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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

   سایت آدرس
 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 نام رمان:چشمانت آرزوست

 nwstrn_n:سندهینام نو

 1 پارت

 ااایتان

 هوا دمیمامان دو متر پر غیج یصدا با

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 جنگ اشتباه گرفته. دونیمامان خونرو با م کنمیاحساس م یبابا گاه یا

 در باز شدو مامان اومد داخل هوی

 سرت خونه ریخ گهی:دختر پاشو دمامان

 ؟یبر یخوایم یظهره ک کیساعت  یناهار دعوت دوستت

 .کنهیساغر کلمو م کهیساعت  یوااااااااااااا

 رونیاومدم ب یوقت ییرفتم دستشو عیسر

 چشمم به ساعت افتاد هنگ کردم و

 کلک مادر. یب قیبود و همچنان رف ازدهیربع به  هی ساعت

 هیدماغمو لبم خوب بود فقط  یدوست داشتم درشتو قهوه ا یلیچشمامو خ نهیا یشونه کردم.رفتم جلو موهامو

 وسط بود نیمشکل ا

 بگم من تپلم البته شکم ندارما دیحتما با اه

 فقط باد کردم یانگار

 دمیبامزه بود پوش یلیکه خ یسبز آب یبا مانتو یشلوار مشک هیرفتم  الیخیب

 باردارم کنهیندونه فکر م یمانتو هر ک نیا با

 ستهیمیقسمت شکمش جلو وا خها

 تپلم که هستم  

 مانتو دارم نیرنگ از هم چندتا

 رونیاز اتاق رفتم ب میشال مشک دنیپوش بعد

 کرده بودم شیآرا البته
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 نکنم شینداشتم که ارا یافسانه ا ییبایز

 یدیپوش بویبد ترک یمانتو نی:تو باز امامان

 :قشنگه کهمن

 نشه رتیبرو د االی:حوصله سرو کله زدن باتو رو ندارم مامان

 :باووش خدافظمن

 رونیخونه اومدم ب از

@nwstrn_roman 

 

 2پارت#

 ابونیسر خ رفتمیم دیبا یگرفتن تاکس یبرا

 شدیرد م یاگه شانس البته

 اومد سوارشدم یتاکس هیمنتظر بودم   که بالخره  یا قهیدق چند

 هم عقب یکیجلو نشسته بود  ییآقا هی

 در اوردمو مشغول شدم اخ مویگوش

 افهیحوله دور کمرش اومد داخل ق هیسهند با باال تنه لختو  هوی گرفتیم ویساغر داشت ال دمیچقدر خند شبید

 ساغر

 خنده دار بود یلیخ

 پس میرسیچرا نم نمیکن بب صبر

 .میا گهیجا د هیکه اوردم باال متوجه شدم ما  سرمو
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 فاصله داره..  یلیکه من دادم خ یبا آدرس نجایکجاست؟ ا نجای:اقا امن

 یدفعه ا هی

 دهنم تا اومدم اعتراض کنم یدستمال جلو هیدستشو گذاشت پشت سرمو  هیکنارم  پسر

 تو دماغمو دیچیپ ییبو هی

 مطلق. یاهیس بعد

 داشتم یچشمامو باز کردم سردرد کم یوقت

 خودم بودن یسن یدختر تو رده ها چندتا

 من کجام؟؟ یعنی

@nwstrn_roman 

 

 3پارت #

 که در باز شد کردمیدخترارو نگاه م داشتم

 اومدن داخلو دوتا از دخترارو بردن دوتامرد

 چرا انقدر ساکتن نایا

 یزینه چ یغیج نه

 بعد  باز اومدنو دخترارو بردن قهیدق چند

 بالخره تنها موندم درو باز کردنو اومدن داخل 

 داد کردن غویکردم به ج شروع
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 از جونه.... ی.چنیهست ی:شما کمن

 چشمم به اطراف افتاد که

 حواسم به اطراف بود  یکیش یجا چه

 هلم داد اگه خودمو نیمردک گاو همچ که

 االن له شده بودم داشتمینم نگه

 بلند کردم  فحشش کشش کنم که سرمو

 پسره شدم هیتو چشم  چشم

 کردیچشاش گرد شده بود منو نگاه م نیا

 یزیه یچشمامو درشت تر کرده بودم برا منم

 با دماغو لب متناسب سرهم جذاب بود ییخرما یروشن موها یقهوه ا یچشما

 یاورد نویا یبا چه عقل ینیبیزنرو نم نی:رضا مگه شکم اپسره

 زننیدارن ساز دلخواه منو م نایحاال که ا ولیا

 نرقصونمشون چرا

 می:نه آقا دختره امارشو دار رضا

 که مشخص نباشه یهم با فاصله کم یکیدستمو گذاشتم رو کمرم اون  هی عیسر

 شکمم نگه داشتم  یباال

به بچم رحم کن  یکنیحاال به من رحم نم یبه من دار کاریولم کن چ گمیم شونیبه ا ی:اخ آقا پسر من همن

 )حاال بگم چند ماهشه(  تازه چند ماهسیطفل

 میکن کاریاال باهاش چح یزنه حاملس مگه تو کور بود نی:رضا اپسره
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 اصال ازدواج نک.. نیا ای:آقا بردرضا

 وسط حرفش دمیپر غیبا ج هوی

 بدون جنس مذکر بتونم باردارشم که ستمیمقدس ن میمن ازدواج نکردم مر گهیم یخدا مرگم بده ک ی:وااامن

 با اون پسره اول متعجب شدن بعد خندشون گرفت .اول جلوخودشونو گرفتن رضا

 هویخندشون رفت باال که  بعد

 بلند اومد یصدا هی

@nwstrn_roman 

 

 4پارت#

 ؟ نجایبلند گفت:چه خبره ا یصدا هی هوی

 کجا فرار کنم من  حاال

 برگشت سمت پله ها  نگام

 نمیبیروز م هیهمه پسر جذاب تو  نیا هیمخف نیکف پام بد جذاب بود چخبره نکنه دورب چشاش

 ....یو از همه مهم تر چشما شیگوشت یو دماغ متناسب با صورتشو لبا ییطال یپسر قد بلند با موها هی

 ضد حال چشم از اون پسره که خودش از طرز نگاه من خندش گرفته بود گرفتم . هیسرفه  یصدا با

 حرص نگاش کردمو گفتم:هومم با

 نیهرهر و کرکر را انداخت دیبه کارا برس دیشما مثال با ه؟یدادو خنده چ غویج یصدا نی:اپسره

 نگاه پر خنده به اون دوتا انداختم هی
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 هی...دختره کنیییییی:اپسره

 حاملس نمیآورده ا نویرضا ا اری:بابا سامایبرد ضدحال

 باال کامال متعجب شد دیپسره پر یابروها اول

 برگشت هیشد به حالت اول یچ دونمیتمام حواسم به اون بود که نم منم

 ؟؟:آره رضااریسام

 هم گفتم دختره اصال ازدواج نکرده ای:نه بابا من که به آقا بردرضا

 مقدسم که... میبابا مگه من مر ی:امن

 :باشه باشهایبرد

 تو ی:هاریسام

 به دورو اطرافم نگاه کردم جایگ نیع

 که نکنه با منه ستین یکس نجایا

 ؟یشک دستمو به سمت خودم نشونه گرفتمو گفتم:با من با

 :نه با عمتم اریسام

 سالم منم برسون ی.راستیکن ارتشیبهشت زهرا ز یبر دیکه با هینجوری:ا اگه امن

 ارهیسرت م ییبال هیزبون  نیاخرش ا گفتیم شهیهم کنمیم یزبون دراز یچجور نهیکجاست که بب مامانم

 نه ای یحاال هم به جا حرف مفت زدن بگو تو باردار یکنیبلغور م یچ ی:به نفعته بفهماریسام

 حاال وقتشه.. شعوریب پسرک

@nwstrn_roman 
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 5پارت #

 دمیتو چشمام جمع کردمو دماغمم باال کش اشک

 ظالم باشه تونهیادم چقدر م دیبه بچه تو شکمم رحم کن دیکن ی:آره اگه به من رحم نممن

 پسره راه افتاد سمتم منم که ترسو یدفعه ا هی

 چشمامو بستم و شروع کردم عیسر جیگ

 بچه نیا یگور بابا دیاصال به خودم رحم کن یشیم ی:باشه باشه چرا عصبانمن

 بچه کچل شد به درک نیتار مو از سرم کم نشه ا هی کردیدرصد مهم بود باباش مراقبت م هیبچه  نیا اگه

 خو به چپم کنهیبا تاسف نگام م سادهیوا میتو سه قدم دمیچشمامو باز کردم د شهینم یچیه چرا

 ؟؟ی:هه توهم مادراریسام

 :نه بابا...من

 خنگم من اخه چقد

 ؟یمن چ یول ادیبگم بچه دوباره به وجود م ی:خب چمن

 نگاه توام با تمسخر بهم کردو گفت :چند ماهشه هی

 بزنم یاز کاسه در اومد حاال چه زر چشام

 سه نشه که

 گفتم:سه ماهشه عیسر کنهیلفت بدم شک م گهید کمی دمید

 :نه باباااریسام

 جون تو چش قشنگ هب
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 یندم ساکت شدم ساکت موندن من همانا اومدن دستش سمت شکمم همانا تا دوزار یباز سوت نکهیا یجلو برا اومد

 شد یخال سسیبه شکمم و باد مانتوم ف دیبدم دستش چسب یکجم راست شدو خواستم جاخال

 ست؟ین کیسه ماه باردار بودنش کوچ یدختر برا هیبه کمر  دهیکه چسب ی:که سه ماهته به نظر خودت شکماریسام

 کجاس به دادم برسه ننم

 اد؟یماه شکم باال م هیماهشه مگه تو  هی:خب من

 ........هوی

@nwstrn_roman 

 

 6پارت #

 یگرفتو شروع کرد سخنران قموی هوی

مطلعت کنم  گهید زیچ هیحاال بزار از   یستیهم من که تو حامله ن یدونیدختره احمق هم خودت خوب م نی:بباریسام

 نیخوریدردم م هیهر کدومتون به  یدیاون دخترارو د

 برات دارم یهم فکر خوب یکه کرد ییایاحمق باز نیا با

 یضعف کردم پسره وحش نویپرتم کرد که ارنجم محکم خورد به زم هوی بعد

 اومد سمتمو بلندم کرد رضا

 نبود نیاالن وضعت ا یکردیم دیی:اگه از اول تا رضا

 انزجار بهش نگاه کردمو گفتم با

 ها ؟؟ نیخونشو بمک یمثل شما به هر روش ییکه انگال کنهیم دییدختر بودنشو تأ یشعوری:کدوم بمن

 اتاق و درو قفل کرد هیکه گفت فرستادم تو  یبا دهنتو ببند همزمان



 چشمانت آرزوست

 
12 

 

زده بود  رونیشالش بدختره از  یمشک یجذابه موها نمیبیم ویامروز هرک نکهیهم بود نه مثل ا گهیدختر د هی

 همرنگ موهاش بود. قایچشماش دق

 یاز ترس  دیاالن با یعاد طیچم شده تو شرا دونمیجلو آروم کنارش نشستم .نم رفتم

 بودم اما.. دهیخودم شاش به

 سمتشو گفتم:سالم برگشتم

 بود که از صدتا خفه شو بدتر بود یجور یسالممو داد ول جواب

خوابالو ام اما چشمام گرم شدو  یلیمن خ ایاون داروئه بود  راتیتاث دونمینم نایاونورتر رفتم تو فکر مامانم ا رفتم

 دمیخواب

 دمیاز خواب پر خوردیکه به شونم م یمحکم یاحساس ضربه ها با

 ه؟یبه دختره نگاه کردمو گفتم:چ ضیغ با

@nwstrn_roman 

 

 7پارت#

 غذاتو بخور ایب یکنیمصداتو برا من بلند  هی:چ دختره

 ه؟ی:اسمت چ دمیسمت اون به اصطالح غذا مشغول خوردن شدم و همزمان ازش پرس رفتم

 :ترمهدختره

 دن؟ی:آها اونوقت تورم دزدمن

 شدم نشونیسوار ماش یتاکس ی:اره به هواترمه

 نطوری:منم هممن
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 شد که دختره خوابش برد یغذا خوردنم طوالن انقد

خم  نایباز اوها چقدر احمقن ا دمیکه کش رشویپنجره خورد رفتم سمتش دستگ هینگاه کردم که چشمم به  اطرافو

 یمغزم همانا عجب فاصله ا دنینگاه کردن همانا سوت کش رونینگاه کردم ب رونشویشدم ب

 زده بود افتاد.. رونیب واریپنچره از د ریکه ز یکه چشمم به آهن گشتمیداشتم برم یدیناام با

بکنم خودمو بر  یادیز یسرو صدا نکهیبدون ا شهیم یفردام چ ستیبرم اگه االن نرم معلوم ن دیبرم آره با یعنی

 آهن نشستم یآروم رو دیکه پام به آهن رس گرفتیدستام داشت درد م گهیکردم د زونیعکس از پنجره آو

 زنمیم میکه شبا از بالکن اتاقم ج یبود اما نه برا من ادیاش ز فاصله

 دمیدو سه پر کیزدمو با  نیفاصلرو تخم کمیچشمام  با

 کنه باعث لو رفتنم بشه جادیصدا ا دنمیدو دمیترس یم

 رفتمیم واشی نیهم بخاطر

 ان احساس کردم.. کی که

@nwstrn_roman 

 

 8پارت#

 دماورین رتیتا گ سایدختر وا یمرد اومد:ه هی یپشت بندشم صدا ادیم دنییدو یان احساس کردم صدا کی که

 یریتا تهش گ یحاال وقته فراره اگه االن نر ایدو سه تان کی

 بود زایچ نجوریکه پر درختو ا یرفتم اون قسمت عیبدو نگهبان بدو سر ایحاال تان دنیکردم به دو شروع

از  عیعمارت سر رونیب رفتیدرخت گنده افتاد که چندتا شاخش م هیکه چشمم به  شدمیم وارید یکاینزد داشتم

 درخت باال رفتم 
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 ازشاخه ها برم یکیاز  کردمیم یسع داشتم

 دمیشن ارویپسرک مضخرف سام یصدا که

 تا ته بسوز سوسول حاال

 شاخه بودم که یوسطا بایراه افتادم تقر دوباره

 یزنیبا اون لباس روشن اون باال چشمک م یکنی:احساس نماریسام

 فتمیکه تمام حواسمو جمع کرده بودم که ن من

 هول شدمو دمیشن کیصداشو نزد یقتو

 خورد پرت شدم زیل پام

 داد یاحمق هم جاخال اریسام

 که اشکام رو گونه هام روون شد کردیانقدر درد م شکستیداشت م پام

 میریبگ یتونستیحداقل م شعوری:بمن

 جمعم کنن نیکه با کاردک از رو زم رمتیبگ یخواستیم گه؟ی:نه بابا! امر داریسام

 بسه ریهمه دردو تحق نیامروزم ا یبارش نکنم که برا یزیدردو حرص چشمامو بستم که چ با

 جمع کن. نویا ای:باریسام

 باال دمیکش هویاومد سمتمو  رضا

@nwstrn_roman 

 

 9پارت#
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تر متوجه  واشی کمی کنهیدرد م یلیپام خ کنمی:خواهش م هیگر ریباال پام انقدر درد گرفت که زدم ز دمیکش رضا

 اومد سمتم ایروشو اونور کرد برد اریشدم سام

 ؟ی:خوبایبرد

 کندمیوگرنه موهاشو م کردیکه پام درد م فیح

 نه؟ میقهار گریچه باز ارمی:آره دارم ادا بدارو در ممن

 شهیپام داره خورد م گمیم

 :باشه باشه فکر کنم در رفتهایبرد

 یمانند گفتم چ غیو ج باتعجب

 پنجره یاتاق ب هیتو  نشیندازیم نشیبریاالن م نیپشتش بهم بود گفت:به جهنم همهمون حالت که  تو

 وونیح کهیمرت ستیاصال ادم ن یعوض یعوض یعوض

 بود نجایپنجره ترمه هم ا یاتاق ب هیبردنم  میوارد شد یوقت

 یکنیم کاریچ نجای:تو امن

 ؟یتو کجا فرار کرد یمنم فرار کنم راست دنیترس یاز پنجره فرار کرد ی:وقتترمه

 ول کن شهی:سر قبر باباش پام داره نابود ممن

 قابل تحمل بود دردش ریواقعا غ کردمیم هیبود منم داشتم از درد پام گر دهیکه دوباره خواب ترمه

 کردم انگار مرده تا خواب بودن دارشیسمت ترمه و به زور ب رفتم

 :هوممترمه

 چت شده حالت خوبه؟ هی:چدیاش که بهم افتاد با هول پرسچشماشو باز کرد نگ دمیجواب نم دید یوقت

 کن لطفا یکار هی کنهیدرد م یلی:پام خمن
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 بلند شدو رفت سمت در عیسر

 گرفتیمن درد م یدستا دیکوبیمحکم ب در م انقدر

@nwstrn_roman 

 

 10پارت #

 دیکشیبا ضربه هاش داد هم م همزمان

 ....شنویمگه نم ستیدوستم حالش خوب ن دیدرو باز کن نیایب ی:اهااااترمه

 که ترمه چند قدم به عقب پرت شد یدر محکم باز شد طور هوی

 رو سرت آره یصدات قشنگه انداخت یکنیچته فک م هیبا حرص به ترمه نگاه کردو گفت:چ رضا

 نیبکن یکار ی:ساکت شو بابا دوستم حالش بده ترمه

دلش سوخت اومد سمتم بلندم کردو رو به ترمه  نکهینگاه کرد مثل ا دمیچیپیکه از درد به خودم م یبه من رضا

 نکن غیج غیگفت:تو هم انقدر ج

 شد ساکت شد یچ دونمیخواست جوابشو بده که نم ترمه

 واشتری کمیکه بش گفتم: دیکشیم یچ نیپسره رضا هم منو ع نیا

 به همون سالن خشگله دمیاروم تر راه رفت تا رس کمی

 صدا کنم ارویبرم آقا برد سایوا نجای:همرضا

 برم تونمیم یپا االن تا دب نیانگار با ا سایوا نجایهم گهیم نمیکلمو تکون دادم اونم رفت همچ فقط

مبل  هیداغونم خورد به پا یهمون پا قایکردو پرت شدم دق ریگ یچ هیکه پام به  نمیخواستم برم رو مبل بش ضیغ با

 که حنجرم نابود شد دمیکش غیج نیهمچ
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گرد نگام  یکه رو پله ها با چشما دمشونید شدمیداشتم پرت م یبودن آخه وقت دهیو رضا بهم رس ایبرد گهید حاال

 کننیم

 :حالت خوبهایبرد

 پسر بد جذابه نیا یول مایمن تمام حواسم سمت پله ها بود خودمون یول

 ینجوریا یدیضمن مگه تو آدم ندمضخرف تو منو از خواب پروند در  یاز ابروهاشو داد باال و گفت:پس صدا یکی

 یکنینگاه م

چشم غره بهش رفتم که  هیکه خداروشکر دهنمو بستمو در عوض  دمیتو ند هیبه خشگل دمیآدم د گفمیم داشتم

 واال هیچشمش رنگ مونمیپسر همسا هیعاشقشم هاسک هیچشم رنگ ایفکر نکنه چون خشگله 

 هی یمغرور و از خود راض یازدواج کنم اما با آدما تهیمهم ن یکوره)کور بود حاال(ولش مهم ن یحاضرم با حسن من

 هم تنها نباشم هیثان

 ایاخم کردو روشو برگشتوند سمت برد اریسام

 االن؟ یکه چ هومم

@nwstrn_roman 

 

 11پارت#

 گفت:چه مرگشه؟ ایبه برد رو

 دمیتو عمرم ند نیتر از ا شعوریمن ادم ب یعنی

 ادیب انیزدم ک:گفتم که پاش در رفته زنگ ایبرد

 هان؟ یارزش احمق دکتر خبر کن یدختر ب نیا یگفته برا یک ی:چاریسام
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اشک تو چشام جمع شد خب صبر  عیکنم سر هیافتاده بود گر ادمیاز صبح تازه  یاخرو با داد گفت منم که انگار کهیت

 داره یهم حد

 چهیپیداره از درد به خودش م ینیبیبسه مگه نم یبسه خودخواه اری:سامایبرد

که  چمیبرگشت سمتم که وسط اون همه درد خندم گرفت االن توقع نداره به خودم بپ عیسر نیهمچ اریسام

 :باشه من خودخواه،اریسام

 از منو توهم سالم تره نیبب ششوین یخودت مگه کور یلطافت مهر، ول شمااوج

 پاشو  بخاطر من لطفا نهیدکتر بب هیالاقل بزار  رمیمن که فردا م اری:باشه سام ایبرد

 :فقط بخاطر تواریسام

 نفرو صدا زد هیاز مبال نشست و بلند اسم  یکیرفت رو  بعدشم

 :طاهره خانماریسام

 ساله اومد یخانم چهل و خورده ا هیبعد  قهیدق چند

 :بلهطاهره

 وهیهمراه آبم خواستمیم کی:کاریسام

 :چشمطاهره

 برگشت نایا وینیریظرف پر ش هیبا  قهیرفت و بعد پنج دق دوباره

با  اسیمفلوک منظورم برد یکیبرگشته حاال اون  یانگار بدبخت از قحط خوردیبا اشتها م نیهم همچ ارهیسام نیا

 خوردیم کهیت هی نییپا نداختیسرشو م کردینگام م یناراحت

 اوردیآخرم طاقت ن پسرک

@nwstrn_roman 
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 12پارت#

 ؟یخوریم کیگفت:ک ایبرد

 عق زدن در آوردم یواضح ادا یلیخ

 گلوش دیپر خوردیم وهیکه داشت آبم اریسام

 ه؟یچ ایکثافت کار نی:ااریسام

 بچه پولدارا سوسولنا نیاه ا اه

 یکرد ینجوری:چرا ا ایبرد

 خورهیحالم از اسمشم بهم م یمتنفرم حت ینیری:من از شمن

 :آها اونوقت تو...ایبرد

 طاهره حرفش نصفه موند یصدا با

 آوردن فیتشر :آقا دکترطاهره

 نفر هیهمراه شد با سالم  اریداخل سام ادیب بگو

 ؟یجان چطور انی:سالم کایبرد

 ؟یرادمنش خوب یخان آقا اریاحوال سام یتو چطور ای:فدات بردانیک

 هم برگشت سمت من انیهم رسما گرفت به.....دوباره مشغول خوردن شد ک اریسام

 بایز یبانو ی:شما چطورانیک

کارد  یبه خوردن ادامه داد ا اریخودش نگه داشت اما سام ایعق زدن در آوردم متعجب نگام کرد برد یادا دوباره

 یریچهار ساعته بگ ستویبخوره به اون شکمت حناق ب
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 یحالت تهوع دار یکنیم ینجوری:چرا اانیک

 خر باشه آخه تونهینفر چقدر م هینگاش کردم  متعجب

 خانم یپا کنمی:خب آقا دکتتتر. فکر مایبرد

 بهم نگاه کرد منتظر

 ی:صالحمن

 با سرفه جلو خندشو گرفت انینداشت اسممو بگم که ک توقع

 یکن نهیپاش در رفته اگه معا نکهیمثل ا ی:بله خانم صالحایبرد

 درد پام افتادم ادیدوباره اسم پا اورد  اوففف

 همون دکتره اومد سمتم پسره

@nwstrn_roman 

 

 13پارت#

 کنمیم:آره االن شروع انیک

 کمک کرد استاد یکس ای یبابا خودت گفت نه

هل  نویا نیهمچ شمیم یوحش رهیگیدردم م ینقطه فشار داد منم وقت هیورم کرده بود دستشو  کمیسمتم پام  اومد

 دادم عقبو بلند شدم دهن همشون باز موند

البته همونه  یفرار کرد یزیچ یجنگل یدره ا ینکنه از غار اریبهش فشار ن شتریپات در رفته ب وونهی:دختره دانیک

 یکن یدرد احساس نم یسگ جون

 شرفاس یاحمق مشخصه از اون ب پسرک
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 :دهنتو ببند بابا فندک من

با ذوق  نیاونم همچ کردینگاه م اریلبخند رو صورتش بودو به سام هی ایداشت دختره خنگ برد یفندک چه ربط حاال

 کردیدعوا عشق م نیاز ا یلیخ یانگار کردینگا م

 خودشم با خنده گفت:فندک پسره

 سالم رسوندن التمیتوجه بهش ادامه دادم:آره آره من از جنگل فرار کردم اتفاقا فام یب

 یبافی:چرا چرت و پرت بهم مانیک

خود خدا از زور  ایخنده  ریزد ز یدفعه ا هیکه  ارمیجلو فندک جماعت کم ب دی:تو فرض کن چرتو پرته اما نبامن

 شد یروان یعگیضا

 لحن مسخره گفتم:بامزه ها هی:هار هور هرهر با من

 خندشون گرفت گهیبگم ابله اونام د خواستمیم رنیدهنمو گل بگ یا

به درک واصل نشن گردنم خونشونو  ینشن وا یبخندن حاال مثل اون دکتره از زور خنده روان نایمبل نشستم تا ا رو

 رهیکردم خونشون گردنمو بگ یاههه قاط رهیبگ

 خندش تموم شد نکهیا بعد

@nwstrn_roman 

 

 14پارت#

 دمیبهشون گفت که نشن یچ هی آروم

 یمردیم یگفتیبهش گفتم:آها مثل به من م رو

 پرو شده بودم اومد سمتم اوف
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  یخوایم ی:باز چمن

 یقبل نزاشت یسر نمیبب گهیبار د هیپاتو  خوامی:مانیک

قبل  یاشارمو جلوش تکون دادمو گفتم:منو خوب نگا کن آق پسر فکر نکن من از اون بچه سوسوالم سر انگشت

 زیپس کلت نشه کلتو از م زنمیهستن چنان م کنمینگا نم یپامو فشار بد یهم بخوا یسر نیاگه ا یهلت دادم ول

 یداد اوک صیاز کلت تشخ زویم

 :نه باباانیک

 چه برسه ذهنم ومدینمم نمبه زبو یشدم حرف عیچنان ضا ینی

 کنمیبا کلمش حال کردم حتما ازش استفاده م یلیخ یزمزمه کردم ول تیشخص یب هی

 دختره ی:هاریسام

 پامو دوباره گرفت دستش انیک

 نگو دختررره یه یلیبابا هم اسم دارم هم فام یصالح ایتان ی:صالحمن

 خونتون یبر یولت کنم فردا آزاد خوامی:ماریسام

نفسم بند اومدو  دیچیکه تو پام پ یحرف با ذوق برگشتم سمتش اما با درد نیبود که با ا انیحواسم به ک تمام

 انیباز کرد نگاش سمت ک یچشمشو بست وقت دیقطره اشک از چشمم چک هی اریکه زل زده بودم به سام یهمونطور

 بود:تموم شد؟

 نگفتم یزیکرده چ ارونکیخودم ا یبرا نکهیاما با فکر ا انیبرگشتم سمت ک عیسر

 باال رفتیداشت از پله ها م اریسام

 برم؟ تونمی:واقعا فردا ممن

@nwstrn_roman 
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 15پارت#

 یتموم شه از شر صدا انیآخه؟ معلومه که نه فقط خواستم حواست پرت شه  کار ک یفکر کرد ی:با خودت چاریسام

 مضخرفت خالص شم

 لطفا فقط ولم کن کنمیم یبگ یهر کار یفهمیم یازم استفاده کن ینحو چیتو به ه خوامی:من نممن

 که شد همون حرف من نینوچ نوچ ا یبرگشت سمتمو گفت:هرکار اریسام

 شک و انزجار بهش نگا کردم با

 کنمیفکرم نم یبدم حت فیبهت تخف نکهیحالت مضحک باشه به ا نیتو هم افتیق گهید هی:اگه دوثاناریسام

 لبخند مسخره زدم هیسخت بود اما  نکهیا با

 اتاقم ارشیببر اتاقش فردا هم بعد صبحانه ب نویسمت رضا و ادامه داد:رضا ا برگشت

 هتل پنج ستارس احمق کنهیندونه فک م یکیاتاق اتاق برا من راه انداخته  نیهمچ حاال

 یاالن بشکن یتونیم نمیو بباومد سمتمو دستمو گرفت:با غرغر بهش گفتم:پامو که االن جا انداخت دستم رضا

 تر گرفت واشیگفتو دستمو  یپوف حرص هی

 اومد سمتم عیوارد اتاق شدم ترمه سر یوقت

 بود؟ یچ یبرا غتیج یصدا شدی:چترمه

 :نه بابامن

 گرفتم ادیبد زدم تو برجکش خو از اون دکتره  نکهیجمع شد مثل ا افشیق

 نه؟ یگرفت ادیکج و کوله  انی:از اون کترمه

 ش؟یشناسیبهش نگا کردم:از کجا م متعجب

 دمیپسررو د نیحالم بد شد ا ارنیتو رو ب نکهیگفت:خب اون دکتره قبل ا عیسر یکرد ول هل
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 آها اکتفا کردم هیگفتن  به

 ییهع دمیحال گرفتم خواب یب بعدشم

@nwstrn_roman 

 

 16پارت#

شده بود  داریرضا ب یسراغ ما ترمه هم که با صدا ادیهمش م کارهیاالفو ب یانگار نیشدم ا داریرضا ب یبا صدا صبح

 کارت داره نتیبب خوادیآقا م میطلبکار زل زده بود بهش رو به من گفت:پاشو بر

 قشیدوباره سرشو گذاشت و گفت:لعنت به اقاتو رف ترمه

 نگفت بهش یچیبود که رضا ه نیآور ا تعجب

 بلند شدمو همراه رضا راه افتادم عیسر

 رفت یکه باز با صداش رو مخم اسک نمیبل بشبرم رو م خواستم

 :کجا آقا طبقه باال تو اتاق کارش منتظرهرضا

 کنم کاریاسترس دارم رضا:چ ی:وااامن

 کردن منو دارن عیهمه شون قصد ضا زهرمار

 یهست یدختر بامزه ا یغره بهش رفتم خندش گرفتو گفت:جد چشم

 دونمینمکدونم م دونمیبه همو شروع کردم به حرف زدن:آره بابا م دمیدستمو کوب  یو عقده ا دهیند فیکه تعر منم

 گرم کننده محافلم ..... دونمیشکر پاچم م

 ؟یکه دلقک یدونیم نمی:ااا ااریسام

 نه بابا جذذذاب یبا تک کت سرمه ا یجذب مشک راهنی،پیمشک نیهم زده شلوار ج یخفن پیسمتش چه ت برگشتم
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 ضا رفته بودبه خودم اومدم ر اریسام یصدا با

 هینجوریمن ا ینگات رو همجنسا ایبه طرفت  یزنیمثل وزغ زل م ینجوریا شهی:هماریسام

 همه عاشق چشمه درشتن شعوریعمته خاک برسر ب وزغ

 که بخوام نگاتون کنم نیدار ی:ااامثال تو همجنسات چمن

 اتاقم کارت دارم ایب ینه من حاال هم بجا پر حرف یبگ دیبا یکنیکه نگاه م یی:اونو تواریسام

 دوباره فرار کردم دیچقدر مطمئنن شا نایا

مثل تورو  یفرار یهستن که موشا ایلیدر خ رونینحسش اومد:فکر فرار هم به سرت نزنه چون ب یصدا یدفعه ا هی

 رنیبگ

 ....دمیکنه به پله اخر که رس ریخدا بخ شویباال اول وزغ بعد هم موش بق رفتمیحرص از پله ها م با

@nwstrn_roman 

 

 17پارت#

نسبتا بزرگ سرمو  LEDهیهم طبقه باال داشت با  کیسالن کوچ هیداره خوش به حالش  یگاد چه خونه توپ یما اوه

برم  دیگاد چقد در چهارتا در سمت چپ بودو دوتا سمت راست حاال با یبه سمت مخالف چرخوندم و دوباره اوه ما

 نیهم سر هم یچند سر ستیبه اسم در زدن ن یزیمن چ ستیچپ تو لدر سمت  نیبابا رفتم سمت اول یکدوم اتاق ا

 به فنا رفتم

رو  نیلباسارو زم هیاکثر دخترا و پسرا عاد یکه برا دید یصحنه ا هیچشمم  نهیدرو باز کردم چشمتون روز بد نب هوی

 روبه رو شدم  جدهیمثبت ه یزایبا چ نینکنه فک کرد نمیصب کن بب نهیتخت مالفه تخت نصفش رو زم

اتاق با  هی یسراغ در بعد میریدر که نبود م نیحاال ولش ا یزندگ نیکه تف تو رو ا میشانسا ندار نیاز ا یییه

 یکرم قهوه ا ونیدکوراس
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 خداروشکر یبنفش بود پوفففف در بعد یآب ونشیدکوراس یاتاق بعد ستیکه ن نجامیا 

و  ییمویفوق دخترونه  از نظر من اخه من عاشق رنگ ل ونیاتاق با دکوراس هیسمته  درو باز کردم  نیدر از ا نیآخر

در داخل اتاق بود  هی ییمویل ایبود  دیکال سف ییمویل یبا طرح ها دیپرده سف ییمویل یتخت با روتخت هی  دمیسف

 و حموم تو اتاقه یبهداشت سیبابا سرو ولیبازش کردم ا

اتاق بود در اتاقو باز کردمو رفتم  نیهم یکه روبه رو یرفتم سمت در رونویاز اتاق اومدم ب عیمنتظرمه سر  یوا یا

بود  رفتم سمت  دیو سف اهیس ونشیکال رنگ دکوراس اهیس یتخت دونفره با رو تخت هیاتاقم خشگله  نیداخل نه بابا ا

وارد بالکن شدم  عیاوه نه بالکن هم داره سر یبود لعنت یسرپردرو دادم کنار ذوق مرگ شدم پنجره سرا یپرده وقت

 چقدر پولدار بودن خوبه یقشنگ ویچه و

باز کردم تلخ بود  یکیعالمه ادکلن بود که صد در صد همشون مارکن  هیتوالت  زیوارد اتاق شدم رفتم سمت م دوباره

اال که در بود ح نیاخر رونیاز اتاق اومدم ب عیدونه تو هوا زدمو بعد بو کردنش سر هیبازم نتونستم ازش بگذرم  یول

 اتاقه بهتر در بزنم.. نیمطمئنم تو ا
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 18پارت#

:االن اریبشنوم وارد شدم مودب بودنم از پهنا تو حلقم سام یجواب نکهیخانم مودب دوتقه به در زدم بدون ا هی هیشب

 من اجازه دادم بهت

 دمیتو شن دییبابا پس من اشتباها بفرما ی:امن

توجه به حرفش بهش  یب زدی؟ از استرس مردمک چشام دو دو م یتا االن کجا بود می:از مشکل گوشات بگذراریسام

 کنم کاریچ دیگفتم:من با

 گرفته نیجاش بلند شد اومد سمتم سگ تو شانس سهم من از قدو ا از
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 هی تیادامه داد:در عوض ازاد گمینم یچیه دید یوقت یش میبگم خدمتکار شخص ی:مسلما االن توقع نداراریسام

 برات دارم یشرط

 یاتالف وقت گفتم:چه شرط بدون

 ؟یکن یبا من زندگ دیسال با هی:اریسام

 :اصال به چه عنواندمیبا شک پرس یچ ی:اما برامن

 نیا نیب ستمیبه چه عنوان در ضمن احمق ن گمیخودتو بعدا برات م ای یگرفت سگای:به عنوان همسرم ،منو ااریسام

زمزمه کردمو  نیاره خب غمگ هیلب  ریکه. ز رمیهمه دختر جذاب و خشگل و مهم تر از همه هم سطح خودم تورو بگ

 دارم مجس یکار بیرق هیمن  یبه من کمک کن دیبه حرفاش گوش دادم:توبا

 کنم کاریچ دی:خب من بامن

البته دوماه  یاریمنو برام ب ازینو مدارک مورد  یعاشقش کن یش کیبه اون پسر نزد دیتو با ی:چقدر خنگاریسام

 شهیکارت شروع م گهید

 تونمیاصال نم تونمی:من نممن

 یبزارم بر تونمی:پس منم نماریسام

 چقد بدبختم من یوا یا

 :خب حداقل بهم وقت بده فکر کنممن

هم خودت آزاد  یدختر جون قبول کن نیکه وقت فکر کردن بدم منو بب یپوزخندزدو گفت:مگه اومدم خواستگار هی

 که.. یقبولم نکن کنمیهم من سود م یشیم

 اون پسرو عاشق خودم کنم  دیحاال من با کنمیاروم گفتم قبول م دیترد یاز کم بعد

 :آرهاریسام

 شهیم یچ یعنی یکنیکار م ی:اگه من خودم عاشقش شدم چمن
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داره  نویعاشق دروغ هیکه نقش  یمهره ا یمهره سوخته ا هیوسط  نیتو ا گهیاخمش در هم شدو گفت:د نشد د کمی

 گر دورو لهیح هی

 یشیم یزندان الیو نیهم یبهت دادن تا ابد تو یفرجه آزاد یاون زمانه که به جا یو منو دور بزن یاّما اگه عاشق بش و

 ..دونمینم یو هر شب قراره خوراک چند نفر بش

 :واقعا کهمن

 :تو ذهنت منحرفهاریسام

 آخه نیحرف ا ایذهن من منحرفه  واقعا

شروع کنم  گهیدوماه د دیفقط چرا با دمیگفتم:فهم یآروم یبا صدا ایح یلبو شده بود پسره ب هیمطمئنا شب صورتم

 برم نجایتر از ا عیهر چه سر خوامیم
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 19پارت#

 ادیاق بدش مچ یمهرداد از دخترا گمیکار شه محض اطالعت م کلتیکه رو ه گهیدوماه د گمیم نیا ی:برااریسام

 اعصابم خورد شد گهید

انگشت اشاره  نیچنان فکمو ب یخواستم ادامه حرفمو بگم ول یاصال به.... م شعوزیپسره ب گهی:حرف دهنتو بفهم دمن

 دیو شصتش گرفت حرف تو دهنم ماس

 یبد لشونیکه چرت تحو ستمیحواست باشه من اون دوستات ن خارهیبدم م خارهیتنت م نکهینوچ نوچ تو مثل ا_

 افتاد؟ یگیم یپس بفهم چ

 بهتره یوراج میبا درد سرمو تکون دادم دستشو برداشتو شروع کرد حرف زدن البته بگ دهیم میچه فشار یوحش

 بهت اتاقتو نشون بده ادیب گمیاز خدمتکارا م یکیاالن به _
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 خوامیرو م ییمویمن اون اتاق ل ستین ازی+ن

 نه بابا_

 نه بابا دردو نه بابا زهرمارو

 ؟یدید یاتاقارو ک_

هم دوست دارم  هیاون اتاق مشک یکه ندارم راست بیمجبور شدم بگردم علم غ یو خودت رفت ایب یگفت ی+خب وقت

 نیداره بخاطر هم دیسف بیندارم جفتشون ترک یمن مشکل یرو هم بد هیدخترونه تره البته اگه مشک هییمویل یول

 شامه رکه بازا سیاتاق ن ومدیخوشم ن هیاصال از اون اتاق اول یول میراض

 هم رنگاشونو اصال دوست نداشتم نه که زشت باشنا من دوسشون نداشتم آها.... گهید یدوتا اون

 رمیهم من آرامش بگ یریببند هم خودت نفس بگ قهیدهنتو دو د_

 بهم شیدیشد م یچ هیبابا،حاال اتاق مشک ی+ا

 هی یشیه که به صورت کامل الل شدم بعد ادامه داد:اون اتاق منه بار آخرت باشه بدون اجازه وارد مقاطع گفت ن انقدر

 اصال کدومه؟ یهم گفت گهیاتاق د

 دونهینم ینی واااا

 من گرسنمه  یسمت چپ راست هی+اتاق اخر

 یخب که چ_

کرده که اگه  یکه باهاش برخورد داشتم انقدر منو قهوه ا یلب بهش دادم همون دوسه بار ریز کیفحش رک هی

 احمقو کردمیزجر کشش م تونستمیم

 نخوردم یچیه نجایا یکه منو آورد ی+از روز

 که شاخ و دم نداره دروغگو



 چشمانت آرزوست

 
30 

 

 هی گمیفعال برو همون اتاقه م شهیروزم نم هیخوبه  یینجایهفتس ا هیانگار  یکه منو آورد یاز روز یگیم نیهمچ_

 رو اعصابه یبدون صدات بد جور نویبرات فقط ا رنایب یچ

 شیا ستیصدام خوب ن دونمیخودمم م خب

 ..رونیکه از در رفتم ب نیسمت اتاقم اهوع چه اتاقم اتاقمم راه انداختم هم رفتم
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 20پارت#

 شمینجوریبابا قلب من هم یلبخند زدو اومد سمتم ا هیروبه رو شدم  ایبود آها برد یپسره اسمش چ اروی نیا با

 خوره یباتر

 ؟یکن کاریچ دیشد بهت گفت با ی:چایبرد

زدو  گهیلبخند د هیبکن.  یکار هیاون هم  یاتاق بودم ترمه لطفا برا هیاون دوستم که باهاش تو  یزیچ هی:آره اما من

 کنهیبعدش عادت م یمدت جنگه اعصابه ول هیگفت:تو نگران اون نباش اون جاش امنه تا 

 ه؟ی:منظورت چدمیپرس یجیگ اب

 یفهمیاونو بعدا م-

 برمیبهم گفت:من ترمه رو هم با خودم م نییبره پا نکهیسمت پله ها قبل ا رفت

 رفتم داخل اتاق الیخ یخودم اومدم رفته بود ب هیتا  یکردم ول لیتحل هیتجز حرفشو

جوره با شکم گرسنه  چینه ه زونیبالشت سوم لنگا از تخت آو ریانداختم رو تخت اول طاق باز دوم کله ز خودمو

 بابا یپسره گفت اجازه خروج از اتاقم ندارم ا برهیخوابم نم

 یچ یصدا ینیخدا  ایاومد  یزیچ هی دنیکوب یکه صدا کردمیداشتم ناله م ینطوریهم فهمنیگرسنمه چرا نم بابا

 بهم فشار آورده یلیخ یرسنگخاک تو سرم گ ینیدوباره همون صدا از سمت در اومد 
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 داخل دیی+بفرما

 خوردمیعادتم بود زود باهمه جوش م شهیهمون طاهره خانم بود هم ا

 یدار تینیس نیا یتو یبرات طال بشه چ یبده دست به خاک زد رتی+سالم طاهره خانم خدا خ

 غذاس براتون اوردم ینیس دیدونیوا خانم شما اسم منو از کجا م-

 ستمین جیگ یظاهرم بد نشون بده ول دیشا گهید دمیاسمتو فهم شبی+وا طاهره جون د

 مچاله شد  افمیق دیباریبودن م یمیچشمم به اون سوپ بد رنگ که از سر روش رژ یرو نگاه کردم وقت ینیس داخل

 خورمیاالن کل آشپز خونرو بزارن جلوم همشو م یشناسی+اخه طاهره جانم من گرسنمه شما منو نم

 مشخصه دختر جان کلتیواال از ه-

 کنهیم عیخاله جانم مارو ضا نیا ایب د

 پف کردم کمیمن فقط  مینه واقعا داشت می+داشت

   یگرسنه بمون دیبا یغذا هم اگه نخور نیکردم دخترجان ا یشوخ-

 گرفتمو جامو باهاش عوض کردم حاال اون رو به در بودنو من پشتم به در.. دستشو
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 کردن غیج غیبلندتر شروع کردم به حرف زدن نه ج کمیکم ولومش باالس  صدام

 پام  کهیبگو انگشت کوچ زیآقا بهش بگو غالم،بگو کن یگی+اااا چرا بهش م

 داره کیبنده خدا ت رزنیفک کنم پ یاخ ادیچشم و ابرو م رهیگیلبشو گاز م یچرا ه نیا وا



 چشمانت آرزوست

 
32 

 

 شویصورت عصبان یاخمو همانا وقت اریمانا روبه رو شدم با سامبرگشتنم ه کنهیداره به پشت اشاره م یانگار یول

 شممی:بهش نگو آقا بگو پسرم،گل پسرم،تاج سرم هاا نیشروع کردم سخنران یقبل هر عقلو منطق شهیمثل هم دمید

 دومتر باز کردم

من خنده  یخونه فقط بدبخت نینکرد به طاهره نگا کردم که خندش گرفته بود اره واال تو ا رییتغ کممی افشیق یول

 خودشه ولیغذا افتاد ا ینیداره چشمم به س

 شمینم ریمن با سوپ س ارنیب یگفت ینی یآورد یبرداشت هیغذا چ نیا ی+راست

 زحمت یدرم ببند ب یبر یتونیطاهره خانم شما م_

 درو بست نکهیا بعد

 یدیفهم رویگرسنگ ای یخوریم نویهم ای_

حرفو دوبار تکرار  هیمن اصوال  شهیغذاتم عوض نم یآشنا ش تیسالن که با مرب نیدنبالت بر ادیطاهره م غروب

 یچوندیپ رویدر ضمن فکر نکن قض کنمیمجبورا تکرار م ینفهم کمیکه تو  ییاما از اونجا کنمینم

 سمت درو درو باز کرد دیهم چرخ بعد

 یندار یبرگشت گهید نییاپ یبر ریامادشو برا کالست د ریکمدا لباس داره ناهارتو بخور دوش بگ _

 کن بعدم الال شیاول برو مسواک بزن بعد ج یبا بچه کالس اول سرکاره مامان یانگار

 چشات گمی+باشه م

 پوزخند برگشت سمتمو گفت:چشام هی با

به  دیخوشرنگه البته هم سگ داره هم خوشرنگه اما نبا ایچشات چرا انقدر سگ داره  گمیاالن مثال فکر کرده م هیچ

 که میاریروش ب

 +چرا انقدر روشنن

 زد که چشام گرد شد. یحرف
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 22پارت#

 نداده ادی روینکردن تو کار بق یجونت فضول امیاون ت_

 یشناسیاز کجا م اموی+تو..تو ت

 بوداتاق  نیقشنگه قشنگه هم یگفتیم یکه ه یاون اتاق یراست فهممیساعت م هیتو  زارویچ یلیمن اگه بخوام خ_

 کلمو تکون دادمو عیسر

 قشنگه نه؟ نهی+آره هم

 هیبهت بگم اتاق مضخرف خواستمیفقط م_

 خودخواه یعوض

 یبود حاال سردم شده بود لعنت ختیمنم رفتم سمت غذا پوف بد ر رونیاتاق رفت ب از

 قاشق خوردم نه بابا خوشمزه بود چندتا

 که تموم شد دیقاشقم نرس ستایبه ب دیکن باور

 است متیغن ابانیدر ب یلنگه کفش بازم

 نیکمد پر لباس اتاق با تموم امکانات حموم به ا رسنیانقدر بهش م شهیم دهیدزد یهرک ینیسمت حموم اوالال  رفتم

 دعوت کردن یمهمون ای دنیمنو دزد نایا یمعلوم ن یتوپ

بستم  یبود دم اسب زیکه رو م ییمنه موهامو با کش مو زیاز دوش گرفتن رفتم سمت کمد چه همه لباساشم سا بعد

 داریب زدنیاسممو صدا م نکهیخوابم برد.   با احساس ا یک دونمینم دمویغذارو هم برده بودن رو تخت دراز کش ینیس

 شدم طاهره بوذ
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 سالن  میبر دیپاشو با-

 می+چشم بر

 یتو خونه راه بر یخوایوضع م نیبا ا اطهیبردار دختر سالن داخل ح یلباس هیااا -

 تنم نگاه کردم یشرت ورزش یشلوار و ت به

 +مگه لباسم بده

 ادم هستن اون همه نگهبان یبله که بده کل-

 بلندا برداشتم کالشم انداختم روسرم نیشرت از ا یس هی نیبحث نداشتم بخاطر هم حوصله

 میشد حاال بر ی+اوک

 االیاره دخترم -

 نییپا میپله ها رفت از

 اطهی+حاال چرا سالن تو ح

 اطهیسالن داخل ح نهییپا یاستخر و جکوز یزنیچقدر غر م دختر-

 ادی+آها اه اه من چقدر از استخر بدم م

به  میشد اطیکجه وارد ح نیزم گنیبرقصن م توننیهستم که نم ییالبته ها من از اون دسته ادما ستمیشنا بلد ن چون

 یتوپ اطهیبه چه ح
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قشنگن  یلیاطرافشم خ یبرا خودش راهرو سنگ فرش با اون چراغا ییوالیه الیهمون و ایسمت خونه  برگشتم

 بود رفتم سمتش سادهیوا یخانم هیطاهره وارد سالن شدم  یانصافا باغرغرا

 درسته دیباش یخانم مرب دیهستم شماهم با ای+سالم تان

 هیمرب یدیبابا عاقل از کجا فهم نه

 هم گرفتم یریخود درگ ایب

 میخب بهتره شروع کن ینیمع میلیمبله فا-

 *سه ساعت بعد*

 ...کاریاالن چ یعنیخدا چقدر دلم برا مامانم تنگ شده  یمادر،ا مردم

 جان تا فردا خدانگهدار ایمن رفتم تان-

 نمیرنگتو نب گهید یکه گم ش یا

 جان ینی+خدافظ مع

به ورزش ندارم که انقدر  ازیهم صحبت کنن ن نیاسمشم بهم نگفت چقدر حرصم داد منو با ا یزنک عقده ا یراست 

 پسند افتاد ایمدل باال تان نیماش هیکه چشمم به  رونیاز در سالن اومدم ب کنمیدوروزه الغر م دهیحرصم م

 کیمتال یهم بود المصب مشک ییهلو عجب

 دونستمیم نویمد مدل ااو گهید نیماش هیسمت خونه راه افتادم که درجا  ستمین نیاهل ماش ادیکه ز ییاز اونجا یول

به خودم  نیدر ماش یکه با صدا گهیجا د هیبودو حواسم  نیبود چشمم به ماش یمشک نمیا یبود لعنت ینیالمبرگ

قدماشو پشتم  یصدا یبه راهم ادامه دادم ول ندموشدو با اخم بهم نگاه کرد رومو برگشتو ادهیپ اریاومدم سام

 همون ادکلن تلخ هومم یاحساس کردم و بو

 ندادن ادیبه تو سالم کردن _

 برگشتم سمتش هیچه هم قاف اوه
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 دادن اما به بزرگتر از خودم نه هم سنو سالم ادی:چرا بهم سالم کردن من

 یکردیم یچه غلط یپوزخند برن یپوزخند زد اخه بدبخت اگه بلد نبود دوباره

 یکنیم سهیهمسن تو،جوجه تو سنتو با من مقا_

 کارا نیبرا ا یبچه ا گهیسالته د ستوسهیب ای ستودویانگار چند سالته فوقش ب یگیم نی+همچ

 نه سالمه ستویاصطالح محترم من ب+خانم به

 یکن یزندگ نجایسال ا هیبالخره قراره  یسن من داشت دنیفهم یهم برا یا گهید یضمن راه ها در

 حال بهم زن یپسرک عقده ا یییچ

 داخل بفرما بابابزرگ می+اهوم بر

 کنهیشتم م زنهیمغزه م یب نیلبم گفتم ا ریبابابزرگو ز البته

بود همون دوسه  کیبرگشت سمتم نزد نیسمت اتاقا وسط راه همچ میباال البته من عقب تر بودم رفت میپله ها رفت از

 رمیتا پله رو هم پرت شم بم

 اتاقت ارنین سالن رفتن غذاتم ممگر زما رونیب یایاز اتاقت ب یحق ندار گمیدوباره م_

 غر زدم شدمیکه از کنارش رد م یهمونجور

 رهیگیغذا اون کجا منو م گهیم کیکاسه کوچ هی+به 

 رو فرم خرس خانم ادیخودت م کلیه_

 وونیح نیچهارم نمیا ایب
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 چشم غره وارد اتاقم شدم پسرک مغرور خودخواه هیجواب با  بدون

@nwstrn_roman 

 

 25پارت#

 کردم دایخونه شدم مشکالت پ نیوارد ا یوارد اتاق شدم درو قفل کردم کال از وقت یوقت

مفته و همونطور که  نجایاما ا رفتمیدوبار حموم نم یدوش مختصر نشستم رو تخت البته من خونمون روز هیاز  بعد

 گفتن مفت باشه کوفت باشه

انم توشون بود غرق رمان شده بودم  که بخاطر رم ولیتخت قرار داشت افتاد ا یکه باال یبه کتابخونه ا چشمم

 اتاق مجبور شدم پاشم چراغو روشن کنم و دوباره مشغول شدم یکیتار

 در اومد+بله یصدا

 منم دخترم-

 +اوا بفرما داخل طاهره جون

 امیم یدرو باز کن یاگه افتخار بد زمیعز-

نگا  هیاومدو  اریباز کردم همون موقع سام خیتا ب خیب شموین یماسمال یآخ در قفله که رفتم درو باز کردم و برا آخ

 بهمون کرد رفت سمت اتاقش

 پسرم یشامتو خورد-

 اره دستتون درد نکنه_

 احترام بلده نمیبابا ا نه

 میغذارو گرفتمو با طاهره وارد اتاق شد ینیس
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 جونت شد کشک اریسام شیشال سرت کن همش پ یگفتیشده طاهره جونم تو که م ی+چ

 چشم نازک کردم پشت بعدشم

 رهینگاش هرز نم رهیکه چشمش س ارینگهبانا سرت کن سام یگفتم جلو رینخ-

 غش نکنم رهیمنو بگ یکینه بابا  ااا

 غذاتو بخور نیبش-

 کردم به غذا خوردن شروع

@nwstrn_roman 

 

 26پارت#

 کجا رفت؟ ایبرد ی:راستمن

 شهیو آمد آسون متره براش رفت  کیرفت خونش به مطبشم نزد دیخونه خر ایبرد-

 ه؟یزیچ ی+مطب،مگه دکتر

 آره پسرم روانشناسه-

 هم که پسرشن خدا رحم کنه همه

 دمغ شدم ییهویگفت روانشناس  ااا

 کرد و نظر طاها هم نقش داشت شیراض نایالبته ها ت خونهیم یروان شناس اممی+ت

 ؟ینامزد دار ه؟یک امیام،تیت-

 گذشته،شوهرمه یاز دوره نامزد گهیالبته د هی+آره نامرد چشاش عسل
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 ظرف غذا رفتم یمتر یلیم کیپس گردنم که تا  دیطاهره چنان کوب هیصدم ثان کی در

با  اریسام نیمرده ا لیذل یزیبرا شوهرت بر دینمکارو با نیا یزیریهمه جا نمک م ینجوری!بعد ایدختر تو شوهر دار-

 فکر کرده یخودش چ

 امیب یعشوه خرک امیفک کن برا ت اهوع

 فتادمیاز خنده پس م داشتم

 و طاهره هم مامان بابامن نایداداشمه ت امیبابا من گور ندارم که کفن داشته باشم ت ی+ا

 ظرف رفتم برگشتم یمتر یلیم هیبا ضرب دستش تا  دوباره

 گرد کردمو زل زدم بهش چشمامو

 بود یبرا چ گهید نی+ا

 یکنیمامان باباتو به اسم صدا م یاندازه خرس بابام شد نکهیبرا ا-

 همه با من مشکل دارن نجایبابا ا یا

 برم گهیمن د یساعت چنده غذاتم که خورد-

 نگاه کردم زیساعت رو م به

 +ساعت هشته،دستت بابت غذا هم درد نکنه

 رونایب یایبه بعد به سرت نزنه ب ازدهینوش جان فقط دخترم ساعت -

 +وا چرا

 بهت اجازه خروج نداده اریدر ضمن سامخب اونموقع همه خوابن -

 داریحاال ب گهیگفت من انگلم گرفت د یبودن طاهره هم رفت خب برا چ داریکه همه تا بوق سگ ب شبیحرفا د چه

 چه خبره نمیبب مونمیم
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 27پارت#

باز کنم دربزنم صداش کنم  هویموهامو با پنس بستمو از اتاق خارج شدم االن درو  پرسمیم اریاز سام رمیم اصال

 که در اتاقش باز شد شدیم مونیکنم داشتم پش کاریچ

 وا کردم شموین عیسر

 این رونیمگه بهت نگفتم از اتاقت ب_

 بهت بگم یزیچ هی خواستمی+چرا چرا فقط م

 شهیقفل مدر اتاقت بازه سو استفاده نکن وگرنه درم  یدر ضمن حواسم بهت هست وقت امیم گهیربع د هیبرو اتاقت _

 رد شم خوامیحاالهم برو کنار م

 در اتاقشم قفل کرد هومم یکنار عقده ا رفتم

 ها  پهیبد خوشت یرفت ول دیراشو کش یچ که

 یگریج راهنیبا پ یمشک نیج شلوار

  شدیم ییطال دیمن با یدردت شه موها ییطال ییکه طال موهاشم

 مونمیم داریب ادیکه ب یتا زمان نطورهیگولم زد حاال که ا شعوریدوباره رفتم در اتاقشو در زدم پسره ب قهیدق ستیب بعد

 میو ن ازده،دوازدهیشد ده، ساعت

 عیاومد سر نیماش یخواستم بخوابم که صدا دمیزور چشمامو باز نگه داشته بودم اصال من چرا خودمو عذاب م به

 رفتم لب پنجره
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شد اوها تو رمانا  ادهیدختر از سمت کمک راننده پ هیدم اتاقش تا خواستم برم  رمیشد حاال م ادهیپ نیاز ماش خودش

 مدل پاره پوره ها که من دوس دارم پاش بود  نیاز ا یشلوار مشک هیچرته  کردمیفکر م یخونده بودما ول

رفتم  عیاومدن باال سر گهیبا هم د ستیکه ن نیشرمنده چشه لنز دورب شیبق یمشک یمانتو و شال قرمز موها هی با

 سادمیقفلش کردم فالگوش وا یدم درو وقت

@nwstrn_roman 

 

 28پارت#

 یشلوارکمو بردارم سام یزاشتیصداشون اومد:حداقل م 

 یخوایم یچ گهید نییخوبه لباسات نه باال داره نه پا نی:فرنازهماریسام

 اون که مانتوش خوب بود وااا

 تو که.... ی:ا سامفرناز

 واال شهیم ریبغلم بخوابه چشمم س یکیمنم هرشب  رتیپسر چشم س نمیطاهره خانم ا ایب دمینو نشنصداشو گهید

 بود نیبرا هم رونشمیب این

 شدم  داریشدن در ب دهیکوب یبا صدا صبح

 نه بود ساعت

 بله ی+واا

 سالن نیبر دیبا ادیم تونیدختره اومد:طاهره خانم گفتن ساعت ده مرب هی یصدا

 ادی+مگه غروبها نم

 خبر ندارم گفتن بهتون اطالع بدم-
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 ی+باشه مرس

موهامو دو گوش بافتم لباس  ییفک کنم بعد از دستشو سین یصبحونه مبحونه هم که خبر  ومدیصداش ن گهید

که درو باز کردم در اتاق  نیهم رمیزود م کمیبود حاال  میتنم کردم ساعت نه و ن هیروزیشرت د یمناسب با س

 نداشت تف تو شانس دیاز شانس گندم به تخت دباز شد  ارشونمیسام

 نییجلفش از پله ها رفتم پا پیتوجه به دختره و اون ت یدختره هم اومد ب همون

 یری+به سالم کجا مدمیرو د طاهره

 سالن میدنبال تو بر ومدمیم-

 می+پس بر

 اریبا سام دیتنگ شده حتما با نایمامانم ا یبرا یلیحسش نبود  دلم خ یول کنمایگرم م امیسالن شدم گفتم م وارد

 ییحرف بزنم هع

@nwstrn_roman 

 

 29پارت#

 اومد ینیمنتظر بودم که مع یربع هی

 ؟ی+سالم خوب

 حدودا پنج ساعت شهیم شتریکالسات ب میاز فردا تا میشروع کن ایب یسالم مرس-

همه  نیسه ساعت ورزشم کردن پنج ساعت چرا ا دنیکه بهم نم ،غذاییییبلند شروع کردم حرف زدن:چ یصدا با

 گهیدردسر درجا بکشن د

  ستیگفتن دست من ن آقا
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 کالس تموم شد نکهینگفتم بعد ا یزیچ گهید د

وارد خونه که  ریسوم بود اره سوم ت دنیکه منو دزد یگرم روز یبودو هوا حساب ریت لیشرتو به زور تنم کردم اوا یس

کلمو  عیسر دمیشن سیپ سیپ یبرم جلوتر صدا کمیاخکام فعال شد تا خواستم ش عیسر دمیصحبت شن یشدم صدا

که خواستم کارمو ادامه بدم  ستین یوا کس  رفتمیم اهآوردم باال اخه سرمو خم کرده بودمو مثل کارتونا رو نوک پام ر

 کردیاشاره م دمیکه دوباره صدا اومد سرمو چرخوندم که طاهره رو د

 یکردیم کاریچ یداشت-چشم غره توپ بهم رفت هی ششیداشتم رفتم پ یچه قصد ارمیخودم ب یبه رو نکهیا بدون

 زاشتیکه زندت نم دتیدیم اریدختر اگه سام

 ل؟؟ی+وااا به چه دل

 به گفتن داره ازیواقعا ن-

 شم مینکردم الاقل شما بگو تفه ی+بله من کارتیبا قاطع من

 یسیفالگوشم وا یخوایبه کنار م نیا یچرخیآزاد برا خودت م تو راهرو یحق خروج از اتاقو ندار گهیبهت م-

 یدیآب بهم م وانیل هیول کن  نارویبابا طاهره جون ا ی+ا

 ایاز دست تو همراهم ب-

 وانیل یاطراف بودم چشمم رو دنیکه مشغول د یهمونطور کیآشپزخونه ش هیبه  میدیکه رس میهمون راه رفت از

 تو حلقم قفل شد ادیبود ب کیکه نزد یآب

 رونیآب و گرفتم بعد خوردنش اومدم ب عیسر

 از پله ها برم باال که... خواستمیم
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 30پارت#
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فقط دختر قصمون  یشرتو شلوار مشک یکثافطا ستم کرده بودن ت رونیبا همون دختره اومد ب ییرایهم از پذ اریسام

 تاپ تنش بود

 و اتاق بمونبدبخت شدم که بهم گفته بود ت یوا

 یکنیم کاریچ نجای:ااریسام

 شدیخودمون م یکنیم یچه غلط نجایبود که همون ا یلحنش جور البته

از سالن اومدم تشنه ام بود آب خوردم  یوقت زهیچ نی..ام......رفته بودم سالن.....بعدش..خب.....اه ببزهی+خب....چ

 اتاقم  رمیاالنم دارم م

 تا اتاقم دمیقرض کردم دو گهید شتایبا چشمش به باال اشاره کرد دوتا پا داشتم ش یوقت

 دختره اومد یصدا باز

 ای:سامفرناز

مخفف کردن اسما از پهنا تو حلقت  شدمیکنم از خنده داشتم نابود م کهیگفت خودمو چند ت یاالن چ ییییچ یچ

 یبیب

 من گناه دالم میبفرست یخوایصدا نحسش اومد:خب بزال بمونم چرا م دوباره

 حرف زدناتون نیبا ا نیریزهرمار بگ اه

 نگهبانارو صدا کنم ببرنت یریهم کال اشتباه بود اگرم االن نم نجایاوردنت به ا شبید یریاالن م ری:نخاریسام

 مگه نه مشیدیکه د هیسر همون دختر عوض ریهمش ز یهر یگیحاال م یها عشقتو کرد یفکرد ی:با خودت چفرناز

 وسط آخه نکبت یدیمنو کش یبه من داشت که پا یشکاره ازم چه ربط ینجوریهم نیبر پدرت لعنت ا خب

 رونیدرسته حاال از خونم گمشو ب یگیتو م ی:آره هر چاریسام

 کردیبارم م یزیچ هیحتما  اریسام شیپ رفتمیاگه االن م ومدین چکدومیه یصدا گهید

 هویکه  کردمیفکر م داشتم
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 31پارت#

 دهینشون م ینجوریاز منم گاوتره شواهد که ا نیا نکهیدختر اومد تو مثل ا هیدر اتاق باز شدو  هوی

 غذاتونو آوردم هی:سالم اسم من پردختره

 نه یکرد داریصبحم تو منو ب ی+سالم مرس

 کنم دارتونیطاهره خانم گفتن حتما ب خوامیسروصدا شد عذر م ادیبله اگه ز-

 +اشکال نداره

 با اجازتون من رفتم خدافظ.-

همش سوپ همش  ستنیبلد ن گهید یمیرژ یسوپ اگه سوپ دون داشتم حتما تا حاال در اومده بود انگار غذا بازم

 سوپ اوفف

االن  ینیراحت لباس بپوشم  تونمینم نجایسگ مردرو از تنم گرفت لباس تنم کردم ا یغذا دوش گرفتن که بو بعد

 ششیبرم پ

شال رفتم سمت در  دنیاما امتحانش ضرر نداره که بعد پوش هیمنطق ریغ یلیخ دونمیدم زنگ بزنم مبه خانوا زارهیم

 درو گرفتم که.... رهیدستگ
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به  یگشتم نبود که نبود کل دیکردم در باز نشد که نشد هر چقدر اطراف دنبال کل نییدرو هر چقدر باال پا رهیدستگ

 نامردا ومدیدر ن چکدومشونیه کیداد کردم اما ج غویدر زدم ج

 فکر کردم به قول مامان بزرگم سگ زردم برادر شغاله یچ من

اما منم به  دنیدرسته نشون نم ختنیموهام فرو کردم و اشکام شروع کرد به ر یتخت نشستمو انگشتامو ال رو

بالخره کار  یعوض اریداره اون سام یحد استرس دارم تحملم قهیدلتنگ خانوادمم هر دق دمیدختر ترس هیعنوان 

سر خودش  ارمویب بشیکه قرار سر رق ییبال ،چطورهیجور اساس هی یرم،ولیحالشو بگ یجوری دیخودشو کرد منم با

رو  رمیرو فرم،آره بعدش کم کم م ادیزودتر ب کلمیتالش کنم تا ه کمی دیآره خودشه خود خودش اما اول با ارمیدر ب

 بندمیفلنگو م ینداره ول یبه مهرداد.حاال مدارکم نه کارشون به من ربط دمیم نویخان.بعدم مدارک ا اریمخ سام

 یبمونه و عشق و عاشق اریسام بعدش

 ..یش مونیاوردنم پش نجایخودت از ا ارمیسرت م ییبال هیموقع رفتنم  یول

 که... دمیکشیم زدم،نقشهیم کردم،حرفیم هیگر ینجوریهم
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 33پارت#

 از جام بلند شدمو رفتم سمت در+بله عیدر اومد سر یصدا که

 منم دختر برات غذا آوردم-

  دهیرس ادیاز شما به ما ز هه

 یمرس ستی+گرسنم ن

 داخل امیخب درو باز کن ب-

 وقت فرار نکنم هیپسر جونت در اتاقو قفل کرده که  یدونی+مگه نم
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 درو قفل کرده اریمگه سام یچ ینی-

شنگولم اما  کمینگو خواهشا درسته  نیدیشما نشن ینیو داد کردم، غیج نهمهیا گهید چونی+آره ،تازه شمام نپ

 ستم،شرمندتیاحمق ن

 میچون ما داخل نبود میدیاما باور کن ما نشن یناراحت دونمیدخترم م-

 االن توقع داره باور کنم آره

 ریشب بخ الشیخی+باشه ب

 ریشب توهم بخ-

شرت بپوشم  یس دیهوا من با نیتو ا کنهیخر تب م یچ ینیخب  دمیشرت پوش یلباسام س یرو شدمداریکه ب صبح

از در اتاق خارج  یدرو باز کردن کشمو برداشتم تا داخل سالن موهامو ببندم وقت یوقت انیتا ب نمیبش دیحاالهم با

بود بازم کوفتش  ختهیموهاشم پخش و پال ر شهچشاش سبز روشن بود کوفتش  رونیهم از اتاق اومد ب اریشدم سام

بود حالشو  سادهی.طاهره وارسهینداره،نوبت منم م ی.اشکال دمیپوزخندشو شن یصدا یشه رومو ازش برگردوندم.ول

 دیپرس یم

 آخه یکه چ سادمیفاصله وا کمی با

 وارد سالن شدم... یوقت

@nwstrn_roman 

 

 34پارت#

 توپ بودن ایقرمز لعنت شرتیبا ت یسا خوشم اومده بود شلوار مشکلبا نیاز ا یلیشرتمو در آوردم خ یس

مضخرف درو باز کردم.  یا شهیدر ش هیرفتم سمتش  عیسر شدیقسمت بود انگار جدا م هیاطراف چرخوندم  نگامو

 دمیشن ییصدا هیکه  کردمینگاشون م ینجوریبود داشتم هم یورزش لهیوس یگاد کل یاوه ما
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 .یهم هست ،فضولییو پرو یو وراج یعالوه بر نفهم نکهیمثل ا_

لبخند زدم.  هی یماستمال یآروم برگشتم سمتشو برا یلیسگ تو شانس خ کردیم کاریچ نجایا اریگرد شد سام چشام

 جووونم ست

 عالقه داره هیشرت قرمز فکر کنم به ست کردن با بق یبا ت یمشک شلوار

 ؟یدار کاریچ نجای+تو ا

 رمیگردش تو خونه خودم از تو اجازه بگ ینبود برا ادمی دیببخش_

 بعد تکرار نشه یسر

 اومد ینیخواستم جوابشو بدم مع تا

 د؟یرادمهر خوب هست ی:اا سالم آقاینیمع

 نه انگار منم هستم بدبخت هول انگار

 سر کارتون منم برم. دیبله خوبم شما هم بر_

 رفت بعدشم

 میما محو شد یدیسالم تا اقارو د کی+عل

 .میشروع کن ایچپ نگام کردو گفت:ب هی

 عوض کرد لباساشو

 کامال گرد شد نه بابا چشمام

 با شلوارک به همون رنگ ینارنج یتاپ تور هی

 عشق رتیدرد بگ یمتفاوت شده هع چقدر
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 نگاه هیو  هیخبر ،نکنهیکرد یبه هول یشده که حال یلباسات ساده بود امروز چ یکه با ما بود روزی+جون بابا،تا د

 که مشغول ورزش بود انداخت ارینامحسوس به سام

@nwstrn_roman 

 

 35پارت#

 بگو خانم دلش اقارو گرفته.شرمندتم خانوووم فعال باهاش کار دارم بعدش مال تو،حله هوم؟ پس

 یاسمتو که نگفت ی+راست

 سها-

 +جااان

 اسمم سهاس-

 میکار کن شتریب کمی خواستمی+آها راستش م

 یکنینم یاالنم کالسات فشردس خودت همکار-

 شه شتریب کمی+باشه پس بازم 

 میباشه شروع کن-

 می+شروع کن

من گفتم شصتوپنج  لوامیچند ک دیساعت بدون غرغر باهاش کار کردم خودشم تعجب کرده بود روز اول ازم پرس دو

 رو فرم ادیم کلتیآله ه دهیاونم گفته بود پنجاه برام ا

 ن؟یستادیرو به سها گفت:چرا وا رونویاز اون اتاق اومد ب اریبود که سام قهیدوازده و ده دق ساعت

 که. ستین یمن مشکل یجان نفس تازه کنه وگرنه برا ایتان میسادیوا کمیفوق نازک و مضخرف گفت: یصدا هیبا  سها
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 نه بگم؟ ادیم ریها خوبه منم االن بگم صبحا د هیآدم فروش خاک برسر عجب

 کنمیادامه کارتونو نگاه م نمیشی:آها پس منم رو سکو ماریسام

 دیلی:جاانم،هرجور ماسها

که خنده تو  اریبرگشتم سمت سام افهیبا همون ق ادیم نیبرا ا یسیچه س زنهیبا من حرف م دادیفقط با دادو ب نکبت

 درد. یا کردیبا ابرو اشاره م زدویچشاش موج م

 یعفت سها جلو یسه شد و بماند که چقدر حرص خوردم از حرکات منافبالخره ساعت  میشروع کرد دوباره

 نمیمن نبود که بب دیدر د اری.باز خوبه سامیچیه گهید شدیخم م اریسام یجلو مینداشت ه یچی.لباسش هاریسام

 یسها اومد سمتم خدافظ کنهیم یافظاصال از جاش تکون نخورد حاالهم داره با سها خد ی.راستکنهیم یاون چه غلط

 رسوندم اریخودمو به سام دمویشرتمو پوش یس میکه کرد

@nwstrn_roman 

 

 36پارت#

 ؟ی:چرا در اتاقو قفل کردمن

 بدم حیبرات توض نمیبینم یلیدل_

 و عوض کردم بحث

 اونجا ی+تو گرسنت نشد از صبح نشسته بود

 یخونه ا یه یبه کنار تو کار ندار یاصال گرسنگ 

 نداره ینداشتنمم به تو ربط اینداره و صد البته کار داشتن  یبطنباشم به تو ر ایگرسنه باشم _

 یدیچرا به دهنت زحمت م گهیکن د میکیبا آسفالت  ریغلطک بگ شعوریب
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 سادمیوا اریسام یبرم به اتاق که با صدا خواستمیم میوارد که شد 

 ییی،پری:پراریسام

 دیرسیبه کجا م دونمیراهرو که نم هیبا عجله اومد سمتمون البته از  یپر

 :بله آقایپر

 اریبرام ب دویدر اتاق خانومو بعد ورودش قفل کن و کل ریبگ دویکل نی:ااریسام

توهم برو غذاشو  رمینگاه پر از حرص و انزجار بهش انداختم که پوزخند زدو گفت:نه اصال صبر کن خودم م هی

 یکیتو تار هیریر راجع به زنگ به خانوادم بگم ت.حاال بزایباال عوض میاومد سمتمو باهم رفت اریرفت سام ی.پراریب

 به خانوادم زنگ بزنم؟ شهی:ممن

 نه      چنان قاطع گفت نه که خودم الل شدم_

  میسادیدر اتاق وا یرو روبه

 شهیم یرو فرم چ ادیب کلمی+خب اگه من زودتر از دوماه ه

 یکنیکارتو زودتر شروع م_

 لطفا اگه کارم زودتر از دوماه تموم شد آزاد بشم گهی+نه د

 یآزاد بش یجااانم،مثال چجور_

 گهید زایچ نجوریناهار بخورم ا نییپا امیکه بتونم تو خونه بچرخم ب نهی+خب منظورم ا

 زودتر از دوماه کارت تموم شه،پس قبوله دونمیم دیمن که بع_

 ی+مرس

 ..دیرس یلحظه پر همون

@nwstrn_roman 
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 37تپار#

 سبز بود شتریمثال عوض شده بود ب غذاشون

 هس اصال یچ نیخانم ا ی+پر

 طاهره خانم گفت غذاتونو عوض کنم-

 لب شروع کردم به غر غر  ریرفت ز یپر

 حاضرم تا آخر عمر سوپ بخورم نیا افهیق ختویر دنی+من با د

 دمیو د اریتا سرمو آوردم باال سام یول دمیخنده شن یلحظه صدا هیکه  کردمیبرا خودم چرتو پرت سر هم م داشتم

 +خب من رفتم

 یبریبه زور م نجایخودت منو از ا گهیپوزخند صدا دار زدم کمتر از دوماه د هیوارد اتاق شدم درو قفل کرد  نکهیهم

 رونیب

 دمیبعد غذا و دوش گرفتم خواب نیو بب سایوا حاال

 هفته بعد* کی*

رفته سفر  گهیم پرسمی. از طاهره هم مدمینه صداشو شن دمشیه دن ستین یخبر اریکه از سام گذرهیهفته م کی

 یچه به سفر کار اشویاصفهان،آخه اون ع یکار

 نیبب ایداشت که ب جانیانقدرم ه ادیقراره امشب ب اریگفت که سام طاهره

 لویک کیشدم شصت شصت و  ی.راستدونمیداره من نم یاون تحفه چ آخه

 زنهیم ییپایاومد رفتم لب پنجره اوها چه ت نیماش یبودم که صدا دهیتخت دراز کش رو

 دمیخارج شد دوباره رو تخت دراز کش دمیاز د یسرحال از منم بهتر بود وقت سرحال
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 خوابم برد.. آروم

@nwstrn_roman 

 

 38پارت#

هم  هیثان هی رنیگیدوش آب سرد م یدوش گرفتم واقعا چجور هیکسل بودم رفتم  یلیشدم خ داریصبح که ب 

نگام کردو  کمیطاهره اومد دنبال  یمداد وقت کمیبرق لب زدم با  کمی دمیلباس که پوش سمیآب سرد وا ریز تونمینم

 یبا لبخند گفت:چقدر ناز شد

 بابا جوون

 نکردم که هومم ی+واقعا خوب شدم کار

  میبر اینده دختر ب بیمنو فر-

از  ادیهمزمان با من ب رونیب امیمنتظره من از اتاق ب نیهم باز شد عجبا انگار ا اریدر اتاق سام میدر که خارج شد از

 ابروش رفت باال و بعد سرشو تکون دادو از کنارمون رد شد هیسرمو آوردم باال و نگاهش کردم  یکنجکاو

 اومد قهیهم بعد چند دق اریوارد سالن شدم سام یدر از طاهره جدا شدم وقت یبره سالن جلو خوادیم نکهیمثل ا ااا

 رهیم سر م+من حوصل

 کم کن سر نره رشویز_

 هم اررره اریبابا سام نه

 بهم وقت آزاد بده کمی رهیحوصلم سر م یلیمن خ گمیم ی+نه جد

 یهمش آزاد نجایتو بعد ا_

 ستین یبودن آزاد یواریچار د هی+تو 
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 یکن کاریچ یخوایخب مثال وقت ازاااادتو م_

 رهیسر م یلیحوصلم خ نجایاطراف بگردم بزرگم هست ا نیساعت ا هی ی+اومم مثال بزار

 ام یزیچ ییمن هالو یکرد ؟فکریکه فرار کن_

 دونمیهالو رو نم یکه هست هلو

 فرار کنم آخه یهمه نگهبان چجور نیضمن ا کنم،دری+فرار نم

 ستیجلو دارت ن یصاف کس نیرو زم یپریاون ارتفاع رو م یوقت_

 برم یزارینم یعنیباز کردم: شموین

 نوچ_

 ازش برگشتوندم که.... رومو

@nwstrn_roman 

 

 39پارت#

از  کویپالست یپول جراح کردمیداشتم فکر م نیتو زم رفتمیداشتم م میپام به اون پام گفت گوه نخور مستق نیا که

ه سو استفاد یشدم عقب قشنگ از پشت تو بغلش بودم موز دهیشدو کش دهیچیدورم پ اریسام یکه دستا ارمیکجا ب

 نفسشو  احساس کردم یشروع کرد حرف زدن گرما یگر. وقت

 ساعت هیفقط _

شرف  یکردم ازش دور شم که نزاشت ب یسع  میبرگشتم سمتش اوها رسما حلق تو حلق بود عیخودشه سر ولیا

 کرد شتریفشار دستاشم ب
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 ینگاه کردم سها بود انگار عیسرفه دستاشو از دورم باز کرد سر یبگه که با صدا زیچ هیگوشم تا  کیآورد نزد سرشو

 هیفازش چ گهید نیگذاشته بودنش سرخ سرخ بود ا شیرو آت

 میشروع کن ایب ایتان-

 کیورزش حدود  میخودش شروع کرد یهم رفت سمت اتاق ورزش اریمنو بزن من رفتم سمتش سام ایب هوی اوها

نگفتمو  یزیچشام برق زد .اول چ دمید اریآب و که دست سام یاومد بطر اریدو ساعت گذشت که سام میساعت و ن

 اوردمیطاقت ن گهیدرشو باز کرد د یادامه دادم تا سها نق نق نکنه اما وقت

 به من،لطفا یابتو بد یبطر شهی+م

بستو پرتش کرد سمتم  یپوزخند بود زدو در بطر هیشب شتریکج خند که ب هیطبق معمول دومتر باز کردم    شممین

 یییسمت سها گفتم:مرس رفتمیگرفتم  همونطور که م ویبعدش بطر یاول چشام گرد شد ول

 که سها گفت.... خوردمیرفت داشتم آب م اریسام

@nwstrn_roman 

 

 40پارت#

 یخانم بارب میآب کن کلتویه ایاگه کارت تموم شد ب-

 یاما اگه سر یچیه میسر نیر،ایدور نگ گمیبهت نم یچیه یه نی+بببایتقر میگرفت رفتم سمتش هم قد بود حرصم

 یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ کنموینم یمطمئن باش خوددار یبعد چرت و پرت بگ

 بکن یکنیم یهر غلط یهست یک یهه فک کرد-

 گهی+باشه د

 و رفتم سمت در دمیشرتم پوش یس

 ارهیحالتو جا ب تونهیکه م اریسام یبکنم ول یکار تونمیمن نم گهی+حله د
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 بهم دیفرار کنم که رس خواستمیاومد سمتم هول کردم م عیسر نیهمچ

 یبی+آروم باش ب

 نگو اریبهت نگم تو هم به سام یزیچ گهید دمیمن قول م گهیصبر کن لج نکن د یه یه-

 ستمیانقدر مهربون ن شهینکنه،من هم ری+پس مراقب باش پرت به پرم گ

 باشه-

@nstrn_roman 

 

 41پارت#

 مهربونم مثل قبل باهاش گرم گرفتم یلیکه خ ییبرگشتم و از اونجا خالصه

که چون پشتش  شهی. طفلک االن از بو سگ مرده من خفه مششیرفتم پ عیسر دمید ارویسالن که خارج شدم برد از

 نیدر رفت ا میکل خستگ دمید افشویبرگشت ق یسالم دادم فکر کنم زهره ترک شد بدبخت وقت غیبهم بود با ج

رو  اریکه در خونه هم باز شد سام ادسرشو به عالمت تاسف تکون د کننیمثل خودم درک م یضیمر یحسو فقط آدما

منتظره  یباش پر عیسر کمی شهیتو رو به منم ادامه داد:تو هم اگه زحمت نم ایپسر ب یگفت:خوش اومد ایبه برد

 شدیترمه چ زهیمن:خدافظ.. چ

 کنهیخره عادت ملحظه چشماشو بست انگار ناراحت شد بعدم گفت:خوبه بال هی

فرار  عینگاه کردم:تو هم برو کنار رد شم بعدشم سر اریهمه خالصه سالم منم برسون به سام یاخالقاتون کپ قای+رف

 رفتم باال یکردمو با پر

 هم نکردمو شروع کردم غذا خوردن یتو جه ا چیدرو قفل کرد ه نکهیگرسنم بود به ا انقدر

دوش  اطیح میدنبالم بر ادیم میگفت چهارو ن یسگ مرده گرفته بودم دو پر یبو کی یدوش گرفتن نداشتم ول حس

 ادیب یمنتظر موندم پر دمیگرفتمو لباس مناسب که پوش
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 یمتفاوت که از قضا همه گرونن واقعا جا یلباس ها یهمه آزاد نینشدم ا دهیمگه من دزد بهیعج یلیبابا برام خ یا

 شک داره نداره؟

 که... نییپا میرفتیاز پله ها م میاشتاومد دنبالم باهم د یپر

@nwstrn_roman 

 

 42پارت#

که مشغول بگو بخند بودن،منم که فضول چهار  ایو برد اریحواسمو دادم به سام نییپا رفتمیکه از پله ها م همونجور

دستم گرفتم تا خودمو نگهدارم  یسه چهارتا پله اخرو پرت شدم لعنت دویچیچشم بهشون زل زدم که پاهام بهم پ

 دستم درد گرفت یول

 ؟یافتاد هویچرا  شد؟یچ ی:خوبایبرد

 ادیبال سرش م نیا ینگاه کردن به جلوش تمام حواسش به اطرافه برا فضول یبه جا ی:وقتاریسام

 چشمامو گرد کردمو بلند شدم 

 نشد؟ تیزیچ ی:خوبایبرد

 شهیدستم درد گرفت،خوب م کمی+نه فقط 

 اش رفت قهیدق ستیب:اریسام

 بدوو میبر ایب یابله +پر پسره

 هم بعد ما رفت ایبرد میما رفت یوقت

 باال نداختمیابرو م میتراس اون ه یقسمت روبه رو میبر شهی+منییبفرما-بگم زیچ هی+

 دردونه طاهره زیعز گهید گمیم ارتونیبابا آقا سام ی+اهیخب اون ک-
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 میآها،باشه بر-

درخت بزرگ که تاپم داشت  هی دمید اریباحال که از اتاق سام یبه همون جا میدیکه رس میگذشت کیراه بار هی از

 هچ گریو د نجایهم ومدمیبه در م زدهیخونه من بودا س نجایاگه ا یبود لعنت یمصنوع اچهیدر هیاونطرف تر هم 

 هینه نه ممنون -تاپ سوار شو  ایب یپرپرپر یپر ی:پریسوار شم برگشتم سمت پر نکهیسمت تاپ اما قبل ا دمیدو

 یایسوارشو اگه ن ایکه +ولش کن اونو بابا ب خورهیحاال سوار شه تاپو نم یآدم عقده ا شی.   اشنیوقت آقا ناراحت م

 زنمیباهات حرف نم گهید

بود بعد اون من  یذوق کرد دختر خوب یاومد سوار شد هلش دادم کل گهینکرد د عیخب ضا یبه جهنم ول گهیم االن

 پف.. میباهم وارد که شد میبر دیگف با یکه پر کردمیسوارشدمو تازه داشتم حال م
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به راهم ادامه دادم از پله ها که  یگفتم باشه ول یالک میبا هم بر ادیتا ب سمیصدا کرد اونم به من گفت وا ویپر طاهره

 کو؟ یقدمام برگشت سمتم:پس پر ینشسته با صدا ونیزیتلو یکه جلو دمید ارویرفتم باال سام

 گهید کنهیاما اومدم باال بعدا قفل م سمی+طاهره خانم صداش کرد به من گفت وا

 نگا کن لمیف ایآها ب_

 عیگرد شد فج چشااام

 من سگاکردنیبا ا کنهیحال م یلینگام کرد کثافط انگار خ یلذت خاص هی+واقعا.   با 

 چسبهینم ییترسناکه تنها لمیف ایآره ب_

 ها شترهیب جانشیه مینیشب بب ی+ول

 گمشو تو اتاقت برا منم نظر نده یندار اقتیتو ل گهیم بدبخت،االن
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درو روت قفل  گهید یجنبه داشته باش چون سر یول شهیدر اتاقت قفل نم گهید یباشه منم االن کار دارم..راست _

 ....کنمینم

 القییکنه  دیبلده تهد فقط

 مینیبب لمیدنبالت ف امی+حله حله شب م

 ایشیم ریزود جو گ_

 روزام وارد اتاق شدم پنجاه وهشت،پنجاه و نه،شصت نیتوجه به ضدحال ا بدون

کردمو رفتم سمت  میصبح تنظ یقبل رفتن ساعتو برا هیبالخره ساعت ده شد به لباس گشاد تنم نگاه کردم عال ولیا

 یاومد:ا اریسام یحرص یدوباره در زدم صدا شمینم الیخیمن ب ینه گولم زده ولنداد نک یدر زدم جواب اریاتاق سام

 دوباره در زدم    ه؟یبابا ک

 گهیکالم بنال د هی یمگه مرض دار_

 ازاندازه خواستم دوباره در بزنم که در باز شد شیب یلیادبن خ یب یلیپسرا خ نیا

 ؟ یدیچرا جواب نم هیک گمیم یه یشنوینم یمگه کر_

 ممممیه
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 گهید مینیبب لمیف میبر ای+اومم،ب

خودمون  نیترسناکو گذاشت ب لمیف ید یس ونیزیبعدشم رفت سمت تلو ختیچشم غره رفت که کرکو پرم ر هی

 برم تونمیهم نم ییماه تنها تا دستشو هیترسناک ندارم اگه نگاهم کنم تا  لمیف دنیبمونه من اصال جرئت  د
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 کنهیم فایا ویسرت نقش چ یال رومثال ش_

 رو شونه هام  فتادیواقع شالم داشت م در

رو مبل سه  اریبا سام شدیوسطاش داشت ترسناک م یترسناک نبود ول لشیشروع شد اوا لمیانداختم باال.ف شونمو

 رفتیصحنه بود دختره داشت م هیهم سمت راست و وسط لم داده بود  اریمن سمت چپ بود سام مینفره نشسته بود

 هیزنه برگشت   یدفعه ا هیبرسه بهش که  رهزنه،زنه هم پشتش به دختره بود،سه چهار قدم مونده بود دخت هیسمت 

تو  ف،حاالیقابل توص ریوحشتناک بود غ یلیگرفتمو فشار دادم زنه خ دیکه به دستم رس یزیچ نیاول دمویکش نیه

 دمویکش گهید نیه هی دادیدستمو فشار م ییییچ دادیبودمش دستمو فشار م که گرفته یزیچ ریواگ ریهاگ نیا

چشمامو  یحاال چطور یییوا اریسام ینفر لعنت هیشدم عقبو پرت شدم بغل  دهیکه کش  کنمبلند شدم که فرار  عیسر

 باز کنم

چشمامو باز  عیخوش گذشته سر یبلند ش یخوایحاال هم نم مینیترسناک بب لمیف یگیچرا م یتو که جرئت ندار_

دوباره  ونیزیاز تلو یغیج یبدم بلند شم که با صدا یسوت نکهیاومدم قبل ا یهم بود سر یکردم سرامون روبه رو

 یدیترسناک تو شب م لمیف شنهادیپ ییخب تو که انقدر ترسو _کلمو چسپوندم به شونش که قهقه اش رفت هوا

 یآخه وا

 خنده ریزد ز دوباره

 جملرو  هرر نیهم کنهیتا فردا تکرار م حاال

 اوردمیخودم ن یپروام به رو یلیکه خ ییاز اونجا رونیبغلش اومدم ب از

 مینیبب لموی+خب ادامه ف

 نگاه کرد ونیزیخنده کلشو تکون دادو به تلو با

 خاموش کرد اریرو سام یو یخاک تو گورمم کن.ت یکه تموم شد ساعت دوازده بود ا لمیف

 پشتش راه افتادم عیسمت اتاقش که سر رفتیم داشت
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 45پارت#

رفت  اریسام دهیجنبه گوش م یکه به حرف من ب رهیبگ اریرم،سامیو چهار ساعته نگ ستیحناق ب یا ترسمیم خب

در اتاقو باز کردم  قهیبعد چند دق کننیدرکم م ایسر هی ترسمیبرم م تونمیخب نم سادمیمجسمه وا هیاتاقش منم شب

هوا  دمیدو متر پر اریدر اتاق سام یکه با صدا بودچراغو خاموش کرده بودم حواسم به اتاق  یبود لعنت کیتار کیتار

 ابروشو داد باال هیبرگشتم نگام کردو  عیسر

 ؟یسادیوا نجایا ؟چرایبخواب یتو هنوز نرفت_

خاک تو گورم کنن تا االن داشتم از  یکلیخوش ه میدیهمف یپیخوش ت میدیبابا فهم رونیب رفتیداشت م نکهیا مثل

 گمیحاال دارم چرتو پرت م زدمیترس له له م

 بخوابم رمیاالن م یچی+ه

 گهیخب برو د_بود سادهیهنوز وا اریبرگشتم سمت اتاق سام مردد

دستم  یدفعه ا هیقصد رفتن  ارینه من قصد وارد شدن به اتاقو داشتم نه سام یگذشت ول کمی رهیچرا نم نیدرد ا یا

 بهم انداخت هانهینگاه عاقل اندر سف هیچراغو روشن کرد و  میوارد اتاق شد اریشدو با سام دهیکش

 خب خانم شجاع برو بخواب_

رو  دمیو مالفه رو هم کش دمینگم رفتم رو تخت دراز کش یزیگرفتم چ جهینت رهیم زارهیم گمیم یچ هیاالن  گفتم

 شد شیتوالت نشستو مشغول ور رفتن با گوش زیم یچراغم خاموش کردو رو صندل درو که بست اریسام

 رمیتا خوابت ببره بعد م نجامیمن ا_

سرشو  هیطفلک ارتروز گردن نگرفت از اونموقع تو گوش نیا بردیمن خوابم نم یگذشت ول یساعت هیبابا مهربون   نه

 دادو نشست هیتک واریبره اومد سمت تخت،به د خوادینکنه م یآورد وا

 رونیبرم ب خواستمیسرم م ریمن خ گهیبخواب د_

 برو . یبر یخوایگفتم:خب اگه م عیسر رهیجو نگ رهیآدمو سگ بگ گمیم



 چشمانت آرزوست

 
62 

 

 .    یکنیقبض روح م رونیپام از در بزارم ب دونمیم یجو بد خوادیدر ضمن نم یحسش ن گهیاالن د_

 گفتم واشی یبروبابا هیش،یا

 دمیشن_

 بدم یچ زهیحاال بهت جا ییعمو کالیبار

  زاشتمیشبا برا خودم آهنگ م شهیگذشت خونه که بودم هم قهیدق چند

 خوابم ببره یآهنگ بزار تیبا گوش شهی+م

 نه داد باال یبه معن ابروهاشو

 شدنم به شدت رفته باال عیحجم ضا هومم
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 گهی+خب لطفا بزار ددمیخواب اریبه سام رو

 یساکت ش نکهیا یفقط برا_

 خودخواه یپسر الکچر کنهیقبول م عیلبخند زدمو چشمامو بستم خواسته هامو چه سر هی

 ستمیشبا که ن نیتو ا ری*شبت بخ

 سمیبا فکر اون من با چشم خ بخواب

 ادتویبه  شهیشبام صبح م تموم

 *ریشبت بخ-*امو بند
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 همه بغضو کم کنه نیبه دادم برسه ا نیبگ

 دو روز منو فراموشم کنه یکی نیغم بگ به

 قرارته یب یلیشب و روز خ نجایا یکی

گذاشته بود رو پاشو  شویخودشم گوش نهیخورده دپسرده همه اهنگاش غمگ یزیچ یکنم بدبخت شکست عشق فکر

 چشماشم بسته بود واریداده بود به د هیسرشو تک

داشت تازه به  یاخه احمق االن چه ربط زده بدان عاشق شده هیتک یبر درخت یجوان یدیگفتن اگر د میاز قد خب

 خوابم برد یک دونمیپتو و نم ریداده با حرص سرمو کردم ز هیتک وارید

مسخره اشو قطع کنم هنوز  یبسته خود به خود تو جام نشستم بلند شدم که صدا یزنگ ساعت با چشما یبا صدا 

 قدم رفته نرفته هی

که کتلت نشم تو همون حالت سرمو  نیکرد و چشام خود به خود باز شد دستامو گذاشتم رو زم ریگ یچ هیبه  پام

باال بود که شانس اوردم نخوردم بهش به کمک  کمیزانوش  هی دهیخواب نجایاحمق چرا ا نیا اریبرگشتوندم سمت سام

 دستامو پاهام برگشتم عقب که

خوابم  نجایمن ا_بلند شد عیمن خورد بچم هنگ کرد سرچشماشو باز کرد چشمش که به  یزنگ خورد ال شیگوش

پام کردم   یبا شلوار مشک یتاپ صورت هیرفت  اری.سرمو تکون دادم که سامنیتو هم برو تمر رمیبرد که من دارم م

 که.... ودمکردم خودم آماده شدم تا برم سالن رو پله ها ب یموهامو که دم اسب
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 دمید طاهررو

تو هم برو اتاقت.        پوفف شانس  ادیحالش خوب نبود امروز نم تیسالم دخترم اومدم بگم مرب-+سالم طاهره جون

 نمیبیاستخرشونو م رمیحاال که حوصلم سر رفته م
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 یقبال از پر نییباال که طاهره رفت. با سرعت تمام رفتم پا دمیرفتم سمت باال قشنگ رس ی+باشه من رفتم.  الک

استخر بزرگ بود با   هیاوها   نییبه استخر راهرو رو که رفتم از چندتا پله رفتم پا رسهیبودم کدوم راه م دهیپرس

بودم تا عمقشو  کیو به استخر نزد کردمیم یلداشتم فضو ینطوریداشت المصب هم یچ یخشک هم ،سنایجکوز

 ومدینم یکس یصداچون جزخودش  زدیداشت با تلفن حرف م نکهیاومد مثل ا اریسام یبفهمم صدا

 سمت راست سمت چپ دمیدویم یشدم رسما بدبخت شدم هل کرده بودم ه بدبخت

آب  یو ه ومدیکه شنا بلد نبودم اشکم داشت در م ییخوردو پرت شدم تو آب،از اونجا زیپام ل ریواگ ریهاگ نیا تو

 دیهم اومد تو ابو بعد منو گرفتو کش گهید یکیکه که احساس کردم  ومدیتو دهنم کم کم نفسم داشت بند م رفتیم

نجاتم داد سرمو بلند کردم خون تو بدنم  یکردم ک هبعد سرف دمویکش قینفس عم هی رونیباال سرم که از آب رفت ب

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا قایبود باداد شروع کرد حرف زدن:تو دق اریزد سام خی

 حال بهش نگا کردم یب

به درک اگه  نجاید آخه المصب اومدنت به ا یهااا،انقدر زبون نفهم یکنیم یغلط چه نجایتو ا گمیاحمق م یمگه کر_

گفتم:اگه تو  نشویبه س دمیاعصابم خورد شد با کف دست کوب کردنیجمع م نجاینعشتو از ا دیکه با ومدمینم

 هم من یشدیمهم تو راحت  مردمیم یدادیتو آب،خب نجاتم نم فتادمینم یومدینم

 که یمجبور نبود یدادیخب نجات نم دادمینم دادم،نجاتتینجاتت نم گهیم یه

 که مجبور نبود نجاتت بدم_

 +آره

 مجبور نبودم یگیراست م_

 .....یدفعه ا هی
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بودم دست و پا زدن باعث  دهیدستاشو از دورم باز کرد دوباره افتادم تو آب دستو پا هم نزدم چون شن یدفعه ا هی

باال از لبخ استخر هلم داد باال و خودشم  دمیکه کش شدمیواقعا داشتم خفه م یسر نیآب ا ریز یببشتر بر شهیم

اومد سمتم بلندم  ستیتنش ن راهنیچرا پ نینگاه کردم کالفه بود حق داشت ا اریبه سام قیاومد بعد چندتا نفس عم

سمت خودش:مراقب باش هلش دادم  دمیگرفتمو کش اریبخورم که سام زیبود ل کیکه نزد میکرد چند قدم رفت

 دیسمت اتاقم که دستمو گرفتو کش رفتمیباال داشتم م میاز پله ها که رفت میعقب+باشه مراقبم و ادامه راهو باهم رفت

 سمت اتاق خودش

 کجاا؟ یه ی+ه

 ایدور سواحل آنتال هی_

 +هههه بامزززه

رفت  کنهیم یداره چه غلط نیدر و داخلش شد حموم بود ا هیسمت  دیدرو بستو دوباره منو کش میوارد اتاق که شد 

 دیابو درست کرد دوباره دست منو کش ریسمت دوشو ش

آب داغ تر  یدفعه ا هیآب گرم بود  شیدوش آخ ریشدم ز دهیکش شدیبسته م یبگم ه یچ هی کردمیدهنمو باز م یه

 رمیگ یبا آب داغ که نم رمیگیشد درسته با آب گرم دوش م

کمرمو سفت گرفته بود کم مونده بود فرار کنم که رفتم تو بغلش  اریفرار کنم اما سام خواستمیم کردمویوول م وول

سو  نیتاپ تو بغل ا هیشرتمم در آورده بودم االن با  ی. سمیدوش رسما تو حلق هم بود ریخودشم اومده بود ز

 استفاده گر بودم خودشم که لخت بود

 برم خوامیسوختم م یکنیم کاری+چ

 آب؟ یفقط داغ یسوزیم یتو از چ سوزمیمنم دارم م_

 بسوزم ی+بروبابا،پس قراره از چ

 کنهیچرا چرت و پرت سر هم م ین معلوم

 خب ؟ رونیب یایم یریگیآدم دوش م نیتو هم ع رونیب رمیمن االن م نیسسس،ببیآورد دم گوشم:ه سرشو

  رفتمیگیاتاق خودم دوش م رفتمی+خب م
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 دیچکیآب م شیشونیبود رو پ ختهیر شییطال یوهاآورد باال م سرشو

 یینجایحاال که ا_

 یدار یدستش رفت سمت شلوارش من:ه میسادیمن وا یرو به رو قایولم کردو رفت سمت حوله کنار حوله و دق بعد

 یکنیم کاریچ

 رومو بر گشتوندم عیتوجه به من کش شلوارشو باز کرد سر یب

 یکنیم کاریچ یدار یچ یعنیکارا  نیا ی+ه

 حولمو بپوشم ارمیلباسامو در ب خوامیم یبه خنگ یخودتو زد ای یخنگ_

 تر برو عیگفتم جهنمو بلند تر ادامه دادم:سر اروم
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 49پارت#

 در اومد چند لحظه منتظر موندم یصدا

 برگردم خوامیبگوهااا م یاگه نرفت ی+رفت

رفته بود رفتم سمت درو قفلش کردم  شیچشممو باز کرد اخ هی یبسته برگشتم ال یبا چشما ادینم ییصدا دمید

که مشخص بود  یحوله قد هیحوله نبود که ماشاا...  هیدوش گرفتم رفتم سمت حوله ها  عیلباسامو در آوردم و سر

از  دمیچیبودم من حولرو که دور موهام پ یک یحوله سر هم برداشتم پرو هیکمرشم سفت سفت کردم  دمیتازس پوش

 بود،شونمو باال انداختم و رفتم سمت در سیبود موهاشم که خ دهیرو تختش خواب اریارج شدم ساماتاق خ

 اریبه در همانا،سام دنمیعقب برگشتنم همانا چسب گه،برگشتمیدوبار د گهیبار د هیکردم،بازنشد  نییباال پا ررویدستگ

 گفت:کجاا؟ یابروشو داد باال با خواب آلودگ هیداد به در البته فقط دست راستش  هیبود دستشو تک سادهیپشتم وا

 بدون فکر شروع کردم به صحبت کردن باز
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با حوله تو  یمجبورم کن یخوایحموم،حاال هم م نجایا میبرم اتاقم لباس بپوشم،اول که به زور اورد خوامیم دای+ببخش

 خونه راه برم

 اخم کرد کمی

 یا حوله بچرخب ادیدوما نه که بدت م یاستخر فضول یاوال تو رفت_

 راجع بهم کنهیم یفکر نیزدم که همچ یکردم مگه چه حرکت هنگ

 دونس... یکیخراب دورت  یزدم که تو منو با دخترا یچه حرکت دونمیمن نم نی+بب 

در آورد  دویکل بشویداره دستشو کرد تو ج میدستشو گذاشت رو دهنم تحمل جواب نداره فکر کنم مشکل روان هوی

 د دستشو از رو دهنم برداشتقفل درو که باز کر

 یدیکه تا حاال د یخراب یادامه حرفمو بگم آره اون دخترا ی+چرا نزاشت

 حرف بزنم یزاریبسه.            +خب چرا نم_

 خفه شو یعنیخفه شو _

 که خودش از بازووم گرفت نیزم خوردمیداشتم م رونیدرو باز کردو پرتم کرد ب بعد

 .....نطی+چرا ا

 نگو فقط برو یچی،ه سسسیه_
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 50پارت#

کنم  کاریحاال تا شب چ نیاز ا نمیخب ا دمیاتاقشم محکم بست منم وارد اتاقم شدم درو قفل کردم  لباسامو پوش در

 رونینصف روزو با ساغر ب میو اصل زندگ دادمیآهنگ گوش م ای کردمیم یباز میگ ایقبال که خونمون بودم همش 
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ساغرشون از خونشون که درست کنار خونه ما  نکهیا تا.. گهید یجا یگرفته تا کل ابونیو خ یزشهربا دویبودم از خر

 از دوران دانشگاه دوست بودن گهیبرن ،باباهامون و مامانامون با هم د راتیتعم یمدت برا هیبود،

 فرمام کردن فیتشر نجایا اریسام یفایروز بعدم که ناهار خونه ساغرشون دعوت بودم رف چند

از باباشو و داداش  نیچشم رنگ الیسبز کال فام دهیکش یدختره الغر اندام و قد صدو شصتو هشته با چشما هی ساغر

به جز  نیخانواده ما هم همه چشم قهوه ا هیفقط مامانش چشم مشک نیهمه چشم رنگ کشیبزرگش تا خواهر کوچ

 رونیجرئتم ندارم برم ب کنم کاریبود چ ازدهیولش کن تازه ساعت  شیا هیکه چشماش عسل امیت

 در از رو تخت بلند شدم یصدا با

 داخل دیی+بفرما

 ازش گرفتم+بههه دستتون درد نکنه وینیغذا اومد داخل س ینیبا س طاهره

واقعا توقع نداشتم اگه  گهید یجا یریم یکنیاتاق بعد فرار م رمیم یگفت یالک یدیدختر خجالت بکش منو صبح د-

 کردیداد اخر من دخالت کردم وگرنه ول نم ریگ یچقدر به پر اریسام یبدون

 ارمیمنه،بزار اومد دنبالم از دلش در م ریبابا همش تقص ی+واقعا،ا

 یشدیتو استخر خفه م یداشت دمیول کن شن نارویا حاال

بهش نگاه  یچشم ریکه به وجود آورده هم گفته ز میعفت یمناف یگلوم نکنه از اون صحنه ها دیسوپ پر یدفعه ا هی

 کردم

 به شما گفت؟ ی+ک

 یشدیخفه م یکه داشت دهیاستخر تو رو د رفتهیگفت داشته م کردیغر غر م یوقت اریسام-

 آها گفتم بعد غذا طاهره رفت هی
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 51پارت#

 نجاسینداره هر روز خدا ا یمگه خونه زندگ نیشد وا ا ادهیازش پ ایاومد داخل برد دیسف bmwهیسمت پنجره  رفتم

بهش سالم دادم اما آروم جوابمو داد چه  یاومد با انرژ یشدو پر میساعت چهار و ن یجفنگ باز یبعد کل بالخره

 دارم تو راهرو محکم بغلش کردم مییرو

گوش اصال به تو ربط نداشت که طاهره بهم گفت من  هیقض هیمنطق ریغ یلیشما هم خ یآقا گه،تازهید دیببخش ی+پر

 منه ریندادم پس تقص

 گهیم اریداشتم که آقا سام یریتقص هیباشم شما رو ببخشم،حتما  یخانم من ک هیچه حرف نیا-

 م؟یبا هم کفن کن ارویسام

 سرور ماست آره نیآقا ام یپر هیباشم چ یصدا کن در ضمن من ک یمنو مثل قبل تان هیحرفا چ نی+ا

 اوردم که بخنده اما.. خوادیاز نگهبانارو که خاطرشو م یکی نیام اسم

 تا وقتتون تموم نشده  میبر نیایحد خودمو بدونم شما هم ب دینه خانم من با-

 اتاقم رمیتو هم برو خودم م امینم جایگفتم:اصال من ه تیعصبان با

 اما خانم-

 برو منم رفتم یبابا پر ی+خانومو.... ا

 هی رونیهم از اتاقش اومد ب اریدر اتاقمو باز کردم سام هنکیرفت هم دمیفهم یپر یپا یاتاقم از صدا رفتمیم داشتم

 ابروشو داد باال آدم پرو

 دنبالت آره؟ ومدین ینکنه پر یباش رونیاالن ب دیمگه تو نبا_

 یبهش چ ستمیکه من مثل تو سنگدل ن فیدوستامو تحمل کن،ح هیناراحت تونمیمن نرفتم چون نم یاومد ول ری+نخ

 یگفت
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که  نمیبینم یواقع تورو در حد ترسم،دریکه ازت م ستین لیدل نیبه ا گمیبهت نم یچیه یزبون نفهم ه نیبب_

 باهات جروبحث کنم،پس تو هم دهنتو ببندو حدتو بدون

به  یچه ربط هیقض نیا نهیحد خودمو بدونم منطق تو ا دیبا گهیم یکه ه یگفت نویهم می+حدمو بدونم هه البد به پر

 یکنیتموم مسر اون  ویداره که همه چ یپر

اخراجش کردم  یپرو شده وقت یلیخ می،پریدینداره فهم یربط چیو به تو هم ه نهیمن ا هیزندگ نهیاره منطق من ا_

 ادیحالش جا م

 @nwstrn_roman 

 

 52پارت#

 !!رمیم نجایمنم از ا یاخراج کن وی+ااا نه بابا،اگه پر

 برام سوال شد؟ ؟یبر نجایاز ا یخوایم یااا نه بابا،اونوقت شماچجور_

 راحت تره میلیخ کنمیم یاز خونت برم که خود کش ستین ازی+حتما ن

 زدیداد م ویکه خر خودت ارمینگاه سام کردمیچرتو پرت سرهم م ارمیکم ن نکهیا یبرا حاال

 کنارم ردشد از

 یبکن خوادیدلت م یهر غلط یدارم تو هم راحت یپر یمن برا_

 گفتیرنگشون کنم که مامانم م خواستمیبود م ییتو اتاقو با حرص شالمو در آوردم موهام خرما نا،رفتمیبب ویعوض اااا

 کردیتکرار م ارویمن عاشق رنگ موهاتم،بعدشم حرف سام

گذشته  یساعت کیاخراج نکنه  ویخدا کنه پر هیبابا چه زندگ یبکن،ا یبکن یخوایم یبا موهات هر غلط یکرد شوهر

نقش پشتش افتاد که  زیبارش کنم چشمم به دختر ر یچ هیا حرص نگاش کردم تا خواستم بود که در محکم بازشد ب

نگاه  اریبه سام ی،با کنجکاو دمیبود فهم شبلندش که دورش پخ یکامال محو شده بود منم از موها اریپشت سام
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اه اصال خوشم  یپسندینامزدمه م زمیعز یایبگه تان اریفرض کن االن سام دمیکنارو دختررو کامل د دیکردم که کش

 ومدین

 :سالمدختره

 سالم شما؟ کی+عل

 نگاه کرد اریسام به

 رفت ی:پراریسام

 ؟یبرگشتم سمتش من:چ عیسر

 کنهیپر م ویپر یبه بعد جا نیاز ا دیمروار_

 که بهت گفتم یهمون راه ای چکسیه ای یپر ایندارم،اما  یخانم کار دیمن به مروار نی+بب

 کنمیچرتو پرتاتو باور م یدنه بابا،تو واقعا فکر کر_

 اشاره کرد بره دیحرف بزنم به مروار نکهیا قبل
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 کنمیکسام همه کار م نیتر زیعز یبرا دونه،منیم یکردم،ک یمن تا حاالشم خودکش دیشا یباور کن دی+آره با

 اونوقت نمونش،ثابت کن_

تصادف کرده بودو تو کما  امیکه ت یهارو نشونش دادم  ،زمان یدگیبر یدست چپمو دادم باال جا نیآست یماتل بدون

بود که به  شیدوسال پ یکیکردم حدود  یبهش خودکش یکرده بودن منم از شدت وابستگ دیبود همه دکترا قطع ام

 نجاتم داد دویقول بابام به موقع رس
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هاش  هیبخ یجا یهم نشون داد لعنتپوزخند باز کرد مچ دست چپشو ب هینگاه کرد اول چشماشو بستو بعد با  یوقت

 بد مونده بود یلیخ

 شدن  میها ترم یسر هی_

 کرده یکار نیچرا همچ یعنیسوسول  پسرک

 +دکترت بد بوده چرا انقدر مشخصه

 بوده قیعم یلیبد نبوده زخمم خ ،دکترمیلیهه آره مشخصه خ_

 نیمیکه قد نای+تازه ا

 که همسن تو بودم یدرست زمان تهیآره مال زمان جاهل_

جت اوردم باال کل  نیمنظورش سرمو ع دنیکه با فهم کردمیم هیبودو داشتم حرفشو تجز نییناراحت پا سرم

 دیخندیصورتش م

 جاهل ی+االن به من گفت

 یزنیکه براش رگ م یدوس دار یلیخ امویحتما ت یستیهم جاهل ن یلیالبته تو خ_

 ؟یدونیتعجب+تو از کجا م بازم

کن درکش  یداشته،سع ادیسخت ز ینکن روزا تشی،اذیسازیم دیبعد با مروار هی نیول کن از ا نارویگه،ایخب د_

 یبکن یکار هیبراش  یبتون غاتیج غیبا ج نجاسیکه ا یمدت دوارمیام هیدختر ساکت یکن

 فرهنگ یدرصدم شعور نداره ب هی

 ی+اما پر

 باال رفتیداشت م یادیروت ز گه،آخهیجا د هی کنه،فرستادمشیکار م نجایچند ساله ا_

 اخراج نشده یشکر که پر شیآخ رونیخدا شفات بده بهم انداخت رفت ب گهینگاه که م هیلبخند نگاش کردم که  با
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 54پارت#

 باز شد شانس آوردم جلو تر نبودم وگرنه شته شده بودم  یدفعه ا هیدر چنان  رونیب رفتمیداشتم م یوقت صبح

 که پشت در بود نگاه کردم خب اونم اومده سر کار دیمروار به

 ؟یبکن یکار نیبا من همچ ادیم ا،دلتیبود لهم کن کیدختر نزد یی+ه

 خانم حواسم نبود در بزنم صبحونتونو براتون آوردم دیببخش-

رفت  دیمروار یوقت اطیح میدنبالم بر ایب میفقط هر روز ساعت چهارو ن خورمیکال نم خورمیصبحونه نم یول ی+مرس

رفت سمت اتاق  دمید یدوباره اومد از کنارش رد شدم ول دیمروار رونیبرگشتم کش مو مو برداشتم از در که رفتم ب

طاهره که  دنین.. شم با د  فتمویبود ب کینزد دیمروار غیج یتوجه ادامه دادم رو پله ها بودم که با صدا یب اریسام

بود ماسک رو صورتش بود اوها موهاش قرمز  سادهیوا اریدختره دم اتاق سام هیار بغلم رد شدو رفت منم رفتم  عیسر

 بود

 یدیکش غیدخترم چرا ج شدی:چطاهره

 )با دست به دختره اشاره کرد( دمید شونویا یگفت:راستش..وقت یبا حالت زار دیمروار

 هیزیچ یفکر کردم جن دمیترس یلیلحظه خ هی

خوب  یلیخ ولیا ولیا دنیشروع کردم خند نیشد منم نشستم رو زم چشمام گشاد دیحرف مروار دنیبا شن دختره

نخندم چشمم به  ومدمیم یرمان سو تفاهمه،ه نییاصل شما گسید زیچ هیتجربه  یبود تو رمانا خونده بودما ول

پوزخند زد  هیصورت دختره مات شد اونم  رونگام  اریسام یکه با صدا گرفتیخندم م شتریب فتادیم دیدختره و مروار

 یریکبیزهرمار دختره ا

 پاشو برو سالن ینشست نجایچقدر سرو صداس تو چرا ا نجای:چخبره ااریسام
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چشاش قد  هیصدم ثان کیشد در  دهیبعدم دختره کش دیچشمش از من به طاهره و مروار  دیپله ها که رس یباال به

 خندم؟یچرا م یدیرد شم گفتم:فهم خواستمیشد به زور خودمو جمع و جور کردم برم سالن از کنارش که م ینلبک

 آروم گفت:فقط برو
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بودم در تالش بودم درو باز کنم مه  سادهیوا دهیدر خم یداخل جلو رفتمیکالس تموم شد داشتم هلکو هلک م میتا

 یبود لعنت دهیگاو در باز کرد سرمو بلند کردم فحش بدم که چشم تو چشم دختره شدم خط چشم کش نهویع یکی

 نهویدر رفتم کنار تا بره که ع یاز جلو ادوس داره ه یلیفکر کنم قرمز خ ارمیدر ب نهیقر تونستمیوقت نم جیه

 شده یچ نمیبهمو رفت ملت اعصاب مصاب ندارنا برم بب دیکوب یکیگوسفند 

 که شدم صدامو انداختم رو کلم وارد

 دیمروار دید،مرواری+مروار

 چه خبرته_

 بله خانم-

 باال دمیو دستشو گرفتمو با خودم کش دیزدمو رفتم سمت مروار اریبه سام ختیلبخند بدر هی

 میاتاق شد وارد

 کن فی+خب بدو بدو تعر

 ویچ-

 زنهیم یخودشو به خنگ ای خنگه

 شدیمن رفتم چ یوقت گمی+دختر صبحو م
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کنه  کاریبخنده،خجالت بکشه چ دونستیدختره طفلک نم دنیبا د اریسام نیآها دختر ترسناکه شما که رفت-

خوبه با  دشیبچه د یآورد افهیق نیدختررو با ا نیکه طاهره خانم گفت واال پسرم ا هیسرو صداها چ نیکه ا دیپرس

 خرف... ریدختره گفت: ببند دهنتو پ هویسکته نکرد  افشیق نیا

خشتکتو  یبگ یزیمن چ یبه اشناها گهیبار د هیداد زد:خفه شو دختره احمق، یعصبان اریخواست ادامه بده سام ات

جمع کن از خونه  لتویحاال هم وسا دمیند افتویق شبیچطور د دونمیگفت نم نکهیادامش ا الیخیب کرویت هی نیحاال ا

گفت:از  شدیرد م اریخانم داشت از کنار سام طاهره یوقت یراست یجمع کنه واا لشویمن گمشو دختره هم رفت وسا

 که نگو دمیانقدر خند گمینه لولو برا خودت م اریهلو ب یاریب میکس یبه بعد اگه خواست نیا

 +مگه اونموقع نگفت بره چرا االن رفت

 ارمیمن برم غذاتو ب یتا حاال،راست کردهیجمع م لشویچرا به گفته خودش داشته وسا-

 یایتا ب رمیبگ یا قهیدوش پنج د هی رمیمنم م+اخ آره گرسنمه 

 رفت منم رفتم حموم یوقت

@nwstrn_roman 

 

 56پارت#

 کامل بخورم دیاشتهام نکش یغذا خوردم ول کمیتخت بود  یحموم که اومدم غذا رو از

 زویغذارو گذاشتم رو م ینیچه مرگمه س دونستمیخودم م کردیخسته بودم همه جام درد م یلیچهار بود خ ساعت

معدم  اتیکل محتو کردمیاحساس م یوا دمیچیخوبه قبال از طاهره گرفته بودم پتورو دورم پ دمیرو تخت دراز کش

هم راه خودشونو  هیبق ختیقطره اشکم که ر نیبد بود.اول یلیتو دهنم .خ ادیکه خورده بودم داره م ییذره غذا هیاون 

چرا امروز دردش دوبرابر شده داشتم  یراه رفتن نداشتم لعنتکردن پتو رو محکم تر به خودم فشار دادم توان  دایپ

جواب بدم  خواستمیحاال که من توان حرف زدن ندارم همه برام با ادب شدن م ایدر زدن اومد ب یکه صدا زدمیزار م

 ارمیاگه دهنمو باز کن باال م کردمیم ساساح یول
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 اومدم تو  یدیچرا جواب نم ایتان میبر ایب ایخانم،تان ای:تاندیمروار

 آخه هوی شدیحالتون که خوب بود چ شدهیاومد جلو:چ عیهنگ کرد سر دیمه د افمویباز کرد ق درو

بود  اریپا اومد سرمو بلند کردم سام یشانس مارو به جا کمک فرار کرد صدا ایسمت در ب دینگاه کرد بعد دو افمیق به

 بود نکنه نگرانم شده شیسرشم تو گوش

 اطیح نینرفت دی:چرا با مرواراریسام

  شیبود نگران یتوهم قشنگ ههه

اونم سرش تو  کردمینگاش م ینجوریدوباره سر جام نشستم هم دیکه دلم کش یریاز جام بلند شم اما با ت خواستم

برگشته بود سمت در به طاهره  دهیهنوز منو ند جهیکه گ ارمیسام نیطاهره با سروصدا وارد شد ا هویبود  شیگوش

 کردینگاه م

 یشد ینجورینکن دخترم چرا ا هیگر دهی:چرا انقدر رنگت پرطاهره

 ابروشو داد باال هی دیبالخره منو د یبرگشت سمتم لعنت اریسام

 :چت شده؟اریسام

 شمیخودم خوب م یچیحرف زدم که طاهره بشنوه+ه یآروم یاه با صدا یمرس

@nwstrn_roman 

 

 57پارت#

کن پسرم حالش  یکار هی اریسام یچیپیکه برا خودت نسخه م یرمگه تو دکت شمیخودم خوب م یچ یعنی:طاهره

 بده

 دکتر زنمی:باشه االن زنگ ماریسام
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 زنگ بزنه انینکنه االن به اون ک یییچ

 +به دوستت زنگ نزن

فرستاد برن  دویاومد داخل طاهره و مروار قهیبعد چند دق رونیگذاشت رو گوششو رفت ب شویتوجه بهم گوش بدون

 رفت لب پنجره اریاومد سام نیماش یاصرارو تکرار رفت صدا یداشتن طاهره هم بعد کل یچون مرخص

 داره ها دیپنجره اتاقت به همه جا قشنگ د مایبالخره اومد،خودمون_

:کجات درد دیپرس نایمسن برگشت بعد سالمو ا بایخانوم تقر هیبا  قهیبعد چند دق رونویجواب بدم که رفت ب خواستم

 کنهیم

 منتظر باشه  رونیب کمیانداختم که دکتر رو بهش گفت  اریمعذب به سامنگاه  هی

 شدهیخب،چ-

 انسیماه ی+دردا

 نیایتر ب عیانقدرپشت تلفن شلوغ کرد گفت حالش افتضاحه اله بله سر اریآها اونوقت چرا آقا سام-

 شده شتریب یلیدرد داشتم اما االن خ شهیراستش هم دونمی+واقعا،نم

 یهم دار یکم خون-

 نهی+بله قبال هم دکتر رفتم بهم گفت بخاطر هم

 رهیبگ یچ اریسام گمیاالن م کنمیخودم درستش م-

 شرفم رفت کف پام یافتاد بهش بگم بهش نگه لعنت ادمی رونیرفت ب تا

 کردیم یبهش گفته به زور سع ویبببله همه چ دمیافتاد فهم اریبا هم وارد شدم چشمم که به سام قهیده دق بعد

 گهید هیعیاتفاق طب هینه آخه خنده داره  خندهیم یه دمیلپ چپش فهم یاون چال المصب رو یم از رونخنده من

خجالت بکشم مثال دکتره برام سرم وصل  دیبا النانداخت باال و کج خند زد خاک تو سرم ا هیچ یدوتا ابروشو به معن

 کرد
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 ساعت بعد* کی*

 هنوز تو اتاق بود اریسام یکرد و رفت ول یبهتر شده بودم دکتر که خدافط یلیکه تموم شد خ سرمم

@nwstrn_roman 

 

 58پارت#

بار سرمو آوردم باال  هیهم  ونیبار ش هیمرگ  گهیباال،درک د اوردمیافتاده بود خجالت بکشم سرمو نم ادمیتازه  منم

 یودیابروشو انداخت باال و با خنده گفت:پس پر هیکرد  ریگ اریخندون سام یچشما یکه نگام تو

 رونشمینزاکتو فحش بدم و ب یب ایح یب شعوریحد گشاد شدو سرمو بر گشتوندم خواستم پسره ب نیتا آخر چشام

 !!ه؟یعاد نکهیگفتم:مثل ا ادیکنم که از حرص ز

 دورمم یادیز یآره خب زنا_

 پسر نیا اسیح یچقدر ب توبه

 نشسته نجایبابا بچه ا یگیم یشرع یزایچ یحرف قشنگ بزن هی نکهیا یبه جا رونیبرو ب ایب یبرو حاج ای+ب

 ادیساله بچه به حساب ب کیو  ستیدختر ب هیاز نظر تو  نکهیمگه ا نمیبینم یبچه ا نجایمن که ا_

 و عوض کردم بحث

 نیکه خوب شم نرم تمر یتا زمان شهی+م

 چند روزه_

 تم پنج روزآخه انقدر رک،با خجالت گف کثافط

 اتاق کار ایتو اتاقمم  ایحالت بد شد من  رمیباشه من دارم م_

 +باشه
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 *شش روز بعد*

 یکه صدا نییپا رفتمیداشتم از پله ها م وهوراایفقط هشت روز مونده که آزاد شم  یآماده شدم که برم سالن راست 

که  نییپا رفتمیآروم آروم داشتم م هیک یعنی انیبود نه رضا و ک ایبرد ارویسام یپسر توجهمو جلب کرد نه صدا هی

 اومد اریسام یصدا هویاه چقدر پله ها زود تموم شد پشتمو کردم بهشون که نامحسوس رد شم که   دمیرس

 :بالخره فضول خانم ماهم اومداریسام

 دمیفهم مدیرو خودم د گرویپسر د هینگاه خودشو  یوقت گهیم ویک نمیکنجکاو بر گشتم بب هیبا ک یعنیکردم  تعجب

 با منه

 ابروهامو انداختم باال جفت

 ابیفضول یکرد دامیپ عی+آها اونوقت رادارات فعال شد که سر

 پسره حرف زد:درست حرف بزن یکی اون

 سمتش:با تو حرف زدم؟ برگشتم

 یحرف بزن ینجوریا اریبا سام یحق ندار یول یبا من حرف نزد ری:نخپسره

 انگار بچه س گهیم یجور هی

 نگاه به سر تا پاش کردم(تو.. هیکه باس جواب بده نه) گسید یکیصحبت من  اد،طرفیکنار باد ب چی+بپ

 کنمیم تیسمتمو گفت:حال ادیشد بلند شد ب یعصبان نکهیا مثل

 میخفه شد اریسام یافتاد سمتم که با صدا راه

 تو هم برو نیسر جات بش ای:بسه،ولش کن بارمان باریسام

 چقدرم پروو هیک ستیافتادم سمت سالن پسره تازه وارد معلوم ن راه

@nwstrn_roman 
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 59پارت#

 عینظرم بد خفنن افتاد سر هیمتر گنده ها که  نیاز ا دونهیکه چشمم به  رونیاز سها از سالن اومد ب یخدافظ بعد

له شم  فتهین یبه زور ازش رفتم باال لعنت شمیسوارشم بشم نشم سوار م دیدرست روش کش هیرفتم سمتش 

 موهام بازه و من هر لحظه... گذرمیم ابونایکه نشسته بودم چشمامو بستمو رفتم تو فکر با سرعت از خ یهنونجور

 کردیبد نگاه م یلیخ اریسام یلعنت رونینشسته بود از حال اومدم ب مایماکس هیهمون تازه وارده که تو  یصدا با

 بارمان:خدافظ اریسام

 بوق رفت هیرسما دکش کرد اونم بعد  اوها

شده بود که  کمیجد سادات حاال چطور فرار کنم نزد ایراه افتاد سمتم  اریکه سام نییپا امیتالش بودم از موتور ب در

 چند قدم رفتم عقب نوییپا دمیپر

 ؟یکنیم یچه غلط یدار_

 دلم خواست هوی+خب سوار موتور شدم 

 یبه من پوزخند نزن شهیدرمون روزت شب نم یلبش کج شد خو درد ب گوشه

 ادیخوشت م_

 تکون دادم کلمو

 خوبه حاال هم برو اتاقت_

 که صداش اومد رفتمیم داشتم

 دختره یه_

 اخم برگشتم سمتش با
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 دنبالت ادیم دیمروار_

 سم دارممنم اسم دارم باور کن اخب  یها یهو یه رسهیبه ما که م یبه اسم صدا کن یتونیهمرو م گهید نی+آها هم

 کنم کاریابروشو انداخت باال:خب االن چ هی

 من خودمو غرق کنم ارهیبره آفتابه ب یکی

 +منم به اسم صدا کن

 مجبور شم نکهیمدت خاص به اسم صدات کنم مگر ا هیندارم تا  یعالقه ا_

 به جهنم به درک به... خب

تازه خودش  نهیخسته و غمگ یلیبود خ اریبهش دقت کرد واقعا انگار حق با سام کمی رونیب میکه اومد دیمروار با

 هیچ هیقض دونهیم

 حالت خوبه دی+مروار

 بله چطور؟-

 یداغون یلیانگار خ تهی+نه منظورم حال روح

 پر اشک شد عیچشماشم سر رمیمیدارم م گهیداغون کارم از داغون بودن گذشته د-

 آروم باش شیدلش نخواد +ه دیکنه چون شا فیازش نخواستم تعر یکردم ول بغلش

 یدیکنم،اجازه م فیتعر خوادیدلم م-

 دلم زیعز ی+هر جور دوست دار

@nwstrn_roman 
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معتاد بوده خودشم  شه،پسرهیپسر م هیپولدار بوده عاشق  یلیقبال خ نکهیگفت از ا یکرد به گفتن از همه چ شروع

.و خانوادش کنهیشب با پسرخ فرار م هیخانوادش اجازه ندادن  یاما خب عشق کورش کرده بوده،گفت وقت دونستهیم

.پسره همون شب که کننیطردش م ستین خترد گهید شهیمشخص م ی.اما به خاطر فرارش نبوده وقتکننیطردش م

ادامه داد که تو  دهیت نمروزم فرص هی یحت کنهیو ولش م کنهیبهش تجاوز م دنیبهش نم یزیخانوادش چ فهمهیم

 نزده  دیو سف اهیکه تا حاال دست به س یمجبور شده بره سرکار اونم دختر ینوزده سالگ

 داشت ریبه نظر من خودشم تقص یحالش داغون بود ول یلیخ

 باش ندتیاالن به فکر خودتو ا کنهیخراب م ندرویگذشته ا یبرا یگذشته عزادار گهید د،گذشتهی+آروم باش مروار

 االن معلوم نبود کجا بودم اصال کردیکمکم نم اریاز کارم مجبور شدم استعفا بدم اگه سام یلیآخه سخته خ-

 شیشناسیار،میسام ی+گفت

 کرد تمیحما یلیاون ماجرا خ م،بعدیبچگ یاره دوستا-

شدم به  دیخونه منم تبع میحرف زدن باهم برگشت کمیفرشته نجات هه بعد  شهیظالم م رسهیبه ما م یهر ک ایب

 سلولم

 دمیموتور شن یده شب بود که صدا ساعت

 یلعنت دمیند یزیچ یرفتم لب پنجره ول عیسر

 ممیدرباره گوش یآهنگ من در آورد هی نییکردم چشم بسته از پله ها برم پا یغر غر حاضر شدمو سع یبا کل صبح

 خوندمیم

 منو جدا کردن ازتون به زور  نایممبرام ا یفالوورام واا یپر محتوام،وا یتلگرام،آخ کاناال یوا ستامینیا ی+وا

چشمامم باز کردم با دهن باز به روبه روم زل زدم آخه  رمیاوج بگ خواستمیهمزمان با آهنگ که م سادمیوا سرجام

با تعجب نگام  اریبودم  رضا و سام یبودم صد درصد در حال فضول یکدوم گور کردمیکه شانس پخش م یزمان

 از خنده سرخ شده بود امام از دست جنس ما دخترا دیمروار و کردنیم

@nwstrn_roman 
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 61پارت#

 زود خودمو جمع و جور کردم یلیخ

 برم فعال دی+سها منتظرمه با

 دمیارومشو شن یکه صدا شدمیرفتن بدجنسا داشتم از کنارش رد م دیمن رضا و مروار قبل

 ممبراش یوا_

 رفتم عینشم سر عیضا شتریب نکهیا یکبود شد از خنده منم برا هیچ قرمز

 دیبا ،حتمایجنبه ا یها انقدر ب یکنیم کاریچ نجایتو ا_اومد سمتم یعصبان اریوارد شدم سام نکهیکالس هم بعد

 ببندنت

استفاده کردم رفتم تو  یمحل یب یعنیحرص درار مردا  شهیدهنمو بستم و از ترفند هم یروان کهیدر اوردم مرت شاخ

نگام کرد انگار ارث باباش که  نیهمچ دمیهم د اریکه سام رمیبگ دیدر اتاقم زده شد رفتم غذارو از مروار یاتاقم وقت

 باباشم دست منه یبابا یچیه

 ستین شتریکه ب یمهره باز هیه،یک نیبرو تو مگه ا یزنیدر م ی:برا چدیتوپ دیمروار روبه

 غذارو گرفتم ینیکه نصف عمرشو هنگه س نمیبه تته پته افتاد ا دیمروار یییعوض

 چشه یبابا معلوم ن نوی+ولش کن ا

 یاومد ری:چرا ددمیبه جا غر غر ازش پرس یاومد دنبالم ول رید قهیمرده پنج دق لیذل دیهم درو بستم آه مروار عیسر

 کارو کن اون کارو کن االنم طاهر خانم مشغولش کرد نیا گفتیم یه زاشتینم اریسام-

 کجا؟_جلومون سبز شد یزیدرخت تبر نیع اریپله ها تموم شد سام نکهیآها اکتفا کردم هم هیگفتن  به

 اطیح رنیساعت م هیخب...خانم هر روز -
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 داد یاجازه ا نیچیامروز هم یپوزخند زدو گفت:آها اونوقت ک هی

 گرد شد چشام

 رفته؟ ادتی ی+خودت اجازه داد

  دمیندارم،خودم اجازه دادم درست،حاال هم اجازه نم مرمینرفته،آلزا ادمینه _

 برگشتم اتاق عیگفتم:به جهنم.        سر یبلند یچند لحظه سکوت با صدا بعد

 کثافط .. ادیکردم که حالش جا ب ضیتو دلم جدو ابادشو مستف یذره شعور نداره،عوض هی شعوریب
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 62پارت#

خودشه موهامو محکم  ولیقفل شد ا یشیارا لیوسا یکن... چشمم رو کاریته چحوصلم سر رف هیچقدر طوالن امشب

داده بود ،اول رفتم سمت کمد  ادیکه ساغر خانم بهم  ییو شروع کردم به هنرنما یبستم نشستم رو صندل یدم اسب

 هی شیسرشونه هاشم باز بود شروع کردم آرا ومردونه بود نیمچش است دمیکه تا زانو بود پوش یلیف راهنیپ هی هی

 یرنگ یلیف هیدر اومدن بعدم به زحمت سا نهیکه قر فتادمیداشتم به گ...خوردن م گهید دمیخط چشم نازک کش

 نهیآ یجلو یربع هیخوب شد  یلیرژ قرمز زدم که خ کمیزدم بعد  ییبا رژ هلو ییرژ گونه هلو کمیپشت چشمام زدم 

 هویدادم صورتمو بشورم چند قدم برداشتم که  تیکه بالخره رضا اوردمیدر م یاسکل باز وگرفتمیمختلف م یژستا

رو  ینیبه شمع تزئ ادمیبرق رفت هول کردم  هوی یاما وقت ترسمینم یکیکه نگو از تار دمیکش یغیبرق رفت چنان ج

که طبق معمول اون پام به  چمیبپ شمع رو روشن کنم اومد خوامیم یافتاد من پخمه با چ ادمیافتاد دوباره بعدش  زیم

 دهیکوب واریبعد در محکم به د هیثان یس دمیکش غیج هیو دوباره از درد  نیپام گفت گوه نخور شترق خوردم زم نیا

 یآخه احمق من گوش دمیشمع تو دستش د ای ارویشده بودم امشب سام طهیعجب سل دمیکش گهید غیج هیشد که 

 آخه یومدچرا با شمه ا یندارم تو که دار

 غویج غیدختره ج یترسیم یکیاونوقت از تار یبابابزرگمو دار ،سنیو داد راه انداخت غیچخبرته ج_
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 شمیمتحول م شیچشاش گرد شد من که گفته بودم با آرا سادمیبلند شدمو جلوش وا یدفعه ا هی

 یریگیپاچه م یچته تو چرا امروز هار شد ی+ه

باال اومده بود اونم داشت  میسگ یبهش گفتم سگ اون رو میمستق ریغخودمم گرد شد  یچشما اریبا سام همزمان

 یشد لعنت یاه چه سگ تو سگ شدیسگ م

 شعوریدختره ب یسگ خودت_

 دعوا یبرا یکیرمانت یبه شمع تو دستش که صورتامونو روشن کرده بود افتاد اوه چه فضا توجهم
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 تیترب یپسره ب هیسگ ک یفهمیم یبکن یبغل نهینگاه تو آ هی+

نگاش پر از غرور  هوی ارنیجلو هم کم ب خوانیپسر بچه تخس که نم هیدختر بچه لجبازو  هی هیشب میشده بود درست

 شد

 روبه روم.... یول دمید ادیکه سگ چشامو ز نهیآره تو آ_

 شدن چشمامو به وضوح احساس کردم گشاد

خشک  رتیحرص زل زدم بهش که لبش کج شدو سرشو اورد جلو در گوشم گفت:هوار تو سرم حرص نخور ش با

  نمیبیتوله جذاب م هیدر عوض جلوم  شهیم

 هلش دادم عقب که قهقهش رفت هوا نداختیکثافط داشت منو دست م یییییه

 کاشیا یبخند ی+نتون

 شد یزدم دوباره عصبان سوزونهیپوزخند از همونا که تاته ساغرو م هی
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 دمیبه من پوزخند نزن که بد جوابتو م_

 بهش یامروز که کال گند زد ی+اااا مثال چجور

 گردن یاحمق خانوادت دارن دنبالت م_

 لطفا نیبهم بد یخودکش روش

 کننینم دامیهم خدمو حشم پ نیدنبالم نگردن تازه با ا ی+توقع داشت

 برام سخته_رفت سمتمروهم محکم فشار دادو شمع رو گ چشماشو

جنس  هی یجلو_هم اومد باال بهم اشاره کرد اریدستمو گذاشتم رو شمع برق اومد همزمان با نگاه من نگاه سام تا

 یراحت یلیمذکر خ

 باشه یعاد دیبا زایچ نیمثل تو که ا ی+برا بچه پولدار

 یباش ینجوریکردم ا یفکر نم یومدیکه م ییسایاز س یآره ول_

 یکنیکر مف ینجوری+چرا ا

 رمیگیم یجد یادیتو رو ز یایاوقات مشنگ باز یمن گاه یگیراست م_

 بدم یفحش ناموس گهیم طونهیش

 کنهیغلط م طونهیگفت:ش یبلند یسمت در با صدا رفتیکه م همونطور

 گفتم.... عیسر یماسمال یبلند گفتمو برا نیه هی
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 +برام تعجب آورده
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همه  نیبرات کار کنم ا دیبا یدیبرگشت سمتم به اتاق و کمد پر از لباس اشاره کردم وادامه دادم:منو دزد یسوال

 بهیرنگارنگ برام عج یلباسا مبولیدمبلو د

 باغم هس از فردا برو اونجا یتو یانبار یخوایم_

 آخه پسر یریگیم یپروندن تو چرا جد یچ هیمن  نایبب تویشخص یب وا

 بود بیبرام عج کمی+نه نه خب 

 آدم خاص آماده شده هینفر  هی یخاصه چون برا شیچ ونش،همهیاتاق و دکوراس نیا_

 من خاص،خاص راه انداخته یاتاق مضخرف حاال برا گفتیم لیاوا خوبه

از  یچه روز یدونیمن وجود نداشت،م یوجود نداشت،وجود داشتا اما برا چوقتیکه ه یکس یخاطره،برا هی یبرا_

 از همه روزام دوست دارم شتریب گذشته هامو

 گهی+البد روز تولدت د

احمق باشم چون  ایلیاز نظر خ دیشا دمیکه اونو د یشه،روزیگفتم از گذشته هام عقل کل تولدم که هرسال تکرار م_

 که... یتو روز

لبخند حرص  هیگرد منو  یحجم از نکبت بودنو کجام جا بدم درو باز کرد و برگشت سمت چشما نیا دهیادامه نم چرا

کامل پاک  شمویارا نکهیپسره نچسب بعد ا رهیچهار ساعته نه ها چهلو هشت ساعته بگ ستویحناق ب یدرار زد ا

مراقب غذا خوردن  دیبا شدمیمونده هم بهتر م یباقهفته  هی نینگاه کردم خوب الغر کرده بودم تو ا کلمیکردم به ه

 شده بودم به نظر خودم جذاب تر شده بودم الغر یهم باشم دوست نداشتم چاق شم چون از وقت

 ***شدیم دهیقدمم بلندتر د و
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 عیبه اسم بارمان بود که با احساس ما ییو خر پسرنما ارینگام به سام نوییپا ومدمیاز پله ها م دیهمراه مروار داشتم

که اندازه گردو راه نفسمو  یاز بغض سوخت بغضدماغم  دمیخونو که د یدستمو بردم باال قرمز ختیلبم ر یرو یگرم

 دیقطره اشکم چک نیسمتم اول ومدیکه متعجب م یاریسام تنگام رفت سم شیدوماه پ یکیبه  دیبسته بودو منو کش

که کمر بابام با  یمگه غرور مهم بود زمان دیکه مشکوک به سرطان بودم قطره دوم چک یمگه غرور مهم بود،زمان

 خبر خم شد نیا دنیشن

رد کرد با درد زار زدم مگه  فویسکته خف هیکه مامانم  یمگه غرور مهم بود زمان دنیسوم چهارم همزمان چک قطره

شد مگه  یجار لیاشکام مثل س هیبق میمامور لحظه به لحظه زندگ نویشد خونه نش امیکه ت یغرور مهم بود زمان

 زیهر چ یبرا یبد شیآزما دیزد تو گوشمو گفت با دهم نگفته بوکه از گل نازک تر ب یکه ساغر یغرور مهم بود زمان

 درمان هست

 رفت یعنیکجاست  اریاز کجا اومد سام ایرون،بردیبهم زد از شک اومدم ب ایکه برد یلیغرور مهم بوداخ.... با س مگه

خونارو شستم خوبه بند اومد خونش دستم رفت سمت چشمامو رد  ییرفتم دستشو عیرفتم سمت اتاقم سر یسر

نباشه و  یبه زندگ یدیسرطان داشته باشم و ام دیشا نکهیبدبختم اونقدر بدبختم که از ا یلیاشکامو هم شستم من خ

 هییایچه دن کنمیم هیاالن دارم بخاطر ترسام گر ترسمویم رمیبم

 دنیدر حال شاش دیه تق در خورد به دماغم خب چه وضعشه شارفت با عجله رفتم سمت در ک ادمیسهارو  سها

موند تو دهنم  ایبدم با حرف برد اریکه تا نوک زبونم اومده بود به سام یتازه بند اومده بود فحش قشنگ یبودم،لعنت

 هی یدونیگاو وارد اتاق مردم شه نم نیعادتشه ع کال اریسام نیا دیکه ببخش یبابا دوباره خون دماغ شد ی:اایبرد

 بودم درو باز کرد که یتیتو چه وضع یسر

 تا خونارو بشورم با دستمال برگشتم ریواال دوباره رفتم سمت ش شونییدستشو ایاتاق مردم  در
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 نمیمن کجا بش ایباال لعنت دیتوالت ابروهام پر زیم یصندل یهم رو ایو بارمان رو تخت نشسته بودن برد اریسام
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  یکرد هیگرما چرا گر میحاال بگ یخون دماغ شد ی:برا چایدبر

 با فاصله تر نشستم کمی ارویتوجه رفتم سمت راست سام یتو حدقه چرخوندم به شما چه ب چشمامو

 :حالت خوبهبارمان

 زد مهم بود؟ یحرف نم اریسام نکهیا

 که مشکوک سرطانه بشه گفت خوب منم خوبم ی+آره اگه به کس

 برگشت سمتم هل کردم یچنان سرعت با اریسام گردن

 ؟یی:چاریسام

 آروم باش اری:سامبارمان

 نگرانه االن

 بارمان من... یگیم ی:چاریسام

 یبد حیبرامون توض شهیم ایتان ستی:االن وقتش نایبرد

خون دماغ شدن باعث  ه،امایماله کم خون دیداشتم گفتم شا جهیمدت بود سرگ هیحوصله شروع کردم حرف زدن: یب

 شد که ساغر به زور ببرتم دکتر

 چرا نگفت پس یچ ینی:بارمان

 نگفت؟ ینگفت؟چ ی+ک

 تو ادامه بده یچی:هایبرد

سه تا  یبرا مویکابوس زندگ نیدر واقع بزرگتر مویاز زندگ یزدم جالب بود جالب بود که من داشتم بخش شخندین هی

 کنمیم فیروشون ندارم تعر یشناخت چیکه ه بهیمرد غر
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تا مشخص بشه نگاه متعجب ساغرو که  یهم بد گهید شیآزما هیدیخونت هم کمه،با ی+گفتن کمبود آهنه اما،پالکتا

رکن بهم گفتم  یلیمشخص بشه اون زمان بود که متوجه شدم دکترا خ یچ دمیبه دکتر زل زدمو پرس جیگ دمید

 گمیاون م یبرا یمشکوک به سرطان

 کردیداغون شدن اما ساغر فرق م خانوادم

 نکهیتا ا کردمیوجه قبول نم چیبدم اما من به ه شیتا آزما رفتنیقربون صدقم م خانوادم

 یشب ساغر اومد اومد اونم چه اومدن هی یخبر یبعد از دو هفته ب نکهیاون روز سخت بود(تا ا یآور ادی ی)لعنت
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 ازی،نیداشته باش یدوست سرطان هی یخواست یبودم گفتم:تو که نم یحرص یلیخ یخبر یب نیکه ازش بابت ا من

گفتم که  یچ دمیفهم یام،وقتیطرفت ن گهیانقدر شعور داشتم که د یگفتیبه خودم م یخبر بر یب ینجورینبود ا

 سمت چپ صورتم بد سوخت

بود محکمو  دیبع ییکارا نیربون من همچساغر مچاله شده بود متعجب شده بودم آخه از ساغر مه یام تو دستا قهی

 یایفردا با من م نکهیا ایساعت زودتر آماده بودم بهم گفته بود: هیکه فرداش  یبهم گفت اونقدر محکمو جد یجد

 شهیهم گمیم یشنویم یزنیم شهیهم یمنو برا دیق ای شگاهیآزما میبر

 نیدادم هم شیول کرد خالصه رفتم آزما یهمونجور منم

 :و جوابش؟ایبرد

 دونمی+من نم

 ؟یچ یعنی:بارمان

 گرفت؟ یمن دور نم یبرا یادیز دهیپسره تازه از راه رس نیا
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 دکتر شیپ میفرداش قرار بود بر نجایگلتون آوردم ا قیکه رف ی+روز

 ست؟یمعلوم ن یچیهنوز ه یعنی:اریسام

 سها هم نرفتم شیچرا زرد کرده ابروهامو انداختم باال پ نیمن شک دارم ا به

 دینکن جادیاستراحت کنم مزاحمت ا خوامیم ستیحالم خوب ن دیبر دیپاش گهی+خب د

 هر ستاشون بلند گفتن:جانم؟ هوی

 رفاقتشون چند سالس؟ یعنیچقدر با هم بودن  قیسه تا رف نیبرگام،ا

 کنمینم جادیا یمنم اختالل صوت دیشما راحت باش گمی+دارم م

رفت  ادمیهوار توسرم،_عقب دمیاومد سمتمو خواست دماغمو بکشه که با اخم سرمو کش اریو بارمان رفتن سام ایبرد

 گمیخبرشو بت م ارمیدر م شاتویته تو آزما یراست رهیپذ بینداره و به شدت آس ریضربه گ گهیدماغت د

 ما میبابا چه گرفتار یا نیافتاده تو دهن ا دایجد هیهوار تو سرم چ نیا
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 ؟یبفهم یخوایم ی+مثال چجور

 ستیکه ن یسامان رادمهره و دبدبه کبکبش الک هیبالخره _

 ه؟ی+سامان سامان ک

 میکنینم جادیا یاستراحت کن مان اختالل صوت الیخیحاال ب_

شد باز  هویکه در  دمیرفت منم رو تخت دراز کش یدلم بزارم وقت یکجا ستویتو صداش ن گهیکه د یتیو عصبان غرور

 بشر نیا کردیگاو رفتار م هیشب یلبم واقعا کم یلبخند اومد رو هی
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 رو فرستادم بره+ممنون ینیمع خانم

 آرامش بد نبود که؟بود؟ کمیرفتنش چشمامو بستم  بعد

من  هیاز حواص پرت یبودم وا دهیوقت بود که طاهررو ند یلیشدمو ناهارمم خوردم خ داریب دیمروار یبا تکونا ظهر

 یوا

 تونمیجوره نم چیهم بد مهربونو مشکوک شده ها ه اریسام نیا میموند رونیب گهید یاز روزا شتریب کمی غروب

 ویدرکش کنم لعنت

گفت من چرتو  شهیتر هم م یحرف زدم در صورت کل یآورد به زور نگهش داشتمو باهاش کل دیشاممو که مروار شب

بعد که  فهممیفکر کرده خرم نم تیترب یکلشو تکون داد دختره ب دییتا یبه معنا یگوش دادو الک دیپرت گفتم مروار

 بودمش نوچ نوچ واقعا کهههه دهیکش خیبا سرعت رفت انگار به چهار م نیصداش زدن همچ

 دمیخواب گهید یزودتر از شبا امشب

 امان ییاز تنها امان
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 *سه روز بعد*

 میکن نیرفته بود تمر ادشیبا سها گرم گرفته بود که سها  نیخان امروز همچ اریسام دمیترکیداشتم از حرص م اوف

و به خصوص  امیروزمو خراب کردن دلم برا مامان بابام تنگ شده ت ایزدن کرد اه لعنت کیت نیتمر اریبا آقا سام شتریب

 چخبره نجایها اکوچولو اومدن داخل او کیک هیبا  دیو طاهره و مروار اریدر اتاق باز شدو سام هویساغر 

 ه؟یبرا چ کیک نیا پرسمیم یمن فضولما فقط محض کنجکاو دیفکر نکن گمای+سالم،م
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هاو خون  جهیاون سرگ یندار یمشکل چیگرفتم،تو ه شاتویک،آزمایک نیامّا ا ستین یشک یفضول نکهی:در ااریسام

 خونته یدکتر مال همون کمبود پالکتا هیدماغام به گفته اول

 نیمتعجبم هستم از ا یلیخوشحالم خ یلیباور کنم خ تونمیبود نم یخوب یلیخبر خ نیداغون بود ا یلیحال خ یوا

 رشیاس ییجورایپسر به من  نیمحبت قلنبه شده ا

 خورهیحالم بهم م کیاالن من بگم از ک کیتشکر کردم همه رفتن سمت ک اریوطاهره رو بغل کردم از سام دیمروار

 ضد حاله نه؟

 افتاد تنم مور مور شد کیکه به ک چشمم

 یفکر کردن بهشم عذاب اوره لعنت یحت

 برمیمنم از نگاه کردن به شما لذت م دیکن نیری+خب شما دهنتونو ش

 که! ینخور شهینم میتو درست کرد یدختر ما برا یچ ینی:آخه طاهره

 دوست نداره ینیریدختر ش نیرفت طاهره خانم ا ادمی:آخ آخ اریسام

 میکن کاریچقدر بد شد حاال چ-

 ارمش؟یدرست کرده بودم ب یشاتوت ی:بستندیمروار

خان از  اریخوشمزه بهشون ندم که سام یبس یاز اون بستن ومدیمن دلم ن مویباهم خورد ارویهمه رفت خوراک دییتا با

 سهم منم گرفت

 یاالن دلم برا نکهیخوش گذشت بهم و ا شتریب نجایدر عوض ا اطیساعت هفته منم نرفتم ح دمیخودم اومدم که د به

 ه؟یبیعج زیخانوادم تنگ بشه چ

نه  یحوصله سر رفتن ،نهیدر کاره تنها غذاخوردن یدنیراحتم نه تو اتاق پوس گهیروز د دم،دویشام آروم خواب بعد

 ....گهید

@nwstrn_roman 
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 70پارت#

 یتوپ کلیگرد شد اوپس چه هشده بود در سالنو که باز کردم چشمام  رمید قهیپنج دق نییبدو از پله ها رفتم پا بدو

 کنهیم یچه غلط نجایا نیکن،اصال ا ششونیبرادرحداقل درو نیداره ا

 می+خب شروع کن

 ؟ی:زود اومدسها

 امیب رتریباال+برم د دیپر ابروهام

 ایب خوادی:نه نمسها

هم به  یزیه نایپگ دار به لطف ا کسیگرفته،چشمام دوباره رفت سمت اون باالتنه س میتورو خدا چه جد نه

 هنرام اضافه شد ونیکلکس

 شد رید گرفتمی:سالم شرمنده داشتم دوش ماریاومدو رفت سمت اون نسناس سام اریربع سام هیاز  بعد

 شنا میبر الیخی:ببارمان

 استخر داره نجای+مگه ا

 به استخر رسهیراهرو داره م هی یدونستی:آره مگه نمسها

 هه ارهینم یبگن پول خوشبخت یها حاال ه چسبهیهم بد م یدار هیما بابا

 *پنج ساعت بعد*

 کیالکردار  دمییجویم کیالست هیگرفته بودمو با دهن باز شب دیکه از مروار یتخت نشسته بودمو اون آدامس رو

به پنجره پسره  دمیچسب یاومد سر نیماش یدنبالم حوصله ندارم صدا ادیگفتم ن دمیبه مروار دادیم یحال

 (گمیانو مرفت بهتر)بارم سمیمنگول

 دمیخواب نیهم یخسته بودم برا یلیخ
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 یچراغو که روشن کردم ساعت دو نصفه شب بود،اگه برم چ دارشدمیاز خواب ب دیشد یاحساس گرما و تشنگ با

چراغ آشپزخونه روشنه وارد که شدم  دمیتشنمه داخل راهرو آشپزخونه که شدم فهم یلیمن خ گهیبه درک د شهیم

اون پام گفت گوه نخور و شترق خوردم  بهپام  نیکه ا چمیبپ عیپشتش به من بود اومدم سر یداخله ول اریسام دمید

 شد دهیبازوم از پشت کش نیزم

 باره نیچندم رونیب یایچشمم روشن شبام از اتاقت م_

 امیتشنم بوذ مجبور شدم ب یلیباره خ نیبابا امارش از دستم در رفته که،اول ی+ا

 اریرو لباس سام ختیکه همش ر رونیب ختمیقورت نخورده همرو ر هیکه دستش بود گرفتمو هنوز  ویآب وانیل

 

 71پارت#

 با انزجار به لباسش نگاه کرد اریسام

 اه چته؟_

 شیبه من داد یزهرمار نصفه شب ایآبه  نیا ی+نه تروخدا طلبکارم هست

 امتحان کن یچی+هیگیم یچ_

 عوض شد افشیکه خورد رنگ ق کمیابو ازم گرفت  وانیل

 طاهررو اشتباه برداشتم پوف یایآب معدن یاه فکر کنم بطر_

 هی..صبح با دمیابو با دست اب خوردم دوباره از کنارش ردشدمو رفتم خواب ریدست هولش دادم عقبو رفتم سمت ش با

حرف  ادیب اریب شدم تا سامسها اومدم رفتم دوش گرفتمو منتظر ش شیشدم بعد کالس که از پ داریب اقیعالم اشت

 گفتم یا هو بدون مقدم ششیرفتم پ عیاومده سر اریسام دمیتا فهم میبزن

 یبه من داده بود یقول هی+

 یچه قول_
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 ماه بعدشو ازادم هیماه الغر شدم، هیاگه تو  ی+گفت

 ادینم ادمی_

 گفتم  نویزم دمیپامو کوب هیحرص  با

 !یقول داده بود ی+ول

 یآزاد ایتقرب وریکردم امروز چهار مرداده و تو تا چهار شهر یشوخ_

 خوووودشه وووووووولیا

 ماه بعد* کی*

 کردمیدستاش گرفته بود نگاه م نیکه سرشو ب یگوشه اتاق نشسته بودمو به اون نیتر یا گوشه

  یکنم ببخش کاریچ_

 افتاده نیزم یکه رو یسمت اون رهینگام م زنمویم پوزخند

 ون+بهم برش گرد

 عنوان چیبه ه شهیو نم تونمینم_

 اّما_+پس بزار برم

 یبخوا یهر چ ی+گفت

 گهیروز د هیباشه اما _

 *ی*راو

 خوردیبود،آرام آرام تاب م دهیغم رس تیچند روز به نها نیکه در ا ییاو کردیتراس اتاقش اورا نگاه م یاز رو پسرک

 و دل او تاب نداشت امروز فرستادن اورا
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 72پارت#

 *ای*تان

مقدار  هیچشمامو باز کرد  یکه،مرده وقت داشتنینگهم م یبدونم کدوم گورستون دیبسته بودن آره خب نبا چشمامو

 رهیبگو بره بم ستیپول بهم داد رو بهش گفتم:به رئ

 مامانم اومد:بل.... یزنگ زدم صدا سادمیشدم دم خونه که وا ادهیپ نیاز ماش عیسر

 بغلش کردم عیرفتم داخل مامان تنها بود،سر عیبود درو که وا کرد سر نیبرا هم دم،مکثشمید فونیتو آ از

 رمیمیم یمادر،نگفت یفدات شم کجا بود یاله-

 بودنم دهی+دزد

 ییچ-

 که اشتباه بود ولم کردن ی+نه اونجور

 کنه ریتو گلوم گ ستیرو لبم دروغ که حناق ن نهیشیپوزخند م یدروغ شاخ دار چه

 یکالنتر میریاالن م نیهم نمیبرو پاشو بب یمگه شهر هرته،بدزدن بعدش بگن اخ شرمندت اشتباه شد آزاد-

 ندارم تو هم لطفا منو به اون روزا بر نگردون  یتیمن شکا کنمی+نه مامان خواهش م

 سرت آوردن ییاون روزا مگه بال-

 نکن یکار یت داردرصد منو دوس هیبالخره شکنجم که دادن اگه  ی+نه مادر من ول

 شن دخترم چقدر الغر شده لیذل یاله-

 ایبرد یفقط برا نینفر نیاز ا رهیگیدلم م کمی
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بگم در با ضرب باز  یزیبود،تا خواستم چ شتریبرادر بود،بارمان هم بود اما درصد کثافط بودنش ب ایاون سه تا برد نیب

که اومد  امینه،تیابروشون سنگ یبرا نیماه نبودمو ا هیو بعدش بابا اومدن داخل استرس گرفتم،به هر حال  امیشد ت

 شاول دستش از گونم استقبال کرد بعدم آغوش کینزد

 دختره احمق آها یبود ی:تا االن کدوم گورامیت

 رفتم بغل بابام رونویاز بغلش اومدم ب عیسر

 دادیم تیبهم احساس امن نجایا

 بابا جونم ی+چطور

 بودمو به شدت لوس دونهیهر حال  به

 کنهیمرد دق م ریپ نیا یگل بابا،نگفت ی:تو چطوربابا

 یی+خدا نکنه بابا

 ستم،بهیمن ن دوننینکن طبق حرفاشون فقط خانواده ساغرشون م یکردم کار شونیراض میساعت کنار هم نشست هی

 ی،گوشیدیکه اکثر غما و خنده هامو د یواریگفته بودن مسافرتم،رفتم اتاقم برات دلم تنگ شده بود چار د هیبق

 بوق صداش اومد ابرداشتم،دلتنگ صداش بودم بعد چندت مویکارت پنهون میبا س میمیقد

 دییالو بفرما-

 یدوستتو توهم نداشته باش یخط پنهون کردمیبابا فکر نم ی+ا

 یدختر خودت ایاومد:تان غشیج یصدا هوی

 !یفهمینم دمیکش یمن چ یدیهمصداش بغض دار شد:نامرد نف شعورییکنم احمق ب کاریمن چ یگیکثافط نم ییکجا

 اریب نارمیدلم برات تنگ شده،خاله ا ایک پاشو ب دمی+منم کم نکش

 باشه کثافط-
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 73پارت#

 گرد شد چشمام

 یدیفحش م یدلت تنگ شده تو که فقط دار ی+مطمئن

 اونجام گهیساعت د هی ین تی:تو احساسات حالساغر

قولو  یبردمش اتاقو با گرفتن کل دن،خالصهیساغرشون اومدن انقدر ساغرو تو بغلم فشار دادم انگار اونو دزد یوقت

 که برا مامان گفته بودمو براش گفتم یا هیکردم اما کال قض فیقرار از ساغر براش با سانسور تعر

  خوردیکه گذاشته بودم حالم داشت بهم م یبودن ینقاب خنث نیخوب نبود از ا حالم

که صدام  دادمیکردم دستمو محکم رو دهنم فشار م یگذاشتم تو گوشمو اهنگو پل یهنسفر دنیکه همه خواب شب

 نره رونیب

 ساغر اومده بود نییو رفتم پا دمیپوش یاسک قهیلباس  هی دارشدمیکه ب صبح

 کوشن نای:مامان امن

 یدیسالم نم گید یگرفت ادی یدر ضمن از ک میریم گهیساعت د هیسالم فرستادمشون باغ منو تو هم  کی:علساغر

 اری+سام

 ییچ-

 یینجایکنم،حاال تو چرا ا تتیبابا خواستم اذ یچی+ه

 دارم... ستیبلد ن یکه خانم اصال آشپز ییگفتنا بشکنه اون دست که نمک نداره از اونجا میاز قد-

 دنیکش غیحرفش چشمام گرد شد دستمامو گذاشتم رو گوشامو شروع کردم ج نیا با

 نکن یآور ادی+نه نه نگو ساغر بسه 
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تا جاده  نجایاز ا شهیم یچ گهیبره شمال من:خب منم ببر د خواستیم اریهفته بعد چهار مرداد سام هیبه  برگشتم

 دوباره چشامو ببند التیچشمامو ببند بعدش از شمال تاو

بهم گفت غذا درست کن منم تنبل قصد  میشد شب اول که رفت یبالخره راض گفتمیبود که بهش م یبار نیصدم نیا

 دنیمشغول د ارویسام شیداخلش رفتم پ ختمیر سارمیکردم سوس ادیرو ز تابهیماه ریدرست کنم ز سیکردک سوس

 شدم لمیف

 یکردیغذا درست نم انای:احاریسام

 ..هی نهیرفتم همش زدم چشمتون روز بد نب عیسر

 

 74پارت#

که رغبت نکرد بخوره خودم نه که عادت داشتم  اریگذاشتم جلوش نصفش سوخته نصفش نپخته سام یسیسوس هی

 تا نصفش خوردم

گفت  یخوریگفتم نرو تو آب سرده سرما م شبیپسفرداس آقا گلو درد گرفته بود حقشه چقدر د یچیکه ه نیا

 خورهیتو تابستون سرما م یک ینهههه تابستونه مگه احمق

آب گذاشتم جوش  کمیالزم داره، اول رفتم  ایسوپ براش درست کنم براش،چ کمین واال،حاال هستشو تف ک حاال

 من که ندارم یداشت آها سبز ایساغر سوپ درست کرد چ یسر هیخورد کردن شدم،صبر کن  ازیبعدم مشغول پ ادیب

نمک فلفلم  زمیریو قارچ م جیو هو ینیزم بیس کنمیاز خودم درست م زیچ هیداشت فک کنم قارچ،ولش  ایچ گهید

بردم باال روبه  ینیس هیخوبه سوپو همراه  ه،آرهیهاا نظرتون چ رهیربم بزنم رنگ بگ کمیه،یادیآها از سرشم ز زمیبر

 نشستم اریسام یرو

 +برات سوپ درست کردم

 سوپو بردم جلوش ییبا پرو یشدم ول مونیکه خودم پش نمیبا ذوق گفت کو بب نیهمچ

 ه؟یچ نیسوپه،ا نیآخه ا_
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 نگاه نکن طعمش خوبه حاال بخور افشی+به ق

 بلغور کرد ییزایچ هیقاشق  نیتو حلقش،البته سر اخر ختمیقاشق سوپو ر نیاخر تا

 !!!!یستیبلد ن یبفهم تو اصالاااا آشپز نویاز سوپت ا نمیاون شبت ا یحالم بهم خورد اون از غذا ه؟یچ نیاه ا_

 دست خودم نبود یول خوردیبهم م تیوضع نیحالم از ا یلعنت دمیکشیم غیج دمویکشیموهامو م ینجوریهم

 غیج گهیاره،دیکرد دستامو از تو موهام در ب یمن کنارتم آروم باش سع شدهیچ ریدردت تو جونم آروم بگ ی:الهساغر

 دادمیفقط به حرفاش گوش م دمویکشینم

 آب بخور کمی ایب ایب شیواش،هی:ساغر

 دیلرزیم کمیآب خوردم بدنم  کمی

 کشمیمنم درد م یکشیآخه دختر خوب فدات شم تو درد م شدهیچ-

 کنمینگو التماست م یزیچ یبه کس هیقض نی:ساغر جون من از ارونیبغلش اومدم ب از

 آروم باش کمیباشه باشه،-

 حاضر شم رمیامم،مم من م زهی+من چ

از  کردن،چونیم یباز بالیوال امیکردم،سهندو ت کیباغ با همه سالم عل میرفتم حاضر شدمو با ساغر رفت عیسر

 مامانامون هماهنگ کرده بودن یخدا انگار یم،هیبود یمیصم میباهم بزرگ شد یبچگ

 سقلمه.. با

 

 75پارت#

تو  نیهمچ ایجذاب بود ینی یجذاب شد یول ایخانم بد الغر شد ایتان یسقلمه ساغر بهش نگاه کردم ساغر:ول با

 یدلبرو تر شد
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 بالیوال میبر الیخی+ب

فحش از سهند  یکل اموساغریدادم به ت ازارویهمه استعدادم گل کاشتم و همه امت نیکه من واقعا با ا یاز باز بعد

حالم بد  خوردمیم شتریخوردم،مطمئن بودم ب کهیعموپز فقط دو ت یناهار از اون کبابا یبرا میرفت یخوردم،وقت

 کال عوضم کرد ییکذا میرژ شد،اونیم

 خوب بود یلی+دستتون درد نکنه عمو خ

 بابا ینخورد یچیتو که ه یکردیتشکر م ،بعدیخوردیم یزی:اگه چعمو

 شدم ریپاتون دستتون درد نکنه عمو جون س ری+سهند خاک ز

 به من داشت ی:االن چه دخلسهند

تابو که خوردم اشکامو احساس کردم  نیکه اونوره درختا بود اوا یلبخند از سر سفره بلند شدمو رفتم سمت تاپ هی با

درسته قبال دختر  یخواستیاز جونم م یچ ،آخهینابود کرد مویکل زندگ ییدوماه کذا نیکه تو ا یلعنت بهت عوض

تا اومدم اشکامو پاک کنم ساغر  ستادیتاپ وا یا دفعه هینبودم نامرد  نیانقدرم تو خودم غمگ ینبودم ول یطونیش

 اومد 

 دهیشده که گل خندون من پژمرده شده،آخه چش یدردت تو جونم،غچ یکنیم هیگر اچرایتان ایتان-

 کوچولوش یبرا ذاشتیسنگ تموم م شدیمطمئنا اگه مادر م دوستم

 تاپ بلند شدمو رفتم تو بغلش از

 

 76پارت#

 اخه چته رهی:ساغر برات بمساغر

 خدانکنه زمزمه کردم هی آروم

 خدارو شکر یستین ضیمر س،اصالین تیچیدکتر،ه شیبردم پ شاتویآزما یراست-
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 یلبخند الک هیکاش بودمو تا االن تموم کرده بودم، یکه ا ستمین ضیدل،اون آشغال بهم گفت مر زیعز ییییکجا

 هیسمت بق میدرختا بود رفت یاریکه مال آب یدادم و بعد شستن صورتم با اون شلنگ لشیتحو

 یکنیاحساس نم ویزیچ هی ا،خالهی:تاننیمیس خاله

 تعجب به خاله نگاه کردم با

 کنمیاحساس نم وی+چ

 زنهیلباسات تو تنت زار م گهید نکهیا-

 همتون تنگ شده ی،دلم برا دیخر میبر یی+چرا اتفاقا،فردا چهارتا

برام  ومدیخوششون م ینداشتم،تو بازار اون سه تا هرچ دیبرا خر یجانیه چیشدم،ه داریمامان ب یبا غر غرا صبح

انقدر غر غر کردم موفق شدم برشون  دن،بالخرهیبرام خر مین کجاست که لباس مجلسفکرشو نیبب دنیخریم

 موند شمیخوب بود آخه اون شب ساغر پ یلینگفتن اون شب خ یزیاونام چ خورمیگردونم خونه،گفتم غذا نم

 هفته بعد* کی*

 امویهم ت یچند بار یکردم،حت هیاز اون موقع هرزمان که تنها شدم گر گذرهیبازار م میکه رفت یهفته از اون روز کی

 ستنیکه ن جیوگرنه گ اوردنیکردم در واقع به روم م یماسمال یجور هی یمامان مچمو گرفتن ول

 کردیشام صدام م یمامان که برا یصدا با

 ینشسته بودن فکر کنم منتظر من بودن بعد سالم آروم سر جام نشستمو به بشقاب غذا زیهمه سر م نییپا رفتم

 کردمجلوم نگاه 

 خشک شدم اریقاشقو که گذاشتم دهنم با حرف سام نیبرداشتم اول قاشقو

 

 77پارت#

 کردمیاشکو تو چشمام احساس م قشنگ
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 بران درست کرده ویکه دوست دار ییمامان غذا ی:تانامیت

 یگفتم:به من نگو تان یگرفته ا هیصدا با

 یاا چرا تو که دوست داشت-

 که فقط از دهن تو بشنوم من:نگو یدوست داشتم تا زمان آره

 یتان یصدا کنم تان خوامی:اصال دوست دارم خواهر کوچولمو هرجور مامیت

اشکام شروع کرد به  گهیصدا نکن،صدام نکن د یتان گمیم یفهمیگفتم:نم دمویکوب زیدستمو رو م تیعصبان با

 :صدام نکنختنیر

از تکرارش  ترسمیم ستمیون گذشته نفرت دارم نهه متنفر نمن از ا ادیب ادمی دینهه نبا ومدیم ادمیداشت  دوباره

 ترسمیم

خودمو کنترل کنم  تونمیچرا نم دنیکش غیموهام و ج دمیاون حالت جنون بهم دست دادو شروع کردم به کش دوباره

 شهیچرا نم

 *کی*فلش 

 ی:تاناریسام

 نگاه کردم کردیکه تا حاال اسممو صدا نکرده بودو حاال مخفف صداش م یتعجب سرمو باال اوردمو به اون بشر با

 یکنینگاه م ینجوریچرا ا_

 کنهیمخفف کرده صدا م رویاسم بنده حق جنابیکه عال شدهیحاال چ یکردی+تعجب کردم تو اصال منو به اسم صدا نم

 خب دوست دارم،اصال به تو چه،تو برو ذوق کن به اسم صدات کردم_

 ....نکهیرفتمو مشغول خوردن غذام شدم تا ا یه به پسره عقده اچشم غر هی
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نگاه همرنگ نشست که تو چشماش  هیو نگام تو  دیخاطرات پر رویشدن صورتم تمام اون تصاو سیاحساس خ با

اومدم  عینداشتم سر نویتحمل اون جو سنگ گهیشده بود همش بخاطر من لعنت بهم د ریاشک جمع شده بود،بابام پ

 هیگر ریعد قفل کردن در دوباره زدم زاتاقو ب

 

 78پارت#

 نییگرفتم برم بازار آماده رفتم پا میراحت شه تصم کمی نایمامان ا الیخ نکهیا یبرا صبح

 ره؟ی:دختر مامام کجا ممامان

 بازار مامام جان رمی+م

 گهید یریبا ساغر م-

 دهیمامانم چشش ترس هه

 خدافظ گهیترسمو بزارم کنار خودمم دوباره برم تو اجتماع د دیبا یاومد،ول دی+نه حاال شا

 ستگاهیبه ا یبردم،وقت یبا ترس دو قدم اومدم عقب تازه به عمق ترسم پ ستادیو ا یتاکس هی دمیکه رس ابونیخ سر

که  گشتمیکتاب م یقفسه ها یشدم داشتم ال به ال ادهیانقالب پ دیاتوبوس رس هیاز شانسم همزمان  دمیاتوبوس رس

 هیافتاد فقط  یپرکالغ یو موها یمشک یچشما نچشمم به او یمحکم بغلم کرد به زور فرستادمش عقب وقت یکی

 ادیب ادمیالزم بود تا  ییکذا یفلش بک به اون روزا

 +ترمه

 خشگله ی:سالم حالت خوبه،چقدر الغر شدترمه

 کثافطش قسمت ما شد قیخوب بود اون رف ایآزادت کردن،البته برد ی+چجور

 معذب شد کمی یانگار

 مردونه گفت:حاال انقدم فحشش نده یصدا هی
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 به اون سمت برگشتم

 .....ایبرد ی+وا

 شهیکه نم نجایبرام برادرانه خرج کرده بود باهاش دست دادم ترمه:ا ایاونه اما اما برد قیرف نمیقدم رفتم عقب نه ا هی

 ییجا یشاپ یکاف میحرف زد بر

 یی+سه تا

 ییسه تا گهیاره د-

 ییبودم گفت:آره سه تا دهیکه انگار منظورمو فهم ایبرد

 

 79پارت#

 سفارش قهوه دادم  من

 نییایهم بهم م یلیاتفاقا خ نی+چقدر خوبه که شما باهم کنار اومد

 دی....اومم...من باای:راستش تانترمه

 :خانوادت چطورنایبرد

 نگاه مسخره بهش کردم هیکه، یپسر گاف داد یحرفشو قطع کرد عیضا چقدر

 +خوبن

 ی:شمارتو بده بهم راستترمه

 که گرفتم شمارمو بهش دادم شمارشو

 من با اجازتون برم مامانم منتظره گهی+خب د

 :باشه مراقب خودت باشترمه
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 امیپ یحوصله رو تخت نشسته بودم که صدا یازشون جدا شدم رفتم چندتا کتاب گرفتمو رفتم خونه ب نکهیاز ا بعد

 هیاس،یمنو برد هیعروس گهیماه د کیرفت بگم  ادمیکه  دنتیانقدر ذوق داشتم از د یاومد بازش کردم)راست میگوش

شده  جادیا نشونیب نیآتش هیواقعا  ایدوتا  نیشک کردم به ا یادیمن ز ایبهت کارتتو بدم(هه  مینیهمو بب یسر

 شهیاستراحت نم یچیندادم چقدر خستم بهتره بخوابم،ه امشیبه پ یجواب

*** 

بردم سمت  نکهیبرداشتم،هم زیاز رو م رویچیبلند شده بودن ق یلیخ یلعنت کردم،موهامینگاه م نهیتو آ خودمو

 موهام دربازشد

 یکنیم کاریبا تعجب گفت:چ مامان

 کوتاشون کنم دیبلندشدن با یادی+ز

 شگاهیآرا میریتو دست نزن م-

 ستی+نه بابا الزم ن

 میرینه م-

مجبور بودم تحمل کنم  یبرام آزار دهنده بود ول شگاهیآرا یقبول کردم فضا نیحث نداشتم بخاطر همب حوصله

 زدم یزدم به اصرار مامان جلوشم چتر یموهامو مصر

 موهاتم رنگ کن یخوایدخترم م-

قرمز  یتو گوشم:من از همه رنگ موها حت دیچیدوباره و دوباره پ اریسام یشده صدا دیمامانم چه اوپن ما اوهوع

 هی+نه مامان رنگش عالنهیشیپوزخند رو لبم م هی هیمضخرف ییلیرنگ خ ییخرما یال ادیخوشم م

*** 

 

 80پارت#
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*** 

 ودنبمامان با بابا تو آشپزخونه نشسته  دادیخونه عذابم م یوارایبازار د رفتمیبودم داشتم م دهیپوش لباس

 ییبابا یری:کجا مبابا

 +بازار

 واریمامان پشت د یبرم باال که صدا خواستمیرفته،م ادمیساعتمو  یلعنت اطیشتم تو حکردم پامو که گذا یخدافظ

 نگهم داشت

 یستیبکنم،ن یکار تونمیمن خاک برسر نم زنهیکنم طاها دختره داره جلوم پر پر م کاریچ دونمی:به خدا نممامان

 شیپ نیبش کمیبازار، یریمادر جان چقدر م گمیبازار،اون روز بهش م رهیدستش م رهیگیم فیک هیهر روز  ینیبب

 تحمل.... ادینفسم بند م پوسمیکنم،میدق م هخون نیمامان اگه نرم تپ ا گهیبهم م گهیم یبهم چ یدونیمادرت م

 بشنوم شویتا بق ستمینمیوا کنمویپاک م اشکامو

 نمیبب تونمیبخرم،دل که دارم م تونمینم ای خرمیپاساژ لوکس نم هیاومدم  ینسریا

دختره خشگل اومد  هیبزرگتر بود نظرمو جلب کرد وارد شدم  هیمغازه که مسبت به بق هیکه گشت زدم  کمی

 بکنم یکمک تونمیسمتم:م

 کنمیالزم بود حتما صداتون م یاگه کمک کنمی+ممنون نگاه م

 لبخند از کنارم رد شد هی با

 

 81پارت#

 دختررو صدا کردمنظرمو جلب کرد همون  یلباس عروسک هینگاه کردم، لباسارو

 نیمن بد زیلباس سا نیاز ا شهی+م

 دیریچشم پرو نم-
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 گهید شهیاندازه م نیبد زموی+نه سا

اعتراض کنم  خواستمیبره م ستیقرار ن نکهیکارش تموم شه،نههه مثل ا ستادمیپسره بود وا هیسمت صندوق  رفتم

 که پشت صندوق بود بهش گفت یکه پسر

 میدیلحظه خانوم منتظره کارشو حل کنم ادامه م هی:داداش فروشنده

 پسره برگشت لباس از دستم افتاد نکهیهم

 کنهیم کاریچ نجایا نیا

 یکنیم کاریچ نجای+تو..تو ا

 گفت و تا خواستم برم مچ دستمو گرفت زیچ هیبه فروشنده  برگشت

 تو صب کن_

 رونیکه متوجه شدم همه از مغازه رفتن ب ارمیدستمو از دستش در ب کردمیم یسع

 چه خبره نجایا ییی+ه

 همون قدمو رفتم عقب عیقدم اومد جلو که سر یول کردو  دستمو

 یش کیبهم نزد ینکن که حت نوی+اصال اصال فکر ا

 ابونایهفته،که االن تو خ هیبود اون همه آه و ناله و اشکت تو اون  نیا یراحت شد یلیخ ینیبیمنو نم نکهیهه مثل ا_

 یول شد

 به توچه ها به توچه یول شدم آره ول ابوناینداره،تو خ یربط چی+دهنتو ببند به تو ه

 رفت ادتیزود ربطشو به من  یلینوچ نشد که خ_

 کشمیم غیج یبرم اگه نزار خوامیکشم،میم غیگرفتم:خفه شو،خفه شو ج گوشامو

 شد کمینزد
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 حیبرات توض یهر وقت خواست یندار شویبرات دارم االن آمادگ یحیتوض هیدوماه  ضمن اون ه،دریامتحانش مجان_

 دمیم

 بخوام حیچه برسه ازت توض نمیبب ختتویر خوامینم ی+حت

 یییبا توام ه ینشو،مگه کر کیبه من نزد یسمتم +ه اومد

 دادیجواب نم تیعصبان گهید واریمن عقب تر که خوردم به د کتروینزد ومدیم یه

 ارینشو لطفا سام کیبهم نزد کنمی+خواهش م

 خورهیبدبخت بهم م فیمنه ضع نیاز ا حالم

 یکنیبغلم م ینش کمینزد کنمیکرد من التماست م بغلم

 آروم باش شیه_

 خونه شدم. یو راه رونیاز اون مغازه مسخره زدم ب عیگوشش و سر ریزدم ز یکیهلش دادم عقب و  محکم

*** 

 

 82پارت#

*** 

ساعت  کی نیبود تا هم شمیشده بودم ساغر اکثرا پ نیخونه نش اریبود که از ترس روبه رو شدن با سام یروز چند

 که رفت شیپ

 (نیدیهمو د اریبا سام دمیدارم)شن امیکه متوجه شدم از ترمه پ موبرداشتمیگوش

 که جواب داد دینکش ی( طولیانقد فضول براش سند کردم)تواز کجا خبر دار آدم

 رسوندن(  براش نوشتم)کالغا خبر 
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متعجبم گذاشتمو سند کردم منتظر جوابش  کریاست هیکالغ باشه هان( خورهیکجا م یقهوه ا یبا اون موها ای)به برد

  ی:تو مگه نرفتدمیبعد سالم از ساغر پرس زدنینشسته بودن حرف م اموسهندیساغرو ت نیینشدمو رفتم پا

 ییی+آها مرسیتنها نباش امیگفتم ب امیت شیپ ادیسهند م دمید می:چرا با خاله رفتساغر

 نشستم کنارشون رفتم

 میشمال بر هینظر تو چ ای:تاندیسع

 که با اون رفتم از شمال کشور به شدت متنفر شدم یهفته ا هیبعد اون سفر  شمال،شمال

 +نه

 :آخه چرادیسع

 :ولش کن سهندامیت

 میاری:آره بهتره بهش فشار نساغر

 پس می:باشه نرسهند

موهامو  نکهیا یبار به جا نیشروع شد ا غامیماه افتادم بازم ج هیتو اون  اریسابقه سام یب طنتیو ش یربونمه ادی

 ..دمینفهم یچیه گهیتو صورتم که د زدمیبکشم م

 

 83پارت#

 یکیساغر داشت راجع به  میکه اومد غذا سفارش داد رون،ساغریب میناهار اومده بود یساغر برا روز،بایاز اتفاق د بعد

 کنهیم کاریچ نجایجا قفل شدوبالفاصله گفت:اعع بارمان ا هیکه نگاش  گفتیاز دوستاش م

و  اریسام شهیهمش سر راهم سبز م نیا میبدنم قفل شد من ازش فرار کردیکه نگاه م یبرگشتم همون سمت عیسر

اونا  نمشونیکه بب یجور زیسرمو گذاشتم رو م ننیکه بش زایسمت م ومدنیو ترمه بودن داشتن م ایبارمان و برد
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آوردم باال که به ساغر بگم جامونو عوض  واشیسرمو  زشونیمن بود م یاز شانسم روبه رو یول شیمارو آخ دمیند

 عیچب گفت که سر هیفضول  یکه نگام تو نگاه بهت زده بارمان نشست لعنت میکن

 و ترمه بر گشت سمتم اریسام کله

 میدستمو بشورم اومدم جامونو عوض کن رمی+ساغر من م

 امیمنم ب یخوایباشه،م-

 امیم عی+نه سر

 شدم ییوارد دستشو دیرسیم ییکه به دستشو ییرفتم تو راهرو عیسر

 صورتمو مرطوب کردم کممیکه شستم  دستمو

گرفت  توجه بهش خواستم رد شم که جلومو یشدم ب اریچشم تو چشم سام چمیتا خواستم بپ رونیدر اومدم ب از

 شدم یعصبان

 +از سر رام برو کنار

که تو اون  یدهنش که خودشو کنترل کنه از من یانداخت باال و مشتشو گذاشت جلو دنینفهم یابروشو به معنا هی

 متنفرم دونهیتمام حرکتاشو م لیماه انقدر بهش دقت کرده بود که دل هی

 خودم متنفرم از خودم متنفرم از

 

 84پارت#

 بدم،لطفا بزار حیبرات توض خوامینلرز،م ش،انقدرمی:هاریسام

 یشعوریانقد ب ،چرای+تو چرا انقد حق به جانب

 ه؟یقبل و ادامه دادم:ربط ساغر و بارمان بهم چ قهیبرگشت به چند دق فکرم
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 دمیم حیگرفتو گفت:آروم باش همرو برات توض بازومو

گرفتم  دیلرزونمو به نشونه تهد یهمون دستا رونویب دمیمتوجه لرزش بدنم شدم،محکم بازومو از دستش کش خودمم

 جلوش

 دست نزن ی+بهم دست نزن لعنت

 یخود خواه یلیخ_

 از تو،اصال برو راحتم بزار شتری+نه ب

 ایتان ینگاه کردم چقدر بدبخت نهیشدم به بدن لرزونم تو آ ییوارد دستشو عیسر

 اومد سمتملحظه بعد ساغر اومد داخل نگاش که بهم افتاد با وحشت  چند

 یدیدقم م یتو جونم دار شده،دردتیچ-

کردم خودمو  یکه گرفته بود سع یدردت تو جونمو از زبون ساغر بندازم هنر کردم،بخاطر اضطراب نیبتونم ا اگه

 کنترل کنم

 دمیجلوم پخ کرد،ترس دیدختره فکر کرد دوستشم پر هی رونیاومدم ب ییاز دستشو یلحظه وقت هیزم،یعز یچی+ه

 خونه میبر میراه افتاد میغذامونو که خورد اوردیبه روم ن یول یخر خودت زدیساغر که داد م نگاه

 ؟ هیبارمان ک نی+ا

 نمیعکسشو بب یگفتیم ادتهیندارم، میعکسم ازش تو گوش هی گهیدوست پسرم د-

 باشه میوشعکسشم تو گ هی زارهیترسوا نم نیا نیع شهیبر خالف من که عکسام تو گوش یزدی+آره تو هم غر م

من من من عاشقش  یسرد شده ول یلیهم خ دایمن نزاشتم،جد میبود جدا ش کینزد یمغروره چندبار میلیاهوم،خ-

 ایشدم تان

 ساغر که بغض نداشت؟داشت ؟ یصدا

 شدن من داشته.. دهیدزد ارویبه سام یساغر اومد جلو،اصال ربط قیتو فکر آخه چرت بارمان از طر رفتم
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 85پارت#

 ایتان یواقعا چقدر بدبخت پوف

 گمیم امیبه ت نارمیلرزش بدنتو ا هیقض نیا ی:راستساغر

 +نه

 گمیخوبم م گمیزهرمارو نه،اصال به توچه م-

 خونه شما میگفتم:باشه فعال بر مظلومانه

بود که همراه با سهند  یامیکه نظرمو جلب کرد ت یزیچ نیخونشون اول میرفت یبره،وقت ادشی ینجوریا دیشا

باکس محبوبش بود.به خاله هم سالم دادمو رفتم تا لباسامو عوض کنم مانتومو در آوردم و به  کسیبا ا یمشغول باز

بهه  دمید امیکه ساغرو مشغول حرف زدن با ت نییاز پله ها آروم رفتم پا گهیشرت ساده تنم نگاه کردم خوبه د یت

 بهش گفت

 امیتا ت میداده بود لیو حاال هم مجمع تشک میبرگشت اینجوریساعت ا کیشدم بعد  یبازکنار سهند مشغول  رفتم

 کنه یسخنران

 روانشناس شیبره پ ایگرفتم تان میشما تصم دییمن با تا ایتان هی:بابا با توجه به حال روحامیت

 رمیروانشناس نم شیپ ،منییی+چ

 دکتر شیپ یبهتره بر یلیخودت خ ی:اما دخترم منم متوجه حالت شدم برابابا

 ستین یازیحالم خوبه به روانشناسم ن ست،منین یروانشناس روان شیپ رهیکه م یاون شخص دونمی+پدر من،منم م

 :باشه بازم فکراتو بکنبابا

باترس به اطراف نگاه کردمو  دمویساعت چند شب بود که با استرس از خواب پر دونمیچشم گفتمو رفتم اتاقم،نم هی

 غیج خواستمیبودم که دوسه تا مرد از بالکن اتاق اومدن داخل،م دهیتخت دراز کش یفکرم رفت سمت خوابم)رو
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 یبود که سع اریانگار الل شده بودم دونفرشون به زور منو گرفتنو بردن سمت نفر سوم نفر سوم سام یبکشم ول

 دمیشه(که از خواب پر کیداشت بهم نزد

نه تو خواب از  یداریکردن چرا چرا دست از سرم بر نم هیبغل کردمو،لبامو گذاشتم روشو شروع کردم گر زانوهامو

 ییدارم نه تو خواب هع شیدستت آسا

 

 86پارت#

سمت  دمیجلو چشمام دوباره اون حالت جنون وار بهم دست دادو دو ومدنیخاطرت م کردمویم هیآروم گر آروم

افتاد اون روزا بابام  یقبل یبکشم رو دستم چشمم به ردا غویتاخواستم ت نیستم رو زمنش غوبرداشتمویحموم ت

خودم دوباره  یچقدر شکسته و رنجور شد ارزششو داره که بخاطر خالص د،مامانیکارم چقدر عذاب کش نیبخاطر ا

 روانشناس هی شیبرم پ دیبا امهیحق با ت دیهمه دردو به اونا بدم،واقعا من چم شده شا نیا

 گمیگذاشتم سرجاشو برگشتم سمت تختم حتما فردا م غویت 

 نگاه کردم امویبگم ت دیبالخره که با کنمینگاه م دهیکه مامان چ یسفره صبحانه ا به

 یکن داینفرو برام پ هی شهیروانشناس م شیگرفتم برم پ میبگم من تصم خواستمی....مامی+اوممم ت

 کنکیتو کارش موفقه،مطب هم داره باهاش هماهنگ م میلیخ قامهیکردم از رف دایپنفرو  هیاتفاقا  زمیآره آره عز-

 نگرام نباش

 نگران نباشم چرا نگران نباشم قاشهیرف از

 شهیم ایچشده اگه بفهمن چ ایچ دوننیم مگه

 من.. یگفتنش آسونه نه برا امیت یبرا االن

 

 87پارت#



 چشمانت آرزوست

 
116 

 

*** 

که با کمکش به  یکارت امم،بهیمطب دوست ت یروبه رو امیبه خودم م یاما وقت گذرهیم یچند روز چجور نیا دونمینم

 رسمویدرست به موقع م یآرش،آرش رحمان کنمینگاه م ششیکه قراره برم پ یاسم کس کنم،بهیاومدم نگاه م نجایا

 نمیشیبا تعارفش م شمیوارد م

 کن یخب خودتو معرف-

 هستم یصالح ای،تانی+صالح

 کنهیم فیازش تعر شهیکه هم امیت هیآها آبج-

و چرا حالت خراب  هیحمله ها چ نیعلت ا نکهیدست داده،اما ا یچند بار بهتون حمله عصب دونمیمن فقط م خب

 یکن فیخودت تعر خوامیم یشد دهیکه دوماه به گفته خودت دزد دونمیم نمیآها ا شهیم

 یگیخانوادم نم ای امی:از کجا بدونم به تدمیبهش نگاه کردم با شک پرس مشکوک

 یستیخودت راحت ن ینجوریمن محفوظه،به من شک نداشته باش ا شیپ مارامیاسرار ب-

ترمه رو  نکهیاز ا گمیم دنمیکه دزد یکردن از روز فیبه تعر کنمیاما شروع م یبر چه اساس دونمیزنه،نمیلبخند م هی

راجع به اون  خوامیسخت بود برام تا م یلیکه خ یشرط ذارهیکه برام م یاز شرط گمیم اریجذاب سام افهیاز ق دمید

 منتظره یبعد ماریشده،بوقتت تموم  ای:خب تانگهیعذاب آور حرف بزنم م یکالسا

 گهید رونیب یگیم ی+االن دار

 منتظرن خب یول هیچه حرف نینه ا-

 امیب یدوباره ک دونمی+م

 یکه امروز اومد یساعت نیهر چهارشنبه هم-

 که.... زدمیداشتم قدم م ابونیخ تو
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 88پارت#

 تماسو باز کردم اما حرف نزدم زدیزنگ خورد چشام رو اسم ترمه دو دو م میکه گوش زدمیقدم م داشتم

 ایالو تان-

 ی+الو سالم چطور

 ستیبده اصال حالش خوب ن حیبرات توض یبد اریفرصت به سام هی شهیبگم م یزیچ هی خواستمیم یخوبم مرس-

نصفه شب با ترس از  کنه؟یم یکشه؟خودزنی؟موهاشو م دهیدست م یبحمله عص ست؟چشه؟بهشیخوب ن حالش

 چشه اخه؟ پره؟یخواب م

 نباشه میترمه نه حالش برام مهمه فقط تو زندگ خوامیم حی+من نه توض

 ..دیواقعا بهش خوش گذشته شا دیترمه مهم شدم شا یبرا نایا ارویو سام ایسرعت برد نیهم قطع کردم به ا رویگوش

*** 

همراه بارمان جانشون  کنمیساغر قبول م یاما با اصرار ها یچه عقل قابایدق دونمینم کنمینگاه م نهیآ یخودم تو به

از  شتریامروز ب گهید قشهیخودشن خب درد منم همون رف یقایفقط رف ستنین ادیز گهیم ادیز گهیم رونیبرم ب

 که قرار گذاشته ییسمت جا میریم ادیکه م فم،ساغریاحساس کنه ضع خوامینم رسمیبه خودم م شهیهم

 اسیحاال خوبه مثل قبل یبارمان جانت کشت نی+ساغر تو که مارو با ا

 خب ازش خوشم اومد اس،امایمثل قبل کردمیخودمم فکر م یعنینه نه آره -

 از من نمیاز تو اون از ترمه ا نیماهرن ا یلیتو کارشون خ قیسه تا رف نیا آره

 اریشدم هر چهارتاشون بودن چشمم رفت سمت سام دهیدنبال ساغر کش میدیرس بالخره

 چشه؟ازمنم بهتره که.. قایدق
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 89پارت#

 گریباز شناسن،منمیساغرو نم چکدومیه نیقهار یگرایکرد باز یبه همه سالم داد بارمان هم ساغرو معرف ساغر

 ایبه زور به بارمان دست دادم به ترمه و برد هیمن به بق ی،ساغر شروع کرد به معرف شناسمینم چکدومشونویه میقهار

هم به قول  شونیساغر:وا اریدست دادن با سام و یمعرف زودیاپ نیبه قسمت سخت ا میدیدست دادم رس تیبا رضا

 کننیهم صداش م یسام ار،کهیآقا سام پشونیبارمان پسر جذاب و شوخ اک

 فیازش تعر شهیخانم گل من که هم ایتان نمی:ادهیساغر رو به من ادامه م کردمیصداش م یآخرا منم سام نیا آره

 کنمیهم صداش م یکردم،تانیم

بر  یوقت کنمیاز جمعشون فرار م ییفراموش کنم،به بهانه دستشو ارویدست سام یکه گرما کنمیتالش م سخت

 نمیشیم میصندل یبود رو اریفقط سام زیگشتم سرم

 کجان هی+بق

 آزاده دنیکش گاریکه س یرفتن سمت_

 +آها پس منم رفتم

 نیبش_

 +جااااانم!؟

 فیبار تعر هیفقط  یاگه خودتم بزار مونمیکردم نه پش یمن نه کار اشتباه یآخه تو چرا انقدر خودخواه نیگفتم بش_

 یفهمیکنم م

 یتا نقشه هاتو برآورده کن یدیمنو دزد نکهیا یبد حیتوض وی+آخه چ

 یزنیم امفتیآخه چرا حرف  یچه نقشه ا_

 باشه نییکردم صدام پا یسع

مفت  ایمن حرف  گهیبرو،آره د یبعدشم گفت یدیمنو دزد ینقشه ا چیتو بدون ه زنمیمفت م ای+آره خب من حرف 

 زنمیم
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 برم خوامیم یخودت گفت یلعنت_

 +برو به جهنم

 ساغرشون.. شیبلند شدمو رفتم پ عیسر

 

 90پارت#

*** 

خب  دادیشبو نشون م قهیدق ینگام رفت سمت ساعت دوازده و س گذرهیم رونیب میاز اون روز که رفت یروز دوسه

لبخند  هیرفتم سمت در  دمیدو سه پر کیبرم آروم پامو رد کردم اون سمت نرده ها حالت نشسته گرفتم  دیحاال با

د نشسته بود سهن نیرو لبم،دروکه باز کردم چشمم به ساغر که تو ماش ادیکه موقع پرش داشتم م یجانیاز شدت ه

 سمتشو سوار شدم دمیسهندو کش رفته با خنده دو نیشرف بازم ماش یافتاد ب

 سالم-

 یطفلکو دودر کرد نیا نیتو که بازم ماش یکیچه عل ی+چه سالم

 کثافط ینشه+ا داریوقت ب هی ختمیکه تو دمنوش خوابش قرص خواب ر یدونیخنده پرصدا کردو گفت نم هی

 میافتاد راه

 میری+حاال کجا م

 هینظرت چ طنتیش میبر ییدوتا خوامیمثل قبلنا م کمی-

 جمعم هی+هو هو من پا

 کردم نییمشتمم باال پا همراهش

 یآورد هیاوک ی+حاال همه چ
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 یآورد یاریکه قرار بود ب یگاریآره اون که حله تو س-

 نباشم یمن اوک شهی+مگه م

که غروب آماده  یاندازو همراه با اون سبد ریز میدیخلوت رس اریجا اطراف شهر مه پاتوقمون بود وبس هیبه  بالخره

 دستش اومد یسکیکه ساغر همراه و اوردمیبرداشتم رفتم پهن کردمو داشتم شاتارو در م میکرده بود

 یکرد دایاز کجا پ نوی+ا

 ..میند یکه موقع برگشت سوت میخورینم ادیگفته باشما ز یمال سهنده بابا ول-

 +اوففف باشه بابا

 

 91پارت#

پک اولو زدمو ساغر مشغول پر  میکه روشن کرد گارامونویدادم به ساغر،س ویکیاز تو جعبه اش دراوردمو  گاریس دوتا

 دمیتوجه از ساغر پرس یب یمچاله شد ول افمیق شیسر رفتم باال،از تلخ هیکردن شاتا شد،همشو 

 ؟یآشنا شد ی+با بارمان چجور

که به  شهیبر خالف هم یاون مهمون گم،تویم وشاروین یهمون مهمونکه تو حالت بد بود  میدعوت بود یمهمون هی-

 ساده رفتم بارمان هم بود یلیحال بودم خ یب یبود ومدهیچون تو هم ن رفتمیم دمیرسیخودم م

 شد تی+بعد زدو عاشق سادگ

نگام نکرد نکبت  بارمیاما اون  کردمیهمش با چشم دنبالش م ینه بابا محل سگم بم نزاشت من تو طول مهمون-

 یسع ادیم دونستمیم ،چونیایگرفت تو جور نشد ب گید یمهمون هی وشایحرص خوردم خالصه گذشتو ن یمغرور،کل

بعدشم که اومد  ومدیکه ن یمهمون یاگذاشتم،تا وسط یکه لنز آب یبه خودم برسم در حد شهیاز هم شتریکردم ب

کاغذ بهم داد  هی شمویبرم که خدمتکار اومد پ خواستمیم مومردیداشتم از حرص م گهیدر آورد،د یدوباره نکبت باز

کننده  کیخودت تحر یجلب توجه درکل رنگ چشا ینوشته بود)از نظر من رنگ چشم خود آدم بهتره تا لنز برا

 راد یمانیپنوشته بود بارمان  رشمیتره(ز



 چشمانت آرزوست

 
121 

 

مست  یجوونکا نیاز ا یکیکه  اطیرفتم داخل ح دمویلباسامو پوش فمیشدمو کاغذو انداختم تو ک یحرص شتریب

 مزاحمم شد

 ر،مادربزرگی+پ

 کنم فیتعر یندار اقتیزهرمار ل-

 خب بوگو لهیخب خ لهی+خ

 نشیخالصه بارمان بود منم سوار ماش دشینفر از پشت کش هیشه،که  کیداشت به زور بهم نزد یمزاحمم شد سع-

 زد ویشم که قفل مرکز ادهیکرد به خونه که رسوندم خواستم پ

از  ستیدم خونشون ساغر من خنگ ن شیبارمان هنوز نشناخته بار اول رسوند یساخت یقشنگ یداستان فانتز چه

من  یپاها یول یباش یتو دونده خوب دیشا یدرست کرد ییشده بارمان چه هزارتو ینجوریکه ا یوارد شد یچه در

 خستس

 

 92پارت#

 یدی:گوش مساغر

 کرد. یخاک بر سر یکه کارا +آره آره،فقط جان من نباشه جان خودت نگو

تا  امیبرگردوندو گذاشت ب قهیندادم به زور گرفتو بعد چند دق یخواست وقت مویدردت تو جونم خفه شو،نهه گوش-

همراه با  ذاشتیاونو بهت نشون بدم اما نم خواستمیم شهیکردم،هم دایپ ییحسا هیمدت جنگو دعوا بود اما بعدش  هی

 ختمیر گهیشات د هینمش،یبزاره ببم دیپوزخندمم خوردم آره خب چرا با یسکیو

 شد میپاشو ساعت سه و ن یپاشو تان یوااا-

 یبر یتونیانقدرم کوفت نکن نم میبرس میخانوووم،بجنب تا چهار چهارون ایادامه داد:خب تان دیاخمومو د افهیق یوقت

رو دادم  شهینشستم ش نیخود ساغر برداشتمو تو ماش هیک هدهمراه فند گارویاوفف بلند گفتمو بسته س هیتو خونه 

 خلوت بود ابونایچون خ نییپا
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 روشن کردم گهید گاریس روندیتندترم کمی

 میتونینم گهیاز اون بدتر سهند د فهمنیخاله شون م یریگیم گاریگند الکل و س یبسترو بده به من بو ا،اونیآخ تان-

 میدودرشون کن

 تیبعد حیتفر ایسهند نیاماشی ی+تو نگران من

رو دستم  ختیر گاریکم خاکستر س هیساغر زد رو ترمز  دویچیپ نیماش هیبود که  چیسر پ میکرد ییپر صدا خنده

سرمو  عیفکر سر نیسرش اوردن با ا یینکنه بال ومدیساغر نم یکنم،صدا زیشد منم خم شدم دستمو آنال ادهیساغر پ

پک اخرو به  شدمیم ادهیکه پ یهمونطور یمحشربارمان چشم تو چشم شدم،اوه چه شب  ارویآوردم باال که با سام

 پامو رفتم ریزدمو انداختمش ز گارمیس

ابروشو  هی اریبودم سام دهیصراحت ند نیبه ا یها ول شهیدم خونش سبز م ادیمار از پونه بدش م گنیبودم م دهی+شن

 یلعنت یکنیداغون م کل جذبمو هیثان هیانداخت باال لعنت بهت که تو 

 

 93پارت#

 شروع کرد به حرف زدن بارمان

 هاا یکنیم یچه غلط ابونایساعت تو خ نیا قای:ساغر دقبارمان

 ستادمیروبه روش وا رفتم

 یگیم یو چ یزنیحرف م یدار یبا ک نی+هوش،هوش هوش بب

 یستین یقاعده مستثن نیخودت از ا ای:تانبارمان

 اداشو در آوردم احمق یبا دهن کج ایهلم دادو خودشم دست ساغرو گرفتو رفت اونور دن اریسمت سام بادست

 یا کارهیچ ابونایموقع شب تو خ نیپس ا شدیتو که همش ادعات م_

 شدم کینزد بهش
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 توروبه من چه ها ی+توروسننه بارمان دوست پسر ساغره ول

 هولم داد عقبو گفت کمی

 یفقط برا من ادا اطفار یدیهم م گاریالکلو س ن،بوینه آفر_

 بارم گفتم تو رو به من چه هی+

زندت  یرونیب یموقع ا نیهمچ نمیبب گهیبار د هیدارم،اما،اما فقط  ازیاالن فقط به آرامش ن ا،چونیاال دهنتو ببند تان_

 کنمیم یبگو به توچه اونموقع خودم ربطشو بهت حال یخب حاال تو ه زارمینم

حرصشون  نکهیا یچشم غره توپ بهشون رفتمو سوار شدم برا هیخواستم جواب بدم ساغر اومدو صدام کردم  تا

 گفتیم یهم کردم+چ یبابا هیدراد 

 زایچ نجوریا یمست پشت فرمون یکنیم کاریچ رونیموقع ب نیا یچیه-

 +پس بگو چرتو پرت

 نیایبهم م یلیخ اریتو سام ی:آره راستدیخند

 ؟+دوست پسرت گفته

 خودم کورم مگه-

 بکن بابا جان.. توی+رانندگ

 

 94پارت#

*** 

 شدم وارد مطب شدم امیت نیآرش سوار ماش شیپ رفتمیم دیدوباره با امروز

 ،منتظرنیداخل خانم صالح دیی:بفرمایمنش
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 لبخند بهش زدمو وارد شدم هی

 +سالم

 میشروع کن ایخب ب یکم،خوبیسالم عل-

 مبل نشستم رو

 افتضاح شدمیبود که داغون م ادیز نایا میگذاشت انقدرم تا یبعد شرطش برام کالس ورزش شیپ ی+سر

 یچ ی،برایکالس ورزش-

داشتم آها  کیبر خورد نزد اریبا سام یکالسا ادامه داشت چند بار ینطوری+خب من قبال تپل بودم،خب ادامه بدم هم

 نکهیخوب بود اما هم یماه اول همه چ هی نیودش خالصه اخ شیهم بود که واقعا خوب بود،ترمه رو هم برد پ ایبرد هی

 گفتیبه منم م کردیصدام م یو حاال تان کردیکال عوض شد مثال قبلنا اصال به اسم صدا نم اریماه دوم شروع شد سام

خورده  م،سرمایکرد یصداش کنم منوبه اصرار خودم با خودش برد شمال براش غذا درست کردم باهم آب باز یسام

بارمان  ومدنیهم م ایبارمان و برد کردیم تمیاذ زیسر م میخوردیباهم غذا م میکردم دوباره برگشت یشد ازش نگهدار

 مهربون بود ایاما برد کردیم تمیاذ یلیخ یبود ول خوب

 مهربون شده بود.. ارمیسام

 

 95پارت#

 شروع کرد به حرف زدن آرش

 ؟ینیبیبارمانو م ای ایبرد اریهنوز هم،سام-

 یشکل چینزاشته به ه چوقتیمنو بدزده باهاش دوست شده و ه اریسام نکهی+اومم آره دوست پسره ساغره قبل ا

 نمشیببم

 اون.. وریموند به چهار شهر یچند روز نکهیا تا
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 رو دنمیدوماه رو دزد نیا لیبده دل حیبرام توض ویهمه چ خوادیم گهیم اریسام یراست

 یبشنو حاتشویتوض یوست ندارادامشو بگو واما تو د یبود لیهر وقت ما یمتوجه شدم حرفتو نصفه گذاشت-

 ی+نه نه نه اگه منو مقصر کنه چ

فکر  یدیبعد که حرفاشو شن یند یاما جواب یاز نظر من به حرفاش گوش بد یول یمضطرب ش ستین یازیباشه،ن-

 مقصره خب ؟ یک مینیبیباهم م نجایا یایم یکنیم

 ؟ییچا ی+اگه توهم منو مقصر بدون

 چوقتیه اینه تان-

*** 

آرش  یتا اخرش برا رویقض نیفکر کردم تا ا یآرش حصاب شیبرم پ خوامیانتظار بالخره چهارشنبه شدوم یاز کل بعد

 دمیگوش نم اریسام ینگم به حرفا

 کنمیآرش نگاه م یچشما تو

به  یسه چهار روز دیم دشواره اگه من من کردم ببخشبهت بگم گفتنشون برا خوامیکه امروز م یی+راستش حرفا

 مونده بود وریچهار شهر

 سخته.. شیاور ادیشدم اوفف  ساکت

 ایتان یادامه بد یخواینم ،خب

 لطفا چند لحظه بهم فرصت بده ی+چرا ول

 یآب بخور تا آروم ش کمیباشه -

 شهیطول بکشه سخت تر م شتریب یشروع کنم هر چ گهیابو برداشتم و تا نصفه خوردم بهتره د وانیل

 96پارت#



 چشمانت آرزوست

 
126 

 

 (دوباره ادامه دادمنیخونیاما شما از زبان خودش م کنهیم فیآرش تعر ی)بچه ها برا

 هیهمراه  ارینشسته بودم اوف حوصلم بدجور سر رفته مشغول چرتو پرت بلغور کردن بودم که سام ییرای+داخل پذ

اوردن متعجب نگاشون کردم که  ییرایپذ لیطاهره هم وسا دویو بارمام اومدن مروار ایاومد داخل بعدشونم برد ییآقا

 دستمو گرفتو برد داخل اتاق هوی اریسام

 ؟ هیاون مرده ک یکنیم کاریچ یدار ییی+ه

 جواب پس بدم دینهههههه،با_

 هی+خب ک

 یش غمیص دیعاقده،عاقد با_

 پس امر کن یستیخجالت نکش اهل تعارفم که ن گهید ؟امریییی+چ

 یدیفهم سیقض نیکه اونم قبول کردن ا یراه دار هیتو فقط  ایتان سیه_

چقد امروز داغ گذاشت رو  یا غهیشدم زن ص یعنیشم، غشیهفته ص هیسرهم کرد که مجبور شدم  دیبرام تهد انقدر

بودن چرا  یا غهیحاضرم تحملش کنم داغ ص گفتمیکه از قبل با عشق م یعقد عسل یبرا دیدلم داغ چادر سف

 بدبخت شدم  فهممیخودم م نکهیمگه واقعا عروس شدم همشون خوشحالن با ا گنیم کیهمشون تبر

اومدن باال سرم بعد بند انداختن ابروهامم کوتاه تر کرد،موهامو  شگریاز صبح چندتا آرا دیروز موعود رس بالخره

 هیسا ومدویتر به نظر م دهیتموم شد صورتمو نگاه کردم چشمام با اون خط چشم کش شمیارا یوقت دیچیپ یگودیب

 کرده بود یهم لبامو رنگ یگریقشنگ کارشده بودنو رژج یو صدف یآب

 یییک یشده بودم برا خشگل

 ..شیکار بیرق ایکه االن مثال شوهرمه  یکس یبرا

 

 97پارت#
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از کمر  فتادیکه بنداش رو بازوهام م یلباس دکلته آب هیداشته  یبخو قهیگرفتش سل یهرک یلباسم نگاه کردم لعنت به

صدام کرد  دیمروار یشروع شده بودوقت یزانو داشت .مهمون یچاک تا باال هیراستم  یو سمت پا شدیگشاد تر م کمی

 گهیکنارشون اهه بسه د ارجذابیار و بارمان و شخص سوم بسیسام شیرفتم پ دیمروار ییراهنما ن،باییپا میباهم رفت

 همه جذابن نجایا

 از رفقا یکیآقا مهرداده  نمیکردم و ا فیخانم که تعر ایتان شونمی:خب ااریسام

جواب نگذاشتم،تو  یلبخند گذاشتمو دست دراز شدشو ب هی قیحاال شده رف شیریس یکار بیرق گهیپشتش م انگل

پاچه  یهم که ه اریتابلو بودم سام یلید فک کنم خشم هر چن کیبه مهرداد نزد کردمیم یهمش سع یطول مهمون

خودمو جمع و جور کردم لبخند  عیمشغول فحش دادن به مهرداد بودم که اومد سمتم سر یمهمون یگرفت،آخرایم

 زدم

 شده یزی+چ

 بدم بهت نوینه خواستم ا-

تابلوه که دوباره لبخند زدم امشب فک درد گرفتم انقدر  رمیبگ عیحاال سر ولیییییکارت دستش نگاه کردم ا به

 لبخند زدم دمویخند

 یریکارتو بگ یخواینم-

 دستش گرفتم از

 نشه رتیخوشحال شدم د دنتی+خب از د

خدمه  دمینفس راحت کش هیهمه رفتن  یهم برن وقت هیتا بق سمینگام کردو رفت مجبور بودم وا یجور احمقانه ا هی

 برا نظافت. انیاده بود برن فردا بفرست اریرو هم سام

 

 98پارت#

 تو وارد شدم ایب یراه افتادم باصدا اریاتاق سام سمت
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 دلشو بردم یچجور یدیپسر د ی+ه

 یکرد یدلبر یآره حصاب_

 ذوق رفتم نشستم کنارش رو تخت نشستم با

 بهش زنگ بزنم هومم یبود،تازه شمارشم گرفتم به نظرت ک نیقرارمون هم ی+سام

 برگشت سمتم عیسر

 چوقتیه_

 *دنمیشدو شروع کرد به بوس کمیخواستم دهنمو بازکنم نزد تا

 +آرش اون به من تجاوز کرد

 ؟یمطمئن-

 ه؟یچ ؟منظورتیچ یعنی+

نسبت به  یواکنش چیکه بخاطر شک بودن اما تو ه یشد یدچار حمله عصب دونمیکه من م ییتو تا جا نهیمنظورم ا-

 یکنیگفت راحت رفتار م شهیم ی،حت یدیفرد مذکر نشون نم هی

 یبرس یبه چ یخوایحرفا م نی+با ا

 رابطه دونفره بوده هیبه تو تجاوز نکرده اون رابطه  اریسام نکهیبه ا-

 بودم مونیپش خواستیدلم نم گهیکردم اما د یباهاش همراه دی+نه نه شا

 تویمونیو با کلمه تجاوز هم پش یبپوشون ارویبه سام لتیحس تما یمونیبا کلمه پش یخوایم نه،تویهم قایآها دق-

 ینشون بد یمقصر همه چ ارویو سام یبپوشون

 ..ایمقصر تان یکه شد بازم
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 99پارت#

 گفتم یعصبان

 از نظر من اون به من تجاوز کرده ری+نخ

 یشدیبه تو تجاوز نکرده چون تو زنش محسوب م اریهم بوده که نبوده سام یاگه اون رابطه اجبار ایآخه تان_

 گفتم یدفعه ا هیفکر نکرده بودم من زنش بودم،آره پس اشتباه نکردم زنش بودم  نجاشیشک سرمو آوردم باال به ا با

 باهاش حرف بزنم خوامی+حاال م

 یکنیم یکار خوب-

*** 

 یبعد صدا قهیباهاش حرف بزنم پنج دق خوامیبگه م اریساغر سند کردم نوشته بودم که به سام یبرا امویپ بالخره

 بهش گفته اونم قبول کرده محل قرارم برام مشخص کرده یاومد نوشته بود کنارش بوده وقت میشگو

*** 

 رفتم سمتش دمشیشاپ شدم د ی.وارد کافامیمجبور شدم با اتوبوس ب یخسته شدم بخاطر ترسم از تاکس اوف

 +سالم

 یخوریم یچ یسالم خوش اومد_

 حرفاتو بشنوم خوامیفقط م یچی+ه

 نیباشه حداقل بش_

 روش نشستم روبه

 ایمن عاشقتم تان یبدون خوامیاول از همه م_

 باال. ارمینداشتم سرمو ب جرئت
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 100پارت#

 عاشقمه اریسام

بود همشون  ایترمه،ترمه نامزد برد یشده بودحت یزینقشه برنامه ر هی دنتیدزد دمیپس ادامه م یزنینم یخب حرف_

 نقشه کمکم کنن نیکه نسبت بهت داشتم حاضر شدن تو ا یبخاطر عشق

 بود آخه یچ دنتیجلو نقشه کش یومدیم ینجوریهم یاگه عاشق بود یترمه،چه نقشه ا ی...ت،حییی+چ

 اومدم تمیمن خواستگار_

 اومده بود که من خبر نداشتم یبود،ک یشک بزرگ یکی نیا

 یفهمیمن از همه خواستگارام خبر دارم م شهی+هه مگه م

بود حدودا،اون من بودم  شیزده بود دوسال پ امینفر به ت هی ادتهیره،یبود دوتا بچه پدرتو ازش بگ کیکه نزد ینه اون_

کنم که تو  کاریچ دونستمینم امیکه از شانس بدم زدم به ت ششیتا برم پ ومدمیم یحال خواهرم بد بود منم از مهمون

منو  چوقتیاما،اما تو ه ومدمیم ادیهم ز ارستانمیعاشقت شدم،ب ولماما من از همون ا یاصال به من نگاه نکرد یاومد

خواهرمو  هیقض یوقت امیزندان اما خب ت نداختیو نفوذ پدرم نبود حتما بابات منو م شدیاونموقع اگه م یدیدینم

 کردم خبر داره.. یداد،اونم از هر دفعه که تورو از بابات خواستگار تیرضا دیفهم

 

 101پارت#

 ادامه داد اریسام گهید دونستهیهم خبرداشته البد مامانم م امیت

بد بود برام تمام اون دوماه هم نقشه بارمان بود،اون  یلیخ زارمیهم رو دوشت نم ارویجنازه تان یبابات گفت حت_

ستفاده غرورش ا یکه بارمان از پول برا یپولدارن اما خب طور یلیخونه هم مال بارمانه خانواده ما و بارمانشون خ

بارمان بود بهش گفته بودم  یاول منم طبق حرفا تیشخص کرد یهمه آدما رو بارمان اوک ادیخوشم نم ادیمن ز کنهیم

 خودم یاخالقا شمیاز ماه دوم خودم م
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 اون کالسا ی+پس،پس مهرداد چ

ود آخه اومم آخه لبخند بزرگ زد(اونا بخاطر خودمو خودت ب هیاز دوستامه اونم کمکم کردواما کالسا) یکیمهرداد_

 یبودکه گفتم الغر کن نیادبخاطرهمیتپل خوشم نم یمن از دخترا

 نایشعوروببیخشم بهش نگاه کردم ب با

 خودمون یبرا دمیخونه هم خر شیبودمو هستم که همون دوسال پ یجد یدر حد یمن حت ایتان_

 خودمون،خودمون،من و اون،خودمون یبرا

 ولم کنه گفتم: نکهیا یجام بلندشدم برا از

 فکر کنم خوامیحاال م دمیشن حرفاتو

چقد  سوختیم شترینه قلبم ب سوختیم یلیدستمو گذاشتم رو گلوم خ هیگر ریاز کافه که فاصله گرفتم زدم ز 

 براوو یدخترک مو مشک یداد میقشنگتر از همه باز هیقهار گریدادن پس ترمه هم باز میقشنگ باز

 

 102پارت#

*** 

اما قلبا نه،تازه بارمان  دمیگفتم بخش یکرد زبون یمعذرت خواه یانقدر زنگ زد که مجبور شدم جواب بدم کل ترمه

با تمام  ییمویکه اون اتاق ل دمیفهم ییاز اونجا نمیبه ساغر بگم،ا ادیساغر شده اما دلم نم کیبا قصد نزد شعوریب

 فشیتو بارمان ح یساغر برا فینامرد گفته بودواقعا ح رمانلباساش مال من بود تمام مورد عالقه هامو ساغر به با

*** 

اومد بازش  میگوش امیپ یکنم،پوف صدا ینت چرخ کمینتم ندارم  یلعنت برهیحوصلم سر رفته خوابمم که نم یحصاب

کارت دارم(چشام گرد شد فک کنم طرف حالش بده براش  یکوچه پشت ایب یشماره ناشناس بود)سالم خوب هیکردم 

 (یم)اشتباه گرفتسند کرد
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شماره منو از  نی(اارمیکارت دارم سام نییپا ایپاشو ب ایاشتباه گرفتم،تان ویچ یکه جواب داد)چ دینکش قهیدود به

جلو خونتون انقدر بوق  امیم یای(جواب داد)نامیداره که ب یلیبراش نوشتم)چه دل گهیکجا آورده هه حتما ترمه داده د

 ( نوشتمستینتهشم برام مهم  رونیب انیبابات ب امویتا ت زنمیم

 (.ستیبکن برا منم تهش اصال مهم ن یبکن یخوایم یهرکار دمی)هه ترس

 

 103پارت#

 یاومد لعنت نیبوق ماش یکه زنگ خورد جواب ندادم که صدا شدمیم الیخیکه گذشتوجواب ندادداشتم ب قهیدق چند

 اومد  گهیدوتا بوق د یبازم جواب ندادم که صدا

 یخواینفر تو م هیاز جون من  یچ یکنیبوق بوق م ی+هان چته ه

 نتینب یکس ایداره از اون ب یدر پشت خوام،خونتونیم س،خودتویه_

 امیب دیبا یلیمن به چه دل ی+در که آره داره ول

 دمیمنم به بوق زدن ادامه م یاین یتونیم_

 زد گهیبوق د هی

 امی+باشه باشه خودخواه االن م

 ایلباس مناسب و گرم بپوش ب هیزبون دراز _

خودم  یبه رو ارهیسام یچراغ داد توجه نکردم دختررر چقد خنگ نیماش هیشدم  یکه شدم وارد کوچه پشت حاضر

 سوار شدم نیرفتم سمت ماش اوردموین

 ه؟یه؟چی+ها چ

 ببرمت خونمونو بهت نشون بدم خوامیا،میدار یتر نصفه شب انرژ واشی_

 +خونمون؟
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 ه خودم و خودت،خونه مابله خانووم خون_

 باال میشو بر ادهیپ_ستادیآپارتمان وا هی یبعد جلو کمیکرد  ادیز سرعتشو

 خونه هیتو  امیموقع شب من با تو م نیا یباعث شده که تو فکر کن ی+آها اونوقت چ

 یزیبهتره بگم همون چ ایخونه  نیتا ا یایو ب ینیبش نیماش هیموقع شب بامن تو  نیکه باعث شده ا یزیهمون چ_

 یشبو با من بگذرون هیکه باعث شده 

 نجایاز هم یخوایاگه م ام،حاالیخونه نم هیهم با تو تو  یخودتو بکش ستیها ن یریاز اون تو بم یریتو بم نی+هه ا

 کن فیازش تعر

 

 104پارت#

 لبخند پتوپهن زد هی

 یپس راجع بهش کنجکاو_

 زدو ادامه داد گهیلبخند د هیبشم  میمنکر حس فضول تونستمینم

طبقه  خواستمیآپارتمان پنج طبقس،طبقه چهارم مال ماست م هی ینیبیهمونطور که م ،خبیکنیم ینجوریچرا ا_

برا  یکی شهیاتاق مال بچمون البته دوتا م هینشد سه خوابس، یعنوان راض چیاما صاحبش به ه رمیپنجمو بگ

 هیدخترمون فکرشم عال یکیپسرمون 

 ساخت یچه داستان رهیجو نگ رهیادمو سگ بگ گنیسرمون دخترمون مپ اوهاااا

از  شتریب دیهم داشته باشه شا یشتریکه اتاق ب میریبگ گهیخونه د هی میتونیم یاگه آپارتمان دوست ندار یراست_

 یدوتا بچه آورد

 گرد شد چشام

 نسل دیبرا تجد نیماش ای یخوایتو زن م ستیکه ن یجوجه کش نیگه،ماشی+خب د
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 باال مینر یم،جدیبابا به همون دوتام راض یا_

 +نه

 شم که ادهیپ نیاز ماش خواستمیبداخالق زمزمه کردو راه افتاد سمت خونمون م هی

 یراست_

 سمتش برگشتم

 +هوم

 ریبگ نویا_

 داخل دستش نگاه کردم دیکل به

 ه؟یچ نی+ا

 گهید دهیکل ینیبینم_

 بهش کردم هینگاه عاقل اندر سف هی

 وقت هی ینش فیپسر،ح ی+چقد تو بامزه ا

 یهع

 

 105پارت#

 دیخند

 یجد شمیم فیدارم ح یه_

 بابا چقد بد ی+ا

 سر بهش بزن هی یخونتو،هروقتم خواست دیکل ریخب بگ_



 چشمانت آرزوست

 
135 

 

 ازش گرفتم دویکل

 یترمه گرفت ،ازی+شمارمو ازکجااورد

 راحت بود میلیکردم،خ داینه خودم پ_

 +آره خب خدافظ

 راحت بود امان از پول یلیخ گهیم هه

 ستین ییچه درها دیکل پول

*** 

باال و مشغول درجا زدن شدم تا گرم شم ساغرخر  دمیشرتمو کش یس پیسوز داشت ز کمیمهرماه بودو هوا  اواسط

 یشاپ قرارگذاشته بود ساغر جلو یمطب تو کاف رمیکه م ییآرش آخه جدا از روزا شیامروز قرار بود منو ببره پ هی

 سهند نیپام ترمز کرد بازم ماش

 السکامو ایسر قرار  یمنو ببر یخوایتو م دای+ببخش

 یسالم هنوز که آلسکا نشد کیعل-

 میدیساعت رس میچشم غره بهش رفتمو مشغول دادن آدرس شدم بعد از ن هی

 نه ایمنتظرت بمونم -

 چقدر طول بکشه یدلم معلوم ن زی+نه عز

 باوشه مراقب خودت باش-

 شدم ادهیپ نیاز ماش یبلند گفتمو بعد خدافظچشم  هی

 

 106پارت#
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 با لبخند رفتم و نشستم دمیشاپ شدم ارشو د یکاف وارد

 نیسالم حاج آقا خوب هست کی+عل

 خانم هیحاج یشما چطور-

 ؟یداشت کارمیچ ی+خوبم راست

 برات قهوه سفارش دادم یفهم یحاال م-

 یخوریم یچ دیپرسیم شهیهم اریسام

 ی+مرس

 چخبر از ساغرو بارمان-

 همه سالم و سالمتن یچی+ه

 آوردن  سفارشارو

 ادیبه نظر نم ینجوریاالن اصال ا یول یکنجکاو یلیبودم خ دهیشن امیآب ت-

 گهی+چرا اتفاقا حاال بگو د

که درشو باز کرد رنگ  کردمیجعبه در آورد ،متعجب جعبرو نگاه م هیبود  یصندل یپشت یسمت کتش که رو برگشت

 حلقه بود دیرخم پراز 

 ایتان یکنیبا من ازدواج م-

بدنم نه بازم ازم  یول دهیشناسنامم سف دونهیدارم م بهایمشکالت وع یلیمن خ دونهیمن آرش م یخدا یوا

 کرد یخواستگار

 شهیبد م یلینشه اگه االن ولش کنم برم خ دهیگذاشتم رودهنم تا لرزش چونم د دستمو

 ایتان یجواب نداد-
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 هفته فکر کنم هی شهی+م

 باشه یراحت ینطوریاگه ا-

 فعال رمی+من دارم م

 یهم توجه ا یفرارکردن عجله داشتم که به ترسم از تاکس یاز کافه خارج شدم اونقدربرا عیبرداشتمو سر مویگوش

 ..شهیاز اونجا فرار کردم آره فرار کردم مثل هم یتاکس نینکردمو با اول

 

 107پارت#

*** 

هم منو خفه  اریالبته سام دهیم امیفقط همراه اول پ پرسهیهم حالمونو نم یخونه کس نیتواحوصلم سررفت  اوففف

 یچیوگرنه ه دمیخوبه جواب نم گهیم ریصبحا هم زودتر از همه صبح بخ ریشب بخ دهیم امیکرده هر شب پ

 زنگ خورد ساغر میکه گوش زدمیغر م داشتم

وقت  هیبروبچسب به اون بارمان جونت  یوقت حالشو نپرس هی یهم دار یدوست فلک زده ا هی یوقت نگ هی+بله 

 کنه تنها دوستمم ازم گرفت کاریندزدنش خب که بگم خدا اون بارمانو چ

 ایکنه تان کارمیخدا چ-

 بارمانه نکهیا یواا یا

 یگرفت قمویکه تو رف یدر ضمن به همون در-

  یزنیم بامن حرف یساغر دسته تو اصال تو چرا دار یتا حاال گوش ی+از ک

 ار؟؟یبدم سام-

 کنهیم کاریساغر دست تو چ یگوش ری+نخ
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 کنه تیاومدن راض رونیب یساغر دست منه که نتونه برا یگوش یاز وقت-

 قراره کجا بره؟ رونیب ییی+چ

 میکجا بره نه کجا بر-

 نچسبتم هست قی+آها حتما اون رف

 مهیمن رفاقت حال ین تیتو عشق حال اینکرد یکرد نیمن توه قیبه رف-

 نیقراره بررر فم،کجایرف فمیخب بابا رف لهی+خ

 رسما بهم گفت نفهم تیشخص یب فمیرف قمیرف یه واال

 

 108پارت#

 کرد حرف زدن شروع

 ؟یهست میرونیناهارم ب میریم گهیساعت د هی یحاال معلوم ن-

 خوبه  شیبق میبگذر قتیتورف دنیاز قسمت د گهی+آره د

 ؟یمشکل ن ایبرد میاریآهامشکلت فقط منوسام-

 داشتم یهر توقع اریاما از تو وسام رمی+نه از اونا فقط دلگ

 گهیدستت درد نکنه د-

 یارکردیارسامینه منظورم ساغره انقدر سام ار،نهیبده به سام ویحاال گوش کنمی+خواهش م

 افتاد تو دهنم   که

 خدافظ یگیآره خب تو که راست م-

 بارش کنم ساغر جواب داد یچ هیخواستم  تا
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 یسره بهش نق زد هی شیدیاول که د یاز سر یداد ریگ اریخه دردت تو جونم تو چرا انقدر به سامآ-

 دنبالم یایم الیخی+اونوب

 امیآره م-

 بردارم،بخرم ستیالزم ن یزی+چ

 هیاوک ینه همه چ-

 میریبگ یچ هیمام  رنی+همرو اونا نگ

 لب رودخونه میبر دیدرست کردم حاضر شو لباس گرم بپوش شا وینه من خودم همه چ-

 دنبالم یایم ی+باشه ک

 گهیساعت د هیساعت  مین-

 خدافظ ی+اوک

 

 109پارت#

روش با  زهییمانتو پا هیبعد  دمیبافت بلند پوش هیسردم نشه  نکهیا یساعته حاضر شدم برا میبپوشم حاال،ن یچ خب

 یفندک چاقو گاریسمت کولم سرفتم  دمیبود همرو راحت پوش میکه لباسام مال دوران تپل ییشرت از اونجا یس

 ییرایرفتم توپذ گهیخب حله د پسامیابمم هست چ یبطر زا،تخمهینجورچیآلوچه ترشکو ا کیپالست هیضامن دار 

 نشستم ومنتظر  ساغر شدم

 نیریآخر کجا م یگفت-

 میشیدور نم ادیز یگلم ول دونمی+نم

 که ارنیزشته همشو ب یبرینم یزیخوبه،چ-
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 ارمین یزی+نه مامان ساغر گفت چ

 یلیباشه هر جور ما-

 خونرو زدن مامان جواب داد زنگ

 ساغر منتظره ایباشه باشه پاشو برو تان یباال خاله چه عجله ا ایخب ب-

تموم شد بارمان شروع شد رفتم سوار  دم،سهندید دیسف یمایماکس هیرفتم تو کوچه که ساغرو تو  یخدافظ بعد

 شدم

 که بهت داده نشمی+بارمان ماش 

 بارمانه نهیماش یدونیوا تو از کجا م-

 ایتان یداد یگاف بد اوها

 داره مایبارمان ماکس یتازه خودت گفت ستیباباتوسهندکه ن نیخب ماش دونمی+چم

 دیساغر ببخش دیکنه ببخش ریکه تو گلوم گ ستیهم گفته بودم دروغ حناق ن قبال

 

 110پارت#

 جواب داد ساغر

 میبر الیخیگفتم،حاال ب یمن ک-

 +خودشون کجان

 منتظرمونن ابونیسر خ-

ما نشست،اهوع چه  نیشدو اومد تو ماش ادهیاونا پ نیترمه از ماش ششونیپ میدیرس یآها گفتمو ساکت شدم وقت هی

 اموال بارمانو صاحب شدم
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 نی:سالم چطورترمه

 ساغر متوجه نشه مجبور شدم مثل قبل بر خورد کنم نکهیا بخاطر

 سمت شما چه خطر ،ازی+مرس

داداش گلمه که اسم عشقش از  اریسام هیکه وردل منه  اسیبرد هیساغره  شیپ یبارمانه که ه هی:واالسمت مارمهت

 فتهیدهنش نم

 نشون بدم دیبا شرویقند آب م لویک لویتو دلم ک نکهیا االن

 جذابه اریسام یبرادر یجا هیدختر خوشبخت ک نی:عشقش،مگه عاشقه،حاال اساغر

 که من کشف کردم اول اسمش ت داره ییخود پسراس اما تا جا نی:واال بترمه

 نکنه عاشق خودت شده تتترمه جون ی+اوه چه کشف بزرگ

 رهیهم دلگ یاما کم رهیخانوم گل معلوم دلش گ دمیمن خودم عشقشو د ریکوفت نخ-

 میما چه بحثو عوض کن ال،بهیخی+ب

 :آره خبترمه

 که بار من کنن آره خب انگار تو دهن همشون افتاده زهرمار

 

 111پارت#

شدم  ادهیپ یکوه بود رودخونه هم داشت وقت یبه منطقه مورد نظر پسرا البه ال میدیرس اینجوریساعت ا مین بعد

که  ییزایباز کردمو بساط ترشکامو در آوردم چ راندازکولمویرو ز دمیدادمو چپ یسالم سر سر هیرفتم کمک بچه ها 

 وسط روگذاشتمیگرفتموبق خواستمویخودم م

کرمم گرفت تا برگشتم سمت ترمه بهم  اریچشمم رفت سمت سام میدرست کنن ماهم نشسته بود شیرفتن آت پسرا

 کارت داد
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 گسیدوسه روز د مونهی:کارت عروسترمه

 راد یمانیپ ایبرد کیگرفتمو نگاه کردم ترمه تاج کارتو

 راده یمانیهم پ ایبرد یلی+مگه فام

 پسرعمون  گهی:آره دساغر

 بساط تخممودراوردم یسر نیرسرموایدوتا از بالشتکاروگذاشتم ز فمیآها گفتمو کارتو گذاشتم تو ک هی

 یجا داد ایچ گهید فتی:تو اون کترمه

 نیکشیم گاری(کدومتون سنییاوردم پا کمیبرا خودش)صدامو  هیبیعجا نیسرزم فمیدارم ک زایچ یلی+خ

 ننینب نایجا که ا هی:من هستم اما ساغر

 گهی:آره آره راست مترمه

 نییشمام چفدترسو ننی+پوفف مثال بب

 کرد یبرام دهن کج ساغر

 که شروع به اظهار فضل نمود دیکشیم خیبارمان داشت جوجه هارو س دمیبکوبم تو سرش که کوب یکی خواستم

 

 112پارت#

 شروع کرد حرف زدن بارمان

 نوریتخمه هم بفرس ا کمیبابا خواهرزن -

 ؟یگفت یشد؟چ ی+چ

 به ما هم تخمه بده یگفتم خواهر زن گرام-
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 خوادیتخمه م یدر ضمن هرک یاما تو دلتو صابون نزن قراره شوهرش ش ستین یکه ساغر خواهرمه شک نی+در ا

 متنهی.       بارمان:نشمیبرداره من که از جام بلند نم ادیب یاعلی

 به خصوص برا عشقم ارمیهمتون م ی:اشکال نداره من االن براترمه

هم نزن گفتم که  جدهیمثبت ه یپچه نشسته حرکات و حرفا نجایکن لطفا ا ادهیپ گهیجا د هی اتوینکبت باز نیاه اه ا+

 بچه نشسته

پرت شد چشمم که به اسم رو  میگوش امیپ یچشماشو لوچ کردو با خنده براشون تخمه برد منم حواسم به صدا ترمه

 داده امیپ چرا اریشدم سام جیلحظه گ هیافتاد یگوش نیاسکر

گل کردو براش  طنتمیلحظه ش هیتو جمع بچس( یک یبگ قیاالن دق شهیم اریدل سام زیباز کردم)عز امویپ

 سندکردم)خودم مگه بچه تر از خودمم مگه تو جمع هست(

(با حرص ادیکجا بچه به حصاب م ستیدخترم ن گهیلحظه بعد جوابش اومد)آخه خانوم من که ازدواج کرده د چند

 ایح یب شعوریپرت کردم کنارکه خندش رفت هوازهرمارب ویگوش

 ها با تعجب برگشتن سمتش بچه

 :چته پسر هوا بهت نساختهایبرد

 گفت خندم گرفت یچ هی کردمینفر چت م هی:گمشو داشتم با اریسام

 دلم بزارم یرو خودمو کجا ایبرد یبه کنار نگاه موز نیا رهیاز حرص خوردن من خندت بگ دمیبا یعوض

 

 113پارت#

 نقشمون یپ میول کن بر ناروی+ا

 اون باالتر چندتا درخت داره  میبر ی:نقشمون؟آها اوکساغر

 اومد ایبرد یصدا میدیکفشامونو که پوش بمیبافندکم گرفتم گذاشتم تو ج گاروهمراهیس
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 نیریکجا م-

 میایم میدور بزن کمی:ترمه

 گاریسه تا س میرودخونه رو چندتا تخته سنگ نشست مولبی. از درختا گذشتمیکلشو تکون داد راه افتاد یوقت

 درآوردم روشن کردمو دادم دستشون

 مونده برا من باشه؟ گهید یکی+بچه ها 

 نای:کثافطو ببساغر

دوتا بدبخت پسر  نیبود،ا کینزد بایاومدتقر اریسام یگذشت که صدا یا قهیپک زدم چنددق گارمیس دموبهیخند

زدمو بر گشتم که چشمام  گارمیبه س گهیپک د هیپرت کردن تو رودخونه و برگشتن عقب  گاراشونویس عیسر لیزل

 رهیگیحالمو م یسر نیقفل شد ا اریسام یعصبان یتو چشما

 شده؟ی:چترمه

 :غذا آمادس اومدم صداتون کنماریسام

 میپاشو بر ای:اااا باشه،تانساغر

 زدم شیدوممو آت گاریس

 امیمنم م نی+شما بر

 

 114پارت#

 خواستمیکه م یشد با خشم سمت اون دهیببرم سمت دهنم که از دستم کش گارمویس خواستمیدادنو رفتن م رتکونس

 بده گارمویحضورشو انکار کنم بر گشتم+س

 یدوربردار شهینم لیبهت نگفتم دل یچیه یاون سر_

 ه؟ی+منظورت چ
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رو زبونت  گارمیاسم س یکه حت رمیگیحالتو م یجور یکشیگارمیدستته س گاریس نمیبعد بب یسر نهیمنظورم ا_

 نچرخه

 ینابود کرد مویتو فقط زندگ یلعنت یمیآخه چ یداداشم ی،بابامی+آخه اصال به توچه ننم

 یتو خودت اومد یبدون توهم مقصر نویا میکه رابطه داشت هینابود کردم اون شب تویزندگ نکهیاگه منظورت از ا_

 ایتان یدر ضمن تو زنم بود یکرد ممیهمراه یموند یپسم نزد یول یپسم بزن یتونستیحالم بده تو م ایگفتم ن

  یهفته زنم بود هیکنم تو  یاور ادیالزمه  دونمینم

همه اشتباهام نه اشتباه نبودن لعنت  یدیبه رخم کش ویقشنگ همه چ اریحرص از کنارش گذشتم لعنت به سام با

کلشو بهم  اریحوصله روزو گذروندم بالخره امروزم تموم شد اما سام یب یتو دوراه میکه دوباره انداخت اریبهت سام

 شهیداره مهم م یانگار دونمیمحل نزاشت مهم باشه برام نم

 عقل جان عشقه ستیحماقت نکن حماقت ن ایتان

 شهیم یاشکام جار نمشیبیهر وقت م یشی:قلب چرا عاشق مچشم

 کشمیمن درد م شینیبی:هروقت مقلب

 

 115پارت#

 نیلباس است ومدینکرده بودم اما خب به چشم م یادیز شیبودمو فرق وسط باز کرده بودم آرا دهیاتو کش موهامو

که  شیهم دورکمرش داشت،دوروز پ دیکمربند بزرگ سف هی شدیزانو گشاد م یتا کمر تنگ بعد تا رو یحلقه ا

 بپوش یعروسگفته بهت بدم حتما برا  اریترمه بهم داد گفت سام میگشتیبرم میداشت

 دنیاز پوش دم،بعدیهم پوش دیسف یکفش پاشنه پنج سانت هیبود که تو مغازه دوستش انتخاب کردم  یلباس همون

 یلیخ یتا بناگوشم بازشدجا شمین میوارد شد یه،وقتیکه عروس یسمت تاالر میمانتو با آژانس همراه ساغر رفت

 یتو راه بود براش کار ومدهیکه گفت هنوز ن دیسپر اریبارمان اومد خوش امد گفت ساغر از سام یبودوقت یقشنگ

 ادیاومد رفت م شیپ

 مینشست زیم هیسر  میبرداشتمو همراه ساغر رفت دمویسف فیک میسمت اتاق پرو لباسامونوکه عوض کرد میرفت ماهم
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 م؟یبرقص میبر هی+پوفف حوصلم سر رفت نظرت چ

 شهی:بارمان ناراحت مساغر

 برگشتم نگاش کردن که ته حالت تهوع بود+اه اه نکبت حالت تهوع من رفتم برقصم یجور

 نیب هیچه وضع نیبرگشتم ساغرو بارمان تو دهن هم نشسته بودن اه ا یوقت دنیشروع کردم رقص ستویوسط پ رفتم

 افتادم ریمشت نکبت گ هی

 

 116پارت#

 چشم غره بهشون رفتمو نشستم سرجام هی

 :ااا اومدبارمان

 نیکردیم بتیراجع بهم غ نیداشت هیچ+

 نهفته؟ ادیخانمم دوستت به دوستم م یگفتم ول ارویا،سامیتان گهیتو رو م ی:کبارمان

 :آره منم بهش گفتم پاچه گرفتهساغر

برنگردم  اریبه زور خودمو نگه داشتم سمت سام نکهیمنکر ا تونستمیبراشون کردمو محل نزاشتم اما نم یدهن کج هی

 بشم

 پشت سرم قایاز پشتم اومد دق صداش

 سالم جمع_

 یشد پیچه خوشت کی:علبارمان

 نبودم؟ پیتااالن خوشت یعنی میاااا داشت_

 وار گفتم که فقط خودش بشنوه صد در صد زمزمه
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 یامشب ترکوند یداداش ول یبود پی:اونکه بر منکرش لعنت خوشتبارمان

 مدیصداشو کنار گوشم شن هویکه.      شکنهیکمرش م دوباره زمزمه کردم:بابا االن از بار هندونه ها زارت

 بلند بگو یانقدر آروم نگو جنمشو دار_

 ساغر بارمان به درک ساغر یشد اونم جلو کیگرد شد چرا انقدر بهم نزد چشام

 کنار دمیکش عیسر خودمو

 شده با اون چشاش پی+آخه بارمان اون کجا خوشت

 خنده ریزد ز ساغر

 

 117پارت#

 متعجب نگام کردن اریبارمانوسام

 ؟یعنیشد چشام زشته  یچ قای:االن دقاریسام

 هییا لهیمخصوصاتوکه چشات ت کردیم یاحسودیبه چشم رنگ یاازبچگی:نه باباتانساغر

 یالل گنینم یدوست من بگه تو حرف نزن نیبه ا ستین یکی

 باتوکناراومد ی: پس چطوربارمان

 ارهیچشامواز کاسه درب خواستیمدت م هی:ساغر

تو خندق بال شدم تا  زیرو م یها وهیکنارم نشستو خداروشکر بحث تموم شد منم مشغول چپوندن م یصندل اریامس

 زیسر م میزارفتینجورچیا کویسمت عروس داماد بعداز تبر میاومد پس اومدن با بچه ها رفت غیدست و ج یصدا

 شهیادامه دادم(بارمان ناراحت م یساغر فقط االن نگو)با دهن کج میبرقص می+خب بر

 با لبخند برگشت سمت ساغر بارمان
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 یلیخ نیچندش یلیخ یعنی+

 ساسا ی:تو چاریسمت سام برگشتم

 متعجب نگام کرد اریسام دنویرودهنم ساغرشون خند دمیدستمو کوب هوی

 یرقصیدحاالتونمی+ازدهنم پر

 ویاوک یلیخ یکنیفکر م یکنینگاه م ینجوریچرا ا یاالن پسر که چ یبهم انداخت که چ هینگاه عاقل اندر سف هی

 منم اعتقاد داشته باشم بهش شهیم لیچه دل ینسبت بهت دارنا ول درویعق نیالبته همه ا یتوپ

 

 118پارت#

 نیپس بش ستیدر شان شمام ن ادیرقصا به کالس ما نم نیا یحرف زد:شرمنده ول بالخره

 روشن نکن فیتکل یایگرد کردمو گفتم:نم چشامو

 اصال مهم نبود یعنیهاشو انداخت باال  شونه

آهنگ عوض شدوهمه زوج زوج اومدن وسط تا خواستم  هویکه  دادمیحرص رفتم وسطو شروع کردم به رقص قرم با

نخورم  یتا به کس رفتمیراه م اطیدلم بزارم داشتم با احت یکجا نوینور بود پوف ا کمیبرم چراغارو خاموش کردن فقط 

دستمو  یکیکردم بلند شم که  یا،سعین مسخره بازیلعنت به ا یییا نیخوردو شترق خوردم زم چیپام پ یعه ادف هی

انگله،داشت  ارهیسام دمیسرمو اوردم باال فحش بارش کنم د یاول هنگ بودم اما وقت قهیرفتم بغلش دق دویکش

 رقصوندیم دمنمیرقصیم

 

 یرقص یم یشده اومد یچ ستیرقصا در شااان شما ن نیا یمگه نگفت ،اصالیزنیبه من دست م یتو به چه حق ی+ه

کنم  کاریچ دونمینم تویدوست دارم،الغرتم کردم پر حرف تویهمه چ یقبل بود،راست یمنظورم جفنگ باز سیه_

 دهیآزارم م
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 حرص هلش دادم که تکون نخورد با

 پروو خانوراج اصال دوست دارم به توچه  گهیبه من م تیترب یخودخواه ب پسرک

 

 119پارت#

 با حرص حرف زدم 

 بهم هااان یچسبیچرا انقد م ده،پسی+اا که آزارت م

 اتهیاز عشقم بخاطر پر حرف یبخش گهیحاال،چه کنم د یخوریچراحرص م_

 برم خوامی+ولم کن م

 خانووم خوامیمن نم_

 برم خوامی+به من چه من م

 هومم؟ یکنارم بمون شهیهم یبرا شهیم ایساکت باشو کنارم بمون،تان سیپس ه یبمون دیتامن نخوام با_

 فرار کردم عیگذشت که بالخره آهنگ تموم شد منم سر قهیندادم چند دق جوابشو

صحنه  دنیغذام بودم که با د یزد،وسطایچشمک م یکه انتظار داشتم سلف بود همه چ یزیشام شد طبق چ موقع

 آب بهم داد وانیل هیکه ساغر  شدمیگلوم داشتم خفه م تو دیاز جوجه پر کهیت هیروبروم 

 که کنهی:آخه دردت تو جونم غذا فرار نم ساغر

بود که دختره  نقدریجلو چشمم بود عشقش هم اریسام ریشروع کردم به غذا خوردن اما تصو نوییانداختم پا سرمو

 یلعنت یتو بغلش باشه و راحت الس بزنه لعنت

 بارمان جونت نیبه ساغر گفتم:کو ا رو

 خورهیدوستاش شام م شیتو پ یارچپیساغر:چرا انقدر با بارمانوسام 
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 120پارت#

 برگردم که دوباره با اون صحنه روبه رو بشم خواستینم دلم

 یخوری:چرا نمساغر

 شدم ری+س

 ترمه شون غذا بخورم یکه من چندروزه غذا نخوردم که عروس یدونیآخه نم-

 خنده ریمارو نبرد زد ز یبا غضب نگاه کردم اگه امشب ابرو ارهیمنو درب یادا کردیم یکج و کولش که سع افهیق به

 ها یدله نبود یدله ات کرده ها با من نبود یلیبارمان خ نی+زهرمار ا

 میبابا دله هم شد ی:ابارمان

 ییی+بود

 ی:اااتانساغر

 اومد اریجواب بدم که سام اومدم

 یکرد دایخان رل پ اری:اوه سامساغر

 دی:اوه شااریسام

 ووردمیخودم ن یاصال به رو یلعنت

پره با تعجب به ساغر نگاه کردم که  دمیبارمان بشم که د نیعروس کشون بود خواستم باساغر سوار ماش موقع

 دم خونه ارتیبرو م اریبا بارمان حرف زدم با سام شناسمینم الشنیاومدن فام ییهویبخدا  یگفت:تان

 اومد اریاونا رفتن سام نکهیبعد ا قهیبود پنج دق ومدهیهنوز ن اریاونا برن سامباشه گفتم که  هی یناراحت با

 ؟یتو هنوز نرفت ای:تاناریسام
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 الیخیب گنیخبرم نداره منم نم نکهیا بهه

 ارنیداخل با ساغر رفتن ب نگیبرده پارک نشویماش نکهی+منتظر بارمانم مثل ا

 

 121پارت#

 ؟یمطمئن_کرد نگام

 باشم،تو برو خدافظ دی+نبا

 باشه خدافظ مراقب خانوم منم باش_

گذشت  یربع هی یکنیم یحاال چه غلط ایجلوترو به رفتنش نگاه کردم،ب دمیکه شد شالمو کش نشیماش سوار

 یتو انقدر ب دی)لعنت بهم که تو دیبود لعنت اریاومد از سام امیدر آوردم که زنگ بزنم آژانس همون لحظه پ مویگوش

(تا ییاومد)هنوز اونجا یبعد امی(پیبد حیترج دنبو نیماش هیبودنوبه با من تو  ابونیفطم که سه شب تو خارزشوکثا

 کنمیاطرافو چک م ینایفردا کل دورب یاونجا فقط نباش امیدارم م ایاومد)تان یبعد امیکنم پ پیخواستم براش تا

کردم  یداره،با لرز سرما سع ییبه حالت(چه سرعت باال یوا یرفته باش ادیکه به مزاج من خوش ن یبا کس نمیبب

اومد با وحشتو حرص سرمو اوردم باال که  نیبلند ترمز ماش یاوضاع فرار کنم که صدا نیاز ا رمویشماره آژانسو بگ

 یکردم لعنت یاصال فکرشم نم یاومد سمتمو زد تو گوشم لعنت یافتاد عصبان اریچشمم به سام

آره انقدر که نصفه  ادیانقدر از من بدت م یرفت بهم بگه تو چرا به من نگفت ادشیه بارمان اگ شعوریدختره احمق ب_

 یایعرضه ن یبا من ب یول یتنها بمون ابونیشب تو خ

 +اما....

 

 122پارت#

 که گفتم دوباره ادامه داد امارو
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از خودم متنفر  یفهمیشم از خودم م مونیعاشقت شدم پش نکهیکه از ا یکنیم یکار یتو دار ایتان یاما چ یاما چ_

 شم

 یلرزیاز سرما م یدار میبر ایب_چرا اما دلم گرفت دونمیلحظه دلم گرفت نم هی

 پاش یجذب تنش بااون شلوارمشک راهنیپشتش راه افتادموسوارشدم نگام به پ یباناراحت

ه بود کتش فوقالعاده خوشبو بود جذاب شد یلیکه االن رو پام بود تنش بود خ یگریکه اون کت ج یحتما زمان افتاد

 رمیگیازش م نویا یلعنت دادیتنشو م یبو

 ساغرشون ایببرمت خونه خودتون _

 دونمی+نم

 برگشت سمتم عیسر

 گهید ،نهیفهمیم یخودمو رسوندم لعنت یتیبا چه وضع یدونیم یستادیوا ابونیتو خ ینجوریهم ویدونینم یعنی_

 عاشقم یمنم، من لعنت یستیتو که عاشق ن یکنیدرک نم

 دونمی+خخب نم

 خودت متأسفم یخودم هم برا یواقعا هم برا_

 رمیم یگفتم ببرم خونه از در پشت یناراحت با

 گهید دیفهمیروش حساس شدم نم دیفهمیسرعتشو برد باال بغض کردم نم کمی

 یلیبابت اون س یراست یلیخ یخوشگل شده بود یلیشم که صداش اومد:امشب خ ادهیخواستم پ میدیرس یوقت

 دیببخش نمیبابت ا دیببخش

 یتعجب برگشتم سمتش:بخاطر چ با

 نیفاصله نگرفته بود که گفت:بخاطر ا ادیلباش رو لبام بود هنوز ز یگرما جوابش
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شدم کتشم  ادهیباشه پ ادتیچرا  یسه تا بعدا نگ یبهم داد لیامشب سه تا دل اریسام دیقطره اشک از چشمم چک هی

 .رهیرفت بگ ادشیدستم موند 

 

 123پارت#

*** 

آرش تا بهش جواب بدم استرس،اصال استرس نداشتم نه با آرش عاشق معشوق بودم که  شیقرار بود برم پ امروز

فرار  یبرا نکهیاز من،فقط عذاب وجدان داشتم عذاب وجدان بخاطر ا کطرفهیعشق  هی یداشته باشم نه حت یجانیه

کردمو وارد مطب  یازش خدافظ میدیرس یم وقتیراه افتاد امیبهم با ت م،لعنتکنیگذشتم به آرش ظلم م ارویاز سام

 بودم یبد طیشدم معذب بودم تو شرا

 +سالم

 ؟یچطور یسالم خوش اومد-

 ؟یچطور ،خودتی+مرس

 حالم بسته به جواب توعه-

 ایبهت تان لعنت

  گهی+خب اومدم بهت جواب بدم د

 بله،حاال جوابتون-

 تموم شده باشه دیبا مونیعروس یکارا گهیماه د کی+فقط تا 

احساساتم  دمتونیاگه ند دیرو گونم،ببخش ختیقطره اشک ر هیبا ذوق اومد سمتم  هوینگاه کرد بعد  پوکر

 دیخودخواهم که حاال به فکر انتقام افتاده ببخش یعوض هیمن  داگهیببخش

*** 
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شب تموم  هیتو همون  رویکل قض یتگارآرش همراه خانوادش اومدن خواس شبیهفته از اون روز گذشته،د هی

برم حموم که  خواستمیساغرم خبر ندادم که به بارمان نگه،م یم،حتیهه عروس مهیعروس گهیکردم،سه هفته د

 به ساغر عیبه خاله خبر داده باشه خاله هم انقدر سر عیمامان انقدر سر کردمیزنگ خورد فکر نم میگوش

 

 124پارت#

 جواب دادم:الو تلفنو

 بودم؟ بهی:انقدر برات غرساغر

 ایساغر:آره تان هیاون بارمان جونت چه کثافط یندار ،خبریتو که از غم من خبر ندار زمیآروم بستم آخه عز چشمامو

 +ساغر

 نامزدتو بدزدم نکهیا یدیترسیم یچ ؟ازیساغر چ ایتان ؟هومیساغر چ-

 مطمئن باش کردمی+خفه شو ساغر مجبور بودم اگه نبودم ازدواج نم

 امیت ایخاله  کنهیمجبورت م یک-

 زایچ یلیکنم خ فیبرات تعر خوامیم زایچ یلیخ شمیپ یایساغر م چکدومی+ه

 ؟یدونیقابل م-

 روی+ساغر زخم نزن به بارمان هم نگو قض

 امیم گهیساعت د مینگران نباش ن-

 +باشه خدافظ

 از حموم اومدم ساغر تو اتاق نشسته بود+سالم یوقت

 سالم عروس خانم کیبه،عل-



 چشمانت آرزوست

 
155 

 

 ی+چطور

 یمثل تو عال ییبا دوستا-

 عوض کردمو کنارش نشستم لباسمو

 کنم فیبرات تعر زارویچ یلیخ خوامی+ساغرم

 آره خب؟-دنیمنو دزد ادتهیبرام سخت بود،ساغر  تونستمیکه بهت نگفتم نم یرنشیبعداازم دلگ کنمیخواهش م فقط

 بود دهیمنو دزد اری+سام

 ون؟خودم اریار،سامیسام-

زده بود بهش  اریتصادف کرده بود سام امیت ادتهیبابا نزاشته  یاومده ول ممیعاشقمه خواستگار گفتی+آره خودش م

 بود که بابام قبول نکرد.... نیبخاطر هم

 

 125پارت#

بازم جرئت  یحالش بد شد،ول دونمینم انهیکردم که بارمان با قصداومده طرفش امااالن عاشقشرو  فیتعر براش

زنگ بزنه فحش کش کنه و کات کنه اما  خواستیاصرارکردم که به بارمان زنگ نزنه،چون م ینکردم بگم من زنم،کل

 بسازه قمیرف یعشق خودش برا دیشا میدیند یریخ قشیحاال عاشق باشه ما که از عشق رف دبارمانینزاشتم شا

*** 

 سالم آروم دادم هیشدمو  نیلباس تنم کردم سوار ماش هیحوصله  یب شیآزما میاومده بود دنبالم که بر آرش

 یخوب زمی:سالم عزآرش

 شده یعوض یحوصله چشممو بستم ازک یب

 ؟ یتو چطور یبودم+مرس 
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 میکنار تو عال- 

 صدام کن میدیرس کنمیاستراحت م کمی ادی+آرش من خوابم م

 میدیآرش چشمامو باز کردم +پس رس یگفتم ساکت شو ،با صدا میمستق ریغ یلیخ

 میشو بر ادهیآره پ-

 نیداشتم،رفتم داخل ماش جهیسرگ کمی میکه داد شیآزما میبود دهیسرموقع رس قایدق میشد شگاهیوارد آزما باهم

 حاال هیک نیاومد ا میگوش امیپ یدرو که بستم صدا رهیبگ نایا کیو ک وهیرفته بود آبم ادیتا آرش ب

 

 126پارت#

( نه ؟یییبودبازکردم)کجا اریبشرچقدر پروعه ازسام نیچشمم که به فرستنده افتاد چشام گردشدا مودراوردمیگوش 

جواب داد)لج نکن دلم برات تنگ شده  عیکردم)به تو چه( سر پیبراش تا یکینه عل ینه سالم کنهیم شرفتمیبابا پ

 (خوامی(سند کردم)من نمنمتیبب خوامیم

 نگفتم یزیچ یزنگ خورد جوابشو دادم ول میگذشت گوش قهیدق چند

به حال دل عاشق منم بکن  یفکر هیبزارصداتو بشنوم  نمیخودتو بب یزاریبابا نم یدیچرا جواب نم ای:الو الو تاناریسام

 دلم تنگته

 یریگینم ی+دلت تنگه خبر 

 خنده آرومش اومد یدادم گفتم که برام مهم شده صدا یچه گاف بزرگ یلعنت

 رمیگیخبر م شهیمن که ازت هم یریگیمن نم از یتو خبر_

 +آره خب.            دوباره گند زدم

 بودم یچند روز من بستر نیا یدونیآخه نامرد،تو اصال م_

 شده بودم یعوض نه عوض یلیخ ادیکه از روبه رو م دمیازتعجب گردشد ارشو د چشمام
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 کردمیتمومش م دیبا

 +خب به من چه؟

 شد؟ یچ_دیمتعجبش بهم رس یصدا

 ؟یطعم هلوعع دوست دار وشیآبم ایموقع آرش نشستو گفت:تان هموم

 یرونیاالن ب ایتان هیک یصدا_

 آرش نگاه کردم ب

 

 127پارت#

 دادم ارویسام جواب

 آخ_        یدار کاری+آخه تو چ

 شد؟ ی+چ

 مهمه براااات؟_

 چقدر دردناک بود درد داره فک کنم صداش

 +اصال به من چه خدافظ

 قطع نکن_

 اریچشمم به نگاه کنجکاو آرش بودو تمام حواصم به سام هی

 یدار کاری+چ

 کنارت؟ ی؟کییگ ف تم کجا_

 +منم گ ف تم خدافظ
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 رفت ادمیاز  جمیبحث سرگ نیها افتاد با ا وهیقطع کردم چشمم به آبم عیسر مویگوش

 بود؟ ی:کآرش

 به توچه اه آخه

 ؟ میکجا بر دیاالن با یچکی+ه

 یسفارش کارت عروس یبرا میریبعد م میچرخیم کمی-

 میریگیباغ داخل کرج جشن م-ی+آها تاالر چ

 شدمو وارد مغازه شدم ادهیسوال همراهش پ یستاد،بیمغازه و ا هی یدور زدن روبه رو کمیتکون دادم ،بعد  کلمو

 مینیبب تونویعروس یکارتا میخواستیم دی:سالم آقا خسته نباشآرش

دسته کارت برگشت آرش با  هیرفتو همراه  دینیخدمتتون بب ارمیپسر جان االن م ی:سالم درمونده نباشفروشنده

 کردمیتمام کارتارو رد م یلیم یمنم با ب کردیصبر تمام کارتارونگاه م

 

 128پارت#

 هیکارت چ نیجام نظرت راجع به ا ای:تانآرش

 قشنگه خوبه متنش

 خونمیبهش زل زدم انگار دارم م قهیازش گرفتمو فقط دودق کارتو

 مشیریخوبه،بگ نی+آره هم

 دمیغروب تعدادشو بهتون خبر م نیشما شمارتونو بد میخوایکارت م نیکرد به مرده و گفت:پدر جان ما از هم رو

 ستیدل خانومت رضا ن یانگار یول یبه سالمت شاالی:باشه پسرم مبارک باشه افروشنده

 میمن کامال راض هیچه حرف نی+نه ا
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 یازش خواستم برسونم خونه جلو میکه شد نیسوار ماش شهیبودنم بهم ثابت م یکه امروز عوض هیبار نیچندم نیا

 دارهیمامان حتما نگهش م ادیب دونستمیکه م ییسالم بده منم از اونجا نایبه مامان ا ادیب خواستیشدم م ادهیدر که پ

داده بود برو داخل من  ریگ نکیا مزدیزنگ م دیبا تمنداش دمیکل یدست به سرش کردم حاال بدشانس ستنویگفتم ن

رفتم اتاقمو  یسالم سر سر هیالزم دارم دست به سرش کردم وارد خونه که شدم با  زیچ هیآخرم با گفتن مغازه  رمیم

 به ساغر زنگ زدم عیسر

 دختر گهیجواب بده د اوففف

 گهیباز کجاست دختره اه بدو ساغر بدو د ستیمعلوم ن اه

 

 129پارت#

 زنگ زدم که جواب داد گهیبار د هی

  ی+الو سالم ساغر

 ؟یخوب کمیسالم عل-

 یتو چوتور ییی+مرس

 حالم یب یچیه-

 شدی+بارمان چ

 کنهیداره تحملم م ستیاالنم عاشقم ن کنمیفکر م ینگفت گاه یزیچ میبهش گفتم جدا ش-

 تموم شد گهید که

 بهش فکر نکن الیخی+ب

 دادنممم تو حلقم!!!! یدار دل

 یخبر دار اریز حال سام..ایتان یراست-
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 .. یبارمان که گفت یدونی+تو از کجا م

مصرف کرده معدش عفونت کرده تازه امروز  ادینداشته الکل هم ز یدرست هیتغز نکهیآره آره ترمه بهم گفت مثل ا-

 شهیمعده م یزیدچار خون ر ادیدوباره به معدش فشار م زهیریاعصابش بهم م یسر چ میبهتر شده که نمدون کمی

 +االن چطورهیهم فشار دادم من باعث شدم لعنت یاز درد رو چشمامو

 ینگرانش-

 دیشا-یزنیم یدست هی ی+االن دار

 کمی دی+شا

 نبوده رمیتاث یپس اون دوماه براش ب-

 نبوده ریتاث یب میو قلبم و مجرد میاون دوماه عالوه بر دخترانگ دیشا آره

 ییجورای ی+ه

 گمشو کثافط خدافظ-

 دونهی+خدافظ 

 

 130پارت#

درخواست  چوقتیکه قفل بوده اریسام جیبفهمم پ یزیچ هی نجایاز ا دیشدم شا ستاینیقطع کردم وارد ا نکهیا بعد

 گذاشته بودبازش کردم یاستور کمیف جیبارمان،البته با پ جیندادم اون درخواست داد قبول نکردم بعله،رفتم پ

 رعکسیبودتوجه ام به متن ز دهیبود سرمم بهش وصل بود،چقدر رنگش پر دهیدرازکش اربودروتختیعکس سام یوااا

 زنگ بزن حالشوبپرس محض هیحال داداشم بدشه حداقل  یکه باعث شد ییوفا یجلب شداون ب

بود که شمال ازش گرفتم بازش کردم تا کامنتاشو  یشدم همون عکس اریسام جیپوزخند زدم وارد پ هی یدلخوش

هوا  یب ستیسرجاشه اما عشقم ن ایبا عشقم قدم زدم هنوزم در ایدر نیبار کنار ا نیآخر بخونم خودش نوشته بود
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 یپسر چوب تاراج زده به آبرو نیا نکهیا مثل میاصل چیدستم خورد رو عکس چشمام گرد شد تگم کرده بود اونم با پ

 من 

*** 

هم  اریسام یکارت نوشتم برا ایبارمان و برد یبرا میسیتا کارتارو اسم بنو نجانیگذشته ارشو مامانش ا یهفته ا هی

 فمیگذاشتم داخل ک ارویارششون بعد ناهار رفتن رفتم اتاقم کارت سام دمیبهش نم ادیبه احتمال ز ینوشتم ول

 یگفته بود برا اریخونم بود سام گهیافتاد آره د خونم دیستم بگردم که چشمم به کل میکشومو بازکردم تا دنبال ن

کردن  شیحواصم پرت شه شروع کردم خودمو آرا نکهیا یبرا فمویپرت کردم تو ک دویمن،کل یبرا دهیخودمون خر

 کنجکاو و مشتاقم  یلیخونه خ دنید یازش گذشت برا شهینم کنمیم ینه هر کار

 ستادمیاپارتمان وا یشدو االن حاضرو آماده جلو روزیپ یفضول بالخره

 

 131پارت#

بار شانسم به کار اومد نگهبان نبود  هیگفت طبقه چندمه فکرکنم طبقه چهارم آره خودشه وارد آپارتمان شدم  اوم

 افهینگاه به ق هیوارد آسانسور شد  یکیگفتم خوش شانسما همون لحظه  قهید هیرفتم سمت آسانسور، عیسر

 ن؟یبریم فیجوونش کردموگفتم:کدوم طبقه تشر

 طبقه آخر رمی:مپسره

 اهوع بهمون نهیرومو انداختم باال پس اون مردک که خونرو بهمون نفروخت ااب هی

 یشما چ-

 توجه بهش طبقه چهارو زدم که باز شروع کرد به حرف زدن بدون

 اریسام شیپ یریپس م-

در آوردم  دویرفتم سمت در تا کل رونیبه توچه بهش انداختم از آسانسور اومدم ب گهیکه م یینگاه از اون نگاها هی

 شدم متعجب نگام کرد ایدرو بازکنم در بازشدو چشم تو چشم برد
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 سر بزن هیبهش  ستیحالش خوب ن یخوشحالم که اومد-

 دیآهنگ منو کش یداخله برم اما صدا دمیحاال که فهم خواستیتکون دادمو با نگاه بدرقش کردم دلم نم سرمو

بارم تو  هیدستش بود  تاریگ دیدیمنو نم یبود ول دمید یتوکردم اون  یداخل کفشمو در اوردمو آروم راهرورو ط

 کرد به خوندن شروع تاریگ یمایس یدستش رو یشمال برام خونده بود همراه با ضربه ها

 

 132پارت#

 بود نیدلنش یلیخ صداش

 نمیمن که رو زم یدیآسمون تو پر کش یبه کجا نمیبیتوروم نمیشیم یهرک کنار

  نمیبیعکستو م واریرودرود زنمیزل م کنمیگوشه کز م هی رمیکه هرجا م یرو دلم زد یتو چه رنگ تو

 تو دلم مهمون شدورفت.     هوس برد تورو یاومد دوسه روز یبعدازتوهرک

 منو دوباره از پا درآورد آخرم

و  حیسمهمون شدورفت.    هوس برد تورو آخرم منو دوباره از پا درآورد. *م یاومد تو دلم دوسه روز یهرک بعدازتو

 *بعدازتویپ یآرش ا

 کردیهرچند ارومو مردونه بود اماناراحتم م شیگر یصدا زهیبردم باال تا اشکم نر سرمو

 تموم رفتم جلو یرحم یبهتر شدم با ب ومدیکه صداش ن قهیچند دق بعد

 +سالم

 شد یباورش نم زدیسرشو بلند کردو نگام کرد چشماش دو دو م متعجب

 یبالخره اومد_

 +اهوم،اومدم تمومش کنمو برم
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 ابروشو انداخت باال و با پوزخند گفت هی

 یمونده که قصد تموم کردنشو دار میزیچ_

 یواه دیام نیلبخند دردناک زدم:آره آخر هی

 در اوردمو سمتش گرفتم ویعروس کارت

 یایب شمیخوشحال م مهی+کارت عروس

 تعجب نکرد انگار خبر داشت ادیز

 ینیبا چشمات پر پرزدنمو بب امویب یشیخوشحال م_

 نده میباز ینجوریا یلعنت

 کنم دییبگم بهش توقع داشت تأ ینگفتمو ساکت زل زدم بهش توقع داشت چ یزیچ

 

 133پارت#

 از کوره دررفت یساکتم انگار دید یوقت

 ونیرمد یکی شمینجوریزدم برات،قلب من هم یسه ساله عاشقتم به هر در یفهمیالمصب نم ،آخهیفهمینم یلعنت_

 کاروباهام نکن ازدواج نکن نیا کنمینکن التماست م زنهیم

 تموم شد فقط خواستم خودم بهت خبر بدم اری+سام

 احساس شده بودم یانقدر ب یک از

 رونیب یبر نجایاز ا زارنیمنم نم هینجوریا_

 گرفت  دشمیرفت درو قفل کرد کل عیگرد نگاش کردم که سر یچشما با
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 دمیبهش نشون م غرمیشده اون برگه ص یحت یفهمیتا بابات مجبور شه تورو عقدم کنه م دارمینگهت م نجایانقدر ا_

هفته زن من بوده اونم شرعا و جسما صد  هیبفهمه دخترش  یسه سال به نظر پدرت احترام گذاشتم،اما االن وقت

 مگه نه؟ دهیم تیدرصد رضا

 کنهیبابام سکته م یگیم یدار یچ ؟ی+چ

 عاشقتم بفهم احمق کنم،منیکارو م نیمن هم ایظ یزنیبهم م ویعروس نیا ای دونمیمن نم_

 که قراره باهاش ازدواج کنم یبفهم من عاشق اونم کس نوی+تو ا

گفتم:آره  یرحم یزمزمه کرد دوباره با ب یچ هیفقط  ستادیبهش وارد شد که منگ سرجاش وا یشوک بد انگار

 عاشقشم

 لعنت بهم شکنمتیم ینجوریبهم که ا لعنت

 

 134پارت#

حالو داغون اون ور  یاون ب یجالب یولو شدم چه فضا نیهل داد سمتم منم رو زم دویحال سرجاش ولو شدو کل یب

 میراهرو نشست نوریراهرو من با بغض و انزجار ا

 ..دیببخش اری+سام

 بکنم فقط برو لطفا یکار اشتباه خوامیاالن فقط برو نم ایتان_

 از جام بلند شدم هیگر با

*** 

نداشتم اما مجبور بودم  یمنو ببره خونه ارششون،مادرش دعوتم کرده بود عالقه ا امیشده بودمو منتظر بودم ت حاضر

توجه به طرح کفشم نگاه کردم  یستادبیموتور سوار رد شدوباالتروا هی میخارج شد نیبا ماش یاومد وقت امیبالخره ت

 امینفهمه ازاون روزفقط پ امیکه ت دمیاما آروم کش یحرص پوف هیدرش آوردم  فمیاومد از تو ک میگوش امیپ یصدا
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(فقط  امیبا ت یریخوندم)کجا م امشویصداش تنگ شده ،پ یدلم برا فهمهینم زنهیزنگم نم هیازدواج نکن  گهیم دهیم

 ازدواج نکن ییفقط شده دو جمله کجا یکینه عل ینه سالم گهید نیهم

بوسه مهمونم کنه  هیخفتم کنه و  نشیماش یتو یتو کوچه پشت گهیبار د هیاما مطمئنم اگه  کنمیقبول نم گمیم االن

از  شتریومنو ب کردنیگرم باهام رفتار م یلیشدم خ امشونیوارد خونه ت یندادم وقت یبهش جواب شمیدوباره خر م

 کردنیخودم متنفر م

 

 135پارت#

نبودن  یخال یمنم برا میآرش که به نظرم اصال جالب نبود بود یبچگ یعکسا دنیبا مامانش مشغول د یساعت هی

با  کهیداد نزد امیپ امیرد کردم،ت یدادن بمونم ول شنهادیبعد از شام آماده شدم که برم خونه پ زدمیلبخند م ضهیعر

 میآرش وارد کوچه شد

 زحمت دادم دی+ممنون ببخش

 زمیعز هیچه حرف نیا-

 اما چرا از زبون آرش مشمعز کنندس زمیعز گهیقشنگ م یلیخ اریسام زمیعز

 یدیلباس عروستو د یراست-

 خوبه یلی+آره امتحانشم کردم خ

 خوشحالم-

 هی دیرس امیهمون موقع هم ت رونیتو بغلش با عجله ازش بغلش اومدم ب دیمنو کش هویخواستم جوابشو بدم  تا

روزا نقش ناقوس  نیکه ا میگوش امیپ یه صداکنه دوبار کیشد سالم عل ادهیپ امیت نیتو ماش دمیکردمو چپ یخدافظ

تو بغل  یریحاال راحت م یزدیم شیزمانو آت نویمز خوردیمرگو برام داره بلند شد بازم خودش بود)دستم به دستت م

آتو  هی خوامیکنم بخاطر ترس نبود فقط نم ادهیکنارتو پ یفک اون عوض ومدمیبدون اگه االن ن نویا یگه،ولید یکی

 (گهیبه بابات بدم بالخره قراره دامادش شم د گهید
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مثل  امشمیپ نیدمش،ایدیبود من نم دمیرفته بود شا دیدمش،شایند یول دمیاراده به اطراف چرخ یبودمون ب دهید

 جواب گذاشتم یب هیبق

*** 

ور سواره دوباره چشمم به موت رونیساعت پنج بود از در که رفتم ب نمیبرم قشنگ خونرو بب خواستیدلم م امروز

 صبر کردم تا آژانس اومد سوارشدمو آدرسو دادم قهیها چند دق پلکهیم نورایا یادیز دایافتاد جد

 

 136پارت#

نگهبانه بود اومد سمتم:خانم،مهمون  یسر نیسالم صلوات رفتم داخل،ا یحساب کردمو با کل رویکرا میدیرس یوقت

 دیهست یطبقه خاص

 +اا نه من....من

 :مهمون من هستنپسره

 خوامی:من خبر نداشتم معذرت منگهبان

 نداره با اجازه یرادیا-

 میسوار آسانسور شد باهم

 دهیخبر نم یبه نگهبان زبانیچرا م نیایبه عنوان مهمان م یوقت-

 زبانمیچون خودم م دهیخبر نم زبانیشدن بهش گفتم:م ادهیپرو زمان پ چقدر

باز  دیشدم خب نبود درو با کل میخواست فکشو باز کنه شکرخدا در بسته شد اونم خفه شد زنگ درو زدمو قا تا

اتاق کال  هیلباس بافتمو دادم باال و مشغول گشتن تو خونه شدم  ینایکردمو رفتم داخل پالتو و مانتومو در آوردم است

 مونیکه باز کردم پش رویاتاق بعد اریمنو سام قهبود رنگ مورد عال یآب دویسف بیبود اتاق دوم ترک یخال

 برگشتم،اتاق کار بود
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 داشت یقشنگ ینیتزئ لیوسا ییرایپذ رفتم

 یشیچرا خانومش نم یخونه عالقه دار نیانقدر به ا_

 نگاهش زوم موهام شد دویکوتاهمو دادم پشت گوشم پلکش پر یاومد موها یبرگشتم سمتش ک عیسر

 ازم که یریگیم یدار مویچ ،همهیگذاشت میدل خوش کمی یبرا یچ یاونارم که کوتاه کرد_

 خودمه اریخودمه در اخت ی+موها

 من بوده فقط غمو دردش برا منه  اریدر اخت یمال من بوده،ک یک گهیآره د_

 نباشه تونهی+م

 یباهاش ازدواج کن یحق ندار_

 ادینکن خوشم نم فیتکل نییمن تا یدر ضمن برا یکنیبحثو عوض م ی+چرا ه

 اا_

 وا نشه شمیخودمو نگه دارم ن تونمینم گهینگو د ینجوریا

 

 137پارت#

 افتادم شییباال هیهمسا ادهی

 یدار یخودیب هیچه همسا ی+راست

 ؟ یگیم ویک_

 چقدرم پر حرفه یی+همون طبقه باال

 ؟یدیاونو کجا د_

 باال امیب ذاشتی+اگه اون نبود نگهبان نم



 چشمانت آرزوست

 
168 

 

 شهیآشنا م_

 من رفتم خدافظ گهی+خب د

 یدار فیکجا حاال حاال ها تشر_

 ییی+چ

 یبر دمیبعد شام بهت اجازه م_

 +جااانم

 بالا خانوووم یجونت ب_

 کنم کاریآب شده تو دلمو چ یقندا نیا

 تر ازمن برش داشت گرفت جلوش عی.              رفتم سمت مانتوم که سرری+نخ

 مانتو کوتاهه که،چند بار باس تذکر بدم نیبابا چقدر بگم،بازم ا یا_

 نداره یبه توربط دبگمی+منم چندباربا

 شما به من مربوطه هیبگم همه چ دیچندبار با_

 خنده آروم کرد هیبمونم  خواستمیپشت چشم نازک کردمو نشستم رومبل خوبه نم هی

 یدرست کن یستیسفارش بدم غذا که بلد ن یخوریم یفدات بشم،شام چ_

 کنمیدرست م یزیچ هیاالن گفته  ی+ک

 شهیکارم لنگ م شهیبه خدا معدم تازه خوب شده عشقم دوباره داغون م_

 خورمیجوجه م یندار اقتی+واقعاکه ل

 

 138پارت#
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عقبو گفتم:حاال که موندم سو  دمیبا اخم خودمو کش دیاز پشت سرشو اوردو گونمو بوس هویبا حرص برگشتوندم  رومو

 استفاده نکن

 یبرداشت غذا سفارش داد حاال به مامان چ شوی.                    گوششهیال که دور دور توعه نوبت منم ماونم چشم،فع_

با هله هوله برگشت اول از همه ظرف  قهیکه منو االف کرده بعد پنج دق کنهیم کاریتو آشپزخونه چ دونمیبگم نم

 گرفتم پسویچ

 ؟ینگران_شهیمعدت داغون نم ی+آها اونوقت هله هوله بخور

 معدت داغون نشه کنمیم یادآوری رم،فقطی+نخ

تو سفارش دادم،ظهر ترمه اشون برام سوپ اوردن همونو بخورم راحت ترم تا  یغذاهم برا نارویتو آوردم ا یبرا_

 خوب شم

 مینیبب لمیف شهی+آها م

 باحرفم موهامودادم عقب همزمان

 یچرا کوتاشون کرد_

 یدار یچ لمی+ف

 یادگرفتیخوب  نروزایاکارو  نیچون،ایبپ_

 ترسناک چطوره لمیف

 عاشقانه ای یندار ی+نه نه نه،کمد

 ترمشون اوردن نارمیندارم همه ا لهیوس ستمین نجایمن ا یدار لمیف تیتو گوش_

 یواا شمیم وونهیدارم د یمن انگار گهید ایپسر بگو برد یکنیترمه ترمه م یحاال چرا ه گفتیم ارویخوراک

 

 139پارت#
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 ؟یکنیم یکردم+پس کجا زندگ نگاش

 کجا قراره باشم خونه خودمون_

 ؟یسوال خواهر برادر دار هی+

 خواهر تخس و پرو مثل خودت دارم هیآره _

 باخنده گرد کردم که گفت چشمامو

 دارم لمینبود تو لب تاپم ف ادمی_

 راه انداخت کنارم نشست که زنگ خونه خورد استرس گرفتم لمویکه ف قهیچند دق بعد

 ؟ هیک یعنی+

 چته بابا ترسو جان غذاتو اوردن_

شد غذارو  داشیپ لیشدم غذارو که گرفت رفت آشپزخونه و همراه وسا لمیف دنیچشم نازک کردمو مشغول د پشت

 نگاه بهش کردم هیگذاشت جلوم غذارو نگاه کردم 

 ؟یخورینم ی+مطمئن

 ؟ یکردن منو دار یبابا نکنه تو قصد دوباره بستر یا_

 ضمی+وا مگه مر

 پس تکرار نکن بخور نوش جونت_

به سرفه کردن افتادم که گفتم چشمام االن  نیاومدهمچ میزنگ گوش یتو دهنم که صدا چپوندمیغذارو م یقاشقا

 ابو داددستم وانیل اریسام ادیازکاسه درم

 که دزدنشیترنم واشی کمیآخه من به فدات _

 قبل خاموش شدم برداشتم مویگوش
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 کن مامانمه لموقطعیف یصدا اریسام ی+واا

 بگم یبهش چ حاال

 عشقمم شیآروم باش،بهش بگو مامان گلم من پ کمیباشه _

 مسخره نصارش کردم نامرد پرو هیگرد  یچشما با

 

 140پارت#

 جواب دادم ویگوش

 +الو سالم مامان جونم جانم ؟؟؟؟

 رهیاه مدلم هزار ر قهید هیمن با  یگیآخه نم ییکوفته جانم دختره پرو کجا-

 رفت ادمیزنگ بزنم سرگرم شدم  خواستمیشرمندت م ی+مامان

 یسواستفاده گرم ه نیکه دست و پام بسته بود ا فیفحش بدم ح ومدیدرگوشم تز م یکه ه یاریسام خواستیم دلم

 ؟ییکجا-شدیم کیبه من نزد

 خورمینگهم داشتن االنم دارم شام م دمشونید یدفعه ا هی رونمی+با بچه ها شام ب

 شد؟ یمامان اومد:چ یکه صدا دمیکش نیبا احساس گاز گرفته شدن الله گوشم ه ییهوی

 بود نوشابه چپ شه روم کینزد یمامان یچی+ه

 هل دادم عقب ارویدست سام با

 یخونه،ساعت ده خونه ا ایب عیباشه باشه سر-

 امیم عی+چشم مامان سر

 خب مراقب خودت باش خدافظ-
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 خندون رفتم اریچشم غره توپ به سام هی یبعدخدافظ

 رمی+اصالنشم خنده نداره من بعد غذا م

 یستیمیغذات وا یفقط برا یعنی_

 هست لممیف ستی+خب تنهاغذاکه ن

 شکالت پرت کرد سمتمو گفت:بدجنس هی

 دهیلبخند زدمو مشغول غذام شدم سرد شه که مزه نم هی

 

 141پارت#

 حرف زد اریدوباره سام قهیچند دق بعد

 رسونمتیخودم م یراست_

 یسر نیتر افتاد ا یبوسه لعنت ویلعنت نیاون ماش یبه قبل که رسوندم خونه واون کوچه لعنت یادمسریوحشت  با

 ولش کنم تونستمینم

 رمیخودم م ی+نه نه مرس

 که هومم؟ یبا عشقتو از دست بد یموتور سوار یخواینم یموتور سوارت کنم حال کن خوامیم گهیناز نکن د_

 یکنینم یکیاحساس نزد یادی+ز

 بگم پس ؟ یبابا به تو نگم عشقم به ک یا_

 +به عمممت

 یش وهیشوهرش خفم کنه ب یخوایاوه م_

 فهمهیخدانکنه گفتم گفتم که نم هیلبم  ریز
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 حد عاشقشه نیدر ا یعنی+

 یحاضر همکنه،توینه اما خب عمم فرار م گنیم دنشیعمم نم یخواستگار ادیشوهر عمم م یخانواده پدرم وقت_

 بگو شوی+اا لوس بقا؟یتان یبخاطر من فرار کن

درسته من عاشقتم اما  گهیبهش م گردونهیعمموبرم فهمهیشوهرش م یکنه،وقتیفرار م ،عممیدیجواب که نم_

شوهر عمم  نکهیعمم به همه خواستگاراش جواب ردداد تا ا رم،بعدشیعمرخانوادتوازت بگ هیبخاطرخودم  تونمینم

 دیبود به عشقش رس لشسا وششیس یکرده بود االن عمم چهل سالشه وقت شرفتیپ یلیدوباره برگشت خ

 مگه من نموندم ؟_واقعاتونست عاشقش بمونه.   ی+چه عشق طوالن

 میقرار بود برسون رمیمن دارم م گهی+خب د

 میآره بلند شو بر_

 

 142پارت#

چشمم به موتورش افتاد هنگ  یوقت نییپا میاومدرفت ارکهیکفشم شدم سام دنیمشغول پوش دمیپوش لباساموکه

 بوده به زور سوار شدم اریکردم اون موتورسوار احمق سام

 یفتین ریازمن بگ_

 باش من خودم مراقبم الیخ نی+هه به هم

 برمتیبعد م میزنیدور م کمیاول  یباشه ول_

خودمو نگه  کمیداشتم  ،تازهیچقدر سخته خودتو نگه دار یلعنت یکردم شروع کرد به روندن وا دییتا یوقت

 شدمیوگرنه پرت م اریبه سام دمیچسب عیشد سر ادیکه که سرعتش ز داشتمیم

 رمیمیم فتمیمن که مثل توعادت ندارم االن م یتر برو تو عادت دار واشی کمی ی+لعنت

 یبرس رمیم عیشده دارم سر رتید رم،االنمیمیمن م ادیسرت ب ییبدون بال نویا_
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 کندیبه ده بودمامان صددرصد کلمو م قهیدم پنج دقبه ساعت نگاه کر نگران

 تر برو عی+باشه باشه سر

 فتمیبهش که ن دمیکواال چسب نیع خودمم

 نییپا دمیپر عیسر ستادیموتور وا یوقت

 ایتان_خدافظ رومو برگشتوندم ی+مرس

 هیبرگردم گفتم چ نکهیبار نه بدون ا نیا نه

 مال توعه نیا_

 گردنبند دستش بود هیبرگشتم  یوقت

 مهمن بنداز یلیکه برات خ ییروزا نویا_

 نگرانت شن خوامیشد بدو نم رتید گهیبرو د_گرفتم تا خواستم تشکر کنم ازش

 پسر یبابا،چقد مهربون شد ی+ا

 خدافظ_

 بدتر کردم یانگار یصداش گرفته بود خواستم با چرتوپرت حالشوخوب کنم ول برگشتم

 

 143پارت#

*** 

 مهیشدوفرداشب عروس یاوک یهمه چ بالخره
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لباس عروس هم  سازمیکه دارم م یمسخره ا یزندگ نیازدواج با آرش بلکه بخاطر ا جانهیدارم نه از شورو ه استرس

 یگفت شگون نداره قبل عروس یکه فروشنده با طناز نهیآرش خواست بب دمیکه لباسو پوش یاجاره کردم زمان

 نینیخانومتونو تو لباس عروس بب

 نیدرست بود که حاال بخواد چشم هم بخوره ،تو هم شیچ یوزندگیعروس نیبا پوزخند در اتاق پرو باز کردم ا منم

توبرام  کنمیپسر من دارم کل احساسمو خاک م یشینم الیخیتوچرا ب اریزنگ خورد بازم سام میافکار بودم که گوش

 سختترش نکن،جواب دادم

 یفقط گوش کن فردا قراره عروس ش نداره بی؟عیزنیحرف نم ایالو الو تان_

 صدات نلرزه رمیمن بم یاله

باهاش ازدواج نکن شده  کنمیعاشقتم باتمام وجودم عاشقتم،خواهش م ،امایمجبورت کنم ازدواج نکن تونمینم ایتان_

 شه اما تو ازدواج نکن منتظرم بمون یزندان تا دل بابات راض رمیم

پس  یتو عشق مغرور من شمیشاهد شکستنت م شهیازدواج نکنم هم اگه یول مونمیتا آخر عمرمم منتظرت م من

 برام سخت باشه مگه نه؟ دیشکستنت با

 اری+سام

 یقبال انقدر سنگ نبود شمینابود م یش گهید یکیاگه مال  دمیجانم،بخدا جون م_

 +لطفا منو ببخش خدافظ عشقم

 تو دلم شدیعقده م گفتمیاخرو آروم زمزمه کردم اگه نم عشقم

 

 144پارت#

مامان  یوقت داشتمیخودمو نگه م دیبا کردمیم هیگر دینبا شبیچشمام سرخه سرخ بود د دارشدمیب یوقت صبح

چون به آرش گفته  شگاهیچشمام اوردم خودم با آژانس رفتم آرا یبهونه مسخره برا هیرفتن حاضرم کرد  یاومدوبرا

 شدم شگاهیوارد آرا یوقت ادیبودم ن
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 یمد نظر دار یدل مدل خاص زی:موهات که کوتاه عزشگریو  آرا ینشوندم رو صندل رشگیبهتر شدم،آرا کمی

 بندازه اریسام ادیمنو  خوادیم یهمه چ چرا

 یچ شتیآرا-نکردم ی+نه،فکر

 +اونم نه

 گذشت که ساغرهم اومدبردنش یساعت دوسه

طناز شده  یلینگاه کردم خ نهیتموم شد لباس رو تنم کردم خودموتوا شمیارا یناهار هم آورده بود وقت گهیاتاق د هی

 ینجوریمنوا یبود شدیکاش م یارایکه دوسش ندارم،سام یکس یکنم برا یطناز خوامیم یک یبرا دهیبودم اما چه فا

راحت برات  الیاونموقع منم با خ ومدیخوشت م یلیخصورتمو نگاه کردم مطمئنم  شیکاش،دوباره آرا یا یدیدیم

 کردمیم یو طناز یدلبر

 

 145پارت#

 :داماد اومدشگریآرا

 باال دیسر کردم،آرش هم رس شنلمو

 شگرویآرا یفایه،تعریرو لباشون چ ه،لبخندیچ دهیم شگریکه آرش به آرا ییآخه،پوال گهیم یاسفند چ نیبابا ا یا

 هیچه بدبخت نیه،ایچ یساغر برا یتو چشما ه،اشکیآرش چ

سرمو آوردم باال،نه باورم  میکه شد نیماش کینزد نیدادم عقب که نخورم زم کمیشنلمو  میشد ادهیپ آسانسور که از

 زدیداده بود،چشماش برق م هیروبه روم بودوبه موتورش تک اریستادسامیقلبم از حرکت وا شه،انگارینم

 دیقطره اشکم که چک نیاول میکن یعزادار گهیبپوشمو باهم د یمنم مشک شدیکاش م یبود ا دهیپوش یمشک

 کشش ندارم گهیادامه بده د خوادیم یجلو نشستم تاک دمیشنلموکش

 خانوم من چرا انقدر ساکته نکنه؟.. نی:اآرش
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 میدرون یبلبشو نیخفه شو وسط ا یکیتو  اه

 کشمیندادم بزار فکر کنه خجالت م جوابشو

 یکه صدا گرفتمیمضخرف عکاسو م یداشتم ژستا هیآتل میسرمو بلند کردم اومده بود ستادباتعجبیوا نیماش یوقت

آرش رفته بود  میرفتیم دیبا گهیشش بود د کیصداش قطع شد ساعت نزد نکهیاومد توجه نکردم تا ا میزنگ گوش

کردم خودش بود بازم خودش بود چه  هزنگ خورد نگا میدوباره گوش دمیعکاس باهاش حرف بزنه شنلمو پوش شیپ

 نامحرم همه جور محرم دلو گوش بدم نیا یبشم صدا گهید یکیمحرم  نکهیبهتر قبل از ا

 

 146پارت#

 سالم آروم و ناواضخ گفتم هیدکمه اتصال تماسو که زدم  

 نکنه مثل تموم همجنسات تو یدیجواب نم ؟چرایسالم عروس خانوم چطور کیعل_

 یلیبهت گفتم عروس خ یتراس میحرفا دار یلیهنوز خ ادیاز استرس زبونت بند اومده،فعال بند ن تیعروس شب

دلم  یکه حت یا بهیغر هیالبته کنارخودم نه  کردمیکه توذهنم تصورت م یزیترازاون چ ،قشنگیشده بود ییبایز

 ارمیبه زبون ب خواداسمشوینم

 +من قراره باهاش ازدواج کنم

 شهیم ختهیداره به سرم ر یچه خاک دونمیخودم م گهینزن د میآتش_

 یکشیکارو نکن،خودت عذاب م نی+ا

 فدات شم شمیکنارت داغون م منم

 آخه میترسونیم یاز چ کشمیمن که سه ساله دارم عذاب م_

 میبر دیبا یآماده شد ای:تانآرش

 احمق همه جوره دوست داره هیباشه  ادتی یعشقت ول شیبروبروپ_
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دخترک  هینقاب روصورتمو نیبااشده بودم  یکرد اشکامو پاک کردمو برگشتم سمت آرش چه عروس جذاب قطع

 نقاب نیا ریداغون ز

 زنهیچقدرخوبه حرف نم میشد نیماش سوار

 شهیهمه اومدن استقبالمون رفتم بغل بابام هم میشد نگیداخل پارک ومدیآهنگ م یصدا میباغ که شد کینزد

 عشقم بابام بود نیاول

 میادوعقدکنیاز اتاقا تا عاقد ب یکیرفتم  ومدنین اوترمهیگفت نه بارمان نه برد ساغر

 

 147پارت#

 بود پوف ایشده برد ادیزنگ خورد نه بابازنگخورم ز میمنتظر بودم که دوباره گوش همچنان

 +الو سالم

باش داغونش  اریبه فکر سام کمیدست خودته اما  ارتیاخت وتمامیآدم بالغ هی دونمیم یکنیازدواج م یسالم دار-

 داره.... یفهمیم نمیبب مویزندگ یهمه ساال قیرف ینابود تونمیت دارم اما نمبه عنوان خواهرم دوس یکرد

 شدم یحس یاددچاربیز ینداشتم از افسردگ یگفت چون قطع کردم حس یچ دمینشن گهید

زودتر ازدواج  شهیم ادیانقدر زنگ خورم ز میعروس کینزد دونستمیزنگ خورد اگه م میدوباره گوش محشره

 تعجب به اسمش نگاه کردم بارمان بود جواب دادم کردم،بایم

نزاردوستم بره  کنمیاما االن التماست م ستمیآدم خواهش کردن ن یشناسیخودت منو م یخوب ایالو سالم تان-

 ؟ی.        +چرهیم شهیهم یبرا یریفقط تو اگه جلوشونگ ییداشتنش فقط تو دنگهیکل

تاحاالانقدرازخانوادش دور نبوده از حاالش داغون تر  ارهیدووم نم ارینزاربره سام شهیهم یا،برایاسترال رهیآره داره م-

 دختره احمق دمیکه من تاحاال د یآدم نیتر اقتیل یتو ب یعنیاون عاشقته  شهیم

 ستیبه جهنم اصال برام مهم ن شدیم یعصبان داشت
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 148پارت#

 شروع کرد به حرف زدن دوباره

 شعوریامشب بره اونم فقط بخاطر تو ب نیقراره هم اری،سامیدیم حیترج اریبه سام وضویتو اون آرش پوف یعنی:بارمان

مگه من عاشقش بودم آره من عاشقش بودم ازهمون  یاگه بره من،من چ دبرهینه نه نبا رهیداره امشب م ؟ی؟چیچ

 دمشیباراول که د

 +بارمان ساعت چند کدوم فرودگاه پروازداره

 فرودگاه.... میساعت هشتون-

 رمیبره نه نه م نکهیشهره تن به ازدواج دادم نه ا نیتوا نکهیا دیمن به ام یبلند شدم،اگه بره چ عیکردمو سر قطع

از  عیدروباز کردمو سر چوقتیه ایاالن  ای ایفک کنم عاقد اومده تان ومدیم یادیز یدنبالش،رفتم سمت در صداها

 ین،کفشایبود که خوردم زم اطیوسط ح دنیبه دو دمکر رون،شروعیبزدم  میکه داخل اومده بود یهمون در پشت

 ایاز تاکس یکیمتعجب سوار  یمضخرفو ازپام در اوردموراه افتادم از دروازه که خارج شدم بدون توجه به نگهبانا

 من عجله داشتم یبرهنه ول یشنل وپا فویعروس بالباس کث هیداشت  کردحقمیشدم مرده هاجوواج نگاهم م

 دخترم یمطمئن-لطفا برو+آقا 

 عروس خانوم یمجلس نیمتعلق به ا دهیلباس تنت که نشون م-+بله آقا لطفا برو

 نیعجله کن کمیلباسو جشن بخوره فرق سرم  گسید یجا هیدلم  ی+عمو جان وقت

 امان از دل عاشق شما جوونا-

 گاز داد شتریب

 

 149پارت#
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مال خودتون با دووارد فرودگاه شدم  شیکه شپاش گرفته بودمودادم بهشوباگفتن بق ییاز تراوال یکی میدیرس یوقت

 اریسام کردمیصدا م ارویاسم سام یو گاه دمیدویسمت به اون سمت م نیاما من از ا کردنیهاج وواج نگام م ایسر هی

 من عاشقت شدم وونهیعاشقت شدم د دمیآخه فهم ییکجا

 هم اکنون بلند شد ایبه مقصد استرال رانی:پرواز اصدا

 دمیآخه منه احمق تازه فهم یولو شدم کجا رفت نیرو زم فتهیب یاتفاق نیهمچ دینبا رینخ یخشکم زد چ سرجام

 یاما من دربرارهمه  یکرد چهیاحساسمو باز یوجودمو به تاراج برد میدیشدم که دزد ییعاشقت شدم عاشق تو

 یانصاف چرا ولم کرد یعاشقتم ب مبهت بگم عشقم بگ ینستادیوا یحت یکارات بهت دل دادم آخه انصافه لعنت

 یخودم با التماس بابامو راض میکن یزندگ یدیکه براموم خر یتو خونه ا امیبرگرد بخدام کنمیبرگرد،التماست م

 اشکا نیبغض بعد تو لعنت به ا نیفقط برگرد عشقم فقط برگرد لعنت به ا کنمیم یبخدا که راض کنمیم

تو نبودنت برام  اریدرده نبودنشون هزار درد سام هیافراد هستن که بودنشون  یسر هیآدما  هیزندگ تو شهیهم گنیم

 هیهزار درده اما بودنت برام زندگ

 

 150پارت#

 نهیپشتت پر از نفر میتموم زندگ یآها

 برو باشه برو باشه

 نهیشیبه دل م رفتنتم

 کننیجادو م یتو چجور یدستا دونمینم

 تو سرم التیفکروخ

 دلشوره و ترس دارم کننیولم نم چرا

 دس بردارم یچجور

 منو نخوا بمون من که تورو دوست دارم اصال
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 ایب دمیچ ییشهرو من تنها یواراید

 ایکردم ب یخط کش ونارویایخ نیا تموم

 دمیمن پوش ویکه تودوست دار یلباس

 ایپاشو ب کنمیبرات مرتب م خونرو

 ایراستاد*پاشو ب الدی*م

 

 151پارت#

اهنگش تموم شد رفتم تو فکر آره  یشد وقت یروزها بدون تو حجت اشرف زاده پل نیآهنگ ا هویاهنگام  وسط

 یول دمیخانواده آرش خجالت کش یجلو یگرفتمو سوختم کل شیهفته آت هی نیجهنمه تو ا اربرامیتهران بدون سام

ندارم  زارویچ نیمن حوصله ا دنید یوقت زهدورو یکی نیاما ا زدنیکه باهام حرف نم امینگفتم بابا و ت یزیاونا چ

حجت اشرف زاده  یبرا یدونم نبود ک یهم بدتر شده نم رفتمیآرش م شیکه پ یشدن حالم از زمان الیخیخودشون ب

تهران  اریسام نمیکن بب ست،صبریمن خود جهنم کرده،حاال که تهران ن یتهرانو برا اریتهرانو جهنم کرده اما نبودسام

 نمیو لباسامو بچ ارمیبا عجله پاشدم تا چمدونمو ب رمیآره آره چرا نتونم برم حتما م ایتونم برم استرالیمن که م ستین

 داغون تر نبود نیافتاد ازا نهیخودم تو آ افهیکه نگام به ق

شلوار که سر زانوش پاره بود  موهامم خوبه  هیبود با  امیکهنه ت یها شرتیکه فکرکنم از ت یمیگشادوقد شرتیت هی

 کوتاه بود وگرنه....

شونه رو  عی،سریشونه کردن موهام بزارم که چشمام چشمام چقدر داغونه لعنت یسه روز وقت برا دیبا ینجوریا

 دمیدختر گل لباس پوش هی هیشب یبرداشتمو مشغول شدم اوه چقدر افتضاحه بعد از شونه موهام رفتم حموم وقت

 به خانواده بگم که قصد رفتن دارم هشده بودم حاال وقتش دیانگار پوست انداخته بودم سف نهیآ یرفتم جلو

 

 152پارت#
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سالم کردم با تعجب نگام کردن اما بعدش دعوتم کردن به شام مشغول غذا خوردن بودن  یوقت نییطبقه پا رفتم

 االن بگم نکن؟ یعنی

 بله-+بابا.       

 بود نیباهام سرسنگ کمی هنوزم

 ربرم مسافرت خارج کشو خوامی+من م

 ابروهاشو انداخت باال:مثال کجا ؟ امیت

 هم من دوست دارم برم هیباحال یخوبه نه؟هم جا ای+اوم مثال استرال

 ؟یبر ستیتر ن کینزد ی:جابابا

 ایبرم استرال خوامی+آخه من م

 عالقه دارم ایبه استرال یگیم یه ه؟یبگو بهم بگو دردت چ تویاصل لی:دلبابا

 ؟یچ یعنی+

 ایو گفت:همراهم باز جاش بلند شد بابا

 همراهش وارد اتاق خودم شدم عیسر

 منتظرم االیبهم بگو  تویاصل لیبگو دل میی:حاال که تنهابابا

 دارم ازیبحران بهش ن نیبعدا حیتفر هیبابا به عنوان  یلی+چه دل

 ست؟یبخاطر اون پسر ن یعنی:بابا

 :کدوم پسر؟دمیپرس باتعجب

بهتره  ای استیکه االن استرال یهمون یکن یکه نزاشت عروس یهمون تیکه چندبار اومد خواستگار ی:همون پسربابا

 کشتیکه داشت برادرتو م یبگم همون



 چشمانت آرزوست

 
183 

 

 ارهیسام دونستیتعجب بابارو نگاه کردم بابا از کجا م با

 

 153پارت#

 ازش دفاع کنم دیبا یتعجب کردم ول درسته

 ینداشت خبر بد گرفته بود بابا اون نم یاون احوال خوب ابونیهوا اومد وسط خ یب امیاون نبود ت ری+نه نه بابا تقص

 خواست....

 ها ؟ یکنیپسر دفاع م هیاز  یستیمیبابات وا یکه جلو یبسه چقدربزرگ شد-

 دبرمیبابا با دبرمی+اما من با

 یدیفهم دمیبهت نم یاجازه ا نی،همچ

 دمیچرخیهامو دورخودم ممو دنیجنون بهم دست داد شروع کردم به کش یانگار

تو گوشش اون روز هم اومد دم  یزد یبرم دنبالش،اومدخواستگار دی+بابا بابا من عاشقشم،عاشق،سخته درکش من با

 هیشدم  ینیبیشد بابا م کهیدختر خودت شکست دل من هزار ت فتادیبراش ن یاتفاق شیبابا دوباره زد دمشیخونه د

 شهیکه فقط با حضور اون آروم م یروان هی یروان

 یباهاش نموند تیدزد یپس چرا وقت-

بهش نداشتم ذره ذره احساسمو خاک کردم اما،اما  یکه حس ی+بابا من بخاطر شما تن به ازدواج با آرش دادم در حال

سمت  دمیبا عجله دو کشمیآره خودم وم کشمیبرم بابا خودموم ینزار ر،اگهیبرم سمتش جلومو نگ خوامیحاال من م

تعادلشو از دست  یداشتم واقعا آدم عصبان نگهبرداشتمو رو مچ دست چپم  کشویت هیو با ضرب شکوندمش  نهیآ

 دهیم

 ا؟یتان یکنیم کاری:چمامان
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من گذشت از  یخوش یعشقم مجبورم اون برا یتو خورد بشم اما برا یجلو خواستمیاومدن مامان نم یک مامانشون

هم  یلیخ ونمیمن به عشقم مد یول دیاز سد محکم خانوادم بگذرم ببخش دیبا بارنیخودشو احساسش گذشت منم ا

 ندهیآ هیو  یزندگ هیاندازه  ونمیمد

 

 154پارت#

 مامانم نگاه کردم به

 وقته مردن یلیقلبم و روحم خ کشمیخودموم کشمی+مامان نگاه کن بابا شماهم نگاه کن م

 ....یبخاطر اون پسره -برمیم نیجسمم هنوز ازرو نرفته اونم از ب نیاماا

 کنم،دقیبرم دق م یبابا بزار اگه نزار یرم،ولینم ینکن،بازم اگه نزار کنمیم رینکن،من احساس تحق نی+بابا بهش توه

 رمیمیکنمومیم

 ساکت شو-

 کرد کموبغلمیاومدنزد

پسر انگار  هیبال و بخواد بره دن ستهیباباش وا یجلو ینجوریانقدر بزرگ شده که عاشق بشه،ا یدختر لوس من ک-

نجاتش  تونهیباباشم نم یسر نی،اینیبب بیبود که گذاشتنت تو بغلم باشه برو،برودخترباباامااگه باز آس روزید نیهم

 بده

 یبابا مرس ی+مرس

*** 

ساغرم با خودم ببرم اما کاراش جور نشد  خواستمیوقت رفتن بود م گهیفرودگاه با بغض مامانمو بغل کردم د یتو

بعد چند ساعت اما بالخره  دونمیراه افتادم نم مایسمت هواپ اموبابایبات یبعد خدافظ رمیم ییتنها نیبخاطر هم

 دمیرس
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 155پارت#

دستوپاشکسته  یگرفتمو رفتم به هتل آدرسها یتاکس هینصب کرده بودم  میگوش یکه تو ییها شنیکیکمک اپل به

 گهیخبر نداره رفتن منم بهش نم یچیاز ه اریگفت سام ایردب کردمیدامیپ ایبا کمک برد دیداشتم اما با اریاز سام یا

 دینبود بهش خبر بده،امروز با دیاون دهن لق بع زنگن آخه ا یزیشه از همشون خواستم به بارمان چ ریتا غافلگ

تو هتل اون بمونم بالخره اون بچه  تونستمینم موندیهتل م یاونم تو اریسام شیپ رفتمیکردموفردامیاستراحت م

 گهیپولدار بود د

سوار  یوقت دمیشرت پوش یبافت با س یاسک قهیبا لباس  نیشلوار ج هیرفتم حموم بعد دوش  دارشدمیکه ب صبح

 زنگ زدم ایشدم خواستم چند لحظه صبر کنه به برد یتاکس

 ؟ یخوب ای+الو سالم برد

 انه؟ی یکرد داشیپ یتو چطور یمرس-

 به راننده بدم خواستمیدرس درستوم+نه آ

 یبده من بهش بگم+مطمئن ویآها گوش-

 گرفتم سمت راننده با تعجب نگاهم کرد یگوش دمیشن دشوییتا یوقت

 بگو یچ هی ای+برد

 داد به خودم ویگرفتو مشغول شد گوش ویگفت که مرده گوش یچ ایبرد دونمینم

اونجا اگه ادرس  رهیم اریداره که اکثرا سام کشیرستوران نزد هی مونهیم اریکه سام یآدرسو بهش دادم هتل ایتان-

 اونجارو دادم اگه اونجا نبود برو هتل

 کردم و سرجام منتظر نشستم یبعدتشکرخدافظ

 

 156پارت#
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 یشدمو رفتم سمت متصد شنیکیدر اوردمو وارد اپل مویرستوران که شدم گوش وارد

 ندارم ییآشنا دیکن مییراهنما شهیم نمیبش زیم هیسر خواستمیم دی+سالم خسته نباش

 دیلحظه صبر کن کیاوه البته -

گرفتم حداقل غذا سفارش  میتصم ومدین اریمنتظر بودم که سام یساعت مینشستم ن زیم هیگارسونو صدا کرد سر هی

 هیبرم  تونمیتموم شه نم میاگه شارژگوش ییحساب کردم رفتم دستشو یوقت ومدین اریبدم غذامم تموم کردم اما سام

 اریسراغ سام امیم گهیروز د

دلو  نیافتاد زم میبهم گوش دی....کوبنهویه یکیکه  فمیبزارم تو ک مویگوش خواستمیم رونیاومدم ب ییدستشو از

 رودش پخش شد

شروع کرد به حرف زدن من  یکیجمع کنم که  مویخفم کنه خم شدم گوش خوادیگرفتم بابام م یمدت انقدر گوش نیا

که جمع کردم بلندشدمو همزمان سرمم بلند  مویگوش کنمیجمع کنم نگاش م مویبزار گوش گهیم یچ فهممیکه نم

ابروشو انداخت  هیبراش تنگ شده بود، دلمبهش بگم،چقدرم  یحاال چجور یبود وا اریکردم روح از تنم جدا شد سام

 باال

 یهمراه شو..هرت اومد یکنیم کارینجاچیتوا_

 ولیبودا دهیخبر نداشت بهش نرس وولیا

 بگم کیبهش تبر خوامیکجاست م یکه عشقتو نسبت بهش تو بوق و کرنا کرده بود یاون یشنویمگه نم_

 حاال شدیروشن نم میگوش

 

 157پارت#

 نجایاومدم ا یینگاه کردم+تنها بهش

 رمیمن دارم م ستیمهم ن گهی....،دیزمان هی،یاا نه بابا بزرگ شد_
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 اومدم نجایمن بخاطرتو تاا یبهم کرد لعنت پشتشو

 ستمیبلدن نجارمیزبان ا شهیروشن نم میگوش ریبگ ی+حداقل برام تاکس

 یگردیبرا خودت م ینجوریهم تیچندتا برنامه مسخره تو گوش دیشوهرتو،خودت به ام رتیخوشم باشه غ_

 +خب....

 رمیبگ یبرات تاکس میبر ایب_

 رمدا مونمیکه توش م یاسم از هتل هیآخه فقط  یخودت منو ببر شهی+نم

 بهت بگم نیتو ماش تونمیقبول کن م لطفا

 یکمکت کنم سع یخواینداره اگه م یلیدل_

 یانقدر حرف نزن کن

 باهات حرف بزنم خوامیلطفا م اری+سام

 حرفات ندارم دنیبه شن یلیتما_

 رونیب میبهش گفت باهم اومد یچ هیگفت اونم  زیچ هیسمت گارسونو  رفت

 گفت؟ ی+چ

 به..تو..چه؟_

 هم حق داره یلیحقم داره خ کردیم یدرد چشمامو بستم داشت تالف با

 

 158پارت#

 نگاه کرد بهم

 !یندار یندارم،موتور هست اگه مشکل نیماش نجایا_
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 قلب مهربونت بشم پسر یم،فدایتنها بفرست ادیدلت نم دونستمیم

 ستشین ی+نه مشکل

 روم بغلش کردمصبر کردم تاباموتورش اومد اسم هتلو بهش گفتمو آ قهیدق چند

 ؟یریاز من نگ شهیم_

 چرا دمیزمزمه کردم اما بلند پرس یچ هی آروم

 شمیم تیاذ یشیباعث م_

 ختیصبرم تموم شدو اشکام ر گهید

 .              سرعتشو کم کردیری+آخه تند م

 ریاز من نگ یول رمیآروم م_

 هتل مینر شهی+باشه،م

 نیمنم هم شهینم لیدل نیا یآرش توروازم گرفت ول یمن مهمه که تو االن متاهل یست،برایاگه تو برات مهم ن رینخ_

 کاروباهاش بکنم

 اری+اما سام

 برو میدیرس گهیش،دیه_

 ی+باشه مرس

 ستادمیشدم روبه روش وا ادهیکه پ یزمان

 بپرسم تو هتل اتاقت شماره چنده؟ تونمیبابت رسوندنم،م ی+مرس

 مونمیمن تو هتل م یدونیتو از کجا م_

 یگند زد ایتان اه
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 ؟ی؟خونه دار یستیتو هتل ن یعنی+

 برام هیکردن حرفه عال یماسمال فقط

 حاالهم برو هوا سرده212اتاق  گمینداره اما م یبه تو ربط نکهیاایفعال،اتاقمم  مونمینه هتل م_

 

 159پارت#

بخند رو لبم نشست همون موقع ل هی مودراوردمیگوش ویبادوواردهتل شدم رفتم سمت متصد اریبا سام یخدافظ بعد

 روشن شده بود ارهیرفت موتورشوب اریکه سام

 هیبراش تنگ شده بود، یلیشاد شدم دلم خ دمیارودیبابا امروزسام یافتادم ه رادیدهیآهنگ حم ادیکه شد، شب

درزدم  داکردمیاتاق اقارو پ دم،بالخرهیکه آدرس هتلو به راننده داد به هتل رس یبه کمک متصد دمویلباس گرم پوش

شده  یجذب چقدر خواستن یتو اون رکاب یلعنت کرداومد درو باز  دمیجواب نم دید یوقت دمیگفت که نفهم یزیچ هی

 بود

 ؟یکنیم کاریچ نجایتوا_

 م؟یباهم حرف بزن خواستمی+م

 ندارم یظهرم بهت گفتم عالقه ا_

 درو ببنده که نزاشتمو وارد شدم خواست

 حرفامو بزنم دیمن با ی+ول

 رفت روتخت نشست دروبستو

 نم.. تیاز تعهد و تاهل حال یچیخب تو که ه_

ظهر  ؟ازیبفهم نویا یخوایتاهل بابا من ازدواج نکردم م یآرش ه یه گهیگفتم:اه بسه د یمانندو حرص غیحالت ج با

اومدم فرودگاه دنبالت،با همون لباس عروس تنم اومدم  نجایا یهمون شب که اومد یزارینم یه یزاریبگم نم خوامیم



 چشمانت آرزوست

 
190 

 

بارتوعمرم  نیاول یبرا شدیتر اومدنم م عیکفشامم پام نبود چون مانع سر یبود حت فمیتوک دخونمونیدنبالت کل

من  نکهیخورد تو سرم ا قتیکل حق یکه ولم کرد یهمون شب نکهیازتودفاع کردم بخاطر ا ستادمیبابام وا یتورو

 اریسام تونمیبدون تو نم گهید شهینم دمیاما االن فهم امیباهاش کنارب تونستمیت شده بودم اما نماحمق عاشق

 نداشت یشدم انگار حس قیتموم شدم حرفم بهش دق بعد

 

 160پارت#

 فکر کردم حاال براش مهمه یپوزخندرولبم نشست باچه عقل هی ایکه تان واقعا

 یکنیباورم نم دونمیبابا م الیخی+ب

 در راه افتادم سمت

 ستادمی.      سرجام واایتان_

 اریکه ها.         آروم برگشتم سمتش:سام یبر یخواینم یعاشقم یبگ نکهیتو قبل ا_

 اریجان دلم عشق سام_

ناز  کمیکنم وقتش بود  یکه سمتش برداشته بودمو برگشتمو اخم کردم حاال وقتش بود عقده هامو خال یقدم چند

 کنم

 +فقط عشق

 برد،زد. دمشیخونش د یهمون بار اول که تو نمویجذابش که دلو د یلبخندا اون از

 انقدرلوس نبود ارقبالکهیعشق سام_

 رفتم بغلش واقعا دلتنگش بودم عیسر

 بهت بگم ویقتیحق هی خوامی+م
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 دنتیاز ذوق د ستهیمیبگو که قلبم داره وا_

 یکه رفت یتتا وق دمیبهت دل بستم اما خب نفهم دمتی+من همون باراول که د

 شمهیپ ایکل دن یشمیحال مهمه،حاال که پ شهیسرت هم یفدا_

 ؟یزایچه چ_ایزیچ هی ی+ول

 ؟ینشد دهیپول دهیتورمانا ژول یعاشقا نیمثل ا ه،توچرایانصاف ی+ب

 ستمیکه دور ن یبهداشت یشیآرا لیبابا از عشقم دورم از وسا یا_

 شدم پس؟ ایجنگل هیازتودور بودم چرا شب منم

 ؟یکردیالغر م کمی+واقعا که حداقل 

 کنمیتپل نشو من الغرم م گهیتو د_

 پشتمو بهش کردم+واقعا که تخس

 گوشمو شروع کرد به حرف زدن کیتو بغلشو لباشواورد نزد دیمنو از پشت کش هوی

 دمیهم بهت اجازه نم هیثان کی یحت یحق رفتن ندار گهید یسمتم خودت منو خواست یحاالکه خودت اومد ایتان_

 یزندانو خودت انتخاب کرد نیا یکه بر

 سرشو گذاشت رو شونم دمیدستاشو دورم محکم کرد منظورشو فهم یوقت

 شیتو باشه و انفراد یهاش دستا لهیکه که م یباشم زندان یتااخرعمر زندان خوامی+اگه زندان آغوش توباشه م

 آغوشت بزار تا ابد حبس باشم

 باباامان ازعشق یشاعر شده بودم ا تاحاال یازک اهوع

 با خودت.      برگشتم سمتش شممیخاموش کردن ات یکنیم یانقدر برا من طناز یزنیحاال که انقدر از عشق حرف م_

 ....اری+اا سام
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 انیپا

 ایرستگارن نسترن

 .     1397/9/14رمان  انیپا

 .     چهارشنبه21:23 ساعت

 . 1397/11/12 پیتا انیپا

 .      جمعه13:55ساعت

 تلگرام کانال

@nwstrn_roman 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

https://www.shop.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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