه یا

 نه  ا ی بمونم  زنده

   کردم یم حرکت سمت  کی  به د یبا  فقط

   دمیی دو و کردم  جم و  توانم تمام

   داشت   هوامو بهراد  اما خوردمیم نیزم

   م ینس شیپ  مارستانیب  بردتم

   داخل رفتم  هیبق به  توجه بدون

 ه یچ یباندپ  کردم حس  که گذاشتم دستش  رو و دستم

 

   ادی م بهوش ی×ک

   شه یم خوب

   خوبه بگو  گفتم که من

   کرد و نکاری ا چرا  پس

 

   سوزوندیم  و زخمام و  ختیریم صورتم رو که  بود اشکام 



   نبود  زخمام  سوزشه نیا

 هوشه یب  و افتاده  تخت رو الن  که بود  قلبم سوزشه نیا

 

   شه بلند  تا کنارش نشستم  ها ساعت

   نکنن جدامون که بودم  گرفته دستشم 

 شد  باز چشماش

 ... و چشمام بانده   رو گذاشت دستشو

 

   کننیم  صدات دارن ها  بچه ییکجا  نهال+

 

   دی کش اشکام رو دست  که  کردم نگاش

 

   ی کرد فک بازم+

   میخوشبخت  الن نیبب

   امونهیتلخ   تمامه ه ینیریش  نیا و

   میدار و هامون بچه  الن ما

   منو  تو  دارم رو تو  من تر مهم همه از

 باشه  نخور غصه گه ید پس
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  و نشست   کنارم اومد  و برد رو ها  بچه ممینس  بخوابن رفتن زدن حرف یکل بعده  و بودن خسته   ها بچه

   پام  رو گذاشت  و سرش



 هم  با  م یزدیم حرف و کردم یم ناز و موهاش

 

 

 

  که  هم اونجا نداشت  اعتقاد خودش  پوشوندنه  به کال  می نس م یبزن  قدم کم ی م یبر ا یب گفت  و سمتم  برگشت

 سرد

 

 

 

 م ینی بش  شده  خسته گفت مینس  م یرفت راه که  گهید  کمی  لرزهیم داره  دم ید م یرفت راه کمی  که رونیب میرفت

 

 

 

   دنیکش یفرض خطه   بدنم رو دستش با کرد شرو م ینس  که مینشست 

 

 

 ی کنیم  کارمیچ  کنم یکار نجایا  اگه+

  

 

 بعدش  یشی م هیتنب   که باش نیا  فکره به  ×شما

 

  

 ارزه  یم هوممم+

 

 

   دیلرزی م مینس  و  زدیم باد  شدیم طونی ش و  شدیم  فعال بودنش تلیل  حسه  اون اوقات  یگاه مینس

 دورش انداختم   و دراوردم و کاپشنم 

  



 

  با  اما  پام رو بزاره  خوادی م و سرش کردم فک شد  خم نداشتم  ریز لباس   و بود نازک   یلی خ لباسم 

 کردم  تعجب لحظه  هی حرکتش

 

 

 کردم یم نگاش  و  بودم شده  لذت غرقه منم  نم یس  خوردنه به  کرد شرو و  بال  داد و لباسم 

 

  

  بال  اون از  هوی درخت  به  دمشیکوب و کردم بلند  و مینس  بودم  نکرده تجربه و جنگل تو  سکس  حال  تا

   زد بهم  عاشقانمونو یفضا درخته نیا به  لعنت  ی ا جفتمون کله  تو خورد  و افتاد ی چ هی

 

 

  لذت  مینس خوام یم و امروز ه ی حال   باشه هیتنب د ینبا که  شهیهم کارم انجام به  کردم شرو و  ندادم تیاهم

 بود  دراومده  نالش و اه  بود  حساس  یاد یز هاش  نهیس  رو نشی س با  رفتن ور کردم شرو پس  ببره

 

  

 

   بودم  آورده و  لیوسا ی سر هی  داشتم شوم  هیفکرا  قبلم از که من

 کردم  روشنش و هاش نه یس  رو گذاشتم و  دراوردم یبرق دوش  ریش هی
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   بود یبرق  دوش ریش  نیهم شد  جا  کاپشنم به یج  تو که ی ا  لهیوس  تنها

   م یکن تجربه  د یبا  و دیجد  هیزای چ  یلی خ  پس م یکنی م تجربه میدار و جنگل تو  رابطه یوقت 

 

 

  منم دست بود  وصل دوش ریش اون  به هاش  نهی س که  ینطوریبودهم  مینس  که یتحر فقط  قصدم که فعال

   رفتمیم ور باهاش  مدام  و بود  حساسش   نقطه رو

 

 

   بود شده  غ یج به  لیتبد م ینس  هیها ناله   و اه گهید

 

 

 نهااللللللل ...ن اههه+

 

 

   م یزندگ یخوا یم  یچ ×جانم 

 

 

 کنننن  بس... نهال....نهال+

 

 

   نجای هم میکن  تموم  ینی×

 

 

 کنمممم یم  خواهش... خوا  نهال....نههههه+



 

   بهم  بگو ی چ که  یکنی م ×خواهش

 

 نکننننن ت یاذ  نهاللللل+

 

   دمینم  بهش  خوادی م یچ  نگه  تا  اما  بود افتاده   هیگر به  گهید

 

 نهال  نفسه   یخوایم ی چ ×بگو

  

 اااااممممم یب  بزار....  نهال...ن+

 

 چشم   به  ی×ا

  

  تو شد  ی خال  غیج ه ی با  م ینس  که زدمیم تلمبه  وار یچی ق حالته  و توش کردم فرو مو یکنار و اشاره انگشت 

  کردم  پاک  و  دستم برگ  با  نبود  دسترس  در دستمال چون  دستم

 

  یکاف دور ه ی اما  کردم زیتم  اونم آب  با و  کنار اون  بردم حال  یب  و مینس  بود  چشمه هی  اطراف اون

   شد تر اری هوش مینس  صورت تو دم یپاش بود  سرد چشمه اب  نبود

 

   تونمی نم گه ید نهال+

 

   میزندگ  نشدم ریس  ازت من ی×ول

 

  و تنم نییپا منم  بود  کرده بغلم  و  دیلرز یم می نس  کنارش دمیپر  خودم و  آب تو  کردم پرتش  حرکت ه ی با

 شه  تموم زود  نبود  قرار نبار یا  اما  شد شل دوباره که بهش  دمی مالیم آروم

 

 پس

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part95_96 

 

   کنم یباز باهاش  کردم  یسع پس

  ه یجا ی جا  و دادمیم حرکت  بدنش رو و  دستم گرفتنم  لب  بار هر با  اما  گرفتم  یباز به  و لباش  اول

 کردمیم  لمس  و بدنش

  

 ستم یوا  تونمی نم گه ید نداره  حس  پاهام  نهال+

 

 کردم شروع  و  هاش نه یس سمته  رفتم گرفت  لب بعد  کرد حلقه   کمرم دور و پاهاش اونم و کردم بلندش 

   دهنم  تو  کردم و سرش و  دنشیمال  به

 

 غروب تا  بودم  مطمئن گرفتمیم  ازش که یی گازا زد یم کبود به  نش یس  سره که کردم  و کار نیا  انقدر

   شه یم معلوم ردش

 

  مخم  تو اصال  نیا  و نه یبب و م ینس  و ادی ب یکس  دم یترسیم  کرد یکار شد ینم  یادیز و  میبود  جنگل  تو یول

 رفتینم

  

   کردم ولش ناله و اه  وسطه  پس

   شونم به  زد و  شد متوجه  خودش

   دمش یبوس  و گرفتم و کوچولوش  مشته

 

 

 بود  یخواستن و ی بغل بود  لیاوا مثه یهمونجور

 

  

 حموم  بردمش و  خونه داخله  میرفت



  شتریب  که کردم  بوس و خوردش  گره ابرو دو نه یب  بود  افتاده بود  مونده نصفه رابطه  نکهی ا از  اخماش

   کرد اخم

 

 

  استراحت داشتن  همه  رونیب م یاومد و م یگرفت  کوتاه دوشه ه ی کردیم  اخم  شدی م نمک با  کال  افشیق

 بخوره سرما دم یترسی م بود سرد  هوا چون کردم درست  گرم یدنینوش  هی رفتم کردنیم

 

 

  کنه یم ارضا  و خودش  داره دم ید که کردم باز  و در ه یل  ادیم ناله   صدا دم ید دم یرس اتاق  دره پشت  رفتم

 د یکش غیج  که  وارید به  دمیکوب درو

  

   دمیترس خب  تو  یایم  اورانگوتان  مثه چرا  خو  یوا+

 

 هم  با  م یکن صاف حساب   بعدا  تا  بخور نوی ا  ایب ×الن

 

  رونیب  افتاد دندوناش  و  دیخند  خرگوش  مثه دادم  بهش  و وانیل و  رفتم غره چشم

 

   خوردم گول حال  ×خب

 

 ی شد خر  دونمیم+

 

 دادم یم نشون  بهش رو نا یا  تکه  تک بعدا  خوردم  مویدن ینوش  و دادم  تکون  سر دهنش رو زد هوی بعد

 

  بدنم  رو د یکش خودشو  اروم  مینس ک  بستم اروم  چشمامو و  تخت رو کردم پرت خودمو  گذشت که کمی

 زدن  حرف کرد شروع   و گوشم تو  کرد برداشت  موهاشو و  کلمیه رو شد  پهنم و

 

 ( اد یم خوابم  ی لیخ  من یمامان گمای م)ادیم  عابم ی هل من یممن دماااای×م

 

 شم ی پ بخواب   ایب  خب+



 

  نجاس یا  ی مامان کون خوبه  نجایا  جام  نه)تونمیم یباژ باعاش  شاشیا  ی ممن تون اوبه شایا  جام  ×ناححح

 ( کنمیم ی باز باهاش

 

   بودم نهال  ریز من حال  شدو عوض  جاهامون حرکت  هی تو

 

   یکن ی باز باهاش  ک  توله هیباز اسباب من کون مگه+

 

 ( خودمه مال یمامان  کون ارههههه)اودمههههه  مال یممن تون  ×الههههه

 

  ی صدا ک  دیکش  و دندونش  به گرفت دماغمو نوک  صورتمو سمت  اومد اروم  چشمامو  تو زد زل کمی

 گفت  بهم وشد  بلند  غمیج

 

   نم یبب  بخواب ریبگ بغلم ا یب حال   شما  مال کونمونم خانوم   توله  باشه+

 

  ک  بستم چشمامو  و بدنش   تو کردم پهن خودمو من یول  بغلش تو برم  ک  کرد باز  دستشو دیخواب  نهال

 شد  نیسنگ  چشمام کم کم  و موهام با  کردن یباز کرد شروع  نهال

 

  رو پتو  شدمو بلند  روش از بود  خواب هنوز  نهال و  بود شده  کیتار هوا گه ید شدم  داریب ک  خواب  از

  تو  بود  شده  پخش  و بود  شده  فر کال موهام ختیر پرام  دمید  نهیی ا  تو ک  خودمو کردم مرتب روش

  رفتم ی همونجور و ندادم  یتیاهم  یول پام ریز ش یکی  بود زانوم  رو شیک ی شلوار ی  پاچه صورتم

 وره ه ی هرکدوم پاش  و دست  و تخت رو ده یخواب لخت  دم ید بازه  بهراد  اتاق  در دمید ک  رونیب

 

  رو رفتم نشه  داریب ک  ی جور اروم و اتاقش  سمت  رفتم نیپاورچ  پس بود  شده  فعال درونم یکرما

 خوندن و دنیکش غی ج  و تختش رو دنیپر کردم شروع  هللا  بسم  هی با  و  تختش

 

  واسش  من دل بهرادههه  پسر اون  اسم  منههههه عاشقققق  یپسر  هی  ننهههه ننه   ننههههه ننه  یی ×ا

 شنگه یم

 



  هی  و چشمام تو  زد زل و تخت رو نشست  ها زده جن  مثه بهراد  دم ید ک  خوندم یم  داشتم ینجوریهم

  دم  تو زدم  بال  بردم  و پام بود خورد اعصابم ک  منم  بخند  یک نخند حال  خنده ریز زد  و کرد بهم  نگاه

 زد  داد شدو سرخ  هوی  شدو قطع  خندش  ک  دستگاش  و

 

   تخماموووو  شششششیترکوند  یزد حمااااال کثااااافت -

 

 کنن ی م کیج  کیج الن شنننیم جوجه فداشووووون به  خاله جانممممم ییی ×ا

 

 گفت بهراد ک  دنی خند  میکرد شروع  مونییدوتا گفتم ک  نویا

 

   شو  زادویادم  ه یشب پاشو ناموسا  خیر پرام  بودمت  دهیند شلخته  انقد   حال  تا  م ینس-

 

   خوامی نم اقت یل  یب  شی×ا

 

  فکر صورتش سمت  رفتم و شکمش  رو نشستم منم و تخت رو شد پرت ک  نش یس  وسط زدم دستم با

  گرفتم محکم  گاز هی چونشو  سمت  رفتم رمیبگ  گازش خواستم یم نووووووو  یول ببوسمش   خوامیم کرد

   گفت و  دیپر خواب  از  ک  بغلش تو رفتم  و  نهال ش یپ اتاق  تو  رفتم نییپا  دم یپر روش از عیسر

 

 ی سوزوند ی شیات  چ  باز+

 

 گرفتم  گازش هم  ترکوندم دستگاشو و دم  هم یییییها  دهیم  جرم ندفعه یا  بهراد   نهال ×جون

 

  گربه  مث افموی ق ک  بکنه موهامو خواست و سمتم  اومد  و اتاق  دی پر بهراد بزن  حرف اومد  نهال تا

  دموییدو هوی ک  رونیب  رفتیم اتاق  از داشت  و زد حرف نشست   کمی  و نکرد یکار ک  کردم شرک 

 کرد حلقه   دورش پاهامو و  بهش چسبوندم  کوال  مث خودمو
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 م ینس

 

  و من رو نشست   بودم پشتش  من چون مبل رو نشست  و نییپا  م یرفت بود  دورش پام ک  یهمونجور

  ازون و من و  بهراد  سر پس  زد اومد ک  زدم صدا  و نهال غ یج با  منم  دی خند  ک  شد بلند  غم یج یصدا

  دراورد ریز

 

  ک  بهش  زدم ییپا  ریز ه ی منم ک  کردیم غرغر همزمان و مبال  سمت  ومدیم  داشت اروم ی لیخ بارمان

  ی  افهی ق با شد  تموم ک  خندمون  برداشت رو خونه  بهراد و من ی  خنده ی صدا و شد  نیزم پخش

  سمت  برد خودش  با  و کرد بلندم  ک  کردم  مظلوم العاده فوق  خودمو و  شدم رو به  رو نهال یبرزخ

 ... روم انداخت خودشو  و تخت  رو کرد پرتم  و اتاق 

 

 

 ان یبرا*

 

 

  بهتره ی لیخ  قبل به  نسبت   حالم مسافرت می اومد هاشون بچه  و می نس خاله   و نهال عمه با  ک  هفتس  هی

  با  ک  زدمیم  قدم داشتم  باشم شاد  نتونم  شهیم  باعث و ده یم عذابم  افتاده  ک  ییاتفاقا  مرور خب  یول

 گفت  ک  شدم رو به رو ارامش  ی  بچگونه غ یج یصدا

 

 ( جذابه   انیبرا خوشگله  انیبرا)  جاژابه ااااااانی بال  اوشجلهههه ااااااانیبال+

 

 

 ی زیریم زبون یدار باز شده یچ  ارامش  جونم-

 

 



 ( جا  ه ی م یبر یا یم گمایم)شا  هی م یبل ی ایم دمااااا یم+

 

 

 کجا -

 

 

 ( خوب ی جا  هی م یبر)  اوب ی شا ه ی م یبل+

 

 

 کجا  خب-

 

 

 ( جنگل  میبر)جندل م یبل+

 

 

 یی تنها-

 

 

   تولوخداااااااا اله +

 

 

 شه ینم زنهیم شم یات بفهمه منم یدد  کنهی م دعوات بفهمه تی مام نه-

 

 

 نبلدن   منو دم یند  اوشالو  من مممممیبل تولوخدا +

 

 



 هیشکل  چ  ینی بب  فقط خب  مایگردیبرم  میریم قه یدق دو  ارامش-

 

 

 باجهههههههه +

 

 

  خونه  می بر پاشو گهید  ید ید گفتم  بهش جنگل سمت  میدی رس یوقت جنگل  سمت  م یرفت ارامش  با اروم

 م یبر  گفت عیسر  ک  بود  دهیترس  جنگل یکی تار از  ارامشم  کننایم دعوامون

 

 

   نشد   ارمیدرب پامو  کردم تالش  یچ هر  یچ  هی  تو رفت پام  دم ید ک  رونیب م یبزن  جنگل از  میاومد

 

 

  غ یج چقد  دونم ینم  دنیکش غیج کرد شروع   و  دیترس من زدن داد  از  ارامشم و زدن داد کردم شروع 

  حرکت  و گل تو بود  رفته زانوم  وسط  تا  نییپا رفتم یم داشتم  ینجوری هم یول م یکرد هیگر و  میدیکش

   ارامش  سمت  رهیم داره یچ  هی دم ید بکنم  تونستمینم

 

 

  غیج  یصدا  و شد زخم گلوم  کردم حس  که یجور  دم یکش غیج  دل ته  از  و بستم چشممو فقط لحظه  لون

 شد  یکی  نیزم رو شدنش پرت با  ارامش

 

 

  پنج حدود  دی شا زدم  غیج دل  ته از  و بستم  چشمامو  فقط  پس دیلرزی م بدنم  شد یم  وارد شوک  بهم  داشت

  کردن هیگر کردم شروع  و کردم قطع  صدامو مینس  خاله   غیج  یصدا با  ک  زذمیم  غیج  فقط قهیدق

 تر  نییپا  رفتمیم  داشتم ینجوریهم

 

 

 د بهرا یدد ک 
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 نهال

 

 زدن حرف کرد شروع  ک  روش کردم پرت خودمم  و تخت  رو کردم پرتش  و اتاق  تو  بردم و  مینس

 

 

 ش یا پاشو  شدم  له  نهال  خیا واخ  اوخ  یی ا+

 

 

   م یعصب یلی خ دستت   از می نس نکن اوخ و اخ -

 

 

 ی کنیم گندش انقد   چرا  فقط بود ی شوخ ه ی کردم کاریچ مگه  چرا+

 

 

  باهاش ک  تره بزرگ  ازت  چندسال بارمان  ی دونیم ست ین  مناسب اصن ها ی شوخ نیا  کن بس  مینس  -

 ی کن یم هام  یشوخ نیاز

 

 

  گندش انقد ک  نشده   یزیچ  زدم ک  زدم ییرپایز بابا   الیخیب  بخشه ینم  یقل  شاه دهیبخش شاه جون نهال+

 رفتتتتتت  نفسم شو  بلند روم از  النم  یکنیم

 

 



  خودم  یرو روبه کردم بلندش   قهی  با و  نشستم  پاشدم روش از  بودم شده  یعصب حرفاش  از ی لیخ

  غشیج  ی صدا ک  بود  محکم یاونقدر صورتش تو  دمیکوب و بال   بردم دستمو  لحظه   هی  تو شد یچ  دونمینم

 اشک شد چشماش پر و  شد بلند 

 

 

 

 گفت  غیج  با ک   بغلم  تو  رمشیبگ اومدم  و کردم کاریچ  دم یفهم کرد نگاهم

 

  

 ییییییی عوض نزنننننن دستتتتت   باشههههههه نزن دست  بهم  نهالللل+

 

 

 ی عصب دیببخش   مینس  سسسس یه-

 باش  اروم  شدم 

 

 

  با مینس  هوی  ک  دمییدو سرش پشت  منم رونیب  اتاق   از د ییدو و  نمی س پس  زد فقط  نداد   تیاهم  حرفام به

  غیجو بارمان  ی نه یس  تو زدن مشت کرد شروع  بارمانه دید  یوقت و بارمان ی  نهیس  تو رفت سر

  غ یج ی صدا هوی ک  بغلم   تو دمش یکش و گرفتم پاشو و دست  بزور توعه ریتقص  گفتیم همش و دنیکش

 اومد  انیبرا

 

 

 

  ماهم خونه  از رونیب د ییدو فقط  بهراد ک  شد بلند  دوباره غش یج ی صدا ک  بود زده خشکمون هممون

  صدا بود معلوم  و د یشیم بلندتر  غم یج یصدا رونیب  می رفتیم شتری ب خونه  از  یهرچ می دییدو  سرش پشت

 جنگل سمت  مید ییدو فقط  و  کجاس از

 

 

  نیا  تا  مینس مرداب تو رفته  زانوش وسط  تا انیبرا و  رفته حال  از ارامش  م یدید  جنگل  تو م یدیرس یوقت

   بود  ی سخت اوضاع  ه یگر ریز زد همونجا و  شد  ی خون دستش  ک  ارامش  سمت  دییدو فقط دید و وضع



 

  دست  داد و بند و مرداب  سمت  دیکشخودشو  اروم  و کرد بازو شلوارش بند   و شدی م ونهید  داشت بهراد

   باتالق تو رفتیم  فرو شتریب کردنی م  تالش  شتریب  یهرچ دنش یکش بارمان کمک با و انیبرا

 

 

  ترس از هممون رونیب دنیکش  انویبرا  بزور بود ک  یزور باهر  شدیم  تر بلند   غشیج  یصدا 

 م یاومد  خودمون به  مرد بچم گفتی م ک  مینس  غیج  ی صدا با و نیزم رو میبود  شده خکوبیم

 

 

  ی جد زیچ  دم ید ک  کردنش چک کردم شروع   و  مبل رو گذاشتمو  ارامش و خونه  سمت  مید ییدو عیسرو 

 برداشته  خراش  سرش پوست  فقط  و  ستین

 

 

  اروم تا  بهش  زدم ارامبخش   هی و کردم چک  انمیبرا و  بخوابه ک  اتاقش   تو بردمش  و کردم پانسمانش 

   کردنیم هیگر فقط  بود اومده  دوتا  نیا  سر ک  ییبال  ترس از ک  پسراهم  بخوابه 

 

 

  داغ  ریش  چهارتا  و اشپزخونه تو  رفتم و بود ده یپر شدت  به  بهراد  و مینس  رنگ  خوابوندم بزور اوناهم

  پخش  ریش  وانیل  و دستم  ریز د یکوب ک  سمتش گرفتم رویش  رفتم ک  م ینس  سمت دستشون دادم  و اوردم

   شد نیزم

 

 

 

 ی ریدرگ حال  حال   نهال ک  ی عنی نیا
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   کنه استراحت تا اتاق  تو  ببره و  بهراد  که زدم اشاره بارمان به  و شدم  بلند 

   دیلرزی م هنوز و بود  شده وارد شوک  بهش

   بود  یکل کلش یه  و دستاش تمام

 گفتم  بارمان به

 

   بخوابه بهش  بده  و قرص  نیا  بعد  شه سبک رهیبگ  بزار  دوش هی×

 

  که  بعد کرد  مخالفت اول کردم  بلندش و گرفتم و دستش   و مینس  سمته  رفتم  حرفا نیا  گفتنه بعده  خودمم

 نذاشتم  اما  نهی بش  تخت رو رفت که اتاق   تو  بردمش افتاد   راه دنبالم  و شد  بلند   حالیب  امی نم کوتاه  دید

 

  

  بخواب  بعد بشور دستاتم خونه کن عوض  و لباسات  مینس  ×

 

 

 

 ندارم حوصله  الیخی ب نهال+

 

  

 

  دراوردم و م ینس  هیلباسا   کردم می تنظ درجشو و  کردم باز  آب  حموم سمته  بردمش  کل کل یکل با  بالخره

   دوش رهیز بردمش و

  که ینجوریادهمیب  در یحال یب  و یکرخت  اون از  کمی  تا  گرم آب  با بدنش   دادن ماساژ به کردم شرو

 سرش  رو ختمی ر و برداشتم رو شامپو  دادم ی م ماساژش داشتم 

   افتاد   کلش و شد  شل دم ید که  دادمیم ماساژ دستم  با آروم



   دیخواب   نیا ا یخدا

 

 

 

  با و کردم خشکش   ستهی با بود  مجبور اما خوردیم  تلو  تلو  شستمش و کردم دارشیب  بود ی بدبخت هر با

  رونیب  فرستادمش  حوله

   باشم   آماده  حرکت برا  و بره  تنم از ی خستگ فقط  که  گرفتم کوتاه  دوشه  هی خودمم

 

 

  وسوسه ی لیخ  شده  باز دورش از  حوله و  برده خوابش   تخت  رو حوله همون با  دمید که رونیب رفتم

  برا داشتم  جون من نه  داشت ی خوب هیروح ط ی شرا اون نه  نبود  وقتش الن  گرفتم و خودم  جلو اما  شدم

   کنم یرانندگ که فردا

 

 

 

   دم یخواب و  بغلم  تو گرفتمش و  تنش  پوشوندم  و لباساش  و نشه داریب کردم  یسع پس

   شدم  داریب غراش غر ه یصدا با صب

 

 

   روم انداخته  و دستش  تن  دو ید یآفر ه یچ نیا  ای خدا+

   گهید  شو داریب اوفففففف 

 

 

 دراوردن یباز  مسخره به  کرد شرو بازه  چشمام دید  تا  سمتم برگشت هوی

 

 شوهرررررر  سره رهیز  شب شوهر سره  بالشته شوهررررررر شوهره شوهر+

 

 



   اره شوهر ×که

 

 

   یمن شوهره  و یمرد پا  ه ی خودت  برا تو  گهی د اره+

 

 

 رسنینم  دهمم جهانه به  کنن فک تو  مثه همه ×اگه

 

 

 موهاش رو رفتم  نبود حواسم که  بود کرده زونیآو تخت  از  و کلش بپوشم لباس که  رفتم و دم یخند بعد

  

 

 زنه یم منو زنم  ننه  یا  ننه یا  یییییی کند و موهام ننههههههه  یآ  یییییییا+

  

 

 کردم بلندش  و برداشتم   و پام زود

  

 

 نه  یکنینم ول دنم یکش  درد زمانه  تو ×تو

 

  

 ه ییدستشو   تو دونمیم و کردن ول جا  م یگل دختره و نیشیم  خفه  همتون که کنم ول نوچ+

 

 

   نزن حرف گه ید فقط  میتسل من باشه   ×باشه

 

 



 

 کتابه  از ۳۶۷ قانون طبقه   آوردم عمل به من که  یقاتیتحق طبقه +

 

 

 

   گفت و  کرد فکر کمی

 

 

  که گه یم اخرش دوم خطه   شمیش  بنده ۶۰  صفحه  القانون م ینس  کتاب از ۳۶۷ قانونه  اساس   بر اها+

   پس  شن تلف  نازم  ه یصدا دنه ینشن از  ها یبعض  شهیم باعث  من نزدنه حرف

 

 

 گفت  و کرد مکث  کمی

 

  

   زنمیم حرف من+

 

 

 بندمایم  دهنتو پهن  چسب  با  یبگ  گهید  کلمه ه ی خدا  به  م ی×نس

 

 

  فقط  و بهراد  به خورد  که عقب رفتیم کردیم نگاه و من که  یهمونجور و داد  تکون  هوا تو  دستشو

 بعد  و  شد بلند  که بود  بهراد  داد
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 بهراد

 

  بارمان کردم  باز چشم  ی وقت چیه گهی د و گوشمه تو دادم  ه یصدا و  بهم خورد  مینس که اد یم ادم ی  نویا  فقط

  یبد  درد که کنم  بلند   و سرم رفتم  دیکش یم دست سرم رو و بود  نشسته   سرم ه یبال  دهیپر رنگ و نگران

  نشه  تر  نگران بارمان  نکهی ا ی برا اما  شد  خارج لبام نیب  از زیر آخ   هی  گرفتم جهی گ سر و  توش د یچیپ

 بود  ده یشن رو صدا و  بود رید  اما  کردم خفش زود

 

   اره سرته  بهراد  گرفت درد ت ییجا=

 

 ست ین م یزیچ بارمان  خوبم*

 

 کردیم  استفاده دستمال و گرفتی م آبغوره  خدا سره ه ی که  ممینس

  

   شد تموم دستمالمون یهو*

 

  زدن حرف کرد شروع   هیگر با

 

 ؟  خوبه  کنمی م  نذر هیل  دو برگه ۲۰۰ دستمال تا  ۵ من شو  خوب تو+

 هست  ترم  نرم ینجوری ا ه یل  تک  کنمشی م خب  ندارم  پول اونقدر گرونه ی راست نه

  

   گفتم ییتو  دسته از ه ی و دم یخند

   خوند  بارمان ه یچشما تو  از رو ینگران شد یم هنوز یول

 



  نیب از  یارتباط  راهه نیا  جوره چیه که  میداشت رو ی عشق رابطه اون منو تلیل  و ی دد رابطه بر عالوه

   بشه  ایاح  تا  من قلب  برا  یوند یپ  بود شده و بود  اومده وجود به  قلبمون نهیب  که ی حس  نیا رفتینم

 

  و یمکان فقط یدور نیا  اما  می شدیم دور هم از  رفتنش سفر  ا ی بارمان ه یبودنا  کار سره با  چه  اگر ما

  که بگن دیشا  م ینداشت  یا  فاصله و م یبود کرده  رخنه گه یهمد قلب  و روح  تو همچنان اما  بود یزمان

 شد  شرو محبت  با  اول همون از  ما ه یبرا اما  شه یم شرو جدل و جنگ هی  از عشقا

 

   زور نه  کنه متقاعدم  حرف  با کرده  یسع جاها  ی لیخ  یحت

 تکون با که بودم  فکرا نیهم تو بخشه یم  رو یزندگ طعمه  بهم  کردناشم ه یتنب نیهم اما  شم یم ه یتنب

   شم  بلند  تونستم   تا  کرد کمکم اومدم  در فکر از  بارمان ه یدادنا

 

  م یدیرس که  امشب  شد  قرار و بود  دهید ضرب چون نخوره تکون تا  بود  کرده کس یف و  دستم هی نهال

 رمیبگ  گچ و مارستانیب برم

  

 گفت  اومد  دادم نشونش و سرم  که بعد  نای ا و  داره درد  که گرفتن بهونه کرد شروع   و شد  بلند آرامش

  

 (  نه  یا  افسانه  یها دوقلو میشد  ما بهراد  یی دا)  نه  یا  افشانه ی ها دوگلو م یشد  ما بهالد  یی ÷دا

 

 بره  ادتی دردت  تا  کن یباز ها  بچه  با  برو هم تو  جونم  ییدا  اره*

 

  باش  مراقب هم تو  اما  رمیم من باشه ) نتونه  اوف  عمو و هاپوت باج  مالگب هم تو اما  لم یم من ÷باجه 

 ( نکنه اوف عمو و هاپوت

 

  دستمم  دم یخوابیم لخت   خدا شهی هم بودم ییگرما شدت  به  چون نشستم   و تخت به  دمی رس بارمان کمک با

   جلو اومد  و د یخند که بارمان  به زدم زل مظلوم یلی خ چشمام  با  پس  بدم  حرکت تونستم ینم که

 

 زدمش  من کنهیم  فک ندونه یهرک شده مظلومم چه  نیبب  منو شرکه گربه=

 

   عشقمم  بهراده  ستمین شرک  گربه من اول *

 ه یک مربوطه  خودم  به عشقمم



 ندزدنش  که  کنمی نم افشاش  

 مواقعس همون از الن  که شه یم مظلوم  وقتش  به  آدم دومن 

 

 مورد عطره  ای  شهیهم دراوردن لباس به  بود کرده شروع   اونم  زدمیم حرف من که یهمونجور

   زدمیم  و کردمی م درست خودم  که  یمحلول اون ا ی زدمیم عالقشو

   تخت رو م یدیکش دراز هم با

 د یکش  بو و  کردم تو کرد فرو و سرش

 

 یی بو و عطر خوش  شهی هم مثه م یزندگ اومممم=

  

  که د ینکش هیثان  به  بودم  خسته شدت  به چون منم  م یبخواب که  بغلش  تو منو  دیکش  و گرفت گاز ه ی بعد

  دمید  که شه  بهتر دم ید تا  زدم  پلک  کمی بغلمه   تو کوچولو  جسم هی  دمید  کردم وا که چشم برد  خوابم

   داخل اومد  و زد در ی کی هوی  که کردمی م نگاش تعجب با آرامشه

 

  اصال  نکش  خجالتم  اها  دهیدزد منو ی جا برم  بده   و ارامش  فقط نمی بینم  یچی ه گرفتم و  چشمام  جلو+

   برم  بده  و بچم  نه  ای  یباش لخت  نداره فرق برات یشعوری ب دونم یم باش  راحت  شم  فدات

 

 گفتم و دستش  دادم  و  کردم بلند خودم  رو از  اروم و آرامش

 

 

   ریبگ  لیتحو جنازه بگو  اسم گرفته جاتو  یک*

 

 سا یوا نیبش  ادم کنم  هیگر کم ی بزار  بغلت تو  بود ده یخواب که  یگالب نیهم+

 

 ی گالب گه یم خودش  ی بچه  به  مگه  ادم  یشد  خل م ینس*

 

  تو  یچار س یب ارامش  از  بدتر گید ک  اون  هیچ بارمان یندار خبر تازه  هیگالب تو  بغل ادی ب اگه  اره+

   کنم پاک   اشکامو نیبد  دستمال  بغلته

 



  دم ید بسه  م ینس بگم اومدم  تا  شد بلند  تخت رو  از بارمان دم ید و  کردیم صحبت  داشت بند  ه ی ینجوریهم

  نگاهش  ثیخب لبخند با فقط نگفتم   یزیچ  منم می نس  سمت  اومد  اروم و دماغش رو گذاشت  دستشو بارمان

   گفت و د یکش گرفت گوششو هوی بارمان ک  کردم

 

   ورا نیاز  گل خانوم  مینس  به  به=

 بگو  و ادامش خب  م یگالب از فراتر ز یچ ه ی منم هیگالب  ارامش

 

   گفت  بارمان به  رو و من بغل تو کرد پرت ارامشو شوک  تو  بود رفته بارمان کار از  ک  مینس

 

 ت یجذاب و  ییبایز ی  اسطوره  یا*

 قدرت  و کلیه ی خدا یا

 عظمت  پر و بزرگ  یا

  زورت و زارت شه یم رد یهرک شلواره  کش  مگه منوووووو بدبخت   صاحاب ی ب گوش نیا کن ول

  بشم  غول بچه  هیشب  اد یب  کش تا دشیبکش  یه  شما  بعد  نداره اومدن کش  تیقابل گوشه  نیا بابا  کششیم

 اره یب هوو سرم  بره نهال

 

  از بارمان شد  بلند دوباره  غشیج  یصدا هوی  ک  داد یم تکون هوا تو  دستاشو و زد یم حرف ینجوریهم

 دنیکشیم  بودن گرفته گوششو گهید  طرف ه ی از نهال طرف هی

 

   باشه خوشم  یچ  گهید  ارمیم هوو سرت رم یم ک  خب-

 

 کنه  ول گوشمو ظالم نیا  گفتم نارویا  من یشد  بچه  نهال عه+

 

 

 

 

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part105_106 

 

 نهال

 

  هم م یبرس مونیزندگ به  و المان م یبرگشت بود ترس و  ضدحال نصفشم ک  یخوشگذرون چندروز بعداز

  میبود  گذاشته هارم بچه  و  میبود  افتادمون عقب ی کارا ریدرگ صب از بارمان و بهراد  هم م ینس هم من

 پرستار شیپ

 

 

  زنهیم نیلوس  پاهاشو داره و اتاق  وسط نشسته کوتاه ی  حوله  هی با  م ینس  دمید  ک  خونه  برگشتم روقتید

  پرت فمو یک و پالتو   و سمتش رفتم اروم  بود ختهیر دورش سیخ  موهاش و خونه یم  اهنگ خودش  برا و

   سمتش  رفتم  و اتاق   وسط کردم

 

 گفتم  بهش ک   کرد نگاهم و بال   اورد سرشو  هام لهی وس افتادن ی صدا با

 

 حموم  ی ریم تنها تنها خانوم م ینس  میداشت +

 

 

  پاره اصن شدم پاره امروز ک  من بره در تیخستگ  ریبگ  دوش ه ی برو عشقم  رمیم تو  با  بعدا  خب-

 طرف  دارم  پرونده ه ی شد یچ  گمیم  خودم یبگ  خوادی نم امروز شد یچبگو نهال ی وا لحظمه  هی  واسه شدن

   کشته  خودشه زن

 

  و لباش رو گذاشتم  لبامو  و عقب شد  ده یکش سرش ک  دمیکش  موهاشو ک  زدیم  حرف داشت ینجوریهم

  دندونامو و شد  بلند   نالش ی صدا ک  دمشیکش محکم و دمیکش  دندون به  لبشو و  دنشیبوس کردم شروع 

 گفتم  بهش  و دمی کش گردنشو پوست  و گردنش تو کردم

 

 هوم نکردم  کبود  چندوقته بدنتو  پوست نیا  اومممم+

 



 اد یم خوابم   هالکم ست ین  بدنم تو جون  بخدا نکن نهال اخ -

 

  و دنیبوس  کردم شروع  روشو کردم پرت خودمو  و اتاق  کف کردم پهنش  ک  زد یم حرف ینجوریهم

 گقت  و رونیب  زد چشماش ک  شدم بلند روش از کردم کش یتحر  کامال ی وقت و بدنش   و لباش خوردن

 

 نهاللللللل زنممممم ینم حرف باهات بخداااا  نهاللللل ااااا یکن ینم  ول ینجوریا  منو یلنت نهال+

 

   گفتم و بهش  زدم ژکوند لبخند  هی

 

   رم یبگ دوش  رمیم منم  بخواب برو  یا  خسته زمیعز-

 

  و بهش  ندادم  تیاهم شد  بلند  دادنش فوش ی صدا  ک  کردم قفل درو و  حموم تو  کردم پرت خودمو و

  و تخت رو کرده پخش  خودشو  حوله همون با   دمید ک  رونیب  اومدم  قهیدق  چند بعداز و دوش ریز رفتم

 د یخواب و  رفت بهم غره چش  ه ی و شد داریب  دمید  ک  کردم بوسش  و سمتش رفتم بود  برده  خوابش

 

 

  بغلم تو  یچ  هی خوردن وول با  صب شدم هوشیب  قهی دق دو عرض  در و دمیکش دراز کنارش خنده با  منم

  دنی خواب  و ما ش یپ اومدن  هرچهارتاشون دمید  ک  شدم  داریب

 

  کو ی ول هست بچه  نخواب ینجوری ا گفتم  هزاربار  دستش از کنم یم  سکته اخرش  لخت  کال ک  ممینس

   گفتم بهش رو و  کردم نگاهش  یعصب و کردم دارشیب اخم   با  شنوا گوش

 

   بدو  تو دونموی م من وگرنه یبپوش لباس  ی دار وقت  قهیدق  دو فقط  م ینس+

 

 

  و کرد داریب  و ها بچه  دم یپوش  و لباساش کمدو سمت رفت و  بهم رفت غره چش  ه ی انداختو بهم  نگاه هی

 مثال  کرده قهر من با  الن نیا رونیب رفتن

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part107_108 

 

   بهراد

 

  و  امشب ک  بهشون زدم زنگ دم یند رو ها  بچه  دوهفتس  قایدق  میبرگشت  مسافرت از هفتس  دو کینزد

 باشه  گفتن ک  باهم رونیب  میبر  یپیاک

 

  واقعا  گه ید رفتنیم ک  هم  مدرسه و بود  شده  راحت واقعا کارمون و م یبود گرفته  پرستار ها  بچه یبرا

 باشه  مواظبشون یکی  نکهی ا به  داشتن ازین

 

  اگه خت یر پرام  و خورد  ها پرونده  به چشمم  ک  کردمیم فکر داشتم ینجوریهم و بودم  شرکت تو

  چک کردم شروع   وقفه ی ب و ها  پرونده تو  کردم سرمو ی معطل یب پس  زدیم  شمیات   دیفهمیم بارمان

  بال  یابرو  با  و کنارمه بارمان دم ید ک  اوردم بال  سرمو  شونم رو نفر  ه ی دست نشستن با کردنشون

   بزنم  حرف اومدم  و کردم نگاه   بهش تا  کنه یم  نگاهم رفته

 

 

  صدا ک  ی نگاهبان قسمت  تو م یدییدو بارمان و من د یرس گوشم  به دنیترک  ایانفجار  مثل صدا  هی هوی

  کردم شروع  و شد  م یر وارد دود  یکل کردم باز دهنمو تا  گرفته  دود ساختمونو کل م یدید  ک  اومد ازش

 خت یریم اشک  چشمام  از  ک  کردم سرفه انقد  کردن سرفه

 

 

  م یرفت ی بدبخت هزار با شد  چرا و  شدی چ م یدونستینم  م یبود هنگ تو  ومدیم  داد و غیج  یصدا ساختمون تو

  از ی کی غیج  یصدا  ک  میبود  نشسته گوشه هی بارمان  و من بودن ها  بچه  ی همه  در یخروج سمت

  مسلح مرد  تا  چند  بود زده خشکمون هممون دادیم نشون  ساختمونو اخر ی  طبقه ک  شد  بلند  ها بچه

   بودن زده ریت  پاش  به  و بودن گرفته  و شرکت ی حسابدارا  از یکی

 

 



  شیزیچ  بارمان اگه  بال  رفت  ها پله از سرعت به  و ساختمون تو  دییدو سرعتش نیاخر  با بارمان

  برقا  چون کرد استفاده  شد ینم  اسانسور از رفتم و دم ییدو  دنبالش پاشدم   فقط توجه یب  پس مردم یم شدیم

 بود  قطع

 

  یوقت بارمان  شیپ  تا  دمییدو  فقط یول نداشتم نفس  و بود  گرفته کال  هامو ه یر تو دود  رفتم ها  پله  از پس

  داشتمیبرم ک  ی قدم هر کردمیم حرکت بزور  نداشتم  نفس  و نبود تنم تو جون  گهید  ک  ششیپ  دمیرس

   هم رو وفتادیم چشمام پاهام به  بودن کرده وصل ییلوی ک هزار ی  وزنه انگار

 

  م یرفت اروم سمتمون  گرفتن هاشونو اسلحه   میشد  وارد تا  بود دختره ک  ی اتاق  سمت م یرفت یی دوتا یول

  سمتش  رفت بارمان  شد  بلند ارومم ناله   یصدا صورتم تو  دیکوب  اسلحش  پشت  با شونی کی ک  سمتشون

 خودم  ش یپ نشوندمش  و گرفتمش بزور ک 

 

  یصدا ک  روهم بود  افتاده  چشمام ومدی م خون  دماغم از کرد یم خس  خس  میر شدمیم نابود  داشتم 

 شد  بلند  شونیکی

 

 

 کجاس  الکس شرکت  اسناد٪

 

 داد  جواب بارمان

 

  شما  به برسه  چ  نهی بینم  اسنادو اون  جنازتم  بگو بهش  نیبب  اره نیاشغال   شرفیب اون  یسگا  شما  پس=

 نجس  یها یلش

 

 

  یخون دهنش  و دماغ  اونا تا  سه زدیم بارمان  یکی  شد دعواشون و بارمان سمت کردن حمله  ی نفر سه

  و نشونیب  انداختم خودمو سمتشونو   رفتم دمییدو دراورد چاقو  شونیکی  دمید  ک  پاشدم جام از بزور بود

 شد  زده قلبم  کنار  قایدق طرف  یچاقو  ک  دادم هل و بارمان

  

 

 



  زدن شرکت از  عیسر فقط و نکردن  دایپ یز یچ ی ول ختنی ر بهم و  اتاق کل ک  گذشت  قه یدق ده  حدود

  رونیب

 

 

 

 

  س یپل  ریاژ یصدا  دمی شنیم  ک  یزیچ  تنها فقط دمی دینم  کال شد  تار  چشمم  یجلو ندفعهی ا  داشتم درد ی لیخ

 صورتش و  دستش کرد هیگر و شکست   ایلی خ جلو غرورشو بار نیاول  یبرا  بود بارمان  یها هیگر و

   بود دوبارش شکستن امکان  قهی دق هر و دیلرزی م ادیز بغض  شدت  از لبش  بود  یخون

 

  یول کردم حس  شونمو رو شد گذاشته ک  یسر  و  لبم  رو لبشو یگرم ک  هم رو رفتیم  داشت چشمام

 نداشتم  و  نکن ه یگر بگم  بهش نکه یا  توان  نداشتم توان
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#part109_110 

 

  نهال

 

  برم گفت  ختنی ریم دونه  دونه اشکام   ادینم  بال  نفسم کردم حس  و شده ی چ گفت  زدو زنگ بهم بارمان

  امیپ  هی  بود خاموش  ش یگوش بود  دادگاه ممینس برم  تونستمینم  و داشتم عمل من ی ول تنهاس انیبرا  شیپ

 ها  بچه  شیپ  بره ع یسر اومد هروقت تا  دادم  بهش

 



  بود  نفر ه ی فقط  کنه  کمک بارمان به  تونستیم  ک  یکس تنها   داشتم دلهره و استرس بودم  منگ و جیگ

  حس  صداشو لرزش  شدهی چ گفتم  بهش  یوقت شش یپ  بره عیسر  گفتم و بهش  زدم زنگ ی معطل ی ب پس

 کردم

 

  از  میداشت  بود ی نحالیا ک  الن  میدادیم جونمونم واسش تکمون تک  ما ی  واسه نبود  یزیچ  کم بهراد

 بهراد   شیپ  برم زودتر کنم شروع  و عمل تا  و عمل اتاق  سمت رفتم  عیسر م یرفتیم نیب

 

 

 ال یدان$

 

 

  وسط یول شدم  نیماش سوار و  نیماش سمت  رفتم و رونیب زدم  جلسه وسط از شده یچ  گفت  نهال یوقت

  نداد جواب  ی ول بهش  زدم زنگ عیسر پس نگرفتم  مارستانم یب  ادرس  نهال از  یحت من افتاد ادم ی راه

  لرزونش  یصدا ک  بارمان زدم زنگ و فرمون رو دم یکوب مشتمو تیعصبان  شدت از  نطوری هم ممینس

  سرعت نیاخر  با  و گرفتم ادرسو بغضش پر  لحن ی  واسه  گرفت ش یات  گرمیج  کردم حس  شد بلند 

 روندم  مارستانیب سمت

 

  نشسته ی خون ی دستا با بارمان دمی د رفتم یوقت  و  کجاس گفتن ک  گفتم و بهراد  ی لیفام و  اسم  و دمیرس

 ن ییپا ختنیریم  اشکاش دونه  دونه و وارید به  چسبونده  سرشو و بسته   چشماشو و یصندل رو

 

  لبخند  ه ی و کرد نگاه   چشمام  تو و بال  اورد سرشو  ک  شونش رو گذاشتم  دستمو و سمتش  رفتم اروم

  داداشم واسه دردونم واسه  داشتم خودم نکهیا  با  بغلم  تو  دمیکش  سرشو و  زدم زانو پاش جلو  زد  خسته

   داشتن  ازین بهم  چون کردم  حفظ خودمو ی ول زدمیم پرپر

 

 

 چ یه بودم چیه  وسط ومدیم ک   زامیعز ی پا ی ول کردم حفظ   خودمو حالت  همه  تو شهیهم

 

  دوباره اروم  و بشه اروم و بخوره گرفتم اب  ی بطر ه ی رفتم  شد اروم  کرد هیگر بغلم  تو  ک  کمی

 خواست ی نم و شدنش  تی اذ  دلم  واسم  س ین داداشم  از  کمتر بارمان بغلم  تو  دمشیکش

 

 



  دکترش با  ویس  یا  کننی م منتقلش و بوده زیام  تیموفق عملش  ک  گفت اومد  دکترش  بعد قه یدق  پنج حدود

 داد  حیتوض و تش یوضع و اتاق  تو رفتم

 

  و خونه  فرستادمش ها بچه با فقط پس  ارهیب  نه  حرفم رو تونست ی نم خونه  بره  فرستادم بزور و بارمان

 دادم ی م جونمم  کهیکوچ داداش نیا  واسه من دمیکش  گاریس  و اط یح  رفتم خودم

 

  به  اگه ی حت نشن نابود شتریب  تا  ادیب  یکس ندادم   اجازه و مارستانم یب  هفتس  کی  هوشهیب  ک  هفتس کی

  ک  دادن و یخبر بهم  ک  بودم  فکر تو ینحوری هم بشن ت یاذ  اونا  زارمینم  باشه خودمم  شدن تیاذ  متیق

   دراوردم بال  کردم حس

 

  اروم ک  کردن ی باز موهاش با کردم شروع   و ها  بچه زدم زنگ و  بود بهراد  ک  ی اتاق تو  رفتم عیسر

  رفتن ک  قهیدق  چند از بعد  کردن چکش و اتاق تو  اومدن و زدم  صدا پرستارو  عیسر کرد باز  چشماشو

 زدن حرف کرد شروع  بهراد

 

 

 ... دا...دا*

 

 

 ی خوا یم  یچ جونم  داداشم  جونم$

 

 

 .. ب...بار.... با*

 

 

   ادیم  زود خونه فرستادمش  نباش   نگرانش خوبه  حالش$

 

 د ی پر خواب از م ینس  غیج  غیج  یصدا با ک  بخوابه   بود تالش   در و هم رو گذاشت  چشماشو  اروم

 

 



   نتی نب  ینجوریا  برات  بشه  له  خواهرت یی ا  بهراد یی ا+

 

  تاشون  سه هم  تو رفت اخمام   بود سرخ تاشون سه  هر یچشما شدن وارد  بارمانم  و نهال  سرش پشت

 داشت یبرنم  شیباز مسخره از دست  وضع نیا تو  بهرادم  بودن گرفته بهرادو دور

 

 ی شد  دلقک..هیب.. ش ...  مینس ..ن*

 

 گفت  ه یگر با  مینس

 

 یعوض حلقت تو  شصتم  انگشت بهراد  یشعوریب  ی لیخ+

 

  ادیب  اومد  نهال همه از  زودتر بهم افتاد  نگاهشون  ک  دادم سالم بلند  یصدا با  دنیم  جر همو الن دمید

 گفت هیگر با  و عقب  دشیکش  گرفت موهاش از م ینس ک  بغلم

 

 

  کجا الیدان نهال  باهات قهرم  بغلش  برم دیبا   خودم  فقط بغلش  یبر ی ندار  حق نگفتم  بهت بار هزار+

 خواهر بغل  ایب  بود  شده ذره ه ی برات  دلم مادر یبود

 

 

  پرت  خودشو ه یگر با  ک  کردم نگاش  لبخند  هی با  بود  م یک بود خواهرم بود  مادرم الن بودم  شده جیگ

 کرد ارومش  دیتهد  با  نهال  یول کرد  هیگر چقد دونم ینم کرد  هیگر و بغلم  تو کرد

 

 

 گفتم  و بغلم   تو گرفتم  نهالم

 

  تحکم با  ک  شه یهم مثه نه بگن اومدن تا  مونم یم بهراد  ش یپ خودم  خونتون  دیبر همتون گه ید خب$

  یحت  ک  کردم نگاهشون ترسناک  ی  افهیق و  اخم با نبارمی ا  دمیشن ینم  چشم جز به  یزیچ  و زدمیم حرف

 باشه  گفت  بارمانم

 



  همراه  تخت رو خودمم و  بخوابه کردم مجبورش و دادم و بهراد  یغذا  و خونه فرستادم و همشون

  پوزخند  ه ی و شد  رمیدستگ  زا یچ  یلیخ  کم کم  و بودن شرکت تو  ک  ییها  بچه به  زدم زنگ و نشستم 

 لبم   رو نشست

 

 

 کنن نوش ی ضربت یضربت زدند مونه ینم  یحرف پس  خواستن خودشون افتادن در  یکس بد  با
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   الیدان

 

  بود کرده جرعت  مهمتر همه از  بود کرده ی نجوری ا  و شرکت که بودم  ی ا حرومزاده  یاون  دنبال فقط

  زنگ می گوش که کردمی م فک ینجوریهم  خودم  با شونمشی م اهیس خاک   به  بزنه ب یآس  من برادر به

  شد  بلند   بهراد  صدا ی ول بزنم حرف که رونیب  رفتم و برداشتمش   زود نشه  بلند بهراد  نکه یا  برا خورد

   زدم لبخند  هی  و بهراد  سمت  برگشتم  و کردم جکتیر یعصب

   شه  زیخ م ین  کمی  کردم کمکش  نهیبش  تونست ی نم و داشت  درد هنوزم

 

 

 ؟ ید یم بهم  آب  خشکه لبام داداش *

 

 

 نده   که هیک  بخواه جون شما$



 

  

  میگوش  باز که  بردم لبش  ک ینزد و کردم آب کمی و وانیل بود  حالیب  بود  نشده خوب کامل هنوز چون

   شد  بلند ی کی آخه  صدا  دمی د که رمیبگ رو ی گوش رفتم و  شد پرت  بهراد  از حواسم  خورد زنگ

  زنهیم  زنگ یه هیک  حمال کنم یم که یت  کهیت  و یخط  پشت  اون  من شده  تخت  پخشه بهراد  دمی د برگشتم

  بخوره راحت گذاشتم و  بردم لبش  کینزد  و وانیل  کردم بلندش  دی ببخش با  و بهراد  سمت  رفتم دوباره

   کردم خشک  و لبش کنار دستمال  با و کردم درستش خورمی نم گه ید گفت  ختی ر لبش  بغل از  که اب

 

 

  اونم  الن نداره   بیع لباست  شد س یخ یچ  یبرا  پس  نجامیا  من داداش جونه  بخور  داداشم بخور$

   کنم یم درست

 

 

   بود شده  بلند   اوخش  و آخ یول کردم عوض  و لباسش  زود نشه سردش نکه یا  برا  دراوردم و لباسش 

  تونستمیم اسمش  دنی د با که دم ید رو یگوش ه یک مزاحم نیا  نمیبب  رفتم  خودم  و کنه استراحت گذاشتم 

  داداش که  یشرفیب  اون دی با الن باشه  خودش  حال تو  کمی  بزار ی ول خورده حرص   چقدر بزنم  حدس

  نیآرم و  آراد  به زدم  زنگ شده میقا  موش سوراخ  کدوم تو دونستم یم کنم دایپ رو کرده  ناکار کمویکوچ

 م یکن کهیت  کهیت  منو زیعز رو گذاشته دست  که ی ا  حرومزاده اون تا  انیب  گفتم

 

 

 

  و باهام  کرد تا  بد  ی ول زامیعز رو گذاشت دست  پس  ارهیم  کم شه  رو به رو خودم  با اگه  دونستیم

 مرگ  یآرزو  که بکنم   باهاش کارا  یلی خ قراره ست ین  ایراحت  نیهم به  تاوانش   یول ده یم پس  تاوانشم 

  قصد به  فقط الن  یول ه یعصب حد  چه در گرگم توله  نمی بب  تا  خونه سمت  به  کردم حرکت  رهینم اما  کنه

   خونه رفتمیم  داشتم ها  بچه  با  حرکت و لباس  ض یتعو

 

 

  از بود  رفته ادم ی کنم عوض  لباس   اتاق  تو رفتم و زدم  پسش کردن غر غر کرد شرو دنمیرس محض  به

  ادم ی که  بودم شده  یی جا  به  جا و کار ریدرگ انقدر اما بودم  دهید  کالشو سیم  کجام بدم  خبر بهش روزید

   زده  زنگ نیرادو اصن نبود

   بهم  زده زل یاشک ی چشا  با  دمید  برم برگشتم  تا



  خونه  از  اومدم ع یسر ارمیم  در دلش از رو  همه بعدا داشتم  قرار الن  اما  کنمیم تش یاذ  دارم دونستم یم

  نه کنم  ولش  حال نیا  با تونستمی م نه کردن هیگر کرد شروع  و بغلم   تو کرد پرت  خودشو ک  رونیب برم

  ی ول بود نیرادو  یدلشکستگ با یمساو نموندنمم یطولن سکس  ه ی با  بود  یمساو موندم بمونم  تونستم یم

   رفتمیم  دیبا الن

 

 

   گفتم  بهش  رو اخم با  و نش یس  پس  زدم دستم با

 

 

 برگردم  زود دمیم قول بمونم  تونم ینم  دارم عجله الن$

 

 

  کرد شروع  اروم اروم  و شلوارم پیز به  رسوند  دستشو من به  توجه  یب  دیشن ینم  گوشش انگار یول

  خونه از  دستشو ریز زدم پس  نداشتم  وقتشو الن  من یول کنه  ونمید یچطور دونستیم نییپا دنیکش

 رونیب اومدم
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   برم  راحت ذاشت ینم ش یگر یصدا اما رونیب رفتم

 

   هست؟ من به  حواست اصن_

 ییییییی ستین  که دمیکش ی چ یدونیم اصن

 



   زدیم حرف  و کردیم هیگر

   ره ینم قولم  بره سرم  که  میادم و ها  بچه  با  بودم گذاشته  قرار و قول من اما

   کردم  بلندش و  سمتش رفتم

 دم ی بوس و لباش   و کردم پاک   و لباسش خاک 

 

 ی بگ  تو که  یهرچ شتی پ ام یب دم یم قول شه  تموم کارم من داخل برو من زیعز شو  بلند$

  

   نههههه نههههه نههههه_

   دارممم اجیاحت بهت الن من

  باهات خوام ی م که شب  هی  دنبالش دوم یم که شب  تا  صب از خونه  تو  یگذاشت زلزله  هی  با  و من یگینم

   شه ینم  باشم

   نمتی بب  که ی نبود ی نی  دمتیند درست هفتس  هی

 براتتتتتت   شهیم  تنگ دارم  دل ادمم  منم

  بهونتو انقدر ا یبرد ی باش خونه  تو یدلگرم که  نیهم ستی ن رابطه  ی چ همه چون  رابطه گمینم من

 برات کنهیم ه یگر رهیم راه  یه کرده خستم   خدا به  بسه رهینگ

 

  کردی م پاک  اشکاشم  نش یاست سر  با  زدیم حرف که یهمونجور

 کرد یم تم یاذ داشت نیا  و کنم  آرومش یچجور دونستمینم

   شدیم  رید داشت کردم  نگاه و ساعت  رفتینم اما  خونه  داخل فرستادمش

   شدم  سنگ و ا یدر به  زدم و دل پس

 خونه  از رونیب  رفتم  بهش توجه  یب

 م یافتاد راه  و شدم  ها  بچه  نیماش سوار

  

 ال یدان آقا  یچطور  مین یبب رو شما  زایچ  نیا  با ما  نکهیا  مگر به به&

  

 خونه   تو شه یم تلف  بچه  نیا  میبرگرد زود برو ندارم  که یت  و یشوخ حال الن من نیآرم  شو خفه$

  

   ؟یگیم رو ا یبرد داداش  بچه کدوم&



 

 سرش  ختسیر بهم  اعصابم اومدم خونه  تو  کردم ولش هیگر با گمی م و نیرادو اسکل  نه$

  

   خونش  در جلو  م یدیرس تا  نشد   بدل و رد ی حرف گهید

   داخل  رفتم و کنار زدم شو  ها بچه

 

  می بود ق یرف نیبهتر الن د یشا  کردینم  حقم در  و انت یخ  اون اگه  دیخند یم  و بود  کرده مست معمول طبق 

 ف یح یول

  

   د یخندی م فقط که  بزنم حرف  باهاش رفتم

 دمیغر و  گرفتم و قش ی و  کردم چپه و زشیم رو ل یوسا تمام

 

   کنم  حجت اتمام   و بزنم  حرف قهی د دو حرومزاده  دهنتو ببند$

   یبر  یبزار  کشور نیا از  کنمیم ی کار یدونیم  خوب خودت

   دمیم عذابت  ی کل قبلش  یول

 ؟  نه  بهراد  رو یگذاشت دست  و ی دونستی م خوب رو نا یا

   یبکن باهاش  و کار نیا  یتونست  یچجور شد بزرگ  خودمون  با  بچه  اون شرفیب  آخه

  پس  زاتیعز از  رو یکرد زمیعز با که یکار گذرمینم  کارت نیا  از ی راحت به ی ول یپست  ی لیخ

   رمیگیم

 

   در سمت  رفتم و زدم  جلوش ز یم به  لگد  هی  و کردم ولش  که د یخندی م مست هنوز داشت

   گفتم  و کردم  نگاه چشاش تو  و برگشتم

 

 باشه   بهش نگاهت  نیآخر  لحظه  هر دی شا که  برندار  ازش چشم باش  تولت مواظب$

  

   گرفتنش  ها بچه که  سمتم کرد حمله و شد  منفجر که رونیب  رفتمیم داشتم 

 کنم  کار یچ  ضعفشه نقطه  که  نشیتر زیعز با  دونستم یم  خوب اما  بود  کمش کتکا  نیا
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 بهراد

 

  کمی کردم شروع   و بزنه امپول برام خوادی م  الیدان الن و شدم  مرخص  مارستانیب از  ک  هفتس کی

 کردمیم شروع   کردیم دستم  ک ینزد سرنگو  تا کردنشون تیاذ

 

  ی  نشانه به  من تو  یبکن اونو  ستممممین  باتو مگه  یییا ی لنت  من تو نکن اونو  اللللللیدان اخخخخخ*

 بشکنهه  پام و  دست نییپا  کنمی م پرت مبل یرو از خودمو اعتراض 

 مننننننن تو  نکنشششش نهههههههه

 

 

   توم  بکن توم  نکن یه  ی چ ینی  نجا یا  هست  دختر زشته  سرتا  تو  زنمیم بهراد$

 

 شد بلند   مینس  ی صدا ک  کردیم  ضمیمستف داشت ینجوریهم

 

 

  رمیگیم  ادی  زنهیم ک  حرفارو نیا  داره و  من یبابا سن  گهینم  گید نداره  شعور  کن ولش داداش +

 توم  بکن  توم نکن  گمیم  بش ی ه نمی بب  ویهرک پسفردا

 

 

  ه ی و موند  چپ  ینجوریهم چشماش  ک  انداخت دستش  بغل  به نگاه  هیو  رفت بهم  تپل ی غره چش  هی

 گفت  نهال به  رو و زد احمقانه  لبخند 

 



 

 

  مزاحمت ریخ امر  واسه بده  تتونوی ب اهل شماره  گریج  ادیم  بهت قرمز چقد تورو نخوره موش ییو+

 م یکن جاد یا

 

 

 گفت و بال  انداخت  ابروشو ه ی فقط بگه یزیچ  نتونست نهال

 

 

   ی کن جاد یا  مزاحمت بدم  تمونویب  اهل شماره ×ک 

 

 

  هرشب دونمیم که من گید  سادس مزاحمت ه ی زمیعز نداره ت یعصبان نهمهی ا که  نیا شششش ی ا وااااا +

 ی سازیم  و یسوزیم د یببخش نهههه یسازی م و یگوزی م شب  یکیتار  تو من یدور غم از

 

 

 

  غیج  ی صدا ک  چوندیپ  و گرفت و م ینس گوش حرف بدون رونیب زد یم شیات  ی  گدازه نهال دماغ  از

 شد  بلند  مینس

 

 

  زده زل اخم   با  الیدان دمی د ک  شد بلند عربدم ی صدا  دستم سوزش با  ک  بودن بحث  حال  در ینجوریهم

  و سمتم د ییدو بارمان و  زد خشکشون همه عربدم ی صدا با  ماله یم و  سرنگ یجا  داره و چشمام  تو

 گفت

 

 

   یندازی م راه هوار و داد ینجوری ا بدنت   تو کردن ریشمش  مگه شششش یه=

 



  وارید  تو شد  ده یکوب در  هوی ک  دستم  دادن ماساژ کرد شروع  و بغلش  تو  دمیکش  حرف نیا  زدن از بعد

 کرد شروع  شمو یپ  نشست اومد  و شد  اتاق  وارد مینس  کت  و نهال  نکیع و م ینس  یکفشا با ارامش و

 ختنیر زبون

 

 

  بتلکن  بژنم  بدو من به  ها تلدن تالت ی چ یژد داد چال ی شالمت ی اوش ی اوب من اوشل ییدا  ی اقا  ÷شالم

  بگو من به  ها کردن کارتیچ  یزد داد  چرا  یسالمت ی خوش ی خوب من خوشگل ییدا  سالم ) شوهول یب

 ( شعورایب  بترکن بزنم

 

 

 گفت ک   شد  بلند انیبرا  ی صدا ک  شدن وارد شونمی بق  سرش پشت

 

 

 فه یحر و  ملت ه ی بهرادت  یی دا یکن خورد  اعصابتو خواد ینم  شما عشقم٪

 

 

 گفت  جوابش در ارامش

 

 

 

 ( عشقم یگیم  راس)عشدم ی دیم ÷لشت

 

 

 شد  بلند  مینس  ی  دهیترک یصدا  ک  میداد یم  گوش مکالمشون به  باز  دهن با ماها

 

 

 ! عشقم؟+

 خبره   چ ها

   عشقم گفتن الن  نای ا نهال



   حرفشونو نیا  رمینپذ من دیبزار

 ! ؟ عشقم

 مونده  برگام ختم ی ر خودم نهالللل

 

  ارامش  روبه اخم با  نهال  ک  زدیم حرف ینجور یهم شد یم بزرگ  کیکوچ  چشماشم حرفاش  با همراه

 گفت

 

 

  به  یبمال پرتا  و چرت  نیاز ی ندار حق  نگفتم  بهت  بار هزار ی دیپوش  رو ما ی لباسا چرا  ×ارامش

 هاااا  صورتت

 

 بهش دیتوپ  م ینس  و شد  بلند ش یگر یصدا ک  زد داد اخرشو ها

 

 

  بچه  انگار ی کنیم  رفتار یجور ه ی مگه کرده کاریچ خب  ی زنیم داد بچم سر رو چرا  چته  نهال واااا+

      ایزد داد  سرش  رو بود اخرت بار  چندسالشه

 

 

 شد   بلند نهال  یصدا بزنه  حرف اومد الی دان تا  گرفتیم بال   داشت نشونیب  بحث ینجوریهم

 

 

  دیبا  ی کی ریز از  هرشب سالش20 بشه  گید  سال  چهار کنه یم غلطارو نیا سن  نیا تو  الن گهی د ×اره

 کنم  جمعش

 

  شروع  و رونیب ببرش  تا  انیبرا  بغل داد  و ارامش  م ینس  نهال به  میبود  زده زل گرد ی چشما با هممون

 زدن حرف کرد

 

  دختر هی ی زنیم حرف راجبش  ک  ی نیا  یکنی م زر زر یدار ی چ بفهم  فقط  خب نهال یگی م یچ  بفهم+

 هرزه و جنده  با  دخترتو یدار سن نیهم از  بفهم  بالغ  دختر  هی نه  فهمهی نم ی چیه ک  سالس  سه  ی  بچه

  سر رو یندار حق خورده  گید جا  ه ی از اعصابت  یزد ک  یی حرفا از  بکش  خجالت ی کنیم  یکی ها



  سرش رو و ی زد حرف بچه راجب ینجوریا  ک  بود  اخرت و  اول بار  یدیفهم  یکن ش یخال من بچه

 ی زد داد

 

 

  چ  شونییتنها تو  یحت بود  نزده حرف باهاش  لینجوریا  چوقتی ه مینس  بود  شده سرخ صورتش نهال

  ها  بچه  ک  زد داد اتاق  از و برداشت   لباساشو و کمد  سمت رفت و  شد بلند  م ینس  ما ی جلو برسه

   گفت  بهش  و وارید  تو دش یکوب و گرفت دستشو  نهال رونیب  بزنه اتاق  از  اومد تا  بپوشن لباساشونو

 

 

 هوم  داره تاوان یدونیم یزد دهنت  از  تر گنده یحرفا  هست ×حواست 

 

 

  الن نیهم ی کن کاری چ ی خوای م بدم  دیبا من  تاوانشو  اخرش  کنهی م خوادیم دلش  ی غلط هر بابا گمشو+

 ها  و من ی ترسونیم ی چ از بکن

 

 

 شد  بلند  الیدان یعصب ی صدا ک  شدی م دی شد داشت   یلیخ دعواشون

 

 

   ها هیچ  کارا نیا   و حرفا  نیا سنتون از د یبکش خجالت   باجفتتونم د یکن بس$

 

   ترکوند رو ساله سه  بچه قلب همتون چشم  جلو  د ینی بب  سنتونو دیبکش   خجالت همش گ ید اره+

 

   داد  جر  لبشو و دهنش تو اومد  نهال دست  ک  زد یم حرف هیگر با  داشت   مینس

 

 

  دهن با  مینس  و رونیب زد  خونه  از ما به کردن نگاه  بدون  نهال ک  م یکردیم نگاهش  باز دهن با هممون

 بود داغون هممون اعصاب بود  زده زل رفتنش  ریمس با ی اشک  یچشما  و باز
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   الیدان

 

   رونیب بود  زده آشفته  وضع و سر با  خونه  از نهال

   ی چ وفتهیب  براش یاتفاق  اگه گرفتم یم و  جلوش اوضاع  نیا  تو  دیبا  من اما

 

   بودم  شده  یعصب خودم با  داشتم  اعصاب جنگ مدام

   بود  شیآت  تنم   و بود  کرده داغ  گوشام

   کردم یم حس  خودم یرو رو ها  بچه  مضطرب نگاه   یول دراوردم و شرتمی ت حرکت  هی تو

 

   ایسخت تو همشون پشتوانه  و بودم  بزرگتر برادر  باشه  که یهرچ بالخره

   ذارمینم  نه ی ول باختن شتری ب و خودشون اونا حالم  نیا  تو من که الن

 

   بودم شده  تر  آروم کم ی حال  تو برگشتم  و خوردم سرد  آب  وانیل  هی  رفتم آشپزخونه  سمت و شدم  بلند 

 شدم  زدن حرف  مشغول و کردم تن  و شرتمی ت پس

  

   برسم  کارام به  برم  منم نیکن  استراحت  نیش  بلند$

 

   بود  نهال کردن دایپ من کار  دونستنیم  اونا همه

   کنمیم داش یپ  صب فردا  تا که  بودم گفته بهشون بخوابن تا  اتاقا   تو فرستادم  و همشون خب  یول

 بودم  نزده  ازش  یرد چیه هنوز اما

 

  دارنیب همه  مطمئنم اما  اتاقشون تو  رفتن ها بچه

   دمید  پنجره پشت و م ینس  که انداختم   ییرایپذ  به  نگاه هی



 

 ختنیر تو گرفتنیم  سبقت هم از  یکی  یکی  اشکاش و رونیب به  بود زده زل

 کردم  بغلش و پشتش  رفتم

  

   تو  یکنیم فک ی چ به  داداش عشق$

 

   الی دان+

 

   جانم$

 

   گفت  یاونجور بازم  حساسم  ها بچه  رو گفتم  بهش  صدبار شه  ینجوری ا خواستم ینم+

   اما هیمنظور چیه ی ب حرفاش نیا  و حساسه  رومون دونمیم من

 

 نداشت  قصدشو اما  بده  ادامه  حرفشو  تا  بودم ساکت  منم  شد ساکت  دیرس که  حرفش نجا یا  به

  

   ؟  ادی م بدم زدن حرف  نصفه از  یدونیم میمن،آبج  فسقل$

  داره دایمروار اون  و ادی نم بال   نفست و بسته و گلوت  راه که گذرهی م یچ  قلبت اون تو  نمیبب  بگو  پس

 زه یریم ینجوریهم

 

 کردم  پاک  اشکاشو   دستام با  بعدم

  نگرفتم برادرمو خواهر  پشت  ها دعوا تو  موقع چیه که داشت  باور نمی ا ی ول رمینم  نگه  تا  دونستیم

  قطره هی ی حت  ذاشتمیم  دینبا دستم  بود  امانت داشت   فرق فسقلم نیا اما  ستنیوا خودشون  پا رو گذاشتم 

   نکن هیگر بگم بهش  بود  سخت کرد نهال  که یکار با  اما  زهیبر  اشکش

 

   امینم  کوتاه دیببخش  بگه  هرچقدرم ام ینم کوتاه  ی راحت نیهم به  نباریا  اما+

 

   هیگر ریز زد  دوباره بعد

   شه  یخال حرصش قشنگ تا  کردم بغلش کمی



 داشتن رو یسخت روز

   د یخواب و شد  منظم  نفساش   دمید کردن فک  کمی  بعد 

 

  فکرم به  بعد  ذارهینم  تنم به  سر گفتم  بهش  و نیا  بدونه  اگه روش پوست  ه ی و بود  استخون تا دو کال

 خوابوندمش آرامش  کنار اتاق تو  بردمش و  کردم بغلش و دم یخند
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  رفتم بارمان د یبفرمائ یصدا  با  زدم در دمیرس که  بهرادشون اتاق  به  اما  زدم سر همشون به  تک تک

   گفتم و داخل

 

   گه ید تو  دست امانت ها  بچه  رمیم دارم من داداش$

 

   گفتم  و کردم  نگاه بود  شده  جم  بغلش  تو که  بهراد به  بعد

 

   داره  درد و نشده  خوب  کامل هاش هی بخ  هنوز باشه   یلیخ  هم ما  هیزییپا جوجه  نیا  به  حواست$

 نکنما   سفارش گه ید  داداش

 

 دارم  همشونو هوا راحت التیخ برو=



  

   شهی م بلند داره  دم ید که  رفتمیم داشتم 

   ست ین لزم که  کردم اشاره چشم با

 

   نییپا اومدم  ها  پله  از و بستم  و اتاق  در بعدم

  و دمیکش  گاریس  کمی سرد  یهوا نیا  تو و کردم یباز کمی  فرشا سنگ  ی سنگا با  و رفتم رونیب  خونه از

 نشستم  نیماش  تو رفتم

  

  کنم  داش یپ  تونمی م کجا نمی بب  که کردم فکر کمی یهمونطور

   باشه زده زنگ  نهال خود  نکهی ا دی ام  به  آوردم درش بم یج  تو از  بودم  کرده لنتیسا و میگوش

 

   دادم فشار هم رو و  چشام دم ید نیرادو  طرف از که  ییسکال یم تعداد  با  یول

   بود  رفته ادم ی رو خونه  اصن من ا یخدا

 بود  خونه تو ی بعد اعصاب  جنگ  بودم مطمئن

 

  دنبالش  که بگم  و شم  ریگ یپ  ها بچه از کمی تا  کردم  حرکت خونه  سمت  به و  زدم استارت و نیماش

 ومده ین سرش  ییبال  تا  باشن

 

   نگیپارک تو  کردم پارک  و  نیماش و خونه  به  دمیرس

   بود  شده نیی تز گل با  که  کردم نگاه اطیح  دور تا دور  به و  شدم اده یپ

 

  لحظه   نیآخر  تا بود  پشتم   شهیهم و  ارمیب کم  نذاشت که  یکس مادرمم ونیمد  رو یچ همه  و یزندگ نیا

 گفت  دمشی د که ی بار نیآخر  فقط ادمهی

  

 آدما   از ترسم یم٪

  ترت  تنها اما ذارنیم دست  ت ییتنها رو  که ییاونا   ادما  از ترسمی م اما بزارم تنهاتون ندارم دوست

 کننیم

 نزننت   نیزم تا  یباش  یچجور  یدونیم که  اوردم  بارت ی جور اما  یاریب  کم اونا   وجود با  ترسمیم

   ت یزندگ نیسنگ  هیسا  بشن  و سرت رو بندازن هیسا  که نه یا  من ترس یول



   دنتویکش نفس  یها ه یثان کنندیم  سخت یول شونی ریگیم ساده  که  ییکسا

   بودم  شده  رهیخ معصومش ی چشا  به  فقط و  فقط  من اما  گفت یم من خوردن نیزم و  ترساش از مامان

  و  ارمین  کم خواست یم  و بود  نگران که هست ذهنم تو عمرش لحظات  نیآخر تو  مادرم یصدا هنوز

   باشم   هاش بچه  پناه   و پشت

 

   ؟  کنهی نم ه یگر مرد گهیم یک

 کنه؟ ینم بغض   گهیم یک

 کننینم هی گر که  مردا یشد  مرد گه ید تو  که ه یربط ی ب حرف ی لیخ

   یدار بغض   انقدر  وقتا یگاه

   یدار درد

 ی کن ه یگر و یباش مرد د یبا که

 

  هیعصب که  یهمسر و نکردم داشیپ هنوز که یخواهر فکر با  و کردم  پاک  و اشکام   حرفا نیا  تمام  با

   ده یپاش که  یا  خانواده ا ی و  مدت نیا  تو شده  ت یاذ و

 

   داخل  رفتم قرمز یچشما با

 سمتم  اومد  نگران شد  قفل چشمام رو چشش   تا اما  کردن دعوا کنه یم شرو  برم تا  کردمیم فک
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  من ی ول شدیم دعوامون  گفتی م یزیچ  اگه لبش رو گذاشتم سکوت  نشانه   به  و دستم بزنه  حرف رفت تا

   نبود  خونه  تو برا  میخستگ  اما  بودم  خسته درسته خواستمینم  و نیا

 

  گفت بود  داده انجام  رو خونه  یکارا و  بود خوابونده  رو بچه

 

 ؟  کنم آماده  برات  و شام زیم_

 

  برگشتم لبخند  هی  با  پس ندارم  لیم  بگم  و بشکنم دلشو ومدین  دلم  که بود  گفته  آروم و  مظلوم و نیا  انقدر

   گفتم سمتشو

 

   امیم  رمیبگ  کوتاه دوش هی  من کن آماده  و زیم شما$

 

  《کن آماده  و  زیم》 نکهی ا حرف  هی  با کردمی نم فک شد  مشغول و آشپزخونه  تو  رفت خنده با زود

 شه  خوشحال  انقدر

 

 گرفتم  قلب قوت یکل  لبش رو اومد  خنده نکهیهم

  تنگ خونم و خانوادم  برا  دلم کردمیم شو فکر که ی زیچ از  شتری ب ی لیخ  گذروندم نظر از رو خونه  هی

   بود  شده

 

  اون  یلباسا  و ندی چیم  رو صبحونه رمیبگ  دوش من نکهیا  بعد تا  و  شدیم  بلند پام  به  پا صب هرروز

   کرد یم آماده و روزم

 

  کندن جون ی کل با  اما  کنم خرج لرج خودم برا  و باشم داشته  ثروت یکل که نبودم  ی آدم ه ی لیاوا

  با چون  خانوادمه ثروتم  ایدن  تو  من نه ثروتمندم که نازمینم م ییدارا  به  النم  نجایا  به  دمیرس بالخره

   پول نه  خوبه  حالم که  اوناست



 

   شهی م آروم کنم یم  صحبت باهاش  و زنمیم زنگ  رهیگیم  بهونه هروقت که  مهیزندگ ی کوچولو با

  یاعضا  تک تک  ونیمد دارم  که یگاهیجا نیا  الن و ساخت   باهام مم یندار  تو که  مهیزندگ عشق  ای

   اونا  تک تک  بعدش  مادرم اول خانوادمم 

 

   کردم  رید که دمیفهم و اومدم  خودم  به در  یصدا با  که  بود فکرا  نیهم با

   هم  تو اخماش  دمید  شام خوردن  بعد که رونیب  رفتم ام یم الن د یببخش ه ی با

 

   من شیپ  ی اینم عشقم$

 

 نداد   یجواب

 

   ی اینم  نیرادو آقا$

   ستاین حال  و عشق  از ی خبر شب  اتاق  تو برم

 نگفتم  ی نگ بعد

  

 بغلم   تو دمش یکش و شونش دور انداختم دستمو منم  و کنارم اومد ع یسر حرفم نیا  با

   گفتم  و  دماغش نوک  رو زدم آروم انگشتم  با  داشت  اخم هنوزم

 

 شدش یچ  من عقاب جوجه$

 

   ؟  ومدین  خوشت  یخورد غذا  کم چرا_

 ؟ یخورد غذا رونیب  هستا بهت  حواسم

 

  یکار وقت چیه من و  میبخور  باهم رو ها غذا  دی با حتما   و ادیم  بدش  خوردنم غذا رونیب  از دونستم یم

   گفتم  بهش  پس  شه هی تنب   بخوام نکه یا  مگر دادمینم  انجام و  ومدیم بدش  ازش که

 



  کد ه یعال که  تو پخت  دست  وگرنه نیهم نداشتم   لیم کمی فقط دم ینم انجام  اد ین  خوشش جوجم  که یکار$

   خودت  برا  ییبانو

 

   گفت که دنیخند  کردم شروع  بعد

 

   شم ینم  بانو کد من_

 

   گفت و  کرد فکر کمی

 

   آقا  کد  بگو به_

 

   اتاق   تو برد و د یکش و دستم که کردم یم نگاش تعجب  با  ینجوریهم

 گفتم  و بهش  زدم چشمک و کردم اتاق  به  نگاه هی

  

 خونه  ام یم ی دیفهم کجا  از طونی ش و  خودت ا یبود  کرده آماده$

  

  که  اوردیم در و لباسام  داشت  و کرد کار به شرو تخت   رو برد دی کش و دستم   و کرد دلبر خنده هی

   خورد زنگ میگوش

 

   میشونیپ  به زدم  دونه هی

   گفت و نمی س تخت  زد  که بدم  جواب  شدم  بلند  لنتیسا رو بودم نذاشته  رو ی گوش من آخ

 

 ی من مال امشب  هی_

 

   دم یکش دراز و زدم لبخند  ه ی استرس با

   دادیم بد  گواه و بود  آشوب  دلم تو یول

   شرکت  برم شه  کبود گردنم ادی نم خوشم  دونست یم گردنم  گرفتن گاز به کرد شرو

   گفت  و د یخند  ینخود که رفتم  بهش غره چش  هی



 

   ی ندار  اعتراض  حق ی من مال امشب_

 

   شد شتر یب دلشورم کم کم  خورد زنگ م یگوش که شد  کارش مشغول دوباره

  گازم  داشت چون و تخت  رو کردم پرتش که  شد بلند  ی گوش زنگ دوباره گرفت که  یبعد  گاز با

 رفت  پوستم از کم ی گرفتیم

  

  شیآت  گفت  که ی زیچ با  و  شد بلند  نیآرم یصدا  که گرفتم و  یگوش شدم  بلند   سوزشش به  توجه بدون

  گرفتم

   وارید  تو دم یکوب و ی گوش فقط بودم  یعصب انقدر

   شد خورد

 

   کردی م هیگر و خودش  تو بود شده جم  و بود  دهی ترس نیرادو که  بودم  یشکل چه  دونمینم

 ن یرادو سمت  بردم  هجوم کنمیم کاریچ دارم  دونستمینم

 

   رو زا یچ ی لیخ  رفته ادتی  نبودم روز چن  اره ی ریگیم  گاز و من گردن شو خفه$

 

  بود انداخته   نیرادو تن به  لرزه هوا  شکافتن ی صدا و چرخوندم یم  هوا تو  و دمی چیپ  دستم دور و کمربند

   نداشتم  زدن قصد وگرنه کردم  و کار نیا  دنشی ترس برا  فقط اما

   شدم  خشک  قهی د هی  حرفش با  اما

 

 یآورد من برا  و ت یخورد اعصاب حال   یکرد و حات یتفر یرفت_

  

  رونیب  رفتم اتاق  از حرف  یب  و نیزم انداختم و کمربند

   بود  یچ حرفش  منظور ی ول بودم  ریدرگ دونستیم خوب اون

 

  ی پ گهی م که کردم انت یخ  بهش  یک کردمیم فک داشتم  و کردمی م نگاه خاموش  ونیزیتلو به  شده  خشک

   کردم تعجب خونه تو  بهراد دنید  با  اما  یبود  حالت و عشق

 شده یچ  نهال  بود ده یفهم پس



          آل دهیا یزندگ

 

 

#part123_124 

 

 

 نهال

 

  شدم  متنفر خودم از  بود  کرده بد  حالمو زدم  ارامش  سر رو ک  یی دادا و زدم  مینس  به  ک  ییحرفا اون

  ی ا ضربه هر با  و  نبود  لمیم  باب اصن نیا  و  زدمیم و م ینس  یلی خ ا یتازگ کردم ی کار نیهمچ چرا ک 

  زنگ خواستمیم  کنم کاریچ دونستم ینم و بود  روم یادی ز یلیخ  فشار دمیکش یم عذاب  خودمم زدمیم ک 

 ره یبگ اروم  قلبم   تا بشم  اروم  تا  بزنم  حرف باهاش  و مینس  به  بزنم

 

  دنیپر  نفر دو  و ترمز رو زد پام جلو اهیس  ون هی ک  رونیب  دمی کش مویگوش  و نمی ج تو  کردم دستمو

  یورود ی لبه  با  لبم   نیماش تو  کرد پرتم و  بازمو ی موها تو کرد دستشو  شونی کی  و نیماش از رونیب

  ه ی بال   گرفتم ک  سرمو نداشتم  زدن حرف توان  بودم شوک  تو  داد جر شو یقسمت هی و کرد برخورد ون

  دستشو و  بغلش  تو دم یکش و گرفت دستمو چشمامو  تو زد زل بود  یمشک کال پا  سرتا  لباساش  ک  مرد

  از حالم داد یم  انجام خودم  رو داشت  الن و کردم یم م ینس  با  شهیهم من ک  یکار صورتش رو د یکشیم

 خورد یم بهم  داشت  یعوض نیا  توسط بدنم لمس

 

 

  کردیم نگاهم  لبخند  با  فقط  اون  یول دم یکشیم  غیج  نشویس  تو  زدمیم مشت  با  و کردن تقال کردم شروع 

  و  بهراد و  الیدان ت یحما الن دلم  بودم  دهیترس ارامش  نیاز  من کردینم دفع  زدمویم ک  ییها ضربه و

 کجام  من بفهمن فقط  کردم دعا دل ته  از خواست یم

 

 

  دست بهم  خواستمینم  صورتم نوازش کرد شروع  ک  ختی ریم دونه  دونه اشکام   و بودم  بسته چشمامو

  گه ید بود  شده بلند  میگر یصدا  بود خونسرد ی لیخ  اون ی ول کردن تقال کردم شروع  دوباره پس  بزنه

   دادیم ادامه   کارش نیا  به همچنان اون

 

 



 یعوض بود  کرده خاموش من گردن پوست رو و  گارشیس  شد  بلند نالم   یصدا گردنم  سوزش با

 دهنش  تو  دیکش  لبامو سمتمو اومد خنده   با ک  صورتش تو  دمیکوب  محکم و بال   بردم دستمو

 

  بشکن ه ی ارهی ب درم پا  از  یچطور  دونستیم  خوب بده  درد  یچطور بود  بلد  خوب  یول کشتی نم زدینم

 شدم  هوش یب بعدش  و دماغمو رو گرفت پارچه  ه ی نفر  هی که زد

 

 

 ال یدان

 

  بودم  زده ردشونو زمیعز جون به  داد  قسمم ادین  باهام  ک  رمیبگ و بهراد  جلو نتونستم  کردم یهرکار

  داشتم ک  ی ادرس سمت  کردم حرکت داشتم  ک   یی ادما  با معروفش باغ  خونه  بودنش  برده  کجا دونستم یم

   بردم  خودم  با وبهراد  فقط  ها بچه  از  یکی  جز به  و کردم م یتقس گروه تا چند به  هارو بچه و

 

 

  ی اصل یورود سمت  م یرفت بهراد  با اروم  دماغم  تو د یچیپ  الکل گند  یبو  ک  میشد  وارد ی مخف در از

  ترکهیم  داره گردنم  رگ  کردم حس گرفتم ک  و نگاهش  رد کردم یم حس  و بهراد  دست شدن مشت

  صورتشو کفشش  نوک  با  داشت  و  پاش ریز بود  افتاده هوش یب نهال  و شوی صندل رو بود  نشسته  الکس

   د یمالیم

 

 

 شد  بلند  الکس مغرور یصدا ک  خونه تو  دیپر هو ی دادو دست از کنترلشو بهراد  صحنه  نیا  دنید با

 

 

 بهراد   بودم منتظرت نا یاز ×زودتر

   کردم دات یپ  نیزم رو گشتمیم دنبالت  اسمونا  تو

 

  شد ده یچ یپ  بلندش ی  قهقهه یصدا ک  رونیب  دمیپر  در پشت از خودمم  و دادم   فوش بهراد  یعقل ی ب به

 گوشم  تو

 

 



 شده  خونم وارد دزدا  مث مغرور پسر  اون کنم باور ی عنی د ینکن یشوخ  ×باهام

 

 

 گفت  بهم چشمامو  تو زد زل سمتمو اومد 

 

   ی شد شه یهم از تر  جذاب ×اومممم

  قدرتت خانوادت  خودت به  شد یم م یحسود  زتیچ همه به  شهیهم

 نه؟  داره درد  نکشم خواهرتو  ک  یکن التماسم  قراره امروز  ینیب یم یول

 

 

 زد گند  دوباره  بهراد  ک  بمونه اروم  تا  کردم سکوت  پس شد یم یعصب دادم ی م جوابشو اگه

 

 

 هاااا  ی داشت خواهرم به  کاری چ شرکته و من با  مشکلت  یعوض ی  حرومزاده شو  خفهههه+

 

 گفت  بهش  و بهراد  سمت برگشت  ارامش با  بازم  یول  بشه  دینبا  ک  شه یم ی زیچ دونستم یم

 

 

 بهت  باشم   داده زدن حرف ی  اجازه  کنمینم ×فکر

 

  دادش یصدا ک  گردنش  تو  دمیکوب محکم ارنجم با  کردمو استفاده  فرصت از  پس کنم  تحمل تونستمینم

  ضربه ینجوری هم و بود  یقو ی لیخ  بدنش  شدم ریدرگ الکس با  منم  و نهال سمت  رفت بهراد  شد بلند 

 کردم حس  شاهرگم رو زویچ  هی  هیسرد هو ی ک  کردیم دفع هامو

 

 

 

 

 



          آل دهیا زندگی

 

#part125_126 

 

 ال یدان

 

 

  شد پرت ک  فکش  تو دم یکوب پام  با  محکم  و عقب  برگشتم عیسر و  تند یحرف چیه بدون  بود زده  خشکم

  وارد عیسر  ک  دادم خبر ها  بچه به  باهاش شدم   ریدرگ و الکس وقت  سر رفتم  دوباره منم و نیزم رو

 گرفت س یپل  نیماش ر یاژ یصدا  و باغ  کل بشن محوطه

 

 

   نهی هم تهش  باشه  من دست به ک  یکار لبم   رو نشست یشگیهم مغرور لبخند  اون باز

 تیموفق

 واسم  نداره  نشد یچکاریه

   شد نیزم پخش  و داد دست  از کال و تعادلش ک  الکس   یپا به  زدم پام پشت با

 

 

  رفت ضعف دلم تو کتفم  تو زد برداشت  پاش  کنار از  ک  ییچاقو  با  ک  ببندم دستاشو  تا  سمتش رفتم

 شد  بلند  عربدش یصدا ک  صورتش تو  زدم اسلحم ته  با  و نباختم خودمو یول

 

 

  توجه  بدون بهش  زدن دستبند و الکس سمت  رفتن نفر  چند و خونه  تو  ختنیریم ملخ مورو مثله  ها بچه

 دم یبوس  و شیشونی پ و  بغلم تو دمش یکش و  نهال سمت  رفتم کتفم  ی زیخونر به

 

  رفتم و  تخت  رو گذاشتم و نهال  بود کرده پاره و هاش  هیبخ داشت که  یادیز تحرک  بخاطر بهراد

 گفت  و کرد نگاهم  ک  سرش  پس  زدم و سمتش

 

 ییییی زنیم چرا  داداااااش  اخ +



 

 

 تو  دونمویم من خونه  میبر مرض  و داداش *

 

  بودم  داده دست از ک  ی خون شدت  از خودش  با ببرش  اد یب ک  زدم  صدا و  کین و  بال  بردم صدامو

  شدم  امبولنس سوار یمعطل ی ب پس  بودم بهراد  و نهال ت یوضع یچ الن نبود  مهم  یول داشتم  جهیسرگ

 مارستان یب  سمت  میکرد حرکت و

 

 

  بپره  کننده هوشیب  اثر  تا بود  یهمونجور نهالم و زدن ه یبخ و کردن م یترم دوباره و بهراد  یها  هیبخ

  کمی روز چند  از  بعد  اومدم م یبود اتاق  ه ی تو تامون  سه خورد  هیبخ تا پونزده  به  کینزد یزیچ  کتفم  منم

  سرش  پشت  تو اومد  م ینس  دادن خبر مینس به  دمیفهم و وارید  تو دنی کوب درو هوی ک  کنم  استراحت 

 بارمان  نیرادو سر  پشت نیرادو

 

 

 شد  بلند  مینس جانب به  حق یصدا  ک  بهشون زدم زل اخم  با  ل ی  گوشه از

 

 

   شمی پ د ییا یب شما  تا  خونه  تو  نمیبش شده یچ  گفتن زدن زنگ  یوقت ک  ی نداشت توقع ه یچ هوم-

 

 

  فقط  نگفتم ی زیچ م یگر هم بود  گرفته خندم هم کردن هیگر کرد شروع  و رفت  بهم هم غره چش  هی

  فقط بزنم  نشد یحرف و  اونه  با حق   دونستمی م چشمام  تو  شد قفل نیرادو دلخور نگاه  بعدش  ک  دم یخند

   گردنم ریز د یمال گربه  مث  سرشو و بغلمتو   انداخت  خودشو ک  کردم  باز دستمو

 

 

  نهال  سمت م ینس  یول دنش یبوس کرد شروع  و  سمتش رفت بارمان ک  شد  بلند بهراد  ی  ناله یصدا

   بهش دادم یم  حق ازش دلخوره ی لیخ هنوز ک  داد یم نشون  نیا بهرادو  من تخت  نیب  نشست و نرفت

   داد  لبخند  با  جوابمو اونم  ک  بهش  زدم لبخند  ه ی فقط پس

 



 

 

  و شد  بلند  مینس  شدن وروجکا  اون نگران ها بچه   و بود ک یتار هوا  گید ک  گذشت  ساعت ه ی حدود

  ک  حال  خونه  بفرستم   و نیرادو نتونستم   کردم یهرکار نباشن نگران و ها  بچه  شیپ  رهیم ک  گفت

 رفت یم عمرا گهی د  راحت  هام  بچه  از الش یخ  گهید

 

 

  بود شده  خورد  بد  یلی خ اعصابم رونیب رفت  و کرد یخدافظ  اروم یصدا  و نهال  به نگاه   مین  هی  با  مینس

  و گذاشت  اثر روم مسکنا  ک  زدم حرف ها بچه با  کمی  دونستمینم  یچی ه کنم کار یچ  دونستمینم خب  یول

 نداشتم  اطرافم   از یدرک گ ید و برد  خوابم کم کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          آل دهیا یزندگ

 

 

#part127_128 

 

 ال یدان

 

 

  دمیترس یم م ینس  العمل عکس  از خودش  ی خونه  سمت رفت یهرک و کردنیم مرخص  هممونو امروز 

   کنن حلش  تا  خودشون ی   عهده به  گذاشتم پس  ومدینم  بر دستم   از یکار خب  یول



 

 

  هی  خواستمیم  بودم شکسته  نیرادو از که ی دل بخاطر  یول کردی م تمی اذ  و سوختی م هام ه یبخ  یجا

  ک  کنه درست و بالشت  تا روم شد  خم خودش و تخت   سمت برد  و من ارمیب  دست به  دلشو یجور

 گفت  ک  شد  بلند نالش ی صدا ک  دادم یم فشارشون و باسنش   به دستمو  ناقافل

 

 

 زمیعز ستی ن وقتش  یدار درد الن تو  نکن الیدان٪

 

  یگاه گه  گردنشو پوست  رو دمی کشیم لبمو خودمو سمت  دمشی کش و ندادم  حرفش به  یت یاهم یول

   شدیم  بلند  نالش یصدا  ک  دندونم ریز دمی کشیم  گردنشو پوست

 

 

  تنم از لباسمو  ک  روتخت انداختم  خودمو ک   نمی س ی  قفسه  به  زد اروم و  بود شده  خود  یب  خودش از

  ی ا رابطه  چ یه ک  بود وقت  یلی خ بود  شده دار کش نفسامون ی صدا بدنم  رو د یکشی م خودشو و دراورد

  شروع  و دهنم  تو دم یکش لباشوو  سمتم اومد بود  خراب  جفتمون حال ک  بود  نیهم برا  و باهاش  نداشتم

   شد  جدا ازم نفس   نفس  با  ک  دیکش طول  چقد دونم ینم دنش یبوس  به کردم

 

 

  و دهنش  تو  برد التم   و نییپا  د یکش باهم شورتمو  و شلوار و پام  جلو نشست   بود بلد  خوب  کارشو خودش

  دست  با  ک  بود  شدنم ارضا ک ینزد بود کرده ونمید  التم رو زبونش  یگرما زدن ساک  به کرد شروع 

  با  محکم  بار  چند و دلش  ریز گذاشتم  بالش  ه ی و تخت  رو خوابوندمش   و کردم جداش  خودم  از  سالمم

  از  رو کننده روان ک  بود شده  بلند  نالش ی صدا گه ید زدیم  یقرمز به ک  باسنش  رو دمیکوب  دستم

 کردم  واردش خودمو اروم  اروم و باسنش  سوراخ به  دمیمال  و برداشتم  زیم یکشو

 

  تو  شد پخش   هاش ناله ی صدا کرد عادت دردش به  ک  لحظه چند  از  بعد  یکردول منقبض  خودشو اول

  برگردوند صورتشو کردم شتریب هامو ضربه سرعت  و کردیم ترم  یشهوت  هاش ناله  ی صدا اتاق 

 سمتو

  دادمیم خودم  به  ک  یتکون هر و التش  به رسوندم دستمو حالت همون تو  منم و  لباش  تو کرد  قفل لبامو

  ی  ضربه چند از  بعد و  کردم ولش شد  پخش  دهنم تو  ک  یاه  یصدا با  ک  کردم یم نییپا  بال   اونم  الت

  عرق تحرک  شدت  از  من و شدی م نییپا بال  نش یس  ی قفسه  جانیه شدت از شدم  ارضا خودمم  کوتاه



  گفتم  بهش  و دادم   فشارش بغلم  تو  ک  و دیبوس قلبمو  رو و سمتم  د یکش خودشو ک  گردنم  رو بود نشسته 

   کرد د ییتا سرش با  دوی کش ازهی خم ه ی اونم ک  میبخواب  کمی

 

 

 گفتم  اروم گوشش  تو و زدم  لبخند هی  م یزندگ لیدل  به  ک  برده  خوابش و شده  منظم  نفساش  دمید

 

 

*Ich liebe dich 

 

 دم ی خواب  ارامش  با  و لبم رو لبخند  با و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

 

#part129_130 

 

 

 نهال

 

  شده پاره  ک  لبم فقط بود  خوب حالم  خودش ی  خونه  سمت  رفت یهرک و خونه  رسوندن و  من ها بچه

  تو  دیچ یپ  ها بچه داد یب  و داد ی صدا دمید  ک  داخل رفتم  و کردم باز درو  انداختم دیکل  سوخت یم بود

   گوشم

 

 

  کردن پرت خودشونو  چهارتاشون هر بهم خورد  ک  ها بچه  نگاه  من به  داد یم  یزندگ حس  صداها نیا

 گفت  و زد داد ای برد و بغلم  تو

 

 

 اومدددددد  نهال  مامان ااااا یب  ییییییمام$

 

  برگشت دوباره  و ی اومد خوش  گفت بهم  و سمتم اومد  یخنث نگاه   هی با  م ینس  نمی س تو  کرد سرشو دوباره

 اوردین  بال  سرشو  یول د یشن و اتاق  در ی صدا اتاق  تو  رفتم و کردم ی باز ها  بچه  با  کمی  اتاق تو

 

 

  تمام  کردم باز گرمو اب  و حموم  تو رفتم عی سر زدمیم حرف  باهاش بعدش  گرفتم یم دوش  هی د یبا اول

  تو خودش  و گذاشتم  برام  یورزش شلوار و  شرتیت  هی  دمید ک  رونیب  اومدم  و رفت نیب  از می خستگ

 ست ی ن اتاق 

 

 



  تو نییپا  انداخت  سرشو  ک  ششیپ  رفتم تراس  تو نشسته  دمید ک  رونیب  رفتم  و دمیپوش  لباسمو عیسر

 گفت  ک  مینس  دست  رو گذاشتم دستمو  بود  شده  پخش  اس ی گل ی بو و بود  گل همش تراس

 

 

 ی خوریم  سرما تو برو+

 

 

  ک  دستش  رو زدم زد ینم حرف یول لرزهیم  چشماش  دمید  و روش روبه نشستم  واسم نبود مهم یول

  د ینبا  یول کردم  اشتباه  دونمی م بودم  شده کالفه واقعا  نزد حرف  یول و  روم داشت نگه  ثابت نگاهشو

   باهام  کردیم رفتار ی نجوریا

 

 

 بهش  گفتم  و کردم نگاهش  اخم با

 

 گه ی د یکرد خستم  اه  یکنیم رفتار ینجوریا  چرا  چته*

 

 

  نیا  با  قای دق م ینس  و بودم  متنفر یمحل یب از  من خونه  تو  رفت و شد بلند جاش  از  و نگفت  ی زیچ بازم

  گلدونارو تمام  شکستم  بود دستم  دم  یچ هر پس نبود  خودم  دست  تم یعصبان کنترل دادیم عذابم رفتار

 شد   له پام  ریز م یبود کاشته عشق با خودمون دست  با  ک  یی گال همه کردم خورد

 

  کنه یم  نوازش و موهاش  داره و  بغلش  تو گرفته و ارامش  دمید  ک  اتاق تو  رفتم و شدم همشون ال یخیب

   خت یریم زبون معمول طبق  ارامشم و

 

 

  واسه  کباری انین رونیب  اتاقشون  از شد  ک  میهرچ  و ببره  خودش  با و ارامش  گفتم و زدم صدا و نولن

 کردم یم  تموم و اعصاب  جنگ نیا  د یبا  شهیهم ی

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part131_132 

 

 م ینس

 

  برا  دلم بودم شده  لوس  بودم  شده نازک  دل دنیبار به کردن شروع  دونه دونه اشکام  و اتاق  تو رفتم

   بود  خوبم حال  فقط و فقط شیذهن ی  مشغله تمام  ک  یاون  بود شده  تنگ  ی شگیهم نهال اون

 

  میکرد ثبت  هامونو  لحظه تک  تک و م یبود گذاشته  توش  عکسامونو ک  ی ا دفترچه  و نیزم رو نشستم 

  شده  اشنا  تازه  ک  بود ی زمان مال عکس نیاول  ها گذشته  به  د یکش پر  ذهنم کردنشون نگاه   با و دراوردم

   میبود

 

  بهم  باعث ک  یی فردا به  کردن فکر بدون میبود   شاد روز اون چقد  بود  جفتمون لب  رو قیعم لبخند  هی

 گ ید بهم  م یبود ده یبخش و لبخندمون دانهیق  یب دغدغه ی ب شد ارامشمون خوردن

 

 

  ها  برگه رو ختیریم اشکامم   شدیم  زنده هام خاطره  تکشون تک  با  و دمید یم عکسارو ک  ینجوریهم

  ک  یی ایدن  از  بود شده  بد  ک  ی نهال از  زیچ همه از  بود پر  دلم صفحش رو شد یم پخش  خودکار جوهر و

 داشتم  گله  ی چ همه از  میخوشبخت  رو بود گذاشته  انگشتشو

 

 

  قهیدق  دو از  بعد ک  پاهام  گذاشتم  سرمو و بغلم تو  گرفتم زانوهامو و  تخت  رو کردم پرت دفترو  حال با

  ادم  نیهم عشق  به عمر ه ی من هام هیر تو فرستادم عطرشو جون  با دماغم  ریز دیچ یپ  نهال عطر یبو

 کردم یم یهرکار بخاطرش  وجودش بخاطر کردم یزندگ

 

 

  حرف کرد شروع  و بغلش   تو دم یکش و بهم زد لبخند  ک  کردم  نگاهش دستم  رو نشست ک  نهال ی لبا

 زدن 

 



 

 یهع*

 م ینس  گذرهیم سخت روزا

 زننیم  ضربه بهم  تر قیعم روز هر دارن دردام  شده  ادیز غما

   شهی م تر بزرگ  شب  هر گلومه تو ک  یبغض

 خونه  تو  ارمین  و داغونم اعصاب  که بهت  دادم قول دونمیم

 کنم  دفنش  همونجا  و باشه  مارستانی ب  تو فقط  شغلمه  طرف  از ک  خرابم  حال دادم قول دونمیم

  ییبالها  و ا یریدرگ طرف ه ی از  مارستانیب طرف هی  از م ینس  شده  ادیز روم ی لیفشارخ واسم سخته یول

 نباشه  خوش  حالم ک  شده  باعث  همش ادی م داره مونیزندگ سر ک 

  یایدن  از الن  از اد ینم خوشم  فقط  ندارم دوست بچمو  ک  ستین  نیا  بر لیدل  گفتم  ی زیچ اونروز اگه

 شده  بمونینص  یچ  رومونه فشار نکهی ا جز  میشد بزرگ  الن ک  یی ماها مثال  بشه  جدا   بچگونش

 کنه  ی بچگ  شیبچگ زمان تو  بچم  خوامیم

 ی عال بگه  خوب حال و افتخار با  ی نیب یم یچطور و ت یبچگ دنیپرس  ازش یوقت  خوامیم

 کنم ی م خرابش دارم بدتر  ک  نمیب یم یول

 

 

 بهم لرزون  و اروم ی صدا با  بود  شده اشک پره  چشماش کرد سکوت دیرس  ک  حرفش ینجاها یا  به

 گفت

 

  خودمو  بگو بهم  ی کرد شک روز هی اگه  یکن شک خودت  به  نسبت من عشق  به  یندار حق چوقتیه*

 گذره ی م تر راحت  واسم ینجوریا چون  بکشم

 

 

 

 

 

 

 

 



          ایده آل یزندگ

 

#part133_134 

 

 م ینس

 

 

  حق یول میبود  اورده کم جفتمون بود  افتاده  مدت نیا  ک  ییاتفاقا  با بود  خراب جفتمون یروح حال

 رم یبم بگه  نداشت  حق بگه  ازنبودنش نداشت 

 

 

  با کردم شروع   و شکمش رو کردم پرت خودمو  عیسر ی لیخ  ک  دونمیم  نویا  ی ول یچطور  دونمینم

 گفت ی م و دیخند یم  فقط نهال ی ول زدمیم جاشو  همه  بدنش  به زدن مشت

 

 

 و  من یزنیم  ک  یدار زور مگه تو من ی  جوجه  اخه*

 

  غش یج ی صدا ک  گرفتم  گردنش از  محکم گاز ه ی و گردنشو سمت رفتم  ک  گرفت حرصم حرفش از

  دستامو جفت  دستش  با  اون  و بودم رشیز من حال  و کرد عوض  جاهامونو حرکت  هی ی ط و  شد بلند 

   کردیم  نگاهم  ثیخب یباچشما و  کرد چفت  پاهاش  با  پاهامو و کرد قفل  سرم یبال 

 

 

 گفت  و کرد نگاهم ک  چشماش تو زدم زل کردمو ک یبار چشمامو

 

 

  دندونام  یجا هوم رمیبگ گاز بدنتو کل خودت  مث حقته  الن ی ریگیم  گاز یشد یوحش خانوم  توله*

 بدنت  رو وفتهیب

 

 



  ی شدول بلند  غمیج  یصدا  ک  گرفت لپم از گازو نیاول و  نکرد ی نامرد ک  چشماش  تو  زدم زل تخس

  تو  اومدن ها  بچه  شدو باز در هوی ک  زدمیم  غ یج من و گرفت یم گاز بدنمو تند  تند  و  دیخند یم  فقط اون

  برداشتم  و تخت یبالشتا  بزنه  تشر  ها بچه  به  اومد تا  کرد  مرتب لباسمو و کرد ول دستامو   نهال و اتاق 

   زدنش به کردم شروع  و

 

 

  کتک م یدار جفتمون طرف دو  از م یدید هو ی زد یم و برداشت  بالشت  هی  درومد شوک  از ی وقت اونم

  و خنده   ریز میزد همو ی چشما  تو میزد زل زنن یم دارن ها  بچه  مید ید ک  سرجامون م یسادی وا میخوریم

  میکرد پرت  ییتا شیش  و بود  نمونده چکدوممونیه بدن تو  یجون واقعا ک  میزد همو بالش   با انقد 

   تخت  رو خودمونو

 

 

   بود هممون لب  رو لبخند 

 م یبود  سالم هممون نکهی ا واسه  بودم  خوشحال

 م یدیخندیم هممون

  حال  نیا بابت   کردم تشکر  خدا از  دل ته از  پس  بخورم غصه بخوام  ک  بود  نیاز شتر یب  ارزشش یچ

 رو ی همونجور ها بچه  و م یکن درست غذا تا  اشپزخونه تو  میرفت  یجفت گرفتم  و نهال دست  و خوب

  رو نشست   نهال دست  ک  اوردمیم در لباسمو  تو ی پرا داشتم  بود  برده خوابشون پر  همه اون با تخت

 رفتیم ور بدنم با  میگاه گه و پرا دراوردن کرد شروع  خودش  دستمو

 

 

 گفت  و کرد نگاهم  اخم   با هوی

 

 

 نبودم   تو با  وقته  چند من گمایم*

 

 

 گفت  بهم مو یشونیپ  تو  زد ک  کردم نگاهش جیگ

 

   هیچ  منظورم دمی م نشونت یعمل خودم نسوزون فسفر ادیز جذابم  خنگول*



 

 

  حرف اومدم  تا کردیم  ینجوریا  چرا رونیب  زد  چشمام  اشپزخونه وسط  کرد پرتم  هوی  بزنمش اومدم  تا

   لبم  با  ی باز کرد شروع  و گرفت ی باز به  لبامو  لباش بزنم

 

 گفت  که شد  بلند ارامش  یصدا  اره یدرب لباسمو  اومد تا  و کند  دل لبام   از لحظه  چند بعداز

 

 

 ببل  و من ا یب  دالم ی دشول من ی نش یمام=

 

 

 گفت  ک  شد  بلند  نهال یحرص یصدا

 

   پروند  حالمونو  و حس  یچطور  نداشتت  پدر قبر  تو تف  یا*

 

  نگاهم  داره اخم   با دم ید  برگشتم  و ییدستشو بردم و  ارامش  عیسر پس  بود حالل  خونم  دم یخندیم اگه

  از  سرشو دوی خند  خودشم  و کرد نگاهم ک   خنده   ریز زدم کنمو کنترل خودمو نتونستم گید  و کنهیم

 داد  تکون تاسف رو

 

 

 برامون موند  خاطره ه ی ازش و شد  تموم  هیگر و خنده   با ش یبد  و یخوب ی  همه با  شبم اون

 

 

 

 

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

 

#part135_136 

 

 

   بهراد

 

 

  ی ادما اون  شدن دوباره  نهال و م ینس  هم خوبه هممون حال خداروشکر و  گذرهیم هیقض ازون  هفته کی

   شده کمتر هممون بابت  از الی دان ینگران هم سابق 

 

 

  از  گوشه ه ی حداقل و براش   م یبترکون  تا می منتظر اماده  و حاضر  ما و  الهی دان تولد  گید روز هی  قایدق

 م یریم یم واسش و می دار دوسش یلیخ هممون میکن  جبران  رو دهیکش  سن نیا  تا برامون ک  ییزحمتا

 

 

 مهمون عالمه  هی چون  میکن اماده  دموید ک  یباغ م یبر تا  بشن اماده   ک  گفتم زدمو زنگ ها بچه  به

 خودمون  و بشه پرت حواسش   تا  الیدان  جون می بود انداخته  رو ها  بچه  ی  همه میبود کرده دعوت

 باغ  کردن درست  میکرد شروع  و باغ   میرفت  نهال و م ینس  با  ییچهارتا

 

 

  یخستگ ی کل با  باشه  ی رنگ نیهم لباسامونم   بود  قرار و م یبود برداشته   یا  نقره  دیسف  ی مشک تولدشو تم

 هر صب  مویدیخواب ی ادیز العاده   فوق ی انرژ با  م یبود کرده  ک  یکار از ی راض یول خونه  میرفت

  و گرفتم  ازش هارو بچه  و  الیدان ی  خونه سمت کردم حرکت  ادیز العاده   فوق یانرژ با  مونییچهارتا

  میکرد شروع  عیسر  میدیرس  یوقت و  خونه سمت کردم حرکت و  انین  نزدم زنگ ی وقت تا که گفتم  بهش

   شدن اماده به

 

 

 



   ی ا نقره  کراوات  و د یسف راهن یپ با  م یبود ده یپوش  یمشک شلوار  و کت بارمان و من 

 

 

  کرده  فر کلشو بودو و گذاشته  باز و موهاش و بود  ده یپوش  کوتاه ی ا نقره  یعروسک راهنیپ  هی  مینس

  ساده   و موهاش و بود  دهی پوش و  بلند لباسش  نهال اون برخالف  ی ول بود  کرده میمال  ش یارا ه ی و بود

 بودن  هم ضد شه یهم دوتا نیا بود  ساده  اونم  ش یارا  بود کرده درست

  

 

 

  گفتم و نیرادو به  زدم زنگ ک  دنیرسیم کم کم  مهمونا بودن زده  اسپرت پیت  پسرا  چهارتا هر

  ک  بودن دهی رس مهمونا همه با یتقر بود پر رقص  ستی پ هممون میداشت جانیه ی لیخ  برسونن خودشونو

  کنن شروع  رو برنامه  ک  دادم  خبر و دنیرس  گفت زد زنگ نیرادو

 

 

  ی چراغا ها  پله  ریز و بود  ستایب  حدود هاش پله و خوردی م پله یبش  باغ   وارد یخواستیم ک  ییورود

   بود  دهیکش فلک سربه  درخت  پره ها  پله طرفدو  و بود  کوچولو یرنگ

 

 

  و  غیج  یصدا شد  مشخص  ک  الیدان بتیه کنن پخش  یرنگ دود  محوطه تو شه یم وارد یوقت بودم  گفته

 شد  یرنگ دود پره محوطه اون کل و شد  پخش  فضا تو  مبارک  تولدت و سوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          آل دهیا یزندگ

 

#part137_138 

 

 بهراد

 

  و بود  یا  نقره راهناشونیپ  ما خالف  بر و  بودن دهیپوش ی مشک شلوار و کت  دو هر نیرادو و  الیدان

   بود  شده  جذاب لباسا  اون با واقعا الیدان دی سف کراواتشون

 

 

  مراسم  و بود  خوب  یلی خ حالمون هممون باشه شده  دعوت خودش  تولد ک  شدی نم باورش  بود شوک  تو

  که و ک یک میکرد یانرژ ه یتخل یکل و برقص  و بزن میکرد شروع  و  وسط م یرفت و میکرد شروع  و

  از باشه  شمونیپ  سالمت و سالم   شهیهم نکهیا  واسه و کیکرو عدد رو موند  ثابت هممون نگاه   میدیبر

   میکرد دعا  صدا کی  و دل ته

 

 

  خوب حال  و یسالمت  یارزو  با  و دادن کادوهاشونو و  گفتن کیتبر دونه دونه مهمونا  و می دیبر و کیک

  م یگفت خدمه  به  و ال یو داخل میرفت هممون بود  شده شروع  تازه  تا  شیش  ما  جشن ی ول رفتن شمونیپ از

  و خوابوند بزور هارو بچه  ی خستگ ی بهونه به  نهال م ینشست هم  شیپ  ک  کمی کنن شروع  کارشونو

 گفت  که شد بلند می نس یصدا  ک  دیکش یم بزور باخودش  و  گرفت مینس  دست

 

 

 نشدهههه  یخال  میانرژ هنوززززز من کنننن ولم  بابااااا  یا عههههه-

 

 

 گفت  جوابش در نهال 

 

 

 کنم یم  یخال خودم  تویانرژ  میبر ا یب+



 

 

 گفت  مینس

 

 اد یم  دردم یکن یم ش یخال انهیوحش طرز  به  تو نهههه-

 

 

 گفت  نهال  به رو چشمک  هی  با  مینس ک  خنده ریز میزد هممون حرف  نیا زدن بعد

 

 بعد  بدم  کادوشو  سای وا حداقل دلبر یوش-

 

 

  تو  کرد پرت خودشو  دوباره و بهش  داد کادوشو دو یبوس گلوشو  و کرد بغلش   و الیدان سمت  اومد اروم

   اتاق  تو رفتن یی دوتا و نهال ش یپ  رفت لبخند  با  و شد  جدا ازش بعد  کم ی الیدان  بغل

 

 

 

   م یا خسته  میکن  استراحت  میبر  ک  کفت و کرد  بغل جفتمونو عشق  با و م یداد کادومونو بارمانم و منم

 

 

  یصدا از ک  گرفت رو خونه  کل مینس  یها  خنده ی صدا دم ید ک  اتاق  تو  میرفت م یشد  جدا ک  ازشون

  تو شدم  پرت  ک  شد ده یکش  دستم هوی بود  لبم رو لبخند  ک  ینجوریهم منم لب رو نشست  لبخند  خندش

  و  گرفت دستمو کردم که نگاهش خوب حال از  شد پر  بدنم کل و د یبوس  مویشونی پ اونم  و بارمان بغل

   امشب از  بهتر ی شب چه  و باهم  مینداشت   رابطه اصال  میجسمان  وضع بخاطر  تخت  سمت بردم

 

 

 

  جفتمون  بدنم  با کردن ی باز و لباسام  دراوردن کرد شروع  خودش  و تخت  رو گذاشت  و من بارمان

 م یداشت  ازین  گهید  بهم  و بود  خراب حالمون



          آل دهیا یزندگ
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 زدن ک .سا  کرد شروع  و دهنش  تو کرد التمو و التم  سمت  رفت بدنم با  کردن یباز  کمی  از بعد بارمان

  از  دست شدن ارضا کینزد  و شدیم ریسراز بدنم تو  یخوب  حس  التم رو داغش زبون حس  با  واسم

  کردم نگاهش  مظلوم  اد یب  در اشکم بود  مونده کم  واقعا کرد تکرار کارشو نیا  بار  سه د یکشیم کارش

   چشمام تو  زد زل خنده با ک 

 

 

 

  شد  س یخ کامل یوقت دهنم  تو کرد همشو هوی  و لبم   رو دیکش اروم چندبار التشو  و دراورد و  شلوارش 

   بهم زدن ضربه کرد شروع  و کرد واردم اروم  اروم باسنمو یورود دم  گذاشت التشو  و کرد خمم

 

 

  چند  از بعد  دادیم شلپ   شلپ  یصدا ک  باسنم به  زدیم محکم  دستش   با زدیم ضربه توم ک  همزمان

  جفتمون گرفتک یباز به  منم الت  و  دادی م تکون  توم تند  تند   خودشو و  التم به  رسوند دستشو قهیدق

 م یشد ارضا

 

 

  نییپا  بال   تند  تند نشی س ی  قفسه  نطوریهم بارمانم  بود  لبم رو قی عم لبخند  هی ی ول می زدیم نفس نفس

 کرد ی باز موهام با  اروم و  خودش  رو دیکش  و من اونم و دم یبوس  نشویس  رو ک  شدیم

 

 

  اخر  ی لحظه   فقط برد  خوابم زود یلی خ ادیز یخستگ بخاطر   هم موهام تو  دستش حرکت بخاطر هم

 دم یشن  و بارمان یصدا

 

 

 

 ی دوستداشتن ی  توله=



          آل دهیا یزندگ
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 م ینس

 

  عیسر  و بزنم  حرف نذاشت  یحت  ک  بود تند  شش یات  انقد ی ول اتاق   تو رفتم  تند ی لیخ  نهال کار ازون بعد

 بدنم   کل دنیبوس به کرد شروع  ک   کردم نگاهش لبخند با تخت رو کرد پرتم  و دی کش دستمو

 

 

  شرفیب  نیا زد  گردنم به  سیل  هی  و گردنم سمت  رفت  لحظه چند  از  بعد  دیبوسیم و بدنم   کهیت  به  کهیت

  کل خندم ی صدا ک  کرد تکرار کارشو بار چند کرد نکاروی ا بازم  ی ول حساسم گردنم  رو دونستیم

 گرفت  و اتاق 

 

  ولع  با  و دهنش  تو د یکش لبامو  ک  شد یم خراب داشت  حالم گید  واقعا کردیم تکرار  یه کارشو نیا

  دستشو  تو گرفتشونو  باسنم به  به  رسوند دستشو   و کردیم ی باز لبام   با  یه خوردنش به کرد شروع 

   شد  خفه  دهنش  تو اخم   یصدا ک  داد  فشارش

 

 

  نبود خودم  دست حالم دی کشیم یفرض ی خطا  بدنم  رو دستش  ی کیاون با و داد یم  فشار دستش تو  باسنمو

  دستشو  بود شده  خمار  خمار نهال  یچشما شد  پخش اتاق  تو نالم   یصدا ک  برداشت   لبام رو از و  لباش

 هوا  رو رفت دوباره نالم یصدا ک   کرد واردم همزمان انگشتشو  دوتا و  التم به  رسوند اروم

 

 

  حرکت لحظه   چند از  بعد د یبوسی م و بدنم کل رو همزمان و داد یم تکون  توم وار یچیق  انگشتاشو

  ومدین  دلم یول بودم خسته  یلی خ گه ید هم رو افتاد   یخستگ شدت  از چشمام   و شدم ارضا داخلم  دستش

 خدا  امون به  کنم ول ی نجوریهم و نهال

 

 

 



  با  و یکی اون و  دهنم تو  کردم هاشو نهیس  از ی کی نشویس  سمت بردم  سرمو کردم عوض  جاهامونو پس

 شد یم  پخش  اتاق  تو نالشو  اه  ی صدا دادم  فشار دستم

 

 

 

  و نافش  رو دمیکش یم وار کیتحر زبونمو و  بدنش  کل رو دمیکش یم لبمو  و کردم  ول و هاش نه یس 

  دستم  کف  یطولن ی  قهی دق چند  از  بعد ک  باهاش کردن یباز کردم شروع  بهشتشو   به رسوندم  دستمو

  خودمو ی چیه ا ی لختم  که نیا  به  تیاهم  یب پس نبود چکدوممونیه بدن  تو ی جون گه ید واقعا  شد ارضا

 دم یخواب  لبم   رو لبخند  با  بستمو  چشمامو  فقط و نهال رو کردم پرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          آل دهیا یزندگ
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   الیدان

 

 تکشون تک  واسه جونمو من برام  رنیبگ نکهیا  برسه چه  باشه  ادشونی تولدمو  کردمینم  فکرشو اصال

  یروزا واسم  بودن خاص   یجور هی کدومشون هر داشتن ارزش واسم  یجور  هی هرکدومشون دادمیم

  هم بعد  به نیا  از  میکرد حفظ   خودمونو بوده ک  یجور هر الن  تا هممون می گذروند و یاد یز سخت

   میکن یم  حفظ



 

 

  و کردم نگاه   دمیم  براش جونمم  ک  ی کس عشقم به منم  برسن حالشون و  عشق به  رفتن چوندنیپ همشون

  زدن قدم به  میکرد شروع  باغ   تو میرفتو  میپاشد یی دوتا  بهم زد  لبخند متقابال  اونم  ک  بهش  زدم لبخند  هی

   بود  دستم تو  دستش

 

 

   جسمامون روحامون قلبامون بود هم وصل وجودمون ی قیطر هر از  نکهیا  هیقشنگ حس

 

 

  میکن  استراحت  تا  باغ  داخل م یبر ک  گفتم نی رادو بهو  بودم  شده خسته من ی ول می رفت راه چقد   دونمینم

  ی صدا اون با  و  بگه  بهم ویزیچ  ه ی خوادی م ک  گفت  بهم  و چشمام  تو  زد زل لحظه چند   از بعد  اونم

 زدن حرف  به کرد شروع  جذابش 

 

 

  تو به  شهی م مربوط ک  یزیهرچ واسم بخشه ارامش  وجودت  بودم عاشقت  واقعا اول روز همون ×از

   خندون خندم   با  و یبود  نیغمگ غمم با  یبود م یزندگ ی ها لحظه  تک تک  تو ده یم ی زندگ حس بهم  واقعا

   ی دیکش درد  دردم با

  تو به  عشق گنیم همه باشم   داشته ارامش  تا  ید یجنگ ومدینم  خوششون ازم  ک  ییاونا  و  بدخواهام با

   گناهه

   ی خوایم  یچ بپرسن ازم  و بشم  متولد  اول  از هم باز اگه  یحت و گناهم نیا  عاشق من یول

 ال یدان ه یزندگ بشم ک  گمیم

 

 

 

  نیا  عشقت که نیاز  تر قشنگ یحس  چ  نم یس به  چسبوند سرشو  و د یبوس اروم  لبمو  حرفا نیا  زدن از بعد

  خوادتی م دل و جون  با  کنه ثابت   بهت و  بزنه بهت حرفارو

 

 



  ک  میشدی م رد استخر  کنار از  میداشت حرفشو  کردم دییتا ک  خونه  تو  میبر  بهتره  گفت بهم  و شد  جدا  ازم

  اورد اب  ریز از  سرشو ی وقت و اب  تو دمیپر همراهش خودمم  و اب تو کردم  پرتش و  کرد گل طنتمیش

 کردم  شکار لباشو و بهش  گفتم زیچ  هی تنها   و دیباریم روش و سر  از اب

 

 

 من  ییبایز ی  الهه*

 

 

 ❄        انیپا


