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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 

  

 

  

 

 

 

 

 

 ""میبِسمِ اهلِل اَلرٌحمنِ  اَلرٌح

 " نٌیاٌِنـَهُ لَکُم عَدٌُو مُب طانَ یادََم اَن ال تَعُبدُوا الٌشـَ یبَن ای کُمیاَلَم اَعَهد ِالَ"

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 سی"اشکار      یاو بر شماست دشمن کهیرا بدرست طانیش دیادم که نپرست یبن یشما ا ینفرستادم به سو یعهد ایآ

– 61 

 مجسمه مثله

 v.rahimi1قلم: به

 

 

 

 

 رهیتصو هیکه  لبخندت فقط  یوقت

 یفهمینم یزیچ ینیبینم یزیچ

 رهیگیات نم هیگر

 رونویب یهوا یشناسینم گهید

 بارونو هیمعن یفهمیاما اصال نم یشیم سیخ

 مبهمه بوینگاه تو غر جنسه

 ما کمه ونهیجدا شدن م ترس

 عالمه هی یدور یول یکنارم

 مثله مجسمه یحرکت شـــــــد یب

 مجســــمه مثـــــــــله

 من یلحظه ام بذار جا هی خودتو

 من یبه حرفا کمیگوش کن  نیبش



 مثل مجسمه

5 
 

 نویا یکه بفهم هیکاف نیهم

 نویمنه غمگ ییتنها عمق

 من یلحظه ام بذار جا هی خودتو

 من یاهایاومده سره رو یچ نیبب

 ینقاش هیمونده  یزندگ نیا از

 یمجسمه تنها ش هیبا سخته

 مبهمه بوینگاه تو غر جنسه

 ما کمه ونهیجدا شدن م ترس

 عالمه هی یدور یول یکنارم

 یحرکت شـــــــــــــــــد یب

 مجســـــــمه مثـــــــــله

 مجســـــــمه مثــــــــله

 "یراحی یمهد–مثله مجسمه "

 :خالصه

درست مثه خودمه  امیباهاش کنار ب کنمیم یوقته دارم سع یلیدلت واسه مجسمه درونت سوخته؟؟؟من خ تاحاال

وقت ها  مجسمه وار  یگاه شهیوتموم م یکنی، نگاه نم یشی، سخت م یشیمجسمه م یواحساسات ریلجباز وسختگ

 رمیمتحرک شدم کار م ی جسمهم هیوقته  یلیگذر زمان منم درست مثه خودتم خ یذاریواسمش م یکنیم یزندگ

 ، شدم مثله مجسمه دهیخشک خیاز ب گهیمجسمه شدم ، بت درونم د یول خندمیم یحت زنمیحرف م خورمیغذا م
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 :کتای

 کمونیکوچ نمنیداخل سالن نش یکنار مادرم و عل نشستم

 بود  ینام ریاومده بود ام یانداز ریت یصدا شبی:بله مامان دیعل

 : مگه عقلش کمه؟؟؟من

  گهیدختر حتما عقلش کمه د یحرف ها دار نی:تو چکار به امامان
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 عاشقه . نکهیکمه مردک مثل ا یلیخ ستی:نه بابا عقلش کم نیعل

 یبود تو یپولدار ومعروف یلیادم خ ینام ریاخه ام شهیکه همسرش م یاون ایدلم گفتم خوش به حال همسرش  تو

 یپوووف الیخیمهربون بود ب یلیواسش احترام قائل بودن اخه خ یلیکه با وجود خالفکار بودنش همه خ یشهر ، کس

نگذاشت برم دانشگاه  نکهیدادن هاش ا ریوگ یعل ختهیبهم ر زیهمه چ یداغونه حساب یلیکردم چند روزه اعصابم خ

 فشار اورده بود زیبهم همه چ یلیخ یگفت ول شهیهم که نم تیاذ شدمیم تیتو خونه اذ نکهیا

کردم و عاشق  یاجتماع یشبکه ها ریبدونه قبال خودم رو درگ یکس نکهیداشتم بدونه ا یخانواده خوب ششییخدا

مهرسا  کتایساله خانواده مهرسا هستم  19بود؟؟؟من دختر  یکار چ نیبهم بگه دختر خوب ا ستین یکیشدم ، 

 ضا کرد .خودش طناب دار خودش رو ام یکه خودش با دست ها یکس

شد اون  یکه هکر بود شد وبا اون پسر وارد باز یو عاشق پسر یاجتماع یکه ناخواسته رفت داخل شبکه ها یکس

شدنم بعد  نیخونه نش لیخودم شدم دل  فرستمیبه خودم لعنت م کنمیسال سن ،  به اون مواقع که فکر م 16هم با 

اعتراف  نکهیتا ا یمرکز یداخل اداره اگاه تگاهوز بازداشر کیمن هم رفتم  "همون پسر هکر " دیافتادن سع ریاز گ

خونده  یدست کیزد من گراف شیدار وندارم رو ات دیفهم ی، بابا وقت میاز بانک ها رو هک کرد یکی تیکردم ، ما سا

دادن ومن  ادیرو بهم  یلعنت یسیخونده بودن  وبرنامه نو یساز ریکه تصو ییهام بودن کسا ییبودم وهم مدرسه ا

 ساله بود . 27دختر خانواده و نیاول لدای رونیافکار اومدم ب نیهکر بشم ، از ا تمراحت تونس

 ادمهیسالم تمام شد ، تا  19سالش بود ومن امسال  25 یعل یپسر اول خانواده وبچه دوم ومن هم ته تغار یعل

از  یخبر گهیخرجم کرد د ییا دهیوکش دیاز اون روز که من رو با دستبند د یول کردمیم یشوخ یبا عل شهیهم

 کلمه  یواقع یشدم اون هم به معنا تنهااسمم  یاز داداش مهربونم نبود ومن هم مثل معن یهاش نبود خبر یشوخ

 . کتای

هر از  یخونه وفکر خواستگار باشم ول نمیشد که بنش ختهیاونقدر خاک به سرم ر یعنینداره ،  ییگمشده ا مهین یعنی

 ...  ی، ول ادیالبته نظر من که مهم نبود ز شدیپسندش نم یچکیکه ه رفتنیو م ومدنیم یگاه

از اتاق مامان و  ریبه غ دیخوابیبود هرکس هرجا دوست داشت م ریاتاقم نبود کل خونه متغ گهیسمت اتاقم که د رفتم

 بابا

 ش مهندس عمران بود ، شوهر انیداشت به اسم ک کسالهیجوجه فنچ  هیدوسال بود ازدواج کرده بود و لدای 

 داشت . یفروش لوازم خانگ یمغازه نقل کیمادر خانه دار وپدر هم  
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اون هم از دانشگاه ازاد که به  سانسیبود واسه ل یهم دانشجو ترم اخر معمار یعل شدیم نیمعاش ما از اونجا تام که

 یول دمیپهن کردم وخواب نیزم یرو پرداخت کنه ، رختخوابم  رو رو نیسنگ یها هیلطف پدر تونسته بود اون شهر

 دارم؟؟؟ ی،  فکر کردم من چه هدف دیخواب شهیمگه م زدمطرف به اون طرف غلط  نیهزار دفعه از ا بردیمگه خوابم م

  یچیه

گذشته ها گذشته لبخند بزن دختر خوب  الیخی؟؟؟بیدوباره عقلت رو از دست داد کتای الیخیچرا زنده ام؟؟؟ب پس

 هم بغض به گلوم نشست  یب هام اخم هام رفت تو –ل  ادیعهع  مگه کش م

 نداشتم  گهید زیچ چیکرد ه دایگلوم رو فشار داد که باالخره راهش رو پ اونقدر

نه  ای شهیم دمیعا یزیچ نمیبب کردمینگاه م ییجعبه جادو نیتو ا نشستمویم دیصبح تا شب با لدای یقول ابج به

 یترقه اومد به به عروس کشونه به عروس یولپ تابم جمع شد همون موقع صدا وتریکرد کامپ فیبابا توق لمویموبا

  مبودم اشک هام رو پاک کرد زیفکر کردم من خودم هفت خطه همه چ

هم گره  یتو ابونیخ یکه تو ییبه من چه اخه؟؟اما خوش به حال اون عروس خوش به حال اون دست ها الیخیب

 تیکس رضا چیسال حبس شد ه 12محکوم به  دیاالن شدم تنها ، سع خورده تا مبادا عشقشون کم بشه ومن که

هم  نیکرد تا مبادا ابرومون تو محل بره که هم یرو ماست مال زیازاد شدم ومامان زود همه چ غهینداد ومن با زور وص

 یهمحترمه هستم هر از گا   ونیفقط من داغون شدم واالن هم دوساله خدمتگذار تلوز دینفهم یزیچ یشد وکس

 یکیانگار که  شدیم یعال زیکه همه چ ستیمثله قبل ن گهیانگار د یول زنمیم یو واسه دل خودم طرح نمینشیم

که همه  یبخاطر عشق دی، بخاطر عشقم که پر هیهمه ش بخاطر چ دونمیکنم .نم یراحط تونمیدست هام رو گرفته ونم

خوبم که از دستم رفت  یواسه اون نمره ها ایبچه پولدارها  نیپول ا دنیاش از سر سواستفاده بود واسه باال کش

درس  شهیباز م وبالتاونموقع دست  رهیگیوتورو م شهیاحمق م یکیباالخره  چرخهیجور که نم هی ایدن کتای الیخیب

 .. رونیبا دوست هات ب یریباز م یخونیم

 بندازن که  یتورو ترش خوانیمامان وبابا هم تا اخر عمرشون که نم شهیشروع م یواقع یبه معنا یگذرون خوش

اون جناب رو بعداز اون هم عشق وحال ،  اره خودشه از  شیچونیپیم یجور هی یشوهر کرد گهیتا سال د فوقش

 خوب دقت کنم یلیتو انتخابم خ دیخوب با یکالهم رو محکم بچسبم ول دیبا شهیگرم نم یکیواسه من  یکه اب دیسع

پسر خوب وبا  دیتو خونه ، با دهیرو راه نم یهر کس"بابا"حاال به درد نخور شدن از همه مهم تر حاج احمد یپسرها

از بس که فقط  دیبخدا دلم پوس دهینم ریگ ییچرا به دارا دونمینم یادب باشه خانواده دار باشه معتادم که نباشه ول

  خوادیمن هم دلم م دمیگرون گرون رو د یرنگ مانتوها
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 که .. خورهیسالش باشه بهت نم 34-33 دیحداقلش با یشد وونهیعه د هیک ینام ریام نیا نمیخوبه برم بب اصال

 کیدستم بود به  یجفت کفش اب کید؟؟؟یمرکز خر دمیپر کدفعهیچرا  یوا یچه قصر ناز شیهام گرم شد اخ چشم

 یچه صندل ها دمشونیاخ پوش دیم واسم خرخانم بود گفت چش هی خوامیرو م نیگفتم هم هیک دونمینفر که نم

 بود  یچوب لشداخ دمیپر دمید یقیبود ، قا ایکنار در  رونیراه رفتم رفتم ب یکم یقشنگ

 ره؟؟؟یم یرو خشک قیقا چرا

 مامان اومد  یصدا  کدفعهی گفتیم یزیو چ دیخندیم دمید لدارویاب بودم  یرو ایسمته در رفت

 پاشو لنگ ظهره . کتای-

 که ممکن بود باز کردم پوووووف همه اش خواب بود نشستم تو رختخواب  ییهام رو تا جا چشم

  خوامیمن م-

 ؟؟؟ییخوایم وی:چمامان

  خوامیکفش م-

 ؟؟یدیخواب د-

 قشنگ بود  یلیخ خوامی.. م خوامیم خوامیاره م-

 بود؟؟؟ یچه رنگ-

  ایهم در قیو بعد از قا قی.بعدشم رفتم تو قا یاب-

 پس به بابات بگم جهازت رو اماده کنه  یبه سالمت-

 نگاهش کردم  گنگ

 چرا؟؟؟-

  کننیشوهر م کشهیدوماه نم ننیخواب ها رو دخترها بب نیا-
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خدا کاش  یا شمیراحت م گهیدوماه د یعنیکردم اخ جون  یمصلحت یاخم یوجودم زدم  ول یبه پهنا یلبخند تودلم

 . خواستمیم گهید زیچ هی

 مامان یرحم یب یلیمن شوهر کنم برم؟؟؟خ خوادیدلت م یعنی-

  میکار دار یپاشو پاشو کل نمیپاشو بب-

شوهر نه  شششیییاخ نمیرختخواب نازن یخودم رو انداختم تو یاز سر خوش دمیرفت خند یورفت وقت دیوخند

ها با  یاون شبگرد یبخور وبخوابه ول نجایبد باشه ا یلیکه هستم خ ییجا نکهیا ایباشما نه بخدا  دهیشوهر ند نکهیا

ها دلم واسه اون ها تنگه .خودمو  یاون مهمون هارفتن ها اون خنده  رونیکه دوساله ازش محرومم اون ب نایا یناز

 از کولر خنک تره  شیییرو قسمت سرد بالشت وپتو اخ دمیکش

 . یدی:توکه باز خوابمامان

 نه -

کار ها رو وناهار رو به  هیگذشت مامان بق یساعت کی تمشکسیبا دمم گردو م ییجورا هیشدم  داریب یخاص یانرژ وبا

درست  مهیداخل اتاقش خواب بود .امروز کالس نداشت کارها تمام شد وواسه ناهار ق یمن واگذار کرد ورفت عل

 خونه نشستن  نیبودم صدقه سر ا ادگرفتهی زیچ یمدت کل نیتو ا یبرنامه اشپز یکردم .نشستم پا

 بودم  دهیخدا من که انقد شوهر ند یا گرفتیخنده م م همش

 دمیپرپشتم کش یموها نیب یدست نمیخودم رو بب نهیبرم جلو ا دیپر کش هوی دلم

رنگ  یسبز مشک یموش کوچولو چشم ها کتایچشم هات  نیرو کنار گوشم زدم به به جونم به ا مییقهوه ا یموها

 رنگ چشم رو داشتم تو خانواده  نیارفته بودم تنها من بودم  میبه بابا بزرگ مادر یزمیداشتم عز

 بخورمت خوشگله  ییییاله-

 پشت سرم قهقه زد  هوی یعل

 که؟؟؟؟یکوچ یابج یشد ریجو گ-

 گفتم بعد به خودم اومدم  ینیدهنم گذاشتم و ه یدستم رو رو دمیترس
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 جنبه ت سکته کردم  یخاک به سر ب-

  یشیم مونی.تازه م یریقربون صدقه خودت م نقدریکه ا یشیعهع خوشگل نم-

 زبون در اوردم و رفتم تو اشپزخونه بلند گفتم  واسش

 من چقدر خوشگلم . دوننینه من .همه م یمونیتو م-

 یدر خونمون رو کند یمش قل یدن؟؟اهااایخواستگارها پشت در صف کش نهیواسه هم یاخ-

  انیحاال که م-

 حق به جانب گرفتم . افهیوق

 . یخوریها م ی.الحق که به همون حسن کور یحسن کور ویهاشون هم که قره وقور یبعض یول رنیوم انیاره م-

 خواهرت هستم  یافتخار کن دیدلتم بخواد با-

  الیدلم هههه خوش خ-

 کتای یوا شمیمعلومه که م شم؟؟؟خبیجنبه ،  جدا اگه من عروس بشم خوشگل م یب دورفتیهاش رو پوش ولباس

  24سمین دمیخوشگلم ها شا شییخدا یخجالت بکش .ول یکنیفکر م یکه دار ییزهایواقعا مخت تاب داره به چه چ

 اثر نکرد که نکرد. میهم ذکر گفت یخواستگار هرچ کیاز  غیدر یشوهر بشم حت الیخیب دیروز گذشت از خوابم ،  با

که من  ییزهایچ حالم گرفته شد کممی یدلم باز شد بخدا ول میکرد دیخر یکم میاومده بود خونمون رفت لدای امروز

لباس رنگ ورو رفته  کهیها چند تا ت یبودن مجبور بودم از حراج دهیسر به فلک کش یدوس دارم بخرم از نظر پول

ها  دیوخر میسمت خونه ش داخل نشست لدایهمراه  میرفت نمغازه بابا وبعد از او میبخرم که دلم خوش بشه از راه رفت

 میکرد کیرو تفک

 بذارم دلت بازبشه . پیواست کل ای:بلدای

شوهر پولدار  هیشانس که  نیخدا بخشکه ا یا فروشهیپدشو زد ، خواهر ادم هم به ادم فخر م یرمز ا ششیپ نشستم

صورت  نیهاشم به هم یقهقه ام کل ساختمون رو گرفته بود بعد دمیاول رو د لمیف یمون وقت ندهیتو ا یذارینم

 لدایشه؟؟؟یپلک زدم ، مگه م یچندبار دمید یوقت یاخر به اسم عروس خارج لمیبود ف لمیف هیساعت ده شب بود 

 تو چشم هام نگاه کرد  یکم
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 نه  ای دهیجواب م نیکن بب یامتحان هی یابج-

 به بازوش  زدم

 برو عمه اتو مسخره کن .-

 ه؟؟؟یچ هی:قضمامان

  شمونیپ واومد

من فقط  زمیعز گهیباباهه م رهیبره خارج زن بگ خواستهیپولدار تاجر بوده م یلیپسره خ هی:مامان لدایشوهر  رضا

 رنیکه هتل دار مشهد بوده م قشیرف قیخالصه باباهه از طر یریخارج عروس بگ یبر ییخوایتورو دارم تو هم م

غبار  یکم یغبار بده که متصد یکم گهیم محر یحرم باباهه به متصد رنیم یحرم. وقت یمشهد واسه غبار روب

به پسرش ،  باز پسره اسرار که اره بابا من زن  دهیبه باباهه باباهه هم م دهیوم کنهیکاغذو مثله شکالت م هیتو  زهیریم

 کاریروز که ب هیبره پسره  خوادیبهم و پسرم م یکه چرا جواب نداد تیامام رضا وشکا رهیباباهه م خوامیم یخارج

شده بوده  دهیچیکاغذ که مثله شکالت پ رهیبابا چجوره م که اون مسئوله داد به یگرد نیا نمیبگذار برم بب گهیمبوده 

بابام رفتگره به خاطر شغل  رهیدخترم سنم داره کم کم باال م هیامام رضا من  ایداخلش نوشته  نهیبیوم کنهیرو باز م

من از  ایکن  یکار هی ایخودم رو نتوستم کنترل کنم  شتریب نجایامام رضا تا هم ای کنهینم یازم خواستگار یبابا کس

 نیا یپسر تو حت یشد ونهید گهی، باباهه م کننیم داشیو پ رهیگیادرس دختره رو م رهیپسره م یچی.ه رمیدست م

 هداشته باش دیشا یزیچ یرادیا یدونیاخه تو نم گهیم رمشیبگ خوامیرو م نینه بابا هم گهیم یشناسیدختر رو نم

بابا بسه  گهیاخه م گهی.م یخریواسشون خونه م یتو پولدار هگیپوله م یباباش ب گهیاشکال نداره.م گهیدختره ،  م

حاال هم با بنز  ومدیتاحااال که ن گهیدر خونه دختره بابا دختره با طئنه بهش م  رنیم خوامیم نویدخالت نکن من هم

 کننیاون ها باهم ازدواج م نکهیتا ا خوامیم نویبابا من هم گهیم هببره پسر ییچا رهیتو خونه دختره م رنیاومد؟؟؟ م

 یخواستگار یاومد یخوب چجور گهیاره م گهیپسره م یتو من رو واقعا دوسم دار دهیپرسیاز پسره م یدختره ه

به دختره  دهینه پسره کاغذو م گهی.م یشیناراحت نم گهیم  کنهیاسرار م یه یچکیه گهیکرد م یتورو معرف یک

 انوینه وجر گهیانداختم تو حرم .م نویحرم؟؟؟من ا یتو رفت گهیم هیکرد .دختره با گر یتورو به من معرف نیا گهیمو

 "خدا همه جا هست( دینکن یاست لطفا باهاش شوخ تیداستان بر حسب واقع نی)ا  گهیم

 زد اشک تو چشم یمامان  لبخند کننینم یکار هیبه بدنم افتاد دلم گرفت پس چرا واقعا واسه من  یکه رسما لرز من

 هاش  جمع شده بود 

 من که باورم نشد  هیشدمو گفتم:کشک بلند
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 انداختم داخل حرمش .خخخخ یدفتر م هیکاغذ که کمه  هیبود  کمیامام رضا نزد دونهیخدا م یول

 کفر نگو  ی:عه ابجلدای

 ؟؟؟یک یبرو بابا خدا-

اب رو باز کردم خودم که خوب  ریش یواقعا دلم گرفته بود الک ییوسمت قسمت روشو ییسمته دستشو ورفتم

گرم بود  یلیروز خ هیگذشت از اون ماجرا  یچند روز رونیرفتم ب یگذشت عاد یاعصابم داغون شده .کم دونستمیم

 هویدلم  رونیب امیافکار ب نیاز ا گهیدلسرد شده بودم خودمو هم سرکوب کردم که د هیاز اون قض بایاواخر مرداد تغر

وارد  نیکه بزرگتر"... "شدم؟؟؟اونروز بابا با شرکت نجوریا هویگ شده بود من چرا تن یگرفت دلم واسه همه چ

نبود  یکس یتهش بود وقت یپولدارها نیهم از ا اروی رهیبود قرار داشت که بره وازشون جنس بگ یکننده لوازم خانگ

مرد گفت وگفت که اشنا در  بابا اومد از رفاقت جبهه وجنگش با اون یشدم .چرا من ؟وقت یتاخال دمکر هیگر یحساب

داده بود  ریاعصاب بودم مامان هم گ یبرن پولدارها به درک به رختخواب رفتم رسما ب الیخیاومدن ومن با جمله ب

: خانوم افشار  کارخونه داره وضعشون گفتیبگذارن وبابا م شیافشار دختر داره پا پ یانتر خان که اگه اقا نیواسه ا

 حرف ها اونقدر به مغزم فشار اوردم تا خوابم برد نیواز ا دنیتوپه کجا به ما دختر م

 سه روز گذشت . 

ادم ها که به ما  نیبگه فاز ا ستین یکیمردک ) افشار ( رو دعوتش کرده بود خونمون ،  اخه  نیهفته بابا ا اخر

و شال خوشرنگ  یشلوار لو  دمیرو پوش دایبودم جد دهیکه خر یمانتو هام مانتو ل نیپدر من ، رفتم و از ب خورهینم

 بایتغر یساله بود و خانم 33-32اومدن کنکاششون کردم پسر  یهم بود ، وقت لدای انیتا ب می.منتظر موند یاب

 44 یساله و خانم 55بود و مرد مسن  زونشیواو ستادهیکه کنار اون خانم ا ییسه ساله ا کیهمسنش و بچه کوچ

 بازهم هستن؟؟؟ ه؟؟؟نکنهیساله جوجه کش 22 یکیباشه واون  خوردیله مسا 20 شونیکیودوتا دختر که  بایساله تغر

 بودم. دهیبودم پنبه شد هزارتا نقشه کش شتهیر یپسر مجرد نداره رسما هرچ دمید یوقت دمیخشم ترک از

 مگه ؟؟؟ زننیم ی،  چ بردیبودن عطرشون چند تا کوچه رو م پیخوشت یلیهمشون خ شییخدا یول

کم نداره ، که همون موقع مرد مسن  لب  نایکه از ا ینام ری، ام میندازیم یریگ یخان قالب ماه ریام یرو کتای الیخیب

 گشود 

 به به حاج احمد خان دختر خانمتون هستن؟؟؟-
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 . گهیباباست د یوته تغار یجان .دختر اخر رضای:بله علبابا

 خداحفظش کنه ماشاهلل -

، که به سکوت اکتفا کردم  نیریتو فرقون وم نیگذاریشما که خودتون و خانواده تون من رو م یبگم حاج خواستمیم

 چقدر خونه شلوغ شده بود جدا .

 ؟؟؟ی:چندتا بچه داررضایعل

 خانم  کتایهم که  یپسرم واخر یخانم دختر اولم هستش واقا عل لدای نجاهستنیها که ا نیهم-

 تا پسر  3تا دختر و 2تا بچه دارم . 5 یانیخدا حفظشون کنه .من رو هم که در جر-

نه  اینه ، خدا ایمتاهل باشن خدا ؟؟؟نکنهیشد ، پس کجا هستن اون دوتا پسرت حاج ستارتیهفت هشت بار ر مغزم

 جون من 

پسرم و اخر از همه هم مهسا  الدیهستن پسر دومم اقا ماهان وبعد از اون دخترم مهتاب و اقا م نیاقا مب شونیا-

 خانم

همسر دارن  هیودوم هیاول ایخانواده حساب باز کرد گو نیا ی.عجب فکر نکنم بشه رو ی؟؟؟؟چه هماهنگ"م" مشونه

بود مهسا ، اومد و  هیاز دخترها جا به جا شد ، اخر یکی، الیخیب گهیسنش همسن خودمه د یچیهم که ه هیسوم

 کنارم نشست 

 ؟؟؟یسالم خوب-

 ؟؟یگلم؟؟؟راحت یسالم تو خوب-

 شد  یجد یلیاتاقت جمع خ میبر ایبله راحتم ب-

بخورم ؟! مهتاب هم اومد اون سمتم  یموقع؟؟؟فکر نکنم ، حاال چه گل هیهمه نگاه کردم بابا پوست کله م رو نکنه  به

 زد وگفت : یو دعوتشون کنم اتاقم ، مهتاب لبخند ستمیمجبور شدم با

 جان کتای دیدار یچه خونه باحال-

 ب باشه اهلل اعلم ؟-ا-ذ-کجاش ج هیمیکه ساخت قد یمتر 200خونه هیخونه باحاله؟؟؟ نیا یکجاانتر خانم  اخه
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 پس  دینی، بنش زمینظر لطفته عز-

 اوردم  وهیوم ییگوشه اتاق اشاره زدم و رفتم سمت اشپزخونه و واسشون چا وبه

 خودت  نیممنون گلم بنش یلی:خمهسا

  نشستم

 ؟؟؟یخونیم ی:چمهتاب

  پلمیخوندم د کیمن گراف-

 ؟؟؟یدست ای یخوند وتریخونده ، کامپ کی:چه جالب داداش ماهان من هم گرافمهسا

 . یدست-

 ؟؟؟یدانشگاه چ پلم؟یخونده چرا د وتریاون کامپ-

 نشد در واقع یعنینرفتم -

 اش دخالت نکردن  هیشکر به بق خدارو

 گه؟؟ی:اتاق خودته دمهتاب

 اوهوم -

 ما  یکس اتاق هابرع ستیدخترونه ن هیجد یلیخ-

 جدا؟؟-

 زنگ خورد وصل کرد  لشیموبا مهسا

 جانم ماهان؟؟؟-

-  .. 

  میمهرسا هست یما خونه اقا-
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-    

  گفتیدوست بابا که سر ناهار م-

-     

 ؟؟؟ییاینم-

-   .. 

 نییایب الدیهمراه م فرستمیپس ادرس رو واست م-

-     

  یداداش یبا با-

 خدا به دور . یکرد اوه اوه چه لوس با با وقطع

 :ماهان بود؟؟؟مهتاب

 یلطف کن شهیجون م کتای خوامیوادرس رو م ادیوب رهی، بره دوش بگ ادیاره گفت تازه از کارخونه داره م-مهسا

 واسش ؟ یسیوبنو

 سمیبنو ومدمیبه دور بودم م یسال از تکنولوژ 3-2رو جلوم گرفت خدا به دور من  شیونیلیچند م لیموبا یوگوش

گذشته بود  یساعت میسمتش گرفتم .ن عینوشتم وسر ارمیمبارکم ن یکردم به رو یسع زدیم گهید زیچصفحه لمس 

 یول نیخشک وجد یلیفکر کردم خ ولشا شییباهاشون راحت تر شده بودم ، اخ یکم گفتنیم یزیهر کدومشون چ

 مهتاب زنگ خورد  لیمکالماتمون موبا نیب کدفعهیخوش اخالق بودن  یلیخ

 بله داداش؟؟؟-

-   ... 

 ؟؟؟یزنیچرا داد م-

-   .... 
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 . لنتهیخب حتما سا-

-    ... 

 ؟؟؟یکنینم دایرو پ یکرد چ جیخانم که واستون مس کتایخوب -

-    ... 

 لحظه تلفن دستت باشه . کی-

 ؟؟؟یگیمن گفت :ادرس رو به داداشم م وروبه

 کردم ، تلفن همراه رو با اکراه گرفتم به دور من که دو ساله با نامحرم حرف نزدم توبه  خدا

 الو -

  شنومیم-

  نهیخشن بوز چه

 سالم  -

 اروم تر از اول   یکم

 سالم -

 ...  -تهران گمیادرس رو م-

 ن؟؟؟یرو نوشت جیدرست مس دیمطمئن-

 بله -

  شاهللیا یخنده اش اومد رو اب بخند یصدا نداختمیرو از تا ن خودم

 شهر . نییاز باال شهر به پا"... "نیگیکه شما م یدر حال"... "که نوشته شده نجایا-

 دست من بد خورده  یعنیدلخور شدم خب دوتا کلمه عوض شده  یلیحرفش خ از



 مثل مجسمه

19 
 

-  .... 

  خورهیبه دردتون م دیبد جیدرست مس دیریبگ ادیبه بعد  نیاز ا گهید-

شهر  نییبغضم گرفته بود . از باال شهر تا پا ختیر ینحضش رو نشنوم ب یتلفن رو قطع کردم تا صدا عیسر

 ؟مردشورتون رو ببرن ، مهتاب نگاهم کرد و نگران گفت :

 ؟؟؟یگفت که دلخور بش یزیچ-

-    .. 

  کتای-

 بهم داد  یوتکون

 که نگفتن  یزینه  ، چ-

 ؟؟؟ی! چرا توهم رفت ی:خوبمهسا

  دیاز دهنم پر  کدفعهی

 گه؟؟؟ید انیبا خانمشون م-

 باال  دیابروش پر یتا هیتو چشم هام نگاه کردن مهتاب  جفتشون

 سالم بشه بعد . 25 گهیبا خنده گفت:نه بابا زن نداره که ماهان م 

مغزش همون اندازه فندق هست و من مطمئنم  شهیعوض م یزیسالش چ کیواسه  کنهیسالشه فکر م 24:مهسا

 . مونهیهمونقدر هم م

  ارمیحرفش رو تا اخر شب سرش درب یتالف نمتویم ولیمهسا خوشم اومد ا از

 نشه . رید نیمب هی:البته مامان بابا اسرار دارن شبمهتاب

 اهان -
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  یبود ومهسا هم که طراح یومهسا شروع کردن به حرف زدن درباره رشته هاشون مهتاب دانشجو دکتر مهتاب

سالش بود .داداششون  16سالشه  20 کردمیبرعکس حدس من که فکر م گرفتیم پلمیوامسال د خوندیلباس م

 نیوبزرگتر از همه اقا مب رمیرو بگ لشکه قراره حا نهیساله بود وبعد هم اون بوز 21و بعد از اون مهتاب که  18 الدیم

ذهنم جرقه زد ماهان مجرد من هم که مجرد ،  یتو یزیچ  کدفعهیساله بود سن ها رو اشتباه حدس زده بودم . 30

 شیات ایاشتباه قراره روشنمون کنه  ایجرقه درست زده  گمیچجوره  بعد م نمیاشم بب افهیسنش هم که خوبه بگذار ق

زنگ  یهمون موقع صدا دادیرو نشون م 10اتاق بود ساعت  وارید یکه رو یخورد به ساعت شممراه بندازه .چ یسوز

 کردم خونسرد باشم  ی.سع ختیچرا دلم ر دونمیا اومده نمدر اومد ، حتم

 چاه  نیاز ا یهست واسه ازاد یطناب دیبشه فقط شا ستیکه قرار ن یزیچ یعاد یلیخ

شانس  ولی، ا میریگیبه وقتش حال ماهان خان رو م شهیم ری، خوابت داره تعب کتای یشیراحت م یباش دار یعاد

 خونمون  یتو دیپر

  نجایا میبمون ادینداره ز تیباشه ؟! خوب گهید رونیب میبر یدونی: اگه ممهتاب

  میبر زمیباشه عز-

وسمت سالن  رونیشالم رو صاف کردم وبعد از اون رفتم ب نهیسمت ا دمیومهتاب رفتن و من قبل از خروج پر مهسا

بود  یبود،  چ نشسته یساله باشه کنار همون حاج 19 18 خوردیکه بهش م ییچشم چرخوندم ، پسر موقهوه ا

 خان متوجه من شد گفت: رضایعل یخان ، وقت رضایاسمش ؟! عل

  یبهبه دخترم اومد-

 هیداشت خورد نشسته بود اونطرف پدرش  یکه تازگ نهیبوز هی، چشم چرخوندم چشمم تو چشم  نمینبود بنش ییجا

 گرفتیکه دستش بود وپوست م یاریخ ینگاهم کرد وبعدش تمرکزش رو رو یبار سر سر کیباال  دیابروش پر یتا

سخت فرو  یلیگرفته بود از طرز فکرم خ ام، خنده  زهیکنه امشب اب از دهنت رو بالشتت بر تیکه سرد شاهللیبرد ا

 دادم خنده م رو .

 کنارم بابا  نیبنش ای:ببابا

زده   شیشه دستم رو نانداختم اخ که پ نییخان .سرم رو پا نهیبوز یمهربون شده بود رفتم نشستم کنارش روبرو بابا

 زدیم چیپ یدلم هم کم یاز طرف سوختیخودم رو تکه تکه کنم م خواستیداشت دلم م یدیبود و خوارش شد

 دیهاش رو زده بود باال وسف نیبلوز که است هیخان نگاه کردم  نهیدور از چشم همه به بوز گهیبار د هیشدم  الیخیب
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موهاش که معلوم نبود چه رنگه اخه سرش رو به انواع ژل وتافت  یتیمخمل کبر نیبود و شلوار ج دهیرنگ بود پوش

اس حس کرد نگاهم رو  رهیت ییچقدرهم موهاش پرپشته فکر کنم قهوه ا شاهللیا یریبگ یاغشته کرده بود . کچل

ردم گفتم اون پرروئه چرا من نباشم با جسارت نگاه ک یول رمیبگ نییاورد خواستم سرم رو پا باالسرش رو   کدفعهیو

.چشم هاش چه  دیکس نفهم چیلب گفت که ه ریز یزیانداخت و چ نییتکون دادو پا یتو چشم هاش سرش رو کم

نبود  ییقهوه ا ای یشککه م دونمیرنگ بود خوب م نهمهیا نیب زیچ هی ی؟؟؟توسی؟؟؟سبز؟؟؟ابیبود؟؟؟عسل یرنگ

 کمیبود و  ختیر یب کمیهم که بد نبود دماغش  کلشیرنگه چشم هاش  ه یشده بود تو بیهمه رنگها باهم ترک

 یتونیم کتایهم نبود  یبود بد نبود عال رهیت یهم داشت پوستش گندم یکینسبتا بار ی.لبها وینوکیپ هیدراز ، شب

باال  دیابروم پر یتا هیخانم ، خودم رو کنارش فرض کردم  کتای بسر اصل مطل یچه زود رفت ؟؟؟عهعیتحملش کن

بزرگترها گوش  یچرا به حرف ها هوی دونمینم الیخیشد ب فیتر بود ح پیخوشت یلیخ نیاقا مب یول ستیخوبه بد ن

 دادم 

  دهیگوش نم ریزن بگ گمیمن که به ماهان م-

 :چرا پسرم؟؟بابا

 نگاه کرد وگفت: کردمیمن که هنوز داشتم نگاهش م یسرش رو باال اورد تو چشم ها ماهان

  ومدهین شیموردش پ-

پسرم من هم قصد دارم واسه  تیسر خونه زندگ یبر دیبا یهم که ندار یمشکل یدار زیهمه چ ی:تو که پول داربابا

 باال بزنم  نیاقا است یعل

 خان:تو بهش بگو احمد جان من که زبونم مو در اورد . رضایعل

 چشم هام نگاه کرد وگفت: تو

 من که قصد ازدواج ندارم  الیخیبابا ب-

فکر کرد  یاحمق از بس که نگاهش کرد یکتایخودته  ریداشت؟؟؟عهع تقص ی انداخت نکنه منظورابروش رو باال هیو

  هیخبر

  ستادمیا

 :کجا؟؟؟بابا
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 برم -

باشه واسه ازدواج  یمورد بهتر ینام ریاشپزخونه پووووففف جمعشون خفه بود حوصله ام رفت نه فکر کنم ام ورفتم

 اومد کنارم  لدایسقف بود  هی ریعمر باهاش ز هیباهاش تا سر کوچه رفت چه برسه  شهیبداخالقه نم یلیخ نیا

 ؟؟؟یچطور-

  نکهیمثله ا یتو بهتر-

 ؟؟؟یکنیفکر م یبه چ-

  یچیبه ه-

 ه؟؟؟ینظرت راجع به اقا ماهان چ-

 ها  ستیبه من چه که نظر بدم حالت خوب ن-

  گفتیم ییزهایچ هی یداخل اتاق  بود  یپدرش وقت-

 و جفنگ نگو .بر-

 یدونستیم یراست کردیم فیوازش تعر هیکه ماهان پسر خوب گفتیاس .م هیفرض هیهمه ش  ینه به جون تو .ول-

 تا شرکت داره؟؟؟ 5 رضایعل

 نکن  یبرو شوخ-

  گمیم یجد-

 کنن؟؟؟یم کاریچ نجایا ن؟؟؟پسیادم حساب نقدریا یعنی-

  میباشه ما که شانس نداشت نجوریقسمت تو ا دیخب شا-

  ادینم رتیگ گهیبرو د یخوب نیعهع چرت نگو بعدش هم مگه داداش رضا بده؟؟؟هان؟؟؟شوهر به ا-

خوش به حالت  یاقاست به نظرم  ، بعدش هم حساب یلیجون ، خ یابج رهیکه چشم پسره تورو بگ شاهللیزد:ا یلبخند

  شهیم
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 برو کم چرت بگووو -

خونه،  نکنه واقعا من رو عروس کنن؟؟؟نه غلط کردم من  نیز اا میشد واقعا حس کردم رفتن یته دلم خال کدفعهی

 اشک تو چشمم جمع شد  هویبرم  نجایاز ا خوامینم خوامیرو م یهمون راحت خوامیهمون بخور وبخوابم رو م

 ؟؟یشدیچ ی:ابجلدای

  یاعصابمو خورد کن ییخوایم یگیهمش چرت وپرت م نیبب یچیه-

  میبر ایب ی.ول گمیباشه نم-

 خان گفت: رضایعل هوی میرفت یوقت

 چی.ه ستین طشیاالن شرا دونمیرو بگم م یموضوع خوامیاالن م نیمن هم دینیخانم ، بب کتای یخوب تو هم اومد-

 کنم  یپسندم شده تورو واسه ماهان جان خواستگار یلیخوب شده .من که خ یجفتتون ول دیندار یامادگ

 گرد شده نگاهشون کردم  یچشم ها ؟؟؟بایچ یعنیاز ترس واسترس  افتمیبود پس ب کینزد

 خانم  کتایبهتر از  یجون ک کتای هیماه یلیجان دختر خ رضایماهان توران خانم:من هم ، عل مامان

 بگم نه  یعنیباال  نداختیبود واقعا هنگ کنم ماهان ابرو م کینزد

 بخورم حاال . یچه گل من

 :اخه ...بابا

که دختر وپسرمون  یاگه االن موافق یول میاریم فیباشه با مقدمات هم تشر :احمد جان اگه واسه مقدماتشهرضایعل

 . پسندنیرو م گهیهم د مینیباهم صحبت کنن اصال بب یبرن وکم

شده بودم که از  مونیپش هیگر ریبود بزنم ز کیتو چشم هاش  نشسته نزد ایبهم کرد حس کردم غم دن ینگاه بابا

بگم نه  خواستیچه مرگم شده بود؟؟؟دلم م دم؟؟؟؟منیدیمحبت بابا رو نم نیخدا خواستم ازدواج کنم من چرا ا

و حسن  یواسم قره وقور یرو گرفتم من که به قول عل میبعدش فکر کردم تصم یمونیهم به پش یوفرار کنم از طرف

 . انیم یکور

 . یچیبهتر از ه یبهتره کاچ نیهم
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 :باشه اشکال نداره بابا

 .زد  یخان  لبخند پهن رضایعل

 . یشیو عروس خودم م نیپسندیکه م شاهللیا-

 باال رسما الل شده بودم . دیابروم پر یتا هی

 جان؟؟ کتای یندار یخانم:خودت نظر توران

 من؟؟؟؟-

 نبود بگه پ ن پ من؟؟؟ یکی

 نظر؟؟؟-

 مهرشون به دل هم افتاد  دیخان:اخه خانم هنوز که باهم حرف نزدن شا رضایعل

 من وسط مرز بودم  یول ستین یراض تیوضع نیاون هم از ا ایکرد گوچپ به پدرش نگاه  ماهان

 جان اتاقت رو به اقا ماهان نشون بده . کتای:پس بابا

 اومد همراهم  ستادیبه اجبار ا ماهان

 اتاقه  نیا-

 کرد اومد داخل رفتم داخل  یپووووف

 ؟؟؟یبندیدر رو م-

 تو چشم هاش نگاه کردم  دیترد با

 . یستینترس قابل خوردن ن-

 پررو .-

  کردیب زمزمه م-ل  ریرو بستم ز ودر
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تک  ایهمش  نجایاومده ا ی، از وقت ایب گفتیوم زدیم جیکه همش مس دهیواسم کش یینقشه ا هی دونستمیمن م-

  جیمس ای زدیم

 تو چشم هام نگاه کرد . یوجد

 ؟؟؟یجواب مثبت بد ییخوایتو که نم-

 از کجا معلوم؟؟؟-

من که بخوام جواب مثبت بدم واون  یهم بود برا یلیدل یول خوردیلج به لجش بگذارم واال حالم ازش بهم م خواستم

 با خشم گفت: یتا خوشبخت دمیم عیرو ترج میبود که من راحت میراحت

  خوامیرو م گهید یکیمن   زهی، اصال چ یتو غلط کرد-

 ن؟؟؟نگذار شیپا پ نجایا دیاهان ، پس چرا به پدرتون نگفت-

 شده بود  یعصب

  یهمسر من بش یشیم مونیپش نیبب-

 مثال چرا؟؟؟-

 من معتادم خوبه؟؟-

  ستشیمهم ن-

 باال انداختم اومد جلو وگفت: وشونه

 با من !؟  نه؟؟؟ یکنیم یشوخ یدار-

 کردنه؟؟؟ یکنم؟؟؟مگه االن موقع شوخ یشوخ دیچرا با-

 گفت: یعصب  کدفعهی

  ادی، ازت خوشم نم ختیبد ر خوامتینم-

 دل به دل راه داره -
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  یبدبخت کن یکه دوسش ندار یعمر خودت رو در کنار کس هی ییخوایم یپس واسه چ-

 دارم  لیدل دیشا-

  شنومیم-

  هیخصوص-

به گونه ام  دیانگشت اشاره اش رو با تهد کیاومد نزد شییییدلم خنک شد اخ یاومد ا یخونش در نم یزدیم کارد

 زد 

  یشیم مونیپش یلیخانم کوچولو ، خ یشیم مونیپش-

 . دمیههههه ترس-

 لج کنم باهاش خواستیچرا دلم م دونمینم

 حرف اول واخرته؟؟؟-

 بله -

 که سالمه بگذرونم  یرو با دختر یچندوقت ادیمنم بدم نم میکنیباشه قبول ازدواج م-

 زد و ادامه داد: یبد ولبخند

 ؟؟؟یتوچ-

 گمشو .-

بود  افتادهین ریگ دیشانس .اگه االن سع نیتوف به ا یقلبم گذاشتم ا یدستم رو رو رونیبه بدنم نشست رفت ب لرز

  رونیدارم من ، رفتم ب یها عجب شانس میباهم خوشبخت بود

 ه؟؟؟یخان:ماهان گفت که از تو خوشش اومده  تو نظرت چ رضایعل

 واسه خودش داشت .زد که هزار تا معنا  یهاش نگاه کردم  لبخند توچشم

 فکر کنم  دیمن با-
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رفت همه اوار شدن داخل اتاقم  یوقت کردیغضب نگاهم م ریخوردم من همه ش مثل م یشب عجب شام کوفت واون

نشم از دستشون ، قرار شد اگه من قبول کردم  میج نیسر هم کردم که س ییزهایمن هم چ شدیگفت و چ یکه چ

ادم  هیبگم ، اگه واقعا  یبودم که چ ریگشنبه شده بود ومن هنوز با خودم در   ، یخواستگار انیشب باز هم ب کشنبهی

اول  تیدر اولو زیمشترک همه چ یتو زندگ دونستمیرو نم نیوا"پولدار که هست  ستین ؟؟؟مهمیباشه چ شعوریب

 شب بود . 7ساعت "قرار داره به جز پول

 باالخره؟؟؟ شدیچ نمیبگو بب دیدختر چشم سف-

 نظرم رو بشنوه و به بابا بگه . نکهیاماده بود تا ا دهیمامان نگاه کردم که  لباس پوش به

  دونمینم-

 خونه ها  یتو یترشیاخرش م یدونینم یگیچند روزه همش م دونمیکوفت و نم-

 خوب ، به بابا بگو جوابم مثبته . یلیخ-

شدم ، تا اخر هفته عروس  رهیخ واریبه در ودل کردم و -غ-زد ورفت تو خونه تنها نشستم زانو هام رو ب یلبخند

وقته  یلیحس کردم قلبم خ ستمیمن قراره عروس بشم و شاد ن شه؟؟؟ی، مگه م ستین یحس چیته دلم ه یول شمیم

سوخته تمام حسم هم سوخت ، باهمون رنگ ها با همون طرح ها من هم سوختم ،  یبا همون قلم وکاغذ ها دهیخشک

با دمم گردو بشکنم ،  دیمعروف با یلیخانواده خ هی، شدم عروس  ستیماهان اونقدرها هم بد ن نیا دیشا الیخیب

چهره مون بد نبود  هیبق یجالب نبود ول ادیبه خودم نگاه کردم چه جالب جفتمون دماغ هامون ز نهیرفتم سراغ ا

هم  یکردم اخه مگه زندگاز اشک تو چشم هام نشست ، من چکار  ییکردم حاله ا یپوفبه صورتم  دمیدست کش

 چی، قلبم ه شنوهیرو نم یزیچرا من گوش هام چ یرو دوست داره ول گهید یکیاون گفت  شه؟؟؟یمگه م ه؟؟؟یلجباز

 یرو حس نکن ردد یول یدورت باشه ودر حال سوختن باش شیات نکهیمثله ا یحس خال هیجز  کنهیرو قبول نم یحس

محکم پاک کردم رو  یلیاشکم رو با دستم خ خواستم؟؟؟یرو نم نیگونه هام سر خورد مگه من هم یورو دیاشکم لغز

 گفتم : دیبا تهد نهیبه ا

کارت بفرستم تا  یواسه ناز دیاش باش حتما با هی، حاال فکر بق یخواستیهمون شد که م میندار هیاشک وگر نیبب-

 نهیستش همبترکه ، اره در یواز حسود ادیچشم هاش از حدقه درب
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،   یمن ، من چ یداشتن ول ییوهمسرش ازدواج عاشقانه ا ی؟؟؟ناز یباشه نوبت من شده که ... که چ مینوبت حاال

کنتاکت  شییمن بخوام باعشق مثال افسانه ا نکهیبست ، ماهان که من رو دوست نداره تا ا لیدهنم قند یحرف تو

  گهید تنمواقع گذاش نی، پوووووف خب دروغ رو واسه هم یبگذارم واسه کس

خونمون و من  ادیغضب م ریم نیبر من ا یوا یباز فکرم رفت سمته اخر هفته ، اصال سمت فردا شب ا کتای الیخیب

 یکردم ول یبدجور باهاش باز ترسمیازش م یلی، خ یلیوحشتناکش ؟! راستش خ یچجور تحملش کنم با اون نگاه ها

 روبس نیو من هم اشممن ب دیبا یزندگ نیا ریاس نی، اخر رمیاس هی یزندگ نیا یمن تو

 گوش دادم: یمامان وعل نیباز گذاشتم وبه مکالمه ب مهیباز شدن در سالن اومد درب اتاقم رو ن یفکر بودم صدا یتو 

 دنیرو فهم کتایجواب مثبت  یو وقت رنیجواب بگ نکهی: اره ، اومده بودن مغازه بابا همراه با خانمشون واسه ا مامان

 خوشحال شدن  یلیخ

  رونیوبه خونم تشنه اس از خدا کمک خواستم و از اتاق زدم ب دهیغضب فهم ریپس االن اون م ختیر دلم

 چه زود  یعهع مامان اومد-

 خوبه  نیلباس ها رو بپوش بب  نیا ای: بله ، ب مامان

 کجا بوده؟؟؟-

  یهمراه عل میواست گرفت-

 ابروم رفت باال  یتا هی

  یلباس قشنگ بپوش  هیگفتم فردا شب -

هاش  نیاست یداشت ول رشیبود که تور بود و استر ز یخوشگل مشک یلیبلند خ نیباکس در اوردم ، بلوز است از

اون از جنس کتان بود هم همراهش بود .  یکه پارچه  دیشلوار سف کیخوش فرم بود  یلینداشت از اون استر رو ، خ

هم  یزد و عل یمامان  لبخند رونیده بود ،  رفتم بیبه خودم نگاه کردم رنگم پر نهی، تو ا دمیرفتم داخل اتاق پوش

 زد  یزینگاه کرد ولبخند ر

 . ادی:چه بهت ممامان

 اومد سمتم  بعدش
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 ؟؟؟یکرد هیتو گر-

  فشردیگلوم رو م بغض

 ؟؟؟ی، استرس دار دهیدخترم رنگتم پر یحال یب نقدریچرا ا-

 خوب مچ بود  دیقبال با اقا سع نکهیا استرس مادر من ، نوی:عهععع ایعل

  ی:علــــــــــمامان

 خوبه . شمیساکت م گهیوگفت:باشه ، د ستادیا یعل

 هم رفت  یهام تو اخم

 یجلو ینگاه بغض الودم رو بهش دوختم و بعد از اون رفتم اتاق در اوردم  لباس ها رو و گذاشتمشون رو صندل فقط

دستم گرفتم و نشستم و شروع کردم به خط  یینرفتم ، برگه ا رونیب یول دمیرو پوش میراحت یلباس ها  شیارا زیم

 مامان به خودم اومدم  یکردن با صدا یخط

 . گهیواسه شام د ایب کتای-

 ندارم مامان  لیم-

 . نمیبب شه؟؟؟پاشویعهع مگه م-

 ندارم . لیمامان گفتم که م-

 ها رهیگینکن بخدا دلمون م ینجوریا ییکه مهمون ما یاخر یروزها نیا یخوب ، ول یلیخ-

 چشم -

لم کرد -غ-کنم مامان اومد وب هیگر یباالخره جرات کردم کنار کس دیلغزیاشک هام رو گونه هام م دیترک وبغضم

از دستش بدم  خواستیو بودنش رو ، دلم نم یعطر مادر دمیکشیومن با تمام وجود بو م دیکشیدست رو گونه هام م

  خواستیرو مدلم محبت مامانم 

 شده ؟! قربونت بشم نگاه کن بهم؟؟؟ یزیچ زمیعز-
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 فقط دلم گرفته . یچیه-

کردن خواب وخوراک نداره ، حاال اشک  یچند روز که ازت خواستگار نیا چارهی، ب فهمهی، حاال بابا م سیباشه س-

  شهیداغون م نهیهاتم بب

 زور  لبخند زدم  به

 باشه -

 وگفت: ستادیمن شده بود ا یاز اشک ها سیبلوزش خ چارهینشستم ب صاف

 دیخند زیها ور شهیم مونیپسره پش یشینکن فردا زشت م هیگر نقدریا-

 ".  گهیپاشو د "شد : 11شدم ساعت  داریمامان ب یکه گذشت خوابم برد صبح با صداها یکم رونیاز اتاق ب ورفت

 یول ادیب رونیخواب از بدنم ب یبخوابم تا خستگ گهید کباری خواستیسرم در حال انفجار بود دلم م یشدم ول داریب

با   لدایبرق سه فاز بهم وصل کرد ومن صاف نشستم  خونمونخانواده ماهان  انیامشب قراره ب نکهیا یاور ادیمامان با 

  کردیلبخند بهم نگاه م

 ؟؟؟یاومد ی: تو ک من

 ،  پاشو تنبل خانم  نمی، ساعت خواب ، پاشو بب ی: خسته نباش لدای

 کنم خوب؟؟؟ کاریچ-

  یخونه رو انجام بد یکارها ییخوای؟؟نمیمن رو نگاه کن تو حمام ندار یچیه-

 ؟؟؟یپس تو بوق-

کنم  یحاال چه غلط یگذشت وا عیسر یلی،  ساعت خ رفتیم نییناهار رو با هزار مشکل خوردم مگه از گلوم پا ظهر

 عصر بود  6از خدا خواستم ها به خودم اومدم ساعت  یزیازدواج کنم عجب چ خوامی؟ من نم

 ؟؟یخاک رس تو سرت هنوز حمام نرفت ی:والدای

 نه -

 پاشو، پاشو بدو برو -
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خشک کردم ، لباس هام اماده  لدایبلند شده بودن با کمک  یلیوموهام روکه خ رونیرفتم سمته حمام اومدم ب عیسر

به خودم  نهیکردم تو ا شیارا ینکرده بودم ،  کم شیهنوز ارا انیبود بقرار  8ساعت  مهیون 7ساعت  یوا دمیبود پوش

رژ   دمیشدم و خط چشم کش دتریفرق کرده بودم  ، کرم پودر زدم که سف یلیخ ینگاه کردم امشب با اون شب مهمون

 بودم . دهیبود مداد ابرو کش رونیاز موهام ب یبم قرمز رنگ بود و کم-ل

سرم  یرو رو شیچادر عروس لدایرنگ بود نگاه کردم ،   دیوهمون بلوز وشال سف دهیبه  لباس هام که شلوار سف 

 انداخت وگفت:

  یخوشبخت بش شاهللیجونم ا یابج-

 . شدهیچ دونستمیرفت که هنوز نم شیپ عیسر زیهمه چ یچند روز به قدر نیتو ا یعنیبگم ،  یچ موندم

استرس داشتم اون هم  نکهیعاشق اون انتر باشم ها نه واسه ا نکهیقلبم شدت گرفت ، نه ا یزنگ صدا یصدا با

گذشت ومن  یساعت کی رونیرفت ب لدایعطر به خودم زدم ،  یخوش وبش کردنشون اومد ، کم ی، صدا ادیز یلیخ

 ببرم  ییبابا صدام زدوگفت چا کردمیهمونجور اتاق رو متر م

 گرفتم  لدایرو از  ییچا ینیاشپزخونه وس رفتم

 روم باش دست هات نلرزه ها ا یابج-

نکنه  ریچادر گ یرو گرفتم و راه افتادم ، وا ینی، محکم س افتمیبه لرزه ب شتریباعث شد ب نیکرد هم یزیر ی وخنده

 نیخان شروع کردم به گرفتن ونفر بعد توران خانم وبعدش اقا مب رضایبشم؟؟؟ از عل نیبه صندل هام و پخش زم

خود  ای نیکرام الکاتب ایبه انتر خان  دمیاز اون رس عداس وب هیهست واسمش هان میخانمش که جار نیوبعد از اقا مب

 گفتم: دیلرزیم یلیکه خ ییجرات نداشتم تو چشم هاش نگاه کنم ، سکوت برقرار شده بود اروم وبا صدا یخدا حت

 سالم .-

 گفت: یعاد

 سالم .-

بهم  خواستیتو چشم هاش که م خواستمینم دمیرو د نشیاست من فقط یبرداشت ول ییرو دراز کرد و چا ودستش

 یگرم نیهوا به ا نیتو ا ی،  اخه کدوم احمق دهیبود که کت پوش نینشون دهنده ا نشیاشهدم رو بگه نگاه کنم است
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رو که گذاشتم رو  ینیسمته اشپز خونه ، س مرو گرفتم وبعد از اون رفت هیبق ییورفتم چا ستادمیپوشه؟؟؟ایکت م

 صداش در اومد  لداینشده بود  قهیچهار نفره که تو اشپزخونه بود ول کردم خودم رو پنج دق یناهار خور زیم یصندل

 . یابج-

 . ییییترس بلند گفتم:وا از

 چته؟؟؟-

  دیکوبیقلبم گذاشتم که به شدت م یرو رو دستم

 که مراسم شروع بشه  یگفت بگم بهت بر ؟؟؟مامانییایچرا نم-

 چشم هاش نگاه کردم  تو

 چته؟ یابج-

  مونمیپش یابج-

 ها  زننیپاشو دارن در مورد شما حرف م وونهید یگیم ی؟؟؟چیاز چ-

 . خوامیغلط کردم نم یابج-

 ؟؟؟ییخواینم ویچ-

 باهاش ازدواج کنم  خوامینم-

 چشم هام گنگ نگاه کرد بعدش گفت  تو

 نیا گهی، د یاحمق یلیخ دمیچسبیبهش م یشانس ها نداشتم ،  اگه هم داشتم دودست نیاز ا ؟؟؟منیشد ووونهید-

 حرف رو تکرار نکن 

 اون ... دیشا-

 جان بابا  کتایصدام زد: بابا

 مجبور شدم برم ستادنشیوا لدایاوف گفتن  با
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 نییسرم رو پا فتهایب دیاون چشم سف یاصال چشم هام تو چشم ها خواستیدلم نم یرفتم و نشستم کنار بابا ول 

 انداختم 

 دیکن یشما دو نفر باز با هم صحبت لیافراد فام هیرو به من : خوب بابا جان بهتره تا اومدن بق بابا

،  با التماس به  بابا  بودیمعتبر نم هیباشن واال اون صورت مهر لیفام یهمه بزرگ ها دیبا دنیبود موقع مهر بر رسم

اروم در گوشم گفت:پاشو ، پاشو دختر که  لدایداد  لمیتحو یکه  لبخند رشیز رو بزنه زیهمه چ یعنینگاه کردم 

 رفت . یعروس شد

قول بدم  تونمیخودش و راه افتاد باهام سمت اتاقم ، م یکتش رو در اورد وگذاشت بجا ستادی، ماهان ا ستادمیا

در رو  نباری،  رفتم داخل اتاق ، اون ا دونمینم یمونیاز پش ایاز عرق بودم ، از گرما بود ، از شرم بود  سیبهتون که خ

زد نشستم رو پتو که گوشه اتاق بود دست هاش رو داخل هم قالب کرد با جرات سرم رو اوردم  هیبست و به در تک

 شدم  رهیخ گهینقطه د کیتو چشم هاش نگاه نکردم به  یباال ول

 د؟؟ینیبنش نییاینم-

خودم حس کردم ، سرم رو باال اوردم چشم هام تو چشم هاش  یروش رو  رهیخ یاونطرف ترم نگاه ها یکم نشست

 به نشونه تمسخر زد وگفت: یگره خورد  لبخند

 دمتیکه د یخوبه ، خوبه من موندم اونهمه جسارت روز اول یتو چشم هام نگاه کن یههه باالخره جرات کرد-

  یپوزم رو به خاک بزن یخواستیم نکهیا شد؟؟؟ها؟؟؟مثلهیچ

  کنهیوبدون لرزش واسترس باز شد چون حس کردم داره غرورم رو له م عیسر یلیخ زبونم

  زنمیو م خوامیهنوزم م-

  یکه جواب مثبت بد یاحمق باش نقدریا کردمی، فکرش رو نم میجدا؟؟؟پس بگرد تا بگرد-

 جدا ، اونوقت چرا بگم نه؟؟؟-

 تم:ادمه پولدار... نگذاشتم ادامه بده وگف هی یجواب مثبت بگ دمیبا-

وضع رو  نیا یهمسرت بشم ، فقر که نه ول خوامیم نی، پولدار ، اره اصال من هم واسه هم یگیههههه اره راست م-

 اونطرفش رو هم بچشم  خوامیم دمیچش
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 کدوم طرفش ؟؟؟-

 کردم و اروم گفتم: یزد ، اخم یرو با لحن بد حرفش

  ایح یب-

  یمزه اش رو خوب بچش گذارمی، اشکال نداره منم م یرو مزه کن زیهمه چ ییخوایتو؟؟؟که م ایمن -

 بود  ختهیبه هم ر یزد ، اعصابم رو حساب یوچشمک

  یگستاخ یلیخ-

 نه به اندازه تو -

بودم تعادلم رو از  زیخ میمن که ن دیکش کدفعهیمکث من رو  یبا کم دمیدستم رو گرفت ترس عیسر ستمیبا خواستم

 دهیترس نکهیشال دست هام رو واسه ا نیعهع لعنت به ا رونیب ختیشش ، موهام ر-و-غ-دست دادم و افتادم تو ا

 ادیب یکی دمیترس یلیشالم افتاد از سرم ، خ  ،چنگ انداخته بودم  راهنشیبودم دورش انداخته بودم و کامل به پ

 در گوشم گفت: دیچیکمرم پخواستم ازش جدا بشم که دست هاش رو دور 

  کنمی، رامت م یوحش-

 . ایمثال با حجب وح یخانم کوچولو می، بگرد تا بگرد یگستاخ یلیخ-

  دیکوبی، نگاهم رفت سمت در قلبم به شدت م یدر رو باز کنه چ یکیاوضاعمون بد بود اگه  یلیخ

 . ادینم ینترس کس-

 بگذار برم   ،ییپررو یلیخ-

 فشار داد  تیباز محکم و با عصبان یاز کمرم ازاد شد ول یهاش کم دست

 اخ دردم اومد -

 . یگذاشتیمن م یزندگ یپات رو تو دینبا ی، خودت خواست یدیدردهاش رو نچش-

  مونمی؛ بخدا پش مونمیولم کن پش یروان-
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  رهید گهید-

 از دست هاش رو از دور کمرم باز کرد  یکیگوشم  کیرو اورد نزد وسرش

 ؟؟؟یفهمیم..رید-

شالم رو صاف  دیبا لرزش شد دیلرزیبود ، بدنم به شدت م وانهی؛ رسما د گهیبا شدت من رو حول داد به سمت د وبعد

 پر پشتش فرو برد یشده بود ، چندبار دستش رو داخل موها یعصب یحساب زدیکردم ؛ نفس نفس م

بود  دهی، فکر کنم رنگم به شدت پر دمیلرزیمن همچنان به شدت م ی، ول کردیها اتاق رو متر م وانهیومثله د ستادیا

 کرد . یپووووف

 مونی، هووم؟؟؟؟چرا حاال پش یدیم یبه خرج یجسارت ها رو دار نیا یواسه چ یکنیوزرد م ییترسو نقدریتو که ا-

 احمق کوچولو؟؟؟ یشد

 و با جسارت گفتم : ستادمیچشم هاش نگاه کردم ا تو

  شمینم مونیمن پش-

 که گفت: دمیصداش رو شن رونیزدم از اتاق ب عیوسر

 . مینیبیم-

 رونیدر حال ب رونیاب خوردم ورفتم ب وانیل هیداخل اشپزخونه  دمیپر ستین یبه کس یکس دمید رونیرفتم ب یوقت

تو چشم  ی، همه اومده بودن نشستم روبروش ، کم میوبه اتفاق هم وارد سالن شد کیاومدن از اتاق بود رفتم نزد

 رضایخفه ام کنه عل خوادیکه دلش م گفتیمحرف و فوحش تو چشم هاش بود وبا چشم هاش  یهاش نگاه کردم کل

 ب باز کرد -خان  ل

درخواست  یخانم ، بابا جان خودت چ کتایدخترگلم   هیسره اصل مطلب ومهر میریم نیحاال که همه جمع شد-

 از ما؟؟؟ یدار

 خوام؟؟یم یشده بودم من چ گنگ

 . یچیه-
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 وگفت: دیخان خند رضاینگاهم کردن پچ پچ ها شدت گرفت ، عل همه

  نیبد یهر نظر نیتونیبا خانواده ات م نیاگه دوست نداشت گمیخوب خودم م زدلمیعز شهیکه نم یجیه-

 چشم -

اش  ندهیرو گذاشتم واسه همسر ا لشیکه سهم پسرمه وبهش دادم بعد از تحص ییخب من سه دانگ از کارخونه ا-

از سهم شوهرهاشون ،هرکدوم از  ندهیا یدادم وبه شما هم تعلق داره وبه عروس ها نیکه به همسر اقا مب نطوریهم

و  یسکه بهار ازاد 1000و شهیبه نامت م"... "پسرهام کارخونه مستقل خودشون رو دارن که سه دانگ از کارخونه 

نظر  نیکه من به ا ییواز اونجا میکنیم یاالن در اون زندگ که یدانگ از عمارت میون نیعروس اولم خانم اقا مب هیشب

هم اموالشون باشه من امضا هاتون رو تا اخر عمر تو قرار داد ها متصل بهم کردم  هیشب دیاعتقاد دارم زن ومرد با

 ه؟؟؟یشاخه گل رز نظرت چ 1000و شهیبه اسم تو خورده م شیمیکه ماهان داره خواه ناخواه ن یزیوهرچ

 از بابا اجازه گرفتم که اجازه داد با جسارت گفتم: کردنیباز نگاه م یدهانبا  همه

تا از سکه  100 شهیادم بدونه مهر هم اگه قراره خوشبخت بشه م ستیجان ، اونهمه سکه الزم ن رضایبا اجازه بابا عل-

شاخه گل  1000شاخه گل رز  1000 یوبجا ستیواموال اقا ماهان به خودشون مربوطه به من که مربوط ن هیها کاف

  نیرو هم بپرس هیومامانم وبق انظر باب دیالبته با شمیخوشحال م دیبنفش اگه بزن دهیارک

 یاگه قرار باشه خبط ینجوریاموال ماهان سهم توئه ا یقبول ول یوسوم یخان:دخترم اون دوتا شرطت اول رضایعل

چون من  کنهینم یکار چیجان ، ماهان که انشاهلل تا اخر عمر ه کتای یمونیمثل دختر من م شهی، تو هم کنهیکنه نم

 ه؟؟؟یچ توناحمد جان نظر دیمونیمطمئنم از تو خوشش اومده ، فقط شما م

 که خوشبخت بشن . شاهللیکنم ا یزندگ ستیمن هم با شما ودختر موافقم به هر حال من قرار ن-

نوشته شد ماهان تو چشم هام نگاه کردو امضا کرد من هم امضا کردم ودور از همه ابرو واسش باال  هیمهر صورت

امضا کردم همه دست زدن و  ی؛ وقت رسمیحسابت رو م یعنیکرد  زیزدم که چشم هاش رو ر یانداختم و لبخند کج

تن واخر سر توران خانم گفت بود که رف 11تا اخر مراسم همه باهم خوش وبش کردن ؛  ساعت حدودا  دنیکل کش

کالفه بودم ته  یلیرفتن خ یحاال اشهدم رو خوندم وقت نیخون از هم شیواسه ازما ادیماهان م7فردا صبح ساعت 

  یموش وگربه باز نینبودم از ا یدلم راض

 میوهمه رفت خوامیگفتم مهرم رو کم م نکهیاهلل گفت واسه ا کیمامان وبابا حرف زدن ، اخر سر هم بابا بهم بار یکم

 . میکه بخواب
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 بود  کیتار یمامان مواجه شدم عهع تازه خوابم برده بود ، هوا هنوز کم دیشد یتکون ها با

 شد ، پاشو تنبل خانم . 6پاشو دختر ساعت -

 دمیبه چشم هام کش یدست

 عهع مامان بذار بخوابم -

  ادیاالن شوهرت م شهینم-

 یبشه؟ نشستم و پوف میزندگ کیعمر شر کیهرم ! ماهان قرار بود اسم شوهر برق سه فاز بهم وصل شد ، شو با

که اون بال سرم  ینمازم رو خوندم ، از روز رونیصورتم رو شستم ، رفتم ب ییگفتم  ورفتم سمت روشو ییکردم باشه ا

باهزار مشکل باال بستم وبعد از اون بافتم ودور کش مو  اومد رابطه ام با خدا خوبتر شده بود ، موهام رو شونه زدم و

 کردم مامان اومد  شیهم ارا یکردم پودر زدم و کم یدورموهام بستم ، کم گهید ییکش مو هیدادم و  چیپ

 ماهان اومد زود باش -

 گفت: دمیهنوز لباس نپوش دیرو که د ومن

 که یدیهنوز  لباس نپوش کتایخاک به سرم شد  ـــــــنیه-

 مامان حوصله ش رو ندارم -

 به صورتش  زد

 بدو دختر بدو . یحوصله ندار ویچ-

 خواستمیوقفه م یاما با کم دمشونیوواسم اماده گذاشت ، پوش رونیب دیاومد ومانتو وشلوارم رو از کمد کش عیوسر

 مامانم هوا رفت  غیدهنش رو صاف کنم شالم رو با ناز واروم بستم که ج یکم

 اعته که منتظره س میبدو پسره ن-

 خب به من چه ؟!-

 ها . زنمیبه من چه بابات رو صدا م گهیم یوا-
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 ، رفتم  شدهیاوفففف ، خوب حاال انگار چ-

 رو گونه مامانم کردم  یس-و-ب و

 کمتر حرص بخور -

رو ،  نشیخدا ماش ینشسته بود وا نیاز خونه تو ماش رونی، رفتم ب دمیاسپرتم رو پوش یزد رفتم و کفش ها یلبخند

خود  دمیرو داشته باشه ، د یمال تیوضع نیام ا ندهیحدم خدا بهم رحم نکرده که شوهر ا نیخودشه اصال؟؟؟نه تا ا

 رو باز نمودم  شمین رونیحالت واخم اومد ب نیبا بدتر نینکره اش از ماش

 ، چه جالب یعهع تو بود-

بسته شد  شمیوحولم داد داخل ن نیسمت ماش دیحرکت من رو کش کیداد و اومد سمتم وبا  رونیرو محکم ب نفسش

 :دمیغر

 اروم  یوحش-

 تو  ایمن -

 نطفه خفه شدم  یزد که تو یچنان داد نیتو ماش ونشست

  یساعته من رو کاشت می، ن یاومد ریساعته د مین-

رو  نیکردم حرف هاش رو نشنوم ماش یانداختم وسع نییاز من بود ، سرم رو پا ریتو دلم نشست واقعا هم تقص بغض

چونه  ریدستش رو ز عیزد رو ترمز وسر هویبلند  ی،  با صدا کردیغر غر م نجوریهم گانهیب ویمثله راد یروشن کرد ول

 ام گذاشت وسرم رو به سمتش برگردوند 

 مفهومه؟؟؟-

 مفهومه؟؟؟ گهیگفت که حاال م یگفت؟؟؟چ یچ اصال

 ؟؟؟یچ-

 :مفهمومه؟؟؟دادزد

 دستش  ریطرف خودم رو باز کردم و زدم ز نیدماشکمربن
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 م؟؟؟؟ها؟؟؟یما نامحرم ستین تیدستت رو بنداز ، هنوز حال-

 خودش صدام رو بردم باال  هیشب

  شنومیصدات رو م یباشه که سر من داد نکش ادتیبعدش هم -

 باالتر گفت: یجاخورد وبا صدا یکم

 . یکنیخودت هم تحملش م یخودت شروع کرد-

که زده بود وعطرش  یپیکه بود وپدال گاز رو با تمام توان رو فشار داد ، تازه حواسم رفت و متوجه ت ییبه جا برگشت

سگه  هیفقط شب ستیشدم نه بد ن رهیرخش خ میبهش نگاه کردم وبه ن یچشم ریرو کنده بود شدم ز نیکه ماش

همونجور از باال تا  دیهمون رنگ و بلوز سف نیج واربود همراه با شل دهیرنگ پوش ییاخالقش ،  کت تابستونه سرمه ا

نردبانه حاال چکارش کنم؟؟؟به سمتم برگشت و  لبخند  هیقدش شب نکهیانتخابم ، ا نیرفتم ، توروح من با ا نییپا

 زد  یمزحک

 ؟؟؟ ستین نجاینگاه هات مناسب ا نیا یکنیفکر نم-

 محکم زدم پس گردنش . یکی

 . یـــــــــلیخ ییایح یب یلیخ-

 زد  ییا قهقه

 ؟؟؟یدیتازه فهم-

دندون  فیرد دیخندیم یادم عاقل قالبمون کردن؟؟؟وقت  یعاقل کشه به نظرم ، نکنه به جا ونهیچه مرگشه؟؟؟د نیا

 بستیگونه ش نقش م یرو یوچال شدیمشخص م دشیسف یها

  یکنینگاه م یباز که تو دار-

 بس کن -

 اگه نکنم -

 یبد ینتون گهیانقدر ادامه بده که د-
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 من نه تو -

 دست چپم یزد به بازو یوتلنگر

 مگه نه؟؟؟-

  میگفتم حدت رو بدون ، من و تو نا محرم-

 رو ترمز وزد کنار جاده به سمتم برگشت  زد

 ، افتاد؟؟؟ کنمیبخوام م یهر کار ستین یزیدست زدن که چ کنمیم یمن بخوام  هرکار-

 باطل مردکِ ... الیخ یزه-

 نیبخواد ا کردمیفکر نم یکار رو کرد که حت نیا عیرو باز کرد اونقدر سر شیمنیکمربند احرفم تموم بشه  نگذاشت

فقط چشم  دمیفهم ینم یزیچ چیه دیچونه ام گذاشت من رو به سمته خودش کش ریحماقت رو کنه دستش رو ز

 هام رو بسته بودم 

نه اش که پسش -ی-س یبهش ، دستم رو گذاشتم رو یتو اجازه داد کتایمغزم ارور داد ،  ارور خطر بس کن  کدفعهی

 نبود  یدست هام اونقدر قو یبزنم ول

 بکنم . تونمیهمه کار م یدیحاال د-

 عالمه اشک به چشم هام هجوم اورد هی  کدفعهی

  یحیوق یلی، خ یفیادم کث هی، تو  ووونی، ح یداد زدم:عوض بلند

زد ، با داد  یکیستریکرده بود اولش قهقه ه سیام گونه م رو خبدنم به رعشه افتاده بود اشک ه دیلرزیهام م دست

 ادامه دادم

 کثافت  ووونِ یح-

 . زدمیداد زدم که حنجره خودم پاره شد شروع کردم با مشت بهش م اونقدر

 ؟ یکرد نکارویچرا ا یووونیح یلیخ-
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 سمتم گرفت  یبرگشت سمتم دستمال دیخندینم گهیشد د یجد

 اشک هات رو پاک کن  یستهتو اخرش همسر من  یول دونمیهم داره نم دیاشکال نداره ، شا گهیقانون اسالم هم م-

 رو با نفرت پس زدم  دستش

فرهنگ از خدا به دور  یادم ب هی؟ تو  یبافیبه اسم اسالم حرف م زنهیحرف رو م نیقانون اسالم ا ی، کجا وونیح-

 یهست

 دستمال رو سمتم پرت کرد  تیعصبان با

 کودن  یاحمق یلیدختره احمق ، خ یرو هم ندار یدلسوز اقتیبه درک ل-

 نویبود هق هقم کل ماش یواسه چ دونمیمن هم شدت گرفته بود ، نم یها هیخورد شده بود و گر یحساب اعصابش

دلم فوحشش  یوتو ختیریماه بود ، فکرم رفت سمت اون لحظه همونجور اشک هام م وریگرفته بود اواسط شهر

 زد کنار ، برگشت سمتم  دادمیم

که ابرومون  شیواسه ازما میبر ینجوریپخش شده ا ششیدختر احمق ، عهع نگاهش کن تمام ارا ریابغوره نگ نقدریا-

  رهیم

 دل وکمرم درد گرفته بود  یکم

 پلک زد وگفت  کباریچشم هاش نگاه کردم  تو

 اوفففف -

اورد و  رونیرو ب یاب معدن یرو برد سمت داشبورد بطردستش  دمیرفتم سمت در وبه در چسب دمیسمتم ترس واومد

 بود دستش گرفت و پر از اب کرد وسمتم گرفت  یکنار ترمز دست وانیل یهم که داخل جا یوانیل

  یکن هیگر یبتون رهیاون مغز اندازه فندقت جون بگ کمیبخور تا  ایب-

 باال دستش رو پس زدم  دیابروم پر یتا هی

  خوامینم-

 داخل دهنت ها . زمیریبا من لج نکن واال به زور م کتای-



 مثل مجسمه

42 
 

 دستش با نفرت گرفتم  از

  یافتیچرا با پسر جماعت لج م شهیم تتیمحجوب یادعا نقدریتو که ا-

 به تو چه؟؟-

 خوبه زبونتم باز شد -

 خورد تا تهش رو  یخودش با بطر یاب رو گرفتم و خوردم ول وانیل

 که  میدخوریم یزیچ دی، نبا کتای یوا یا-

 افتاد .. ادمی هوی

 م؟؟یحاال چکار کن-

  رهیواال ابرو جفتمون م مینگ یزیبهتره چ یول دونمینم-

 از دستش دلخور بودم  یحساب ینبود ول هیاز گر یخبر

 خوب  یلیخ-

 ها شده درست کن  رزنیپ هیاون صورتتم که شب یراست-

 زن عمه ته  ریپ-

 ( دیخند زیعمه ندارم ) ور-

  یرو اب بخند-

 یاب رو رو وانیحتما وحشت کرده ته ل چارهیب شدمیچ یدر اوردم وا فمیرو از ک نهیرو از اون طرف کردم ، ا وصورتم

  دمیچشمم کش ریکردم وبه گونه وز یخال یدستمال کاغذ

 یول یکه هست والیالبته بگم ه یزنیرنگ ها رو به خودت م نیا یوقت یشیم والیه هی، شب یتر نیسنگ ینکن شیارا-

 یشیتر م والیه

  فمیک یدستش گرفت و  گذاشت رو یلیموبا یگوش نیماش لومتریک یجلو واز
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 کردم  وی، شمارم رو س شهیالزم م-

بم که به خاطر اون حماقتش که -که پاک شده بود رژ  ل ییکرم پودرم رو زدم به جاها یبهش محل ندادم ؛ کم اصال

 گفت :  کدفعهیبود  غیرنگش ج کمی یکردم ول دی، پاک شده بود تمد شهیم میجور هی افتمیم ادشی

 پاکش کن -

 به تو چه؟؟-

 واست . کنمیپاکش کن واال خودم پاک م گمیبهت م-

نگاه کردم  شتریرفتم و با حرص ب ییچشم غره ا  د،یبم کش-ل  یرو یحرکت با دستمال کاغذ کیسمتم اومد وبا  به

 گفت: دیبرگشت سمتم و با تهد

 ف-ی-ث-ک یادم ها یبرا ستیکار ها ن نیا یباشه کنار من جا ادتیرو  نیا-

 خرجش کردم ، حقشه ؛ گونه اش رو گرفت وگفت: ییا دهیبرو برگرد کش یب

 خانم مهرسا . شهیم یکارت تالف نیباشه ا ادتی-

 نیماش نیابود با  نیهمه چشم ها رو ماش میدیصورتش نقش بسته بود ادامه راه رو رفت ؛ رس یکه رو یظیاخم غل وبا

به سمت  میرفت ظیهردومون با اخم غل می،  پارک کرد وراه افتاد گذاشتمیخودم م یبرخورد رو هم برا نیانتظار ا دیبا

 یدلخور بودم حق نداشت اون حرف ها رو بهم بزنه فرم ها رو از متصد یلی، از دستش خ شگاهیازما یدر ورود

  میومنتظر موند میوپر کرد میگرفت

پسر هم که تنها بود کنار  کیدختر همسن خودم کنارم نشست همراه با مادرش و کیداخل سالن  میبود نشسته

 یمشک یی، مقنعه ا یسبز توس ینگاه کردم خوشگل بود چشم ها دونستمیماهان نشست ؛  به دختر که اسمش رو نم

 بهش داده بود  ییبایز یلیرنگ سرش بود و رژ قرمز رنگ که خ

 افهیکه کنارم بود باشه ق ینم پرداختم که کنار اون دختر نشسته بود ، حدس زدم مادر دختربه کنکاش اون خا وحاال

 ییرایگ یسبز اب یشانس چشم ها نیبهتر از ماهان ، بخشکه ا یلیبود خ پیبه دختر داشت پسر هم خوشت هیشب ییا

 بود   دهفوق العا ییجورا هیرنگ  ییخرما یوموها لیوسب شیداشت و ر

 ؟؟یخوب زمی:سالم عزدختر
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 نگاه کردم  بهش

 ؟؟؟یزدم:سالم ممنونم تو خوب یلبخند

 ن؟؟؟یی، تنها ستمیبد ن-

 بله -

 ده؟؟؟یچرا رنگت پر-

  دونمیرنگم؟؟؟نم-

 ؟؟؟ نیقبال دوست بود-

 نشست خجالت زده گفتم: میشونیسوالش عرق شرم رو پ نیا با

 ...هینه بابا دوست چ-

  نییایبه هم م -

 تونه؟؟؟ ندهیاون اقا شوهر ا-

 اره گلم -

 ن؟؟یدوست بود ؟؟؟باهمیشما چ-

 هم مامانم هستن  شونینه ، پسر عمه هست ، ا-

 خانم دست دادم که دخترش دخالت کرد وگفت : به

 هستم  نایمن ت ی:راستدختر

 جون  نای، خوشبختم ت کتایمن هم -

 دست دادم  وبهش

 ؟؟یتهران  ی، اهل کجا زمیمن هم عز-
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  "... "اهل-

 ؟؟یجدا شوهرت چ-

  "... "اهل-

 رمان ها  هیچه باحال شب-

 کجاش باحاله؟؟؟-

 از کجا بود؟؟ تونییاشنا-

کردن  دایرو پ گهیهم د شیچند وقت پ نکهیبودن تا ا یمیدوران خدمت وجنگ با پدر من دوست صم یپدرشون تو-

 کردن  یو اومدن خونمون اون شب پدرشون ازم خواستگار

 جدا؟؟؟چه جالب -

 بهش زدم  یلبخند

 ؟؟ینفر چندم-

  رمیبگذار فرم رو از ماهان بگ 215-

 . 215باهاش حرف بزنم فرم رو از دستش گرفتم زده بود  خواستمینم

  215اره -

 داخل . میریبا هم م داستیکه پ نجوریا مییپس ماهم بعد شما-

 اره فکر کنم -

 سمت گوشم گفت: اروم

 ؟؟ینکنه باهاش قهر-

 چطور؟؟-
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 جون؟؟؟ کتای هیچ هیزد قض یوچشمک یحرف نزدباهاش -

  ومدیدلم ن یول یبگم فوضول خواستمیم

  زمیمفصله عز-

 هیبود و مییهم دختر دا یچجور باهاش برخورد کنم ، ناز دونستمیرو نداشتم ، نم یدوست چیه ایدن نیکه تو ا من

 مینبود یمیصم یکنه واهل کنتاکت گذاشتن ، باهاش دوست بودم ول یلیدختر خ

  میباهم دوست باش یشماره ت رو بده البته اگه دوس دار نیبب-

 اشنا هستند  نکهیبه سمت ماهان کردم با اون اقا پسر در حال صحبت بود مثل ا نگاه

 شماره ام چنده  دونمیمن نم-

 شه؟؟ی:مگه مدیخند دختره

  افتهیاخه... شماره ات رو بگو بهت زنگ بزنم شماره ب-

 وزنگ زدم  گفت

 افتاد؟؟-

 راحته شماره ت رنده  یلیاره خ-

 جدا؟؟-

 یگوش نکهیشده بود خدارو شکر با ا وینه ، درست س ایشده  ویس نمیرفتم بب نایکردم به اسم ت ویاش رو س وشماره

کدوم اشنا نبودن  چیه کردمیشماره ها نگاه م نیهمون روتر نصب شده بود ب ای سینو یبود فارس ییمدل باال یلیخ

 عوضش کنم وبگذارم ارباب حلقه ها  دیبا فتهیچشمم افتاد به شماره عشقم جا خوردم چه خود ش یوقت کدفهی

 شده پسر ِ منگل  ریگ ؟؟؟جویعشق چه

 ه؟؟یجون رشته ات چ کتای-

  کیگراف-
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 از شوهرت؟؟-

  وتریکامپ کیگراف-

 که واسه کارشه  یازرگانب تیریاز رامبد هم مد یشناس اهیوشاخه گ یشما دوتا از من تجرب نیچه باحال-

 مگه چکاره اس؟؟-

 . ییشرکت داره تاجره ، تاجر چا هی-

 اهان -

 ؟؟یشوهر تو چ-

 داره  یلوازم خانگ یکارخونه واردات-

 چه گرم گرفتن  نیچه خوب فکر کنم باهم اشنا باشن بب-

  دیشا-

 ؟؟ینکنه دوسش ندار ییایناراحت به نظر م یلیخ-

  دونمینم-

 تمام دردهام رو بهش بگم . خواستیبود که دلم م یدختر پاک وصاف اونقدر

 زم؟؟یپس عز ؟؟؟چرایدونینم-

 از اشک تو چشمم اومد  ییجهت حاله ا یب

 گلم؟؟ شدیچ-

 متوجه نشه  یتا کس میزدیاروم حرف م یلیخ

 ، بشه ؟!  دمیم جیشب بهت مس ی، ول یچیه-

 ه؟؟یاسمش چ شهیهست رفع م یکه هر مشکل شاهللیباشه ، ا-
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 ماهان -

 باشه  یاقا ماهان پسر بد ادیبه نظر نم-

  دیشا-

عاشقانه  میرو دوس دار گهیمن ورامبد که هم د هیشب نیبب تونهیبهت گفته ، شما اول زندگ یزیدلخور نشو اگه چ-

چرا مامانت  یمطمئن باش ؛ راست ادیبعد ازدواج بوجود م یول نتونینباشه ب یعشق دیشما شا میکنیازدواج م میدار

 ومدن؟؟یومامانش ن

  میبزن میدار یو اگه حرف میتنها باش یمادر شوهرم گفت که بهتره کم-

 اهان .-

بودم ماهان هم  نایخون شد همراه ت شیونوبت به ازما میرفت یاول شیگذشت اسم هامون گفته شد واسه ازما یکم

 بود  نایهمراه رامبد شوهر ت

  میشو راحت ب میخون هم بد می:برنایت

 . نایت-

 جانم؟؟؟-

 کنم حاال؟؟ کاریچ شهیحالم بد م نمیمن خون بب-

 خنده من هم خنده م گرفت  ریبهم کرد وزد ز ینگاه

  رهیماهان ابروم م یحاال جلو-

 اون قسمت  دنیاون رو که راهش نم-

  مونمی،  پش امیمن نم-

 شه؟؟؟یمگه م-

  ترسمیبخدا م ترسمیم-
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 ؟؟یاوردین یزیمن هوات رو دارم ، چ میبر اینه ب-

 موقع از حال نرم؟؟؟ هی دونهیگذاشته چون حالم رو بهتر از همه م نایچرا مامانم واسم پسته ا-

 دیخند زیور ده؟؟؟یپر نینه انشاهلل ، رنگت واسه هم-

  دونمینم-

 دمیها رو که دستشون د داشت ودوتا پرستار اونجا بودن ،  سرنگ ویکه ارش یسمت اون قسمت میرفت نایت همراه

 دستم رو گرفت  نایزده بود ت خیدست هام  کردیقلبم تاالپ تلوپ م

 که  یزد خیدختر -

 استرس گفتم: با

 کنم؟؟؟ کاریچ-

 اصال بهش نگاه نکن خب -

پسته خوردم تا  ییکتانم رو در اوردم چندتا یمانتو نینشستم است یکه پرستار اسمم رو گفت رو صندل یموقع

 یاهیچشم هام س دمیبرگشتم همون موقع سوزن رو هم زد خون رو که د دیپنبه رو به دستم کش یوقت افتهیفشارم ن

که تو دستم بود  یگرفته بود..با سوزش بد ودستم ر نای، ت ارمیخورده بودم رو باال ب یهرچ خواستیدلم م رفتیم

  رفتیم یاهیس یچشم هام کم ستادمیا

  نیبنش ایب زمیزهرا خانم:عز نایت مامان

 ماهان جلو اومد  رفتیم یاهیچشم هام س یول رونیمن رو همراه خودش ببره ب خواستیرو گرفت وم دستم

  میتموم شد؟؟؟بر-

  ستیحالش خوب ن ریدستش رو بگ ایخانم:پسرم ب زهرا

-غ-ا یشد . افتادم تو یپاهام خال ریحس کردم ز  کدفعهیسردم رو گرفت  یدست ها یبا تعجب نگاه کرد وقت ماهان

 ش ماهان-و

 . زمی،عز کتای-
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 قطع شد باز وصل شد  یکم صداش

  کتای. ؟؟؟پاشویخوب-

 که به صورتم خورد چشم باز کردم  یاب با

 کدفعه؟؟یشد  یچ-

هنوز  زنهیو مادرش کنارم هستن وماهان هم جلوم زانو زده وداره به صورتم اب م نایوت یکه نشستم رو صندل دمید

 از پسته ها رو بهم داد  یکم نایت رفتیم جیسرم گ یکم

 گلم  یبخور خوب بش-

 گفت . یزیچ هیب -ل  ریز ماهان

  یبخور یزیچ هی دی:داداش پاشو خودتم با رامبد

در  نایرو داد ماهان ؛ واسه همه گرفته بود ماهان تشکر کرد صاف نشستم ت شیکیبود  وهیابم ییچندتا ودستش

 گوشم گفت:

 فکر کنم عاشقته ها -

 . ینظر رو دار نیبازم هم نمیبب گمیشب بهت م یشد ونهید-

 دختر . یجون یبگم واال ؟! تو چقدر ب یجدا !!!! چ-

  شهیحالم بد م نمیبیخون که م ستمیجون ن یب-

 اخه مگه نگفتم نگاه نکن . -

 نده شد  ریجون گ نایت-

 زد  یباشه گلم ولبخند-

 اروم سمت گوشم گفت: دیهم خند مامانش

 دخترم  هیخواستگار یحتما از استرس ها-
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همراه باهم سمت  میبهتر شده بودم راه افتاد یکم دنیخندیم یوگاه کردنیماهان ورامبد هم با هم پچ پچ م دمیخند

  شگاهیاز ازما رونیب

 :ظهر ناهار همتون مهمون من .ماهان

 ؟؟یچ نایبابا ا یخودم گفتم وا با

 :نه داداش زشته رامبد

رستوران خوب مخصوصا حاال  هی میریبا خونه ، م دیزشته من با پدر خانمم هماهنگ کردم شما هم هماهنگ کن یچ-

 کردم رامبد جان  دایکه تورو پ

 اقا رامبد گفت: میمشکوک نگاه کرد نایو ت من

 . میهست ییدوست دوران راهنما-

  نطوریا که

 جدا؟؟؟-

مدل باال هم اونجا بود درسته  نیماش یینبود چندتا عیهان ضاما نیفقط ماش گهیخوبه د نگیسمت پارک میورفت

ماهان گفت همه  نی، نشستم تو ماش هیماله بق گهید یاز اقا رامبد بود ودو سه تا شیکیبودن  یانگشت شمار بودن ول

با ماهان نه،  حاال  اسیدر ق یکردم خوب بود ول نگاه پمیوراه افتاد سمته مرکز شهر به ت"..."رستوران هتل  میبر

  یچ یعنی ضیتبع نهمهیا فهممیم

 رن؟؟؟یمراسم عقدمون رو بگ خوانیاخر هفته م یدونیم-

 ؟؟؟چرا؟؟یچ-

خونه ما  یواالن هم مراسم ساده تو میماه عقد باش کیهم موافقت کردن  هیبا همه هماهنگ کرد وبق شبیبابا د-

  یعروس ندهیوبعد از اون ماه ا شهیگرفته م

 گفت:  کدفعهیشد  خیمو به تنم س یعروساسم  با

 جلو رامبد ابروم رفت؟؟؟ یبود در اورد یچ نایشدن ا هوشیب نیا یراست-
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 رو اونطرف کردم هنوز ازش دلخور بودم  صورتم

 ها. کنمینابودت م کتای یبگ ویوبهش همه چ یبر ن؟؟؟اگهیگفتیم یخانوم چ نایبا ت-

 برو به درک -

  ینیبینکن بد م یبا اعصابم باز کتای-

 بابا  مینیب نیبش-

  شهیحاال فعال تازش ها رو بتازون اشکال نداره خانم خانما نوبت من هم م دمیبابا رو نشونت م نمیب نیبش-

هم  شنیکیواپل یچندتا باز هی یتوش نبود عه تو که داد یزیکه بهم داده بود چ یلیمحل ندادم رفتم سراغ موبا بهش

 از دکمه ها که اون اطراف بود  یکیزدم رو  یدستم رو بردم سمته پل فمیز تو ک، انداختمش با یختیریم

 ؟؟؟یکنیم کاریچ-

 برداشته شد  نیسقف ماش دمید هوی

 ؟؟؟یشد ونهید-

دوساله مظلوم  یدخترا هیکه بود اروم شب یبازگشت به حالت نیرو کم کرد وباز همون دکمه رو زد سقف ماش سرعت

 گفتم:

  خوامیحوصله م رفت اهنگ م-

 کدوم دکمه اس . دمیحاال فهم یکرد ودستش رو برد سمت پل یهام نگاه کرد هنگ کرده بود پوف توچشم

 رهیتصو هیکه  لبخندت فقط  یوقت-

 یفهمینم یزیچ ینیبینم یزیچ

 رهیگیات نم هیگر

 رونویب یهوا یشناسینم گهید

 بارونو هیمعن یفهمیاما اصال نم یشیم سیخ
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 مبهمه بوینگاه تو غر جنسه

 ما کمه ونهیجدا شدن م ترس

 عالمه هی یدور یول یکنارم

 مثله مجسمه یحرکت شـــــــد یب

 مجســــمه مثـــــــــله

 من یلحظه ام بذار جا هی خودتو

 من یبه حرفا کمیگوش کن  نیبش

 نویا یکه بفهم هیکاف نیهم

 نویمنه غمگ ییتنها عمق

 من یالحظه ام بذار ج هی خودتو

 من یاهایاومده سره رو یچ نیبب

 ینقاش هیمونده  یزندگ نیا از

 یمجسمه تنها ش هیبا سخته

 مبهمه بوینگاه تو غر جنسه

 ما کمه ونهیجدا شدن م ترس

 عالمه هی یدور یول یکنارم

 یحرکت شـــــــــــــــــد یب

 مجســـــــمه مثـــــــــله

 مجســـــــمه مثــــــــله
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 یدردها گفتیلذت بردم چقدر قشنگ م شیاز معن نباریباز همون اهنگ پخش شد ا کردیهم باهاش زمزمه م ماهان

بهش ندارم  یحس چیکه ه یمجسمه به ماهان نگاه کردم کس هینمونده شدم مثله  یچیه میمن رو واقعا از زندگ

 یزندگ نیا یواقعا سوخته ام تومن  مه دینمونده واسم شا یشوق چیبشه ، ه میزندگ کیکنارم نشسته وقراره شر

 زیبه همه چ خوندیقشنگ م یلیبخنده باز هم همون اهنگ خ تونستیصورتم نم یها چهیماه یکردم بخندم ول یسع

که از دست دادم با دست ماهان  ییزای، از همه چ زیبخوابم خسته بودم از همه چ خواستیفکرم رفت به گذشته دلم م

 اومدم  رونیاز فکر ب

  گهید نییپا ایب-

ومادرش ورامبد به سمتمون اومدن با هم  نایکجاست؟؟؟ت نجای، ا میبود نگیداخل پارک نییرو باز کردم و رفتم پا در

پشت  میرستوران گردان هتل ، نشست 22داخل اسانسور وطبقه  میرفت "..."نگاه کردم هتل  یبه ورود رونیب میرفت

 نجایهتل وا نیداخل ا دنیممکن بود د ریغ زیچ هیو دمیدیو مروبروش ر شهیهم ادمهی نجایچقدر قشنگ بود ا زیم

 بایز یلیخ دادیشهر  تهران رو بهمون نشون م شیتمام مدت نما یقسمتش رستوران گردان هتل رستوران تو نیوا

که به رستوران داشتم منو ها  یکنکاش نیداشت همه جا ب یعال نیزایو د شدیزنده همزمان پخش م یقیبود موس

  تگذش یاورده شد کم

  خورمی:من سوفله منایت

 . گوی:من هم ژرامبد

  خورمیم گویخانم:من هم ژ زهرا

 ول مادر زن . ی:ارامبد

  دیخند نایت دیس-و-زهرا خانم رو  ب وگونه

  خورمیم یفرانسو کی:من استماهان

که خوردم و از مزه اش خوشم  هییغذا ایالزان دمیبگم حاال؟؟؟د یتو منو چ دمیبهم نگاه کردن سرک کش همشون

 ادیم

  خورمیم نای:من الزاگفتم

 ها رو ماهان گفت  سفارش
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 قربان ؟ دیدار لیم یچ یدنی: نوشگارسون

 :من سودا وشماها ماهان

 من هم سودا -

شهر  یومن فقط از نما دنزیگذشت رامبد وماهان باهم درمورد گذشته هاشون حرف م یکم میسودا سفارش داد همه

 که روبروم بود گفت: نایت بردمیلذت م

 ست؟؟؟یهنوز حالت خوب ن ؟؟؟نکنهیچرا ساکت زمیعز-

 نه خوبم -

 دکتر  میحالت بده بعد از غذا بر ه؟؟؟اگهیزیچ زمی:عزماهان

 کردن  یفاز نقش باز یرفته بود تو پوووووففففففف

 نه ممنونم -

نه همه  ایبگم  نایفکر کردم که به ت نیکردن هم دوست نداشتم قربون صدقه اش برم به ا ینقش باز یتو یحت من

همشون با کارد وچنگال شروع  هیپاهام گذاشتم درست شب یشد دستمال رو رو دهیچ زیم یرو که غذا ها رو زیچ

 سودا رو خوردم  یکمنتونستم بخورم  گهیجورم شد د هیرو که خوردم  شیکردم به خوردن کم

 هست؟؟ ی:عقد شما کرامبد

 اخر هفته  نیهم-

 مگه؟؟؟ نیچه زود ! مراسم ندار-

عقدمون با خانم  ییایاگه ب میریبگ یخوب یلیمراسم خ یواسه عروس میخونه اس ومفصله گذاشت یتو میچرا دار-

  میشیخوشحال م یلیومادر خانمتون وخانواده خ

  نییایجان حتما ب نایکردم:بله ت دخالت

 حتما .-
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 ن؟؟؟یکن یعروس نییخوایمگه زود م-رامبد

  گهیاره  ماه د-ماهان

 میکنیم میپس ما تنظ ینوروز هم عروس دیوواسه ع میریحاال جشن عقدمون رو بگ میگرفت میتصم نایخوبه من و ت-

 زد . یولبخند مییایعقد شما ب میواسه هفته بعدش که بتون

 ؟؟؟یخوریغذاتو نم گهی:چرا دنایت

  ندارم لیم گهید-

 هستن  می:خانم ها همش رژرامبد

 و گفتم: دمیخند

 حفظش کنه  دیادم با هیخوب زیتناسب اندام چ-

 چرا ؟ میرژ یدار یخوب کلیدخترم تو که ه ی،  ول گهیخانم:اره دخترم راست م زهرا

 کنم  لیم نیاز ا شیب تونمینم ستین میرژ-

 گلم  ی:هر جور راحتماهان

ناهار رو با اونا شام رو با  شهیلک زده بود هم نایغذاشون رو تموم کنن دلم واسه بابا ا هیانداختم تا بق نییرو پا سرم

ناهار بهم مزه نداد حس کردم چقدر غم تو دلم نشسته همه شون غذا شون تموم شد رامبد  نیاصال ا خوردمیاونا م

 سفارش دادن  یکیکوچ کیم وکیکن نیریهم گفت بخاطر ازدواج هامون دهنمون رو ش

خودمو نجات دادم از اون دور  یمصنوع یکه من با خنده ها میعکس هم انداخت ییچندتا  یشکالت کیشد ک ردهاو

خسته بودم  یلیخ میشد نیسوار ماش نگیپارک میظهر بود که باالخره عزم رفتن کردن رفت 2.ساعت  بانهیغر یهم

 خوامیدست ماهان گفتم:نم یتکون ها پلک هام گرم شد با دمیکه رس یشده بودم رو صندل داریب 6صبح ساعت 

  ادیخوابم م

 وگفت:باشه  بخواب  دیخند
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ماهان هستم خودش  نیکه هنوز تو ماش دمیچشم باز کردم د دمیراحت خواب یول دمیخواب د دیجا خوردم شا یکم

 نیت ماشقرار داده بود، حتما خوابه؟؟؟نشستم اخ استخون هام صدا داد بدجور ساع دهیرو حالت خواب شیهم صندل

 نیهم تو ماش دم؟؟؟اونیخواب مهیو ن عتعصره؟؟؟من سه سا میرو نگاه کردم چشم هام چهارتا شد .ساعت پنج ون

 شد  داریمتوجه نشده؟؟ماهان ب یعنی یکجاست؟؟؟کس نجایماهان؟؟به اطرافم نگاه کردم ا

 باالخره؟؟؟ یشد داریب-

 اره من برم -

 کجا؟؟؟-

 باال  دیابروم پر یتا هی

 . گهیخوب خونمون د-

 زد  ییا قهقه

  ستیکه خونه خودمون ن نجایا نییرو دادم پا نیماش یدود یها شهیش

 کجاست؟؟؟ نجایا-

 خونه خودم  نگیپارک-

 چرا اونوقت؟؟؟-

،  نیخودم هم خوابم برد داخل ماش نجایمن هم اوردمت ا ادیخوابم م یشو گفت ادهیدر خونه تون گفتم پ میدیرسد-

 تمام استخون هام چوب خشک شد . ونهید از دست توئه

 . شهینگرانم م نجا؟؟؟؟بابایا میاورد ؟؟؟چرایگیم یچ-

 پارک . رونیب میبه دروغ گفتم رفت شهینم-

 که بده اون رو دست نامحرم  شهیدخترش نم الیخیمن اونقدرها هم ب یتو؟؟؟بابا یگیم یچ-

 داره؟؟؟ یدخترشه چه اشکال ندهیکه مطمئنه شوهر ا ینامحرم-
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 رو ِنرو من نرو ماهان .-

 شه؟؟؟یم یمثال برم چ-

 دلم به شدت درد گرفت ییهوی

 ببند دهنت رو  ییییآ-

 ، رو واسه خودت نگه دار . اتیگند اخالق کتایدرست حرف بزن -

 ؟؟؟یگیم یچ-

 داد نزن -

 تو؟؟اخ دلم  ایمن -

  دمیچیخودم پ وبه

 معلومه از صبح تاحاال چه مرگته؟؟؟ چیه-

 من رو ببر خونه -

  رهیماهان م یابروم جلو حاال

  شهینم-

 من رو ببر -

 ندارم  تیشو نترس کار ادهیپ-

 من رو برسون خونه  ؟؟؟یمگه من گفتم کارم دار-

 داخل  رمیو م کنمیواال در رو قفل م نییپا ایرو مخم نرو ها حاال هم زود باش ب کتایبس کن -

 تو دهنش  زدمیاخ که مهره ها کمرم گرفته بود واال چنان م نییمجبور شدم برم پا نییپا ورفت

 انه؟؟؟ی یفهمی؟؟؟میفهمیمن رو ببر خونه م-
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  میپارک 8به پدرت گفتم تا ساعت -

 برم خونه  خوامیمن م یدروغ گرفت یکرد جایب ؟؟؟تویچـــــــ-

 . برمتینم-

  رمیخودم م-

بود  اطیح هیکه شب ییرو همراه خودش به محوطه ا من دویکه دستم رو گرفت کش اطیبرم سمت درب ح وخواستم

 بودم  دهیبود که تا حاال ند یبا کالس یلیرفت روبروم ساختمان نوساز وخ ادمیبرد ، دهنم باز موند و درد 

 حاال خودت مثله بچه ادم برو داخل -

  خوامینم-

  دیرو گرفت وهمراه خودش کش دستم

  واشی یاخ وحش-

کل خونه   بای، تغر یمتر 100در و سالن  ییراهرو وچندتا هیداشت  یبود سقف بلند یقشنگ یلیداخل خونه خ رفتم

ماهان با تعجب به چشم هام  ییدستشو رفتمیم دیخوشگل بود درد دلم شدت گرفت باز ، با یمتربود ول 500 دیشا

 نگاه کرد 

  یدکتر اگه حالت بده؟؟؟حتما مسموم شد میه؟؟بریزیچ-

  ستین ازین-

 ندارم ها  یصله نعش کشمن حو-

 نداشته باش -

رنگ  یسر هیبود و هیبوم وسه پا هیگوشه  هی اوردمیاز عزا در م یدل هیبه دور خونه کردم اخ اگه حالم خوب بود  نگاه

 بوم  یرو دنیکش یاخ که دلم لک زده واسه نقاش

 کجاست؟؟ ییدستشو-
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 دستش ته راهرو رو نشون داد  با

 جداگانه دارن  سیاونجا هست اتاق ها هم سرو-

گذشت هر لحظه حالم  قهیده دق ستادمیبه سرم اومد پشت در ا دمیترسیکه م یزیاز چ یوا ییداخل دستشو رفتم

بهشون بگم و  نکهیمهسا تا ا ایشماره ها رو چک کردم از مهتاب نبود  یبخورم؟؟؟تو گوش یحاال چه گل شدیبدتر م

فوحش نثار خودم کنم  ، شماره  یکل خواستیرنگم مثل گچ شده بود دلم م نهیچشمم خورد به ا رمیکمک ازشون بگ

 رو از حفظ بودم زنگش زدم بعد از چند بوق وصل شد  لدای

 د؟؟؟ییبله بفرما-

  یالو ابج-

 ؟؟؟ییتو کتای-

 کنم؟؟ کاریچ یابج گمیاوهوم م-

 ه؟؟؟یک لیموبا نی؟؟؟اییتو کجا و؟یچ-

  دهیواسم خر از خودمه ماهان-

  یجدا؟؟؟چه خط باحال-

 ... زهیکنم چ یمن حاال چه غلط یابج-

  یکردیم شهیکه هم یخوب حالت خوبه ؟ کار-

 که  ستمیخوب من خونه ن-

 ؟؟؟ییکجا-

 لدا؟؟ی یتو خونه خودت-

 اره .-

 ماهان اومد  یصدا
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 ؟؟؟یخوب کتای-

 کتا؟؟؟یتو  ییکجا-

 من خونه ماهانم -

 . نیستیاونجا؟؟شماها که هنوز متاهل ن یرفت یاونجا به چه حق یرفت یتو غلط کرد-

 داد بکشم سر جفتشون  خواستیطرف دلم م کیماهان هم از  زدیحرف م همونجور

 ؟؟؟یخوب کتای،  کتای:ماهان

  کشتتیاونجا؟؟؟بابا بفهمه م یرفت ی:تو به چه حقیابج

 ؟؟؟یفهمیشوهرمه .م یبس کن ابج-

 اروم شد  صداش

 شوهرمه  یکه نگ کنمیمن بهت برسم خفه ات م-

 بشن حاال بگو چکار کنم؟؟؟ مونیکه همه پش کنمینم یمن کار اشتباه-

 و؟؟؟یخوب چ یلیخ-

 که گمیم-

 خونه ش به من چه اصال ینر یخواستیخاک رس به اون سرت خوب م-

 قطع کنه  خواستیوم

 . رهیترو خدا .حاال ابروم م لدای یابج-

 "..."رو انجام بده  گمیکه م یکار نیا نیبب-

 به در زد: ماهان

 ؟؟؟یخوب نمیرو باز کن بب یدر لعنت نیا-
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 لحظه  هی یابج-

 خوبم ماهان -

 مثله بمب منفجر شد  کدفعهیقطع شد و صداش

 باز کن دررو . رونیب ییایچرا نم-

 زنه؟؟؟ی:چرا داد ملدای

  ییاومدم داخل دستشو هیربع کی -

  یبهش بگ دیبا-

  میستیما هنوز متاهل ن یگیم ؟؟؟خوبهیشد ونهی؟؟؟دیچ-

  یندار ییچاره ا-

  گمی، نه نم ینه ابج-

  ارهیواست ب ریبهش بگو و ازش شماره مهتاب خواهر شوهرت رو بگ ونهید-

 ترو خدا  ی؟؟؟ابجیچ-

  رهیام بگ هیبود گر کینزد

 . یکردیرو م نجاهاشیفکر ا دیبا یرفتیم یبس کن وقت-

 گذاشتم  فمیرو داخل ک لیکرد موبا وقطع

 باز کن در رو تا نشکوندمش  گمی:بهت مماهان

 ماهان -

 ه؟؟؟یچ-

 شده بود  اروم
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 حالم بده -

  نمیکن در رو بب ه؟؟؟بازیچ-

 ها شده بود وانهید هیلم کرد .شب-غ-ب  کدفعهیدر رو باز کردم  قفل

  زمیعز دیفاطمه ، ببخش دیببخش-

 جدا شدم  ازش

 ه؟؟یفاطمه ک-

  دیلرزیم بدنم

 ماهان؟؟ گهید هیفاطمه ک-

 ؟؟؟یشدی، تو چ ستین یکس چیه-

 موند  رهیکه اومد خ نییپا نگاهش

 ماهان -

 کرد  یانداختم پوووف نییرو از شرم پا وسرم

 کنم . کاریگفتم:حاال چ اروم

 و؟؟؟یچ-

 ندارم همراهم یزیمن که چ-

 ؟؟یشد نجوریتازه ا-

 اوهوم -

 هام در حال ذوب شدن بودتک تک سلول  دمیکشیخجالت م یلیخ

 ؟؟؟یمهتاب رو بد ایشماره مهسا  شهیم-
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 ؟؟یواسه چ-

 نجایا انیبگم ب-

 ؟؟؟یکردیم کاریخونه من چ یتو ، تو گنی؟؟؟نمیشد ونهید-

  نجامیگفتم ا لدایبعد اون هم من به  برمتیکه نم یبه خود احمقت بگو که گفتم من رو برسون لج کرد-

 ؟؟؟یگفت یچ ی:تودادزد

 گفتم  لدایبه -

  ی؟؟؟روانیابرو خودم و خودت رو برد یدونیم چی؟ه یدادزد:به چه حق باز

  ستیمهم ن-

 ها؟؟؟ ستیمهم ن یچ-

 شمارشون رو بده -

  دمینم-

 ترو خدا .-

 چرا حاال ؟؟؟؟ ی، وا یوا-

 مگه دست من بود؟؟؟-

 کننیراجع بهمون م یبد ی، فکر ها یکه خونه من بود فهمنیخدا حاال همه م یا-

شدم مجبور  نجوریتو پارک ا میگیمهتاب م ای، بعد از اون هم به مهسا  گهینگه اون هم نم یبه کس گمیم لدایمن به -

  ستیخوب ن نجوریا کنمیخونه ات ، باشه لطفا خواهش م مییایب میشد

 بعد از دوبوق وصل شد  لمیشماره مهتاب رو زد داخل موبا دمیخجالت کش یلیکرد تو چشم هام نگاه کرد خ یپوووف

 بله؟؟؟-
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 مهتاب  یسالم ابج-

 سالم شما؟؟؟-

  کتایمن هستم -

 گفت؟؟؟یرو که م لیباالخره موبا دیواست خر ؟؟؟داداشیجون خوب کتای-

 مهتاب جون  زهیچ گمیاره ، م-

 جونم؟؟؟-

 ؟؟؟ییخونه ا-

 اره -

 ؟؟یداخل اتاقت -

 اره -

   ؟یدیبفهمه به حرف هام گوش م یکس نکهیبدون ا-

 . دیخند

 ؟یچ-

 "..."ستیمن اصال حالم خوب ن نجایا ییایم-

 حاال؟؟؟داداش ماهان کنارته؟؟ ییکجا-

 ؟؟؟ییایب ییوبه بهونه ا ینگ یبه کس یدیاره  ، قول م-

 کجا؟؟؟-

 قول -

 قول -
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 خونه ماهانم؟؟-

 ؟؟یکنیم ی؟؟؟شوخیچ-

 ؟؟ییاینه م-

 اونجام  گهیربع د کیباشه تا -

 ممنونم -

 د؟؟ینگران نباش ، ماهانم فهم-

 اوهوم -

  دیخند

 االن اومدم -

  یممنونم خدافظ-

 گلم  یبابا-

  دیلرزیهم تو دست هام م لیموبا یضعف داشتم حت یلیخ کردیچشم ماهان نگاه کردم که نگاهم م تو

  نیجا بنش هیبرو -

  شهیکه نم نجوریا-

 افتادم  لدایحرف  ادی دمیترس یجلو تر کم اومد

  یلرزیم یدار ستینترس حالت خوب ن-

 رو گرفت  دستم

 تو؟؟ یزد خی نقدریچرا ا-

-  .. 
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  نییرو از شرم انداختم پا سرم

 .  ستیتو که ن ریکه شده تقص هیخجالت نکش کار-

گرمش که  یشد به دست ها دهینگاهم کش رفتیدل ادم واسش ضعف م شدیمهربون م یمهربون شده بود وقت یکم

 نگاهش روم زوم شده بود سرم رو اوردم باال وخوب نگاهش کردم  تو دست هام بود

  هیچشم هات مشک کردمیچه جالب من فکر م-

-   ... 

  هیکه سبز مشک یدر صورت-

اون در حال جلو اومدن بود جلو وجلو تر نفس هاش به  یبود رنگه چشم ها یشدم همه رنگ رهیچشم هاش خ به

  خوردیپوست صورتم م

  یازم سو استفاده کن یتونیم نجایکر نکن اومدم ابس کن ماهان .ف-

 ول کرد  عیهام رو سر دست

  کشهیکه عقلت نم ؟؟؟الحقیشد ی؟؟؟روانییتو؟؟؟چه سو استفاده ا یگیم یچ-

 برو بابا -

مهتاب از پشت  یصدا ییزنگ در اومد ماهان رفت تا باز کنه در رو و من هم رفتم داخل دستشو یموقع صدا همون

 در اومد 

 منم  کتای یابج-

 کرد  ینیه دیرو باز کردم من رو که د در

 تو چقدر زرد شده رنگت .-

-....... 

 موقع؟؟ هی یحال نر ؟؟ازیخوب زمیعز-
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 نه -

رنگ پوشده بودم شلوارم  یتاپ صورت هیلباس هام   ریز رونیرو در اوردم دستش گرفت ومانتو وشالم رو برد ب مانتوم

که  ی؛ خوب که شستم شلوار فهمنیرو م زیهمه چ نایبرم خشکش کنم واال مامان ا ادیم تا دیرو در اوردم و شستم با

 جیمس یرو دوباره باز کردم و بستم .همون موقع صدا وهامنگاه کردم به خودم م نهیتو ا دمشیمهتاب اورد رو پوش

 اومد بازش کردم 

 روز خوش  شمیمزاحمتون نم گهیمن رفتم د یابج-

رو  رون؟؟؟شلوارمیبرم ب دیتاپ با نیحاال من با ا یعصر بود وا 6هم رفت ساعت  یهام تو ؟؟؟اخمیکجا رفت اخه

 ماهان اومد  یکنم باز صدا کاریاالن چ ایتا ابش بره .خدا یکردم به چوب  لباس زیهمونجا او

 ؟؟؟یحال که نرفت ؟؟؟؟ازیخوب کتای-

 نه خوبم -

چشم هاش درشت شد بعد از اون سرش رو  دیر بود من رو که دد یدر رو باز کردم جلو دیکنم؟؟؟با ترد کاریچ حاال

 نمیکنم رفتم بب کاریچ دی، حاال با  دونستمیکنارش نم ینجوریداشتم ا یلی؛ استرس خ دیلرزیانداخت بدنم م نییپا

 نکردم داشونیمانتو وشالم کجاست پ

 داخل اتاقم گذاشت مهتاب  -

 کـ کدومه -

از اتاق ها  رو باز  یکیکرد به خودش متعادل باشه درب  یاسترس گرفته بود انگار سع یاون هم کم دیلرزیم صدام

 رفتم  داخل اتاق   عیکرد سر

 نپوش  شهیو م یاگه دوسدار-

 مونده . نمیهام درشت شد هم چشم

  پوشمینه م-

 ؟؟یبه من اعتماد ندار-
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مانتوم رو  یشالم رو ازاد گذاشتم دکمه ها یتم ولشالم رو هم رو سرم انداخ دمیمانتو رو پوش عیانتر ، سر اوووففففف

از دراور ها بود ماهان  یکی یعکس هم رو هی یمشک دیاتاق سف هیبستم تازه حواسم رفت سمته دکور اتاقش ،  عیسر

 ل ماهان بود گذاشتم عکس رو سر جاش -غ-؛ دختره تو ب شناختمشیدختر کنارش رفتم جلو ودستم گرفتم نم هیو

 اون.. نیبب-

 دم؟؟؟یپرس یزیمن چ-

 ه؟؟؟یک ستیواست مهم ن یعنی-

 باشه؟؟ دینه ، چرا با-

  ینجوریهم-

 م؟؟؟یقرار نبود تو کار هم دخالت نکن-

 رون؟؟؟یب یاز اتاقم بر شهیم-

 اهان .چرا که نه -

 ییرفت سمته اشپزخونه ا دمیکشیهنوز ازش خجالت م یاز کاناپه ها .ول یکینشستم رو  رونیرفتم از اتاق ب عیوسر

از  یکیوخودش هم  زیم یکه پر از شکالت بود دستش اومد سمتم گذاشت رو یبه کل خونه داشت .با ظرف دیکه د

 شکالت ها رو برداشت وخورد 

 فشارت فکر کنم افتاده . کنهی، لرزش بدنت رو کم م ختهیبخور داخلش سم نر-

  خوامینم-

 به جهنم -

 ب گفت:-ل  ریخنده وز ریرو برداشتم زد ز شیکی

 لجباز .-

سمته اشپزخونه باز چشم هام  ؟؟؟رفتیکه چ نجایا میخودتو خنده ات رو باهم ببرن حاال مثال ما اومد مردشور

بشم و بخوابم  یتو خودم گول تیموقع نیتو ا خواستیدلم م کردیدرد م یلیدلم وکمرم هم خ شدیداشت بازم گرم م
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ورو دسته کاناپه گذاشتم و  نیین سرم رو اوردم پایجن هی هیپاهام رو اوردم باال دست هام رو دور پاهام گرفتم وشب

 یبهام تر شد ول-گذشت حس کردم  ل یسرم گذاشتم چشم هام رو بستم کم ریکه دم دستم بود رو هم ز یکوسن

بدنم  یکه رو ییشدم چشمم خورد به پتو داریبابدن خسته ب مدیباز هم خواب د دیاونقدر خسته بود که گفتم شا

 نشستم رو کاناپه  یکه داشتم به سخت یشده بود با درد کیانداخته شده بود هوا تار

 . یییآ-

هوا پخش شده بود با  یدود تو گارهیس دنیدر حال کش ینور چیوبدونه ه ستادهیا یقد یها شهیروبرو ش یکی دمید

 اشتباه بود  دی.نه شا سهیبه سمتم برگشت حس کردم چشم هاش خمن  یاستخون ها یصدا

 ؟؟؟یشد داریب-

 م؟؟؟یاوهوم بر-

 نجا؟؟؟یا یناراحت-

 خانواده ام  شهیبرم پ خوامیم گهید-

 خب من هم قراره خانواده ات بشم مگه نه؟؟؟-

 یابر کمی یافتاب کمیمرگش شده بود؟؟؟ چه

 ؟؟؟یکنیافتاب پرست همش اخالق ورنگ عوض م هیچرا شب-

 جواب سوالم رو بده -

 . یخب اره ، تو هم قراره خانواده ام بش-

 ؟؟؟یبمون ییخوایخب چرا نم-

 استراحت کنم  خوامیم ستیخوش ن ادیبس کن من رو برسون خونه حالم ز-

 ؟؟یکردیکار م یداشت نجایمگه ا-

 ت؟؟با خود ییباهام بحث نکن معلومه چکاره ا-
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 با خودش روشنه مگه نه؟؟؟خانم مهرسا؟؟ فشیکه خودش تکل گهیم یرو کس نیا-

 رو ندارم  یکیاوووووووووف حوصله بحث با تو -

 دل به دل راه داره -

 پس پاشو من رو برسون -

  میرو بردار تا بر فتیک-

 نم داشت در رو باز کردم  یاومد که شلوارو عوض نکردم رفتم و عوضش کردم هنوز کم ادمی فمیسمته ک رفتم

 خواهرتون بدم . لیبشورمش و تحو زیتم نجایبعدا که اومدم ا نیرو بذارر نیا-

 باشه .-

 ومدیپارس سگ م یصدا نگیسمته پارک میبود رفت میون 7رو نگاه کردم  لمیساعت موبا رونیتو کشو رفتم ب گذاشتم

 نیباز همون اهنگ مثله مجسمه رو گذاشت  ، دارم به ا نزد یراه اصال حرف یراه افتاد تو میسوار شد دمیترس یکم

 کردیرنگ عوض م هیبود هر ثان گهید زیچ هیمجسمه اس واقعا جنسه نگاهش  هیکه واقعا ماهان مثله  رسمیموضوع م

 کردمیچرا حس م دونمیدر خونه نم  میدیمن ، رس یچرا افتاد تو زندگ یکی نیا هویاسمون خدا  نیا یتو دونمینم

حرف واسه  یحسش رو دوست داشتم کل یروح وب یب یمجسمه دل بکنم و برم داخل نگاه ها نیاز ا خوادیدلم نم

احوال دلش  از من هم  کردمیحس م ییجورا هی فهموندیروح بودن کامل رو به ادم م یدر عمق کالم ب یزدن داشت ول

 داغون تر باشه .

 کنار خانواده ات؟؟ یبر ییخواینم-

 ماهان -

 صداش کردم که خودم هم جا خوردم  خاص اونقدر

 بله؟؟؟-

 سمتم برگشت  وبه

 . یچیه-
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 ؟؟؟یچیه-

 مراقب خودت باش -

 کباریفوحش  کباری دمیفهمیکدوم رو نم چیه یمن معن یعالمه حرف زد با چشم هاش  ول هیچشم هام نگاه کرد  تو

  یمهربون

 باشه توهم -

  نییبرم پا نیاز ماش خواستم

 بود امروز  یممنونم ظهر خوب-

  یغذا نخورد ادیتو که ز-

  ستیمهم ن-

  یباز غش کن یخواستیمهم بود که اونجور م-

 به هر حال خوش گذشت  الیخیب-

 زد  یحس یروح وب یب لبخند

 خدافظ -

 در رو ببندم  وخواستم

  کتای-

  برگشتم

 بله؟؟؟-

 خدافظ نه  دارید دیبه ام-

 لحظه مخم هنگ کرد  هی
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  دارید دیمرگ به ام یعنی.خدافظ  کنمینم یوقت خدافظ چیمن ه-

  دارید دیبه ام-

  شگاهیازما یواسه کالسها میبر امیفردا م-

 خبر بده  یدیباشه رس-

 . ختیسرم زد که قلبم ر یزد ورفت من هم رفتم داخل رفتم داخل بابا چنان داد یلبخند

 ؟؟؟یپست کجا بود اقتیل یدختره ب-

 بابا .-

 اشک تو چشم هام جمع شد  دمیدور دور خودم چرخ کیتو گوشم زد که  یلیس چنان

 خونه اش؟؟؟؟مگه شوهرته هان؟؟؟؟هان؟؟؟ یرفته بود یبه چه حق-

 بابا -

 ؟؟؟یوقت شب کجا بود نی.تا ا یکنیتو اصال مراعات م ینگم ول یچیخفه شو.گفتم پسر دوستمه ه-

  هیاال شناگر ماهرو ستین ن؟؟؟ابیا هیونیچه ح یدی:بابا تازه فهمیعل

  دیبس کن-

 زه -ر-کارهات راحت بشم دختره ه نیاز دست ا شهیم یدادزد:خفه شو .گمشو  داخل اتاقت ک بابا

 من -

رو فوحش دادم ، لعنت بهش همش  یاون ماهان عوض یرفتم  داخل اتاقم دلم از همه گرفته بود از سر تاپا عیوسر

 ادیبالشت فرو کردم وبا تمام توان فر ینامرده سرم رو تو یلیخ بخشمشیوقت نم چیرو هم ه لدایاز اون بود  ریتقص

 گذشته بود مامان در اتاق رو باز کرد  یتساع کیکردم که حالم بد شده بود  هیزدم اونقدر گر ییخفه ا

 واسه شام  ایپاشو ب-

 . خوامینم یزیچ-
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  ایبدو ب ییاومدم رفته دستشو ستیتا بابات ن ایب گمیبهت م-

 برو  امینم-

 به درک -

 شدیروشن وخاموش م یاومد رفتم سمتش اسم عشقم رو صفحه گوش لمیزنگ موبا یرفت همون موقع صدا عیوسر

 پتو هنوز داغون بودم باز زنگ خورد وصل کردم  ریکردم رفتم ز جکتشیکردم باز زنگ خورد باز ر جکتشیر

 ه؟؟؟یچ-

  کتای-

 صدام رو نفهمن  نایپتو رو تو دهنم کردم تا بابا ا دیترک بغضم

 باتوام  کتای؟؟؟یکنیم هیگر یدار-

 کردم  کینزد زهیرو از خودم دور کردم وگذاشتم اشک هام بر یگوش

 شده  یزی؟؟؟چیکنیم هیگر یحرف بزن تو دار زمیعز-

 گفتم:نه  ومدیکه از ته چاه م یخش دار یصدا با

 اونجا  امیمن االن م-

  این-

  ختنیهام ر واشک

 گفتن؟؟ یزیچ زم؟؟؟بهتیعز شدهیچ امیچرا ن-

  نمتیبیفردا م-

 بده باشه  امیپ یحرف بزن یتونیاگه نم-

 باشه -
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 منتظرم ها -

صدا  یب یرو رو یاومد گوش نگید یشدم صدا رهیخ یبه صفحه گوش قهیبگم حاال بهش؟؟؟پنج دق یکردم چ قطع

 باز کردم  امویگذاشتم پ

 ؟؟؟یدینم جی؟؟؟؟چرا مس شدهیچ-

 ماهان .-

 صفحه روشن وخاموش شد  باز

 گفتن  تیزی.چ گهید ه؟؟؟بگویچ-

 به بابا گفته . لدای-

 مگه قرار نبود نگه؟؟؟-

 گفته  دونمینم-

 بابات سرت دادزد؟؟؟زدت؟؟؟-

  نمتیبیفردا م ریشب بخ الیخیب-

 از من بود  رینباشه تقص یدر خونه تون هرچ امیجوابم رو بده واال م کتاینکن  ونهیمن رو د-

 ام خسته -

 من؟؟؟ ؟؟؟ازیاز چ-

 . یموندم دوباره زد رو شبکه خارج توش

 بهم زد؟؟؟؟ دهی.بابا کش دممیحماقت امروزت چقدر حرف شن نیبخاطر ا یفهمی؟؟؟میگیم یچ-

 ؟؟؟یزدنت؟؟به چه حق-

 . نمتیبیلطفا کش نده دخترشونم حقم دارن ، فردا م-
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گذشت  یواسه خودم .کم رمیگوشه برم بم هی خواستیاشکهام به چشمهام هجوم اوردن طاقت نداشتم دلم م وباز

 صفحه روشن خاموش شد 

نکنن اخر  ی.بهشون برسون کار یاالن هم نامزد من ی، اگه دخترشون یام بش ندهیچون قراره همسر ا دمیکش م-

 ها . رمیرو هم بگ یهفته عروس

 ریرو ز یجوابش رو ندم گوش گهیکردم د یسع کردمیفکر م یومن به چ گفتیم یچ نیا دیکش یسوت بلند مخم

 کیتا ساعت  کردمیم هیوباز گر شدیدلم تازه م یهر لحظه داغ ها شدینم یکردم بخوابم ول یبالشتم گذاشتم سع

کال از  سیتا م 23رو چک کردم . لمیلحظه اخر قبل از خواب موبا شنیکردم صبح مطمئنم چشم هام باز نم هیگر

 بازشون کردم  جیتا مس 5ماهان و

 بهت گفتن  یبگو چ ؟؟؟درستیدیجوابم رو نم شد؟؟؟چرایچ کتای-

 لج نکن جوابم رو بده . کتای-

 ها . زنمیباهات اصال حرف نم کتای-

 . یقصد جواب دادن ندار نکهیمثله ا-

 ییاز دست بدم اون هم  حاال که واقعا به گدا طیشرا نیماهان رو تو ا خواستی.دلم نم امیباخوندن هر پ دیلرزیم دلم

 بود رو خوندم  شیپ قهیکه واسه دو دق جیمس نیداشتم اخر اجیمحبتاش احت کردن

 یب یاقتیل یالحق که ب دمیصدات رو اونجور شن یگرفت وقت شیباشه جواب نده .به جهنم من رو بگو که دلم ات-

 . یعوض اقتویل

  دیدادم:ببخش امیپ بهش

وصل کردم خداروشکر سوکت  لیکردم و گذاشتم داخل گوشم وبه موبا دایرو پ میمیقد یها ینداد .هندزفر جواب

 زدم  جیکرد مس جکتیجورن شماره اش رو گرفتم بعد از دو بوق ر هیها  یهمه هندزفر

 ؟؟؟؟ یبخشیماهان نم-

 روشن وخاموش شد  لیموبا صفحه

  یدرک کن ییخوایرو نم زیچ چیوقت ه چیچونکه تو ه بخشمینم بخشمینه نم-
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  دمیفهمیرو نمهاش  حرف

 حالم رو بدتر نکن  گهیکردم تو د هیگر یلطفا به حد کاف-

 چرا؟؟ ؟؟؟؟اخهیکردیم هیگر یتاحاال داشت-

 رو واست بگم؟؟؟ انیفردا قشنگ جر شهیم-

االرم تلفن  شدهیچ نمیبب میحرف بزن میبتون یباش تا کم دهیباشه قبول فردا ساعت شش صبح  لباس هات رو پوش-

 کن باشه  میساعت شش تنط یرو هم رو

  یباشه ممنون که هست-

 خوب استراحت کن  ریخواهش ، شب بخ-

  ریشب تو هم بخ-

زنگ  یبفهمن صدا خوامیروش گذاشتم نم برهیو یکردم وصدا میزنگ تنظ یرو رو یکه گفت ساعت گوش وهمونجور

 نگاه کنم گفتم  نکهیاتلفن چشم هام رو باز کردم .وصل کردم بدونه  یتلفن رو هم کم کردم با صدا

 الو -

االرم رو پاشو  لباس هات رو بپوش من  یذارینم ای یدیپاشو خابالود ، خوب شد حدس زدم گوش به زنگ هشدار نم-

 راهم   یاماده شدم تو

 باشه -

 بود مامان همون موقع در اتاق رو باز کرد  میرو نگاه کردم پنج ون ساعت

 کتا؟؟؟ی یداریب-

  شگاهیازما یواسه کالسها ادیاره لباس هام رو بپوشم ماهان م-

  نمتیباشه بب-

 کنارم  ونشست
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 ؟؟؟یکرد هیگر یتا ک-

  کی-

 ورمش کمتر بشه  ارمیب ینیزم بیکه ، صبر کن واست س فهمهیپف دارن االن م یلیچشم هات خ-

ورمش  نهیجلو ا ستادمیداشت رو چشم هام گذاشتم ا تیرو تو اوج عصبان شیاخرش مهربون شهیواومد هم ورفت

 قرمز بود   یکمتر شده بود ول

 ؟؟؟یکنیم کاریرو حاال چ شیقرمز-

  دونمینم-

زنگ تلفن اومد ساعت  یکرم زدم شالم رو سرم کردم همون موقع صدا یکم دمیلباس هام رو پوش ییدستشو رفتم

 شش بود وصل کردم 

 بله ماهان؟؟؟-

 ؟؟؟ییاماده ا پشت در خونتونم-

  امیکفشمو بپوشم م-

 باشه منتظرتم-

  امی:منم ممامان

 چرا شما؟؟؟-

 بابات گفت -

  کنمینم یمامان لطفا نترس من کار اشتباه-

 اخه -

 به باد بدم  ییا قهیکه نجابتم رو دق ستمیکه ... نترس اونقدرهاهم احمق ن یدونیاخه نداره .راحت باش مگه نم-

  یشد ایح یب-
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 مامان -

  شهیم داریبابات ب یبمون گهید کمیبرو ، تا -

 زد   یلبخند  دیزده بود من رو د هیتک نیبه ماش نباریا رونیرفتم ب دمیوکفش هام رو پوش رفتم

 ؟؟؟یباالخره اومد-

 دادم  لشیخودش تحو هیلبخند شب  کیاحساس تر بود  یب شهیاز هم لبخندش

 اره -

 نه؟؟؟ شبهیچشم هات چقدر قرمزن از د-

 اره -

 . یکنیهمش که شد اره .سالم نم-

 سالم -

  کیعل-

 کرد وسوار شد سوار شدم  یوپوف

  شنومیم-

  الیخیب ادیاز اب در نم یجالب زیچ-

 شمال تا حال پدرت گرفته شه  میبر نجایاز هم گهیم طونهیش-

 به اصطالح محترم  یغلط کرده اقا طونهیش-

 روح  یب یول دیخند

 شد؟؟؟یچ نمیباشه حاال بگو بب-

 رو گفتم  انیرفتم خونه  تمام جر-
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 دیخند زیور یکتک مفصل خورد هیپس بگو بخاطر من -

 افتخاره؟؟؟-

  کردیسرم درد م یلیدادم خ لشیتحو یظیغل واخم

 . ستینه افتخار ن-

 شد اروم گفتم یجد  کدفعهی

 ته ، که ته نداره  یچاه ب هیافتادم ته  امی.اومدم از چاله در ب دونمینم شهیم یتهش چ-

 اشتباه  ایتم؟؟؟یمن چاه زندگ-

 کدوم اشتباه خودم بودم وهستم وخواهم بود . چیه-

 چرا؟؟؟-

 . هیخصوص-

 اهان باشه -

چند روز هر وقت به  نیتو ا کردیپنهون م نجوریفوضول بودنش رو ا شهیبود هم شیشونیرو پ یظیاخر راه اخم غل تا

بودنش از  یحس بودنش جد یب نیا یگاه رفتیاخالقش  رو نرو ادم م زدیوحرف نم کردیاخم م دیرسیبن بست م

 گرفت  رواز پشت چشمم  یکی هوی شگاهیسمته در ازما میرفت نییرفتم پا نیماش

 م؟؟؟یمن ک-

 نا؟؟یت-

  برگشتم

 . زیسوپرا-

 وهمسرش هم تنها بودن اروم در گوشم  گفت: نایت نباریرو ا گهیهم د میدیس-و-ب و

 ؟؟؟یمنتظر بودم چرا اس نزد شبیکلک د-
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ازدواج  نکهیحرف هاش رو گوش کنم به ا خواستینگم دلم م یزیچ نایخواسته بود به ت نکهیماهان نگاه کردم به ا به

  هیهمش لج ولجباز نکهیبه ا هیجد هیواسه بق یول هیشوخ هیما فقط 

  گهینشد د الیخیب-

 ؟؟؟یکرد هیچشم هات قرمزن گر-

 داشتم بهش . تیخراب بود حساسنه بابا مداد چشمم -

 اعتماد کرد  شهینم یچیچه بد به ه-

 بهم زد  یلبخند  ماهان

  گهیاره د-

 اوضاع چطوره؟؟؟-

 . یعال-

 ؟؟؟یخوشحال ؟؟؟امروزیعال-

 اره خوشحالم  ؟؟؟یگیم دهیقص-

 ؟؟؟یاره چرا خوشحال-

 نباشم؟؟؟قراره ازدواج کنم ها .همش بغ کنم -

  یزنیقشنگ قشنگو م یحرف ها نینکنه داداش ماهان جادوت کرده که ا-

  دونمیاون هم نم-

 یلبخندها  کردیم یمادام سع یبود ول یچ یبرا دونمینم زدمیحرف م نجوریخوشش اومده بود که ا یلیکه خ ماهان

 . کنهیم دادیکه ب دمیدیرو م یحس یب یبود ول یته دلش چ دونمیرو بزنه نم شیمصنوع

 داخل  می:برنایت

  میبر-
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 گفتم: نایبه ت رونیب میبر میخواستیم یاتاق کالسها شروع شد وقت هیاتاق ودخترها هم  هیرفتن  پسرها

  امیتو برو من نم-

  رونیبرم ب خوادی:من هم دلم نمنایت

  کشمیمن که خجالت م-

 هوا بود  یکالس رو زدیکه استاد م ییحرف ها نیه تو

 سراغمون . انیاالن خودشون م میبر دی:بانایت

 پاشو تو اول برو -

 نه تو برو -

 دنیشروع کردن به خند دنیمارو د یبودن وقت ستادهیسالن ا یتو یوا رونیب میوباهم از کالس زد میستادیهم ا با

 وماهان کنار من  ستادیا نایکه اومدن جلو رامبد کنار ت میراهمون رو کج کن میخواستیم نایمن و ت

 رامبد؟؟؟ یشد توچ ادی:معلوماتم زماهان

 گفتم:ماهان  ضیماهان حرصم گرفت وبا غ ییایح یب از

 بله؟؟-

 یکردن و رفتن وقت یوعذر خواه شیوخنده بود رامبد گفت قراره برن خونه پدر طنتیچشم هاش پر از ش تو

 کرد . دنیماهان شروع به خند نیتو ماش مینشست

 . مونیواسه زندگ خورهیم شترید تو ببه در یرو بلدم ول شترشیهرچند من ب-

 زدم به بازوش . محکم

 پررو  ییایح یب یلیخ-
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 میرفت نییاون هم اومد پا نیینگه داشت رفتم پا یجواهر فروش یرو روشن کرد رفت سمت مرکز شهر روبرو نیماش

ها با حسرت به  دیتو مرکز خر ادمهی شهیحلق ها رو داشتم هم نیدست کردن ا یارزو شهیمغازه هم نیتریو یجلو

 . کردمیجفت شده نگاه م یحلقه ها

 ؟؟؟یکدومشون رو دوست دار-

 جالب  چه

 باالخره نظر من مهم شد . یزندگ تو

 همش قشنگن  دونمینم-

 داخل؟؟ می، بر میبخر شهیهمه ش رو که نم-

 ماهان بود دست دادن به هم  یداخل ماهان واون پسر طال فروش که به نظرم اشنا میرفت

 ؟ یاریهاش رو واسمون م نیداداش چند ست حلقه از بهتر:ماهان

مورب کار شده بود وچند  نینگ یسر کیاون  یرنگ که رو دیحلقه سف کیثابت موند  شونیکیچشمم رو  اورد

 داشت  یحالت موج

 اروم گفت:قشنگه ماهان

 چشمم رو کدومشونه تو چشم هاش با تعجب نگاه کردم تو چشم هام نگاه کرد وگفت: دهیپس فهم ختیر دلم

 ؟؟؟یمن هم خوشم اومد توچ-

 زدم درش اورد از جعبه  یپلک زدم ولبخند کباری

 نه . ایرو دست خانمت هم خوبه  مینی:ماهان دستش کن ببطالفروش

دست چپم گذاشت ودستم  ریروم دست راستش رو زا دیلرزیدست هام م زدیخدا قلبم تاالپ تولوپ م یکنه وا دستم

 رو اورد باال 

  شدیقند اب م لویک لویقشنگ شده بود تو دلم ک یلیدوم ، تو چشم هام نگاه کرد واروم دستم کرد خ انگشت
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 قشنگ شده داداش  یلی:خطالفروش

  یرو دوست دار نیرو به من:هم ماهان

 :خواهر شما هم دست داداش کن حلقه رو .طالفروش

گرفتم دست هاش که مشت شده بود رو باز کرد حلقه رو گرفتم دستم چقدر دست هاش در  دیماهان رو با ترد دست

من بزرگن حلقه رو تو دستش کردم رودست مهان هم قشنگ شده بود وجفتشون اندازه  فیظر یبرابر دست ها

 زدم  یاندازه بودن لبخند

 قشنگ شد رو دستت  یلیخ-

 از توهم -

  شاهللی:مبارک باشه اطالفروش

 ؟؟؟یاریطال ها رو هم م سی:داداش سروماهان

 بود رو ماهان دستش گرفت  کیش یلیکه خ شیکیطال اورد  سیسرو ییطالفروش چندتا پسر

 کتا؟؟؟یچطوره -

 قشنگه  یلیخ-

 :بنداز گردنش داداش . طالفروش

  دیقفلش رو باز کرد دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد وقفلش رو بست شالم رو کنار زد ود ماهان

  ادیبهت م یلیخ-

 انداخته بود  نییطالفروش سرش رو پا یکینزد نهمهیاز ا دمیکردم قلبم شدت گرفته ترس حس

  زمیمبارکت باشه عز-

 ممنونم  یلیخـ خ-

  رونیب میو رفت میت برد وبازش کرد پولش رو حساب کردچه مرگم شده من؟؟؟دس ومدیداشت بند م زبونم
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 تو صورتت بزنه که جاش بمونه . تونهینم گهیو مثبته .نگران نباش پدرت د دنیرو هم م شمونیانشاهلل که جواب ازما-

 .. یمهربونه ول یلیخ ستین یادم نجوریمن ا یبابا-

 میکنیمن وتو اخرش ازدواج م یبهش ول دمیبابت دختراشون نگران باشن حقم م دیهمه بابا ها با کتای دونمیم-

  ستین ازیاز حد ن ادیز ینگران

 ؟؟؟یغر نزن شهیم-

 باشه -

 عقب  یها یکه دستم بود رو گذاشتم صندل ییطال یباکس ها نیتو ماش نشستم

 ؟؟؟یبرینم-

 دیاریبهتره واسه مراسم عقد خودتون ب-

 بهش زدم  یولبخند

 فردا بعد از جواب؟؟؟ ای دیخر میشه به نظرت امروز بربا-

 بعد از جواب فردا -

 باشه .-

 رو برد سمته خونه . من

 ؟؟؟یکجا بر ییخوایم-

  گهیببرمتون خونتون د خوامیم-

 کرد  ییا وخنده

 خوب نه بعدش -

دوباره حدت رو بهت  دی؛ با روزیاز  د یلوس شد یلینه؟؟؟؟خ گذرهیبهت خوش م یتو بامن که هست نمیبگذار بب-

 نشون بدم 
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  گذرهیجنبه اصال هم خوش نم یب-

 خانوم کتایو من هم باور کردم  یباشه تو گفت-

 دادم  لشیتحو یسمت راستش واخم یزدم به بازو یکی

، چته تو دختر درست  یزنیوله م زنهی، عله م یزنیم یکنیم هی، گر یزنیم یکنی، قهر م یزنیم یخندیعهع م-

 ؟؟؟یحساب

  دنیوشروع کردم به خند یچیه-

 اون هم شروع به خنده کرد  دمیبس خند از

 ؟ یخندیم نقدری، چرا ا وونهید-

زد  میادم فوق العاده بود که اومده بود توزندگ هیواقعا ماهان  دیجهت خوشحال بودم شا یب دمیخندیهمونجور م ومن

 رو ترمز وبه سمتم برگشت 

  کتایباش  یجد-

  دیخنده نتونست خودش رو کنترل کنه وخند ریز زدم

  میباشه ، باشه جد-

  ومدیبهام کش م-ل  یکردم نخندم ول یوسع

دخترخوب و سالم  یتو؟؟؟نکنه انداختنت جا یکه ندار یمشکل عقل یجد یجد نمی، بب یخندیم یباز که دار-

 بهم؟؟؟

از  عیکه گذشت سر یجلو کم دیصورتم رو کش  کدفعهی ارمیجوابش رو بدم و کم ن خواستیدلم نم دمیباز خند ومن

 تو کوچه نبود از خجالت در حال مردن بودم  یشانس اوردم کس میهم جداشد

  دی:ببخش ماهان
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که ممکن بود  ییسرم رو تاجا کردیموتور مغزم داغ م کردمیهم در کار نبود فقط بهش فکر م هینگفتم گر یچیه

گرفته  یهوا نیاز ا عیرو باز کنم و سر نیبه در خونه خواستم در ماش میدیکه رفت رس یانداختم راه افتاد .کم نییپا

 ونفس تازه بکشم که گفت: رونیبپرم ب

 ؟؟؟ینکنه ناراحت شد-

 . گهیمن برم د زهیچ-

 دمت؟؟یس-و-ب  یناراحت شد-

  دارید دیبرم به ام دیاخه من با-

 در رو ببندم که گفت: خواستم

  یجوابم رو نداد-

 سمتش  برگشتم

 اخه چرا ناراحت بشم؟؟-

قلبم گذاشتم خاک تو  یکه رفت دستم رو رو دمیرو شن نیماش یتو خونه خدا رو شکر در باز بود صدا دمیپر عیوسر

من  یخدا یکنم؟؟؟وا کاریحاال چ یچند روز تو چشم هاش  نگاه کن شهیجواب دادنت حاال روت نم نیبا ا کتایسرت 

 پاهام رو به حرکت در اودرم ورفتم داخل  هیخبرائ کنهیگفتم؟؟؟حاال فکر م ینجوریچرا من ا

 سالم -

دختر  اسیرو سر  دمیدستمو کش یسم کردن روشوخ-و-و  ب ستادنیخونمون بودن همشون ا نایعمو وخاله ا زن

بعداز  دنیهمه از احواالت ماهان پرس دیخاله خند ".  یباش یدست راستم رو سرت انشاهلل بعد"خاله ام وگفتم :

 ستن رفتم تا  لباس هام رو عوض کنم دخترها اومدن اتاقم نش یکم

 ه؟؟ی:شوهرت چه شکلاسی

 گفت شوهرت  یشد وقت یجور هی دلم

 باالخره ، خوشگله اقامون  ینیبیو گفتم:م دمیخند
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 ؟؟یشد ریجوگ کتای الیخیبه سرم اومده؟؟؟ب یمن چ یوا

 ؟؟؟یعکس ازش ندار هی:تورو خدا یناز

 عکس انداخته بودم  لمیموبا یرستوران افتادم با گوش ادی

 چرا دارم -

زوم  یکم نمیبب گفتیسرم دوتا دختر خاله هام ودوتا دختر عمو هام هرکدوم م ختنیرو در اوردم همشون ر میگوش

 کردم 

 کدومشونه؟؟؟ نیزنیخب شما حدس م-

 ها با دست ماهان رو نشون دادن  بچه

 ؟؟؟یچجور خرش کرد پهیخوشت یلیخ:داداش ماداش نداره؟؟؟یاسی

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 خودش خر شد به من چه؟؟؟-

  دیخندیهم م یاسیولو شد  نیاز خنده رو زم یناز

 نه ؟ ایداره  ی:نگفتاسی

  خورهیبه سن شماها نم-

 . فیگفتن:ح همشون

نکنن  یها دخترها خودشون رو مشغول کردن که فوضول امیاز ماهان بود رفتم پ امیاومد پ نگید یموقع صدا همون

 فوضوله  یاما ناز

 اقاتونه؟؟؟-

 بله -

 رو باز کردم  امیپ
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 ؟؟یسالم خوب-

 ؟؟یفرستادم :سالم ممنونم توخوب جیمس واسش

  دهیالبته اگه پدرت اجازه م نجایا ایواسه شام ب گهیممنون مامان م-

  دونمینم-

 موقع زنگ زد  همون

 زنگت زد؟؟؟ ی:وااسی

  گهیم یچ نمیبب قهیدق هی،  سیس-

 . زنهیچجور حرف م مینی:بگذار رو بلندگو بباسی

بچه ها ساکت شدن خنده ام  کریوصل کردم و گذاشتم اسپ الیخیموقع؟؟؟ب هینده  یکردم سوت یمصلحت یاخم

 گرفته بود 

  کتای:سالم ماهان

 سالم -

 ؟؟یدونینم یگیچرا م-

 مکث کرد  کمیو

 عشقم  زنمیاالن خودم به پدرت زنگ م-

  رونیبود از حدقه بزنه ب کیبود من هم کپ کردم عشقم؟؟؟چشم هام نزد یدنیدخترها د افهیق

  زمیباشه عز-

  دیلرزیصدام م چقدر

 م؟؟؟یزندگ یخوب-
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 خوبم -

  زنمیاگه پدرت اجازه داد بهت زنگ م-

 باشه -

  دارید دیها به ام یمراقب خانم من باش-

  دارید دیم مراقب خودت باش به امتوه-

  الیخیزد؟؟؟بیحرف م نجوریبود وا برم چرا ماهان ا کیقطع شد نزد یوقت

 خوش به حالت چقدر دوست داره  یوا شهیم دمی:چه سرخ وسفاسی

 دوسم داره  یلیبه جونه عمه ام خ اره

 گه؟؟؟ید ی:تو هم دوسش داریناز

 . ؟؟معلومهیشد ونهید-

چکار ، من  خوامشیگرفتن هام باهاش واال م افهیق نیهم فتهیدوسش داشته باشم من ش دیکه نه اخه چرا با معلومه

  رونیرفتم ب زدیمامان که صدام م یزدن .با صدا یهدف هام مهم ترن همشون  لبخند

 صداش هم قشنگ بود وبا وقار . ینیرو بب رشیاروم در گوشم گفت:خ اسی

 ممنونم -

کلمه هم حرف  کی یحت لدایچه سود؟؟؟با  یمصنوع یخنده ها یول دمیخند یدور خاله وزن عمو هام کم نشستم

نگفت ظهر  یزیچ کنمیسوسکش م دونستیم یباهام حرف بزنه ول خواستیم یلیدلخور بودم خ یلینزدم ازش خ

 اومد وواسه ناهار چشم تو چشم هاش  نشدم  ریخدارو شکر بابا د

خان دعوتمون کرده وساعت پنج شوهرش  رضایکه به مامان گفت:زن برو بهش بگو شب عل دمیصداش رو شن فقط

  برتشیم ادیم

 جورم شد مامان در رو باز کرد  هیدوباره  یوا
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 دعوتمون کردن . نکهیمثله ا ؟؟؟شبیدیشن-

 اوهوم -

 دو بود ماهان زنگ زد  ساعت

 الو سالم -

 ؟؟؟یسالم خواب که نبود-

 نه -

  برمتیم امیدم اجازه گرفتم واجازه دادن عصر مبه بابا زنگ ز-

  ومدمیخب باهاشون م-

هم به خودت برس  یکمی ننتیبب خوانیامروز از اهواز اومدن م نامیازش اجازه گرفتم تورو زودتر ببرمت زن عمو ا-

  شهیاگه م

 پررو . رفتمیم رونیباهاش ب یوقت دمیرسیبهم بر خورد من همش به خودم م کمی

  کتای یراست-

 بله؟؟-

 زیتو خوشت اومده بود ور نکهیمثله ا یاونموقع که زنگ زدم مامانم کنارم بود مجبور بودم اونجور حرف بزنم ول-

 دیخند

  یزنیچجور حرف م ننیبب خواستنینه نه ! اتفاقا من هم دختر خاله ودختر عمو ها م-

 قراره باهاشون ازدواج کنم؟؟؟ ایمگه فوضولن -

 به تو چه؟؟؟-

 با من بحث نکن . اکتی-

 قربون صدقه ات برم رو نداشتم . نکهیگفتم که منم عاج وداغ ا-
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 دیخندیوبلند م یبود که رفت نیمهم ا یحاال هرچ-

  یمرگ و خنده رو اب بخند-

 . ریتو دلم گفتم زبونت رو گاز بگ عیوسر

 خانم خانما . نمتیبیمن؟؟؟باشه عصر م-

 برو بابا -

اخه ؟  یاز خدا خواست یچ کتایلعنت بهت  م؟؟عهیبشر اومد تو زندگ نینشد چرا ا کردم بخوابم یکردم سع وقطع

چشم هام در حال انفجار  دمیهم نخواب هیثان هیمدت من  نیعصر شد وتو ا  میچه زود سه ون یساعت رو نگاه کردم وا

 ییخوایبود:م داریهنوز ب رونیاز اشپزخونه اومد ب انمام رونیساعته اومدم ب میرفتم سمت حمام ون یخوابیبود از ب

 ؟؟یبر

 اره مامان برم لباس هام رو بپوشم وبرم-

 باشه -

کوتاه  دیبلند شدن با نقدریداخل اتاق  موهام رو شروع کردم با سشوار واتو مو خشک کردن عهع المصب ا  رفتم

کردن بودم تموم شده بود ، ساعت هم چهار  شیکوتاهشون کنم ؛ مامان اومد تو در حال ارا گذاشتیکنم مامان نم

 غضب سر برسه  ریعصر بود االنه که م میون

 ن؟؟یریرو بگ شیجواب ازما نیفردا قراره بر-

 اره -

 د؟؟یخر نیریبعد از گرفتن جواب م-

 اوهوم -

 که دستش بود رو جلو اورد ییا جعبه

 قشنگن  نیبب-

 هست؟؟ یچ-
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 باز کن -

 خوشگل بود  یلیپروانه بود که خ هیست شب مین هی یکردم وا باز

 زده گفتم:واسه منه؟؟ ذوق

 ازدواجته  هیاوهوم هد-

  دمشیس-و-لش کردم و ب-غ-و ب رفتم

  یممنونم مامان-

  نیاز ماهانم بب-

 بود  ریزنج هیاون جعبه رو باز کردم دستبند و گردنبند شب در

 قشنگن دستتون درد نکنه  ناهمیا-

 بود دخترم  فهیوظ-

 کردن  هیش پر از اشک شد وشروع کرد به گرها وچشم

  شمیمن تنها م رهیچند روز م نیهم هم یعل یاخه تو که بر-

 مامان -

  ختیمنم ر یلش کردم اشک ها-غ-و ب ورفتم

 شوهر کنم  خوامیخب اصال من نم-

 به کمرم  زد

  شیبره سر خونه زندگ یهرکس یازدواج کن دیعهع لوس نشو ها اخرش با-

اشک هام همون وقت صدا زنگ تلفنم اومد  یرو دیدستش رو کش میکردیم هیهنوز گر دمیس-و-باش رو   گونه

 عهع مردشورتو ببرن ماهان وصل کردم 
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 بله؟؟-

  رونیب ایها ب یاعصاب یب-

 خوب اومدم  یلیخ-

 کردم وقطع

 خراب شد  شتیارا ی:وامامان

  کنمیاشکال نداره تو خونه شون درست م-

 نه درست کن و برو -

 کنم  ریهوا د رهیحاال دادش م خوادینم-

 زنه؟؟؟یکرد وگفت:مگه داد سرت م یمصلحت یاخم

  رهیتا خود خونه اشون رو نروم راه م یداد که نه ول زهیکردم:نه نه چ حول

 دل مادر  زیسربه سرش نگذار عز یاعصاب یب -

 عه مــــــامان -

 بدو برو -

 زهایچ نجوریبلند گذاشته بودم اونجا بپوشم البته اگه مختلط نباشه وا نیرو دستم گرفتم داخلش بلوز تور است فمیک

راه رفت درخونه رو باز کردم به  شهیکفش پاشنه دارم نیمگه با ا رونیرو هم گذاشته بودم رفتم ب لدایهمون چادر 

 زده بود  هیتک نشیماش

  نیاورد فی، چه عجب تشر ریوقت بخ-

 و بدون سالم کردن سوار شدم  رفتم

  ستیشدم نوکر خانم ، طلبکارم هست سالمم که بلد ن-

-   ... 
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 خانم خانم مهرسا با شما بودم ها  کتای-

 ه؟؟یسمتش:چ برگشتم

 ؟؟؟یواسه چ نباری؟؟ایکرد هیباز گر-

 ست؟؟ین نطوریفکر نکنم به شما مربوط باشه ا-

  نطوریاهان که ا-

 از جا کنده شد  نیگاز داد که ماش یوجور

 ؟؟؟یکنیم یخال نیودت رو سر ماشفوضول بودن خ-

 اومد . یخونش در نم یزدیم کارد

  کتایبس کن -

  فمیسراغ ک رفتم

بنده رو  یاخر سر گند زدن تو صورت خودشون وقراره ابرو نکهیمثله ا یول نیگفتم به خودتون برس ایخوبه به بعض-

 ببرن 

 به جوش اومد . خونم

  نییرو زدم پا ریشدت افتاب گ به

 چته؟؟؟کنده شد  یهوووو-

 کردم  شیارا دیکردم و دوباره تمد زیچشم هام رو با دستمال مرطوب تم رینگاه کردم ز ظیبا غ بهش

 . یکن شیارا نیهمش تو ماش ادیخوشم نم چیه-

 از تو نظر خواست  یکس-

 رفت  تشیخنده عصبان ریزد رو ترمز کمربند نبسته بودم پرت شدم جلو زد ز هوی
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 . کنهیخودش رو جمع کنه بعد واسه من نطق م تونهیه نمعهع اونقدر شله ک-

 برو بابا -

 زد رو دستم  ینزد دستم رو بردم سمته پل یشد تا مرکز شهر حرف یمحل ندادم که اعصابش سگ وبهش

 .آ    ؟؟؟آیفوضول-

 خنده . ریحرص نگاهش کردم زد ز با

 . یسیبلد ن یچیه که؟؟؟تویکن کاریچ ییخوایم نباریا یرو برداشت نیاونبار سقف ماش-

 ببند دهنتو ماهان -

  یبا شوهرت حرف بزن یسیاصال بلد ن-

  نیبا من درست حرف بزن نیبلد یلینه شما خ-

 ها نکنه دلت واسه صبح تنگ شده باز؟؟؟ یکنیبحث م یدوباره دار-

 تا من دلم تنگ شه عمرا  نی، بش الیههههه خوش خ-

 . ییایسمتم ب گهیتا خودت د گذارمیخانم من م کتایباشه ، باشه -

 سمتت  امیباطل که من ب الیخ یزه-

  مینیبیم-

  مینیبیم-

  دیچیبا کالس پ یاز کوچه ها یکی یروبرو "...." کطرفهی ابونیوسط خ هویبش بود -که رو  ل یلبخند  وبا

 ؟؟؟یکنیم ینجوریا نجایچرا ا یروان-

جلو  یحد !!!!؟ چه قصر نیتا ا یعنی یدادم وا یچه گاف دمیبود رو زد د الهایدر و هیکه شب یدرب بزرگ موتیر هوی

 یخوشگل بود ول یلیکنم هر چند خونه ماهان هم خ یزندگ نجایا خوادیدلم م خوامیچشمم بود من اون خونه رو نم

 یشدیزده مذوق  یکردیدر خونه رو که باز م نجایا یبا مرکز شهر فاصله داشت ول یربع هیبود "... " ابونیخ یتو



 مثل مجسمه

97 
 

خواست  نیاز ماش نییبود ماهان رفت پا اطیو داخل ح کردیپارس م ینقطه تهران رفت داخل سگ نیتر یشمال قایدق

 در رو باز کرد: نیاومد سمت ماش ترسمیم یبزرگ نینشدم من از سگ به ا ادهیپ دیرو بزنه که د نیقفل ماش

  رونیب انیاالن همه م گهید نییپا ایدر رو باز کنم؟؟؟ب یخواستیم ایب-

 نوچ -

 گفت: یکالفگ با

 له؟؟؟یاومدنت کار حضرت ف نییپا نیماش نیتو ا ینیشیتو چرا تا م نییپا ایب کتای-

 تو برو داخل  امیبس کن نم-

 بهش نگاه کنه  کردیرنگ بود ادم وحشت م اهیچه نوعشه س نیاخه ا دمیترس یلیبود خ نیماش کیهم نزد سگه

 بمونم  نجایهوا ا نیها ، من حوصله ندارم تو ا خندنیتو همه م برمتیم کنمیلت م-غ-باهام لج نکن ب-

 ا م  ین م -

  شنیم ؟؟؟ناراحتیچکار دار نایبه مامان ا یچرا خوب؟؟؟بامن لج دار-

 یوعقب ماهان دستش رو ر دمیوخودم رو کش دمیکش یفرا بنفش غیکرد ج یجلو اومد وپارس یسگ کم  کدفعهی

 رفت سمت سگه . یخنده با بدجنس ریگوش هاش گذاشت اولش منگ بود وبعد زد ز

  رهیگیحاال گازت م یکنیم کاریچ یماهان دار-

  ینکن تیاذ نقدریکه ا رهیتورو گاز بگ خوامیم-

 ماهان ترو خدا -

کفش  نیبا ا دمیکش یبنفش غیوج رونیقالده سگه رو باز کرد رفتم از درب اونطرف ب عیماهان سر یرو صندل دمیوپر

حس کردم پاهام داره جز جز  نیخورد وبا زانو اومدم زم چیپاهام پ  کدفعهی دنیشروع کردم به دو دیکه دو شهیها نم

 پاشم  تونستمینم ومدیسمتم م به دنیبرگشتم و پشت سرمو نگاه کردم سگه در حال دو کنهیم

 دنرو برگر یزد وگفت:پاج یبرگشت سمتم بلند سوت یوقت ماهان
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از اون طرف شدم درب سالن باز شد وهمه اومدن  عیسر سوختیرفت اشک به چشم هام هجوم اورد پاهام م سگه

 ماهان با دو خودش رو بهم رسوند  رونیب

  کتای-

 بود  یکه تنگ بود پاره شده بود وخون نمیشلوار ج یبه پاهام کردم..سر زانوها نگاه

 ؟؟یشدیچ-

 توران خانم ومهسا اومد  یبم رو به دندون گرفتم صدا-ل سوختیپاهام م دیلرزیبدنم م زدیتو صداش موج م ینگران

  کتای  کتای-

  دیشش کش-و-غ-ا یاومد ومن رو تو ماهان

  ستین یزیچ-

 توئه . ری، همش تقص یولم کن عوض-

  دیببخش سیس-

سرم بودن اشک هام  یالومهسا ومهتاب با بهیدختر غر کیودوتا پسر همسن ماهان و بهیخانم ودوتا خانم غر توران

  ختیریم

 ماهان؟؟؟ یکرد کاری:چ توران

  رسونهیازار نم یواال به کس کنهیفقط پارس م یپاج یدونیخودت که م دی:مامان بخدا اون ترسماهان

  رونیب دمیرو از تو اغوشش کش خودم

 ولم کن -

  کردنینگاه م همشون

  یتو کرد-
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 دنیواز مهسا پرس رونیاومدن ب نیواقا مب نیکرد همسر اقا مب یکه نشد توران خانم نوچ نوچ ستامیبا وخواستم

بهم هجوم اورد  یدرد بد دیرس نیپاهام که روزم یول رنیدست هام رو بگ ریداشتن ز یمهسا واون دختر سع شدهیچ

 تا درد کنه . شترشیب سوختیم

 کنار  دیلطفا بر شهیم دای:مهسا اماهان

 ل خودش گرفت -غ-کت من رو تو بحر کی وبا

 ولم کن پررو -

  شهیخوب م ستین یزیگاف نده باشه چ نایدر گوشم گفت:جان من جلو خاله ا اروم

 ست؟؟؟ین یزیچ-درشت شده گفتم: یچشم ها با

 سمتم اومد  عیسر دیراهرو بود اومد وتا من رو د هیشب ییخان از جا رضایسالن گذاشت عل یرو تو من

 شده؟؟؟یچ-

  نیشن ها خورد زم یرو دیودو دیترس ی:از پاجماهان

 بدم هان؟؟؟چرا حواست نبود پسر؟؟؟ یپاهاش نشکسته باشن ؟؟؟حاال جواب احمد رو چ-

 خان بلند رو به ماهان گفت: رضایاومده بودن وعل همه

 ؟؟؟یکنیاگه پاهاش شکسته باشن چکار م ستین یزیچ چیچرا حواست به ه-

 وم گفتم :سوخت واسه ماهان ار دلم

  دمیترس یلیمن بود ، من خ ریبابا تقص-

 کرد وگفت: یاروم شد نوچ نوچ یکم

 . شدهیپاهاش چ نهیدخترم رو ببر اتاقت تا مهتاب بب-

 لم کنه -غ-ادم خواست ب نهمهیلش جلو ا-غ-خوش نداشتم برم تو ب گهیگفت د ییباشه ا ماهان

 لطفا  امیخودم م-
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کردم  یسع یول سوختیکه روبرومون بود با هر قدم پاهام م یبزرگ یراه پله ها یرفتم رو یرو گرفت به سخت دستم

 سر ماهان خراب نشه باالخره پله ها تموم شد ماهان در گوشم گفت: زیتا همه چ ارمیدر ن یباز یکول

 ؟؟؟یدی، چرا دو ینیریش ییچا یلیواقعا که خ-

 طلبکارم شد پررو تو چشم هاش نگاه کردم  حاال

 ؟؟ییپررو یلیخ یدونسیم-

دستم رو  سوختنیبزنم پاهام م دینداشتم اطراف رو د ییدر رو باز کرد رفتم داخل حوصله ا یرو برد سمت اتاق من

 ت .-خ-ت یبه اشک هام نشوندم محکم رو دمیکش

  ارمیپانسمان ب لیتا برم وسا یمونیم نجایتو حاال هم هم ههیشب ینمک یلوس وب یاز دخترها ادیخوشم نم چیه-

 مثله تو  یختیام کنه نه بدر نهیبابا گفتن که مهتاب جون معا نکهیمثله ا-

 وارانه وگفت: دیهم فشار داد و دستش رو با اشاره سمتم گرفت به صورت تهد یحرص دندون هاش رو رو با

 دختره ... نیبب-

 اورد طرف گونه ام  عیموقع در باز شد دستش رو سر همون

  گهینکن د هیگر زمیعز-

ساله بود ومهتاب ومهسا که مهتاب  47پوش حدودا  کیش یاومده برگشت سمت در خانم یکس دونستهینم ومثال

 رنگ بود  دیسف ییدستش جعبه ا

 اشک هاش رو ندارم که  دنینکنه من که طاقت د هیبهش بگو گر ایب یبه خانم گفت:عهع خاله شما هم اومد رو

  دیدست به گونه ام کش یجلو اومد وبا مهربون خانم

  گهید زمینکن عز هیخوب گر یبا ماهان ما چکار کرد نیبب-

باهاشون  یشباهت چیکه ه ییادم ها بودم ادم ها نیا نیچرا من ب نشونیواسه غربتم ب ختیر شتریهام ب اشک

 بغضم گرفته بود مهتاب نشست  یونه از نظر مال دهینداشتم نه از فکر نه عق
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 ؟؟یدرد دار یلیجونم مگه خ یابج-

 زبونت کو؟؟ یعنینگاهم کرد  ظیباال بردم به نشونه مثبت ماهان با غ نییرو پا سرم

 ... شترشیب سوزهیم یلیخ-

  نمی:بگذار ببمهتاب

 جورش شده باشه  هی نکهیگفت مثله ا یزد روبروم تکه پارچه پاره شده شلوار رو کنار زد خاله ماهان اوف وزانو

خان  رضایاصال بگذار به عل ایدکتر  نشی، بهتره ببر دهید بیواسشده  یزخم یلیپاهاش خ رمیبم یگفت:وا بعدش

 . ادیبگم به دکتر زنگ بزنه ب

 چکاره مملکتم؟؟؟ ی:خاله پس من ناسالمتمهتاب

  یوگفت:اخه قند عسل خاله تو که هنوز دکتر نشد دیخند

 رو بلدم که  دیکه با ییزهایبا خنده گفت:خب چ مهتاب

 به من ادامه داد: ورو

  شیاریدرب دیشلوارت رو با زمیعز-

 رفت  ادمیگرد شده نگاه کردم درد  یچشم ها با

 مهتاب؟؟؟ یشد ونهید-

 :دیچشمم به ماهان نگاه کردم خاله خند وبا

 دخترم خوب ماهانم که نامزدته اشکال نداره.-

 اشکال داشت . میلیخ

 خاله جون  شهینه نم-

  رونیب رمی:من مماهان
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 . نهیکه نامحرممه بب یرو کس نمیبدن نازن خوادیم نمچپ چپ نگاه کرد خب دل وبهم

  یحالش رو گرفت یابج ولی:امهسا

 بهش چپ چپ نگاه کرد  خاله

 خودت  نیرو چکارش کرده ، اخه بب یناز نیدختر به ا نی:خاله حقشه  ببمهسا

 کرد وگفت: یزیخنده ر خاله

 از ماهانم دفاع کنه من هم مجبورم  ستین یکیخوب -

 به من گفت: ورو

 هم معلومه دوست داره  یلیخ ستین یزیچ چیتو دلش ه هیپسر خوب-

 رونیسر به تن هم نباشه خاله رفت ب میخوایبدجورم معلومه که دوسم داره هردومون م معلومــــــــــــه

 مهتاب رو به مهسا:

 . ارمیرفت ب ادمی شیاریم نییرو از پا  ژنهیاب اکس زمیعز-

 زد: یلبخند هم رفت مهتاب  مهسا

 ن؟؟؟یریهنوز باهم مثله کارد وپن-

 ... یابج-

  میاریحاال پاشو با کمک هم شلوارت رو در ب یمن رو گول بزن یتونیرو نم زیهمه چ دمیمن فهم-

  ستادمیا

 مهربونه . یلیداداشم خ-

 بگه ماست من ترشه؟ عجب  ادیم یادم کدوم

 تو دار شده  یلیبعد از مرگ فاطمه خ یول هیماهان در کل پسر خوب-
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 ؟؟؟یمرگ ک-

 فاطمه -

 شلوارم رو باز کردم  دکمه

 ه؟؟؟یفاطمه ک-

دلم مامان  زیاون نامزد سابغشه که تو تصادف عمرش رو داد به تو عز  کنهیرو بهتر نم یزیبهتره دونستنش چ یندون-

 بهتر بشه . دیازدواج کنه تا شا عیخواستن سر نیواسه هم نایا

 با بدخت کردن من؟؟؟-

 چشم هام درشت نگاه کرد  یتو

 بدبخت؟؟ ؟؟؟چرایچ-

  هیگر ریز زدم

تا من رو  کنهیچکار م ینیبیمگه نم نهیبیتا من رو م شهیچقدر سگ م ینیبیباهام مگه نم ینیبیمگه رفتارش رو نم-

 کنه  تیاذ

 لم کرد -غ-ب عیهق هق سر ریز وزدم

از هم  نقدریبهتره ا نیکنیبخدا ، امشب شماها حلقه تو دست هم م خواستمیناراحتت کنم نم خواستمیمن نم زمیعز-

  نیدلخور نباش

 . شهیرفع نم زهایچ نیماها با ا یدلخور-

  یتو چرا جواب مثبت داد  میبود طیشرا نیا نجوربایخب ما ا-

 شدم  گنگ

  یقبول نکن یتونستیتو هم م-

 داشتم بگم  یچ واقعا
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 خودم رو دارم مهتاب  لیمن ، من هم دال-

  لیدال نیا هیچ-

 ستنیقابل گفتن نبودن ون یکنیباشن؟؟فکر نم یمرگ فاطمه خصوص ههیشب یکنیفکر نم-

 شد  ناراحت

 من قبال هکر بودم -

 باز نشستم . سوختیپاهام م ستمیبا ادیز تونستمیدرشت نگاهم کرد نم یچشم ها با

 ؟؟؟یبود یچ-

 ؟؟اش رو بعدا بگم؟ هیبق شهیهکر م-

 ؟؟یهک کرد ویچ-

 یواریاون چهار د یتو یبهم خورد که شدم زندان یمن جور یزندگ یول میادامه ند شهیپول لطفا م یاطالعات بانک-

تا  امیواسه من الزم بود تا سر عقل ب هیتنب نیبابا وخانواده ام بد باشن ها نه ا نکهیخونه نه ا نیگیکه شماها بهش م

ازم  رضایبابا عل یوقت دمیکش ییتنها یلیاون خونه ام ، خ یکه من تو مهیاز اون غلط ها نکنم دو سال ون نکهیا

دارم که  پلمید هیبدم من فقط  لینتونستم ادامه تحص یکرد من حت دایپ یراه نجات هی شهیم دمیکرد د یخواستگار

 نطرفین دوساله که دارم جسمم رو اومن اال خورهیهنرستان داره خاک م یوتو ستیمدرکش هم دستم ن یحت

 یبر یتونیم یدیرو فهم زیمهتاب حاال که همه چ شهینم یباشه واسه زنده موندن ول  یفرج دیکشم تا شایاونطرف م

ندم  دیبه خودم ام یوقت تو دلم الک چیه دیتا شا یواریهمون چهارد یمن باز حاضرم برگردم تو یبه خانواده ات بگ

رو  زیرو دوست داشتم من همه چ زیدوست داشتم من همه چ یلیرو دوست نداشتم؟؟؟خ میمن زندگ یکنیفکر م

ادم ثروتمند ازدواج  هیبا  دیکه چرا االن با یبلند پرواز یارزو داشتم که به ضررم تموم شدن کل یمن کل خواستمیم

بتونم نفس  ی، حت یحتداشته باشم  هیبکشم واتل یونیلیچند م یها ینقاش کردمیواسه خودم فکر م دیکنم نه شا

حاال  شونیادم باعث افتخار خانواده باشم که شدم باعث سر افکنده گ هی یبه خودمه حت قکه متعل ییهوا یبکشم تو

  یدونیتو خودت م

  ختیمهتاب نگاه کردم اشکش ر یچشم ها وبه

 کتا؟؟؟ی یچرا خودت رو بدبخت کرد-
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 زدم  یمصنوع لبخند

داشتم که بابا  تیاونقدر محبوب دینامزد ماهان بشم شا شدمیاگه بدبخت نشده بودم حاضر نم دیشا یدونیههه م-

 وتو گوشم بزنه  شدیحاال حاالها ازم زده نم

  خواستیدوست م هیکه دلم چند ساله از  ییال-غ-لم کرد از همون ب-غ-ب

 کتا؟؟یچرا؟؟؟چرا -

بهتره ، من و  میازدواج بش نیا الیخیتو هم به همه بگو باز خونه تون خوب  رمیم ؟؟منیکنیم کاریحاال چ الیخیب-

  میکن لیهامون رو تحم دهیبه هم عق میتونینم میمختلف یایماها واسه دوتا دن میخوریداداشت به هم نم

  ستادمیا یسخت وبه

  ستیبا ی:نه ابجمهتاب

 سمتش  برگشتم

 نه مهتاب؟؟ ویچ-

 نیباخت ی، شما دوتا جفتتون به زندگ نیتونیکه م دونمیچون م یباش ایزن داداش دن نیبهتر یتونیم یدونیم-

 ستیتو بهتر ن رازیغ یشیزن واسه ماهان م نیهمه تو بهتر هیحرف هاتون شب یکل نیدونینم نکهیا نهیجفتتون تو ع

ه که دوسال یول یمون درسته قبال اشتباه داشت دهدوست واسه من ومهسا ومامان وبابا خانوا نیواسش وبعد اون بهتر

قلبت  یقلبت اب بشن و داداشم رو تو یها خی یبگذار ستیحاال بهتر ن یرو شد هاتینبوده دوساله که تنب یزیچ

 ؟؟یجا بد

  شهیوقت اب نم چیقلب من واسه اون ه یها خی-

 اون هم بلند  دیخند

 با ماهان؟؟؟ یکه نکرد طنتیاونروز که رفتم ش یراست نمیتا پاهات رو بب اریحاال شلوارت رو درب ایب-

 نگاهم کرد  وبدجنس

 نه وداداشت  میک چیمهتاب ه یشد ونهیعهع د-
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  یگیباشه تو راست م-

 خنده هات با منظورن  نیا-

  یکنیقلب ماهان رو باز م یها خی یبه نظر من تو دار-

  نییپا دمیشلوارم رو کش پیز

 ارم؟؟؟یدرش ن شهینم نیبب-

 عفونت کنه؟؟ ییخوایشلوار م یرفته داخل پوستت پارچه ها ارینه درش ب-

 وبا کمک مهتاب درش اوردم وبعد از اون مانتوم رو  یسخت به

  دهیپاهات چقدر سف-

 نگاهم کرد  طونیوش

 خوش به حال ماهان -

 به بازوش  زدم

 عهع نگو -

  خوادیماه دوم ازت بچه م دهینم ریبهت گ کماهی ؟؟مامانمیاخرش چ-

 خنده  ریهام تا حد مجاز درشت شد زد ز چشم

بابا  شونیداده به دوم ریماه بچه اورد حاال هم گ کیداد که سر  ریگ نیچنان به زن داداش مب گمیبه خدا راست م-

 بچه اورده واسم رید نیمب گهیدورم باشن ، تازه م خوادیعالمه نوه م هیمن دلم  گهیم

 میتونینه من و ماهان هرگز ، نم-

  کردمیخودم حامله ات م یبه ماهان برس گذاشتمیمن حامله ات کنم؟؟؟باشه اگه پسر بودم که نم ییخوایپس م-

 شده بود  یزخم شتریب شیکیخنده تازه نگاهم سمت پاهام رفت  ریخجالت در حال مردن بودم زد ز از
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 اد؟؟؟یبسازه وب ژنهیمهسا رفت اب اکس نیا-

 رو پاهام بندازم که نبود  زیچ هیخواستم کردم  ینیدر باز شد ودست ماهان بود ه کدفعهی

 بشه . ضیحاال مستف کمیبگذار داداشم  یواروم گفت:خب اصل مطلب اومد تو که عمرا نشونش بد دیخند زیر مهتاب

 :دمیگرفتم و غر شگونیمهتاب رو دور از چشم ماهان ن بازو

 مهتاب ترو خدا -

 تو  ایبلند گفت:داداش ب مهتاب

 نزنه هرگز  دیاون د ی.ولبود نییسرش پا چارهیب

 رو پاهاش ماهان تو اروم با پنبه خشکش کن.. زمیریمن م نیبب-

 اد؟؟یب گهید یکی شهی:باشه..حاال نمماهان

  شهینه زود باش داره زخم هاش خشک م-

 ماهان رو گرفتم  یاز بس که سوخت بازو ختیر یرو از دست ماهان گرفت وبهش پنبه داد وقت ژنهیاکس اب

  یـــــــــــیگفتم:آ بلند

باال سرم حاال  دیخودش رو کش یکرد ماهان صورتم رو از اون طرف کرد و با دستش کم ختنیهام شروع به ر اشک

از درد ،  سوختیم یلیماهان رو گرفتم ومحکم فشردم خ یپاهام بازو یرو زدیطرف شونه هاش بود اروم پنبه رو م

 شونه اش گذاشتم  یسرم رو رو

 سوزه؟؟یم یلیجونم خ کتای:مهتاب

 سوزشش رو هزار برابر کرد  ختیروش ر یزیبه لرزش افتاده بود حس کردم چ پاهام

  یـــــــــــــــــیآ-

 جونم اروم باش  کتای زمی:اروم باش عزماهان
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پاهام گذاشته شد وسرم رو باالخره  یرو یزیچ هیداخل صداش بود  یدلسوز یاروم شده بود رگه ها یلیخ صداش

مهتاب بهم  یاز اشک بود مسکن سیبود کارشون تموم شد صورتم خ دهیچیجرات دادم بچرخونم دور پاهام رو باند پ

 داد خوردم 

شده رو  یپاهاش که خون نییحمام وپا ی، ماهان ببرش تو ارمی:من برم دست هام رو بشورم و واست شلوار بمهتاب

  ونهتیبشور خودش نم

 :باشه ماهان

 بود  زیخودم حس کردم خجالت درد همه چ یماهان رو رو یرفت نگاه ها مهتاب

 پاشو -

 خودم بلدم -

 حوصله ندارم ها زود باش  نیبب-

بود اونجا  یرو سمتم دراز کرد همراهش رفتم سمته در که داخل اتاق سمت چپ بود بازش کرد حمام ووان ودستش

 جلو  میرفت

  لب وان  نیبنش-

لخته شده  یکه گذشت خون ها کم یپاهام وکم یدوش اب رو باز کرد اومد سمتم گرفت رو ینییپا یاز سر نشستم

بهم دستم رو اروم جلو بردم تا مانعش  دیکشیجورم شد اروم دست م هیبه پاهام  دیدستش رو کش نییبود اومد پا

شد  رهیچشم هام خ یرو اورد باال وتو سرشجورم شده بود  هیپاهام بود  یکارش تموم شد دستش هنوز رو یبشم ول

دستش رو اورد  ختیاشکم که از قبل تو چشمم جمع شده بود ر دمیترس یبود کم یبیعج زیچ هیچشم هاش  یتو

بم حس -ل  یرو دیانگشت شصتش رو وکش نییگونه ام دستش ثابت بود بعد اورد پا یرو دیگونه ام کش یباال ورو

 مهتاب صدا زد:  کدفعهی شهیجورم م هیداره  کردمیم

 داداش تموم شد -

 دست هاش رو برداشت دوش رو سرجاش گذاشت  عیسر

 وکالفه شد  ختهیر بهم
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 اره تموم شد -

واز مهتاب  رونیرفتم ب رونیبرم ب تونستمیبهتر شده بود وخودم م کمیمن هم حول کرده بودم ، راه رفتنم  ستادمیا

  دمشیت وپوش-خ-رنگ بود نشستم رو ت یمشک ییشلوار پارچه ا هیشلوار رو گرفتم که 

 ... ؟؟؟نکنهیقرمز شدهیچ-

 :مهتاب دمیغر دیخند زیور

 :من رفتم خوش بگذره  مهتاب

نداشت  یمعن چیشالم رو سرم انداختم ه عینگذاشت بهش جواب بدم و رفت سر یمنظور داشت ول یکل حرفش

 یبود انگار شسته باشه رفت سمت پنجره ها سیصورتش خ رونیاومد ب دمیجلوش خودم رو ببازم مانتوم رو پوش

 کردم  یبود با انگشت هام باز یاتاق که قد

 ؟؟یبهتر-

 اوهوم -

 پس  لباس هات رو عوض کن  کننیم گهید یفکرها هی نامی.خاله ا یلباس بپوش  نجورینداره ا یمنظور نیبب-

 نامحرم  لباس باز بپوشم  ینداره جلو یمنظور-

  یگیباشه راست م یگیواحسان رو م رینامحرم اها ام-

لپ تابش  یروبرو زیپشت م رونیخشک کردم رفتم ب ییصورتم رو شستم با دستمال حوله ا ییسمته دستشو رفتم

شالم رو انداختم رو  شدیکه نم ییتو دستشو کنهینگاه نم دمیتوجه سرش رو کرد تو لپ تاب د یب دیبود من رو د

 یسرم رو ماساژ دادم تو یبود کم تهکش بسته بودم درد گرف شییحرکت بازشون کردم اخ کیگردنم موهام رو با

 موهام متوجه شد  یشده رو رهیوخ کنهیکه داره نگاه م دمید نهیا

 چقدر موهات بلندن -

  رونیب زدنیشال م رینزدم از ز پسیچون که بلند بودن و صاف کرده بودم وکل یبستمشون ول عیسر پررو

 همه بفهمن موهات بلنده . ستین یازیباشن ن رونیمانتوت خوش ندارم ب ریز زشونیبر-
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بود باز سرش رو کرد تو لپ  7 بایمانتوم رو باز کردم ساعت تقر یور زدم ودکمه ها هیجلوم رو  یچتر  گفتیم راست

چه خبره هنوز دکمه  نمیبب کشمیسرک م دمیلباس هام رو پوش نکهیبعدا از ا کنهیم کاریچ نمیتابش کنجکاو بودم بب

 هام باز بود وموهام رو نداده بودم داخل 

  امیو ب رمیمن برم دوش بگ-

سمته لپ تاب  دمیبازه پر مهیدرب لپ تابش ن دمیکه اونجا بود برد د یدست  لباس هم از کمد کیسمته حمام  ورفت

 دست اومد جلوم ودرب لپ تابو بست  هی کدفعهی هیرمزش چ یعنیزده بود ورمز داشت  یاستند با یعهع رو

  هیممنوع لپ تاب شخص یفوضول-

باال  دیپریدور کمرم تاپم م دیچیدستش رو پ عیسر افتمین نکهیکه بهش خوردم واسه ا ستادمیا عیخوردم وسر جا

قصد نداره  نکهیهمش واالنم رفته بود باال دستش االن رو بدن وشکمم بود اون دستش رو از لپ تاب برداشت مثله ا

به  عیسر خوردینفس هاش به پوست گردنم م ییتکه موهام رو گرفت دستش عقده ا هی  کدفعهیدور بشه نکبت 

  دمیخودم اومدم موهام رو رو از دستش کش

 پررو  نیمنم شخص یموها-

  رونیلش اومدم ب-غ-رو از دور بدنم باز کرد از ب دستش

 حموم؟؟؟ نیبر نیخواستیمگه نم ایبعض ییهوو-

 از کشو ها دستگاه موزرش رو برداشت ورفت  یکیواز  شیارا زینگفت رفت سمته م یزیچ

 االغ -

رو  دمیبا حرص بلوزم رو کش نهیجلو ا ستیکه ن ستین شیاصال محرم نامحرم حال شعورهیب یلیخ دیگفتم نفهم اروم

موهام رو دادم  شیکردن تمام که شد واسه ارا شیشروع کردم به ارا گرفتمیگر م افتادمیکارش م ادی یشکمم وقت

درست  کدفعهیکرد خودش رو گربه شور صورتم رو اونطرف کردم  یالبد گربه شور رونیداخل ، از حمام اومد ب

  نهیا یجلو ؟؟اومدده؟یپوش یچرا  لباس راحت نیوا ا دمشید

  نییپا ختمیبردارشون تا نر زمیات و اشغال ها رو از م نیا-

 هنوز کارهام تموم نشد  خوامینم-
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  نهیبرو کنار از جلو ا-

 یکرم مو زد وحالت داد باال وکم یمثله کوه بود موهاش رو کم یداد کنار رفتم سمتش وحولش دادم کنار ول وحولم

 کردم به حول دادنش . درستشون کرد با دست هام شروع

  نییپا ندازمتیاز پله ها م نباری؟؟؟ایشد یاقیپاهات خوب شدن باز -

  یکرد خودیب-

 . یاریدر نم یگیاقیاگه ننداختمت حداقلش دوروز  نیبب-

 زیکه راه افتاد سمته کمد ومن خ نهیا یگرفتم که حولش بدم کنار از جلو زیحرکت بلوزش رو در اورد من خ کی وبا

 نیاون افتاد ومن روش افتادم شالم افتاده بود رو زم نیزم میشد بهش خوردم جفتمون افتاد شتریبرداشتنم ب

 تن لشت رو از روم بردار -

  ستادمیا عیداد کنار سر وحولم

  یوحش-

 ؟؟؟یرو سرم؟؟؟از جنگل فرار کرد یدیتو که پر ایمن -

 فرار کرده  نهیبوز یبرو بابا حاال که تو-

  ییاونم تو ستین شتریب نهیبوز هی نجایا-

بپوشه  یگل کرد رفتم پشته سرش مردد بود چ میفوضول دیکشیهارو عقب جلو م یسمته کمدش چوب  لباس ورفت

 کمدش رو بست  یبرگشت وبهم حق به جانب نگاه کرد ودرها ادیبهش م دیبودم چقدر بلوز سف دهید

 ؟؟؟یکنیکه من رو نگاه م یتو کار ندار-

 رو زدم به اون کوچه معروف  خودم

  کردمیلباس هات رو نگاه م  کردمیمن؟؟؟نه من تورو نگاه نم-

 بپوشه  یچ دونستیدرهارو باز کرد نم دوباره
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 برو کنار -

بود رو در اوردم رفتم تو  یداشت کنار دکمه هاش ودکمه مخف ییخط قهوه ا هیکه  یدیدادم کنار بلوز سف حولش

 رو انتخاب کردم  ییقهوه ا یتیمخمل کبر ننشویرگال شلوار هاش از ب

 ها رو بپوش  نیا-

 هارو  نیا پوشمیوقت نظر نده پررو خانم .من نم چیتا بپوشم ، واسه من ه نیهههه بنش-

 من نظرم رو دادم شالم رو سرم کردم رفتم سمته در  نهینگفتم و رفتم سمته ا یزیچ

 خانم به اصطالح مغرور  میباهم بر ستیبهتر ن-

  امینم مونیم یسال باتو صد-

 دلت . زیشدم عز مونیحاال که من م-

 خفن  یبرو بابا توهم زد-

 توهم رو  یحاال که تو زد-

 شدم  الیخیکه ب رونیبرم ب خواستم

  ستمیتن لشت رو تکون بده واماده شو حوصله ندارم دوساعت با عیسر-

 درب سوم اتاق عوض کنه  یباالخره انتخابش رو کرد ورفت که  لباس هاش رو تو دمینکردم فقط فهم یتوجه وبهش

اس ام اس زده بود بهش سالم کردم  ودر  نایبود که ت لیموبا یگذشت سرم تو یاونجا کم هیزیچ یاتاق  لباس دیشا

 گفت: هویبودم که  یحال اس ام اس باز

  میبر-

 باال  دیابروم پر یتا هی دهیکه گفتم رو پوش ییکه همون ها نیاسرم رو اوردم باال عهع  ادیم یچه بو عطر اوه

 ها رو بپوشن  نیعمرا قرار نبود ا ایبعض-

 نکنن بهتره  یفوضول ایبعض-
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 حوصله ات رو ندارم  کنهیم یدوساعته داره اس باز نمیرو گرفت وگفت:پاشو بب ودستم

همراهش راه افتادم سمت پله ها ساعت هشت ربع کم بود کم کمه  رونیرو در اوردم در رو باز کرد وحولم داد ب اداش

 بهیبودن دوسه تا مرد غر هیکه بق یسمت جمع میپاهام رفت یدرد داشتم تو یهنوز کم نییرفتم پا انیب نایکه مامان ا

ش رو از دخترها واسم اشنا بود وخاله ماهان که اسم یکی بهیغر یوهمون دوتا پسر صبح وهمون دخترها وخانم ها

  دونستمینم

 . ی:اهمممم سالم بر همگماهان

 ستادندیگفتن همشون کنار هم ا کیکردن و تبر یس-و-وباماهان گرم دست ورو ب ستادنیا همشون

 جان  کتای کنمیم ی:خب معرف ماهان

 مسن تر باشن  ومدیکه از همه به نظر م یدست به اقا وخانم وبا

 خانم  رایخانم وپسرشون اقا احسان ودخترشون الم ترایوهمسرشون هم م ییحی ییبنده هستن دا ییدا شونیا-

 رو  گهیهم د میکرد یس-و-دختره وخانمه دست دادم ورو ب به

 لیهم شوهرشون اقا اسماع شونیخاله جونه خودم خاله ترانه جونم وا شیشناسیهم که خوب م شونیخب ا-

  خانم دایودخترشونم که ا ریهم پسرشون اقا ام شونیوا

 کردم البته با خانمها . یس-و-دست ورو ب باهاشون

 گلم؟؟؟ ی:خوب شددایا

 بهترم ممنونم -

 زد  ییبایز یلیخ لبخند

 ؟؟؟یچرا اونجور کرد ترسهیخانومت از سگ م یدونستیبدجنسه تو که م یلیماهان هم خ نی:اریام

  مردمیداشتم از ترس م نیشما بهش بگ ریاقا ام یوا-

 وگفت: دیخند ماهان
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 زبون داره حقش بود زبونش رو سگه بخوره . نیبب-

 ترانه: خاله

  خورهیالل بشه که به درد نم یناز نیماهان؟؟؟دختر به ا ادیدلت م-

  دنیخند همشون

 واومد سمتم و دستم رو گرفت . نیدار کاری:عهع دوستم رو چدایا

 داد: وادامه

شد من رو صدا بزن  یسگ وسگکار یدفعه بعد نیرایب ریگ فیدوستم رو ضع نیحق ندار میجون دوست کتایمن و -

  رهیبگ ادیداداش ماهان  دیشا دمیخودم نجاتت م ترسمیمن نم کتای

 واسم زد  یوچشمک

 باشه گلم حتما .-

  دنیخنیو م کردنینگاهمون م کشونیکه با شوهرش و دختر کوچ یفقط با دستش اشاره زد به خانم دیخندیم ماهان

 . ایخاله ترالن وشوهرشون محمد جان ودختر خانم کوچولوشون تان زمیخاله عز کمیهم خاله کوچ شونیا-

 کطرفمیهم  داینشستن وا کطرفمیجمعشون مهتاب ومهسا  یکردم نشستم تو یس-و-دست دادم و رو ب باهاشون

 نشست کنارم  هیاز سالن وهان رونیهم اومد اونطرف ترمون نشست مهتاب رفت ب نیهمسر مب هیهان

 از عصر؟؟ یخوب شد-

 اوهوم بهترم ممنونم  ، کوچولوت کجاست؟؟-

 باال خوابه -

تو چشم هاش  نگاه هم  یهم بود حت لدایدر واسه استقبال  یبودن رفتم جلو نایموقع صدا زنگ در اومد بابا ا همون

 اروم گفت: لدایهم اونطرفم  لدایاومدن نشستم کنار مامان و یدلخور بودم وقت یلینکردم از دستش خ

  یه ماه شدچ-
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-  .... 

 ؟؟؟یجونم از دستم دلخور یابج-

 گفتم:نباشم؟؟ اروم

  دیاز دهنم پر هویاخه بخدا  یابج-

 ؟؟یمن رو برد یابرو یدونیگه؟؟؟مید دیاز دهنت پر هوی نیهم-

 بخدا -

  لدایبسه -

  دیببخش-

  دمتیخب بخش یلیخ-

دستش  یزد ودستم رو تو یلبخند پهن شیمحبت خواهر یدست هاش تنگ شده بود برا ینگاه کردم..دلم برا وبهش

 گرفت 

  یخواهر کنمیجبران م-

 دلم برات تنگ شده بود  خوادینم-

 من هم -

 خان گفت: رضایعل  کدفعهی

 خب ماهان جان حلقه هاتون کجاست؟؟-

 رفت اتاقش واومد  ماهان

 بابا جان  نجاستیا-

  نیودست هم بنداز نییایب-
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جمع و بابا   یجلو یدستم بندازه وا خواستیبنفش م دهیهم هست چقدر ناز بودن گلها ارک دسته گل هیدستش  دمید

 خان: رضایعل دمیکشی؟من جلو بابا نگذاشتم انگشت ماهان بهم برسه خجالت م یچ یمحرم نامحرم

  گهیخب دخترم پاشو د-

ماهان اومد کنارم گل رو داد دستم حلقه رو از جعبه اش در اورد  ستادمیزد ا تیاز سر رضا یبابا نگاه کردم پلک به

ومن هم دستش  دنیدستم کرد همه دست زدن و کل کش یدستم گذاشت دستم رو اورد باال واروم تو ریدستش رو ز

  کردیم ییخودنما یلیدست هام خ یکردم حلقه تو

 ؟؟یس-و-ب یخان:پسرم زنت رو نم رضایعل

خدا ماهان اروم  یو خانواده من؟وا زهایچ نیهم هنگ کرده بودن ا یومامان بابا وعل لدایباال  دیابروم پر یتا هی

 که من بشنوم گفت: یجور

 بد نگاه کرد  کتا؟؟؟پدرتیکنم  کاریچ-

  دونمینم-

ه  گرفتن بود -س-و-بهتر از اون مدل ب شیاخ دیس-و-رو  ب میشونیهاش رو گذاشت دو طرف صورتم و پ دست

 رو اروم گفت: میشونیپ دیس-و-ب  یکه همه دست زدن بدنم به لرزه افتاده بود وقت

 پاهات رو؟؟؟ یبه خواهرت گفت-

 نه -

 بهشون گمیو جوابشون رو م گذارمیبگن من هم که کم نم یزیچ هی ترسمیم کننیبهتره بد نگاه م ینگ-

  گمیباشه نم-

 زد  یبخش تیرضا لبخند

 ممنونم -

 خان گفت: رضایکه عل نمیکه بودم کنار مامان بنش ییبرم سر جا خواستم

 کنار هم . دینیبهتره بش نیشیدخترم اخر هفته محرم هم م-
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به بابا جرات نداشتم نگاه کنم  یرو مبل دونفره که ماهان نشسته بود ونشستم کنارش گل رو گذاشتم رو عسل رفتم

 م انداخت نییسرم رو پا

 ؟؟؟یترسیبود گفت: از بابات م طنتیکه پر از خنده وظ ییاروم با صدا ماهان

 گفتم:ببند ماهان دهنت رو  اروم

 :دیحرف زدن ماهان باز خند یکرده بودن از عقد وعروس شروع

 . یترسیجان ماهان م-

 تو دهنت ها . زمیریدندون هات رو م زنمیم-

 بود  یدنید دمیس-و-رو  ب تیشونیپ یپدرت وقت افهیخدا ق یوا نجایا یتونینم-

 ماهان -

  نیشماها تعصب نقدریچرا ا-

 انه؟؟؟ی یکنیبس م-

 خوب هاپو خانم  یلیخ-

 هاپو عمه ته .-

 زد( یزیباشه )لبخند ر-

  یرو اب بخند-

 که  یکنیمن رو اب بخوام بخندم تو دق م چارهیها ، اخه ب یاز صبح دوبار شد گفت-

 هودهیباطل و ب یها الیمن ههه عمرا خ-

 ؟؟یدوسم ندار یبگ ییخوایم یعنی-

 تحملش کنه . تونهینم یکس چیتورو ه هیشب یادم هیدوست داشته باشم ؟!  ؟؟؟چرایاحمق شد-
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  یکنیبا عالقه تحمل م یتو دار یول-

واسه خودش ،  خوندیم یانجام بدم و ماهان کر یکار چیه تونستمیبزنم تو سرش نم تونستمیزد نم یبدجنس ولبخند

 ثبت کنن  خیازت باند فرودگاه کنم ماهان خان که تو تار یبه وقتش دهن

  میریگیرو م یکاظم هم که عروس یواسه والدت امام موس میخواینم هیزیخان:احمد جان ما که جه رضایعل

 تو صفره .-

  دمیوالدته ؛ اشکال نداره پرس-

 رو حرفشو نزن  هیزیجه یباشه ، ول-

 داره  زیهان همه چاخه خونه ما-

  خوامیخودم رو م یها لهیها رو بردن من وس لهیوس نیچندتا دختر استفاده ا ستیدلم گفتم : معلوم ن تو

 رسوممون تموم بشه ؟! ستین فیاخرش ، رسمه ح میدیم یجزئ هیزیکه ما جه شهی:نمبابا

اون  م؟؟؟اخهیکنیبا هم ازدواج م میچرا من و ماهان دار ستین ییعالقه ا یخان قبول کرد من موندم وقت رضایعل

 ؟؟؟یچیواسه ه فاتیتشر نی؟؟؟ایخونه واسه چ

 زدم  یکه قراره برسه فکر کن لبخند نرم یخوب یبه روزها کتای الیخیب

 یزنیکه لبخند م یکنیفکر م یبه عروس یگوشم گفت:نکنه دار کینزد ماهان

  دیخند زیگفت ور یکوتاه یچپش ا یپا یپررو شده بود با پاشنه کفشم زدم رو یلیامشب خ دیخند طونیوش

 کتا؟؟ی یشد ونهید-

 ،  تو  ییتو ونهید-

 نیبرادر شوهرم بود ساکت بودنش ا نکهیاومد با ا یازش خوشم نم زدینم یکه حرف یپسر الدیرفت سمته م نگاهم

شب  12تا ساعت  زننیخانواده مشکوک م نیه افراد ابود هم یجور هیداشت  خیکه داشت نگاه هاش که رنگ  یخلع

 بودام کرده  وانهیرو خوند اقا ماهان واقعا د خواستیکه دلش م یهر کر
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خونه خدارو  میدیبود رس کیچکارت کنم ماهان خان حاال فقط بخند ،  ساعت  دونمیم شیواسه جواب ازما فردا

توراه غر غر کرد  یبابا کم دمیکه عوض کرده بودم رفتم اتاقم و خواب یشلوار یحت ایمتوجه پاهام نشد  یشکر کس

 شگاهیو از ازما میریجواب رو بگ میبود بر قرار 8بود ؛ فردا ساعت  یوهمه غر زدن هاش به قول مامان واسه دلتنگ

  جیکال از ماهان ودوتا مس سیم هینگاه کردم  لمی، به موبا دیواسه خر میبر

 بزن  جیمس یدی؟؟؟رسیسالم خوب-

 ها خانوم کوچولو  یبد بد فکر نکن یزهایبه چ-

  دمیساعت گذشته بود صفحه اش روشن و خاموش شد از خواب پر میگذاشتم ن لنتیسا یرو رو یگوش

  جیکال ودوتا مس سیکردم پنج تا م جکتشیر

 ن؟؟؟یدینرس کتای-

 افتاده؟؟؟ یاتفاق یدیچرا جواب نم-

 ؟؟یکنیم جکتیاس زد:چرا ر خوندمیموقع که م همون

 به تو چه؟؟؟-

 سالم  کیعل-

 شب خوش  ادیخوابم م دارید دیبه ام-

 ؟؟؟یناراحت-

 شب خوش  ادیخوابم م گمیم-

  ریشب بخ نمتیبیفردا صبح م-

 زدنم بهش  امکیسوخت از طرز پ کدفعهیربع دلم  کی کیگذشت نزد یکم

 ماهان  ستمیزدم:نه ناراحت ن اس

 اومد  اس
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 کنن؟؟؟ی، پاهات هنوز درد م دونمیم-

 دلسوز شده بود  چه

  یاره کم-

 خانواده ات؟؟؟ دنیفهم یبخور، راس گهیمسکن د هیبرو -

 یزیتوهم چ یکرد نجوریچرا دخترمون رو ا گنیوبهت م شهیواست دردسر م ییهوی ینیبیبفهمن م گذارمینه نم-

  یبگ خوادینم

 راحت بشه  المیممنونم برو بخور مسکن رو تا خ-

 باشه -

 دایکه پ یبه حرف هاش گوش کنم رفتم سمته اشپزخونه تو دارو ها کنکاش کردم ومسکن خواستیدلم م نشستم

  یکم دمیچراغ روشن شد ترس کدفعهیکردم رو خوردم 

 ؟؟یکنیبود:چکار م یعل

 خوردم.. یسرما خوردگ-

 اهان .-

 سمت اتاقم  رفتم

  یابج-

  برگشتم

 بله؟؟؟-

 م چند سالشه؟؟؟مهتاب خان-

 باال  دیابروم پر یتا هی

 چطور؟؟؟ نایا 22-21حدودا -
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  ینجوریهم-

  ریباشه شب بخ-

 اتاقم اس زدم به ماهان  ورفتم

 رو  یکه گفت ییزایخوردم چ-

 خانومه خوب  نیافر یاومد:خوبه حرف گوش کن شد اس

 حرصم گرفت  یکم

 به حرفت گوش کرده باشم  نکهیواسه خودم خوردم نه ا-

  یگیباشه تو راست م-

  برهیمسکن اثر کرده داره خوابم م-

 ؟ باشه  یزود نیبه ا-

  ریدادم و نوشتم:شب بخ یشکلک عصبان هی

 لجباز نق نقو  یخانم کوچولو ریشکلک خنده دادو نوشته بود:شب بخ هی

 شدم  داریمامان ب یوصبح  با صدا دمیخوب فکر کنم خواب یزهایکردم به چ یسع یحرصم گرفت ول یکم

 پاشو ماهان پشت در منتظره کتایپاشو -

 تو رختخوابم :اخه چرا؟؟؟ نشستم

  دتونیو بعد از اون خر نیریجواب رو بگ نیحالت خوبه؟ بر-

 باشه -

 بهش گفتم اومده داخل -

 ؟؟یچ-
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 االن تو اشپزخونه گرم صحبت بودن  ینداره ، با عل تیخوب ستهینا رونیب ادیگفتم ب ینشد داریتو که ب گهیاره د-

وپاهام درد داشت رفتم  زدمیلنگ م یانداختم سرم هنوز منگ خواب بودم کم یوشال دمیرو پوش مانتوم

  دیخند یکرد بلند نخنده ول ی..ماهان چشم هاش  به من خورد سعرونیب

  یوگفت:تو هنوز که انگار خواب دیهم خند یعل

 مامان؟؟ یزنی:چرا لنگ ممامان

 بسته شد  ششیماهان هم ن دیکال از سرم پر وابخ

 مامان پاهام خواب رفته  یچیه-

  یدیهم نخواب یلی:خوبه خیعل

 یپاچه شلوارم رو باال زدم وا ییرفتم سمت دستشو کنمیبدو برو زود باش واال خفه ات م گفتیبا چشم هاش م ماهان

ندارم عهع تو چه مرگت  شینه خدا غلط کردم کار یگیم یچ یشده بود خدا ازت نگذره ماهان ، وا یبانداژ خون یکم

  زدمیلنگ م یهنوز کم یول رونیرفتم ب ییاز دستشو کتا؟؟؟بعدیشده 

 خوردن؟؟ ییمامان .پاهات به جا ی:خوبمامان

 خواب رفته . شهینه مامان خوبم گفتم که خوب م-

 شبیمامان د یهههه حت دمیرم رو پوشومانتو وشلوا شهیرفتم  داخل اتاقم موهام رو باال بستم مثله هم عیوسر

به نفع من و ماهان که  الیخیحواس پرت شدن ها ب یلیشده بود واقعا خ ییبه شلوارم هم نکرد که پارچه ا یتوجه

 یکیرو دوست داشتم اون  نمیپاره شد چقدر شلوار نازن گهید خورهی، شلوارم خونشون مونده به دردم نم دنینفهم

  رونیکردم واز اتاق زدم ب شیراوا دمیرو پوش نمیشلوار ج

 ؟؟؟یبر ییخوای:بدونه صبحانه ممامان

  گهید میبر-

  زمیبخور عز یزیچ هی:تو برو ماهان

 ماهان جان؟؟؟ یخورد یزیزد:تو چ یلبخند  مامان
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  ستمیگرسنه ن خوامینه مامان  نم-

 ؟ نییخواینم یزیچ یچ یعنی،  نمیاشپزخونه بب دیبر دیزود باش شهیمگه م-

 من ، رو به مامان کفتم : یروبرو یسمت اشپزخونه ماهان نشست رو صندل رفتم

 بابا کجاست؟؟-

 کار داشت  رونیرفت ب-

 صبح؟؟؟ 8ساعت -

 به حسابش چک داشت  ختیریپول م دیاره با-

 صبحانه ات رو؟؟ یاهان مامان خودت خورد-

 نخورده  یعل یمن اره ول-

  ایب یعل-

 :باشه اومدم یعل

  خچالیو رفتم سمت  ستادمیا

 ؟؟؟ییچا ای یخوریم ریماهان ش-

  ریش-

  کتایو خامه  اری: کره عسل بمامان

 کیواسه خودم و ریش وانیل کی زیم یرو دمیو چ ختمیظروف ر یکه گفت رو همراه مربا هر کدوم رو تو ییزهایچ

  ختمیهم واسه ماهان ر وانیل

 ؟؟؟یخوریم یتو چ یعل-

 خورمیم ییمن چا-
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 باشه -

هم همراه شکالت  ریگذاشتم پن ییهم چا یماهان وواسه عل یرو گذاشتم جلو ریش ختمیر ییساز واسش چا ییچا زا

 نشستم  زیم یرو دمیصبحانه چ

 که الزم نبود  نهمهی:اخه اماهان

داشتم شکالت صبحانه ونان بخورم مامان رفت از  میرو تصم نتیببند اون دهن نازن یعنیبهش زدم  یلبخند  فقط

  رونیاشپزخونه ب

 کتا؟؟؟ینون  یرو یزنی:واسه من هم نوتال میعل

 باشه .-

بعد از اون لقمه گرفتم و به  دمینان کش یاز نان لواش رو دستم گرفتم وبا کاردک رو ییباتعجب نگاه کرد تکه ا ماهان

 یچ یعنینگاه ها  نیکوفتم شد ا کردیهمه اش نگاه م خوردیدادم واسه خودم هم گرفتم ماهان کره عسل م یعل

رو خوردم وبه  رمیش وانیرفع شد ل میکه گرسنگ یکم الیخیاخه؟؟؟مگه تاحاال شکالت صبحانه نخورده؟؟؟عجب ب

 ماهان چشم دوختم

 :تمام شد؟؟ماهان

 . دیخودش رو سر کش ریش وانیول

 اوهوم -

 . میپس بر-

  ستادمیا

 :مامان ماهان

  کنهیرو داره مرتب م یصداش از دور اومد فکر کنم اتاق عل مامان

 بله؟؟؟-

 از اتاق  رونیداخل سالن اومد ب میرفت
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 بله پسرم؟؟-

 ممنونم  یلی، خ میریم میما دار-

 نکردم به سالمت  یکار-

 واروم گفت فمیداخل ک اومد کنارم وکارت عابر بانک بابا رو گذاشت مامان

 ؟؟؟یرمزش رو که بلد-

 اره -

 باشه ؟ ریاز ما واسش بگ هیخودش خواست بخره به عنوان هد ایواسش مورد پسندت شد  یزیچ ایاگه کت وشلوار -

 باشه مامان -

 اسپرتم  یکفش ها دنیوشروع کردم به پوش رونیکفشش بود رفتم ب دنیراهرو در حال پوش یتو ماهان

 ها  کردنیم تتیبا شخص شتریاون کفش ها ب گمی:مماهان

 پاشنه بلندهام اشاره زد  وبه

 روزیکنه نه مثله د یباهاش احساس راحت پوشهیکه م یکفش دیادم با-

کردم خودش  زشونیتم یو با دستمال دمیپاهام اشاره زدم کال ماهان الل شد خودم هم ادامه ندادم کفشم رو پوش وبه

 بود  . دهیهم پوش

 م؟؟یبر-

  میپس واست میبر-

  کتای-

راه افتاد  میشد نیاز خونه و سوار ماش رونیب میرفت کشهینقشه واسم م هیگفت که گفتم حتما دوباره  ضیبا غ یجور

 دل وحوصله ام سر رفته بود  گهید خوندیراه باز همون اهنگ م یتو شگاهیسمت ازما

 ؟؟مثله مجسمه مثله مجسمه  هیچ نیا یبهتر ندار زیچ هیعهع -
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 خانم  کتای ییمجسمه ا هیکه مثله  گهیتورو م قایداره دق-

 رو از اون سمت کردم  صورتم

 فلش فقط دوتا اهنگ داره  نیرو بزن ، اخه ا شیکی اریاز تو داشبورد چندتا فلش هست درب-

 باال  دیابروم پر یتا هی

 فقط دوتا؟؟؟اخه چرا؟؟؟-

  گهیخوب د-

که  یبود رو به خاطر رنگش زدم داخل ، اهنگ خارج یمشک یفلش که رنگش صورت کیبهتره  یخفه بش یعنی

 بود خوند حالتم رو به شکل باال اوردن در اوردم  یچ دونمینم

 ماهان ییا قهیعت یلیها ، خ دهیگوش م یعق چ-

 اوردم  ودرش

  ستیظاهرش ن فیح-

 بود شیصد سال پ یمیقد یساده بود اهنگ ها یومینیرو زدم که الوم شیبعد دیخند

 ؟؟یدار غهیبه اسم صل یزیاصال تو چ-

 شروع به خوندن کرد که عاشقشم . یرو زدم اهنگ یبعد

 هر وقت که تو غروبم  -

 امیدن شهیم ینارنج

 شهیم ایس امیدن 

 خودم فقط باز  دست

 رو اشکه  مرهم
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 شهیهام م روگونه

 شهیم اهیس امیدن

 ــــکــهنــــیاز ا قبل

 چادر  شب وا بشه 

 تا  گــــــــــردمیم

 بشه دایام پ گمشده

 اون  دونمیم

  ادشهی صورتمو

 دلخورم  دونهیم

 ازش پرم بدجور

 اونم حتـــــــما

 منتظره  ییجا هی 

 نداشت  عادت

 خبر بره یب هوی

 حاله اونم 

 از من االن بدتره 

 درد اون رهیدرگ

 اخره یروزا 

  دمید ویهرک
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 دمیپرس

 نه ای دهیعشقه منو د 

 نه  ای دهیرس هیگر نین ا ایپا

 نه  ایاره بگو  هیشو تو  دایپ

 شمیم دلواپس

 شــــــــمیپ تو

 و دلم اشوبه یستین 

  مشتاشو

 کوبهیشب م وارید رو

 شــو  دایپ

 بگو خوبه حالت

 پناه من تنها

 به من بزن یحرف 

 پاهام  ریرو ز ایدن

 کنمینم داتیباز پ گردمویم

  ویتو خوب گمیم

 کنمیرسوات نم باز

 کنمینم داتیپ

  کردمیم فکر
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 یخودم هیشب تو

 اما هر وقت 

 یقدم هی رسمیم 

  یرفت زودتر

 یکردم عاشقم فکر

 فکرا اشتباس نیا

 تو کجاست یچشما

 اونجور یچیه

 نبود کردمیکه فکر م 

 شد جاپات  پاک

 زود  یلیچشمم خ جلو

 یدور نقدریا

 حقه عشقه مون نبود 

 حواس یب مغرور

 تو کجاست یچشما 

 دمید ویهرک

  دمیپرس 

 نه ای دهیمنو د عشقه

 نه  ای دهیرس هیگر نین ا ایپا
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 نه ایاره بگو به من  هیشو تو  دایپ

 شمیم دلواپس

 شمیپ تو

 و دلم اشوبه یستین 

 مشتاشو

 کوبهیشب م واریرو د 

 شو  دایپ

 بگو خوبه حالت

 پناه من  تنها

 به من بزن یحرف

 "ینارنج-پازل باند"

 خنده . ریزد ز ماهان

 ؟؟؟یخونیکه باهاش م یعاشق-

 به توچه؟؟؟-

 ؟؟یگفت:نکنه عاشق یدستم درد نکنه وجد-

 اره عاشقم عاشق -

  ابونیاش کنم زد رو ترمز وزد کنار خ ونهید خواستیم دلم

 ؟؟؟یپس چرا از اولش نگفت-
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 ییعالمه جدا هیمن وعشقم رو  نیب یتو دار نمونهیب یوابستگ یلیخب عشقه من با همه عشق ها فرق داره خ-

  یندازیم

  میزنیرو بهم م مونیخوب ، خوب نامزد-

 ؟؟یناراحتش کن ییخوایم-

 شناسه؟؟؟یمگه من رو م-

 ؟؟یپس چ-

 شناسمش؟؟؟یم ه؟؟؟منیاون ک کتای-

 چرا؟؟؟ دونمینم یبهش توجه کن ییخواینم یول شیشناسیهم خوب م یلیخ-

 ه؟؟؟یاون ک-

 شده بود  بایغر بایجور عج هی حالتش

 بهت گفتم؟؟؟ کتای هیک-

 . دهیشدم دستاش رو دور بازوم انداخته وداره به شدت فشار م متوجه

 ولم کن -

  هیک ؟؟اونیعاشق یوقت تیبه زندگ یچرا گند زد-

 دستم رو ول کن تا بگم -

 ه؟؟؟ی:بگو کدیدندون غر ریز از

 کردم خونسرد باشم  یسع

چند روز از  نیکه تو ا ییتو ، تو یول پرستمشیکه عاشقانه م هیکس نمشیبیکه نم هیقه خاصه کسعش هیعشقم -

 یلیکردم خ دایپ ریعاشقشم من اون رو د یلی.اون هم بدجور ، من خ یکنیمن رو ازش دور م یدار یحدت گذشت

.اگه تو  یریتوجه من رو از خدا بگ نکن یسع یبهش توجه کن ییخوایاگه نم یکنیاز من دورش م یواالن تو دار رید
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 داشیچون من ساده پ یورو کن ریمن رو ز یاعتقادات وباور ها یتونینم ستین غمبریبه اسم خدا پ یزیچ تیزندگ

 گهیکس د چیحاال هم نه باتو نه با ه دمیاون رو د دمیکش یکه سخت یوقت دمیچش ییکه خوب تنها ینکردم وقت

 بکش  وحاال هم دستت ر کنمیعوضش نم

 پسره باز؟؟ نیشد ا یشد چ رهیخ ییهاش اروم شل شد از دستم و به نقطه ا دست

ندارم.عشق اول و اخرم خداس  یکه  ، من مجال عشق باز یشناسیتو که خانواده من رو م یپسِر درست حساب نیبب-

 و بزرگ شدم   دمید نجوریا یعنی

 گفت: اروم

 گه؟؟؟ید یهمش رو راست گفت-

، داشته  ستیخبرها ن نیخونه حاج احمد از ا یحتما دوست پسر دارم؟؟؟نه مشت ی؟؟؟گفتیشد ؟؟خلیپس چ-

واسه خانواده ما ساخته نشده  یعشق باز یبهتره اصال فکرش رو هم نکن شهیبه ضررت تموم م زیهم همه چ یباش

  شهیادم بدبخت م نهیواسه هم

رو  نیرو بهش لو ندادم ماش زیخون گرفتم تا همه چخفه  عیگفتم سر یچ دیاونقدر منگ زده بود که نفهم خداروشکر

 روشن کرد و راه افتاد .

 هیحداقل  ای یخوندیکه اونجور با حسرت م یداشت ای یدار یزیچ یعاشقم فکر کردم دوست پسر یگفت یوقت-

 عشق .

-  .. 

 به هکر بانک کرد  لیبودم که من رو تبد یعوض هیکردم چون تو مرامم نبود دروغ بگم وبهش بگم عاشق  سکوت

  یزدیخوبه ، قشنگ در مورد خدات حرف م-

 تو  یخدا واسه همه هست حت نیا-

  ستین-

 هست -
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  ستین گمیکه م دونمیم یزیچ هی-

 کفر نگو  هست -

  ستین-

 به اوضاع وحسم رفت  یگوش بدم تر زد خواستمیاهنگ م هیعهع توروحت -

 انداختم  نییشدم سرم رو پا یاز حد باهاش خودمون شیخنده قرمز شده بود ب از

  رهیابرو خودته که م یحرف بزن نجوریا هیجلو بق-

 ؟؟؟ هیحرف خوادیدلم م-

 نه حرف که نه -

 صاحبت  یفلش ب نیتو ا یدار یچ نمیبینگو تا ب یچیپس ه-

 باال  دیابروش پر یتا هی

 باشه  ادتی یفرستیوم یکنیتو هر جمله ات دوسه تا فوحش واسه من قنداق م-

 عجب .-

 عجب به تو -

  یاهنگش رو دوست نداشتم رپ بود باز زدم بعد یوبعد یبعد زدم

 منم عاشق تو یخیچقدر تو  -

 به دلم دلتو برسون

 دستم گذاشت  یخواستم عوض کنم اهنگ رو که دستش رو رو 

 ؟ نیبخونه هم شهیگفت:م اروم

 خودتو برسون
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 برام نهیریوقتا ش یگاه دروغ

 برام نهیا یزندگ همه

 امیکوتاه نم خوامیم نویهم منم

 دروغه قشنگه چشات هی

 بگم به چشات یبگو چ تو

 پامو پس بکشم  یچجور

 نفس بکشم شهیم مگه

 رنگه غروبه چشات چرا

 خوبه چشات ینجوریا چقدر

 عاشقمه یزلزله تو تنمه چشات انگار تبه

 هیزدم  یزیسرم رو از اونطرف کردم و  لبخند ر قیعم یلیخ ی.با ترس به چشم هاش نگاه کردم نگاهم کرد ول   

 اهنگ عاشقانه . نیجورم شده بود با ا

 یحاله عمر من دمتیبار د هی

 یزنیچشات چرا حرف م با

 یدل بکن ینر

 ما یایته دن شهیم یبرام به خدا چ ذارینم حواس

 باز هم تو با اون چشات یگیم یدار یچ

 دروغه قشنگه چشات هی

 بگم به چشات یبگو چ تو
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 پامو پس بکشم  یچجور

 نفس بکشم شهیم مگه

 رنگه غروبه چشات چرا

 خوبه چشات ینجوریا چقدر

 عاشقمه یزلزله تو تنمه چشات انگار تبه

 "چشمات-احمدوند یمهد"

 هول شده بود . یمن کم ههیفکر کنم اون هم شب ریرو برد رو خاموش کردن پل دستش

 ن؟؟؟یتال رو با نان لواش خوردچرا شما نو یاهنگ ، راست الیخیب-

 زود خودم رو جمع کردم  یصابقه زد خودم هم خنده ام گرفت ول یب ییا وقهقه

 به توچه؟؟؟ نکهیفضا ، دوما ا یتو فرستتیداره که م ییمزه ا هی نکهیاوال ا-

 داره؟؟؟ ییچه مزه ا-

بار واست درست  هیطعمش  شهیباحال م یلینمکم داره خ یکم هینون لواش کاغذ نیا یخب ول هیجور هینون تست -

 فضا  یریحتما بخور م کنمیم

 زد . یزدم چشمک یواسش درست کنم عمرا چه حرف من؟؟؟من

  دهیم ییچه مزه ا نمیواسم بب یپس حتما منتظرم که درست کن-

 خودت درست کن و بخور  یدیبهت گفتم که د یعنی کنمیگفتم درست م یمن ک-

  یبار صبحانه نوتال ونان لواش بد هیبهم  دیبعد از عقد با کنمیخودم واست درست م ینه نشد گفت-

 به من چه؟؟؟-

 ؟؟؟یزنیم رشیعهع ز یخودت گفت-
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 گفتم؟؟؟ یمن ک-

  یحاال گفت نیحد بابا ؟! هم نیتا ا یحاشا بلنده ول وارید دمیشن-

 باشه  یاوفففف حاال که اصرار دار-

  یکنیدرست م یقع خودت با ذوق گفتاونمو کتایحاال شد ، بعدشم -

 من غلط کنم -

  یکرد زیعز یکرد-

  دیخندیم وبلند

 رو ببند شتر . شتین-

  دیخند بازهم

 واسه شوهرت؟؟؟ یدرست کن یبلد گهید یچ-

 هنرم من عمرا واسه تو غذا درست کنم  یهنره ب یب یچیشوهر ههه ه-

  یکنیدرست م-

 . کنمینم-

  یکنیم-

  مینیبیم-

  مینیبیم-

گفته  نایبه ت نیهم کردمیم هیگر یفقط کم دیکنم امروز ، با تشیاذ یداشتم کم میتصم نگیرو برد داخل پارک نیماش

کردم و  یسالم احوالپرس نایبا ت دنیورامبد هم همون موقع رس نایواون هم به رامبد گفته بود ؛ ت هیبودم نقشه ام چ

از من رو به  یعنی دادنیبه زوجش م قایرو دق یاز هرکس بدنکه قرار بود جواب رو  ییسمته جا میبا هم رفت یهمگ

تا قرمز  رمیکردم نفسم رو بگ یمحوطه بازش کردم ، سع یتو میورفت میماهان واز ماهان رو به من جواب ها رو گرفت



 مثل مجسمه

137 
 

ود اشک هام شروع به جواب مثبت ب رهیام بگ هیبشم صورتم رو کج کردم گوشه ها چشمم رو اونقدر فشردم تا گر

 ختن کرد یر

مثال زبونم الل زبونم الل  ای شمی، بر عکس شد از خنده در درونم دارم منفجر م افتمیب امیبدبخت ادی دیخوبه حاال با

 یکرد رو ختنیاشک هام شروع به ر عیسر کتایبود  یچه فکر نیا شهیبابا رو از دست دادم نه  نم ایفکر کنم مامان 

 حساس بودم  یلیبابا ومامان خ

  یماهان چرا بهم نگفت یشعوریب یلیگفتم:خ بلند

 ..کردمیم هینگاهم کرد همونجور گر گنگ

 شده؟؟؟یگفت:چ گنگ

 زم؟؟؟یعز شدهیهم اومد داخل کادر:چ نایت

 نوشته  نجایکه ا فیح یریکه قراره بم فیح ینامرد یلیماهان خ یشعوریب یلیخ-

  هیگر ریزدم ز وبلند

 تو؟؟؟ یگیم ی:چماهان

 نینبود دستم رو گذاشتم رو ماش یاز اشک خبر گهید نگیسمت پارک دمیکه دو رهیبرگه رو از دستم بگ خواستیوم

  زدیبهم نفس نفس م دیرس دمیپاهاش رو شن یصدا دمیخندیسقف بلند م یوسرم رو رو

  شده؟؟؟لطفایچ کتای-

  یچیه-

 صداش گرفته شد  کنمیم هیکرد هنوز دارم گر فکر

خودم  یواسه همه بهتره حت رمیبم شهیهم کردمیفکرش رو م تیخواستگار ومدمیواال نم هیچ دونمیبخدا من نم-

 چقدر وقت دارم  نمیرو بده بب شیزنده باشم حاال اون ازما خوادیم بیاالن دلم عج یول

 اومد  یخنده نفسم باال نم از

 چقدر وقت مونده  نمیحاال بده اون رو بب یممنونم که کنارم بود یلیمدت خ نیتو ا کتایمتاسفم -
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  هیبق یپچ پچ ها یرامبد اومد وصدا یصدا

 . یخوشبختش کن شهیم گهیسال د 120 شاهللیکه تا اخر عمرت که ا ی:داداش اونقدر وقت داررامبد

 یو رورامبد دستش ر دمیاز اشک داشت ، نگاه کردم خند ییماهان که حاله ا یو برگشتم تو چشم ها ستادمیا صاف

 شونه ماهان گذاشت 

  گهیخانم هاس د لهیح نمیداداش ا-

  کردیمبهوت نگاهم م همونجور

 بود  یدادان شوخ-

از اشک تو چشمم جمع شد از پشت همون حاله اشک  ییحس کردم پوست صورتم سوخت حاال واقعا حاله ا کدفعهی

 تار . یرینگاهش کردم با تصو

پولم کرد انگشت  هیسکه  کردنیکه نگاهم م یجا خورد جلو اون جمع یبرامبد هم حسا دمیرو شن نایت نیه یصدا

 سمتم گرفت: دیاشاره اش رو با تهد

 من من عاشقت شدم . یول دونمینم یثابت کن هیبه بق یخواستیرو م یچ ییپررو یلیخ یمغرور یلیتو تو خ-

 :گفتیم یاز طرف یول فشردیجا خوردم استخون هام رو م یل کرد حساب-غ-من رو ب کدفعهی.

 باهات باشم؟؟؟ تونمینم گهیکه فکر کنم د یکرد نکارویچرا ا-

 . گهیشد د یشده بود؟؟؟کار من هم درست نبود ول یروان

 نشنوه گفت:واست متاسفم . یکه کس یدر گوشم جور اروم

 عیمن رو ضا یپاکش کردم به چه حق دیدور شد سرش رو با نشونه تاسف تکون داد .اشکم چک وازم

 دم؟یرد؟؟؟؟عاشقمه؟درست شنک

  میدیرو فهم زیبسه حاال که همه چ گهیوگفت:خب د دیخند نایت

 عطر نحضشو وصداش رو تحمل کنم  یبو هیثان هی خواستیدلم نم نایسمته ت رفتم
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 دوست داره  یلیمعلومه خ چارهیگناه داشت ب یول نجوریشدها تو اونجور اون هم ا یزی:چه چنایت

 خوب منم دوسش دارم -

  نییا وونهیشماها د-

  گهیاره د-

 د؟؟؟یخر نیبر نییخوایم-

 ن؟؟؟ییایاهوم شما نم-

 گلم  نمتیبیخونه پس روز جمعه م مینه ما کار دار-

  نمتیبیباشه م-

نزد ، رفت سمت مرکز شهر  ینزدم اون هم حرف یاون هم نشست باهاش حرف نیدور شدن ، رفتم داخل ماش وازمون

که اقا  یدار وندار بابا رو بدم واسه کت و شلوار دیگرفته؟؟؟با شیشوخ ؟؟؟یاونجا واسه چ "..." یرکز تجارو م

ها سرسام اور باال بودن  متیق کیپاساژ شماره  لداخ میواقعا ؛ پارک کرد رفت هییجنبه ا یبخره عجب ادم ب خوادیم

 خوشگل ومارک زیوهمه چ

 انتخاب کن . ییخوایم ی:هرچماهان

 موقع الل شدن  هیدر اومد .فکر کردم  ایبعض یاهان چه عجب صدا-

  لدایزدم به  پامیرو در اوردم  لمیرفت موبا ییا چهیحرص دندون قر از

داخل کارت  یکن چکار کنم حاال؟  پول چقدر دیخر گهیاستار م پریها میبه مامان بگو همراه ماهان رفت یابج-

 هست؟؟؟

 . نگیگذشت د یکم

 از کردم اومد ب امیپ

 بخر  تو که شوهرت پولداره . یدوسدار یهرچ وونهیخوب د-
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 یسرم رو باز بردم داخل گوش رفتمیهدف کنار ماهان راه م یخواهر ما هم از مرحله پرته ها ، ب نیا

 . یتوف تو ذات فقر واختالف طبقات یا رمیبگ هیمامان گفته واسش کت وشلوار هد گمی؟؟؟میاحمق شد-

 . پرسمیاهان االن م-

 . میو بر میرو بخر یکه دوسدار ییزهایکن گفتم چ یباز جیمس نجای:نگفتم ادیغر ماهان

 اومد  امیرفتم صورتش رو از اون طرف کرد پ ییچشم غره ا بهش

 واسش  یدید یزیبخر اگه چ ستین ییچاره ا گهیداخل کارت هست مامان م ونیلیم 7-

 باشه -

کنم اخه دختر تو  یخال دیالدنگ حاال حساب بابا رو با نیم که بخاطر افوحش ولعنت به خودم فرستاد یکل تودلم

 نجوریبگذاره تو کاسه ات که ا خورهیبهت نم شیچیبچه پولدار که ه هی ینونت کم بود ابت کم بود از خدا خواست

 ؟؟؟؟یخر تو گل بمون ههیشب

 رو  نی:گفتم مغازه ها رو نگاه کن نه زمماهان

 رو نروم بود  گهید

 ها  کنمیصاف وصوفت م زنمیماهان رو مخم نرو م-

 بلند گفت: یصدا با

  یسیعددش ن-

 جهت مخالفش رفتم . از

 کجا؟؟؟ یییهووووو-

 :برگشتم

  تیبه اصطالح با شخص یاقا گنیم ونیرو به ح یییهووووو-

 موقع سه تا دختر از کنارم رد شدن  همون
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 ؟ هیانگار ک خونهیملوسه م یشیاون پ داره واسه یچه رجز هیدهات نینیبب ششششی:اشونیکی

 ست؟؟؟یپدرم هستش.ماهان افشار ن ریپسر مد نیاز دختر ها:بچه ها فکر کنم ا گهید یکی

 سرش افتاده بود: یسرش نبود و از رو یداشت واصال شال رو یبلند یکه موها گهید یکی

 هستم  یافشار منش نیدختر ها خودشه من کارخونه مب-

  انیاصال به هم نم ختهیر یب ه؟؟چقدریدختره ک نی:پس اهیدختر اول همون

 یرو ختیریکدمشون گوش بدم دونه دونه اشک هام م چیه یبه صدا خواستمیراه افتادم نم ختیهام ر اشک

 پسرجوون بود  هینفر سرم رو بلند کردم  هیخوردم به  کدفعهی رفتمیکف سالن وراه م یها کیسرام

 اقا  دیببخش-

ماهان از  یکمکش نکردم صدا یو به راهم ادامه دادم حت ستادمیا نیبود زم ختهیکه دستش بود ر ییزهایچ تموم

 با من لج نکن . کتایپشت سرم اومد:

همه  انیپا خواستیبودن که به من بگن چجورم؟؟؟دلم م یاون دخترها اصال ک نمیبب خواستمیبشنوم نم خواستمینم

اختالفات  نهمهیسقف باشم با وجود ا هی ریکه ثروتمنده ز یبا ادم تونمینمرو بگم و کات بشه من باختم ، نه من  زیچ

  دیدستم رو کش تاز پش یکی کدفعهیشدن به هق هق  لیتبد ختنیریاشک هام م

  نمیصبر کن بب-

اغوشش  ی،  پرت شدم تو ستمین اسیکه من باهاش قابل ق یلجبازش بود خودشه ماهان افشار ،بچه پولدار یصدا

 االن باعث شد توسط اون سه  تا مارمولک خورد بشم  نیداشتم هم یخینفرت تار هیازش جدا شدم ، ازش  عیسر

  کردیگنگ نگاهم م رونیب دمیاز دستش کش عیرو سر دستم

  دیکتا؟؟؟؟ببخشیگفتم  یبد زیمن چ-

-    .... 

 ازم؟؟؟ یدلخور شد نقدری؟؟؟ایکنیم هیگر یچرا دار-

 بود  یادیحلقه هم که با الماس روش کار شده بود واسه من ز نیههه ارفت به سمته حلقه ه نگاهم
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-   .... 

 ؟؟؟یبا تو هستم ها چرا ناراحت کتای-

من کجا واون کجا دستم رفت سمت حلقه درش  گفتنیکه زده بود اون دخترها راست م یپینگاه کردم به ت بهش

 اوردم دست ماهان رو گرفتم 

  تونمینم گهیمن د دیافشار من باختم شما برد یاقا-

 برم که دستم رو محکم گرفت اروم گفت: وخواستم

 گه؟؟؟یحاال د-

-    .. 

 ؟؟؟یبر ادیاصال دلت م ای یبر یتونیحاال؟؟؟مگه م یبر ییخوایکجا م یگرفت میتصم ریچقدر د-

 شد  دایاز اشک پ یشده بودم بهش نگاه کردم دستم رو محکمتر فشرد تو چشم هاش رد الل

  دونمیرو خوب م زیچ هی یول دونمیرو نم یشد نجوریکه ا کدفعهیشد  ی، چ ؟؟؟عمرایمن بگذارم بر-

 رو اروم باز کرد که مشت شده بود حلقه رو کرد داخل انگشتم  دستم

 میبر ای.حاال هم ب یاریدرش ب یوقت حق ندار چیوقت ه چیه ادیوقت از دستت در نم چیحلقه ه نیا نکهیا-

 . میرو کن دمونیخر

بود  بایز یلیرنگ که خ یسرخاب یمن رو و بهم  لباس دیپهنش گرفت وهمراه خودش کش یدست ها نیرو ب ودستم

 وحالت پرنسس ها رو داشت نشون داد 

  ادیم یلیبهت خ یرنگ صورت دمیخوبه؟؟؟د دمشیرو پسند نیمن ا-

نگاهم  کنهیباز؟؟؟چکار داره م شدیکردم چبودم نگاه تو چشم هاش  دهیرو پوش یرنگ نیاونروز افتادم که تاپ هم ادی

 هیکه واسم  یزیحسرتش رو داشتم چ شهیکه هم یزیرفت سمت دست هامون ، که محکم دستم رو گرفته بود چ

 ارزو بود 

 ش؟؟؟یداخل بپوش میبر-
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  میباشه بر-

 رو بست  پیاقا فروشنده بودن خانم اومد ز کیخانم و کی دمشیداخل و پوش رفتم

 گه؟؟؟ید یعروس یخوشگل شد یلیخ-

 زد  یولبخند

 بله -

 چه ماه شده خانومش نهیبب ادیبگذار اقاتون رو صدا کنم ب-

  رونیبگم نه که رفت ب خواستم

 لباس خانمتون رو   نینیشما هم بب نییایاقا ، اقا ب-

 زد  یبراندازم کرد لبخند پررنگ نییاز باال تا پا کباریاومد داخل  ماهان

 شهیچطور م مینیبپوشه بب ارمیجفت صندل رنگ لباسش ب هیل تا من داخ  نییایب-

 اومد تو لبخندش پررنگتر شد  ماهان

  ادیم یلیمن که گفتم بهت خ-

 سانت باهام فاصله داشت  5 اندازه

  کتای-

 ول کرد دستم رو خانم اومد داخل  عیبگه که دو تقه به در خورد سر یزیرو گرفت خواست چ ودستم

 چجوره  نمیبپوش بب زمیعز-

  دمیکشیها رو ماهان گرفت زانو زد روبروم دامن رو کنار زد خجالت م صندل

 خانم  کتای کنیپاهاتم که کوچ-

  دمیرو هم پوش یکیبزرگ بودن اون  یلیها واسم خ صندل
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 نداره   ازیعمل ن هییدرالیپاها خانمت سن-

 زد . ینیدلنش ولبخند

  ینیرو بب رشیخ یدار ییبایکال خانم ز-

 کم داشت  یلیهنوز از ماهان خ یبلندتر شده بود  ول یقدم کم حاال

  نییایماشاهلل چقدر به هم م-

 :ممنونم خانم ماهان

  میتا حسابش کن اریبه من گفت:خب درش ب رو

 باز کنه واسم؟؟؟ یلباس رو حاال ک  پینگاه به ماهان کردم ز رونیفروشنده رفته بود ب خانوم

 رو باز کنه  پیز ادیخانمه کجا رفت؟؟؟بهش بگو ب نیا-

   نییایب شهی:خانم مماهان

 ه؟؟؟یبنده مشکل یدستم به مشتر زمیعز-

 :نه حل شد ماهان

شد  دایخالدونم پ هایتا ف یوا نییپا دیرو کش پیدور تاب داد ز کیبگم من رو  یزیاومد داخل تا اومدم چ وخودش

هزارتا  رونیانداخت ورفت ب ریجورم شد سرش رو ز هیست ماهان به کمرم که خورد بود د نهیپرو هم ا نیدور تا دور ا

داشته ، خوب شد نبودم واال  ینجوم متیق هیحتما  ودپولش رو حساب کرده ب رونیفوحش رو به خودم دادم رفتم ب

  دمیکشیخجالت م یکل

 م؟؟؟ی:برماهان

  نیخوشبخت بش شاهللی:اخانم

 ممنون -

 رنگ بود توجهم رو جلب کرد.. یاش زرشک قهیمخمل که  یمشک یهمون مغازه کت وشلوار یروبرو رونیب میورفت
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 که دستم بود یکرد با مبلغ شیکار هی شهیبود خوبه م میون ونیلیم 5 متشیجلو ق رفتم

 ماهان چطوره؟؟؟-

 ؟؟یقشنگه واسه چ یلیخ-

 واست بخرم  خوامیها م یگینه نم نیبب-

 که من خودم دارم  ستشین زاین زهایچ نیزد وگفت:ا یلبخند

 ناراحت بشم؟؟؟ ییخوایم-

 باشه -

 نکهیگذشت پسره هم رفت داخل واسه ا یربع کیداخل مغازه به اقاهه گفت وواسش اورد رفت داخل پرو  میورفت

 یفروشندهه ، مغازه شون کفش هم داشت ست همون بهش داد وقت رونیسردست رو بهش بده اومد ب یدکمه ها

مغازه نگاه دخترها به ماهان بود  لپسر اومدن داخ هیسه تا دختر و دینگاهش کردم برق چهار وپنج فاز از سرم پر

 زد: یماهان  لبخند

 ات حرف نداره  غهیخانوم کوچولو صل-

بود رو  دهیکه واسم خر یاش خراب بود باکس لباس قهیزد  یکرد دور فیگفت ذوق مرگ شدم ازم تعر یشیا دختره

 گذاشتم  زیم یرو

  ایماهان ب-

 اش رو صاف کردم.. قهیبهش  دیرس یدست هام به سخت ستادمیجلو رو نوک پنجه پاهام ا اومد

 حاال شد -

 زد  یبهش زدم لبخند یپررنگ ولبخند

 ن؟؟ییخوایفروشنده:کروات نم پسر

 بود توجهم رو جلب کرد  یمخمل زرشک کطرفشیو یطرفش مشک کیجلو و کروات که  رفتم
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  نیبد شهیرو م نیا-

درست کردم واسش در گوشم  کردنیاش رو باال اورد دخترها همش نگاه م قهیکروات رو بلد بودم ماهان  انداختن

 گفت:

 ها . یشیمهربون م یلیخ یاریرو درب هیلج بق ییخوایم یوقت-

 زدم  یبدجنس لبخند

  گهید نمیمن ا-

شد پول  ییبا کروات ودکمه سردستش شش تا شهیم کنم پررو فیازش تعر ادیگفتم ز ومدیبهش م یلیخ دیخند

  رونیب میورفت میدیها خر رهیگفتم ابروم م شششیاخ مونهیکفشش هم م

 پدرت  ای ینبود که پولش رو تو بد یازین نی:ببماهان

 چپ نگاه کردم  بهش

 لطفا -

 باشه -

  میواسه من گرفت یشیولوازم ارا یزیخورده ر یوکم میرفت

  گذارهیم ونیواسه عقد با پدرت در م کتایرو گفت  یبهم موضوع شبیبابا د-

 ؟؟؟یچ-

 بهتره  یبعدا بدون-

 نه بگو -

 ..مونهیجلو افتاد هفته بعد از عقد رامبد عروس مونیعروس-

  ختیباال دلم ر دیابروم پر یتا هی

 چرا؟؟؟-
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  میکن یو زودتر عروس میریبابا گفت بهتره تو محرم وصفر نگ-

  گهید خوادیز من نظر نما نجایا یکس-

 روز؟؟ ستیب ایداره ده روز  یچه فرق زمیعز-

 مهربون شده بود چه خبره؟؟؟ چه

 فرق داره -

 خوب  یچه فرق-

  دونمینم-

 . گهیبهتره د ینجوریا الیخیب نیبب-

 تو خونه ات . امیب یزود نیبه ا خوامیبهتره من نم یچ-

 ها  خورهیداره؟؟؟بهم بر م یمگه خونه ام مشکل-

 هنوز نتونستم درک کنم از خانواده ام قراره دور بشم.. یول ستین شیزینه چ -

 برو خونتون کنار خانواده ات  یبعد از اون هرچقدر خواست رمیگینم یرادیمن که ا الیخیب-

 نداشتم که بگم  یزینگفتم چ یزیچ

تا  میکنیرو امروز تمام م دهامونینه خرخونمون رو از اول طرح بز ادیب خوادیاز فردا طراح دکور گرفتم  م یراست-

 اطی، مامانم هم به خ مشینیهم بچ غهیتا با سل یباش دی.تو هم با زهیریمدت بهم م نی؛ خونه ام تو ا میفردا ازاد باش

 گفته فردا عصر نوبت زده واسه  لباس عروست 

 ؟؟یچ-

  رفتیم شیزود پ زیهمه چ چقدر

 رو بپوش البته اه از نظرت مشکل نداره میلباسه که گرفت نیاخر هفته هم-

 خوبه  نینه هم-
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استرس گرفته  هیبه چ یچ دمیها رو نفهم دیخر هیرفت بق شیپ عیسر نقدریا زیهمه چ نکهیدلم گرفت از ا یلیخ

ظهر بود ماهان رفت سمته خونه  1ساعت  افتهیقراره ب یاتفاق هیسرعت اخه؟ مطمئن بودم  نیبه ا زیبودم چرا همه چ

 اش .

 خونه ات چرا؟؟؟-

هام رو هم  لهیانجام بدم وس دیکارخونه رو با یحوصله رستوران رو ندارم کارها میدیسفارش م یزیچ هیهمونجا -

  یتو جمع وجور کردنشون کمکم کن دیمدت خونه بابا با نیببرم تو ا دیبا

 باشه -

من رو دق مرگم  خوادیم ای ونهید ایپسره عاقله  نیا ستیمعلوم ن کتای الیخیژ افتادم .بپاسا ادیخورد به حلقه  چشمم

  میدیکنه رس

رو بلد  نگیوپارک نمنیواشپزخونه ونش ییخونه اتاق ماهان ودستشو نیفقط از ا نییرفتم پا نگیداخل پارک رفت

 که تو راهرو سمت راست بود یبود ماهان رفت سمت اتاق یبود خونه قشنگ یبودم قشنگ به همه جا نگاه کردم عال

 داخل  ایاتاق کارمه ب نجایا-

 واریروبروش وچندتا تابلو به د یبزرگ ودوتا صندل زیم کیقفسه کتاب و یبود با کل یرو نشونم داد اتاق مرتب واتاق

 تابلو ها  یرو دمیبرم شلوار مهتاب رو بشورم وبهش بدم دست کش دیتابلو ها نظرم رو جلب کرد با

 چقدر قشنگه سبکه رونسانس -

 زد  یکنارم چشم هاش برق اومد

 کتا؟؟؟ی یمگه نقاش-

 خوندم دوسه بار رتبه اوردم  کیگراف-

 ه؟؟؟یچ التتیتحص یجدا؟؟؟راست-

 پلم؟؟؟ید-

 ؟؟؟یچرا ادامه نداد-
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-   .. 

 بهش بگم؟؟؟ تونستمیم یچ

  کتای-

  کنمیدرست م یزیچ هیخودم  یغذا سفارش بد خوادینم نیبب-

 مدت کم ؟من گرسنه ام  نیاخه تو ا-

 ؟؟؟یمرغ دار کنمیزود درست م-

 اره هست -

 ؟؟؟یموافق یبا کنتاک-

 زد:اره دوست دارم  یلبخند

 پس من رفتم -

 گفت: اروم

 از جواب دادن به سوالم؟؟؟ یباز تفره رفت-

مرتب کردم اشپزخونه رو و مرغهارو داخل سس قرار دادم  یرو به کوچه معروف زدم رفتم داخل اشپزخونه کم خودم

که چند روز  کهیاون ک یوا دمیهمه جا رو سرک کش خچالیهمون مدت ساالد فصل درست کردم رفتم سراغ  یتو

که مرغ  یهم داره شروع کردم تو مدت زیدرست کنم حاال وقتشه  همه چ خواستمینشون داد رو م ونیتو تلوز شیپ

با مانتو وشال کار کردن برام  ومدین رونیماهان هم از اتاقش خدارو شکر ب کیدرست کردن مواد کسس بود به  یتو

فر گذاشتمش نوبت مرغ ها بود به تخم مرغ وزعفران  یتموم شد تو کینبود مواد ک ییچاره ا یسخت بود ول یلیخ

 وبعد روغن وجلز .... یاغشته شون کردم و بعد از اون هم ارد سخار

نفره بود  12 یغذا خور هیسالن که  یتو زیم یدر اوردم رو شمیداشت رو به اتمام بود واخر یت بخشلذ یصدا چه

 من ساخته شده  یبرا نجای؛ خوبه ، ا  دمیکش یدستمال

 چهارگوش ساده رو انتخابشون کردم.. یها بشقاب ها نتیسراغ کاب رفتم
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 یچه قشنگ شدش کم ختمیر ییا رهیسس تند رو دورش به صورت دا یچند تکه مرغ کم ختمیساالد ر یکم

که ازدست نره ماهان همون  ویماکروو یهم پخته شده بود شکالت رو گذاشتم تو کیشکالت وکره ذوب کردم ک

  رونیموقع از اتاقش اومد ب

 مخم ارور داد  گهیکه د یغذا راه انداخت یبو نقدریا-

 زد  یهاش  به بشقاب ها خورد برق چشم

 . یچه کرد یوا-

 ناخنک بزنه زدم رو دستش  خواست

  فنیعهع .دست هات کث-

 کرد وگفت: یمصلحت یاخم

 من گرسنه ام .-

 زود  ایخودت رو لوس نکن دستت رو بشور و ب شهینم-

 چاقو گرفتم سمتش . وبا

 ؟؟؟یواسه غذا من رو بکش ییخوایدستم درد نکنه م-

  اینه برو دستاتو بشور وب-

 باشه -

رو  زیخونه اش عوض کرده بود م یتو یراهرو و اومد  لباس هاش رو هم با  لباس ها یتو ییسمته دستشو ورفت

 بودم غذا رو خورد  دهیچ

 هم خوشمزه نبودا . نقدرهایا-

 که گفتم  زیخواست بلند بشه از سر م دمیخند فقط

 عهع صبر کن تموم نشده که -
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 بود نگاه کرد  یبشاقبش که خال به

 مرغم بخورم؟؟؟خخخ یاستخون ها ینکنه توقع دار نمیبینم یزیچ گهیمن که د-

 نه .-

 ؟؟یپس چ-

 صبر کن -

 یوگذاشتم روبرو زیو رفتم سمت م ختمیتکه ها ر یشکالت رو یرو در اوردم تکه کردم کم کیاشپزخونه ک ورفتم

 ماهان  

 بود . زیواقعا سوپرا گهید یکی نیاوه اوه ا-

 رو خورد  شیکمزد  یپررنگ ولبخند

 خوشمزه اس دستت واقعا درد نکنه  یلیخ-

 نکردم  یممنونم کار یلیخ-

 ب هام نشست تمامش رو خورد -رو  ل یبخش تیرضا ولبخند

 شدم  نیغذا ودسر خوردم سنگ نهمهیا یحاال حس کار کردن رو ازم گرفت ایب-

  نمیتنبل نباش پاشو بب-

 سمت اشپزخونه  فیکث یبا بشقاب ها ورفتم

 تو کجا؟؟-

  امیکنم وب زشیاشپزخونه رو تم-

 باشه -
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ساز رو روشن کردم  ییخسته شده بودم چا یلیگذاشتم خ ییطرفشو نیماش یجمع وجور کردم وظروف رو تو یکم

که اونجا بود و دستم گرفتم و راه افتادم سمت اتاق کار ماهان غرق  یخوش رنگ یداخل کاپ ها ختمیر ییودوتا چا

 زد  یکاپ رو اروم سرش رو باال اورد ولبخند زیم یکاغذ ها رو یذها گذاشتم جلوکاغ نیشده بود ب

 کارهام تمومه . گهینبود د ازیممنونم ن-

 از تنت  رفع شه  یبخور خستگ-

  اوردمیواسه ماهان قند ن خورمیافتاد خودم تلخ م ادمی هویرو دستش گرفت و مزه کرد  ییزد چا یپهن تر لبخند

  اوردمیواست قند ن خورمیخودم تلخ م دیعهع ببخش-

 چشم هام نگاه کرد  تو

 تو هم تلخ؟؟؟-

 چطور؟؟-

  زدهایم مشکوک

  موییچا خورمیمن هم تلخ م-

 ؟؟؟یاهان تو واسه چ-

  دیاز دهنم پر نیا

 باشه  نیریش شیزندگ زیکه همه چ شهیخب ادم نم-

  ارمیب میزندگ یشدن شد قند رو تو نیریشرو به  میزندگ یاتفاقا من با خودم عهد کردم وقت شهیچرا نم-

 زد:چه خوب  یلبخند

  ستادیا

 رون؟؟یب میبر-

  میبر-
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  نمنینش یتو یاز کاناپه ها یکیسمته سالن نشست رو  رفت

 مدت  نهمهیبعد از ا ادیدر م شییخونه از تنها نیخونه ا نیا یتو ییایتو ب یوقت-

 زدم  یلبخند  فقط

  کتای-

 بله؟؟-

 . یتو بچه دوسدار-

 یرفته شب خواستگار ادتیرو از کجاش اورد؟؟؟خب احمق  نیداخل گلوم شروع کردم به سرفه کردن ا دیپر ییچا

 تو کمرم  زدیاومده بود وم یکه سالمه باشم .تو چشم هاش نگاه کردم با نگران یبا دختر ادیبدم نم گفتیم

  هوی شدیچ-

 بسه خوب شد -

 کنارم  نشست

 ؟؟یوسدار؟؟؟دینگفت-

 ماهان ما -

 بم -ل  یرو گذاشت رو دستش

 . سیس-

 جا خوردم  یکم

 ن؟؟؟ییداد:چشم هات جادو ادامه

 ما -

 ادامه بدم  نگذاشت
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 تحملم تموم شد  گهی، نشنوه من د نهیبه خدات بگو نب کتای-

  گذشت ازم جداشد یکم دیس-و-من رو  ب ودوباره

 . یکنیم ونهیمنو د یتو دار کتای-

 بسه ماهان لطفا -

  ستادیا ستادمیا کدفعهیو

 نتونستم خودم رو کنترل کنم  دیببخش کتای-

 هام رو گرفت  دست

باش ،  میکن زندگ یناراحتت نکنم تو خانم دمیقول م ینیروز بد نب هیخونه  نیا یتو یاومد دمی، قول م دمیقول م-

 ؟ زمیباشه عز

 باال  دیابروم پر یتا هی

 ما که  یماهان ول-

من عاشقت شدم  یول یول یدیکه من رو به سمت خودت کش یدار یتو چ دونمیبه سرم اومده  نم یمن چ دونمینم-

 ونهیداشتم د دمیپاساژ د یاشکت رو تو یوقت کتای تونمیاز دستت بدم .نم خوامینم یازم دور باش خوامینم کتای

که  یهست یی، تو جادو تونمینم تونمینم دمیبا خودم کلنجار رفتم د یهرچ شبیارومت کنم د تونستمیکه نم شدمیم

 هفته . کی نیا یتو کتایکه من بدجور بهت وابسته شدم  دونمیرو م نیا یول شهیدرونم غوقا م شمیم کتیهر بار نزد

از اون  خواستیشده فقط دلم م یچ دونستمیراست نم ای گهیدروغ م دونستمیحرف هاش رو بشنوم نم خواستمینم

 اوضاع فرار کنم .

 ادمینگاه اخرش رو خوب  یول گفتینم یزیسمت در ماهان چ دمیو دستم گرفتم ودو فمیجهش سمت ک کیبا  رفتم

 بود 

 جلوم ترمز زد  نشیماش دمید ابونیرفتم سر خ رونیاز خونه ب رفتم

 ؟؟یبر ییخوایکجا م کتایباال  ایب-
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ماهان رو ترمز  نیماش یشدم که جلو یوسوار تاکس دمیذهنم بود پر ینگاهم نکردم همش حرف هاش تو یحت بهش

 خوب به نفع من  یول یوقت روز تاکس نیبود ا بیزده بود عج

 اقا زود باش برو -

 بشه راه افتاد  ادهیماهان پ نکهیاز ا قبل

 برو . عیاقا سر-

 یتو دنیکت وشلوار پوش ینجوریادم ها چرا ا نیرو تا بنا گوش باز کرد ا ششیکنارم نشسته ن یکیمتوجه شدم  هوی

که کنارم نشسته بود به سمتم  یاون کس هویبا کالس؟؟؟ نقدریا ی،  راننده تاکس یهم داخل تاکس ن؟؟اونیماش

 گهید نجایهام بسته شد .چشم باز کردم ا شمکم کم چ یتقال کردم ول یدهنم گذاشت .کم یرو یزیهجوم اورد و چ

 خونه ماهان بودم  یتو شدیفشار اوردم چ بود باهمون  لباس ها بودم به مغزم کیش یلیاتاق خ هیکجاست؟؟

شدم اون مرد دستمال گذاشت دهنم با تمام  یمن سوار تاکس یماهان گفت برم ول ابونیسر خ رونیاز خونه ب رفتم

 زدم  غیتوانم ج

 ؟؟ییماهان ، ماهان کجا-

 گفت: کلیه یوقو دهیدر اتاق باز شد و مرد کت وشلوار پوش دینکش قهیدق به

  انیساکت باش تا اقا ب هی، ماهان چه خر ومدنیخان هنوز ن ریام سیس-

 ه؟؟یک ریام-

 ه؟؟؟یک ریداد زدم:ام دهینم یجواب دمید

 . برمشیخودم واست م ایزبونت رو ببر   ینام ریام-

مردک خل  نیکنم؟؟ایم کاریچ نجایمنه من ا ییکه هم محله ا ینام ریتو چشم هام جمع شد مخم رادار داد ام اشک

 اورد چکار؟؟؟داد زدم: نجایفرار کرده من رو ا کیکه انگار از مکز

 تو محله ابرو برات نذاره گمیبه خدا به بابام م شعوریمردک ب-

 با تمام توانم داد زدم:ماهان . وبعد
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 باز شد . در

  ادیب دیزدم:به اون مردک دورو وخودنما بگ داد

 یکه روبروم بود وبا لبخند پررنگ ییساله ا 32- 30م افتاد به پسر حدودا رفت به دست هام که بسته بود نگاه نگاهم

 یقاچاقش شرکت تجار یها یال پوشون یمردک برا نیمرکز شهر ا میرفت دیباز مغزم هنگ کرد واسه ع کردینگاهم م

 ؟؟یلش کرد وبهش گفت:پسرم خوب-غ-ببابا  میزده بود وبا بابا دست داد وبهش گفت اوستا چاکر

  خودشه

 دست هام بسته بود شدینم یبزنم صافش کنم ول خواستمیقد بلند م یوحش یمشک یچشم ها یمشک یموها

 چرا بابات به مامانم گفت نه . روزید دمیحرف اومد:حاال فهم به

 باز کن برم  ؟؟؟دستامویگیم یتو؟؟؟؟هان ! چ یگیم یچ-

 د اخه کجا؟؟؟-

 دستامو باز کن برم  شهیوادم ربا من نامزد دارم نامزدم هم نگرانم م یبه اصطالح محترم قاچاقچ یاقا نیبب-

 تونه؟؟؟یادم مرده بتونه نگرانت بشه م هیدوروز شده مگه نه؟؟؟وبعدشم فکر نکنم  نیبوده تو هم ینگران-

 رو سرم اوار شد  ایکردم دن حس

  یکرد کارشی؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟چیکرد کارشیزدم :تو چ غیج

 ییازم ساخته نبود اگه بخاطر من ماهان بال یت دست هام بسته بود وکار-خ-به ت-ت  لنشس ختیریهام م واشک

 ؟؟؟؟یسرش اومده چ

عشقم   ستیشد و به فنا رفت اون که مهم ن یانداز ریدر اورد و ت یگ یاقینامزد جونت  اوردنتیبچه ها داشتن م-

 کنارتم شهیمهم من هستم که هم

 خفه شو -

وانگشت اشاره  ستادی.ا دمیکش ادیبهم زد با تمام توانم اسم ماهان رو فر یمحکم هدیتو صورتش کردم کش یوتوف

 گرفت  دیاشو به سمتم به صورت تهد
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تو  دادیاوس احمد اونو راه م دیماله من از اولشم نبا یفهمیم یتو ماله من یشیتو زن من م اریخفه شو اسم اون رو ن-

ساده از دستت بدم اونم به اون جوجه  تونمی، نم یلیواست تحمل کردم خ یلیشکست .من خ یلیخونه اش دلم خ

 حذف شد  یخداروشکر خودش از باز

  ختنیریهام رو صورتم م اشک

 غلط کردم غلط کردم . زمیماهان عز-

چقدر عاشقش بودم و خبر نداشتم .اون  رهیگیم شیته دلم داره ات کردیزدم حس م ادیتمام توانم اسمشو فر وبا

 من ماهان رو کشتم . رونیهام زدم از خونه ب یباز جیمنه احمق به خاطر گ یاف کرد ولاعتر

 مـــــــــــاهــــــــان -

 ت وفکم رو فشار داد -خ-ت یرو دیحرکت پر کیبا  ینام ریام

 . یاریزبونت ب یاسمش رو رو یندار یحق چیتو ه یفهمی.م اریزبونت ن یخفه شو اسمش رو رو-

 . یولم کن عوض-

 کار من بودم اون به خاطر من مرد  ریتقص کشمیمنم خودمو م ششیپ رمیاون رفت منم م-

  زمیعز نیبب-

 بود  یت روان-خ-به ت-نشست  ل واروم

 . کنمیفراهم م ییبخوا یهرچ کنمیعوض م اروهمیمن به خاطرت دن-

  نیعوض کن نیتونیاشغال بودن خودتونم م ینام یاقا یکنیرو عوض م ایدن-

 دلم واسه غربتم سوخت  ختیر هام واشک

 یاخه؟؟تا ک یحاال هم ماهان تا ک دیادم احمق شدم اولش سع هیچرا من عاشق  دونمینم یاحمق یلیخ نیبب-

 ؟؟؟یمن رو ازارم بد ییخوایم

 ؟؟؟یتو سن پدرم رو دار یفهمیم چیخفه شو ه-
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 ست؟؟؟ین ادتیها من رو  میدار یسال اختالف سن 12اش  ه؟؟؟همهیخوشگلم سن پدرت چ ای، کوتاه ب ایکوتاه ب-

 قاتل  یقاتل هیتو تو خورهیگمشو ازت حالم بهم م یفهمیگمشو م-

 زدم:قاتل  غیوج

 دهنم رو با دست هاش گرفت  در

گل  یدیکش غیج دارمیبگو حاال در دهنت رو بر م یبگ یخواست یبعد هرچ دمیم حیرو توض زیبذار همه چ نیبب-

 تو حلقومت ، مفهمومه؟؟؟ کنمیم

 داد زد:مفهمومه؟؟؟ وبلند

خودت کمکم کن  ایبهم خورد خدا فشیکث یدست ها یاون لعنت یوقت رمیبم خواستیرو اروم برداشت دلم م دستش

بزنه به گونه ام تا اشکم رو پاک کنه صورتم رو کج کردم دستش  خواستیدستش رو م ختنیریاشک هام همونجور م

 رو گذاشت پشت سرم وسرم رو چرخوند 

بله  هیتو هم  گمیم زویهمه چ یکن حاال که اروم شد ست؟؟گوشینازت ن یاون چشم ها فیکن خوشگلم حن هیگر-

  دمیکنارم بهت بد نگذره ؛ خوب شد زود فهم دمیبه من بگو و من رو خالص کن بگذار خوشبختت کنم قول مردونه م

  یبودم زن اون الدنگ شده بود دهیفهم ریدوروز د

 کثافت  شمیتکه پاره هم بشم زنت نم رمیبم من وونیخفه شو خفه شو ح-

هم  تیبچگ یتو چشم هات واقعا؟؟؟از همون روزها یدار یبگذار بگم چجور عاشقت شدم ؛ تو چ نیبس کن بب-

 هیمغازه بابات من اونجا  یومدیاونروزها که م ادتهیمن  یدرالیبگم سن نجوریچشم هات سگ داشت  داستانت رو ا

.خوشگل  یلیاَم یگفتیبهم م رمیست؟؟؟امین ادتیمن رو  ینداشت شتریسال ب 6 یشاگرد ساده بودم تو کوچولو بود

واسه زبون  یخوراک ای دادیمغازه بهت شکالت م ومدیدختر محله هر کس م نیبا نمک تر یدختره محله بود نیتر

سالم بود  19-18من اونروزها  یرم من رو زدچند با هی.. یزدیپسرها رو کتک م یاوردیکس کم نم چیاز ه تیدراز

 دیدونه اس با هیمن تکه  یکتای گفتیم ونیبده به شاه پر خوادیتورو م گفتیم شهیهم ت.بابا هیعشق چ دونستمی.نم

کفاش  یمنم که پسر حاج عل یکوچولو بود نکهیبا ا یخاطر خواه داشت یلی.اونروزها خ رتشیبگ ایپسر دن نیبهتر

 تییسکویواز اون ب دمیخریهمش واست شکو پارس م ادتهی میبدبخت اسمون جل بود اه در بساط نداشت هی.بابام 

 کردمیواسه تو خرج م شدیم یمامانم وسهم خودم هرچ دادمیم ای ومدیاز بابات پول دستم م یهرچ فرا؟؟؟ههههیو
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گفتن هات من رو  یلیتو هم با ام اونروزها یچرا .ول دونمینم یدوسم ندار گهیحاال د ی.تو هم من رو دوسم داشت

 اوه عروسکم چادر سرشه  دمیبرگشتم د ی.وقت یمن هم که رفتم سرباز یشدیخانم م یکم کم داشت یدوسم داشت

 موهام وداخل فرستادشون  یرو دیرو کش دستش

 یدکیپدرا از مغازه لوازم  گذشتنیشده واسه خودش روزها م یخانم یعنیعروسکم چادر سرشه پس  دمی:خالصه د-

 شتریمن ب ینداشت ول ازیکه االنه به شاگرد هم ن ینداشت زد تو کار یدر امد گهی، شغلش د رونیخودرو اومد ب

درسش رو بخونه ودکتر بشه  خواستیم شکنار بابا ومدیاون خوشگل خانم محله نم گهیسراغش د ومدمیمواقع م

 یلیام گفتیم گفتیبچه که بود از ارزوهاش بهم م شهیهم یشد ول که راهش رو عوض کرد ونقاش شدیچ دونمینم

 یبزرگ وبزرگتر شد ارهیروز کارهاش اشکم رو در م هی دونستیونم یکن هیدکتل بشم بهت امپول بزنم گر خوامیم

فازش رفته باال  ستین ایادامه بدم بابات کوتاه ب نجوریهم دمیبدتر من هم د هاواسه خودت از پسر یشده بود یشر

بعدش درست  یرفتم زندان .ول کسالی.اولش دوبار دو تا  یرو ببرن زدم تو جاده خاک کتای دمینم انیتا با بنز ن گهیم

سال اول بود  5واسه  دبو یهرچ کنمیخالف مالف نم گهیشد شدم پولدار اون شرکت رو راه انداختم خدا شاهده د

که  ینه ام نزنه .وقت-ی-بابات دست رد رو س نکهیخوشبختت کنم واسه ابود که بتونم تورو  نیوهمه اشم واسه ا

بدنام  یبهش پول دادم تا تو رو کم دشیبا پول خر شهیپسره رو م دمید یشد قیرف دیبه اسم سع یپسر هیبا  دمیشن

 یسال از دخترش بزرگتره وتو 12که  یکنه به پسر میتقد یرو دودست نشیکنه اخه امکان نداشت بابات دختر نازن

مربوط به تورو دام که اختالص کرده  یتمام خسارت ها نیافتاد ریتورو هکرت کرد گ دیبود که سع نیکار خالفه .ا

فردا  وزشده بودم همش امر ونهید یکه افسرده شد دمیفهمیخبرها رو م یدوسال وقت نیتو ا"... "از بانک  یبود

که مجوز  ییمحل سر تو دعوام شد وبا اسلحه ا یتو یکیشب با  کیخونه تون  ادیبفرسم بمامانم رو  یکه ک کردمیم

سه  نکهیبخاطرش تا ا دمیو زندانم انداختن دوماه ححبس کش دنیرس یاگاه یزدم که مامور ها ییهوا ریداشت ت

 ؟؟؟گفتیواسم باال بزن نیاست ییخوایبابا که مرد تو نم یسرو گرفتم رفتم و به مامان گفتم ننه شم میتصم شیروز پ

 ادیبعد بگو نم ومدمیاگه ن ریگفتم نه مامانم برو دختر حاج احمدو واسم بگ یخواستگار ییایکه من از خدامه تو نم

اومده  یگفت باشه فرستادمش در خونتون .خودم هم پشت در پنهون هینه دوم هیگفت اون که شوهر کرده گفتم اول

داشت ارومم  یسع یلیمامانم اومد خ یبودن وقت شگاهیا با نامزد جونشون ازماکه خانم خانم ه روزیدرست پر بودم

شدم  ونهیشده د یاوک زمیرو گفت گفت که خواستگار واست اومده  واومدن وهمه چ دیکه نبا یزینشد وچ یکنه ول

.دلم  وونیح با اون یونه شب بود برگشت 8 یوالکردم اومدم در خونه تون ساعت ح ادهیننه ام رو در خونه مون پ

کردم .اولش بهش گفتم پاش رو پس بکشه از همه  دایرفتم تا ادرس ها رو پ شیاهیبه س اهینابودش کنم س خواستیم

نوچه  زدمیگوش شنوا نداشت البته خودم حرف نم یمرد ول هیهم باهاش حرف زدم مثله  روزیگوش نکرد د یول زیچ

از  یدیپر هیامروز بچه ها که در خونه اش بودن خبر دادن که تو با گر نکهیتا من رو نشناسه .تا ا فرستادمیهام رو م
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از  ؟؟؟تویدی.حاال فهم یشد یسوار تاکس عیکه تو خودت سر ارنیمن هم گفتم که تورو واسم ب رونیخونه اش ب

چندتا واسم  میخانمه زندگ یشیم زنم.اون بچه فوفول پولدار ؛ حاال هم  وونینه اون پسره ح یاولشم سهم من بود

 اب تو دلت تکون بخوره خانمم . گذارمینم سازمیرو واست م یخوب ی.روزها یاریبچه م

  ونیخفه شو ح-

  ستادیا دمیکه شن ییزهایشکه شده بودم از چ ختنیریهام م واشک

 نکن  هیگر نقدریخوشگلم ا-

 ینام ریام زتیبذار برم تورو جونه عز-

  ییتو زمیعز-

 خوب جونه من بذار برم -

 . یرینم ییکه من زنده ام جا یتا وقت نجای.قسم نخور تو از ا کتایقسم نخور -

 ؟؟؟یفهمیمن ماهان رو دوسش دارم چرا نم-

 داره که من ندارم؟؟؟هان؟؟؟بگو تا بدونم  یاخه مگه اون چ-

 . یمردونگ-

 خوشگلم  ینیبیم شمیمردونگ-

  خورهیحالم ازت بهم م-

 ست؟؟؟؟ین تیباهاش عقد کنم چرا حال خوامیردا مزدم:دستامو باز کن ، من پس ف غیوج

 ییایاالن هم م شهیواست از اون گرم نم یاون پسره که مرده اب مهیحال زیچ هیفقط  ستین میحال یچینه اصال ه-

، سخت  یکنیتو هم کم کم ماهان رو فراموش م میکنیم یو باهم زندگ یشیوخانمم م یدیبله رو به من م نییپا میریم

  یکه فراموشش کرد دیبابا مثله سع ستیکه ن

 خفه شو .-
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 زدم  غیتمام توانم ج وبا

 کمکم کنه ؛ خدا  یکی یــــــــــــــیوا-

 بکنم . تونستمینم یغلط چیهق هق سرم رو فرود اوردم تو بالشت دست هام وپاهام بسته بود ، ه وبا

 هفته گذشته بود  کی

چشم هام  گهیقسم بخورم د تونمیقطره اب هم نخورده بودم م کی یمن حت یدست هام رو باز کرده بود ول باالخره

  دیدیرو نم ییجا

 کردیبود روبروم وغمزده نگاهم م نشسته

 . یپوست استخون شد میبخور، زندگ ریواست غذا اوردم جونه ام نیعشقم ، بب-

  ستادیا نییکه جلوم گذاشته بود رو پرت کردم پا ینیتمام توانم س با

  نجورینکن ا کتای-

  صدایکردم اون هم ب هیماهان گر یهفته فقط برا کی نیا یتو

همسر  یکه تو مجبور گردهیعشقت برنم گهیرفتارت د نیبا ا نی، اصال غلط کردم خوبه؟؟؟بب کتایباهام حرف بزن -

 . یمن بش

شم باز لم کنه که از حال رفتم ، چ-غ-ظروف شکسته خواست ب یخورده ها یبودم رو ستادهیا ختیهام ر اشک

با  ریبودم وام مارستانیمخصوص ب یمثله پوتک تو سرم خورد ؛  با  لباس ها زینا مفهموم بود و همه چ یایکردم دن

که روبروم بود خورد دست هام رو گرفته بود  ییا شهیبود نگاه کردم چشمم به ش ستادهیقرمز باال سرم ا یچشم ها

چشمم باز شده  لبخند  دید یوقت رونیواسم نمونده بود که دست هام رو از دست هاش بکشم ب یاونقدر جون یول

 زد  یپهن

 باالخره  یشد داریعشقم ب-

-    ... 

 رم؟؟؟یمیمن بدونه اون م گهی، نم دهیماهه گرفته خواب کی میزندگ-
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 سرم  یاومد باال یکه گذشت دکتر یکم رونیب ورفت

 ؟ یشوهرتون چقدر نگرانن؟؟چرا زودتر خوشحالمون نکرد ریاقا ام نیدخترم؟؟؟بب یخوب-

 کلمه حرف بزنم  کی خواستیدلم نم ختیاشک هام ر ستیشوهرم ن اونکه

 ؟؟ییخوایم یزیدخترم چ هیزی:چدکتر

 دکتر  رمیبم خوامیم-

 : اخه چرا؟؟؟دکتر

 . میمرخصش کن بر ی:دکریام

  انیخانمتون به نظر افسرده م-

 خونمون برگرده شهیخوب م-

  ینام یاقا نیگیباشه هر جور شما م-

 . گهیجون پاشو د ایپاشو ثر-

 مارستانیبرسه من رو از ب هیابرو انداخت باال ، من رو منتقل کردن به بخش ونگذاشت به ثان گه؟؟؟وواسمید هیک ایثر

 کردمینگاه م رونیبه ب دونمیبود نم یک ایبود وثر یها چ یمسخره باز نیسمت خونه ، ا میکرد وراه افتاد صیترخ

داشته  یبهم حس یداشته باشم نه کس یکنم نه حس رکتحرف بزنم نه ح خواستیشده بودم مثله مجسمه .نه دلم م

رو دوس داشتم ؛ حال  یبارون ی... چقدر هوا مانیمشت گچ وخاک وس کیمجسمه باشم از  خواستیباشه دلم م

انگار خشک شدن قرار بود االن عروس خونه ماهان باشم تازه عروسش ،  ختنیریاشک هام نم گهیمحرم بود د یوهوا

از  یکیو مینشسته بود تیعقب ردزر یدستم نشست و دستم رو محکم گرفت صندل یرو ینام ریام یدست ها

 زد وگفت : یشده اروم بهش چشم دوختم لبخند محو رهیپشت رل نشسته بود متوجه شدم بهم خ گاردهاشیباد

  دمیروز قول م هی یشیور عاشقم معشقم غصه نخ-

 چیبود که ه یداشت اونقدر مشک یگر یوحش ی، بهش نگاه کردم چشم هاش خو ینام ریتو خواب ام دیشا ههه

چشم هام کبودِ  کبود بود رنگم روبه  ریز نیوسط ماش نهیچشمم خورد به ا دیرسیرنگ چشم هاش  نم یبه پا یمشک
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فرورفته وصورت الغر و  یها وگونهسبز رنگ بودنش مشخص شده بود ، لبهام خشک بود  یچشم هام کم زدیم یزرد

 جون. یب

دونه  هی یمثله همون روزها تک باش دیباز با یاولت خوشگل بش یمثله روزها دی، با ادیز یلیخ یداغون شد یلیخ-

  یباش

 یرو دیدستش رو کش رونینداشتم دستم رو از دست هاش بکشم ب یحس یحت دیس-و-دستم رو نرم  ب یورو

 موهام رو داخل فرستاد  یشالم کم

تا حال  شتریب رونیب مییایباهم م یباش یدختر خوب نی؟؟؟ببیمن رو دق مرگم کن ییخوایغصه نخور م نقدریا-

 وهوات عوض شه .

-    ... 

 ؟؟؟یزنینم یچرا باهام حرف کتای-

 قاتل -

 گذشت برافروخته شد  یتو بهت فرو رفت کم ینام ریصدام گرفته ومظلوم نما شده بود که ام اونقدر

، من به خاطر تو همه کار کردم  ی لعنت ِیزندگ نیکردم به جز قتل تو ا ینکشتمش هر کار یفهمیمن نکشتمش م-

 نبوده باورم کن  یفهمیقتل نبوده ، م یول

 یتو گاردیباد ییاز شد چندتاواسم خوده جهنم بود درب ها ب شییبایبه اون عمارت..که رنگ ولعاب وز میبود دهیرس

بود  دهیپوش یمشک ریام یامروز چندمه ول دونستمینم یباز شد حت ریطرف من وطرف ام نیبودن درب ماش اطیح

 تو فکرمه  ی!! بهم نگاه کرد متوجه شد چ دونمیعاشواراس نم دیشا

 امروز تاسوعا س خوشگلم .-

 رهیخ یکه روبروم بود قبلش به اسمون ابر یرفتم سمت در بزرگ خوندیبود که از چشم ادم حرفش رو م یکس تنها

 شدم در باز شد 

 خونه باغ  یازاده تو ینره ول رونیب نی:بچه ها فقط مراقب باشریام

 درست کنم؟؟؟ یخانم اومد:اقا واسه ظهر چ هی
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  رهیجون بگ یخوبم درست کن کم یغذا هیسوپ واسه عشقم درست کن  هی-

 چشم اقا .-

از  ستادیکنارم ا ریسالن ام یپنجره قد یکردم رعد وبرق زد رفتم جلو یاخر افتادم که واسه ماهان اشپزروز  ادی

 پشت شونه هام رو گرفت:

 ؟؟؟یاستراحت کن یبر ییخوایم زمیعز-

 ریرفت رفتم سمت در سالن و بازش کردم رفتم ز یهاش صداش زد و  رفت ؛ وقت گاردیاز باد یکیرو پس زدم  دستش

سرم  یاستخر بود بارون رو یکه جلو یتاب یاستخر شدم و نشستم رو کینزد دیباریبارون به شدت م بارون ،

 نبود از زندان به زندان . ییاشک جا یگرفته بود ول یلیدلم خ ختیریم

باهام فاصله داشت  یمتر 20بال وپر من رو ببنده نگاهم رفت به درسالن که  خوادیهمش م یزندگ نیا نکهیا مثله

 سمتم  عیاومد سر رونیب دیپر ریدر با شدت باز شد وام کدفعهی

  یخوری، توکه حاال سرما م یشد سیخ ی؟؟؟وایاومد نجایعشقم چرا ا-

 نیومجبورم که به داخل عمارت برم ، عطر تلخش واسم بدتر دیچیدورم پ یلم کرد وپتو مسافرت-غ-رو ب ومن

ل -غ-ب یدفعه من رو تو کی کردیمن رو مجبور به راه رفتن م شش بودم و-و-غ-و تو ا دمیلرزیبود .م ایدن حهیرا

بزرگتر وتر  یلیبا دکور متفاوت ،  خ گهید تاقنرفت رفت سمت  ا یخودش گرفت واز پله ها باال رفت تو اون اتاق قبل

 تخت قرار داد وکالفه گفت  یتر ومرتب تر بود من رو رو زیتم

 یشد سیخ-

مانتوم رو باز  یخواست دکمه ها دنیخجالت کش ینمونده بود برا یجون یلباس اورد حت  ییسمت کمد چند تا رفت

 کنه 

 دستت رو بکش -

لباس هام  نینبود ب یرفتم از مانتو خبر رونیولباس هام رو عوض کردم و به ب ییو رفتم سمته دستشو ستادمیوا

 اندامم ثابت موند  ینگاهش رو یمشک ساپورت کیواسم اورده بود و یبلند نیهمونجور رفتم جلوش بافت است
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، اواسط  یباش نجوریجلو پسرها ا ادیبپوش خوشم نم نایمانتو ا ییایکه م نییپا یول یاز اولش هم خوشگلتر شد-

 بخونه  نمونیدائم رو ب تیمحرم غهیتا ص ارمیصفر هم عاقد م

 ریاز چشم هام سراز یاز اتاق نگاهم خورد به حلقه ماهان هنوز دستم بود اشک به صورتم هجوم اورد ول رونیب ورفت

 پاساژ که ماهان گفت : یاونروز افتادم تو ادینشدن 

 حلقه رو . نیا یاریوقت در نم چیماهان:ه-

خسته بودم از  یلین نداشتم خبه جز تحمل کرد ییوچاره ا فشردیاز ماهان بود واسم ؛ بغض گلوم رو م یادگاری تنها

 رمیدوش بگ دیکه  لباس هام رو عوض کرده بودم ، با ییاذان از دور دست اومد رفتم داخل دستشو یصدا زیهمه چ

اتاق به جسجتجو  یلباس هام وضو گرفتم تو دنیوشوبعد از پ رونیاومدم ب یدوش وبعد از حمام مختصر ریرفتم ز

کردم و سرم  دایهم پ یپهن کردم چادر عیکردم وسر دایپ یجانماز سنتها  زیاز م یکی یپرداختم داخل کشو

 یبود نگاه سر سر شیبا اون عطر تلخ لعنت ریانداختم ؛ نمازم رو خوندم در حال ذکر گفتن بودم که در اتاق باز شد ام

 مشغول گفتن ذکر شدم ازبهش کردم وب

 مشروب نخوردم سجاده نماز رو بگذار بمونه من هم بخونم نمازم رو  میتو زندگ یاومد یاز وقت گهیمنم که د-

 یبود رو با شال مشک یکه رنگش مشک ییچادر رو تا زدم گذاشتم داخل کشو و رفتم سمته کمد و مانتو ستادمیا

ت من چرا  لباس -خ-به ت-در حال نماز خوندن بود نشستم  ل ریام دمیرنگ انتخاب کردم و پوش

روزت نجاتم بده نمازش  نیتورو به هم نیحس اامامیدلم گفتم :  یرفتن رو هم نداشتم تو رونیب دم؟؟؟حوصلهیپوش

 که بود گذاشت ییتمام شد سجاده رو تا زد وداخل همون کشو

  زمیعز کنهیخانومترت م ادیبهت م یچقدر رنگه مشک-

 رونیهمراهم اومد ب دمیقدم هاش رو شن یو راه افتادم سمت در صدا ستادمیا

جهنم دره  نیاز ا یعمرا بتون کتای الیخیبعد از من؟؟؟ب شدیچ یعنیستن؟؟؟یدنبالم ن نایبابا ا یعنینجکاو شدم ک 

 یبفهم یزیچ

  زیسر م زمیعز ایب-

شده بود و خدمتکار ها اومدن و مشغول سرو کردن غذا شدن  دهیچ یانچنان زیکرد م تیهدا زیرو به سمت م  ومن

  خوردیاون با ولع غذا م
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 شده  ادیاشتهام ز یخوریباره باهام غذا م نیاول زمیعز یدونیم-

  ستادیا فرستادمیطرف به اونطرف م نیگوشت رو از ا یفقط با چنگال تکه ها ومن

  یخورینم یزیعهع تو که چ-

 کنارم نشست چنگالم رو گرفت وزد تو تکه گوشت  واومد

  زمیدهنت رو باز کن عز-

  خوامینم-

  ستامیبا وخواستم

، حاال  یکن هیواسه ماهان جونت گر یتونینم یحت نیبب یشد فیضع ؟؟؟تویکنیبا خودت هم لج م یکنیبا من لج م-

 دهنت رو باز کن 

 اراده دهنم باز شد تکه اول رو خوردم  یب

 . کتایغذام رو کنار  یاریماهرو م-

 من  یاورد کنار صندل زیرو از سر م ریام ی، ظروف غذا ریخدمتکار ام ماهرو

 . دمیخودم به زور بهت م ینخور نیبب-

  ستادمیخوردم اندازه پنج تکه و ا یکم یرو صندل نشستم

  ینخورد یزیتو که چ-

 ممنون  خوامینم گهید-

  ستادیزد بشقابش رو رو به جلو حول داد وا یتشکر نکنم لبخند پررنگ دهیکه بهم غذا م یمرامم نبود از کس تو

 حال وهوات عوض شه؟؟؟ یکم رونیب میبر ییخوایم-

 استراحت کنم  خوامینه ، م-
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 باشه عشقم -

  خوردیاز اونهمه توجهش حالم بهم م ستمیسمت پله ها اومد ودر اتاق رو باز کرد انگار خودم بلد ن رفتم

 برو خوب استراحت کن خوشگلم -

 سال بعد . دو

 نمونیب یاتفاق چیه یول میازدواج کرد ، ینام ریدست ام ریشدم اس ریقفس اس نیا یومن تو گذرهیکه م دوسال

 یخودم اهنگ ترک یبودم برا ستادهیا نهیا ی.جلو کنهینم یکیکه من نخوام اتاق هامون رو  یبهم گفت تا وقت افتادین

 و دانلودش کردم . ومدگوش داده بودمو از صداش خوشم ا   تیسا یتو  کردمیزمزمه م

 ماهاوا  یا ییا رانهیبغضه لجاز و یدلتنگت ا-

ساده بود رفتم از اتاق  یشالم از اون موقع مشک شهیرنگم رو سرم انداختم هم یرو شونه زدم و شال مشک موهام

 بودم  ریدر اتاق ام یروبرو رونیب

 پسره ماهان زنده اس؟؟؟ نیا یعنیحسن؟؟؟ یگیم یچ-

کس بهش دست بزنه  چیاز اونروز هاسم ماهان نگاهم رفت سمته حلقه نگذاشته بودم  نیبا شند دیلرز کدفعهی قلبم

 کارم ناراحت ودلخوره  نیهم چندبار گفته بود از ا ینام ریام

 . رونیماهه که از کما اومده ب 6 گنیاره اقا زنده اس ؛ م-

  کنمیبفهمه نابودتون م کتای نیتو؟؟؟بب یگیم یچ-

 چشم اقا .-

 اخه اون که مرده بود -

 م؟؟؟یزیاقا خونش رو بر نییخوایم-

  ستینه ، نه الزم ن-

 پشت سرم گفت: ریام یها گاردیاز باد یکی کدفعهی
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 ن؟؟؟یکنیم کاریچ نجایخانم شما ا-

  رونیاومد ب ریاتاق باز شد وام ودر

 خوشگلم؟؟؟ یکنیم کاریچ نجای:تو اریام

  یچی.ه زهیمن .چ-

 همتون دیبر دیتونی:مریام

 ؟؟یدی:شنیبا خونسرد ریرفتن و ام همشون

 اره نمرده ، درسته ؟-

کردم اون هم از سر شوق که ماهان زنده اس ، ماهان هنوز نفس  هیبعد از دوسال باالخره گر دیباالخره چک واشکم

 کشهیم

 کتا؟؟ی یخوشحال-

 چرا نباشم؟؟؟-

 ؟؟؟یهنوزهم دوسش دار-

  کردینگاهم م یچشم هاش  نگاه کردم که با غم خاص تو

 چرا دوسش نداشته باشم؟؟؟-

 عجب .-

 من برم؟؟ یبگذار ییخواینم-

 ره؟؟؟یگیتورو م گهید یکجا؟؟؟فکر کرد-

 نداره . دهیفا گهیبحث نکن که د ینام ریام نیبب-

 ؟؟یکنیم کاریچ رمیزنده اس نظرت عوض شد؟؟اگه من بم یدیحاال که فهم-
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 مکنیپخش م ینیری، همه جا ش رمیگیم ی، تا چند روز عروس شهیانگل از اجتماع کم م هی-

 کردم چقدر جواب هام بهش بد بود . حس

 وماهانت رو پاک وطاهر؟؟؟ یدونیچرا من رو انگل اجتماع م-

 یول یکشوند یوبه نابود یمردم رو نابود کرد یجوون ها نجایبه ا دنتیکه واسه رس یادم پست فطرت هیچون تو -

رو بدبخت نکرده واز همه  ینکرده ، قاچاق نکرده کس ی، دزد دهیرو باال نکش یکارخونه داره،  پول کس نیماهان رو بب

 ت کنم باهاش؟؟؟ سهیمقا ییخوایبازهم م شدهمهم تر با اداره اون کارخونه باعث اشتغال چندتا جوون 

 ؟؟؟یکرد چ مونتیروز از عشقت پش هیاگه -

  کنهینم-

  نمیومن اونروز باشم و بب کنهیکه نم شاهللیا-

 .نداره اون عاشقمه  شاهللیا-

 . ینیبینم یمنم عاشقتم ول-

 کنارش رد شدم  از

 یدور نهمهیواسه ا گهید یکنیبشه فکر نم یکیاتاق هامون  خوادی، دلت نم کتایما تموم نشده بود  یحرف ها-

 ه؟؟یکاف

 و بهش نگاه کردم  برگشتم

 ؟؟یدوباره مست کرد ای ینام یعقلت کم شده اقا-

 دیشا دونمیمست نکردم ،عقلم هم نم کبارهمیخونه  نیا یتو یکه باهام اومد یمن قوله از روز یکدوم قول ها جیه-

  شمیم ونهیاز دست تو دارم د

 هست؟؟ یحرف نییبرم پا خوامیخوب من م-

 داخل اتاقم   ارهیت رو ب لهیخانم بگم وس هیبه مرض خوامیم-
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  یکنیم جایتو ب-

 تیخوب میبچه دار بش ریباال د رهیسن جفتمون داره م نیتحملش رو ندارم بب گهیکن باهام ، من د یزندگ ایب کتای-

 نداره 

 باتو باشم و ازت بچه داشته باشم؟؟ خوامیگفته من م یک-

  کنمینم مونتیفرصت بهم بده بخدا پش هیباهام لج نکن  ریجونه ام کتای-

 ؟؟؟؟هان؟؟؟ ریام یخوریقسم م ویجونه ک-

 یقبول کردم ول یگفت یچشم گفتم هرچ یخواست یکمتر از گل بهت گفتم؟؟؟؟هرچ یمدت که خونه ام بود نیتو ا-

 ذره هم دوست داشته باشه . هی یزنینه م-یبخدا اگه اون ماهان که سنگش رو به س

 ؟؟؟یفهمیچرا نم خوامتیمن نم یول یگیباشه تو راست م-

 یخوش بهم نشون بد ینکن دوساله که منتظرتم رو تمیاذ کتای-

  برو بابا-

به  گرفتیواسم تولد م گذاشتیواسم کم نم زیچ چیبه حرف هاش فکر کردم واقعا از محبت از ه نییپا ورفتم

دانشگاه ازاد من رو نوشت ومدرکم  یچندبار مسافرت خارج از کشور من رو برد حت دیخریواسم کادو م یهرمناسبت

بوم ورنگ واسم  یرو واسم درست کرده وکل تعمار یاز اتاق ها یکیدارم  پلمیدوسال واالن فوق د نیرو گرفتم تو ا

تاحاال مشروب نخورده  برهیمن رو هم م یکار یهرجا بخواد بره شام ها زنهیبه نامم م خرهیامالک م یهرچ دهیخر

 میدوسال از زندگ دمیفهم یمن دلم از سنگ هم سنگتر شده وقت یول هیواقعا ادم خوب رهیگیو روزه م خونهیونماز م

 یحت گهیببخشمش د تونستمیعاشق ماهان شدم اون رو ازم گرفت نم یووقت میتو دوران مجرد دیشگند کرو اون به 

  کردینخود هم کار خالف نم کیاندازه 

 نداشت  ییداخل قلب من جا یفوق العاده بود ول اخالقش

 روز از حرفش گذشت  چند

 ماه  کی حدود
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رنگه  هی زیهمه چ فروختمیم ینقاش یو کل زدمیکه م ییها هیمدت رنگ هام تابلو هام اتل نیخوشحال بودم ا یلیخ

 ستمیومن سهمش ن ستیاگه واسه من ن یحت کشهیبودم ماهان زنده اس داره نفس م دهیگرفته بود چونکه فهم گهید

بود  یبود سر وضعم رنگ دمیکه کار جد 70در  100 یتابلو دنیاتاقم بودم ومشغول کش یقلب هامون کناره همه تو

سطل تموم شده وواسه کار با اب رنگ حتما اب الزمه سطل رو دستم گرفتم و رفتم سمته اشپزخونه  یتو اب دمید

 خانم: هیدادم حور

 رو ابش کن  نیجون ا هیحور-

 . نجایا یسر و وضعت اومد نیمادر تو که باز با ا یوا-

 کجاست؟؟؟ ریام-

 باهاش دارم یکار واجب گفتینشستن ، حسن اومده بود م یشمال نمنیداخل سالن نش-

 چکار؟؟؟-

 ماهان افشار  زدنیبه اسم افشار حرف م ییببرم از اقا ییرفتم چا دونمینم-

 هام تا حد ممکن گرد شد  چشم

  امیاالن م-

 کجا؟؟؟-

 جون  هیحور امیم-

 از ستون ها پنهون شدم  یکیدستم بود  همراه سطل اورده بودم پشت  یشمیسبز  یمو قلم

 ؟؟؟ینامزد کنه؟؟؟اخه باک خوادیم یچ یعنی نیبب-

ومرده بابا  ستین گهیخانم د کتای دهیحاال که بهوش اومده وفهم نکهیهاشونه ، مثله ا لیدختر فان دمیشن دونمینم-

 اقا . دمینامزدش کنن من هم تازه شن خوانیبه اسرار م ناشیا

بگذار خوش باشه که ماهان زنده اس به بچه ها بسپار بهش  الیخیب زهیریبفهمه که دوباره بهم م کتایاخه االن -

 موقع  هینرسونن 
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 عوض شد  دیخانوم اخالقش رو با شما عوض کرد ، شا دیخوب به نفع شماست که اقا ، شا یول-

 کنم  کاریچ دیبا دونمیمن م یول  یکمکم کرد یلیمدت خ نیتو ا نیبب-

 چرا؟؟؟ یاقا جسارت نشه ول دیببخش-

کنه که ماهان  یفکر زندگ نیعمر با ا هیتازه جون گرفته ، من حاضرم  ینیبینم شهیبفهمه دوباره افسرده م کتایاگه -

  نمیباز شکسته شدنش رو بب نکهیسراغش تا ا ادیاخرش م

 اخه؟؟؟ یچ یعنی؟؟؟یچ یعنیکرد  ختنیمو رو تو دستم فشردم اشک هام شروع به ر قلم

 صبر کردم بره ازدواج کنه؟؟؟رفتم سمت اتاق کارم  نهمهیا

 د؟یدی:خانم سطلتون رو نمهیحور

  ستین یازین گهیکه پر از اشکه :د نهیصورتم رو بب نکهیا بدونه

 اخه ...-

  ستین یازیگفتم ن-

 اخه؟؟؟رفتم سمته یچ یعنی شدمیم ونهیحالم بد شده بود داشتم د هیرو بستم و پشت در سر خوردم از گر در

دوش اب سرد ،  ریرفتم باال وسمت حمام وز شدمیگذشت اروم نم یوپاره اش کردم دو ساعت دمیکشیکه م ییتابلو

قلبت ؟ مگه تو دوسم  کنهیمن هستم .مگه درک نم یدونیلعنت بهت ماهان اخه چرا؟؟؟چقدر زود نامرد مگه نم

 یگذشت صدا یتم کم-خ-ت یراست داخل  هیحال شام خوردن رو هم نداشتم رفتم  یحت رونیرفتم ب ینداشت

 اومد: ریام

 . یبخواب شهیکه نم دنه؟؟؟گرسنهیخوشگلم پاشو االن چه وقته خواب-

بودم .دستش اومد رو گونه ام چرا که نه مگه اون  یعصبان زیصداش رو نشنوم از دست همه چ خواستیم دلم

 زیبه همه چ بندین نباشم؟؟؟چرا من پاشد چرا م نجوریماهان ا گهیعاشقش باشم ؟؟؟حاال که د خواستینم

شکه شده چشم هاش رو باز  گذشتکه  ی... کم عیوسه که سر-ب-اورده بود تا گونه ام رو ب نییباشم؟؟؟سرش رو پا

 ت -خ-ت یو چراغ رو روشن کرد نشستم رو ستادیکرد ا

 کتا؟؟؟ی یکرد نکارویچرا ا-
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 م شده بود وونهیدر رو قفل کردم د نییت رفتم پا-خ-ت از

  ؟یعاشقم بش رمیمیدارم م یگفتیدوسم داشته باش ، مگه نم یگفتیمگه نم-

 ... یول-

 گفتم : دیجلو وبا تهد رفتم

 من عاشقتم ینام ریام سیس-

 رفتم که متعجب گفت: کتریونزد

 شده  تیزیچ هی؟  یزیچ یوب-ر-ش-؟میخورد یزیتو چ-

 عشقت باشم ها؟؟؟ یخواستیشده باشه؟؟؟مگه نم ینه چ-

 . دیچک واشکم

 اخه؟؟ ینجوریا یچرا ول-

  ختیریهام پشت سر هم م اشک

 ؟؟؟یفهمیعاشقت باشم م خوامیمن م-

 اشک هام   یرو دیکش دست

 اخه عشقم خوشگلم ....-

 رو داخل موهام فرو برد  ودستش

 درسته؟؟؟ یدیرو فهم زیکه ، تو همه چ یبش کیبگذارم نزد تونمیکه من نم شدهیچ یتا نگ-

 خوبه  دمیاره فهم-

 داد زد و گفت: کدفعهیفاصله گرفت و  کشینزد رفتم

  ستیتو دلت با من ن کتای تونمینم-
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 در رو باز کرد که بره داد زدم : وقفل

  یخواستیرو نم نیهم ؟؟؟مگهییخواینم ر؟؟؟چرایچرا ام-

 کردن  هیکردم به گر وشروع

از اشک داخلش بود  ییقرمز بود وحاله ا انداخت چشم هاش  نییسرش رو پا دیراه متوقف شد به سمتم چرخ نیب

 د -ی-س-و-رو اروم ب میشونیپ یجلو رو دیمن رو کش

 قشنگم عذابت بدم تونمیکنم ، نم انتیبهت خ تونمینم ینجوریا یول خوامیعشق خوشگلم عشقت رو م-

 .  دونمیبود نم بیغر بیعج نقدریبشر چرا ا نی.ا نیزم یوارفتم رو رونیاز اتاق ب ورفت

 :دمیکش غیج بلند

  خورهیلعنت بهت .حالمـ ازت بهم م  ــــــــونیح-

 . دمیکش غیتوانم ج وباتمام

------------------- 

 :ریام

بکنم واسه دل  تونستمیم خواستم؟؟؟چکاریم یتونستم؟؟چیم یبگم؟؟؟چ تونستمیم یاخه چ رونیب رفتم

 یکیعارفه که  دیکه کش ییها غیگونه ام با جبه  دمیدست کش عیسر رونیرفتم از اتاق ب یوقت دیداغونم؟؟اشکم چک

 عمارتم بود اومد باال  یاز خدمتکارها

 شده؟؟ یزیاقا چ-

  ستین یزینه نه چ-

باز کردم که  مهیرو تا ن راهنمیپ یتا بتونم اعصابم رو کنترل کنم ، دکمه ها رمیبرم دوش بگ دیسمت اتاقم با رفتم

 تقه خوردن به در اتاقم اومد  یصدا

  ایب-
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 بستمشون عارفه بود : عیرو سر راهنمیپ یها دکمه

 شده؟ یزیچ-

 اقا ابان اومدن  ریاقا ام-

 اومده؟؟ یابان؟؟؟جدا؟؟؟کِ-

 هستن  نییاالن پا نیهم-

 جدا؟؟؟اومدم -

گرفتم  زایکه وضعم خوب شد و شیسال پ 6 ادمهیبرگشته بود  سیابرها بودم داداش گلم از انگل یرو یخوشحال از

بود  ستادهیراه پله ا کیاز اتاق  نزد رونیدکتر خوب شده البد ، رفتم ب هیسالشه وبرگشته  24واسش تا بره و االن 

تودلم قربون صدقه اش  دهیورز یکلی، قامت بلند وه دپرت کرده بو یکه حواسم رو حساب دیکشیم غیج کتایاونقدر 

از من بزرگتر بود  یسال 20رفت وامد نداشتم که داداش اولم  ادیداداش داشتم بزرگتر از خودم بود وباهاش ز هیرفتم 

  دمشونیدینم ادیز یساله بود ول 23- 22حدودا  سویدختر داشت به نام ا هیبود و  ییگهایواز مادر د

 داداشم ابان -

 زد  یپهن وپررنگ لبخند

  ریسالم ام-

 . ومدیم کتای یها غیج یاومدم هنوز صدا رونیلش ب-غ-بلش از -غ-تو ب رفتم

 خانومته؟؟؟-

 اره .-

 بگذارم واسش یجلسه درمان هی دیشده؟؟؟ با ونهید-

 ؟؟؟یمگه تخصصم گرفت-

 . ایخبر ندار یچیاز ه ؟؟؟انگاریاره پس چ-



 مثل مجسمه

176 
 

 . ادیسر عقل هم نم ختهیبهم ر یرو حساب میو زندگ مهیدختر تو زندگ نیچکار کنم دوساله ا-

 شد . تیوارد زندگ هویدختر از کجا  نیا دمیمن که اخرش نفهم-

 نه؟؟؟ دهیتورو تاحاال ند-

 چقدر شهرمون قشنگ شده  یراست ومدمین رانیساله ا 6حالت خوبه من -

  کننیم رییادم هاش روز به روز تغ یاره ول-

 زنه؟؟؟یم غیج نقدریکه ا شدهیچ-

 بحثمون شد  یباهم کم-

 ؟؟یدوسش دار یلیخ دمیمامان شن ست؟؟؟ازین ییا گهیل دمشک یعنیاهان پس -

 .یلیاره خ-

  یکیمخصوصا من  کردیبود تحمل نم گهیهرکس د-

 دلم واست تنگه  ایدن هیداخل سالن که  میبر ای، ب یاعصاب یروانشناس ب هیپس -

 ، از اکبر چه خبر؟؟ میبر-

  دونمینم-

 قراره نامزد کنه؟؟ سویا گفتیمامان م-

 ؟؟؟یجدا؟؟؟باک-

 از مامان  دمیفقط شن دونمینم-

 ؟؟؟یاهان شام خورد-

 نه -

  یکه گرسنه ام حساب میپس پاشو بر-
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 پس خانمت؟؟؟-

 بگذار تو حال خودش باشه -

 من رو؟؟؟ یخانوم اشنا کن غویج غیج نیقراره با ا یک یباشه ، ول-

 کردم  یمصلحت اخم

 ادم فوق العاده اس  هیپارچه خانمه  هینگو خانومم -

 اونکه معلومه .-

 همدردم اومده بود  نیخوشحال بودم بهتر یلیخنده خ ریز وزد

 ه؟؟؟یاسمش چ یراست-

  کتای-

  دیخشک لبخندش

 بهت؟؟؟ ؟؟؟دادنشیباالخره کار خودت رو کرد-

 به زور  ییجورا هی-

 شروع کرد به خنده  باز

 به زور چرا؟؟؟ یهنوزهم که هنوزه لجباز-

 مفصله -

 باشه -

شاممون تموم شده  دیکشیم غیباز ج یول شدیصداش قطع م یبه خوردن هر از گاه میغذا رو اورد شروع کرد عارفه

 بود 

 :اقا ، اقا .عارفه
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 بله؟؟-

 برن  خوانیخانم م کتایخانوم ، -

 کجا؟؟؟-

 عمارت ابان هم همراهم اومد  یسمت در خروج ورفتم

---------- 

 :کتای

من لجباز ترم رفتم از پله ها  یتو لجباز رمیخونه م نیچمدون گذاشتم من از ا یمد  لباس هام رو توسمته ک رفتم

  نییپا

 :خانوم کجا؟؟؟عارفه

 عارفه بکش کنار -

 خانوم اخه اقا -

 بره به درک . ؟؟؟اقاتیاقا چ ؟؟؟هانیاقا چ-

 در قفل بود  یبرم سمته در ول وخواستم

 رو باز کنه . یدر لعنت نیا یکی-

 زم؟؟یعز یبر ییخوایچه زود م-

 به چشم هاش  نگاه کردم  برگشتم

 حاال . نیدرو باز کن هم نیا-

 برو اتاقت  شهینم-

 باز کن  گمیبهت م-
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 حاال . نیزدم:هم غیوج

 به زور جمع شده زد  یلبخند

 اونوقت چرا؟؟؟-

 تحملت کنم  تونمینم گهیباز کن در رو د گمیبهت م-

 ؟؟یثابتم کن یخواستیکه م یبود عشق نی؟؟؟ایچه زود زده شد-

 باال  دیابروم پر یتا هی

 ؟؟یبافیتو؟؟؟چرا جفنگ م یگیم یچ-

 زدنش رو نداشتم  دینگاه کردن من ، حوصله د یو سرسر رهیت ییخرما یجلو موها دیپسر پر هی

 . یبه به زن داداش چه استقبال خوب-

 رو باز کرد وادامه داد: ششیون

بعدشم داداش من  نیبزن غیبعد ج دیصداتون رو درست کن نیبر ستی..بد نمیشد ضیمستف یهاتون حساب غیاز ج-

 ؟؟؟یکشیم ادیسرش فر نجوریمگه چکارت کرده که ا

 :ابان ریام

  ارهیداره واسمون در م یباز یچرا کول نمی:داداش بگذار ببابان

  ندازیهر وقت گفتم خاک انداز خودتو وسط بعمه اته پسر نکبت  یکول-

  دهیتازه به دوران رس  ادیبرو بذار باد ب-

 تو  ایمن -

  میزنیبرو اتاقت استراحت کن بعدا حرف م کتایحاال  نیهم دی:بس کنریام

 ت .-خ-ت یچشم ازم خواهش کرد ، کوتاه اومدم برگشتم اتاقم خودم رو انداختم رو وبا
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------------- 

 :ریام

 داداش؟؟؟ یکنیسر م تهیعفر نی:تو چجور با اابان

 اد؟؟؟؟یدلت م تهیاز سر عشق ، بعدشم نگو عفر-

 فقط سرم رفت  کنهیالق و لوق م گانهیب ویراد نهیگه؟؟؟عید هیچ نیهم بدتره بدتر .ا تهیاز عفر-

  یاستراحت کن یبهتره بر یتو خسته ا نیبب-

 استراحت کنم  یقراضه هم خوابه کم نیماش نیاره برم تا ا-

 سالن  یکاناپه تو یسرم خلوت شد نشستم رو یرو نشون ابان بده وقت یعارفه گفتم اتاق وبه

  اریعارفه قهوه ب-

 چشم اقا -

پنجره  یگذاشته شد ورفت ؛ گرفتم دستم فنجان قهوه رو و رفتم روبرو زیم یفنجان قهوه رو کیگذشت  یچند

 کیادم دوست داشت ساعت ها  ربودیکه داشت حواس از ادم م یظرافت بدنش کتای، اندام  دنشیشروع کردم به نوش

از قهوه رو  یکم دیکشیکه م یحال نفس ه، خوش به حال خدا ، خوش ب نهیوبهش نگاه کنه خوش به حال ا نهیجا بنش

بدونه  یحس چیبدونه ه میشد خانومه زندگ مینگاه کردم دوسال ودوماه قبل زن رسم رونیب یخوردم و به منظره برف

و ملکه قصرم عاشقم  شهیمن م یندرالیهستم که باالخره اون س ایرو نیا یمن ؛ من هرشب تو یول ییعالقه ا چیه

 فنجون قهوه از دستم افتاد وهزار تکه شد   کدفعهی،  شهیم

 اقا؟؟؟ شدی:چعارفه

  زدینفس م نفس

 افتاد  هوی-

  کنمیغذا بال بوده البد .االن جمع م-

 دستتون نره تو  نیمراقب باش-
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در رو اروم باز کردم همونجور با  لباس  کتایبرم  داخل اتاقم رفتم سمت اتاق  نکهیسمته راه پله ها قبل از ا ورفتم

دختر رو تصرف کرده خوش به  نیبود چقدر صورتش معصوم بود خوش به حال ماهان که تمام قلب ا دهیهاش خواب

که  ییهمون روزها ، همون روزها ثلهحال عشقش وخوش به حال قلبش با حسرت بهش چشم دوختم درست م

 دستت درد نکنه . یلیام گفتیوم دادیتشکر م یس به جا-و-ب  هیوشکالت وبهم  گرفتمیم یواسش بستن

کم بود کاش خدا اونقدر بهم  ختمیریم هم به پاش معالمه عشق که اگه تا اخر عمر هیعالمه حسرت تو دلم بود  هی

قاتل قلب خودم  شمی، واال م یبهش پرداخت کنم حساب دیعشق رو با نیا هیعمر بده که عشقم رو خرجش کنم د

  رونیرفتم از اتاقش ب

 دونه عشقم  هی ریشب بخ-

عد از اون  داخل اتاق  خودم و ب گفتمیم ریبهش شب بخ رفتمیبه اتاقش م دیخوابیم یبود وقت نیکارم هم هرشب

 ، رفتم  داخل اتاقم  رفتمیم

ت اخ که -خ-صبحه نشستم رو ت 9ساعت  یوا دمیشدم اوففففففف چقدر من امروز خواب داریساعتم ب کیت کیت با

از اتاق حتما ابان  رونیبودم رفتم ب اوردهیدر ن شبیشدم که  لباس هام رو د نجوریا نیبدنم کوفته شده بود واسه ا

 زد  یلبخند دشده وصبحانه هم خورده همون موقع در اتاق ابان باز ش داریب

 ؟؟یشد داریداداش تو هم تازه ب-

 ابان جان؟؟ یدیاره خوب خواب-

 داداشم  یاره دستت مرس-

 ویو ارش فیبره ک ییجا خواستیم نکهیلباس هاش رو عوض کرده بود و مثله ا  رونیاز اتاقش اومد ب کتایموقع  همون

 بود دستش 

 سالم کنه راه افتاد  نکهیا بدون

  کتای-

 برنگشت  یول ستادیا

  ریصبحت بخ زمیسالم عز-
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 برگرده:سالم  نکهیا بدونه

  ستادمیدستم دلخور بود رفتم و روبروش ا از

 ؟؟یریم ه؟؟کجایزیچ-

 ؟؟؟یلمیوک-

 خب بگو بدونم؟؟ زمیعز-

 دار . هیقرار دارم با اتل-

  رسوننتیپس بچه ها م-

  رمیشه؟؟؟خودم م یواسم که چ یدیخر نینوچ ؛ ماش-

 لج نکن  یتو که تاحاال سوار نشد-

  خوامینم ؟؟؟اصالیترسیم نتیاصال حرفشم نزن از ماش-

 بره  دستش رو گرفتم  وخواست

 ؟؟؟یکنیچرا لج م زمیعز-

 نگاهم نکرد  اصال

 مراقب باش ،  باشه اروم برو  یلیخ یبرو ول نیخب با ماش-

 نگاه کنه  نکهیا بدونه

 باشه..-

 رو از دستش ول کردم.. دستم

 خدافظ -
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کارش اصال  طیمح یتو یهمه جا همراهش باشم ول خواستیدلم م شهیبه رفتنش با حسرت نگاه کردم هم ورفت

درصدش رو با راننده  99 رفتیم هیبه اون اتل هیاز اون اتل هیریبه اون خ هیریخ نیدخالت کنم همش از ا گذاشتینم

 یلیاز اون به بعد نگذاشتم بره ؛ خ کستمن رفت که تصادف کردو دستش ش نیبا ماش کباریسال قبل  فرستادمشیم

 دل شوره گرفتم سپردم بچه ها پشت سرش برن 

 :داداش ابان

 هوووم؟؟؟-

 نشست کنارم   زیپشت م ونشستم

  شمینپرسم خفه م یول پرسمیسوال رو م نیا دیببخش-

 بگو؟؟اشکال نداره -

 ن؟؟؟یخوابیجا نم هی کتایوزن داداش تو -

 نه .-

  ادیحد ازتو بدش م نیتا ا-

 متاسفانه اره -

 ؟؟؟یمگه چکارش کرد-

 . دمشیکه عاشقش بود دزد یدوروز مونده به عقدش با پسر-

 ؟؟؟یچـــــــــــــــ-

 رو حول داد جلو  وبشقابش

 ش؟؟یدیدزد یشه؟؟؟کیمگه م-

 . شیدوسال ودوماه پ-

 خوب؟؟؟-
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 به اسم ماهان افشار ازدواج کنه نگذاشتم  یبا پسر خواستیخوب نداره م-

 اخه چرا؟؟؟-

 .من دوسش داشتم  دونمیخوب  ، خوب نم-

 رو دوست داشت؟؟؟ ؟؟؟پسرهیاون چ-

 دوسش داشت؟؟؟ رهیمیواسش م-

 اخه چرا داداش؟؟-

 از دستم بره  کتایبگذارم  تونستمینم-

  یفراهم کن ششیرو واسه اسا زیهمه چ یخواسی.تو... تو م ینبود ینجوریتو که ا-

 باهاش ازدواج کنه ؟ یاون به راحت گذاشتمیم یاره ول-

 خوب بعدش؟؟؟-

 ؟؟؟یبعده چ-

 دوست داره  گفتینگفته اره بهت ؛ مامان م لیم یبودم دختره ب دهیرو؟؟من فهم کتای یدییدزد نکهیبعد از ا-

 نه..-

 از نهادم بلند شد  واه

 ؟؟؟یپس چ-

شد  یانداز ریدادن ت شیگوش مال ینامزدش اومد دنبال بچه هامون بچه ها هم گرفتن و حساب دمشیدزد یوقت-

عقدمون  کباریشده بود بعد از دوماه کنار اومد با مرگ ماهان وبهم بله گفت  ونهید کتایمرده . میخورد فکر کرد ریوت

خودش اومدو  کماهیبعد از  یزد گفت دوسم نداره ول مرو به زیهمه چ یبهم خورد وسط ماه صفر بود والدت امام موس

 باهام ازدواج کنه . خوادیگفت م

 مرده؟؟؟حاال زنده اس؟؟؟ میفکر کرد یگیخوب ..تو م-
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 دمیفهم روزید نکهیاونروز و تا ا دیشن کتای رونیحسن بهم گفت زنده اس واز کما اومده ب شیپ کماهیمتاسفانه -

 شد  ونهید نیوواسه هم دیشن کتایقراره نامزد کنه که بازهم 

 بود ؟ نیواسه هم شبیکه نثار وجودت کرد د یاون همه فوحش-

 بود  نیاره واسه هم-

 از شرم به داداشم کل ماجرا رو بگم  تونستمینم

 ؟؟؟یچکار کن ییخوایحاال م-

 به نظر تو چکار کنم؟؟؟-

چرا خانواده  یراهش رو انتخاب کنه که ، راست دیبا یبند باالخره چ نیفکر کن به نظرم ازادش کن از ا کمی دونمینم-

 شد؟؟؟یومدن؟؟؟چیاش سراغش ن

وفرار از دست گروگان  یسوز شیات یتو کتایکه  میواسش جلوه داد یمرده  ، مرگ تقلب کننیخانواده اش فکر م-

 . سوزهیم یریگ

 ؟یها ، خبر دار یواسه خودت چاق کرد یاهان داداش بد دردسر-

 اومد  حسن با عجله  کدفعهی

 اقا اقا -

 چه طرزشه؟؟؟ نیحسن؟؟؟ا هیچ-

 اومدن  موریاقا ت-

 ؟؟؟یکــــــــ-

 ؟ هیک موری:تابان

کجاست تا ظهر  دوننیبچه ها م کتایادمه پسته ، برو سراغ  هینشون نده  موریاون ت یابان اصال خودت رو جلو نیبب-

 خونه . ارشیهم ن
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 اخه ...!-

 حاال  نیاخه نداره ، باشه؟ هم-

 باشه -

  ستادیا موریت یجنوب نمنی، رفتم سمت سالن نش رونیعمارت ب یاز در پشت ورفت

 . ینام ریبه به ام-

 ؟؟؟ییخوایم یسالم چ-

 باهاش دست دادم  وخشک

 تو خونه؟؟؟ نیدار ی، چ دونمیکه نم شویخوام؟؟؟چیم یچ-

 . موریبس کن ت-

 ام گذاشت  قهیشق یکلتش رو رو زیم یزدم رو ومحکم

 روبروت نشسته  یک ستین تیحال نکهیامثله -

 بگو وگورت رو گم کن وبرو  ؟؟؟زودییخوایم یچ ستیمهم ن-

 چه زود؟؟؟-

 ندارم  یمثله تو کار یفیکث یمن با سگ ها-

  یخوب کار داشت یواسه خودت دست وپا کن یثروت یخواستیاون موقع که م-

 فرق داشت  زیاون موقع همه چ-

 ام فشار داد  قهیشق یرو رو کلتش

 خچالی یکه تو اکهیتن تر 100 یریبگ لشیتو تحو دیبندر عباس با ادیمحموله م کیخوب گوش کن ، اخر ماه -

  یرسونیبه دستم م ؟؟؟سالمیدیشده فهم یجاساز
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 بشه؟؟ یکه چ-

 هات رو رو نکنم  یکه گند کار-

 کن  یکن یهرکار ییخوایم ستیمهم ن دمیهههه خند-

 برن؟؟؟یاخر عمر واست حبس م دست کمش تا یدونیم-

  ستیحبسم کرده ، مهم ن یمن رو زندگ-

 گذاشت  زیم یرو رو ییشدت برگه ا با

  زمیریرو م زانتیخون خودت وعز یادرسه ، اخر ماه نرفته باش نیا-

  ادیبرو بذار باد ب-

  یخوددان-

 گرفتم و کاغذ رو پاره کردم وسوزوندم  دهیکه کرد رو نشن ییدهایاز خونه ام دور شد تهد یحیلبخند وق  وبا

---------- 

 :ابان

ها رو  نیاز ماش یکیداره ،  ییها نیعمارت اوه اوه داداش مارو باش چه کرده !! چه ماش یپشت اطیسمت ح رفتم

ه ادام سیانگل نکهیا یمدت به جا نیدروغ گفتم ؛ ا ریانتخاب کردم و سوار شدم و راه افتادم ، چه بد بود که به ام

 . ینیزم ریز یبدم و دکتر بشم کالس بوکس رفتم و مسابقه ها لیتحص

 یشدم ها ول ییحرفه ا نگیبوکس کیخوب واسه خودم ک یازم  ول شهیناراحت م یلینفهمه که خ یزیکاش چ یا

رو تا انتها فشار دادم ادرس از  طرف حسن  نیکردم ، گاز ماش لیتبد ایارزوش رو داشت رو به رو ریکه ام یدکتر شدن

 یرانیا یاز اهنگ ها یکیکردم ،  دایدن باالخره پیها واز صد نفر پرس ابونیگشت وگذار تو خ یشد با کم جیواسم مس

 کردم  یرو پل

 شکنجه کن منو -

 چون عاشقه شکستنم 
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 بکش منو خودت

 بذار جداشم از تـــــنم 

 کن منو شکنجه

 اخرت منم دهیشه 

 عشقه تو تمام عمر بودنم یفدا

 شکنجه کردنم حقته

 تو عاشقه شکستنم یب من

 منم رهیاز عشقت بم دیکه با یکس اینگاه کن چرا تو دن خودت

 استیدن هی نیهم

 تو نشستنم یعمر به پا کی یبرا 

 کناره من  بمون

 ریتقاصتو ازم بگ 

 کناره من بمون

 ریاس نیکناره اخر 

 ریعشقمون بم یبرا یبکش ول منو

 عشقه تو یفدا

 تمام عمر بودنم 

 شکنجه کردنم حقته

 تو عاشقه شکستنم یب من
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 منم رهیاز عشقت بم دیکه با یکس اینگاه کن چرا تو دن خودت

 استیدن هی نیهم

 تو نشستنم یعمر به پا کی یبرا 

 "یراحی یمهد– ریاس نیاخر"

 کردم دای، باالخره پ اهان

 ارانا..عجب  یمجموعه هنر ها-

 ، شماره حسن رو گرفتم  میریخانوم رو بگ غویج غیج نیحال ا کمی؟  هیچ نشیماش نمیزنگ بزنم حسن بب بگذار

 بله اقا؟؟-

 ه؟؟؟یخانم چ کتای نیماش-

 رنگ . ییبنز قرمز البالو-

  یخدافظ افتمیاهان -

خوبه  کنهیپول خرجش م نقدریه اداره ک یدختر چ نیداداش ما هم عقلش کمه ها مگه ا نیسمتش اخ اخ ا رفتم

و  رهیبعدم پنچر کنم که بهونه نگ ریاول که پنچر شد تا ری، خوب تا گذروندیم ریواال خدا بخ ستیعاشق معشوقش ن

 یول کردنیمردم چپ چپ نگاه م یهر از گاه شدرو عوض کنه وبره سمته خونه کارم باالخره تمام  ریجک بگذاره تا

 کنم؟؟؟ دایخانم رو از کجا پ غویج غیج نیحاال ا نجایو رفتم داخل اوهع چه شلوغه ا ستادمینکردم ا ییاعتنا

  ستادمیبود رفتم سمتش و روبروش ا یاومدن از اتاق رونیکه در حال ب دمید عیسر یلیخ

 صبر کن -

 به چشم هام نگاه کرد  زیت یلیو خ برگشت

 ؟؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 و با خودم ببرمت . امیگفت ب ریام ستمینترس بابا عاج وداغت ن -
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 ام؟؟یبا شما ب دیجدا ، چرا با-

  ییایکه گفتم م نیهم-

 که  یدیشوهرم هم نتونست بهم دستور بده د یبهم بد یهر دستور یتونیم یفکر نکن برادر شوهرم -

 اراده اس  یاون از بس که ب-

 حاال بزن به چاک  امیکردن هم بر م یهم دارم از پس رانندگ نیدارم ماش دیرو باز کن کل تیچشم ها بابا غور نیبب-

 ؟ ادیفکت درد نم یزنیحرف مفت م نقدریا-

  ادیدر ب یکیتو  یتا چشم ها-

 قراضه  نیمنه احمقه ، ماش رازیاصال تقص-

 برو بابا -

که  یبلند یاسش نیاونطرف ترش پارک بود به ماش نیکه دوتا ماش نمیرفتم سمت ماش یافتاد سمت در خروج وراه

 نیکه اونجا بودن کردم فقط هم یخوشگل یزدم نگاه به دور تا دورم و دختر خانوم ها هیاورده بودم تک نگیاز پارک

 ویاومد وارش رونیکنن از مجموعه ب گریرو ج دشونهام خوب بلدن خو یرونیواال ا گردهیامل ها م ههیمورده شب هی

 زد به صورتش  دیپنچر شده اش رو که د نینازن نیبزرگش دستش بود ، ماش

 پنچر شد؟؟؟؟؟؟ یک-

 بهم بد نگاه کرد  نیماش یکاپوت جلو یرو گذاشت رو ویوارش

 ؟؟؟هان؟؟؟ینکنه تو پنچر کرد-

  یسرم داد بکش ستمیببر صدات رو من شوهرت ن-

 گفت: ادیو فر دیقفل فرمون رو اورد طرفم گرفت وبا تهد نشیسمت ماش رفت

 بگو تا نصفت نکردم  ؟؟؟زودیتو پنچر کرد-
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حرکت  کیرو ببرن با  نیو ماش انیزدم به حسن که ب جیرو باز کردم و مس نمیحرکت گرفتم در ماش کیدستش با  از

رفتم  عیسر یلیرو داخل صندوق گذاشتم خ وشیرو زدم و ارش نیقفل ماش موتیجلو ور یصندل یحولش دادم رو

به  دیکوبیطرف خودش رو باز کنه م دربرو زدم که نتونه  یفل اضطرارق عیسمته در خودم باز کردم در رو و سر

 . شهیش

 خونه ات برمتیصبر کن م کمیصدا نکن  نقدریعهع ا-

 زد: غیج

 زود باز کن -

 بلند شروع به خوندن کرد  یبا صدا ریپل

 رهیتصو هیکه  لبخندت فقط  یوقت -

 یفهمینم یزیچ ینیبینم یزیچ

 رهیگیات نم هیگر

 شیزیچ ؟؟؟نهیابان خل شد یگیم یشد؟؟؟از حال رفت نکنه؟؟چ یشد چ رهینقطه خ کیصاف نشست وبه  کدفعهی

 ، شکه شدم    ختنیریشد به جان خودم ، اشک هاش پشت سر هم م

 . کتایزدم: صداش

 رونویب یهوا یشناسینم گهید

 بارونو هیمعن یفهمیاما اصال نم یشیم سیخ

 مبهمه بوینگاه تو غر جنسه

 ما کمه ونهیجدا شدن م ترس

 عالمه هی یدور یول یکنارم

 مثله مجسمه یحرکت شـــــــد یب
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 مجســــمه مثـــــــــله

 مثله مجسمه  یشد گهیراست م اروی نیهم ا کتا؟؟؟؟واقعای-

 من یلحظه ام بذار جا هی خودتو

 من یبه حرفا کمیگوش کن  نیبش

 نویا یکه بفهم هیکاف نیهم

 نویمنه غمگ ییتنها عمق

 من یلحظه ام بذار جا هی خودتو

 من یاهایاومده سره رو یچ نیبب

 ینقاش هیمونده  یزندگ نیا از

 رو کم کردم ریپل یصدا زمیبه سرم بر ی، االن چه گل ختنیری..اشک هاش همونجور م   

 . ؟؟؟الوووووووویزن داداش؟؟؟چرا قفل هیچ-

کرده ،  هیگر زشیکه همسر عز شهیفهمه ناراحت مب ریام شده؟؟؟داداشی؛ چ  ختیریدادم هنوز اشک م تکونش

 خوندیدختر نچسب ، هنوز اهنگه م نیاز ا ومدیچقدر بدم م

 یمجسمه تنها ش هیبا سخته

 مبهمه بوینگاه تو غر جنسه

 ما کمه ونهیجدا شدن م ترس

 عالمه هی یدور یول یکنارم

 یحرکت شـــــــــــــــــد یب

 مجســـــــمه مثـــــــــله
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 مجســـــــمه مثــــــــله

 "یراحی یمهد–مثل مجسمه "

 خوردمیهدف چرخ م یها ب ابونیخ نیشد وشروع به بارش کرد ؛  راه افتادم ب یرو کامل خاموش کردم هوا ابر ریپل

چه  کردیسمتش گرفتم گنگ بهم نگاه م یدستمال کردیم هیکماکان گر یساکت شده بود ول گهیاون هم د

 رو گرفتم بعد از دوبوق جواب داد  ریبده شماره ام یلیگار حالش خمرگشه؟؟؟؟واقعا ان

 سالم داداش -

 ارو؟؟یرفت  شدیسالم چ-

 اره رفتش -

 م؟؟؟ییایما االن م-

 ن؟؟؟یباهم هست کتایبا -

 بله -

 باشه منتظرتونم -

 نیاس ماش یپ یخونه ت کجا بود؟؟بگو بزنم ج یراست-

 گفت  گهید کباریرو  ادرس

  کمیاهان من نزد-

 کنهیم هیبه سرش اومده واقعا؟؟؟هنوز که هنوزه داره گر ینگاه کردم چقدر الغره چ کتایکردم به  قطع

---------- 

 :کتای

اهنگ رو  نیا شهیماهان افتادم هم ادی ختیاراده اشک هام ر یاهنگ مثله مجسمه شروع به خوندن کرد ب یوقت

اون رو هم  یعنیاالن  گهید یکی.شده واسه   ستیسه من ناون وا گهید فیح کردمیم هیچقدر بهش گال کردیگوش م
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همه جوره نازش رو  یعنیخره؟؟؟یواسش  لباس م یعنیدوسش داره؟؟؟ گهیبهش م یعنیسه؟؟؟-و-ب یم

اون وشب هاش رو با فکرش  ادیروزهاش رو با  یعنیدوسش داره؟؟؟ ه؟؟؟واقعایاون چجور دختر یعنیکشه؟؟؟یم

باز شده  ختیریعاشقونه اس؟؟؟از ته دلم اشک هام م شونیزندگ یعنیخوشبختن؟؟ گهیکنار همد یعنیخوابه؟؟؟؟یم

 دایپ یتازگ شتریداغ دلم ب دمیدیبارون رو م یوقت کردیم فیازش تعر شهیکه ماهان هم ییبودم مثله همون مجسمه ا

که در  دمی؟داز من ساخته هست اصال؟؟؟ یمگه کار تونمیماهان رو فراموشش کنم؟؟؟مگه م تونمیچطور م کردیم

 ختیاز اشک به چشم هاش نگاه کردم اشک هام ر ییحاله ا نیب دیچیدور دست هام پ ریام یباز شد دست ها نیماش

 انداخته بود  نییبود وسرش رو پا ستادهیگوشه ا هیابان  دیکشیگونه هام م یباز تر و بهتر شد اروم دست رو همنگا

-------- 

 :ابان

صداش زدم گوش نکرد  یهرچ نییپا نیرفتم از ماش کردینگرانم م یبود و حساب وانهیبه خونه واقعا دختره د میدیرس

 کنه رشیبخ ریبود ، واقعا خدا واسه ام گهید ییایدن هی یتو دیفهمینم

سمت  ده؟؟؟رفتمیدختر؟؟؟نکنه همون پسره رو د نیشده به سر ا یچ دیفهمینم یچیرو باز کردم ه نیماش درب

 رو باز کرد  یخودش درب سالن اصل ریسالن عمارت ام

 ؟ ومدین کتایچرا  -

  کتایداداش -

 ؟؟؟یچ کتای-

  ستیحالش اصال خوب ن-

 چه خبره . ریتو دل ام دونستمیاون هم با سوز دلش من خوب م زدیصداش م دیدو اطیداد کنارو به سمت ح حولم

 . نییپا ایاشک هاتو ؛ ب نمیعشقم خانومم نب-

-   .... 

 نکن  هیگر نقدرینفسم ا میزندگ-

-   ... 
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 نیدور دست هاش حلقه شدن نگاه ا ریام یدست ها ختیریواشک م کردیم ریس گهید ییایدن هی یتو کتای یول

 زهیچ چیوه یاهینگاهش رنگ س قهیعمق عم یاومده بود مگه؟؟؟تو یزدم به سرش چ خیبهم خورد  یدختر وقت

جدا شد؟؟؟باالخره  ایدن نیاز ا هوی هک شدیاون نبود چ یول دیخریبغض الود نازش رو م یبا صدا ریام دید شدینم گهید

 یبیرو نگاه کردم تو چشم هاش حسرت عج ریکردم ام یسمت سالن پووف دیاشک هاش اومد ودو یدست هاش رو

 با غم گفت :  ستادیبود اومد و کنارم ا

 د؟؟؟یماهان رو د-

 داداشم  شناسمشیمن که نم دونمینم-

 بود  یپیخوشت یلیدختره حق داره عاشق ماهان خان باشه پسر خ نیبهم نشون داد پس ا یرو در اورد وعکس تلفنش

 ماهان افشاره نیا-

هم از همون موقع  کتایاهنگ خوند  هیروشن شد و ریپل هویکه  دیکشیبابا داشت سرم داد م دمشینه ،  من که ند-

 اس؟؟؟ وونهید کتایاومده  شیسوال واسم پ هی یول خورهیبهت بر نم یمثله مجسمه شد درست مثله اهنگه .داداش

 نیافتادم رفتم سمت صندوق ماش ویارش ادینگاهم کرد ورفت داخل نکنه ناراحت شد؟؟؟خواستم برم داخل  چپ

اونجاست ودوس ندارن من باشم کنارشون  ریم البد االن امشدم گفت مونیودستم گرفتم خواستم ببرم اتاقش که پش

که با اون جا سر  هیچجور شی!  نقاش کشهیم یچ نمیگل کرده بود بب میفوضول یرو همراه خودم بردم اتاقم کم ویارش

 یعنیبودن  دیسف اهیس شترشینبود ب شینخود هم تو نقاش کی یها رو نگاه کردم رنگ شاد حت یوکار داره ؟!  نقاش

عالمه  هیعالمه غم داشتن و هیداشتن  یبیحس غر هی یول دیوسف اهیس یمخمل یوگواش ها دیسف اهیرنگ وروغن س

قشنگ بود ، ذوق زده شده بودم  یلیزنده ان خ کشنینفس م کردیروشون ادم حس م دمیشدست ک زهیحرکت وانگ

طرح ها نظرم رو جلب کرد  نیب ییوشته اداشته باشه  ، دست ن یاستعداد نیاومد چن یدختره چندش نم نیاصال به ا

 دستم گرفتم : 

  یسهراب سپهر شعر

 خواهم ساخت  یقیقا

 انداخت به اب  خواهم

  بیشهر غر نیخواه مشد از ا دور
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 کند  داریتا قهرمانان را ب ستیکس ن چیکه در ان ه یشهر

 ها دل خواهم بست  یبه اب نه

 که سر از اب به در ارند  یانیپر ایبه در نه

  یاز جنس ته قیقا

  دیمروار یدر ارزو ودل

 قشنگ بود  یلیخ خطشم

بود کنجکاو شدم بدونم  ویاز ابزار هاش داخل ارش ییچندتا دمیدست کش یطراح یبه مداد ها قینستعل شکسته

 عمارت صدا زدم : یوسمت اتاق خدمتکار ها نییروح دارن رفتم پا نقدریکه ا کشهیطرح ها رو م نیکجا ا

 ؟ ستین یکس-

 اقا؟؟ نییخوایم یزی:چعارفه

  یچیراستش ه زهیچ-

ابان ، زدم از اتاق  الیخیرو ب ییزایچ نیبکشم چن تونستمیکاش من هم م یگشتم اتاقم باز نگاه کردم به طرح ها ا وبر

  رونیکالفه اومد از اتاق اون انتر خانم ب ریهمون موقع ام رونیب

 ابان؟؟ یبهش گفت یچ-

 ؟؟یشد ونهید یچیمن؟؟؟ه-

 گه؟؟ینم یچیچرا ه-

  دونمیمن نم-

   هیمشکلش چ نیبرو بب ؟؟؟زودیخوند یکه روانشناس یگیمگه نم-

ساعت رو خوندم اون هم دانشگاه ازاد حاال برم اتاق  کیطدن مخ دختر ها در  یباال من روانشناس دیابروم پر یتا هی

 بشه؟  یزن داداشم که چ
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 کن  زیواسش تجو یزیچ یمسکن هیبده  یلی، اگه حالش خ شدهیچ نیبرو بب یکنیمن رو نگاه م ید تو که دار-

 یبرا یخدا حاال من چ ای کردیم هیوگر کردینگاه م رونیب یبود وبه فضا ستادهیزور رفتم  داخل اتاق ، کنار پنجره ا به

 بود  ستادهیکنم؟؟؟ مثله مجسمه ا زیدختر تجو نیا

 مجسمه ابولهل  یهووو-

 نگ گفت:ونگاهم کرد بدون در برگشت

 ؟؟؟یکن بشیتعق شهیم-

 باال  دیابروم پر یتا هی

 دختر خوب؟؟؟ یشد و؟؟؟خلیک-

 ماهانو -

  یکه برق سه فاز از سرت بپره وماهان ماهان نکن زدمیبودم چنان تو گوشت م ریخدا اگه من جا ام یوا

 عجب اونوقت چرا؟؟؟-

 ادشه؟؟یمن رو  کنه؟؟؟اصالیم کارینه چ ایخوشبخته  نمیبب خوامیم-

 نه؟؟؟ ایخوشبخته  ینیبب یمگه تو فوضول-

 رو برگردوند  سرش

 فقط  ستمیفوضول ن-

که  خواستهیرو م گهید یکیخواهر من؟؟؟هان؟؟؟اون  ستین تیحال یچیچرا ه ؟؟؟تویعاشقش ؟؟؟هنوزیفقط چ-

داداش ما  نیجا بچسب به ا چیه یندار ییجا چیه شیزندگ یتو تو یعنی..زن رهیگیداره زن م یفهمیرفته گرفتتش م

 یخودت رو الک ییخوای؛ چرا م یعاشقش عارو کنه اگه واق شیبگذار اون پسر هم زندگ خوادیخاطرت رو م نقدریکه ا

 ؟؟یعذاب بد

 ؟؟؟یفهمیچرا نم ستیعذاب ن نیا-
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 مثله مجسمه خشکت زد؟؟؟ هویچرا  نمیبگو بب یول یگیباشه تو راست م-

 ؟؟؟یه کار نبرتلفظ رو ب نیا نقدریا شهیم-

 و؟؟یچ-

  یچیه-

 مثله مجسمه؟؟؟-

 مغزم فعال شد  یرادارا هوی

 اره -

از پا درش  ییهویاهنگ باشه که  هیضعفش  دیهنر رو داره با نیکه ا یخاک رس تو اون سرت دختر یا-

  یکه تو دار یهنر نیا فی، ح ییاراده ا یب یلیاره؟؟؟خیب

 به توچه؟؟؟-

  دارهیقدم به سمتم بر م عیسر یلیخ ریام دمید رونیکردن رفتم از اتاق ب غیج غیکرد به ج وشروع

 بود؟؟؟ شدهیچ یهست یخوب یلیزد:الحق که دکترخ یپررنگ لبخند

  زدیم غیج بازم

  خورهیوسرمون رو نم شهیساکت م گهید یده بار واسش اهنگ مثله مجسمه رو بگذار یبه نظرم روز-

 وگفتم : دمینگاهم کرد خند مشکوک

  فهیداده واقعا ح نیکه خدا به ا فهیهنرها ح نیا یها ول ادیبدت ن ریاس ام وونهید کتایبه خدا -

 بود؟؟؟ شدهیابان چ-

 هیپررو شده.. ینازش رو نخر نقدریا یریبگ ادی دیکرد ، داداش ِمن با یهاش اتصال میاز س یکینبود فقط  یچیه-

   شهیدر گوشش عقلش درست م یدوتا بچسبون

 خنده  ریباال وزد ز دیپر ریام یابرو یتا هی
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 کنه  ریگ یکیکه قراره دست تو  یاون چارهیاهلل روانشناس جامعه ، ب کیبار-

  ستمیمن که ن یحول بود رم؟؟؟تویگفته قراره من زن بگ یک-

 حاال... -

 عهع داداش -

 ؟؟؟یزنیمطب م یک یراست-

 مطب؟؟-

 الل شدم  واقعا

  ادیخوشم نم زهایچ نیداداش از ا الیخیجان من ب-

 بشه ؟ یکه چ یدرس خوند نهمهیخوب واست جور کنن ا یجا هی گمیبه بچه ها م ادیوخوشم نم یچ یعنی-

 کنم یچه غلط دونستمینم

 بعدا  رمیداداش بگذار مجوز بهداشت رو بگ خوادینم-

 ب تر کن -فقط  ل یکه دوسداشت ییبعد از گرفتن مجوز هرجا یول یگیراست م-

 بزرگه رو خوردش . کهیهار؟؟؟روده کوچنا میچشم بر-

 ..میبر-

 اد؟؟؟یب یگیقراضه نم نیماش نیبه ا-

 ابان -

 رفت ییغره ا وچشم

 کنه  تیلیبخوره جون داشته باشه مخ مارو ت زیچ هی ادیچشم چشم برو به سلطان بانوت بگو ب-

 با گفتن اون حرف ها بهش زبونش باز باز بشه ؛ کردمیفکر نم نییمن هم رفتم پا کتایورفت  داخل اتاق   دیخند
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 وشیداخل اتاق  کارش رو نداشتم ارش  دنیهنوز فرصت سرک کش گذشتیاون خونه م یدو هفته از وجود من تو 

صبح  9فکر کنم قهر کرده بود بابت اون حرف ها که بهش زدم ؛ ساعت  زدیهم هنوز  داخل اتاقم بود باهام حرف نم

 دونستمیرو هم نم کتایرفته شرکت و  ریدم امینبود از عارفه شن یخبر چیداخل سالن که ه رونیبود زدم از اتاق ب

به دور تا دور کردم از عارفه  یرو باز کردم و نگاه شرتمیسو پیکجاست هر جا باشه فکر نکنم اتاق کارش باشه..ز

حولش دادم و اروم  یباز بود کم مهیبودم رفتم سمت همون در ن دهیرو پرس کتایاتاق کار  قیدق یجا شیدوروز پ

 باحاله . نجایا چقدر یرفتم داخل وا

لج به  کمیداشتم  میمن رفته بودم داخل تصم گهید یرنگ وروغن بود ،  ول ینقاش دنیدر حال کش کتای یوا یا

 هی دمید بیغر بیعج ریتصو هیبوم  یرو کیکنه باالخره ، رفتم نزد یزن داداش باهام اشت دیلجش بگذارم شا

 درخت  کیاز  یمیطرف هم ن کیطرفش صورت بود که غم داشت اون صورتک و

 هم مثله مجسمه اس؟؟؟ نیپس ا-

  ـــــــــنیه-

که محکم  نیزم یرو افتهیبود ب کیخودش هم نزد ختیو رنگ ها همه جا ر نیزم یکه دستش بود افتاد رو یوپالت

  دیرو چسب شرتمیسو قهی

----------- 

 :کتای

مثله اغوش  امیب رونیاز اغوش اقا ابان ب خواستیشد دلم نم یلش بودم خاطرات ماهان واسم تداع-غ-ب یتو یوقت

رنگ موها ورنگ چشم هاش   یانداخت حت یماهان م ادیداشت که من رو  یبیحالت عج هینبود ؛ غرور داشت  ریام

اومده اتاقت ترسونده تورو حاال  رشعویب رهپس نیزدم خاک رس تو اون سرت ا بیماهان بود به خودم نه ههیهم شب

 ؟؟؟یکنیفکر م یبه چ

 انداختم  نییکه ممکن بود پا ییسرم رو تا جا رونیش اومدم ب-ش-و-غ-از ا عیسر

  دیببخش-

کرده ، برگشتم و به چشم هاش  ریلباسش گ نیمتوجه شدم که گوشه تک دستم به است رونیاز اتاق برم ب وخواستم

از اتاق ؛  رونیب دمیلباسش و دستم رو ازاد کرد پر نیاروم دست برد سمت است دمیدینگاه کردم همش ماهان رو م
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هست که فکرش رو کنم واون اصال ساخته  یاون زا شتریب یلیکه شباهتش با ماهان خ دمی، د دمیاخمش رو اخر سر د

دوش اب  ریکشم رفتم زب ینقاش خواستیدلم نم یحت گهیرفتم سمت اتاقم د الیخینبرم ب ادیشده تا من ماهان رو از 

بابا  یها ادیاغوش ها وفر یمامان ، برا یتنگ شده برا لدای یمن چکار کنم؟؟چقدر دلم برا یزندگ نیسرد حاال با ا

تنم  یکردم ارومتر شدم حوله بدن هیکه گر یام گرفت ، کم هیگر کدفعهیخونمون ؛  یبرا یعل یزهر خند ها یبرا

  رونیکردم ورفتم ب

  نمشونیبب خواستیدلم م بیعج

وچند روز اجازه  شهیدرسته ازم دلخور م کنمیو از دور نگاهشون م رمیم ستین ریحاال که ام دمیهام رو پوش لباس

رو دستم  فمیشالم رو هم سرم کردم ک دمیمانتو وشلوارم رو پوش دمشونیکه ند مهیدو سال ون یول رونیبرم ب دهینم

واسم رفتم سمت  شهیتنوع م یام هم رفته بود کم هحوصل یلیاوردم خ رو در نمیماش چییسو رونیگرفتم و رفتم ب

  نگیپارک

 باهات باشم  گهید تونمیجون من نم یال نی:ببابان

 زد؟؟؟یبا تلفن حرف م ابان

-   .... 

 هستم . یکیمن هرروز با یدونیبعدشم تو مگه نم میگوش کن من و تو واسه هم ساخته نشد-

-    ... 

 ؟ یفهمی، م یکن دمینرو تهد میتو گوش کن ، حق ندار-

-    ... 

 خ و ا م ت  ین م خوامتینم گمی..بابا مستین تیکه حال ییتو شعوریب-

-    ... 

  شمیوقت عاشق نم چیمن ه خوامیرو نم ینه کس-

-    ... 
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 دوست شدم کنفم نشو  گهید یکیاره با-

-    ... 

 اهلل خدافظ  کیبار-

 نگاهم کرد  یچشم تو چشم من شد عصب قطع کرد یوقت

 بشه؟؟؟ یکه چ یستادیفال گوش ا نجایا-

 نه من  ییمن فال گوش نبودم فوضول تو-

 درست حرف بزن -

 برم  خوامیم-

 کجا ، کجا؟؟؟-

 ه؟؟یفوضول ک یدیبه توچه؟؟؟حاال د-

  هییباال میبه س ؟؟؟بزنیکن کاریچ ییخوایکه فوضولم ، اره فوضولم م رمیگ-

 برو بابا -

  رسونمتیسوار شو م -

 به تو واگذار کرده؟؟؟ ریراننده بودن من رو ، ام فیتاحاال شغل شر یاز ک-

 حرف اضافه موقوف  یدونسیکه نم یاز همون وقت-

 هم بلدم  یخودم دست دارم پاهم دارم  ، رانندگ نمیبرو ب-

  میرفتن رو ندار رونیمدت نه من نه تو حق تنها ب هیگفته؟؟؟ یچ ریام یدی.مگه نفهم یکور خوند-

  دمیهههه ترس-
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 یفکر کرد یدنده نشون بد هیخودت رو لوس و یدار یسع نقدریچرا ا نهیکم یخطر تو یدیمگه نفهم یبترس دمیبا-

  نمیکه نازت رو بخرم سوار شو بب رمیمن ام

 شدم  مونیاصال پش-

 برم داخل عمارت وخواستم

  نمیصبر کن بب-

 برنگشتم  یول ستادمیا

 حاال؟؟؟ یبر یخواستیکجا م-

 افته یها گردن ابان م ریاره خودشه ، تقص زنهیکمتر سرم داد م ریام نجوریبا ابان برم ا بهتره

  امیباشه ، باهات م-

 زد  یباال لبخند گشاد دیابروش پر یتا هی

 چه زود نظرت عوض شد -

 پررو نشو -

 ( دیخندی) و بلند م باز اون اهنگو بذارم؟؟؟ یترسینم-

 نگیاز پارک رونیشدم سوار شد ورفت ب نشیماش وسوار

--------- 

 :ابان

 خوب ادرس؟؟-

 برو.... .-

 محله مون؟؟ یتو یبر ییخوای؟؟؟؟میرو ترمز و دادزدم:خل شد زدم
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 اره -

 نمیخونه بب یهرگز برو تو-

  کنمیلطفا خواهش م-

 کار دارم  نییبرو پا دمیخواهش نکن که گوش نم-

  ینخوند یواصال پزشک یکار نگیبوکس کیک گمیم ریبه ام یاگه من رو نبر-

  ادیبود زبونم بند ب کینزد

 باشه خانم خانما . ریخ یدیهههه خواب د-

 ، صدا ضبط شده تو رو دارم اقا یدونیخودت هم خوب م رهینه خ دمینه خواب د-

  کنهیباور نم یدروغ هاتو کس -

 سمت خونمون؟؟؟ یری.حاال م دمیشن یگفتیم یاونروز که به دوستت مهد-

 هرگز -

 . ریشرکت ام رمیباشه پس من هم االن با حسن م-

 یدم در اورد یلیخانوم ، خ کتای رمیحالت رو نگ ستمیدر رو باز کنه مرد ن وخواست

 سر جات نیبش-

 زد و در رو بست  یگشاد لبخند

  نی..افرنیحاال شد برادر شوهر افر-

اهنگه رو  رمیگیرو زدم بهش بدجنس نگاه کردم حالت رو م ریپل زمیتمام دندون هاش رو تو حلقش بر خواستیم دلم

حرصم رو سرش  خواستیدلم م کردیکه قرار بود گرفته بشه خودم بودم با لبخند نگاهم م یحاله کس یگذاشتم ول

 شهیبه ش دیغورباقه چسب هینبسته بود شب بندترمز کمر یزدم رو کدفعهیکنم رفتم سمت محله مون گاز دادم  یخال
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 یحتما داره شوخ رونیبود بزنه ب کیچشم هام نزد یولو شد رو صندل دمید کدفعهیبهش  دمیجلو تا تونستم خند

  دمیباز هم خند کنهیم

 براوو هیکردنت که عال یبسه غورباقه خانم ، نقش باز-

 حرکت بود  یگذشت ب یکم

 . کتای-

-  .. 

 . کتای-

 شده باشه؟؟؟ یزیچ ینه ! نکنه ضربه مغز یوا دمید شهیش یرو رو خون

 غلط کردم  کتای-

 کتریشونه اش گذاشتم ولو بود رفتم نزد یمن چکار کردم دستم رو رو کنهینابودم م ریام شدیچ یدیخدا د یوا

 شده بود  یزخم یسرش کم

 شه  نجوریا خواستمی، بخدا نم کتای-

 از جا  دیپر هوی

 وووووووووااااااااااووووووو پخخخخخخخخخخخ وو-

اون از خنده قرمز شده  زدیقلبم گذاشتم وحشتناک م یکرد به خنده از ترس در حال مرگ بودم دستم رو رو وشروع

 بود .

  نمیاز ماش نییدادزدم:گمشو پا یعصب

رو  نیو ا الیخوش خ نم؟؟؟چهیماش یگیشوهرمه  اونموقع م یها ییها دارا نیا یندار یچیتو ه چارهیهههههه ب-

  کمیشر ریام یها ییدارا یباشه من تو ادتیهم 

 بدجور خوردم کرده بود بهش نگاه کردم غرورم رو له کرد  دیخند وباز
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 ه؟؟؟ینجوریا-

  هویبدجور گرفت  صدام

 .. هینجوریاره ا-

 داداشم؟؟؟ یکجا بود وسط زندگ تهیعفر نیا دیوخند

 رمیمن هم م یرو هم خودت ببر نتیخانم مهرسا بهتره ماش ستمیهاتون ن ییتو دارا گهیبگو من د ریباشه پس به ام-

 خودم از اولش هم اومدن تو خونه شمادوتا اشتباه بود  یزندگ یپ

 توجه نکردم  یدر اومد ول یشدم صدا ادهیپ نیمحله از ماش کیپارک داشت نزد یکه جا ییاتوبان کناره ها واواسط

  شدیم کیصداش اومد که با دو نزد ییسمته سر باال رفتم

 ؟؟یکنیچرا قهر م ای، ابان ب یییییهو-

باهاش هم  گهیهم د رمیدختر از فرهنگ عقبه واقعا غرورم رو له کرده بود ؛  بم نیچقدر ا گنیم ونیرو به ح ییهو

 دستم رو گرفت  کدفعهی. شمیکالم نم

 خوبه؟؟؟ دیببخش-

-   .... 

 ها  نمیخونمون تا از دور خانواده م رو بب در یقرار بود من رو ببر نیبب-

-   .... 

 ابان  گمیرو م دونمیکه م ییزهایبه داداشت همه چ رمیم-

 . دمیرو محکم از دستش کش دستم

 . گهیچطوره؟؟؟؟برو د گمیجلوت رو گرفته؟؟؟؟؟ هـــــــــــا؟؟؟زود برو بگو اصال خودم م یک-

 تمام تیاون هم با عصبان نیوسمت ماش نییدادم سمت پا وحولش

 بدو برو -
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  کردیم هیبرگشت وبهم نگاه کرد ، گر نیزم افتادین یهوا ول یخود رو یسکندر

  دیداداش ابان خوب من که گفتم ببخش یکنیم نجوریچرا ا-

  یفهمیم خورهیحالم ازت بهم م کتایخفه شو  خفه شو -

 گفت : ییو حالت ملتمسانه ا هیگر با

 ابان .-

 لمیموبا کردینگاهم م شیشونیپ یبهش کردم مظلوم وارانه با زخم رو ینگاه میالفش رفتم برگشتم و نسمت مخ از

تا  کردمیم جکتشیعمرم ، باز زنگ زد وباز هر بار ر یبار تو نیاول یکردم اون هم برا جکتشیبود ر ریزنگ خورد ام

، هوا هم  ینجوریا زنمیم خیبودم تا خونه  اوردهین مخاموشش کردم رفتم سمت باال دست اتوبان کتم روهمراه نکهیا

 ستادمیبود فقط ، بهتره اتوبوس سوار بشم ا بمیته ج یهزار تومن هی رمیبگ یپول نداشتم تاکس یچیبود ه یبرف

بود پول رو دادم به  ختهیبهم ر یاعصابم حساب کردنیهمه غر غر م دیربع رس کیاتوبوس بعد از  ستگاهیداخل ا

 ن؟؟؟یدربو داغونم که بود تازه هزارتومن هم گرفت دادیعرق م ین رو ببرن اتوبوس که بوراننده عهع مردشورتو

 ادهیپ عیسر ستگاهیبه ا میدیرس یبار اومده بودم خونه مامان شمس هیمدت  نیا یتا خونه فاصله داشتم تو پونصدمتر

رفتم  شهیباز بود مثل هم  اطیساز بود در ح یمیقد بایتقر یشدم واز اون جهنم فرار کردم و  رفتم سمت خونه مامان

 داخل 

 ؟؟؟یی؛کجا ی، مامان یننه شمس-

؛  ومدیکه پخته بود تا هفتا کوچه اونطرف ترم م یبرنج شمال یاشپزخونه بود بو یتو یداخل سالن در حال اشپز رفتم

 من شد  دید امبو یومهربون یرنگ نگاهش که پر از دلسوز یاعصاب خورد نهمهیا یقربونش برم تو یاله

  یمامان-

 کرد  ینیگذاشت وبرگشت سمتم ه نکیس یرو تو سبد

 ؟؟؟ییابانم مادر تو یوا-

 لم کرد -غ-وب واومد

 نجا؟؟؟یا یقربونت برم اومد یاله-
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 اره مامان اومدم که بمونم کنارت چطوره؟؟؟-

 . هیعال-

 من رو  دیس-و-ب و

 . یاومد ینرده بون من  ، دلم برات تنگ شده بود خوب کرد-

 گفت: کدفعهینربون من،  گفتیبهم م شهیبهش زدم چونکه قدم بلند بود هم یپهن لبخند

 حرفت نشده؟؟؟ رکهیبا ام نمیبب-

 مهمون نوازه  یلیخ یشناسیرو م یکه خودت داداش ؟؟؟توینه بابا چه حرف-

  ارمیتا واست هندونه ب نیاون که اره ، قربون قد وباالت برم بش-

 حجم از برف نیموقع؟؟با ا نیهندونه؟؟؟ا-

 اخر هفته اس  لدایکه شب  یدونیاره م-

 ؟؟یاز االن گرفت گهیحاال کو تا چهار روز د-

  رمیگیهم باز م لداینه بازار پر شده از هندونه منم هوس کردم گرفتم شب -

  ارمیمامانم خودم م یشیخسته م یاریتو ب خوادی، نم زمیباشه عز-

 شه؟؟؟یمگه م دنمید یار اومدب چینه نه پسرم بعد از ه-

از  یکیفراموش کنه که من فراموش کنم؟؟؟درسته داداش االن  تونهیم یرو ک شیسمت اشپز خونه ؛ بچگ ورفت

 یمحبوبمون هندونه بود نشستم رو وهیفقر گذرونده شد وم یتو مونیماها بچگ یول هیرونیا یمردها نیثروتمند تر

 گذاشت  ینیس یهندونه رو تو یاشپزخونه مامان شمس یموکت تو

 برسه به روح پدرت-

 کرد  قاچش

 هندونه دوس داشت  یلیاره خ-
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وقت رفتم سمت اتاقم چقدر مامان خوب ازش  ی؛ بعد از کم وهیعاشق م میبود ییرو خوردم کال خانواده ا شیکم

 کرده بود  ینگهدار

 بهت نوبل داد  دیننه شمس با-

 پسرم؟؟ یچ یبرا-

  ادستیکنارم ا اومد

 دست نخورده مونده -

  گهیاره د-

 حاال؟؟؟ یدرست کرد یغذا چ-

  یبرنج وقورمه سبز-

 جدا؟؟؟ یوا-

 ؟؟یچند وقت نخورد نیمگه ا-

 نه -

 مگه؟؟؟ کنهیدرست نم یزیچ ریزن ام-

 کش  شیکه نشنوه گفتم:اون ما رو نزنه غذا درست کردن پ یجور اروم

 ؟؟؟یچ-

  یچیمامان ه یچیه-

 زنگ زد  ریام باز

 گه؟؟یم یچ نیبیوصل کن ب یکنیقطش م یننه ه هیک-

 بود  یپر از نگران ریام یکردم صدا وصل
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 داداشم ابان -

 بله داداش؟؟-

 داداشم  ی؟؟خوبیخوب-

 انگار بند اومده بود  زبونش

 داداش؟؟خوبم  هیزیچ-

 ؟؟؟یدادیچرا جواب نم-

  گهیخوب د-

 حالت خوبه؟؟-

 خوبم -

 ؟؟؟یمطمئن-

 اومد  ییصدا  کدفعهی

 من اومدم  ریام-

 لحظه داداش  هی-

 ، من هستم پشت خطتت  هیچ نینه بب-

 شده؟؟؟یکتا؟؟؟چی یکرد هیکو؟؟؟تو گر شده؟؟؟ابانیاز پشت تلفن:سرت چ ریام یصدا

 ابان رفت -

 رفت؟؟؟ ؟؟؟کجایکنیم هیگر ؟؟چرایگیم یچ-

 من بود . رازیتقص-

 مگه؟؟ یکرد کاریچ-
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 :گفتیکه م ریداد ام یپا اومد بعد هم صدا یوصدا

 . کتای؟؟؟؟یریکجا م کتای-

 نگران بود  یلیخ دیچیگذشت صداش تو گوشم پ یکم

  شده؟؟؟یداداش تو بگو چ-

-.... 

 خونه؟؟؟ یومدین ؟؟چراییکجا-

  ی..خدافظگهیمن برم د امیبهتره ن-

 ؟؟؟یریچرا تفره م نمیابان صبر کن بب-

 تفره نرفتم -

 بهتره؟؟؟ امین یگیم یچرا دار-

  یداداش خوش باش الیخیشده .ب یزیچ هیخوب حتما -

 ؟؟ییبگو کجا ستمیکه من ول کن ن شدهیچ یتا نگ-

  یخونه ننه شمس-

 . امیاالن م-

 داداش  این-

 شده؟؟؟یپس بگو چ-

 . ستیمهم ن یچیه-

 گفت؟؟ یزیبهت چ کتای،  یبرگرد یستیاونجا وحاضر ن یمهمه که حتما رفت-

  کنهیصدام م یمامان  یخدافظ ینجورینه همنه -
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 ؟؟؟یگیدروغ م یدار-

نباشم  دمیمن هم د یکنیبه خودت افتخار م یشوهرم دار یها ییجونت گفت با دارا کتای یستیاره چونکه ول کن ن-

مشترکتون  یها ییاز دارا یزی؛ چ دونمیخانم سالم بود اونموقع ، االنش رو نم کتایرو هم دادم به  نتیبهتره ماش

 واسه من نباشه بهتره .

 ابان .-

 بله داداش؟؟؟-

 بگه . نجورینداشته به تو ا یاخه چرا؟؟؟اون حق-

، اهان  ستمیخودم وام یپاها ینه من خوب پس من هم رو یکن یزندگ ییخوایداداشم اون همسرته با اون م نیبب-

کار  نگیبوکس کیبودم ک سیمدت که من انگل نیارو در مورد من بهت بگه بگذار خودم بهت بگم.. یزیچ هیقرار بود 

رو دارم   یرو هم که بهم داد ییا هیپول بورس متما رفتمیم ینیزم ریمسابقات ز ینخوندم تو یاصال پزشک کردمیم

 ممنونم ازت  یکرد یلطف هیباالخره تو هم  کنمشونیفرصت بهت پرداخت م نی.سر اول

  ینرفت دونستمیم-

 کجا؟؟؟ ؟؟ازیچ-

  گهیخوب د-

قراضه باز چکار  نیماش نیا ینی.حاال هم بهتره بب کنمیرو ازت پنهون نم یزیچ یباش انیبه هر حال .گفتم در جر-

  ادیداره م غشیج غیج یکرده صدا

 که  یداداشت رو تنهاش بگذار دیتو که نبا دارمیمن دست از سرت برنم ی( .باشه ولدی)خند-

 ی.خدافظ  ریتا بعد ام-

 خدافظ -

 ان؟؟یجر شدهی:چمامان

  الیخی؟؟؟بیب یب یدینشن-
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 ننه؟؟؟ یرفتیکج م یتو کشت یعنی نمیبگذار بب-

 سالمترش  کمینه  شی( مامان اونجور دمی) بلند خند-

 کارها نکن  نیاز ا گهید-

  شه؟؟شغلمهیاخه مگه م-

  کننیم تیننه زخم ستیخب خوب ن-

 تونن؟؟؟یمگه م-

 با من لج کن  یحاال ه-

 ؟؟؟یمامان لخچایتو  یدار یچ-

 انار هست؟؟؟برات دون کنم؟؟؟-

رو داخل  یظرف و اوردم شروع کردم دون کردن از مامان شمس یانار گذاشتم تو ییدوتا خچالیخودم سمت  رفتم

با خنده داره نگاهم  دمیانار ها گذاشتم ، برگشتم د یدوتا قاشق رو ختمیر گهیکاسه واز خودم رو داخل کاسه د کی

 دادم کاسه انا رو دستش وبا لبخند گفتم : کنهیم

 . یمامان یبزن بر بدن روشن بش-

 سابقه زد ( یب یی.)قهقه ا ینرفته باش سمیتو انگل ترسمیم-

 (دمیکه زد خند یرفتم .)به حرف گهیچرا اونجا رو د-

 هم خوردم رو  یخوشمزه مامان شمس یها ییاز چا ییچا هیکردم به خوردن انار بعد از خوردن انار  شروع

 ها  مونهیرو هم روهم نخور بچه ، جا واسه ناهارت نم نقدریا-

 یدادیرو به زور خوردم م زی؛ اگه نموند با چوب بزن رو دستم مثله اونروزها که همه چ یمامان مونهیم-

که درست  ییخوشمزه ا یاشپزخونه نشستم کنارش و شروع کردم به خوردن غذا یوسفره رو انداخت تو دیخند

 باالخره به حرف اومد : کردیبهم مشکوک نگاه م یه بود  مامان شمسکرد
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 ؟؟؟یرینگ ییخوایزن نگرفت ، تو هم م یسالگ 32که تا  ریام-

  نیدارم نه خونه نه ماش یبا من ازدواج کنه مادر من؟؟؟نه شغل درست حساب ادیم ی؛ اخه کدوم دختر گهیاره د-

 ... ریخوب به ام-

 حرفش رو هم نزن  یمامان شمس-

  یدلخور بش دیتو که نبا دهیاز دهنش پر یزیچ هی کتایاگه دخترم -

که رفتم ، باشه ؟ حاال غر غر نکن  نگیبوکس کیمثله ک ستمیخودم با یرو پاها خوامیهرگز ، من م یمامان شمس-

  میرو از غذا ببر فمونیبهم  وبگذار ک

واال کم  کردیغذا درست م ادیز شهیهم ی؛ خداروشکر ننه شمسبشقاب خوردم  میوغذاش رو خورد دوتا و ن دیخند

 که کرده بودم  یاالن ، در حال انفجار بودم از پر خور میاوردیم

 جا ندارم . گهیاوه د-

 اب رو دستم گرفتم دادش هوا رفت  وپارچ

 با پارچ؟؟؟-

 چشم هاش نگاه کردم  تو

 . یمامان شمس-

 زشته -

 ریمچ درد داره ام دونمیگذاشتم م نکیاب خوردم ، کوفتم شد ، ظرف ها رو داخل س وانیچشم غره اون با ل ریز

خونه مامان  انیباهاش کار کنه ، اکبر هم که با خانومش سال تا ماه نم تونهینم یول دهیخر ییظرفشو نیواسش ماش

  ستیکه ن شی؛ اخه مادر اصل یشمس

 ظرف ها رو شورمیمن م یمامان شمس-

  یهمونم شه؟؟؟تویمگه م -
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 صاحب خونه ام  گهیمن غلط کنم مهمون باشم..من د-

  دیخند

 نداره ظرف بشورن  تیواسه پسرها خوب یباشه ول-

  الیخیگفته؟؟؟ب یک-

 ها رو از دستش گرفتم وبا خنده گفتم : وظرف

  یمگه من مردم تو ظرف بشور-

 ؟؟یکنیم یپاچه خوار-

 خوشگلم  هیفکر کن پاچه خوار-

 ..دمیس-و-رو  ب یمامان شمس وگونه

  امیمن بشورم و ب نیدارم برو بنش شتریمامان ب هیمگه من -

  میدیها رو نوش ییهم بردم چا ییدو تا چا رونیها رو شستم و رفتم ب ظرف

 ؟؟یچ دونمینم تیبود ک یچ دونمینم نیبا ا یکنیم کارهایچ نمیخوب بگو بب-

 ( دمیخند زی)ر میزنیم یرو حساب گهیهم د-

  ستیگفتم خوب ن یدید-

  دهیم فیخوبه ، ک-

 داشت  یشغل درست حساب هیاگه خوب بود که االن  دهیم فیزدن ک یکجا-

 گفته نداره؟؟ یداره ک-

 هست؟؟ یچ-

 . کنمیشرکت م رمیبشم ، مسابقات رو هم م تونمیهمون رشته م یمرب-
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  ِ نیع رونیکنار سماور گاز سوز ، رفتم ب وانیل یها رو بردم اشپزخونه وشستم وگذاشتم داخل جا وانیزد ل یلبخند

ودراز به دراز نعش  نیزم یدر اوردم و انداختم رو یواریاز کمد د یفرشته ها خوابش برده بود رفتم سمت اتاقم بالشت

  چسبهینممثله خوابه ظهر به جگر ادم  یخواب چیبستم اخ که ه

 دهیهم کنارم خواب ریام دمیچشم باز کردم د یحال یبا ب شهیبدن ادم سست م شهیحال بودم ، زمستون که م یب

 نبود !  نجایکه ا ریاومده ؟ ام یچشم هام تا حدالمکان درشت شد ، اخه ک

روشنه نور اتاق خاموش بود وچند حاله  رونیوفقط نورچراغ ب یشده حساب کیکه هوا تار دمیساعت چنده؟؟؟د مگه

 الیخیب رونیشبه؟؟؟چشم هام زد ب 8رو نگاه کردم ساعت  می.ساعت مچ نطرفیدر زده بود ا یها شهیش نیاز ب ییا

 هم چشم باز کرد  ری، نشستم ام دمیخواب نیمز یرو دمیغلط زدم بدنم ترق و تروق کرد خشک هی ادیهنوز خوابم م

 کنم  دارتیب خواستمی؟ نم یشد داریب یوا یا-

 ؟؟؟یشد داریب-

 به خودش داد  یوقوس وکش

 ؟؟؟ یاومد یتوک-

 د بو 3ساعت -

  ایاهان ، من که گفتم ن-

 کنه  یازت عذر خواه خوادیهم گفت م کتای ستمیمن هم گفتم دست بردار ن-

  مونمیم نجایمن ا یکه ، ول یدونیم ستمین ییا نهینبود من ادم ک ازیبه هر حال ن-

 ؟؟؟یباز که حرف خودت رو زد-

 تنهاست بهتره کنارش باشم  یننه شمس-

 نزد  یحرف

  میخب پاشو بر-

 نگفت بهم یزیشده؟؟؟چیچ کتایسر -



 مثل مجسمه

217 
 

  بندهیوکمربند نم کنهیبه من چه خودش مراعات نم شهیبه ش دیترمز چسب یزدم رو ییهوی-

 خنده ، با اخم گفتم : ریز زد

 ؟؟؟یخندیچرا م-

 ؟؟؟یبا خانم من از دنده چپ پا شد نقدریتو چرا ا-

  دونمینم-

 گفتم : ریاز قبل بود رو به ام که ریدادم ورفتم سمت کمد لباس ام لشیتحو یولبخند

 شن؟؟یهست از تو ، به نظرت اندازه من م نجایچند دست  لباس ا هیخوب -

  ارهیحسن ب گمیلباس هات رو م-

  خوادینم-

 ؟؟؟یبرگرد ییخوایمگه م-

 بگذار بمونن  خوادینه نم-

 ؟؟یشد ونهید-

 (دی)باز خند دونمینم-

 یدود شرتیبود و ت ی، شلوار گرمکن مشک رونیب دمیرو کش ریام یدست از  لباس ها کیهام رو در اوردم  لباس

 بود  کتایدر اتاق باز شد . دمشونیبلند که کاله داشت پوش نیرنگ است

 ن؟؟یشد داریب دیا ِ ببخش-

  زمیتو عز ایزد:ب یلبخند  ریام

 یکس چیه دمیاتاق وچراغ رو روشن کردم د زیوپر دیجرات نداشت تو چشم هام نگاه کنه رفتم سمت کل یتو ول اومد

 گفت: کتایاز اتاق که  رونیخواستم برم ب گهینم یزیچ

 اقا ابان -



 مثل مجسمه

218 
 

  برگشتم

 خانم حل شد  کتای نینگ یزیچ-

 یبه پهنا یلبخند دنیداخل سالن نشسته بودن من رو که د بهیحوصله کل کل نداشتم ؛ دوتا خانم غر رونیب ورفتم

 تعجب گفتم : ارام زدن ؛ با  انوسیاق

 سالم -

  یشد یپسر بزرگ وماه ؟؟؟چهیی:سالم به به ابان توکیشماره  خانم

 جون  دیسه ناه-و-:دست  بیمامان

 واسه خودت ماشاهلل  یشد یمرد ؟؟؟چهیشماره دو:سالم پسرم خوب خانم

 سه شمام هست عفت خانم -و-:دست  بیمامان

 ییا وونهی، د کننیهم م یرنگ و رو رفته شدم؟؟؟چه ذوقدوتا خانوم  نیسه ا-و-دست  ب گهیمن نره خر د عجب

 ییکه داشتم ( خانم ها یزدم به طرز فکر یزیمشون ) لبخند ر-س-و-ب-ابان ذوق کردنم داره فکر کن من ب

جوون تر  یکه کم ی، به خانم شونشدن واسه خود بیغر بیمردم چقدر عج یوا یوا یساله بودن  ، وا 50 بایتغر

 بود توجه کردم :

 ؟؟؟یشد یدکتر خوب هی دمیشن ؟؟؟ماشاهللیبرگشت سیخانم:تازه از انگل عفت

  ستمیاومدم اما ورزشکارم ، دکتر ن سی..از انگلهینه خانم همسا-

 گفتن:وا . جفتشون

 ؟؟؟یدکتر گفتنیکه م شه؟؟؟همهیخانم:مگه م دیناه

 . هیحاال که شده خانم همسا-

 بیعج یبزرگ ورنگ یبه خودم چشم دوختم..چشم ها نهیا یتو چند مشت اب به صورتم زدم سیداخل سرو ورفتم

 کلمیخوش فرم لب هام هم خوش فرم بود ه یبزرگ بود ول یتو ذوق نبود رنگشون ،  دماغم بد نبود کم یول بیغر

 گهیبهم د یمامان هیشب ریه بابا بود وامیام شب افهیروشن ، ق یتونیز ییخرما یرنگ وموها یهم درشت و پوست گندم
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 رونیبه بدنم دادم اخ که بدنم له لهه رفتم ب یمتضادمون ؛  کش وقوس یها افهیبه عنوان داداش از نظر ق میخوردینم

 نجایهم به جمعشون اضافه شده بود هرروز ا ییا گهیوبا حوله دست وصورتم رو خشک کردم خانم د

، رفتم سمت اشپزخونه مامان باز برنج  افتهیاالن شدت  یبود ول نجوریمن هم هم تنکاروانسراس؟؟؟البته قبل از رف

جانم چه امروز خوش به حالمه کاش  یبادمجون بود ا مهیدرست کرده بود در قابلمه خورشت رو برداشتم ، خورشت ق

 بشم. شتکه رنگ ولعاب داده به خور یاون روغن یداشت من فدا یی؛ چه رنگ وبو نجایا ومدمیزودتر م

 ها نظرم رو جلب کرد  هیوهمسا یاز اشپزخونه به سمت اتاقم برم بحث مامان خواستمیم یوقت

  ستین نجوریا یدختراحمد اقاست ول ههیشب گنی:نه همه میمامان

 بود دوروز جلو عقدش کشتنش . یخانم:خدا رحمتش کنه چه دختر ماه عفت

 :خدا رحمتش کنه یمامان

 گفت؟؟؟یم یچ یکه دختر احمد اقا هستش ، پس مامان شمس کتایعجب  دیسوت کش مخم

 جان  الی:لیمامان

 گفت:بله مادر؟؟؟ کتای یکمال ناباور با

 الیخینجا؟؟بیخبره ا شده؟؟؟چهیچ گفتیکه دروغ نم یباال مامان دیابروم پر یتا هی رونیاومدن ب ریاتاق همراه ام واز

زنگ  لمیاب خوردم مغزم روشن شد . موبا یکم خچالیشدم از رفتن به اتاقم و رفتم سراغ  مونیبه توچه ابان؟؟پش

 بود سمتم گرفت  کتایدست  خوردیم

  خورهیزنگ م لتیاقا ابان موبا -

 گرفتم اخه مگه فوضوله؟؟؟ وصل کردم  ضیدستش با غ از

 الو جانم؟؟؟-

  یسالم هان-

 مخان نیاشتباه گرفت نکهیسالم شما؟؟؟مثله ا-

  سمی، ابانم ، عس کایمل ؟؟منمینه گلم اشتباهه چ-
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 باال  دیابروم پر یتا هی

 ؟؟؟یاهان سالم خوب-

  جمیسالم عج-

زنگ زد  ه؟؟؟بازیینمایس لمیف کردنی، قطعش کردم همه نگاه م ینجوریا یدخترها نیاز ا نهیشیخدا عوقم م یا

 اومد  امیکردم پ جکتشیر

 جم؟؟؟یعج یکنیچرا قطع م-

  مونیحرف بزنه م ستیبلد ن جمی؛ عج ریبرو بم-

 ؟؟یگفتن:ک همه

 ملت؟؟؟ فوضولن

  یچی.ه یچیه-

 زدم  جیکه گوشه اتاق بود و مس ییپتو یرو نشستم

  یازت .با ادینفرست افتاد خوشم نم  امیپ گهید نیبب-

 اومد:اخه چال؟؟؟ امیپ

 چالغ؟؟؟ یسیبنو یتونیمرگ وچال ..درست نم-

 ارسال کردم  وواسش

  ـــــــعــــــورشـیب-

  ریبم-

 نشست کنارم وبا خنده گفت :  ریزدم به بالشت ام هی، تک شینداد اخ جیمس گهید

 جم؟؟؟یبهت گفته عج یک-
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  زننیحرف م نجوریکه ا ییاز دخترها خورهی، حالم بهم م دونمینم-

 :چادرش رو جمع کرد وگفت  یعفت خانم کم رفتیو چشم غره م نداختیهم ، ابرو باال م یخنده مامان ریز زد

 ؟؟؟ یخانم:وا مگه دوست دختر دار عفت

 عفت خانم حالت خوبه؟؟همه پسرها دارن -

 تو صورتش  زد

 ا وا خاک عالم -

 :اما ابان من که نداره یمامان

ز و دروغ؟؟؟چقدر امرو یبخندم ؛ مامان خواستیدلم م کردیفقط نگاه م کتای،  کنمیدونه عوض م هی یندارم؟؟؟روز من

 سمتم هجوم اورد :  یرفتن ، مامان شمس رونیاز خونه ب کردنیکه نگاهم م ی؛ خانم ها با حالت مشکوک گفتیدروغ م

 گه؟؟؟ید هیکارها چ نیا دی:پسره چشم سفمامان

 ازخنده قرمز شده بود  ریام

 ؟؟؟یچرا اخه مامان شمس-

 کنم  یدختر عفت خانم رو واست خواستگار خواستمیم ینا سالمت-

! نه !! خداروشکر که گفتم دوست دختر دارم از  هیچ گهیواسه خودش دخترش د هییا تهیاوه ، اوه اون خودش عفر-

 ؟؟؟یکنیواسه من انتخاب م یچه مدل ادمه که مامان شمس نیخونه ، اخه ا ارمیدونه دختر م هی یفردا اصال روز

 بلده رو  یدخترش ، خانمه ، همه کار هیبی:خجالت بکش پاک ونجیمامان

 همه کار؟؟-

 زد توسرم  شیرو فرش ییوبا دمپا دیخنده منظورم رو فهم ریز وزدم

 خونه . یتو یحرف ها بزن تا که بترش نیهمه اش از ا-



 مثل مجسمه

222 
 

از همون دوست دخترهام رو  یکیزنم بشه  کنمیم دایدختر خوب پ هیکه بخوام بترشم  یوقت ینترس مامان شمس-

  کنمیانتخاب م

 ؟؟؟یدونیهمسرت بشن م نکهیا یستگیهستن رو شا یکیکه هرروز با  ییدخترها یعنی: کتای

 چرا که نه؟؟؟-

 نظر خواست؟؟؟ کتایاز  یک

  یریبگ ییرو بخوا یهرکس یکنی:تو غلط میمامان

 که دوست دخترهام هستن  ستنین یهرکس-

 ن؟؟؟یکنیم هی:حاال چه بحثریام

 داداش تو بگو  دونمینم-

  :من برم شام رو بکشمیشمس مامان

 . گهیدو ساعت د یکی ست؟؟؟بگذاریحاال زود ن-

 خودش  لیمشغول شد با موبا یکه دادم ، و هرکس یموافقت کردن با نظر همه

 ن؟؟؟یحرف بزن نییخوای:شماها نمیشمس مامان

 م؟؟یبگ یچ-

 :من برم ساالد رو حاضر کنم کتای

 ساالد رو من اماده کردم  یدیرو کش زیدخترم تو امشب زحمت همه چ خوادی:نمیمامان

 نکردم  ی:من کارکتای

 غیو ج رفتیراه م ریخانم که تو خونه ام نیدرست کرده؟؟؟عمرا ا کتایغذا امشب رو  یعنیچپ نگاه کردم  چپ

 حاال غذا درست کنه؟؟؟ هرگز!!!! دیکشیم

 زم؟؟یعز ی:امشب تو غذا درست کرددیپرس ریرو ام سوالم
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با  نیریش ییچا یکتای می، ساعت نه ون لیتا بنا گوش باز شد عهع زن ذل ششین ریامبا  لبخند جوابش رو داد  کتای

که داخل بشقابم بود رو  ییغذا رو مزه کردم متعجب شدم وتا ته مونده غذا ی، وقت دیسفره رو چ یکمک مامان شمس

کرد  زیگذاشتم ، بکتا اومد وبشقاب ها رو تم نکیس اخلخوشمزه بود ؛ غذا که تمام شد بشقابم رو د شییخوردم خدا

باهاش  دمید یزکیر زیدونه قرص انداخت داخل محفظه ،  ر هیگذاشت ودربش رو بست و ییظرفشو نیو داخل ماش

اومد  جیدر حال  صحبت کردن بودن ؛ همون موقع مس یمامان شمس رویام رونیگرفتم ؛ رفتم ب ادی کنهیچجور کار م

 ..دمیر جددخت دوستاز طرف صبا 

 ؟؟ییکجا زمیسالم عز-

 زدم: جیمس

 سالم خونه ام -

 رون؟؟یب ییاینم-

 نه حوصله ندارم -

 اخه چرا؟؟؟-

شد درحال نگاه  رهیخ کتایرو کنارش گذاشت وبه  لشیموبا رینشست ؛  ام ریاومد وکنارام رونیاز اشپزخونه ب کتای

 زنگ خورد اسم صبا رو صفحه روشن خاموش شد  لمیبودم که موبا کتای رویکردن به ام

 ه؟؟ی:کریام

 صبا -

 انداخت  نییسرش رو پا کتای

 ه؟؟ی: صبا ک ریام

  کردیم ینگاه کردم با انگشت هاش باز کتای به

 دوست دخترمه -

 ن؟؟؟ییخواینم ییوگفت:شماها چا ستادیا کتای
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 امروز  یخسته شد شمیممنون م یاری:بریام

 احتم زد:نه ر یلبخند کتای

 خوش به داداش ما نشون داد وصل کردم  یرو یعجب ! باالخره امروز کم چه

 جانم؟؟-

 ؟؟؟یخوب زمیسالم عز-

 صبا جان؟؟ یسالم ممنون تو خوب-

 چه خبرا؟؟-

  یسالمت-

 اخه؟؟ ییایچرا نم-

  گهیشب د هیحوصله ام باشه  یگفتم که ب-

 دانشگاه؟؟ میببر ییایباشه اشکال نداره فردا م-

 نع -

 چرا؟؟؟-

 . ینجوریهم-

 نیانداختن داخل ماش یبود که فقط از کنارش بودن سلف یپول دوست یلیبا خودم کجا ببرم تو رو ، صبا دختر خ اخه

 رو بلد بود ریام یها

 یباشه پس با-

  یبا-

 ؟؟؟یبا یعنی-
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 خدافظ؟؟ یعنی یبا یگیمگه تو نم-

 ابـــــــــــان -

 بله؟؟؟-

 ؟؟؟یفهمیتو چرا نم-

 یبهم زنگ نزن خدافظ گهید شعوریدختر  ب یفهمیتو؟؟؟من نفهمم؟؟؟خودت نم یگیم یردا یچ-

 صبر کن قطع نکن تورو خدا غلط کردم خوبه -

  یتمام خدافظ یفهمیتمام شد م زیبس کن صبا همه چ-

  یبگ ییخواینم یزین؟؟چیهم یعنی-

 مزاحم من نشو خداحافظت  گهید یخوشبخت بش شاهللیا-

 اخه -

کالفه بودم  یچرا ول دونمیتو چشم هام نگاه کردن نم کتای روی، قطعش کردم ام رهیاز حد داره رو نروم م ادیز دمید

 باالخره به حرف اومد : ری، ام ادیز یلیاون هم خ

 ؟؟؟یادامه بد ییخوایم ی:تا کریام

 ؟؟یبه چ-

 ؟؟؟یشیخسته نم یکیبا  ت؟؟؟هرشبیزندگ نیبه ا-

 خسته بشم؟؟ دیچرا با-

 یصدا دونمیرو نم هیچ لشیبود دل یاعصابم بد خط خط یچرا ول دونمینم ومدیبرف م اطیو رفتم سمت ح ستادمیوا

  ومدیم یمامان شمس

  دیجا بمون نیامشب هم-

 اومد  ریخنده ام یکم بود صدا نمیهم پووووف
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  یمامان خورمیجم نم نجایمطمئن باش تا من ابان رو نبرم از ا-

مهرسا  یدر خونه اقا دمیرفتم سمت کوچه شروع کردم به قدم زدن رس ومدیداده ها ! صدا خنده هاشون م ریگ عجب

دختر  هیهمراه  رونیرو اورد ب نشیجلو تر ماش یرفتم کم رونیاز خونه اومد ب یهمون موقع بود که پسر کتای یبابا

 البد  ؟؟؟خانمشهیعنیهست  ی، دخترِ ک کتای داداش  ِیعل نکهیبود اهان ا

 خونمون میسوار شو بر ایب زمیعز-

 کالفه ام  ی:علدختره

  میزنیخونه حرف م می؟؟؟برییچرا کالفه ا گهید ایمهتابم ب-

  زنهیحرف نم یلینامزد کرده خ یماهان از وقت-

 حوصله کن  یکم شهیکه اوضاع همه داغونه .داداشتم خوب م ینیبیم-

 رفت..با مردنش همه رو داغون کرد و رفت  کتای ی؟؟وقتخوب شدم؟ ؟؟؟منیشد یتو خودت هنوز خوب نشد-

 یول نیکنیبرم جلو وبگم خواهرت زنده اس همتون اشتباه فکر م خواستیافتاد پس خواهر ماهانه دلم م هیگر ودختر

 . شهیداغون م ؟؟؟اونیچ ری؟؟؟؟امیداداش خودم چ

در خونه مون رفتم  دمیگذشت تا رس یراز رو فاش کنم ، برگشت زدم ورفتم سمت کوچه خودمون کم نیمن ا دینبا

 اومد واروم گفت : رونیاز اتاقم ب یبود ، همه جا ساکت بود ؛ مامان شمس میداخل ساعت ده ون

 بچه ها رفتن بخوابن -

  ریشب بخ رمیپس من هم م-

فکر کردم از بس که فکر  زیو به همه چ دمیمشترک بودم طاق باز خواب ریمدت با ام هیکه  یسمت اتاقم ، اتاق ورفتم

 . دیکردم مخم سوت کش

 گمیم ی؛ هرچ گهید کشهیموندن واقعا مغزم نم یهم همراه من خونه مامان شمس کتایو ریروز گذشته که ام سه

،  شهیدم پرم نم ادیکه ز کتایخونه ات ، اون دخترِ سرتق  یبرگرد دینه با گهیم ری؛  ام یدینه نبخش گنیم دمیبخش

 در حال جارو زدن سالن بود  کتای؛  تشهم که رفته شرک ریوام رونیرفته ب یمامان شمس لداسیامشب شب 
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 جارو رو خاموش کردم تو چشم هام با ترس نگاه کرد بلند گفتم: ترسهیمن بود انگار که م یرو گهیجوره د هی نگاهش

 ؟؟؟یترسیکه ازم م والمیمگه من ه-

 و محکم دستم گرفتم  رونیب دمیجارو رو از دستش کش ودسته

 دختره پررو  ادیخوشم نم چیاز طرز نگاهت ه-

 یحالت وحشتناک هی، تو چشم هات  یهست یکه انگار نگاه خودش صاف وصادقه ؛ ادم چشم ناپاک گهیم یجور هی-

 هم ادم ازت بترسه  دیداره با

 هوا مشت کردم  یرو یباال ول تو دهنش بکوبم دستم رو بردم خواستیم دلم

طرز فکر توئه که خرابه من رو بگو  نیا کنمینم انتیبپرم به داداش خودم خ یبا من درست حرف بزن من با هر کس-

 بدم  تیدلدار خواستمیکه م

  یکن عوض اهیبرو خودت رو س-

 تو دهنت ها  زنیدهنت که دندون هات بر زنمیم ستمین ریمن ام-

 برو بابا-

شم با اتفاق -و-غ-ا یتعادلش بهم خورد وافتاد تو دمیاز دستش باز محکم کش دیرو از دستم کش یجارو برق ودسته

 دیکش عیبه خودش اومد و سر عینگاه کردم سر شیسبز مشک یمن به چشم ها یواون رو ریمن ز نیزم میهم افتاد

 کنار 

 و شما  دونمیممن  دیل کن-غ-من روب گهیبار د هی، اقا ابان فقط  گهیبار د هی-

داخل  لمیواقعا  ، موبا هییعجب دختر پررو نیزم یکردم و نشستم رو یرفت داخل اتاق پوف عیکرده بود ، سر وحول

من رو  یخانم رفته صدا زنگش در اومد رفتم سمت اتاق در حال متر کردن اتاق بود ، وقت کتایبود که  یهمون اتاق

 گفت :  کدفعهیکه  اتاقدستم گرفتم رفتم سمت در  عیرو سر لیمتعجب شد ؛ موبا دید

 اقا ابان  دیببخش-

  کترینزد ینگاه کردم اومد کم  زیت بهش
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 من   دینیبب-

 ؟؟؟یفهمیببر م نجایواز ا ریبس کن خانم مهرسا ، بس کن لطف کن وامشب بعد از شام دست داداشم رو بگ-

 صفحه بود وصل کردم  یرو یرو نگاه کردم اسم مهد شدیکه روشن خاموش م یگوش صفحه

 جانم داداش؟؟-

 بده  یسالم سالم مژدگون-

 ؟؟؟یواسه چ-

 یلیبوکس فراخوان داده واحتماال تورو قبول کنن ، من که بهشون پشنهاد دادم خ یبه عنوان مرب "..."ورزشگاه-

 خوشحال شدن 

 ؟؟؟"..."؟؟؟ورزشگاهیگیم ی؟؟؟جدیچــــــــــــ-

 .بگو چند؟؟حقوق توپ  هیخودشه ، با -

 تو بگو؟؟؟ دونمیمن که نم-

 ". "ماهانه-

  ادهیز یلیکه خ نیا" "؟؟؟یچـــــــــــــ-

 . یتو قبول نکن دیتازه من گفتم شا گهیاره د-

 خونه خوب بخرم  هی تونمیم رمیبگ دی، با سر قبول ؛ شش ماهش رو ند دمیمن به گور پدرم خند-

 حاال ببر ورزشگاه  نیمدارکت رو هم زهیمبارکت باشه داداش فقط چ -

  رمیچشم االن م-

 ؟؟یندار یبار یکار-

  یخبر رو بهم داد نیقربانت ؛ ممنون که ا-
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 ینکردم قربانت با یکار-

  یبا-

 زد  یلبخند  کتایابرها بودم  یرو یکردم از خوشحال قطع

 شده؟؟یچ-

 بود دگرگونم کنه  ینحضش کاف یصدا

  یچیه-

 ؟؟یشد ؟؟؟استخدامیخوشحال یچیه ؟؟؟واسهیچیاخه ه-

 خانم؟؟ کتایبه تو چه -

 اصال به من چه؟؟ یگیراست م-

 کردم ناراحت شده  فکر

 "..."ورزشگاه شهیاره استخدام شدم باورت م-

 زد  یخرابش کنه لبخند پررنگ زیچ چیه تونستیخوشحال بودم که نم اونقدر

  یشیکه موفق م شاهللیمبارکت باشه ا یلیخ-

 واموالشون استفاده نکنم  نیادم ها نباشم و از ماش یبعض نیدِ ریتا ز شمیموفقم م-

  دیمن که گفتم ببخش-

 شد  دایخانم چقدر خدا بزرگه اول هفته دلم شکست و حاال کار خوب و حقوق خوب واسم پ کتای نیبب گهیخوب د-

 دلتون رو بشکنم اقا ابان  خواستمیمن نم یمبارکت باشه ول-

بهم کن اصال حوصله رفتن تو  یخوب هی یکه ازم گرفت یخانم ؛ به هر حال کم اون حال کتای یگیباشه تو راست م-

  اریخونتون رو ندارم برو واسم مدارکم رو ب
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  میریباهم م ایاخه... نه ب-

 خونتون  امیکه نم گمیم-

 بود زده شد رفت  یحرف هیدلخور نباش اقا ابان . نقدرازمیا-

 هم زنگ بزن یبه تاکس میبعدا بر امیدارم و ب یکیکار کوچ هیتا من برم سر کوچه  دیخوب باشه اماده بش یلیخ-

 رو گذاشته  نشیماش رواسمی.ام یتاکس خوادینم-

 باشه من رفتم -

سر کوچه مون  یشاخه گل از گل فروش ییشکرت کارم جور شد ، رفتم سر کوچه و چندتا ایاز خونه خدا رونیب رفتم

مزار رو  یرو یمزار گذاشتم وبرف ها یفتم سمته گورستان محله و سر مزار بابا گلهارو روو ر دمیواسه مزار بابا خر

 پس زدم 

 ؟؟؟یسالم بابا خوب-

-   .... 

 کنم  دایکار خوب واسه خودم پ هیباالخره تونستم  شمیاستخدام م ؟؟؟دارمیدیبابا شن-

-    .... 

)اشک هام  دیبودجه ام رس نیحاال فعال هم دمیخوب واست م راتیخ هی رمیواست گل اوردم حقوقم رو بگ نیبب-

 کردن ؛ انگار که راهشون رو خوب بلد بودن( ختنیشروع به ر

-   .... 

 یبا همه دلتنگ دونمیم شهیهم کنمیوجودت رو حس م شهیباز ؛ هم یکنارم یستیکه االنم که ن دونمیبابا جونم م-

)اشکم دیمراقب رفتارتون باش یگیم شهیوهم ینگران شهیهست ، هم ریبه من وام شهی، حواشت هم یهام کنارم هست

 رو پاک کردم(

-   ... 

  گهیبابا من برم د-
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 کنه؟؟؟چهیم کاریچ نجای، ماهان افشار، خودشه ا رسهینفر خورد چقدر اشنا به نظر م هیچشمم به  کدفعهی ستادمیا

 دیمهرسا قلبم لرز کتایمزار رو بخونم  یکردم رو یسع میزده رفتم جلوتر فقط من واون داخل گورستان بود یپیت

 سمتش گرفتم  بمیاز ج یگونه ماهان اشک بود دستمال یرو

 داداش  ایب-

 از دستم گرفت  ستادویا

 ممنونم .-

 زد  یتلخ ولبخند

 همسرته؟؟؟-

 زمهی، عز مهینه نامزد قبل-

 ؟؟یدوسش داشت یلیخ نکهیمثله ا-

 نامرد من رو تنها گذاشت ورفت  یول از جونم واسم مهم بود شی، ب یلیخ-

 ، دوساله رفته ؟ شیزده دوسال پ نجایا-

 اره -

 ؟؟یهنوز مجرد-

 کنم  یازش خداحافظ شهینه اخر ماه قراره متاهل بشم اومدم واسه هم-

 ؟یرو دوس دار دهیجد-

 شناسمت؟؟ی؟؟؟میهست یداداش تو ک-

 نه اسمم ابانه -

 اهان -

 دست داد  بهم
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 ماهانم خوشبختم من هم -

 من هم خوشبختم داداش ماهان -

 ؟؟؟یینجایاهل هم-

 . ییجورا هی-

 بودمت  دهیتاحاال ند-

 بودم  سیانگل-

 اهان -

 ؟؟یبود یسر خاک ک-

 پدرم -

 اهان -

 رو؟؟ کتای؟؟یدختره رو فراموشش کرد نیحاال واقعا ا ینگفت-

 کرد  یمصلحت اخم

االن که خوب شناختمش  یمهربونه اولش دوسش نداشتم ول یلیهستش اون هم خ کتای هیهم شب سویا گهیاره د-

 واسه بچه هام باشه  یواسم ومادر خوب یهمسر خوب تونهیم نمیبیم

 داداش خانمم منتظره من برم  نطور،یکه ا-

 ؟؟؟یمگه ازدواج کرد-

 مگه من گفتم خانمم؟؟؟-

 حالت خوبه؟-

 مجبور شدم باز دروغ بگم  ستیکه خانمه تو ن کتای؛ نه  وونهید رابانیگفتم من ! دهنت رو گل بگ یچ هوی یوا
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 اره ؛ اره من برم -

  تییبه سالمت خوشحال شدم از اشنا-

  یمن هم خدافظ-

 داداش ابان  دارید دیوقت نگو خدافظ به ام چیه-

  دارید دیبه ام-

 با تعجب گفتم : کیمنتظر بود دماغش قرمز شده بود از سرما رفتم نزد کتایوکوچه مون  ابونیافتادم سمت خ وراه

 ؟؟یوقته منتظر یلیخ-

 م؟؟ینه بر-

  میبر-

پشت رل نشسته بودم بهش  ریام نیسمت ماش می، راه افتاد شدیم ونهیباز د دیشا دمینداشتم بگم ماهان رو د قصد

،  میستر بر عیگاز دادم تا سر یبه تو چه ابان ؟ کم الیخیواال زشت نبود ، ب دیرسینگاه کردم به خودش نم یچشم ریز

 رو باز کرد ، رو بهش گفتم :  نیودر ماش ترو دستش گرف فشیک کتایترمز  یدر عمارت زدم رو یروبرو

  اریپوشه زرد رنگه واسم ب هی، از اتاقم  مونمیم نجایمن ا-

 اومدم  یباشه ،  منتظر باش-

گونه  یکه رو یماهان فکر کردم  به اشک یگذاشتم چشم هام رو بستم به حرف ها نیفرمان ماش یسرم رو رو ورفت

زد و پوشه رو سمتم گرفت و  یفراموشش کنه در باز شد لبخند کتارویمجبوره  گفتیاش بود به غم تو صداش که م

 گفت :

 گه؟؟؟ید نهیهم-

 ؟؟؟یاره ممنونم ، ببرمت خونه مامان شمس-

 اقا ابان  زهیچ-
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 خودش رو لوس کرد متعجب گفتم : کدفعهی

 بله؟؟-

  نمیاونجا رو بب خوادی؟؟؟دلم م"..."ورزشگاه نیمن رو هم ببر شهیم-

 اهان اخه ...-

 اونجا ثبت نام کنم . خوادیترو خدا .اگه دوستش داشتم دلم م کنمیلطفا خواهش م-

 خونه  برمتی، م دونهینم ریام-

  زنمیلطفا من بهش زنگ م-

  زنمیخوب خودم بهش زنگ م یلیاوففف خ-

 رو گرفتم بعد از دوبوق جواب داد  ریام شماره

 جانم ابان؟؟؟-

 ورزشگاه رمیم یداداش من دارم واسه مصاحبه کار-

 جدا؟؟؟کدوم ورزشگاه؟؟-

-"....." 

 جدا؟؟؟-

 اره -

 (دمیخند زیخانمت وبال گردنم شده .)ر کتای نی؛ ا زهیچ گمیم-

 بهم چپ چپ نگاه کرد . کتای

حوصله  گهیم ادیشرکتم نم رهی؛ تو خونه حوصله اش سر م ستیت نخوب همراه خودت ببرش البته اگه مزاحم-

 رو ندارم  یادار یکارها



 مثل مجسمه

235 
 

 ثبت نام کنه  خوادیم نکهیمثله ا یول یاوک-

راحت تره که کنار هم  ینجوریا المیهماهنگ کن با هم کالس هاتون ست بشه من هم خ یجور هیاشکال نداره -

  دیهست گهید

  شدیخواستم چ یچ پوووووووووووووف

 ؟؟؟یندار یبار یچشم داداش کار-

  ینه من برم جلسه دارم خدافظ-

  دارید دیبه ام-

 کردم  وقطع

 :اجازه داد؟؟؟جان من اجازه داد؟؟کتای

 خانم اهلل اعلم فقط کتای نیاز کجا اورد ا کبارهیرو به  یانرژ نهمهیا

 بله اجازه داد .-

  والیا-

که تست  یداخل ساختمان ورزشگاه و قسمت میرفت نییهمراهم اومد پا میدیربعه رس کیافتادم سمت ورزشگاه ،  راه

گفت برم داخل رفتم سمت  یمنتظر موندم تا که نوبتم شد  منش میداد یهزار ورود 5 ی، قبل از ورود نفر گرفتنیم

  تیریدفتر مد

  امیتا من ب دیبمون رونیخانم شما ب کتای-

 باشه -

 داخل  رفتم

 سالم -

 بود  یپر انرژ یلیاز اون سه نفر که خ یکینشسته بودن  زینفر پشته م سه
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 کن وسابقه ات رو بگو ؟؟؟ یسالم خودت رو معرف-

کردم و مدرک از  لیتحص نگیبوکس کی..و رشته کیبدن تیترب یشاخه ها ریهستم از ز یسالم بنده ابان نام-

 ایاس یوقهرمان ینیزم ریسال در مسابقات ز 2سال اونجا محصل بودم وبعد از او ن 4دارم  سیانگل"... "باشگاه

 که در اونها شرکت کردم کسب کردم  ییمسابقه ا 20مدال نقره دارم از  2مدال طال و 10مسابقه دادم و 

  گهیچه خوب د-

استان  تهران اون هم  نگیبوکس کیرشته ک یکه اگه امکانش هست سر مرب خواستمیفقط م ستین یزیچ گهید-

 شما  یبشم البته با اجازه  "...."ورزشگاه خوب یتو

 ؟؟ینفر استخدام 200 نیب یازاون سه نفر:مثال فکر کرد یکی

 باال  دیابروم پر یتا هی

 چرا که نه؟؟؟-

 داره چرا که نباشه؟؟؟ ینائب قهرمان ینیبیبس کن مگه نم نایهمون سه نفر که مسن تر از همه بود:س نیاز ب یکی باز

 ؟؟؟ی:نفر چندمنایس

 . 202زده  نجایا-

 که مسن تر بود ومهربون: ییاقا همون

 ؟؟؟ینفر نیپس اخر-

 سالن نبود  یتو یکس ییجورا هی-

  میدیرو م یجواب قطع گهید قهیدق 5منتظر باش تا  رونیکه ازم سوال کرد:مدارکت رو بگذار وب یاول نفر

 باشه -

  رونیب ورفتم

 شد؟؟؟ی:چاکتی
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  دونمینم-

 ؟؟؟یدونیچرا نم -

  دونمینم نیواسه هم نجاینفر اومده بودن ا 201قبل از من -

 اهان چه بد -

  رونیب میبر-

 ؟؟؟یینجایا یتا ک -

  رمیبرم جواب رو بگ دیبا گهید قهیدق 5-

 تو خونه  دیدلم پوس یسیمن رو کالس بنو میبر شهیم -

 به من چه خودت برو -

  ایباشه اصال ن-

نام  یفک زدن با متصد یکالس ها و بعد از کل یسیبره که همراهش راه افتادم رفت سمت دفتر اسم نو وخواست

بود اسرار  یکیساعتش  انیاقا نگیبوکس کیک یبا کالس ها یدفاع شخص سهیگرفت بنو میباالخره تصم یسینو

رفتم  یبا اجازه از منش تیریسمت دفتر مد میگذشته بود رفت قهیداشت دوس دارم بتونم از خودم دفاع کنم ، ده دق

 زدم مرد مسن ومهربون  یداخل لبخند

 یاستخدام بش نجایا یتونیم میدیواز ورزشگاه مربوطه پرس میکرد قیدر موردت تحق میپسرم ما فکرهامون رو کرد-

. 

  دیممنونم که من رو انتخاب کرد یلیجدا؟؟؟خ-

 زد  یلبخند

 سر کارت  ایاز اول ماه ب-

 چشم حتما .-
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 شده بود . لیتکم لهیتکم میخوشحال تیریاز اتاق مد رونیب ورفتم

 باالخره؟؟؟ شدی:چکتای

 استخدام شدم -

 زد . یپررنگ لبخند

 مبارکت باشه  یلیپس خ-

 ممنونم -

نظرم رو جلب کرد زدم  یفروش یراه بستن نیب رونیب میورزشگاه زد نگیواز پارک نیسمت ماش میرفت گهیهمد با

 : دیمتعجب پرس کتایترمز  یرو

 ؟؟؟یستادی:چرا اکتای

  امیاالن م-

 گرفتم ذوق زده گفت :  کتایرو سمت  شیکی نیگرفتم و رفتم سمت ماش یفیق یبستن دوتا

 . یبستن ییییییییوا-

رو دستش گرفت وبا شوق  یبرطرف شد ، بستن هیاز ثان یکسر یازش دلخور بودم تو یذوق کرده بود که هرچ اونقدر

   ریشروع به خوردن کرد تمام که شد راه افتادم ؛ رفتم سمت دور برگردان و عمارت ام

 ؟؟؟یاومد نجای:داداش چرا اکتای

 خونه ات؟؟؟ یبر ییخوایمگه نم-

  یخونه مامان شمس امینه م-

 باشه -

پارک  میدیرس کردیم یبهم نگاه یچشم ریز یههرازگا نمونیراه سکوت برقرار بود ب یزدم باز و راه افتادم ، تو دور

 میشد ادهیپ نیخونه واز ماش واریکردم کنار د
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 یلیخ دیاستخدام رو که  فهم انیهم اومد جر ری؛ ام میدار میبه به ، حل ومدیم میحل یظهر بود بو میون کی ساعت

از سمت مهسا که  امیشدم پ داریب یاستراحت کردم وقت یخوشحال شد بعد از خوردن ناهار رفتم داخل اتاقم و کم

 از جاست فرندز هام بود اومد: یکی

 ؟؟؟ییخودم کجا یلیغیسالم ج-

 نفس؟؟؟ ییمن تو کجا یسالم جوجو-

 ؟؟ییایمن خونه ام ، نم-

 گه؟؟؟ید ییتنها امیچرا االن م-

 اره تنها هستم -

 به به  ومدیعطر م یرو زدم در باز شد رفتم داخل بو فونیزنگ ا ".... "رفتم سمت یاز خونه و با تاکس رونیب رفتم

 دافــــــــــ من کجاس؟؟؟-

بود که از پشت کمرش  دهیپوش یسرما نوبر بود ، لباس کوتاه قرمز رنگ نیا یتو دمیکش یسوت نییپله ها اومد پا از

  کردیبود وادم رو وسوسه م دایکامال پ

 ؟؟؟؟خوشگل کرده نقدریا یدختره واسه ک نیبه به ا-

 ودست هاش رو دور گردنم انداخت  اومد

 واسه اقامون -

 ؟؟؟یدیلباس پوش  نجوری، چرا ا شهیم یکه روان نهیبب نجوریاقاتون که هر بار تورو ا نیاهان ا-

 گفت: یزد وبا لوند یچشمک

  گهیاقامون د یبرا-

 ؟؟؟ یزنینم خی-

 نوچ -
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 ....... دادیمن م ی، جونش رو واسه  ومدیوشم مازش خ یبود که حساب یثروتمند یتک دختر خانواده  مهسا

 بشم.. داریمجبورم کرد ب یدست یتکون ها ومدیخوابم م یلیخ هنوز

 بود:پاشو پاشو ابانم االنه که بابا برسه  مهسا

 از پلک هامو باز کردم.. یکی

 عهع مگه ساعت چنده؟؟-

 شب . 9-

راه کفش هام رو  یتو رونیو زدم از خونه شون ب دمیلباس هام رو پوش  عیکاناپه سر ینشستم رو دیسوت کش مخم

صاف وصوف  یرو کردم داخل شلوارم اهان خوب شد لباس هام رو کم راهنمیوسط کوچه پ زدمیولنگ م دمیپوشیم

رفتم  دهیانگار که مجرم د کردیبدجور نگاه م یگرفتم و تا خونه رفتم تاکس یها ،  تاکس یکردم رفتم سمت تاکس

،  دلم حمام  یعالفمون کنگر خورده بودن ولنگر انداخته بودن کنار مامان شمس یها هیمساخونه طبق معمول ه

شده ؟؟؟حس کردم  نجوریچشم هام نگاه کرد چرا نگاهش ا یتو کتایارامش پالتوم رو در اوردم  کمیو  خواستیم

 اومد سمتم ومشکوک گفت : یناراحت ، مامان شمس مه دیشا ای  کدفعهیدلخور شد 

 عطر توئه ابان؟؟؟ نی:ایشمس مامان

 اره چطور؟؟؟-

 ستش؟؟یزنونه ن-

 کردم  حول

 نه نه چرا زنونه باشه؟؟؟-

 ودر گوشم گفت: ستادیا یباهم پچ پچ کردن مامان شمس یها کم هیهمسا

 ؟؟؟یادم بش ییخوایتو نم-

 . دیرس ریباال همون موقع ام دیابروم پر یتا هی

  یسالم بر همگ-
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 برگشتم  سمتش

 گفتن به من رو نداره  کیقصد تبر یکه کس نجایمبارک ا لداتی؟؟؟یعهع سالم داداش اومد-

 زد: یظیغل لبخند

 چرا؟؟-

 راهنمیپ یرو رهینگاهش خ  کدفعهی رونیلش اومدم ب-غ-ها رفتن خدارو شکر ، از ب هیلم کرد همسا-غ-وب واومد

،  ادهیب مهسا مونده چقدرهم ز-رژ  ل یعهع جا دمیکش نییزد نگاهم رو پا یزیرنگ بود موند لبخند ر دیکه سف

 :دیهم کش یاخم هاش رو تو

 هست؟؟ زهایچ نیما ا نید ه؟؟؟تویچ نکارهایا گهیابان ادم شو د-

به جز مشروب خوردن تو  یکار خالف چیه کردیم ریام شیکه چند سال پ یاز قاچاق ریباال کال به غ دیابروم پر یتا هی

 تعصب داشت  یلیخ زهایچ نیهم ترک کرده بود کال رو انبود که اون ها رو  شیزندگ

 هست انجام بدم  ی:من برم اشپزخونه کارکتای

 هم رفت  یرفت اشپزخونه مامان شمس دونمیناراحت بود چرا رو نم یلیخ کتای

رو  یحرمت مامان شمس یحرمت ما رو ندار رونیب کردمیحرمت رو داشتم واال از خونه پرتت م کتایجلو  نی:ببریام

 یزیچ چیکرده تو اصال ه یسرش خال یرفته که دختره عطرش رو رو یکدوم گور ستیداشته باش االغ .معلوم ن

به اسم  یزیحرف ها به کنار چ نیهمه ا احمق .اصال یخونیواصولمون؟؟؟ها؟؟؟اصال نمازهات رو م نیاز د یدونیم

ورو  ریهرروز دخترها رو ز ؟؟؟؟چراییایخودت نمبه  گهید ته؟؟؟؟هان؟؟؟چرایحال ینام یلیشرف بابا وخانواده وفام

چرا با  کننینابودت م رنتیکه مملکت قانون داره واگه بگ ستین تیحال زهایچ نیا ؟؟؟چراینفر هیوهرروز با  یکنیم

 کارها رو کنه؟؟؟ نیوبا دخترت هم ادیب یکی یدختر دار شد ندهیا یخوش دار چی؟؟؟هیکنیم یازدل دختر مردم ب

 کردم  ریام یمشک یشدم؟؟؟نگاه به چشم ها یادم نیفکر رفتم واقعا خوش نداشتم چرا من چن یتو

ذره  هی. نیذره اروم بش هیابان؟؟؟د خب  یرو دق مرگ کن یمن و مامان شمس ییخوای؟؟؟میشید اخه تو چرا ادم نم-

  میکنیم دایهمسر خوب واست پ هیتا اوضاع اروم بشه  ریاروم بگ

 همراهم اومد  رهمیاز اشپز خونه اومد رفتم داخل ام غیج یموقع صدا همون
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 ننه؟؟؟ یدیزد تو سرش:خاک تو سرم دستت رو بر یشمس مامان

اشپز خونه پر از خون شده بود واز انگشتش به  یسنگ یها نتیکاب یرو کتایمن رو پس زد وپا تند کرد سمت  ریام

 لش کرد -غ-ب ریاز حال رفت ام کتای کدفعهیهمشون به تل وول افتاده بودن  رفتیشدت خون م

 عشقم خانمم .-

درس بخونم و بعد  یو مجبور شدم دو ترم از دانشکده پزشک سیمغزم جرغه زد رفتم انگل یتو کدفعهی دیکشیم وداد

  مییزدن وسرم وسوزن حرفه ا هیرو اعالم کردم االن در حد بخ لمیشدم و ترک تحص الیخیاز اون ب

  تان؟؟؟مارسیب ییای:مامان مریام

از سرش افتاد وموهاش  کتای یبود . روسر دهیکه بر ییهاش رو اورد تا ببنده به جا یاز روسر یکی یشمس مامان

 خواستیم ریاون زن داداشته ابان ، ام الیخیچقدر بلند بودن موهاش ب یداشتم نگاه نکنم ول یسع رونیب ختنیر

خون از  یکل مارستانیتا ب نجوریزخم ؛ ا یرو ندهرو بب یروسر خواستیهم م یو مامان شمس مارستانیرو ببره ب کتای

 صورت اخه  ، دخالت کردم :  نیاخه به ا نکهیو ا دهیدست م

  دینه صبر کن-

 جا خوردن  هردوشون

  نیرو بگذارش زم کتایتوهم  ریرو بده ام تیاون روسر یمامان شمس-

 ؟؟؟یکرد لیکه ترک تحص یدونیم ی:برو بابا اخه تو چریام

 زدن رو. هیدو ترم از دانشگاه رو رفتم بلدم تا بخ-

 خاطر داشته باشه گفتم : نانیاطم نکهیچشم هام نگاه کرد واسه ا به

  نیاریزود واسم ب خوامیم هیاول یجعبه کمک ها هیمطمئن باش داداشم ، فقط من -

 گرفتم   شیخونه دوماه پ ی:برایشمس مامان

 مامان  ارشیب-

 گفتم : ریرو به ام ارهیرو ب هیاول یرفت تا جعبه کمک ها یشمس مامان
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 . رشیرو باال بگ کتای یدست زخم ریام-

 یزیوخون ر شنیتا مطمئن بشم رگ هاش بسته م دمیرو محکم دور بازوش گره زدم اونقدر کش یباال روسر گرفت

 ری، رو به ام کتایزد به دست  هیبخ شدیداخل اشپزخونه که نم یجعبه رو کنارم گذاشت ول یمامان شمس شهیکمتر م

 که مضطرب بود کردم وگفتم :

 داخل سالن  یبریرو م کتای ریام-

 گفتم : یبرد ،رو به مامان شمس کمونیوبه سمت سالن کوچ دیش کش-و-غ-رو به ا کتایحرکت  کیبا  ریام

 نکنه ؟ فیسالن رو کث زهیریکه از دستش م ییتا خون ها یدیم یزیچ ینیس یمامان-

 هوشهیکه ب ی، تا وقت کتایدست  ریرو گرفتم و قرار دادم ز ینیاورد و سمتم گرفت س ینیس یمامان شمس عیسر

بود  دهیبر قیعم یلیزدم ؛ دستش رو خ شهیکه با گذشت زمان اب م ییا هیرو نخ بخ هیکارم راحت تره ،  سوزن بخ

اب  یشده بود .دستکش دستم کردم کم دهیقطع شده بود کل انگشت اشاره بر مهیتا ن یاصل یاز رگ ها یکیو

بود ، با  دهیرنگش پر یبشه ، اول رگ رو متصل کردم مامان شمس یانگشتش تا ضد عفون یزدم رو ژنهیسابلون واکس

 گفتم : ریخودم گفتم االنه که از حال بره رو به ام

 لطفا مامان رو ببر  ریام-

 باشه -

 زنمیم یمعمول هیدوم رو نخ بخ هیو ال کنمیم هی، بخ هینخ بخ نیل با هماز داخ هیال کیرو برد نگاه کردم ، خوب  مامان

پوستش رو به  دیباالخره تموم شد حاال با خورهیم هیبخ یبه سخت فهیزدن چقدر انگشتش ضر هیشروع کردم به بخ

از  نیخون ، واسه هم یاز بو دادیتهوع بهم دست م التپر از خون شده بود مادام ح ینیهم متصل کنم . داخل س

همون دو ترم دانشکده اون نخ وسوزن رو متصل  یتو یحت شدمیشاگرد اول م شهیهم یول ومدیبدم م یرشته پزشک

خون حالم  ینشسته بود بو میشونیرو ؛ دستکش هام رو عوض کردم عرق رو پ کتایکردم  پوست دست  هیکردم و بخ

 باالخره تمام شد  یسرم به شدت درد گرفته بود ول ارمیخوردم رو باال ب یکه هرچ خواستیدلم م ودب ختهیرو بهم ر

  ایب ریام-

  راومدیام

  یکن شیخال رونیب یببر دیرو با ینیس-
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 شده بود رو . یکه خون شییبا پنبه پاک کردم جاها یرو باال گرفتم وکم کتای دست

 حاال ببر -

اومد  ریتمام شد ام  خوردکهیبانداژ دور دستش حالم واقعا داشت بهم م دنیچیرو برد ومن شروع کردم به پ ینیس

با اب قند اومد وبهش داد مزه  یچشم باز کرد چه به ؛ موقع مامان شمس کتایزرد شده بود همون موقع  یرنگش کم

 بود  دهیرنگش بدجور پر یکرد ول

 بعدا بهش بده رمیبهش نده بگذار فشارش رو بگ گهیمامان د-

حالم بهتر  یکم یتا تونستم باال اوردم وقت ییسمت دستشو دمیکه داخل معده ام بود برگشت ، دو یزیهرچ  کدفعهی

نبود تمام شد ، چند مشت اب زدم به صورتم بهتر  یزیابان چ الیخیکردم رنگم مثله گچ شده بود ب نهیشد نگاه به ا

 اومد  ییدر دستشو یشدم صدا

 ؟؟؟یرحال ن ؟؟؟ازیشدی:داداشم ابان چریام

 بش نشست -رو  ل یرو باز کردم با حوله صورتم رو خشک کردم لبخند کج در

 ؟؟؟یخوب-

 خوبم -

سوخت   کدفعهیدلم  ختیریاز چشم هاش اشک م کردیبود بهم نگاه م دهیهمونجور که خواب کتای رونیب رفتم

 رفتم جلو تر دیس-و-رو  ب شیشونیپ یچرا مامان شمس دونمینم

  ستی:بگذار ببرمش درمانگاه داداشم تو حالت خوب نریام

 گوشم خوبه؟؟؟ ریبزن ز ایزدم ب هیکه ، اگه بد بخ ستین یزیچ گهیسرم مونده د هیبابا -

  گمیداداشم من واسه خودت م هیچه حرف نیا-

 سرم رو اماده کردم  کتایسمته  رفتم

  خوامی:من سرم نمکتای

 کردم خودم رو کنترل کنم  یاز سرم؟؟؟؟سع دیترسیبخندم م خواستمیم
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 شه؟؟یمگه م-

  یبزن تا خوب بش زمی:عزریام

  خوامی، نم خوامینم-کتای

 ن؟؟؟یترسیخانم م کتای-

 گرد شده همشون بهم نگاه کردن  یچشم ها با

 گفته؟؟؟ ی:ککتای

 بزنم سرم رو  نیبگذار نیترسیپس اگه نم گمیمن م-

  گهید خوامی.نم زهیخب چ-

 گفتم :  ریرفت بهم رو به ام یی، حرصش گرفت وچشم غره ا دمیخند

  زنمیم عیمن سر ریصورتش رو از اون طرف بگ ریام-

 وگفت:باشه  دیخند ریام

 نقدریا یعنیزده  خیدست هام گرفتم اوه  یهم از خنده قرمز شده بود دست هاش رو تو یشمس مامان

 با خنده گفتم : دیخندیکه هنوز م یشد ، رو به مامان شمس بیغ  کدفعهیکردم  دایرو پ ترسه؟؟؟رگشیم

 ترسهیم یلیخ کتای اریمامان کش ب-

 "سرش رو گرفت ریخواست غر بزنه که ام کتای

 غر غر نکن فعال ، ابان دکترته  زمیعز-

  یچیشه؟؟؟هیحال یچ یاز دکتر ستیاصال دکتر ن نهی:اون بوزکتای

 مامان کش رو اورد  دیکش رونیاخل دستم بود رو بحرصش گرفت ودستش که د شتریزدم ب قهقه

 بده دستت رو . کتای-
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 شد  انیدستم گذاشت کش رو به بازوش بستم خوب کم کم رگش نما یحرص دستش رو تو با

  کسلیاروم هم نه ، ر یلیشل نکن و خ کدفعهیمن سرم رو زدم اروم اروم کش رو شل کن باشه ،  یمامان-

 باشه -

  دیلرزیزد که گوشم کر شد دست هاش به شدت م یغیسرم رو در اوردم زدم تو دستش چنان ج سر

 شل کن کش رو  یمامان شمس-

و رفتم  ستادمیا دیخندیکماکان م ریاطرافم رو مرتب کردم ام یکمیرو زدم به دستش  یشل کرد چسب کاغذ اروم

 سمت اشپزخونه باز چند مشت اب به صورتم زدم 

 حالت بهتر بشه؟؟؟ یبخور یزیچ هی ییخوای:ابانم میمامان

  شهیحالم خوب م رمینه من برم دوش بگ-

  یدونیباشه هرجور م-

 گفتم : ریاز اشپزخونه رو به ام رونیپوففففف رفتم ب لدامونیهم از شب  نیا

 از دستش؟؟؟ یاریدر ب یتونیداداش سرمش تموم بشه م-

 تونمیاره م-

 ، پس خودت زحمتش رو بکش شهیتموم م گهیساعت د میتا ن-

 تو کجا؟؟؟-

  رمیدوش بگ-

 باشه -

چقدر گذشته بود  دونمینم گرفتیبدنم رو م یها یو تمام کوفتگ خوردیاب گرم رو بدنم م شیداخل حمام اخ رفتم

ها رو  هیبخ دیبا گهیهفته د کیخوب شده دستش   گهید میهفته ون کیدر اومده تا  کتایسرم  گهیفکر کنم د یول

اب رو بستم و  ریبه لبم نشست ، ش یلبخند دنشی، با فکر ترس هیبخ دنیچقدر بترسه از کش دونهیشه که خدا مبک
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داخل  ریفقط ام رونیو رفتم ب دمیبود رو پوش دهیواسم خر یمامان شمس یرنگم رو که به تازگ دیسف یحوله بدن

اصال  ریسالن بود قسمت کالهش رو سرم انداختم و سرم رو شروع به خشک کردن کردم رفتم  داخل اتاقم ام

  ستادمیا نهیا یروبرو رونیبحواسش نبود اومدم از حمام 

و رفتم سمته کشو  لباسم دستم گرفتم بپوشم لباس هام رو ،  دمیگفتم و باز با حوله به موهام کش یاروم شییاخ

 کرد  ینیبرگشت ه یاومد داخل ودر رو بست وقت کتایدر باز شد  کدفعهیرو از بدنم در اوردم حوله 

 . ییییییوا-

 انداخت  نییخودم گرفتم سرش رو پا یحوله رو جلو عیسر

 د؟؟؟؟یبدون ِ در زدن وارد اتاق نش نینگرفت ادی-

  دیببخش-

 ینبود صدا یبه کس یکس رونیهام رو و زدم از اتاق بلباس   دمیغر غر کردم وپوش ی، کم رونیرفت از اتاق ب عیوسر

موها امشب  که در حال  نیموهام انداختم ، خشک بشو نبودن ا یرو یکیحوله  کوچ ومدیاز اشپزخونه م یهمگ

چشم هاش  به من خورد لپهاش قرمز شد  هاز اشپزخون رونیاومد ب کتای. یبستن بودم رفتم سمت بخار لیقند

دختِر خنگ ؟ نشست  یداخل که خودت ومن رو خجالت زده کن یاجازه اومد یانداخت خوب چرا ب ریوسرش رو ز

 خشک شدن باالخره حوله رو گذاشتم داخل حمام  یاز سالن موهام کم ییگوشه ا

 بچه ها نییایصدامون زد:شام حاضره ب یشمس مامان

 رشته افکارم رو پاره کرد : رینگاه نکنم ، ام زدیم وونهید یکه حساب کتایداشتم اصال به  یداخل اشپزخونه سع میرفت

 شه؟؟؟یخوب م ی:کریام

 شد گفتم: یقاشق خوردم دهنم که خال کی

باز  کباریساعت  8 ندهیساعت ا 48هم زخمه در ضمن  یچند روز هیبکشه و دیهاشو با هیبخ گهیهفته د کیتا -

نکنه زخمش  یزیچ یموقع عفونت هیکه  نهیکار واسه ا نیباز ، ا یبندیوم یدیشست وشو م ژنهیو با اب اکس یکنیم

 گمیم نینبود واسه هم لهیاستر کمی میزد هیکه بخ یینجایا

 باشه ممنونم داداش -
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 نکردم  یکار-

رابطه برقرار نکنم نشسته بودن  یدختر چیخطم رو بشکنم و با ه گهیداشتم د میتصم رونیتمام شد همه رفتن ب شام

 یکردم و انداختم داخل بشقاب مشیهمه دون یسرش خطم رو در اوردم وجلو یدستم از باال رو گرفتم میدور هم گوش

 زد  یظیلبخند غل  ریکه پوسته تخمه داشت و روبروم بود ام

 ابان  ادیاخرش وجدانت به درد م دونستمیم-

  الیخیب-

 . میساکت بود کتایرو انداختم اونطرف ترم فقط من و یگوش

 ؟؟یبرف باز می؟؟؟برییلدایشبه  می:خوب امشب چکار کنریام

  نجورهی:اخه من که دستم اکتای

 اصال حواسم نبود . یوا ی: اریام

  نیکن یباز نیبر نییخوای:تو واقا ابان مکتای

 . زمی:بدونه تو که صفا نداره عزریام

 زد  کتایبه  یپهن ولبخند

 ن؟؟؟یارینوه واسم ب هی نیخوایشما هنوز نم نمی:ببیشمس مامان

 گرد شده نگاهشون کردم  یبا چشم ها دیتو گلوش پر ییچا کتای  کدفعهی

 وگفت:زوده  دیخند ریام

 رو به من: یشمس مامان

 نوه خوشگل مثله خودت؟؟؟ هی یاریزنت بدم واسم م شهیگرم نم یدوتا اب نیاز ا نیبب-

  دمیخند

 شه؟؟؟یزنم م یدستت درد نکنه ، اخه ک یمامان شمس-
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 ؟؟یکن ازدواج یحاضر یعنی-

 داره  ریدختره امشب گلوش گ نیا کتای یگلو یتو دیپر ییچا باز

 چرا که نه؟؟؟-

 ؟؟؟یکنیم یشوخ ی:داریشمس مامان

 خوبه؟؟؟ رمشیگیچشم م یکه گفت یتو بجور هر دختر ینه مامان-

 من هم باورم شد .-

  یبه جون تو مامان-

 تو شاهد باش به جونه من قسم خوردا  ریام نیبب-

  یخواستگار یبر دیاز فردا با یدردسر انداخت یابان خودت رو تو ی:من هم شاهد ولریام

 تا بتونم خونه بخرم بعدا  یمامان رمینه از فردا نه ، بگذار چند ماه حقوق بگ-

 ؟؟؟یکنیبعدش ازدواج م یعنی-

 خونه بخرم چشم  هی-

 اشک شوق تو چشم هاش  اومد  یخوشحال از

  نیکنیسالمه که انقدر ذوق م 25-24تازه  تشسیبابا من که سنم باال ن-

 کم کم  یاریم یجار یبا خنده :دار کتایرو به  ریام

چهره اش  یگاه کردیبود کارهاش مثله مجسمه باز نشسته بود ونگاه م بیغر بیعج کمیلبخند نزد واسم   یحت کتای

 فکر کنم درد داره حرفم رو به زبون اوردم  رفتیهم م یتو

 کتا؟؟؟؟ی یدرد دار-

 واروم وبا بغض گفت: رانداختیهاش پر از اشک شد لبخند همه محو شد سرش رو ز چشم
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 اره -

 باال  دیابروم پر یتا هی

 زم؟؟؟یدرمانگاه عز می:برریام

 استراحت کنم . خوامینه م-

 خونه  میپس پاشو بر-

 م؟؟؟یبمون نجایا شهینم-

 بمونه ؟ خوادیکه حاال م شدهیبمونه ، چ نجایش نداشت اخو ادیاصال ز نکهیا میمنگ به هم نگاه کرد ریوام من

 خونه ات ، تمام کدورت ها رو بگذار کنار داداشم گهید میبر ایابان تو هم برگرد .ب یول میمونیم ییخوای:اگه تو مریام

 داداش  ستین یکدورت-

 :تو هم پاشو برو ابان یشمس مامان

 باشم هر لحظه شونینداره من تو زندگ تیهستن خوب یزوج جوون ریوام کتای؟  یاخه من کجا برم مامان-

 حرف داشت . یلیکه سرد بود خ شهینگاهش برخالف هم یفقط نگاه کرد ول کتای

 زیداداشم ما فقط سر م ادیصبح تا شب هم که صدا ازت در نم ییا گهینداره؟؟؟؟؟تو که داخل اتاق د تیخوب وی:چریام

 . یستیو که مزاحم ما نت یاون هم هر ازگاه نمتیبیشام وناهار م

 زشته  امینه داداش بهتره من ن-

 یشما سه نفر بوده اصال من مامان شمس یداشتم واسه خوشحال یاز اولش هرچ یهمه کسم یتو داداشم ای:نه بریام

 . ارمشیرو هم م

  یندار ینجوریا هیاونجا که همسا شهیدلمون باز م میگیم یزیچ هیها  هیکنار همسا نجایام؟؟؟ای:نه من کجا بیمامان

  ادیکن ب یپس ابان رو راض یگفتیرو م نیاز اولش هم هم نی:ببدیخند ریام

 :برو پسرم یمامان
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 خوبه؟؟؟ رمیاووووففف باشه م-

 داداش  هی:عالریام

 بدونه خطم رو دستم گرفتم  یکردم گوش یپوف الیخیبا  لبخند جواب داد ب کتای

 من برم تا کوچه وبرگردم -

  میریاالن هممون م نیبنش یساعت میاز کوچه بابا؟؟؟ن ییخوایم ی:چریام

 باشه -

 رو اوردم گذاشتمشون وسط جمعمون و با لبخند گفتم : میمن گرفته بود رویکه ام ییها وهیم خچالیسمت  رفتم

 دیمشغول بش دییبفرما-

تر  نییپا رهیدا مین هیدستم گرفتم اول دوتا چشم با کارد در اوردم واسش بعد هم  یمشغول شدن پرتغال همشون

 چه با حال شده  ارهیوداره شکلک در م رونهیب یعنیزبون که  هیو  دمیکش

  یمهربون شهیتو شده هم هیشب نیبب ریام-

رو  یدستم گرفتم و پرتغال قبل گهید یکیدادم هر سه از خنده قرمز شده بودن باز  یومامان شمس کتایو ریام ونشون

 وبا خنده گفتم : ریانداختم سمت ام

  نیخودت رو بب ایب-

 گرفتم کتایخون اشام کردم وبه سمت  هیدندون هاش رو شب نباریدر اوردم ا گهید یکی دیخندیم کردویهش م نگا

 . یکنیم غیج غیهمش ج ییهم تو نیا نیزن داداش بب-

  کتایسمتش از خنده قرمز شد  وانداختم

 . کنمیم اهتیبا عصا س ی:من رو درست کنیشمس مامان

  دمیخوب م یزیچ هینه مامان تورو بهت -

 ؟؟؟؟یهمشون گفتن چ-
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اومد با عصا بزنه تو  اطیو رفتم سمت ح ستادمیبرداشت ا زیبه سمتم خ دمیانداختم طرفش وبلند خند اریدونه خ هی

خورد وبا کمر اومدم رو  زیبرف پاهام ل یرو کدفعهیدر سالن  کیهم اومده بودن نزد کتایو ریدادم ام یسرم جا خال

 بلند گفتم: نیزم

 اخخخخخخخخخخ ..-

 زد تو سر وصورتش  یسرم مامان شمس یباال دندیدو ریوام کتایو یمامان شمس دمیچیدرد به خودم پ از

 . یابانم مامان رمیبم یوا-

 هم فشردم  یهام رو از درد رو چشم

 ابان .داداشم  ی:داداشرینگران ام یصدا

 یرو نگاه کردم دستش رو رو کتای رونیدرد گرفته بود نفسم رو به شدت فوت دادم ب یلیکمرم خ یباز کردم ول چشم

 داخل  میرفت ستادمیا یوبه سخت ریچشم هاش بود با کمک ام یاز اشک تو ییدهنش گذاشته بود وحاله ا

 ؟؟؟یشدیچ نمیبب اریرو درب شرتتی:سوریام

 در اوردم  یسخت به

----------- 

 :کتای

کدوم از  چیاز درد مچاله شده بود ه یسمتش ول میحس کردم قلبم به شدت گرفت ، رفت کدفعهی نیخورد زم یوقت

رو  شرتشیسو ی، وقت نیخورد زم یدلم واسش سوخت وقت یلیخ یول رهینم ادمیکه کرده بود رو  ییحرف ها وکارها

 انداختم  ریدر اورد سرم رو ز

 : دمیرو شن ریام ینداشت بهش نگاه کنم صدا تیخوب یداشت ول یبدن خوش فرم میحق نگذر از

 کرد نشکسته باشه؟؟؟ ی:چه ورمریام

اشکش رو پاک  شیبا روسر یگفت مامان شمس یبلند یییا دیکمرش کش یدست رو ریام یرو باز باال اوردم وقت سرم

 کرد 
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 . نمیبب ریبرو کنار ام-

 رو مهره هاش  دیکش دست

 رفع بشه  شیامشب رو مرهم بزنه تا کوفتگ دیکوفته شده با-

 درمانگاه . میبر هیجد یدونیاما اگه م زنمیم میکنی:خونه واسش درست مریام

 اس  گهیجور د هیدردش ونوع حس کردنش  یشکستگ هیکوفتگ گهیدرست م ی:نه داداش مامان شمس ابان

  می: به هر حال اگه دکتر الزمه برریام

  ستین ازی:نه نابان

کم کم با  کردیکار م ییدکتر حرفه ا هیزدن وسرم زدنش فوق العاده باشه مثله  هیبخ نقدریا شدیادم باورش نم واقعا

 یوقت زشیدرست بود حرف هاش و همه چ صاشیورزشکار بوکس ، همه تشخ هیکه اون دکتره نه  کردمیخودم فکر م

بود که  یکی رفتیدر کل خوب بود حوصله ام نم،  دمخوشحال ش نقدریچرا ا دونمیباز خونمون نم ادیقراره ب دمیفهم

 باهاش کل کل کنم .

------------ 

 :ابان

عقب از درد در حال مچاله شدن بودم   کتایجلو و ریسمته خونه اش من وام میو راه افتاد میشد ریام نیماش سوار

 کتایرفتم باال از پله ها  ریخونه با کمک ام میدیرس هیهم بد درد یاوردم کوفتگ یمبارک خودم نم یبه رو ادیز یول

شروع کرد به زدن همون مرهم بعد از  ریگذشت ام یکم دمیت خواب-خ-ت یهم رفت تا مرهم رو اماده کنه دمر رو

والمپ رو خاموش کرد  رونیبود رفت از اتاق ب ییدور کمرم بست .امشب چه شب پرماجرا یکتان ییاون هم پارچه ا

محشر بود و  دادیدستور وطرز درست کردنش رو م یکه مامان ییعا مرهم هاگذشت اروم تر شد درد کمرم واق یکم

صبح بود ، خوبه امروز جمعه اس  11شدم چشمم خورد به ساعت  داریبارون ب نیدلنش یبا صدا بحص کردیمعجزه م

و پارچه رو  دمستایا شدیکم مونده بود که تا فردا خوبه خوب م هیهم کالس داره دردم  کتایبرم سر کار و دیاز شنبه با

 رونیگذشت اومدم ب یدوساعت یکی شییییخداخل وان ا دمیاز دور کمرم باز کردم و رفتم سمته حمام ووان دراز کش

افتاد که  ادمی کدفعهیبود  سویبرادر زاده ام ا ینامزد میدعوت بود یتنم کردم اخر هفته هم مهمون یاز وان وحوله بدن
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از حمام بعد از  لباس  رونیشونه باال انداختم و رفتم ب الیخیب یهستش چه تشابه سویماهان هم ا دیاسم نامزد جد

 از پشت سرم اومد  ریام یهنوز همه خواب هستن؟؟؟صدا یعنینبود  یاز اتاق کس به کس رونیب تمرف دنیپوش

 ؟؟؟یداداش خوب شد-

 بهترم . یلی:اره خبرگشتم

  نییهم از پله ها اومد پا کتایگذشت  یکم

 ؟؟؟ییاینم دیخر میریم میرما دا-

  نیتنها باش ام؟؟؟بهترهیبا شماها ب ینه واسه چ-

 بشه  ریعاشق ام کتای دیکنم با کیاون دو رو به هم نزد دیمن با دونستمیم کتاینسبت به  ریام تینها یعشق ب از

 ، خوش بگذره  نیشماها بر-

  گهید ایب امی:باز که گفت نمریام

 . نییای:اقا ابان بکتای

  وندمیپیو بهتون م رمیگیو ازتون ادرس م امیاستراحت کنم اگه شد م یمن کم دینه ممنونم زن داداش شما بر-

 باشه -

 یکارها کتایواسه  دیحرف بزنم اون با ریبا ام دیکنم با یفکر اساس هی دیرفتن ، رفتم سمت اتاقم با یوقت رونیب رفتن

استار  تهران ست  پریها دیراه افتادم سمته مرکز خر دمیعاشقش بشه رفتم و  لباس هامو پوش کتایکنه تا  کیرمانت

زنونه توجهم  یانداز داشتم در حال برگشت بودم  لباس ها پسپول از مسابقات  یکم دمیکت وشلوار واسه خودم خر

وجهم رو جلب کرد حالت تور بود بود ت یکه به رنگه مشک یلباس خوره؟؟؟یرغم م یمن با ک ندهیا یعنیرو جلب کرد 

شدم  ییکه اون رو بپوشه  هوا یهرکس شدیب م-ا-ذ-ج یلیرنگ بود خ ییکمربند طال کیدار دور کمرش  نیواست

داخل فروشنده خانم بود اندام همه دخترها  ؟؟رفتمیندار یدوست دختر گهیابان؟؟؟تو که د یبخرمش اخه واسه ک

 یدیابان؟؟؟مگه تو زن داداش رو د یگیبودن عهع چرا چرت وپرت م کتای هیهمشون شب دایحد بود جد هیبه  بایتغر

من هم تو  ندهیدختر؟؟؟خوب همسر ا ونبه ا یداد ریاز مانتوهاش معلومه خوب حاال چرا گ ؟؟؟خوبیدیکه نظر م

 ! ستی، ن گهیحدوده د نیهم
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 ن؟؟ییخوایم یزیاقا چ دیی:بفرمافروشنده

  خوامیرو م یاون  لباس مشک-

 متون کجا هستن؟؟؟خان-

 بشه  دایحاال تا پ ستشین-

 ؟؟؟یچ یعنیوگفت: دیخند

 نه؟؟؟ ای یفروشیم خوامشیلباس رو م نیبابا من ا-

 خوب؟؟؟ یزیچه سا-

 پوشن؟؟؟یم یدخترها معموال چ دونمیه؟؟؟نمیچ زشیدختر خوب سا هی-

 وا حالتون خوبه اقا؟؟؟-

 هیچ زشیسا دونمیخوبم..خوبم نم-

  دیدونینم یارم؟؟؟وقتیخوب من چجو واستون ب-

 خودتونه . کلیهم قد وه بایتغر-

 تا بنا گوش باز شد  ششیکرد وبعد از اون ن یمصلحت اخم

 اهان -

  واورد

 خوبه؟؟؟ نیا-

  گهیکارش کنه خودش د هیفکر کنم خوب باشه ، خوب نبود -

 ن؟؟؟یاصال شما همسر دار-

 نوچ -
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 خنده قرمز شده بود  از

 لباس رو؟؟؟  نیا نیبخر نییخوایم یس واسه کپ-

  دونمینم-

 ن؟؟؟یدونینم-

 کنم فکر کرد خل شدم  فکر

 ش؟؟؟؟یفروشیم-

 ... یاره ول-

  دارمینداره خوب من هم خر یول-

لباس رو  نیباکس رو دستم داد واقعا من چرا ا یرو اب بخند دیخندیعابربانکم رو بهش دادم همه اش م وکارت

عصره عهع خاک رس تو سرت ابان  5پا راه افتادم سمت خونه ساعت  نییهارو انداختم اونطرف پا دمش؟؟؟باکسیخر

 لیجلوتر موبا یاز عزا در اوردم کم یلکه بود نگه داشتم و د یفست فود کیراه نزد ی؟؟؟توینخورد یزیچرا چ

عصر بود ،  7خونه ساعت  گرفتم راه افتادم  سمت دیرفتم داخل فروشگاه و خط جد یبود و خدمات خط ده یفروش

خونه رفتم داخل باکس  میون 7ساعت  دمیشده بود .رس یبود وشلوغ وهوا هم که باز برف ینیسنگ کیتراف یلیخ

 یوباز به نقاش رونیب دمیرو کش کتای ویتم ارش-خ-ت ریرفتم سمت اتاقم از ز ودنب یهارو کال فراموش کردم کس

خسته بودم خوابم برد .صبح با  یلیکه بود گذاشتمشون خ یینه بود سر جا میشدم ساعت هشت ون رهیهاش خ

 هرروزچرا  دونمیگرفتم نم یشدم رفتم ودوش داریکه رو زنگ گذاشته بودم واسه ساعت نه ب لمیموبا نگید نگید

 هی دی، بانبود باز  صبحانه خوردم و برگشتم اتاقم  یبه کس یکس رونیداشتم رفتم ب یعادت بد گرفتمیدوش م دیبا

بود وجزوه مانند بود  ویهمون ارش یکه تو ییبرگه ها شهیوقت هم واسه خودم بجورم همش که ورزش نم مهیکار ن

 نظرم رو جلب کرد 

دلم  یلیخ هیاصال چجور دنیکش ینقاش نمیکتاب بخرم و بب ییچندتا دیبود با زیهمه چ کیدر مورد گراف خوندم

 کی ابونیرفتم سر خ ادهیپ رونیمنتقل کنم رفتم از خونه ب گرانیبه د کتای هیمن هم حس هام رو شب خواستیم

-خ-ت یرو ختمشونیازده ظهر بود ریبرگشتم خونه ساعت  دمیکتاب خر ییبودم پنج شش تا دهید یکتاب فروش

 تم وشروع به خوندن کردم تمام اصول رنگها وخط ها انواع سبک ها انواع ابزار سرفصل ها رو خوندم از فردا صبح

کتاب ها بود  یتا ساعت دو ظهر سرم تو کنمیو ثبت نام م رمیهم م یکالس طراح کیبه خوندن ،  کنمیشروع م
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ناهار رو تنها خوردم  رونیداشتم ورفتم ب کتایکه از  یویت با همون ارش-خ-ت ریز ختمیهمشون رو جمع کردم و ر

 ها رو جمع کنه . بودم عارفه اومد تا بشقاب دهیرو ند چکدومشونیتاحاال ه روزیاز د

 کجاست؟؟؟ ریام-

  ارنینم فیکار دارن و ظهر تشر یلیاقا گفتن امروز شرکت خ-

 ؟؟؟یاهان  زن داداش چ-

 داشتن  دهیامروز مزا ایتهران .گو "... " شگاهیرفتن نما 8هم ساعت  شونیا-

 اهان -

 بود . دهیها پوش ییبچه مدرسه ا هیشب یکولش بود ولباس یرو فشیک یاومد داخل سالن غذا خور کتای کدفعهی

  یمردم امروزاز خستگ ییییوا-

 :خدا نکنه خانم چرا پس؟؟؟ عارفه

  دیسره سر کش کیو ختیاب ر وانیل هی

 فروش رفت خداروشکر  هیریمربوط به خ یهمه تابلو ها یاز بس فک زدم ول-

 مبارکتون باشه خانم -

 ؟؟؟یریم یابان ک ی.راست یسالمت باش-

 باال  دیابروم پر یتا هیشده بود  یمیصم نقدریوا زدیصدا م کیبار بود اسمم رو کوچ نیاول

  مینخورد کیاماده باش که به تراف 3 شهیکالسم شروع م 4ساعت -

 باشه -

 و راه افتادم  ستادمیا

  میبعدا بر رمیمن ناهارم رو بخورم دوش بگ-
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 باشه -

ساعت سه ربع  دمیخواب ی، رفتم سمت راه پله ها و طبقه باال ساعت دو وربع بود کم یاز سالن غذا خور رونیب ورفتم

حاال واسه  میلباس فرم بپوش  دیرو دستم گرفتم فکر کنم با میاز خواب ،  رفتم سمت کمدم وست ورزش دمیکم پر

چهارخونه  راهنیپ کیاه بود رو همر ییقهوه ا یمخمل نیکه شلوار ج میاصل یهارو هم ببرم لباس ها نیا یجانبه دار

عطر هم زدم  یطرف زدم باال اماده شده بودم کم کیژل زدم و  یموهام رو کم دمیپوش دیسبز وسف یزرد مشک

 دیرو جا به جا کردم نگاهش کردم کفش اسپرت سف میساک ورزش رونیهم اومد ب کتایهمون موقع  رونیورفتم ب

 سرش بود  یوشال مشک دیسف یومانتو یشکم نیوشلوار ج یمشک

 م؟؟یبر-

  میبر-

رو گرفتم و  شیهم ساک ورزش کتایدرب صندوق عقب رو باز کردم و ساکم رو گذاشتم از  نییبا هم از پله ها پا میرفت

  کنهیم یوداره فوضول کتاسیباکس ها دست  دمید کدفعهیکنار ساک خودم قرار دادم و نشستم پشت رل 

 ن؟؟؟یرفت دیخر یک-

-   .. 

 ا باشما بودم ه-

 داشت در اورد  ییکت شلوار اسپرت مخملمو که رنگ سرمه ا کردیگرفته بود که نگاه م حرصم

 قشنگه مبارک باشه -

  نیسالمت باش-

 ه؟؟؟یاون چ-

 یباز کرد فوضـــــــــول ، ا یشه واون باکس رو باز نکنه ول الیخیب شاهللیا یوشلوار رو عقب گذاشت وا وکت

 که بود یباز ابان زده تو اون فاز گهیم ریوبه ام رهیبخت برگشته ابان ، االن م

 ن؟؟؟یدیچقدر قشنگه .از کجا خر ــــــــــنیه-
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 استار   پریها-

 ؟؟؟یجدا؟؟؟اونوقت واسه ک-

 :  دمیوغر دمیرفته بود از دستش محکم کش یرو نروم حساب گهید

 به تو چه دختر خوب؟؟؟-

 عقب  یاش کردم و پرتش کردم صندل گوله

 خانم؟؟؟؟ کتایزشته  یلیخ گرانیکردن تو کار د یندادن فوضول ادیبهت -

-     .... 

 دلخور گفت : کدفعهیافتادم ،  راه

  شمیم ادهیمن خودم راه رو بلدم اقا ابان پ-

 سرجات داداشم تورو به من امانت داده ، حوصله بحث ندارم  نیبنش ستین ازین-

شد همونجور که حدس زدم  لباس فرم مخصوص  ادهیاون هم پ نییدمق بود رفتم پا یلیخ ینزد ول یباشگاه حرف تا

،  گهیکه از من بود د یطیست ازش گرفتم ازشون ورفتم داخل مح کیها که  یداشت وساک مخصوص واسه سر مرب

 یشغل عال هیخوب و یلیخ یجا هی ودبهم اختصاص داده شده ب یونیلیحقوق چند م هیزدم  تیاز سر رضا یلبخند

گروه هام  ریکم کم ز  رونیهام رو داخل رختکن مخصوص عوض کردم رفتم ب شه؟؟؟؟لباسیبهترم م نیمگه از ا

 30بود .همشون به صف شدن  یبزرگ یلیکنم .واقعا ورزشگاه قشنگ وخ سیکه قرار بود بهشون تدر ییاومدن .کسا

 بودن . ینفر

اومد ومن هم اومدم خوش  دیماه جدهستم .خوب  شونیپس من سر مرب نیکه از ا ییاول سالم خدمت همه دوستا-

 . نگیبوکس تگیبه کالس ک نیاومد

تذکر بدم  هیدر چهار چوب باشگاه رو بهشون گفتم که بهم گفته بودن به بق نیقوان یکردم رشته رو وکل یومعرف

بوکس  سهیبهشون با ک نیها شروع کردم به دادن تمر لهیوکار کرد وس یحرف هام تمام شد بعد از گرم کردن ومعرف

 گرفتنیم ادیخوب  یلیهاشون خ یبعض یول روادم  دادنیوعذاب م تونستنیهاشون اصال نم یونحوه مشت زدن بعض

حدود که  نیهم نیهم ماب هیهم از هجده سال بود تا چهل ساله که دونفرشون چهل ساله بودن وبق شونیرده سن
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کردم  سیخوب تدر یلیدن و وگفتن که خخوش بهشون گذشته بود ، اخر کالس همشون ازم تشکر کر یلیگفتن خ

از باشگاه من هم  رونیب میازم شماره گرفتن وگفتن که باهم دوست باش نهاشو یرو بعض نگیبوکس کیرشته ک

 وریواسه شهر ندهیوحداقل اخر سال ا کردمیهرکدوم کار م یرو دیچهار چوب نبود من با یتو گهید نیقبول کردم ، ا

سمت در  مرفتم سمت رختکن ولباس هام رو عوض کردم رفت دادمیم ونیفدراس لیتحو یمسابقات استان یده نفر برا

 از پسرها که اسمش مهران بود: یکی یخروج

 استاد روز خوش -

 روز خوش مهران جان -

 رنگ وروش قرمز شده بود . رونیهم اومده بود ب کتایدست دادم  وبهش

 بود؟؟؟ یک-

 دختر فوضوله . نیا چقدر

 .  گروهم بود ریز-

 م؟؟؟یاهان بر-

  میمهر وخروجم رو بزنم بعدا بر تیریبگذار برم دفتر مد-

 باشه -

 لشیدوست داشت وفام یلیکه من رو خ یمسن یمهر زدم همون اقا تیریراه افتاد رفتم سمت دفتر مد وهمراهم

 بود : یاحمد

 بودن . یابان جان همه ازت راض  یدار والیا-

 دادم  لشیتحو یلبخند

  یاحمد یاقا امیخودم نم گهیشد د نیاز ا ریغ-

 وبهم دست داد  ستادیا

 باشگاه  نیا یتو یواومد یواقعا خوشحالم که هست-
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 در حال نگاه کردن به داخل بود  کتاینگاه کرد که در باز بود و رونیب وبه

 خانم همسرته؟؟؟ نیا-

 دختر لجباز نی، امان از دست ا کتایرفت به  نگاهم

 نه نه -

 چکار داره ! نمیپس برم بب-

 باشگاه االن هم اومده همراهم  ادینه زن داداشمه باهام م-

 واست  ارمیب یزیچ ییقهوه ا ییچا نیاهان بنش-

  گهینه برم د-

 هست  یموضوع هی گمیم-

 ؟؟؟یچه موضوع-

  یاماده بش دیبا-

 ؟؟؟یواسه چ-

  یماه مسابقه دار وریاواسط شهر-

 ؟؟یچ-

تهران   گهید یهم هستن از جاها گهید یاستان  تهران .دوسه تا مرب ندهیبه عنوان نما میکرد یاره ما تورو معرف-

 رو کسب کن  تی.امادگ "... "و"... "مثله گهید یهستن و از باشگاه ها

 چشم حتما .فقط با چند نفر هست؟؟؟-

اخر دوتا  یتا گروه وسر 4بعد  یتا .سر 8 شهیوم بازهینفر م کی یهرسر نیدیدسته دونفره مسابقه م 16 یتو نیبب-

 . شهیمشخص م یوقهرمان کشور دنیمانده دوگروه مسابقه م یگروه وباق

 اهان -
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 . فرستنیبودجه م یباشگاه هم کم یپول نقده وبرا ونیلیکاپ طال وصد م کی یقهرمان کشور زهیدر ضمن جا-

 برنده بشم . دیباال من حتما با دیابروم پر یتا هی

  ارهیاز من رتبه م"..."حتما ورزشگاه  هیخوبه .عال-

 پسرم من بهت اعتماد دارم  هیعال-

 برم  گهیممنونم من د-

  نمتیبیباشه پس فردا م-

 . یاعلیباشه پس تا پس فردا -

  رونیدست دادم و رفتم ب وبهش

  یشیواست مشهور م شهیخوب م یلیخ ی:چه خوب اگه ببرکتای

گروهام اومد وازم  ریاز ز یکیباز  نیبه ماش میدیرس ومدیم راه مچپ چپ نگاه کردم با  لبخند همراه بهش

وبال گردن خودم کردم ها رفتم سمت  یزیعجب چ کردنیبه چشم همسرم نگاه م کتایکرد همشون به  یخداحافظ

 یبود کالسهام دوازده تا تو ونیدرمروز  کیخونه اخ اخ که بدنم چقدر خسته شد امروز،  پس فردا هم کالس دارم 

بوکسم  سهیوبعد از اون رفتم سمت ک لیتردم یرو دمیدو یعمارت و باشگاه اول کم نیزم ریماه رفتم داخل ز کی

اومد وبعد از  ریام میشام ساعت نه شب شده بود نه ون یگرفتم ورفتم برا یکردم و رفتم باال دوش نیتمر یساعت کی

 نقدریدختر ا نیچرا ا دونمیکرد نم یاون خوشحالرو واسش گفت و اناتیاز جر یکم کتایز یلباس اومد سر م  ضیتعو

بودم رو انداخته بودم داخل  دهی، لباس که خر اناتیمن ، سه روز گذشته بود از اون جر یکارها یفوضول شده تو

 کمدم 

 یبا پارت یکالس درسته اول ماه نبود ول رفتمیم دیواسه خودم بخرم از فردا با یطراح لهیوس ییکه چندتا رونیب رفتم

در اتاقم رو  یبرگشتم رفتم از پله ها باال وقت دمیتهران ازخر کیگراف یکردم تو ریگ دیثبت نام کردم بعد از خر یباز

رو  هیهمون  لباس مشک کتای دیطول نکش شتریسه ربع ب وبرگشتمرفت  رونیبود چشم هام بزنه ب کیباز کردم نزد

باال موهاش رو باز کرده بود وخودش رو  دیابروم پر یتا هیتنش بود  کسیبود ف ستادهیا نهیا یبود وجلو دهیپوش

دستم پالت  دمید الیخیب ومدیبهش م یلیشدم خ رهیزدم بهش خ هیبه چهار چوب تک کردیاونطرف م نطرفیا
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وبرگشت دست  دیبنفش کش غیج نیانداختمش زم ستادمیصاف ا ارهیخوب از حس درش ب تونهیوم کنهیم ییخودنما

 رو دهنش گذاشت ..

 ابان . ــــــــــــــــنیه-

 بود  دهیبود که رنگش پر دهیترس نقدریا زدیرو صدا م کمیبار بود اسم کوچ نیدوم نیا

 بدنگذره زن داداش؟؟-

 من من ... زهیچ-

 بود شد  دهیمن پوش یکه جلو یزیچ ومتوجه

 . نننیموهام ه یوا-

رفتم که  دمیمن که پشت کمرش رو کامل د دمیخنده نگران بود که من موهاش رو د ریزدم ز رونیاز اتاقم ب دیودو

باال رنگ قرمزش بدجور تو  دیابروم پر یتا هیها روبگذارم سر جاش در رو بستم چشمم خورد به  لباس ش  لهیوس

تم برداشتم -خ-ت یبود لباس هاش رو از رو دهیکه پوش یوبعد از اون بلوز نشیچشم بود بعد از اون شلوار ج

که  کتایلباس   یچشم هاش  رو ادیبود زبونم بند ب کینزد دمیرو د ریام یدر اتاقم باز شد با ناباور کدفعهی دمیوخند

 که سرش بود اومد داخل: یبا چادر کتایدستم بود ثابت موند همون موقع  یتو

 لباس هام رو نبر ....-

رو  یها واون  لباس لعنت لهیتو چشم هاش  جمع شده بود وساشک  ریام ر،یام دنیتو دهنش با د دیخشک حرفش

 شدم  الیخیب

  ستشین یکنیکه فکر م یزیداداش چ نیبب-

که تو  پرسهیچند روز همش م نیفرق کرده .همش نگرانته .ا کتایاخالق  یاومد یاز وقت دمیفهمیم دی:من باریام

 . زنهیدر موردت حرف م ایشده؟؟؟ویوچ ییکجا

  ستین یکنیکه فکر م یبخدا اونجور نیداداشم بب ریام-

 ؟؟؟یگیم یچ ری:امهیبا گر کتای
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ماهان رو  نیزهستیعز ایدن هیکنار هردوتون واسم  کشمیباشه من م نییخوایرو م گهیدادزد:بسه .باشه هم د ریام

 کنم  یکار تونمیرو پس زدم با داداش خودم که نم دیبکشم سع خواستمیم

 من .... ریام-

 مراقب عشقت باش .  یلیخبسه ابان فقط -

  ییچه فاجعه ا یوا ختیر واشکش

بود که گوش شنوا داشته باشه؟؟؟بعدش هم  یجهنم کده ، صد بار گفتم بقران ک نیتو ا امی:صد بار گفتم من نمدادزدم

ام  ندهیکه من واسه همسر ا یولباس نهیخانمت واستاده جلو ا دمی.من اومدم اتاقم د ستین یکنیتو اونجور که فکر م

 بود .مگه نه؟؟ دهیکه قبل کش یغیداخل اتاق  با ج  یاومد وتواز اتاقم  رونیرفت ب عی.اون هم سر دهیرو پوش دمیخر

رو  ریام یرو نداشتم رفتم جلو وشونه ها میحام نیداداشم رو بهتر یاشک ها دنیبه چشم هام نگاه کرد طاقت د ریام

 گرفتم:

 وقت من رو همسرت نظر ندارم و نخواهم داشت . چی.ه ریام گذرمیموقت ازت ن چیه یفکر کن نیاز ا ریاگه غ-

 بهش زد  ریام یاش بلند بود تهمت بد هیگر یصدا رونیاز اتاق ب دیدو کتای

  شناسمیوتورو خوب م کتای ی:بس کن ابان من نگاه هاریام

دل عشقت رو  نیرو بب فیاراج نیا یبس کن ییخوای؟؟؟هان؟؟؟نمیتمومش کن ییخوایعهع تو بس کن داداش نم-

 بهتره  امیگفتم ن رمیم نجایاز ا ومدهین یخوش یکیاون  لباس هم واسه خودش بابا به من  یشکوند

 که اضافه اس من هستم  ی؟؟اونیتو کجا داداش-

 باز؟؟؟  یت-س-م ریچرت نگو ام-

راهرو که واسه اتاق ها بود  یداده به من رفتم تو ریگ نجوریکه ا  شدهیچ دمیفهمیوکال از خونه نم رونیاتاق رفت ب از

گنگ  دیرفتم  داخل اتاقش من رو که د یبا دودل شکوندیم زیچ هیو زدیبلند بود زجه م یلیخانم خ کتای هیگر یصدا

 کاریچ یدیو دادزد:د نیزم یبا زجه نشست رو یروسر البود مانتو وشلوارش رو وهمراه ش دهیپوش نباریشد ا

 ابان  یشعوریب یلیمونده بود بهم تهمت زده بشه خ نمی؟؟هم؟یدی؟؟؟دیکرد
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و  یداخل اتاق  من  لباس رو از کمدم در اورد  یاومد ؟؟؟تویگیم یچ یفهمیبه من چه؟؟؟هان به من چه؟؟؟؟م-

 وقت  چیه کتاخانمی گذرمیازت نم ی.به من چه؟؟؟تو داداشم رو ازم گرفت شیدیپوش

 م؟؟؟یکن کاریحاال چ-

 جلو  رفتم

 رونیمن برو ب یایاز دن یفهمیراه نده م یکه راه انداخت یفیکث یباز نیا یمن رو تو یکن ول یکن یهر غلط ییخوایم-

 ته؟؟؟یر و ن حال یب 

خاموش بود اعصابم  شیگوش شدمیدمپر نم ادیز کتایبود وبا  ومدهیخونه ن ریدوروز بود که ام رونیاز اتاقش ب ورفتم

بود  سویا یکالفه بودم امشب هم نامزد یلیدر اومده بود خ شمیخورد بود ساعت سه ظهر پنج شنبه بود ته ر یلیخ

 وصل کردم  عیبود سر ریتلفنم زنگ خورد ام

 ؟؟؟یزنگ زدم جواب نداد یجانم داداش؟؟؟؟چرا هرچ-

 ابان؟؟؟ یخوب-

 داداشم؟؟؟ یخوبم تو خوب-

 ؟؟؟یکنیم یکار هیامشب  گمیخوبم م-

 تو جون بخواه یچه کار-

 خوب  سویامشب برو مراسم ا کتایبا -

 ؟؟؟یتو چ-

 تهران   رسمیمن ساعت نه م-

 ؟؟؟؟ییکجا-

 برم  خوامیاز تهران م-

 تهران چرا؟؟؟-
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  شهینم یپشت گوش گمیبعدا بهت م-

 باشه .-

 باش  کتایمراقب خودت و-

 ؟؟؟یرسونیم سویباشه پس خودت رو به مراسم ا-

  امیاره م-

 م؟؟؟یمنتظرت بمون ییخوایاشه مب-

  امیمن هم م نیشما بر خوادینه نم-

 ها  یمراقب خودت باش یلیباشه خ-

  یدوست دارم داداش یلیباشه خ-

 الیخی، اصال ب کتایاز اون فکرها چرت وپرتم نکن که من و  گهی.د یمن هم دوست دارم داداش-

 باشه قربانت خدافظ .-

  دارید دیقربانت به ام-

داداشمه بابامه خواهرمه همه کس وکارمه  هیزندگ  دهیواسم ام ریام دمیشارژ شدم که صداش رو شن یکردم کم وقطع

 دو تقه زدم: کتایرفتم سمت اتاق  یطیشرا چیکنم تحت ه انتیبهش خ تونمیوقت نم چیه

 بله؟؟؟-

 زن داداش -

 بله؟؟؟-

 ام؟؟؟یب تونمیم-

 داخل  دییالبته بفرما-
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 داخل شالش رو محکم بست  رفتم

 د؟؟ییبفرما-

 به مراسم  رسونهیواون خودش رو م سویگفت که شمارو ببرمتون مراسم برادر زاده ام ا ادیم ریامشب ام-

 اد؟؟؟یجدا م-

 اره .-

 چجور بود حال واحوالش؟؟؟-

  دونمیگفت خوبم نم-

 زد  یپررنگ لبخند

 خدارو شکر -

 که ناراحت نشه  دیبپوش ییا دهیواسه امشب  لباس پوش-

 چشم حتما -

 من رفتم -

با اون کارهاش  خواستمیتحملش کردم واال م ریخدا شاهده فقط به خاطر ام یول رونیزدم و اومدم ب یمصلحت ولبخند

مانتو وشلوار  کیبودم اون هم  دهیهمون کت وشلوارو پوش رونیشد اماده شدم و رفتم ب 8سر به تنش نباشه ساعت 

.رفتم  ومدیکوچه هم م یتا تو یقیموس یصدا ودب یکه مهمون یسمت باغ میشال ست رفت کیوبود  دهیهمرنگ پوش

عروس و داماد  گاهیسمت جا میداخل رفت میرفت کتایرو پارک کردم وهمراه  نیدر ماش کینزد میدیداخل کوچه رس

  ستادیبا لرزش دستش وبدنش روبروم ا کتایخونده شده بود  غهیص

  میبرگرد ایابان ترو قران ب-

 هستم ها  سویا یعمو یناسالمت میدیکنون رو نرس ؟؟؟عقدیگیم یچ-

  میبر ایابان ب نیترو امام حس-



 مثل مجسمه

268 
 

 رو پشت سر من پنهان کرد  وخودش

 کنن؟؟؟یهمه دارن نگاه م کتای هیها چ یمسخره باز نیا-

 ابان ترو قران -

 وبغض بود  هیبا گر صداش

  نمیباال بب اریسرت رو ب-

  دیچشم هاش  اشک چک اورد از باال

 شده؟؟؟یچ-

  دیمخم سوت کش دمید سوی، ماهان  ، ماهان افشار رو کنار ا رونیچشم هام تا حدالمکان زد ب  کدفعهی

 واسه اونه؟؟؟-

 باغ ومن هم پشت سرش راه افتادم یبهداشت شیسمت سرو دیدو

 ترو خدا  میبرگرد ایابان ب-

 عقدکنون برادر زاده مه . یفهمیترو خدا؟؟؟م ویچ-

  رمیلطفا ، پس من م-

 ؟؟؟؟هان؟؟؟یفیضع نقدریا-

 اد؟؟؟یم یک ریام-

االن هم اشک هات رو  ارنیسرت ب ییو بخوان هر بال یفیباش تا همه فکر نکن ضع یقو نیبب گهیدوساعت د یکی-

  یاخم چیبدونه ه یکستنش چیبدونه ه یبغض چیبدونه ه میگیم کیجلو همشون وبهشون تبر میریپاک کن باهم م

.درسته اون ها فکر کردن  یستین اراحتبگذار بدونن ن یزنیقهقه م یشده الک یحت یشده مصنوع یحت یزنیلبخند م

 . ییهنوز سر پا زیبگذار بدونن با وجود همه چ ننتیهم بب هیبگذار بق دنتید شونیمیاالن که ن یول یتو مرد

 چشم هاش نگاه کردم وبه
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 افتاد . کتایباش من کنارتم  یقو-

  تونمینم-

 از ضعفت باشه؟؟؟ یماهان نم پس بد یجلو دینبا زنمیکلمه تا اخر عمرت باهات حرف نم کیواال  یبتون دیبا-

سمت سالن همه نگاهمون  میراه افتاد دیلرزیم یکرد حساب زیتم یچشم هاش رو با دستمال ریرو تکون داد ز سرش

 مسن که کنارش بود  یبه داداشم ومرد میدیها هم با پچ پچ رس یباز بعضافراد با دهن  یکردن بعض

 . گمیم کیسالم داداش تبر-

 یسالم ابان جان خوش اومد-

  دیدیم شیواقع یمن روبه چشم عمو شهیخوب بود هم یلیخ سویلم کرد رابطه ام با ا-غ-واکبر گرم ب 

 خانم  کتای کنمیم یمعرف-

 بود   دهیپر یحرف بزنه ورنگش حساب تونستیمسن نم مرد

 همسرش هستن  شونیبرادرم وا شونیخان ا رضایرو به مرد مسن کرد وگفت:عل اکبر

  کتایهستش  ریداداشم ، خانم ام یگوش اکبر گفتم:اشتب زد سمت

 االن کجا هستش؟ م؟یازدواج کرد که ما خبر ندار یک ریام"باال اروم گفت دیابروش پر یتا هی

  نکهیداشت مثل ا یمهم ی، قرار کار رسونمیخودم رو به مراسم مگفت حتما -

 اهان باشه .-

 الل شد؟؟؟ یحاج نیچرا ا گمیم-

  دونمینم-

 خان . رضایمردکرد وگفت:عل وروبه

 گفت : کتایبه حرف اومد ورو به  باالخره
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  شهیممکنه مرده که زنده نم ریغ-

گفتم  ی، با لبخند مزحک زدیگوشه چشمش سو سو م یبه چشم هاش نگاه کردم اشک دیلرزیم یلیدست هاش خ کتای

 : 

 ممکنه عمو جون ممکنه -

 باهامون فاصله داشت بلند گفت: یسه متر ایکه دو سویا  کدفعهی زنهیحرف م یاز چ دونستمیم خوب

 عمو ابان -

هوا شروع کردم به تاب دادنش ، با خنده  یسمتم ومن گرفتمش بغم ورو دیسمتش چقدر ماه شده بود دو برگشتم

 ، با لبخند گفت :  نیگذاشتمش زم

 ماهم یسویا یچه خوشگل شد-

،  یاومد یتو زوم شده  از وقت یچشم همه رو یخوشگلم تو که بهتر از من شد یعمو نهیبیچشم هات خوشگل م-

 خانمته ؟؟؟چه خوشگله . شونیکجاست؟ا ریمراسم ما جناب دکتر ابان رو کم داشت که اومد .پس عمو ام

 محلت حرف زدن بهش رو نداد . یل گرفت وحت-غ-رو ب کتای عیوسر

 ؟؟؟یمارو چجور زد یمخ عمو گمیم کیبهت تبر-

 اومد  سویماهان از پشت سرا یصدا کدفعهی

 عشقم چه خبره اونجا ؟-

 برگشت سمت ماهان وگفت : یبا انرژ سویا

 بود اسمت؟؟ یوهمسر گلش اومدن ، چ گفتمیازش م شهیعمو ابانم که هم نیماهانم بب-

  کتای:کتای

 جونم  کتای-

 اره؟؟؟ یگورستان بود یتو؟؟؟؟؟تو یبه حرف اومد:چ یبا بهت نگاهم کرد بعد از کم ماهان
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 اره خودم هستم -

 لبش محو شد  یخورد  لبخند از رو کتاینگاهش به  کدفعهیدست داد و باهام

 شد ماهان؟؟ یزی:چسویا

 چشم هاش اشک جمع شد اروم گفت:امکان نداره .. یتو ماهان

 گهیوبرادرش هم د کتای یسمتمون وقت کنه؟؟؟؟اومدیم کاریچ نجایا کتایداداش  یهمراه با گفتن وا یدختر کدفعهی

، اشکش باالخره فرود  دادیرو محکم فشار م شیدست فینگاه کردم ک کتای، به  کبارهیهمه ساکت شدن به  دنیرو د

  یمزمه کرد:علاومد اروم ز

، جلوتر اومد  دمشید کتایخونه  یکه اونروزجلو یپسر بچه چند ماهه دستش بود رو داد به همون خانم هی برادرش

 . کتایبرو برگرد زد به  یب ی دهیکش  کدفعهیپلک زد  یچندبار

 یموفق شد نی؟؟؟؟افریهمه رو دق مرگ کن یخواستیتاحاال؟؟؟هــــــــــــــا؟؟؟م یمرام کجا بود ی:بدادزد

  یهم موفق شد یلیخ چکهیکو یابج

 گفتم : میکه خودمون بشنو یخودش رو پشت من پنهون کرد اروم جور کتای

 نباش  فیمگه نگفتم ضع سیاروم باش س کتای-

 قطع شد . سکوید یصدا دیلرزیبه شدت م بدنش

 . یبزن عوض یحرف هیدادزد:د  یعل باز

 ؟؟؟یدرست حرف بزن شهیگفتم:م اروم

 :  دیوغر دیام رو چسب قهیاومد سمتم و عیسر

 ؟؟؟یهست ی؟؟؟کـــــــــــیباش یک شه؟؟؟هان؟؟؟تویم یمثال درست حرف نزنم چ-

 نگاه کردم اشک هاش صورتش رو پر کرده بودن  کتای یچشم ها به

 :شوهـــــــــرشم افتاد .دادزدم
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بود طاقتش تموم شد  ستادهیا کتایکه کنار برادر  یخانم مسن کردیبا دهن باز نگاه م کتایمنگ نگاهم کردند  همشون

 هیهم با گر یمسن ی:خداروشکر دخترم زنده اس اقاگفتیوم دیس-و-ب یل کرد سر وصورتش رو م-غ-رو ب کتایو

اروم دست  یعل دونمیافراد رو نم نیبودن ا ی، ک هسال 30خانم حدودا  هیل کرد بعداز اون -غ-رو ب کتایجلو اومد و

خون رو حس کردم همه گرفتنش که کارش رو  یمحکم زد به صورتم شور یمشت یم رها شد ول قهیهاش از دور 

 ادامه نده

ذره مرام تو  هیدر حقش؟؟؟اگه  ینکرد یچرا شوهر یشوهرش ش؟؟؟؟چرا؟؟؟اگهیاوردی:کثافت چرا خواهرم رو ندادزد

وبا دستش به  یپسر رو بدبخت کرد نیاخانواده دق کنه از نبود دخترشون چرا چرا  هی یبود چرا گذاشت کلتیاون ه

اومد  سویکه کنارش بود اشاره زد ،  ا سویوا بودخونه باغ نشسته بود وسرش رو گرفته  یبه پله ها-ماهان که  ل

 سمتم ونگران گفت : 

 ه؟؟؟یچ انیعمو؟؟؟جر شدهیچ-

  زمیعز گمیبعدا م-

 یبم رو پاک کردم که خون-طرفم گرفته بود رو گرفتم وگوشه  ل سویکه ا یزنگ خورد دستمال لمیموقع موبا همون

 وصل کردم  شدیروشن وخاموش م ریبود شماره ام

 جانم داداش؟؟؟-

 خش دار:ابـ ابان .خو .خودت رو .خودت رو برسون  یصدا

 داد..داداش؟؟؟-

  ستادیهمه رو پس زد وا کتای،  کتای یزدم که توجه همه جلب شد حت یداد چنان

 نره  ادتیدوس دارم  یلیابان من .شماها رو ، شماهارو ؛ خابان -

 اومد  گهینفر د کی یصدا کم شد وصدا کدفعهیسرفه اومد  یوصدا

 خورده .مُرد .ُمرد اقا . ریت ریاقا ام دیخودتون رو برسون دیهق هق گفت:اقا ابان خودتون رو بروسون با

 کرد  ختنیاشک هام شروع به ر دیچرخیوزمان دورم م نی، زم نیزم یشدم رو ولو

  شهینم شیزیکثافت؟؟؟؟داداش من چ یگیم ی؟؟؟چیعوض یگیم ی:چدادزدم
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 گفت: غیوج هیبا گر کتای

 ابان؟؟؟ شدهیچ ریام-

 ینا شدهیچ دنیپرسیگوشم همشون م یتو دیچیبوق ممتد پ یبهش نگاه کردم توانش رو نداشتم بگم ، صدا هیباگر

، اکبر  ختیریاشک هام م ستادمیبه کتم ا دمیبم و خونش رو پاک کردم و کش-ل  به دمینداشتم دست کش ستادنیا

 با استرس اومد وشونه ام رو گرفت وگفت :

 قربونت برم؟؟؟ شدهی:ابان .داداشم بگو چاکبر

 شده؟؟؟یگفت:ابان چ غیرو پس زد وبا ج تیجمع یشمس مامان

 به تکون دادنم کرد  وشروع

  یمامان-

 هق زدم  وهق

 خورده  ریت ری، ام ریام یمامان-

باغ و رفتم  یسمت خروج دنی، شروع کردم به دو کردنیم هیگر یبا ناراحت شناختنیرو م ریکه ام ییاون ادم ها همه

به  دمینبود دستم رو محکم کوب نیماش موتیر کردمیلباس هام م یها بیهرچقدر دستم رو داخل ج نیسمت ماش

نشست  هیبا گر کتایمانع از رفتن من بشن  خواستنیخون ، همه م و دستم پر از شهیخورد شد ش نیماش شهیش

 رو داد دستم  چییکنارم سو

 برو ابان   عیبرو سر-

لباسش رو با   کطرفی کتایفاصله نداشت  نجایبا ا یلیاز جا کنده شد رفتم سمت عمارت که خ نیدادم ماش گاز

رو  نیهق هقش کل ماش یداد  اون تکه لباس رو ول چیسمت خودش ودور دستم پ دیدندون پاره کرد و دستم رو کش

بود تصادف کنم هق هقم بلند  کینزد یارتار تار شده بود چندب دمید یجلو ختنیریمن هم م یگرفته بود اشک ها

 گفت :  هیگر نیافتاد ب هیبلند من باز گر یها هیگر دنیساکت شده بود با د یکه کم کتایشد 

 من مطمئنم ابان  شهینم شیزیچ شهینم شیزیچ-

 داداشم -
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 وبغض گفت :  هیکنم ، با گر انیغمم رو ب تونستمینم یحت ختیریهام م واشک

 نشده مطمئن باش  شیزیکه چ ریبهم ؟ ام یگفت یباش ابان تو چ یقو-

 نگاه کردم . کتای به

  شهینم شیزیداداشم چ شهینم شیزیچ رینه .ام-

 ابان اروم باش لطفا .-

هر از  دنیترمز وشروع کردم به دو یداخل کوچه در عمارت شلوغه شلوغ بود زدم رو دمیچی، پباز  هیگر ریز وزد

عمارت  کینزد سیوپل یامبوالنس واتش نشان نیماش افتادمیو م خوردمیم یلغزنده سکندر یها نیزم یرو یگاه

 یرو ختیریخون دست هام م داشتمیکه برم ینداشت با هر قدم یینا گهیحاال پاهام د یرو پس زدم ول تیبودن جمع

  گفتیم یزیچ ینکردم هرکس یاصال بهش توجه یاون هم به شدت ول نیزم

 کنار  دیبر-

به  دمیرفتم جلو وجلوتر رس دمینبود رو به اشک هام کش یبلند داد زدم که همشون کنار رفتن دستم که خون اونقدر

نگفت  یزیچ دیمن رو که د زدیبود وتو سرش منشسته  نیعمارت مش غالم که باغبونمون بود رو زم اطیمحوطه ح

 بود  یبه صورتش که خون دمیرسوندم دست کش هشخودم رو ب عیبرانکارد سر یرو گذاشته بودن رو ریرفتم جلوتر ام

 ؟ یقولت زد ریچرا ز ریداداشم ام-

 . ختیریهمه اومدن دورم کردن حالم خوب نبود اشک هام م نیزم یولو شدم رو وهمونجا

 نداره . قتیحق نی:نــــــــــــــه .ادادزدم

 یزیچ نیبخدا اگر اقا به چن ستیحالت خوب ن نیگفت:پسرم بنش هیبلند بشم که نگذاشتن مش غالم با گر وخواستم

 باشه یراض

 کرد  هیگر وباز

 ن؟؟؟ییخوایم یازمن چ دیتحمل کن دیتونیکدومتون نم چیشما ه نی:ولم کندادزدم

 از قدمم بردارم ، دادزدم : یاز پشت محکم گرفته بودن که نتونم قدممن رو  یچند نفر ستادمیوا
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 . دیخــــــــــدا ، ولم کن-

پشت سر  دمیرو بردن ، دو ریسمت امبوالنس که همون موقع در ها بسته شد وام دمیدست هاشون ازاد شد دو یکم

واسم  زدمیهمونجور هق هق م برهیو پدرش اون رو همراه خودش نم دوهیکه پشت سر پدرش م یامبوالنس مثله پسر

  زدمیرو صدا م ریام

 همه کسم صبر کن  یداداش ریام-

اکبر زد  نیتو بدنم نمونده بود همون موقع ماش یینا کردمیم هیگر نیزم یدورتر شد ومن فرود اومدم رو امبوالنس

با  ستادمیا دیکشیم غیو ج زدیلم کرد..اون هم همراهم زجه م-غ-شد وب ادهیپ عیسر یترمز و مامان شمس یرو

 و گفت:  رمماهان نشست کنا  کدفعهیسوار شدم  نیتار رفتم سمت ماش یچشم ها

 کنم  یداداش بگذار من رانندگ-

 . نییخودم بلدم گمشو پا-

 . دیلرز نیداد زدم که ماش چنان

  ای.با من بحث نکن وکوتاه ب یاحمق یلیدادزد:خ متقابال

 اومد داخل ماهان ارومتر ادامه داد: کتایدر عقب هم باز شد و کدفعهی

 دستت داغونه لج نکن -

 کتای"... "مارستانیرو روشن کرد و راه افتاد سمت ب نی، که ماش نیونشستم اون سمت ماش نییرفتم پا نییپا ورفت

 ریغ زیچ هی ریبدونه ام یزندگ ختیریگذاشتم اشک هام م یگاه صندل هیتک یسرم رو به پشت کردیم هیهمش گر

 جلوتر وگفت : یسمتم اومد کم کتای سوزهیبدنم م یتمام سلولها کنمیبهش فکر م ینه وقتممک

 ابان اروم باش -

 : دادزدم

 کتا؟؟ی یراحتم بگذار شهیم-
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بود رفتم  دهیشلوغ بود اکبر زودتر رس یلیکه خ مارستانیبه ب دیرس میکردیم هینگفت تو سکوت جفتمون گر یزیچ

 راهم رو سد کرد و گفت : یرفتم سمت اورژانس ، اکبر جلو هیبا گر نییپا

  یکن هیبخ دیداداش دستت رو با میبر ای:باکبر

  شد؟یچ ریبس کن ام-

خوب  یگاهشه  ول جیگ کیلم کرد اروم در گوشم گفت:ابان جان داداش اروم باش لطفا اتاق عمله گلوله نزد-غ-ب

  شهیم

لش کردم شروع -غ-رو پس زد ب تیجمع هیبا گر یمامان شمس زدیم شور یلیدلم خ یچشم هاش نگاه کردم ول به

 اغوشم : یکرد به زجه زدن تو

  رهیداره م رمونیدلم ام زیعز-

  دیحرف ها رو نگه مخصوصا به من اکبر دستم رو کش نیاز من جدا کردنش  وبهش گفتن که ا همه

  میبر ایزود باش ب-

 کن  هیدستتو بخ میبر ای:داداش لطفا بماهان

 خان: رضایعل

 پسرم لج نکن  میبر ایب-

 االن که داداشت  داخل اتاق  عمله  گهیخان راست م رضایاحمد:عل حاج

  ستادیکنارم ا کتایها هم دورم جمع شده بودن  پرستار

ازت  یلیخ کنمیلطفا خواهش م میبر ایلطفا ب یول ستمیمن دکتر ن نیخوب شد بب یزد هیابان اونروز دستم رو بخ-

  رهیه خون مدار

 ؟؟ییایبرگشت و گفت :چرا نم ستادمیا دید یافتاد وانتظار داشت که همراهش برم وقت وراه

 زد : غیبرگشت سمتم وج کتایتار شد  زیکه همه چ دیبه دو رس کمیقدم برداشتم قدم  سمتش
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 ابان -

 ام تار شد  دهیوجهان از د نیزم یولو شدم رو کدفعهی

 سمتش  دمیدو رهیام نکهی، ا کدفعهیچقدر بچه شدم من "

  یلیتوپمو بده ام-

اون سن االنش رو داشت ، بهش نگاه کردم دو زانو  یرنگ بود؟ تو رو اورد وداد دستم ول دیلباس هاش سف  چرا

 ودست هام رو گرفت وگفت : نیزم ینشست رو

 زنیکه واست عز یباش ییومراقب همه اونا یبش یبزرگ دی، با رمیبزرگ بشو ، من دارم م گهیابان د نیبب-

 بزرگ شدم : یبیموقع من به طرز عج وهمون

 ؟؟؟یبر ییخوایچرا م یکجا؟؟؟تو که داداشم-

 رفت  دیوقت ها با یخوب بعض-

 خوب منم ببر -

 نیهست گهیعاشق هم د دونمیباش باهاش ازدواج کن م کتاینفره ، مراقب  هی یفقط جا رمیکه من م ییجا-

 ؟؟؟یتو خودت مگه قرار نبود خوشبختش کن کنمینم انتیمن به داداشم خ یباز دوباره چرت وپرت گفت-

 عجل امونم رو گرفته  نیبا توئه بب ستیاون با من ن یخوب خوشبخت-

  یکنیم جایب یمن رو تنها بگذار یکنیتو غلط م-

خورد فقط  جوش ییهفته ا هی یزد هیرو خوب بخ کتایها دست  یشیم یدکتر خوب ی؟ راس یباز دوباره شروع کرد-

 هم باش  ی.مراقب مامان یحساس کمی

 من برم؟؟؟ یمونیچرا تو نم-

 ..خوب تونمیمن نم-

 دکتر بلند گفتم : کیاتاق تنها بودم با دوتا پرستار و هیخوردن بود و داخل  هیچشم باز کردم دستم در حال بخ ورفت
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  ریام-

 هاتم تمومه  هی؟؟بخیشد داریزد:ب یلبخند  دکتر

 . ریزدم:ام داد

بلوزم رو  ستادمیخورده بود ا هیدست چپم به اندازه ده تا بخ یداد رو چیرو هم زد وباند رو دور دستم پ هیبخ نیاخر

 دیاسپرت سف یراهنیپ ریخداروشکر ز رلباسمیز دمیدر اورده بودن از بدنم دستم گرفتم پاره شده که ، کتم رو پوش

 ..رونیبودم راه افتادم سمت ب دهیپوش

 خان شما که ..:ابان دکتر

 دکتر لطفا من خوبم داداشم مهمه-

 رفتن  ایمتاسفانه از دن شونیداداشتون  ؟ ا-

 دکتر؟؟؟ یشد ونهی:ددادزدم

 :اروم باش ابان جان دکتر

---- 

 :ریام

 من یخونه خال یا خداحافظ

 من یعشق پوشال یا خداحفظ

 گرد وخاک نشسته یا خداحافظ

 شکسته یها شهیش یا خداحافظ

 خاطرات پر از درد یا خداحافظ

 غم وسرد یلحظه ها یا خداحافظ

 گذشته خودیعمر ب یا خداحافظ
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 نوشته ینامه ها یا خداحافظ

 روزگار ایبارم شده ب هی یبرا

 اریدلم بد ن نیوواسه ا ایب

 وشکست منو خط بزن  ایب

 بارم بشو ماله من هی یبرا

 گانهیمحسن -ترک خداحفظ نگلیس

 ها ییجدا سخته

 رفتن ها سخته

 نبودن ها سخته

 جوون هیداغ  سخته

 بغض اسمون سخته

 اشک چشم دنید سخته

 به چشم ادیهات ن هیگر سخته

تا  ستین گهید ینام ریام رمی...من هم دارم مکنهیکمر ادم رو خم م دنیسخته ها از من گفتن بود که داغ د یلیخ

 عشقم یو راحت باشتا ت رمی، م رمینازت رو بخره من م گهیتا د ستین ینام ریعاشق باشه ام

----------- 

 :ابان

 اومد  رونیاز ب یمامان شمس غیج یصدا  کدفعهی

 . یداداش شد یبرم کنار ابانم ، ابان ب نیبذار-



 مثل مجسمه

280 
 

  کردنیم هیهمه گر رونیب دمیدکتر رو پس زدم و پر گهید یها غیج یوصدا

 خبــــــــره  نجا؟؟؟چهی:چه خبره ادادزدم

 اومد سمتم وشونه ام رو گرفت وگفت : دیلرزیشونه هاش م اکبر

 غم اخر باشه داداش -

 پسش زدم  عیلم کرد سر-غ-وب

 کجاس؟؟؟ ریه؟؟؟؟امیچ ایمسخره باز نی:ادادزدم

 گفت: هیاومد کنارم وبا گر کتای

 تو سرد خونه خوابه  نییداداشت ، داداشت اون پا-

 .. ری.ام ری:امزدمیاز کردم و داد مدر همه شون رو ب مارستانیسمت سردخونه ب دمیدو هیگر ریز وزد

 مسئول اونجا اومد اکبرو ماهان گرفتنم  زدمیهق م وهق

 داداشم داداشم کدومه؟؟-

 کنم اقا  کاری:چدیاز اکبر پرس مسئول

  نهیبب دی:نشون نده نبااکبر

  نیرو زم نشستم

  کنمیواال حاللت نم نمشیبگذار بب نمیبابا بگذار داداشم رو بب یها یاکبر تورو ارواح خاک مادرت تورو به حق خوب-

 دو طرف صورتم رو گرفت  وگفت: نیزم یکنارم رو نشست

 من رو نیداداشم .ابانم بب-

  کنمیخدا حاللت نم یاکبر به خداوند-

 باشه باشه -
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 کرد به مسئول گفت: هیکج کرد وبلند گر یرو کم وسرش

  رونیب شیاریب یتونیم-

زد کنار داداشم  رو نگاه  یرو کنار زد وقت دیوملحفه سف رونیب دیباز کرد کشاز درب هارو  یکیمسئول  ستادمیا

 دیهاش صورتش مثله گچ سف یبود مثله بچگ دهیبود مثله همون روز که  داخل اتاقم خواب دهیپاک خواب یلیکردم خ

 صورتش با بغض گفتم: یرو ختیرو گونه اش اشکم ر دمیشده بود اروم رفتم جلو دست کش

  ریام رمیکنه؟؟؟بمیدرد م یلیداداشم سرت خ-

-   .. 

  ومدیکه از سکوت بدت م ؟؟؟تویدیچرا جوابم رو نم-

-   .. 

وجفتمون بهشون  یشیتو االن پام پوشمیمن که نم یول یرفت گنیبپوشن..م یمشک خوانیم نایا نیبب یداداش-

  میریکه دل درد بگ میخندیانقدر م میخندیم

-   .... 

 . ریام-

 لش کردم -غ-ب ختیسردش ر یهام رو گونه ها کواش

 به روزم اومده  یچ نیپاشو پاشو بب رفتیتو دستم م غیت هی یمردیتو که هزار بار م یداداش-

  دیرسیهمه به گوشم م یزجه ها یصدا

-   .... 

 . یبر ییخوایم یسادگ نیدارم هان؟؟؟به هم ویاز تو ک ریغ گهیاخه من د ینامرد یلیخ-

-    ... 

  یابرو وشرف خانواده نام ی.مرد بزرگ خانواده نام ینام یهمه قول هات اقا ریز یزد-
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-    .... 

 جر زن  بخشمتینم گهید یکرد یتو جر زن نباری.ا یباخت ویتو باز نباریداداشم . ا-

-    .... 

 ؟؟؟یلیچه دل م؟؟؟بهیچرا من رو تنها گذاشت-

-    .. 

  یکنم؟؟؟چرا من رو با خودت نبرد کاریرو چ موندهیعمر باق نیداداش حاال ا-

برگشتم همه با اشک  کردمیبلندم کردن جنازه رفت داخل محفظه ، مبهوت نگاه م ریجنازه ام یماهان از رو اکبرو

 کردیم هیل مادر وخواهرش گر-غ-هم ب کتای زدینشسته بود وخودش رو م نیرو زم یمامان شمس کردنیبهم نگاه م

. 

 :ابان اکبر

-   ... 

الل  کردمینگاه م زیمجسمه دنبالشون بودم وبه همه چ هیفقط مثله  کردمیمثله مجسمه رو خوب درک م یمعن حاال

  ستادیا یشده بودم انگارمامان شمس

 ؟؟؟یگینم یزیچرا چ یقربونت برم  مامان زمیعز-

کت کردن نداشت همه شده بودم دست هام حس حر یحس بودم انگار از مغز فلج روح یکرد ب هیلم کرد وگر-غ-وب

 سرد خونه اکبر اومد سمتم وبا بغض گفت: یصندل یرو از من دور کردن نشستم رو یمامان شمس

  می:براکبر

 باشم  ریکنار ام خوامیم امیمن نم-

  ستین یکار راض نیبه ا ری: ترو خدا .اماکبر

 من . یکس حق موندن نداره حت چیاقا ، شب ه دی:اجازه ندارمسئول
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 و راه افتادم  ستادمیا

 :کجا؟؟؟اکبر

-    ... 

 ابان  امی:من هم مکتای

 کس  چیه ادیکس نم چیه-

 نیحرف هاس زودتر از من نشست داخل ماش نیلجباز تر از ا کتای دونستمیرو خوب م نیا نگیسمته پارک ورفتم

  کردمیهم نم هیگر یحت گهید  رینشستم پشت رل راه افتادم سمت عمارت ام

 :ابان کتای

-  .. 

 بزن  یحرف هیکه؟؟؟ یدونیم یکن تیاذ نجوریونبوده که خودت رو ا ستین یراض ریام-

ت -خ-ت یاتاقش لباسهاش رو یهم اومد رفتم طبقه باال رفتم تو کتای نیاز ماش نییبه عمارت رفتم پا میدیرس

 دمینصب شده بود رفتم ودراز کش واریازش به د یبزرگ یتابلو زدینوع عطر م کی شهیفضا بود هم یبودن عطرش تو

کردم ، از درون  هیو از درونم گر بستمکم کم چشم هام رو  دیل کردم اشکم چک-غ-تش لباس هاش رو ب-خ-رو ت

 نداشتم ، داداشم همه کسم بود ، داداشم پناهم بود یانیوپا سوختمیم

 ؟؟؟ییتو که زنده ا ریعهع ام"

 اومد سمتم واشکم رو پاک کرد . یقشنگ یلیبرکه خ میرفته بود ریام همراه

 یکس چیکه بعد از تو ه یدونی؟؟میوباهاش ازدواج کن یرو داشته باش کتای یبهم قول بده هوا نی.بب ستمینه .زنده ن-

 رو نداره؟؟؟

 اخه -

 تو قول بده  یول شهیم ریپروازم د گهیبرم د خوامیحرف خودش رو بزنه من م خوادیباز م سیس-

  تونمینم-
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  گذرمینامر نباش واال ازت نم گهیقول بده د-

 قول -

صبح بود رفتم  10، چشمم به ساعت خورد ساعت  هیوگر ومدیعمارت م یهمهمه تو یصدا دمیاز خواب پر  کدفعهی

  زدنیکه در حال پخش بود دونفر باهم حرف م یقران یصدا ومدیحلوا م یاز اتاق رفتم سمت راه پله ها بو رونیب

 . هیظهر خاکسپار 2ساعت  دمیمهتاب من شن-

 بخوابه  کمیش؟؟؟یاریبچه م رو ب یریجون م لدایاهان -

 خشکشون زد  دنیمن رو د کدفعهی

 ن؟؟؟یشد داریب ی:سلـ سالم اقا ابان شما ککتایخواهر  لدای

 هنوز تنم بود وهمون شلوار وبلوز  کت

  هیخون دیباستون رو عوض کن-که  ل ستی:داداش ابان بهتر نمهتاب

 دور شدم  ینکردم ازشون کم یتوجه

 مهتاب -

 هوممم -

 شده  یجور هی ستیانگار ن ؟؟؟اصالیافتاد یبه چه روز یدیشوهر خواهرم رو د چارهیب-

 بده  هیبهش روح دیبا کتای چارهیاره ب-

به  دمیبود رس کتایاومد استقبالم چقدر عاشق  ریخونه وام نیا یاونروز افتادم که اومدم تو ادی نییاز پله ها پا رفتم

تک مبل نشسته بود چشم  یرو ییگوشه ا کتای، چشمم به همه خورد وبه  دنمینکرد با د هیکس گر چیپله اخر ه

نگاه  یبه مامان شمس ختیاشک هاش ر دیمن رو د یولباس مشک یشال مشک اهیچشم هاش  س ریهاش قرمز قرمز ز

حس قدم برداشتم رفتم  یب کردیالل باشه بهم نگاه م ینداره ومادر زاد یدیام چیه گهیکه د یادم هیکردم مثله 

شب  ادی یزمستون نیغمگ ینبود همه داخل بودن سوز به صورتم خورد هوا رونیب یعمارت کس یسمت در خروج
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چشم  رهیت یحس به ابر ها یجلوتر وب یسوز موهام رو پخش کرد رفتم کم شینگران ریام یافتادم خنده ها لدای

 عطرش معلومه خودشه به حرف اومد: یبود از بو کتای ستادهیکنارم ا یدوختم حس کردم کس

چقدر بهش وابسته شدم  دمیفهمیحرف ها م نیکاش زودتر از ا دهیروزگار ادم رو نشون م یاهیابرها س نیا شهیهم-

  یلیشد خ رید یلیکه خ فیمحبت هاش شدم ح یچقدر گدا

-  .. 

چقدر  دمیکه االن فهم یدونی.م یخودت رو نباز یکن یسع دیتو با یفرشته بود ول هی ریام میابان من وتو باخت-

تو خودت رو ازدست نده ابان  یخبر نداشتم .االن که از دستش دادم ول یحس لعنت نیدوسش داشتم وخودم از ا

  یریاز دست م یبدجور دار

پوش  یمشک شهیقلبم هم یعوض کردم ول یبود  اشک بود زجه بود رفتم باال بلوزم رو با بلوز مشک هیداخل گر رفتم

 . دونمیرو خوب م نیا مونهیوعزا دار داداشم م

 روز بعد  کیو چهل

بهش  یوباشگاه دستم گرفتم و کم ونیفدراس ریمد زیم یبود وحالت مجسمه داشت رو از رو یکه فلز یدست چرخ

 گفتم : یشدم ، رو به احمد رهیخ

 مدت . نیا یتو نیکه درکم کرد یاحمد یممنونم اقا-

 رو  مونی.ماهم اسپانسر ورزش ینکردم پسرم تو داداشت رو از دست داد یکار-

 خبر نداشتم -

 سرپرست . یاز کودکان ب تیشده بودن ووابسته به حما یبله داداشتون اسپانسر ورزش-

 جدا؟؟؟-

 بله -

 . کنمیخوب من از فردا باز کارم رو شروع م-

 ؟؟؟یاماده بش یتونیمسابقه اخر هفته اس م نیبب-
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  کنمیکارش م هی گه؟؟؟باشهیروز د 5-

 زد:اگه هم نشد اشکال نداره ابان جان  یلبخند

  کنمینه تمام تالشم رو م-

 سراغمون یباشه خوشحال شدم که اومد-

  دمتونیمن هم خوشحال شدم د-

 ؟؟؟یاریرو درب تیلباس مشک ییخواینم یراست-

 نه راحتم -

 باشه -

 ن من رفتم خدانگهدارتو-

 گفتی، م رفتیوم زدیبهم م یبار سر کیدوروز  ومدیم یمدت مامان شمس نیتو ا ریافتادم سمت عمارت ام وراه

همه  یازش نداشتم وقت یهم برگشته بود خونشون خبر کتایرفته ،  ریام یخونه رو نداره از وقت نیتحمل بودن تو ا

بشه که  یزیکاش چ یا شهیم یچ کتایوماهان و سویته رابطه ا دونمیجا خوردن..نم یحساب دنیرو فهم یاصل انیجر

محبت  یچقدر دلم برا دمیدراز کش کمیو ریخسته بودم رفتم سمت اتاق ام یلیبه نفع همشونه رفتم داخل عمارت خ

وخودش هم  ختهیزهر خودشو ر موریکه اخرش ت دمیلبخندش فهم  هیهاش تنگ شده واسه غر غر کردن هاش واسه 

تنها شدم و داداشم هم به  ی، من حساب ی، داداشم چ یمن چ یول شیک هفته پی سیشده توسط پل ریدستگ

 وستهیپ یگورستان ابد

----------- 

 :کتای

 گذشت . ریوسه روز از مرگ ام چهل

هم بچه  لدایماهه هم دارن  7پسر بچه  هی یباهم ازدواج کردن وحت یکه مهتاب وعل دمیبرگشتم خونمون فهم من

تنگ شده بود  یلیخ زیکنار من بودن دلم واسه همه چ شترشیوب رفتنیبابا ومامان کمتر مغازه م دومش رو باردار بود

 گذاشتیسر به سرم م نکهیا یکل کل کردن هاش برا یابان برا ی؟؟برایچ یکتا؟؟؟برای یک ی، برا یبرا ریام یبرا
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دعوت  یبا ماهان امشب ماهان وخانواده اش وما کال دوتا خانواده خونه عل افهیق بایکه داشت از نظر تغر یوشباهت

 نیا کنهیچکار م یعنیاز ابان نداشتم  یرو در اورد خبر میومشک دیواسم خر دیبلوز سف کیمامان  میبود

کدومشون  چیه هیکم کم کنار اومدن با قض یجا خوردن ول یلیشوهرم بوده خ ریام دنیفهم نایا امانم یروزها؟؟؟وقت

 میکرد اماده شد زیصورتم رو تم یاومد وکم لدایبهم نکرد  یدست دراز ریوقت ام چیهنوز دخترم وه دونستنینم

از  یکی ریواالنش هم شده بود مد دبو"... "ابونیخ یبودم تو دهیتاحاال خونه شو ند یسمت خونه عل میوراه افتاد

خونه  میرفت یوقت دایاشت مهسا هم نامزد کرده بود جددوسش د یلیخان خ رضایخان ؛ عل رضایعل یکارخونه ها

داخل با  میاسترس داشتم که قراره باز با ماهان روبرو بشم رفت یخان زودتر بودن اونجا ،  کم رضایخانواده عل یعل

اومدن داخل  شیهمسر عقد سویزنگ در اومد ماهان وا یکه گذشت صدا یکم دمکر یس-و-همشون دست ورو ب

باهم رو در رو  کباریداشت نگاهم نکنه بعد از شام  یماهان سع دمیخجالت کش یبود کم دهیپوش یهنوز مشک سویا

 کلمه گفت: کیاون  یول میشد

 ورفت  دیببخش-

خان گفت  رضایمتاهل شده قبل از اومدنشون هم عل گهیباشه د یخودم رو مشتاقش نشون ندادم هرچ ادیز من

 واج کنم ومن فقط گفتم قسمت شد که من نتونستم با پسرش ازد فیچقدر ح

 ریام ییوقت از عشقه افسانه ا چیه کردمیهم واقعا خوب شد که من باهاش ازدواج نکردم اگه باهاش ازدواج م دیشا

 نشست کنارم وگفت :  سویفکرت رفت سمت اون؟؟؟ا ؟؟؟بازهمیوقت ابان رو ... ابان چ چیه دمیفهمینم

 کتا؟؟؟ی یخوب-

 مجبورم خوب باشم -

 مجبورم خوب باشم  گهیعمو ابانم همش م یزنیهم که حرف عمو رو م عه تو-

 جدا؟؟-

 اش؟؟؟ افهیشده ق ؟؟؟چجوریکنار اومده با همه چ کنهیم کاریبدونم چ خواستیچرا دلم م دونمینم

 اره .-

 چه خبر ازش؟؟-

 زد: یلبخند  سویا
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 چه خبر باشه گلم؟؟؟-

  دونمینم-

سر خاک  رهیهرروز م ارمیدر نم گهیوم اوردهیرو در ن شیکنار اومده .هنوز مشک یبه سخت زیبا همه چ چارهیب یچیه-

  ریام

 ره؟؟ی؟؟؟میباشگاه چ-

گفته وگفته واسه اخر هفته  تیباشگاه تسل ریگفته که مد شیدوساعت پ یکیتازه امروز رفت بهش زنگ زدم -

 مسابقه داره 

 بره . خوادیپس م-

 غرورش  شکنهیواال م ادیکه بتونه از پسش بر ب شاهللیاره ا-

 بـ ..-ا-ذ-هم ج نیشکست بخوره هم تونهیوقت نم چیابان ه یبه مغرور یادم یگیرو که راست م نیا-

 به چشم هام نگاه کرد وبدجنس گفت : گهیجور د هی سویحرفم رو بخورم که نشد ا خواستم

 ب؟؟؟-ا-ذ-ج-

 جان  سویا یچیه-

  یچیزد:باشه ه یلبخند

  ستین نجوریبخدا ا-

 به -ا-ذ-ج یلیعموم خ دونمیمنم م-

  دیخند زیور

 من زن داداشش هستم ها  یخجالت بکش نا سالمت سویعهع ا-

 . دونمیم-

 ماهان نشست کنارش و با لبخند گفت :  دیخند وباز
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 زم؟؟یعز یخندیم هیچ-

 وزمان فوحش بدم  نیبه زم خواستیدلم م رفتیقربون صدقه ام م یبود کم ریگرفت کاش ام دلم

 ماهان جونم  یچیه-

 لمیموبا نگید نگید یهمون موقع صدا اوردمیخودم ن یبه رو یول ختیر یرو گرفتن دلم هر گهیدست هم د یوقت

 از ابان بود  یاومد اس ام اس رو باز کردم با کمال ناباور

 ست؟؟؟ین تیبود:سالم زن داداش ابان هستم خبر نوشته

 نوشتم  عیزده سر امیذوق زده شدم که بهم پ یلیخ

 ؟؟؟؟یسالم ابان خوب-

 بعد اومد  یکم

 ن؟؟؟یممنون شما خوب-

  نوشتیم یرسم چقدر

 باشه؟؟؟ یممنونم .چه خبر-

 گذشت تلفنم زنگ خورد  یکم

 عمومه؟؟؟ ی:واسویا

 زد  یلبخند پهن  سویتو چشم هام نگاه کرد ا ماهان

 جوونم یا رونیاز جلد خشک بودنش ب ادیپس داره کم کم م-

  زنهیحس کردم قلبم چقدر تند م دمیصداش رو شن یوصل کردم وقت گهیورفت سمت د ستادیا ماهان

 سالم .-

-  ... 
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  کتایزن داداش .-

 سالم  دیبله .ببخش-

 ن؟؟؟یدادیجواب نم ؟؟؟چرایخواهش خوب-

 باهام حرف نزنه  یرسم نقدریبکوبم تو سرش که ا زیچ هی خواستیم دلم

  ینجوریخوبم هم-

 10گفتن که به عرضتون برسونم فردا ساعت  شیپ یزنگ زدن کم ریام لیبهتون بگم وک خواستمی؟؟؟؟مینجوریهم-

 رو بخونه  رینامه ام تیقصد داره وص نیباش ریعمارت ام

 هم کرده؟؟؟ تیوص ریام ؟؟؟مگهیچ-

 اره -

  امیباشه حتما م-

 خدا نگهدار  نمتونیبیفردا م-

 ابان -

 بله زن داداش؟؟؟-

 وزن داداش . مرگ

 خدانگهدارتون  یچیه-

ابانم مثله همه  کتا؟؟؟خوبی هیکارها چ نیچه مرگم شده من ا دونمیکردم به اسمش که رفت نگاه کردم نم وقطع

 وگفت : دیخند زیر سوی، ا سویها نشستم کنار ا یپسرها عجب خل شد

  یزنیرو صدا م کشیاسم کوچ-

 ؟؟؟یداد ریباز گ سویعه ا-

 چرا لپهات قرمز شدن؟؟؟ گمیم-
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 غلط کردن -

  دیخند زیر

 نه؟؟؟ ؟؟؟مگهیتو عاشق عمو ابان شد-

شد به همسر  تیحسود یامکان نداره خوب تو واسه چ نیواقعا درست بود نه ا ریاونروز حدس ام دیشدم شا شکه

 بهم داد  یتکون سویا الیخیش؟؟؟؟بیبود رو بپوش دهیکه خر  یقبل از اون  لباس شب یابان وخواست ندهیا

 اره ؟ بخدا اگه دروغ بگم سگ بشم  یعاشقش-

 ؟؟یشد وونهیگفتم:د اروم

 . هیچ رینامه ام تیوص دونهیداره؟؟؟بعدش هم بابا م یبیمگه چه ع-

 ه؟؟؟یچ-

  یفهمیفردا م-

  گهیبدجنس نشو د-

 نه؟؟؟ یتو واقعا عاشقش یول گمینه نم-

 اون که من رو دوسم نداره -

  تمدونسی.م ولیزد وبلند گفت:ا یهاش برق چشم

  ونهید سیس-

 . دمیخند زیور

  یلیکارت سخته خ گمیم-

 چطور مگه؟؟-

  یاسون نیبه ا شهیمگه قفل دلش باز م شناسمیسرتقه عموم رو من خوب م یلیابان خ-
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 شدم بهت گفتم . مونیاصال پش-

  شهیاز فردا باحال م زی.همه چ کنمینه  من کمکت م-

 بشه؟؟؟؟ یمگه قراره چ-

  یفهمیخودت م-

 بازهم گفت -

عمو ابان بشن من که  هیفکرش رو کن بچه هات شب یوا نییایبه هم م یلیتو وعمو ابان خ یبهت ول گمیمن نم-

  دمیدرسته قورتشون م

 :  دمیوغر سویا یبه باز زدم

  سویعهع ا-

 رشته افکارم رو باز پاره کرد : سویبچه داشتن ازش ، ا یاز فکر بودن با ابان وحت دیلرز ودلم

 . ادیکنار اسم عمو ابان م گهیفکرش رو کن اسمت د تاکی-

 ؟؟؟ی.احمق شد ونهید-

 فکر کن اره .-

دلم قنج  گفتیازش م یابان هرچ دنیشدم واسه د ییواقعا هوا گهیچرت وپرت گفت د سویگذشت از بس ا یکم

بود  ییروزها ریراه همش فکر درگ یسمت خونه تو میخودم هم ، رفت دونمیعاشق ابان شدم؟؟؟نم یمن از ک رفتیم

اهنگ  3ساعت  یها کیرفتم خونه تا نزد کردمیدرصد هم فکر ماهان رو نم کی یحت گهید گذروندمیکه با ابان م

 ها رو از گوشم در اوردم واسه ابان نوشتم: یگوش کردم هندزفر

  ریشبتون بخ شمیموقع مزاحم م نی. ادیسالم ببخش-

تک س سالم پاک نشد و واسش ارسال شد پشت سرش هم دوتا کلمه دستم  هیپاکش کردم حواسم نبود  عیسر یول

از  امیپ دمیروشن وخاموش شد د لمیربع گذشت صفحه موبا کی لرزهیچقدر دست هام م یخورد روشون ورفت وا

 ابان اومده 
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 شده زن داداش؟؟؟ یزیچ-

 اشتباه شد  دیزدم:نه ببخش امیپ

شب  یبرا یخشک وخال امیپ کیاز  غیموندم اما در رهیخ یتا ساعت پنج به صفحه گوش شعورینداد ب یامیپ گهید

 شدم  داریمامان ب یگفتن با تکون ها ریبخ

 پاشو پاشو لنگ ظهره ، برادر شوهرتم زنگ زده خونه -

 هام در حد المکان جر خورد  چشم

 چنده؟؟؟؟ ؟؟؟ساعتیچ-

 حتما بهش زنگ بزن . یشد داریفت بابان گ ؟؟؟اقایخوابیم نقدریا 12-

 باشه -

از ابان  جیکال وسه تا مس سیتا م 32گذاشتم رو نگاه کردم  لنتیرو سا شبیرو که د لمیموبا رونیرفت ب مامان

 ها رو باز کردم  جیمس

 ؟؟؟ییایسالم زن داداش چرا نم-

 ؟؟؟یدوساعته مارو کاشت-

  میجواب بده که بدبخت شد کتای-

 شماره اش رو گرفتم بعد از چهار بوق وصل شد  عیسر

  نینزن نتونیموقع از خواب نازن هیچه عجب؟؟؟-

 شماست  ریهمش تقص-

 چرا؟؟؟-

 گفتم  یچ یوا

 . ینجوریهم یچیه-
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 . یکه نگفت یبگ ریموندم شب بخ داریب 5تا ساعت  شبیبگم د تونستمینم

 در خونه تونم  گهیساعت د میمن تا ن-

 م؟؟؟یت شدشده که بدبخ یچ-

  یفهمی.م یفهمیبگذار م-

 شده؟؟؟؟یابان چ-

رو نگو جلو همه  کمیاسم کوچ نقدرینشو .صد بار بهت نگفتم ا کیبهم نزد نقدری، صد بار نگفتم ا یشعوریب یلیخ-

 ؟ یفهمینامه خونده شده جلو همه ابروم رفت م تیکه االن وص یگفت نقدریا

 چرا اخه؟؟؟-

 دم در خونتون ایزود ب کشمتیم یکن رید هیثان کی کنمیدستم بهت برسه خفت م-

 داد  امیپ سوی؟؟؟ایعنیشده  یچ یکرد چقدر داد زد پشت گوش وقطع

  میدار یعروس گهیبه به چند وقت د-

لباس هام رو عوض کردم  الیخیماهان حوله؟؟؟ب نقدریا یعنیفعال برم اماده بشم  دیباال حاال با دیابروم پر یتا هی

شال ابرنگ هم  کیبپوشم؟؟؟ یانتخاب کردم شال چ یصورت هیبزنم؟؟؟باالخره  یکردم ، حاال رژ چ یکم شیخوب ارا

چقدر قرمز شدن باالخره بعد از دوماه  زنه؟؟؟لپهامیمقلبت تند  نقدریدختر تو چته؟؟چرا ا یوا هیسرم کردم عال

 ینیهمون موقع ماش رونیورفتم ب دمیسرد پالتوم رو پوش بایبود هوا هم تقر دیع کینزد نمیابان رو بب خوامیم بایتغر

نگاهش کردم طاقتم تمام شد  یچشم ریخودمه نشستم داخل ز هیقبل نیکه ماش نیپاهام ترمز زد ا یکوپه جلو

 اون هم برگشت  ردمنگاهش ک

  ـــــــنیه-

قربونت برم  یاله یوا مزیعز ادیبهش م شیکه ؛ چقدر ته ر دهیپوش یهنوز مشک یالغر شده صورتش ، وا چقدر

 حرف اومد : ؟؟؟بهیریقربون صدقه اش م یچرا دار کتایموهاش رو چه خوش حالت زده خاک رس به سرت 

 ؟؟؟یدید والیشده ه یچ-
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 جبهه گرفتم و گفتم : عیقبل پررو شده بود ، سر مثله

 شده؟؟؟ یزیچ دمیند والینه ه-

 یفرمان گذاشت وبعد سرش رو رو یترمز دستش رو رو یکه خلوت بود زد رو یابونیبا سرعت داخل خ یافتاد ول راه

 تکه کاغذ سمتم پرت کرد وبا غصه گفت : کیدستش گذاشت و 

  شهینم نیبهتر از ا یاریکه سرم م ییوبالها یکنیکه م ییکارها شدهیچ ینیبخون تا بب-

 کردم کاغذ رو وشروع کردم به خوندن : باز

 وابان  . کتایمت به نام خدا وسالم خد"-

 ینبود حس ها یهمراهش برم .خواب خوب خواستیکه م دمیپدرم  رو خواب د شیچند روز پ نیکه خوب باش شاهللیا

که کنار  دوارمینامه کردم .ام تیوص نیبه نوشتن ا میشد که تصم نیا دمیبه اخرش رس کردمینداشتم فکر م یخوب

در حقتون کردم .در ضمن شما در هر صورت  که ییبخاطر تمام لطف ها کنمیحاللتون نم دیاگه بهش عمل نکن نییایب

 یمن برا دیومن رو دوست دار دیواسه من قائل هست ی.اگه واقعا احترام دینامه عمل کن تیوص نیبه ا دیکه شده با

بزنه تا شما  خانواده رو صدا یگفتم که همه بزرگتر ها لیکار به وک نیتحت الشعاع قرار دادن ومجبور کردن شما به ا

 یچهارمش به اسم مامان شمس کی زهیعز یلیبه اسم ابان که واسم خ یمیرو مجبور کنن اوال من تمام اموالم رو ن

هرسه  یفروش هرکدوم از امالک امضا یصورت سند خورده برا نیبه ا زیزدم .همه چ کتایچهارمش رو به اسم  کیو

واال حاللتون  دیکن یبعد از مرگم عمل اههرجور شده تا سه م دیرو با گمیکه االن م ییخواسته ا نیا نکهیالزمه وا

، من اونروز که  شهیرو هم بدون تنها تر از تو ابان م نیبعد از رفتنم وا یشیتنها م یلیخ دونمیجان م کتای..کنمینم

عاشق  یدار مدیکه فهم دمید یزیچ هیتو  یحس ها ینگاه تو تو یتو یجفتتون رو باور کردم ول یحرف ها دمتید

بعد از رفتنم از  خوامیومن االن م کنهیرو درک م هیخوب وبد بق یحس ها شهیادم عاشق هم هی یدونیم یشیابان م

شما  دونمیچون م کنمیحاللتون نم دیواگه قبول نکن دیکه قبول کن دوارمیکنم .ام یطرف برادرم از تو خواستگار

که قبول  شاهللی.ا گذرمیازت نم بانا یعمل نکن تمیعاشقته اگه به وص کتایابان لج نکن  نیساخته شد گهیهمد یبرا

 یکنار خودتون تو دیهم ببر یمامان شمس نکهیاون هم در کنار هم با بچه هاتون وا نیشیوخوشبخت م دیکنیم

 "نامه رو بخونن وشما رو به هم نرسونن خدانگهدارتون  تیوص نیکه ا گذرمیهم نم ییاز کسا نکهیعمارت وا

کس اعتراف نکرده بودم چه  چیمن قبال به ه یعنیمن عاشق ابانم؟؟؟ دهیاز کجا فهم ریزده سرم رو باال اوردم ام تبه

 قلبم؟؟؟ یخبره تو
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 که من رو مجبور کنه باهات ازدواج کنم؟؟؟ یبهش گفت ی؟؟؟چیبهش گفت یدادزد:چ ابان

-   ... 

 شه؟؟؟؟ها؟؟؟یم ی، مگه عشقم زورک اوردمیسر جفتمون ن ییحرف بزن تا بال -

 نگفتم  یزیچ ـیممن ..چ-

 ؟ یچرا حول کرد یاگه نگفت یمعلومه نگفت یلیاز طرز حرف زدنت خ-

 برو بابا -

 زد: داد

از  دیکه االن با یمن رو مجبورم کرد ست؟؟؟چراین تیچرا حال خوامتیبابا من نم یبدبختم کرد یدیبس کن د-

 دفتر خونه ازدواج؟؟؟؟؟؟؟ میبر نجایهم

 خونه؟؟؟دفتر -

 مجبور . یفهمیخانوم دفترخونه ، همه مجبورم کردن باهات ازدواج کنم م کتایبله -

 خوامتیاز داد زدنش بهم بر خورد که گفت نم دیحس کردم قلبم لرز خوامتینم گفتیچه قشنگ م دیچک اشکم

 پسره شروع کرد کنارم قدم زدن  هی ختیریشروع کردم به راه رفتن اشکم م نییپا نیرفتم از ماش

 ؟؟؟؟یکنیم هیخوشگلم که گر شدهیچ رمیبم-

  یگمشو عوض-

 خوشگله  شمیم تمیعوض-

 برو -

 شده؟؟یتو بگو چ رمینم-

 گمشو-

 خوادی، نم خوادیخودم گفتم : من رو نم وبا
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  هیگر ریز وزدم

  خوامتیخب من م-

 کیدر حال نزد دمیترس یلیخ کنهیداره دراز تر م مشیو اون پسر پاشو از گل ستین ابونیتو خ یشدم کس متوجه

 : دیشونه اش نشست و غر یرو یدست کدفعهیاومدن بود 

 . شییکه بخوا یتو گل خورد-

مردم  ستادیمشت بهش زد متوجه شدم ابان اومده ا ییحواله صورتش شد از ترس در حال مردن بودم چندتا یومشت

ابان از خشم قرمز  یبرگشت سمتم چشم ها یرفت وقت عیسر یلیاون پسره رو از چنگال ابان در اوردن و اون پسر خ

 بود داد زد: 

  عیسر یلی، خ یشیم نیزود سوار ماش یعوض-

با ترس به ابان نگاه کردم دادزد:عـــــــــهع  دیلرزیشدم ، بدنم به شدت م نیسوار ماش عیسر دمیترس یلیخ

 محوت کنه  نیلعنت بهت خدا از رو زم

باز کرد واومد سمت من  تیترمز درب سمت خودش رو با عصبان یگذشت زد رو یرو روشن کرد کم نیماش عیوسر

 درب سمت من رو باز کرد وداد زد:

 نییپا ایب-

شده بودم  نجا؟؟؟شکهیچه خبره ا یهمه بودن داخل وا ".."رو خوندم دفترخونه ازدواج میرفتیکه م ییدر جا سر

 اومد وسمت گوشم گفت: سوینامه باخبر شده بودن ا تیهم اومدن همه از وص لدایو یگذشت بابا ومامان وعل یکم

 رو ببر  فشیبعد از رفتنش هم عشقش رو بهت ثابت کرد حاال برو ک نیبب ریبه عمو ام ولیا-

  ورفت

خونده شد ابان کنارم  غهیخطبه وص کنمیوجدال اماده معالمه دعوا وبحث وجنگ  هیدارم خودم رو واسه  ف؟؟؟منیک

  ختیریداشت همه جا رو بهم م اریو اخت شدیوم تونستیکالفه اس م یلینشسته بود بهش نگاه کردم معلوم بود خ

 گفتم:با اجازه پدر ومادرم بله . اروم
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 واز اونجا رفت  ستادیا عیهم بله رو داد وبعد از اون سر واون

رفته بوده  یبه اشتباه بزرگ یپ ریام نییایکنار ب دیباهم با نیخوایرو نم گهین داداش اگه هم دز شهی:خوب ماکبر

  میکه همه رو هم قسم داده بودو  ماها مجبور بود یدیکارش هم کرد د شهینم

 شد؟؟؟ ییهوی زیچرا همه چ شهیبشه مثال ابان عاشقم م یاشتباه نبوده؟؟؟که چ یتو رینداشتم بگم ، بگم ام یچیه

 دینباش یزیخونه ، نگران چ برمیرو م ی:من ، تو ومامان شمساکبر

اکبر ما رو رسوند  ومدهین یکیازدواج کردن به من  نکهی، مثله ا زیبابا ومامان اجازه گرفت چه مسخره بود همه چ واز

 و بغلم گرفت و با غم گفت : دیرو اروم بوس میشونیپ یخونه ورفت ، مامان شمس

 روز . هی شهیخوب م زیه چغصه نخور هم-

 زدم  ییژکونده ا لبخند

 هیواز همه مهم تر زن وشوهر و نیبه هم محرم هست گهیباشه د یهرچ یهمسر ابان شد گهی:خب تو دیشمس مامان

که بگذره رام  یداخل اتاق  ابان ، کم  یکه ، تو بهتره بر یدونیم نیکنار هم باش دینسبت به هم وبا دیدار فهیوظ یسر

 یلیخ شیخال یجا ریهر چند ام دهیجواب م رید یول همهربون ریاون هم مثله ام ایتو هم باهاش راه ب یول شهیم

 اشتباه نیبه ا کردیکاش همه رو مجبور نم یا یول انهینما

؟  گهیبود د ینامه چ تیوص نیا رمیبم خواستیدلم م دمیکشیوهمه کس خجالت م زوینگفتم از همه چ یزیچ چیه

 داخل اتاقش بود   یرفتم  داخل اتاق ابان و با ناباور

 ؟ یکنیم کاریچ نجای:تو ادادزد

 نجایا امیگفت ب یمامان شمس-

  ـیگمشو ب-

 گفت:  دیاومد داخل و به سمت ابان با تهد یاتاق باز شد مامان شمس در

 یحق ندار چیهمسرته و تو ه ؟؟؟؟اونیفهمیم یوسرش داد بکش یکن نیبه همسرت توه یحق ندار چیابان ه-

  یکن رونشیاز اتاقت ب ییبخوا
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 ادیز تیاز اتاق وابان نشست لبه تخت ورو به من با عصبان رونیرفت ب یباال مامان شمس دیجفتمون پر یابرو یتا هی

 گفت :

 تا که از دستت راحت بشم ونیکام ریز یبر کتای یریبم-

 خودت برو نکبت من جونم رو دوس دارم -

 ! دونمینم میرو زندگ یمثله بختک از کجا افتاد-

 برو بابا-

ساعت  دونمی، نم دمیتش ودراز کش-خ-شمردم ورفتم رو ت متیفرصت رو غن رونیرو در اورد ورفت از اتاق ب ادام

 ادیشبه من چقدر ز 8ساعت  یبه بدنم دادم وا یشده بود چشم باز کردم کش وقوس کیهوا تار گهید یچند بود ول

  دمیکش ییا ازهیماز پله ها خ نییبود رفتم پا ومدهیبشه؟؟؟ابان هنوز ن یچ دمیخواب

 ؟؟؟یاوردیچرا  لباس هات رو در ن میخدمتکار مرد ندار گهیرو به من گفت:تو خونه د یشمس مامان

 لباس هام؟؟؟-

اروم  دمیپوشیمانتو م ریمواقع بد لباس بد ز یتو شهیچرا هم دونمی، نم دمیتاپ پوش هیمانتو  نیا ریمن که ز یوا

 گفتم :

 ، راحتم خوادیحاال نم-

 ست؟؟؟ین نجایلباس هات ا  خواد؟؟؟مگهینم ویچ-

  ستین ازین یعهع اصال فراموش کرده بودم ول-

 که با ابان محرم شدم  شدیباورم نم هنوز

 نداره ! ازین یزیچ نیسر بهش بزن ، بب هیبرو  هیابان داخل سالن ورزش-

 باشه -

به  دادیلب فوحش م  ریوز ختیریبوکس بود عرق از سر وصورتش م سهیسالن در حال مشت زدن به کداخل  رفتم

 گفتم : یعاد یاسم من داخلش بود ، خنده ام گرفته بود ول دادیکه م ییها شترفوحشیوزمان وب نیزم
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 ؟؟؟یخسته نشد یبه من فوحش داد نقدریا-

 ؟؟؟یکنیم یچه غلط نجایوبا تعجب نگاه کرد دادزد:ا برگشت

 گفت،  ادب داشته باش . یمامان شمس-

 برو بابا -

 جلو  رفتم

 ها  رونیب کنمیبا من با ادب برخورد کن واال از سهمم پرتت م گمیبرو بابا؟؟؟بهت م-

 . رونیب دمیاز باشگاه تا چشم هات رو از حدقه نکش رونیچهارمش از توئه برو ب کیرفته  ادتیسهم تو؟؟؟ههه -

  یسیعددش ن-

گردنم قرار  نیچسبوند ودستش رو ب واریاومد جلو ومن رو به د عیسر ییرو در اورد وپرت کرد گوشه ا دستکشش

 :دیدندون غر ریداد و اروم از ز

 بگو غلط کردم تا ولت کنم -

 هه عمرا -

محرممه  گهیخب د یاز افکارم ول دمیترسیم کمیبود  دهیاومد جلو بهم چسب شتریفشار داد وب شتریرو ب دستش

عقب رفت از  عیکه کردم سر یدلم اب بشه؟؟؟ بعد از حماقت نمشویبه هر حال من چقدر بب کنهیم یفوقش قاط

به چشم هام  دیکشیهاش رو بلند م سانداختم نف نییکه کردم خودم هم جا خوردم سرم رو تا حد ممکن پا یگستاخ

نگاهش  دمیترسیخوش فرمش کرد م یرو داخل موهانگاه کرد چندبار نوچ نوچ کرد ودور باشگاه رو متر کرد دستش 

 منفجر شد  تینامیمثله د کدفعهیکنم 

 .... یغلط ها کن نیاز ا گهیبار د هی-

 شه؟؟؟یم یچ-

 کرد ومشکوک گفت : زیهاش رو ر چشم
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 نهمهیکه ا ریاون ام فی....ح یهسن یک گهید ؟؟؟تویباهام ازدواج کن یجد یجد یخواستیتو م نمی، بگذار بب کتای-

 دوش نداره نگاهم کنه  یدختره حت نیا چارهیواقعا که ، من چقدر احمقم گفتم ب  ختیعشق به پات ر

خاک  نیبه زم دمیپاهام رو کوب یعجب ، چندبار گهیچقدر بد شد خوب من هم دل دارم د یوا رونیاز باشگاه ب ورفت

شام  یگفت برم برا یاز باشگاه مامان شمس رونیبه ابرو خودت وجامعه دخترها رفتم ب یزنیگند م یدار کتایتو سرت 

به درک  کردیاصال نگاهم نم ینشسته بود ول وبرومر قایغضب دق ریم یواقا یغذا خور زیم کطرفیرفتم ونشستم 

من منتش رو دو لقمه خوردم و بشقابم رو حول دادم جلو ورفتم طبقه باال و  داخل  کنهیفکر م کنهیخودش رو لوس م

مانتوم رو در  کردیطلبکار ها نگاه م نهیواسه ادم ، ع مونهیهم م ییمگه اشتها دمیاتاق ابان ودر رو محکم به هم کوب

من که خوابم  ینطرف تر ، وات موهام رو باز کردم و گل سرم رو انداختم او-خ-ت یو خودم رو انداختم رو ردماو

گذشت در اتاق باز  یدوساعت یکیورو کردم  ریرو ز یاجتماع یداخل شبکه ها یکمیرو گرفتم دستم و لمیموبا ادینم

فرود اومدم ، دست به  نیزم یرو یکدفعه با درد بدیخودم رو زدم به خواب که اصال باهاش هم کالم نشم ،  عیشد سر

 و گفت :  ستادیا نهیس

  یته من بخواب-خ-رو ت ینیخوابش رو بب هههه-

 نگاهش کنم گفتم : نکهیت و بدونه ا-خ-ت یرو دمیو پر ستادمیا

  خوابمیو م امیم یول نمیبیخوابش رو که نم-

راستم زدم تو شکمش افتاد رو  یت که با پا-خ-ت یرو ادیت خواست ب-خ-به ت دمیمثله مارمولک چسب محکم

من رو  دمیت رو چسب-خ-محکم ت نییوخواست من رو بندازه پا دیحرکت اومد سمتم وپاهام رو کش کیبا  نیزم

ت اخ اخ استخون هام -خ-رو ت میتادتعادلش رو از دست داد و متاسفانه باهم اف نییمحکم گرفته بود که بندازه پا

 خورد شد 

 به درک  یاستخون هات بسوزن بر-

 به جهنم  . یبر-

 بکش کنار  نمینازن نعشت رو از بدن-

 یسر هینشد  یول نییدوبار حولم بده پا خواستیرفتم باز سمت تخت م یرفت در حال خفه شدن بودم ول کنار

 گفت : دیت وبا انگشت اشاره به صورت تهد-خ-بالشت اورد واز عرض گذاشت وسط ت
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  کتای کنمیتر نابودت م نطرفیا یحد بزن نیاز ا-

  یستین قهیوعت کیهم انت یلی، خ شکنمینگار توافق ژنف رو مکه ا گهیم یجور هیبرو بابا -

  فتهیخود ش دادیرفتارهات نشون نم نجوریتو باشگاه که ا-

جنبه ؟  یب یاریبه روم ب دیکردم با یغلط هیحاال من  نییپا ارمیبزنم پوزش رو ب خواستیدلم م یلیخ دیخند زیور

دادش  یرو دستم گرفتم واهنگ گذاشتم صداش رو هم تا ته بردم باال صدا لمیشده موبا الیخیب دمیگذشت د یکم

 اومد 

 قرار دارم ییصاحاب رو خاموشش کن فردا جا یب نیا-

 نکنم  خوامیم-

 ها کنمینابودت م کتای-

  یزنیبرو بابا فقط حرف م-

 وگذاشت رو دراور سمته خودش . دیرو از دستم کش لیت وموبا-خ-ت ینشست رو یعصب

 سمتش  ایب یجرات دار-

ت سرم رو اول از بالشت ها رد -خ-اروم نشستم رو ت برهیحاال که خوابم نم دمیگذشت من ظهر خواب یساعت مین

 یرو ختیموهام ر کدفعهیباالخره  زمیعز لیدستم به موبا دیاز دست هام رو اوف  چقدر سخته رس یکیکردم بعد 

 بود  دهیمحکم چسب رواز دست دادم دست هام  باال ومن تعادلم رو دیپر عیصورت ابان و سر

 نطرف؟؟؟یحد ا نیاز ا ایگفت:مگه نگفتم ن اروم

 من ...-

  کتایباشه  دیببخش نیبب ییییوا-

 ابان  دیمن ...من....ببخش-

 خواستیدلم م دمیکشیازش خجالت م یلیصورتم رو از اون سمت کنم خ خواستیسمت خودم واصال دلم نم برگشتم

ساعت چند بود که  دونمیباالخره خوابم برد نم یول بردیتا ساعت چهار خوابم نم شدیروم نم یول کنهیچکار م نمیبب
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 دمیجاخوردم خواستم پاشم که د یکم تمس ومن کنار ابان هس ختهیبهم ر نمونیبالشت ها ب دمیشدم د داریب

متعجب  دیکه از خواب پر خواب رفته بود تکون خوردم یابان محاصره شدم بدنم کم یقو یدست ها نیوب شهینم

 ا؟؟؟یسمت ن نیمگه نگفتم از ا یکنیم کاریدادزد:تو سمت من چ

---------- 

 :ابان

 : دیغر کتایشرمم شده بود  میکه داشت یتیموقع از

 ؟؟؟یافتیپس ن یرو گرفت شیدست پ -

 ؟ یکردیم کاریتو قسمت من چ نجایبس کن تو ا-

 ، عادتمه خورمیخوب خوب من شب تو خواب چرخ م-

  رمیخوب من هم عادت دارم بالشتم رو بغل بگ-

 رو اونطرف کرد  صورتش

 برو درک -

 برو بابا -

ثبت نام کردم  یافتادم که چرا اصال رفتم طراح نیا ادیداشتم  یسمته حمام دوش گرفتم ، امروز کالس طراح ورفتم

وقت  چیدوتا مجسمه ه مییا مجسمه اجفتمون دوت کتایعاشق بشه؟؟؟من و تونهیمجسمه هم م هیمگه  الیخیب

و  رمیتا ابد از امشب هم م میکنیم یدگمثله مجسمه هم زن مییبشن ماها مثله مجسمه ا کدلیشکل و کی توننینم

 یقلبه ب هی، عشق واسه  رهیجلوم رو بگ تونهیهم نم یکس چیبهتره راهمون از هم جدا بشه ه خوابمیم ریاتاق ام

رفتم ، راه  نیلباس بدون خوردن صبحانه سمت ماش  ضی، بعد از تعو یزندگ شهیکه نم یهمخواب یاحساس وزور زورک

 راه بخونه واسم  نیرو زدم ب یبود پل دهیکه با جون ودل واسش زحمت کش ریافتادم سمت شرکت ام

 رهیتصو هیکه  لبخندت فقط  یوقت -

 یفهمینم یزیچ ینیبینم یزیچ
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 رهیگیات نم هیگر

 رونویب یهوا یشناسینم گهید

 بارونو هیمعن یفهمیاما اصال نم یشیم سیخ

 مبهمه بوینگاه تو غر جنسه

 ما کمه ونهیجدا شدن م ترس

 عالمه هی یدور یول یکنارم

 مثله مجسمه یحرکت شـــــــد یب

 مجســــمه مثـــــــــله

 من یلحظه ام بذار جا هی خودتو

 من یبه حرفا کمیگوش کن  نیبش

 نویا یکه بفهم هیکاف نیهم

 نویمنه غمگ ییتنها عمق

 من یلحظه ام بذار جا هی خودتو

 من یاهایاومده سره رو یچ نیبب

 ینقاش هیمونده  یزندگ نیا از

 یمجسمه تنها ش هیبا سخته

 مبهمه بوینگاه تو غر جنسه

 ما کمه ونهیجدا شدن م ترس

 عالمه هی یدور یول یکنارم
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 یحرکت شـــــــــــــــــد یب

 مجســـــــمه مثـــــــــله

 مجســـــــمه مثــــــــله

 از نهادم بلند شد  اه

خواست مرد  ریچشم دوختم همونجور که ام " یمشک یسرتاپا پیوقته به ت یلیخ "مثله مجسمه  میشد شد یک

 یلیخ نیوا دمیپرینم یشده بود با جذبه بودم وبا دختر یمشک یمشک پمیتماما ت یول دمیپوشیشدم کت وشلوار م

کدومشون حق من نبودن از اولش هم  چیاتفاق ها ه نیرو زدم برگشت باز همون اهنگ ا یام کرده بود باز پل ختهی

طبق معمول و من رفتم سمت اتاقم تا  ستادندی؛ وارد شرکت شدم همه به احترامم ا کتای یو نخواهند بود حت ستنین

 کردم  یدگیشرکت رس یساعت دو ظهر به کار ها

   اسارت

 . ییمن رو دور خودش گرفته بود به اسم تنها یبد بند

 رو گرفته بود . مییتنها یروزها بدجور استخون ها نیا یسرد

استراحت کنم تا  یبرم خونه وکم دیظهر بود با کیشکنجه ؛ ساعتم رو نگاه کردم  نینبود ، ا یزندگ نیمن ا حق

خورد دو تا بچه بودن  نیماش شهیتقه به ش؛ .پشت چراغ قرمز بودم دو  افتمیبه سمت باشگاه راه ب 3و 2ساعت 

  شونیکی نییرو دادم پا شهیش

 ؟؟؟ییخوایاقا خوشگله واسه عشقت گل نم-

 ندارم  یمن عشق-

  یگل ازمون بخر هی شهیخاهرت تو که ازت کم نم ایخب واسه مامانت واسه همسرت -

 ؟؟؟یچندتا دار-

 تا  20-

 بده همشو -
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 دادم . یسپه چک صد هزار کی وبهش

  هیلیکه خ نیاقا ا-

 اش واسه داداشم دعا کن   هیبق یباشه واسه خودت ، بجا-

 شه؟؟؟یمگه چ-

 مُرده -

 خدا رحمتش کنه  شاهللیا یناز یاخ-

 چراغ سبز شد -

 چشم هام نشونشون دادم . وبا

 باشه خدافظ اقا -

 ریکه برادرم خاکه رفتم سمت مزار ام ییرو راه انداختم و دور زدم ورفتم سمت بهشت زهرا وقطعه ا نیماش ورفتند

 مزار گذاشتم  یهمون گل ها رو رو

 . امیداداش امروز صبح پاک فراموش کردم ب دیببخش-

-   .... 

کاش  یا یول یخواستیهمون شدم که م نیمرد شد .بب گهیاومدم بهت بگم ابان د یدیوقته که خواب یلیداداش خ-

دستمه ،  یحلقه اشم تو نیکردم .اون عجوزه همسرم شد .خوبه؟؟؟ببنامه اتم عمل  تیهههه به وص یراست یبود

 وبال گردنم شد غوتیج غیاخرش خانوم ج

-   .... 

 رو دوس ندارم کتایناراحت شدم از دستت ، من اصال  یلی؟؟؟خیبود که نوشته بود یچ نیداداش ا-

-   .. 

  زنمیسرت م امیمنتظرمه .بازم م یمامان شمس گهیظهره د یمن برم داداش-
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جا  یکه رو صندل یچشمم خورد به سه تا شاخه گل کدفعهیدادم و راه افتادم سمت عمارت  یوخودم رو تکون ستادمیا

اش رز دستم  گهید یکیو میمر یکیدسته بابونه بود اون  هی شیکیرفت ببرم  ادمیگل ها رو  نیمونده بود عهع ا

به خودش  کتایدر برد وقرار داد  رفتم سمته سالن  کینزد زیگرفتم و رفتم داخل خدمتکار کتم رو گرفت وبه سمت او

دور قورتم داد  کینگفت فقط با نگاهش  یزیچ دیبود من رو که د یبود ودر حال صحبت کردن با مامان شمس دهیرس

 با لبخند رو به من گفت : یمامان شمس دمشیفهمینم چیدختر ه نی، امان از ا

  یکرد یخوب ؟؟؟کاریدیخر کتایواسه -

 گل ها نگاه کردم  به

 بودم  دهیخر ریواسه ام ینه مامان-

 و گفتم : زیم یرو وانداختمشون

 چندتا از دستم رفت که ببرم سر مزارش  نیا-

 با چشم غره گفت: ینبودم مامان شمس ییبه چشم هام نگاه کرد از اولش هم ادم دروغگو یکم کتای

 واسه ناهار  میبر گهیخوب د-

 م ندار لیم خوامیمن نم-

 بلند گفت : یسمت پله ها که مامان شمس ورفتم

 ؟؟؟یگفتم برو که رفت ه؟؟؟منیکارها چ نی:ایشمس مامان

  برگشتم

 لطفا خسته ام . یمامان-

 داد . لمیتحو یظیغل اخم

 باشه ابان ؟   یریباال هم نم  زیسر م ییایوم یشوریدستت رو م-

 خوب . یلیخ-
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بگه بگه بهم  خوادیم یزیچ کردیهمه اش نگاه م کتاینشستم  زیودستم رو شستم رفتم سمت م سیسمت سرو ورفتم

 ؟ ناهارم رو خوردم . کنهی، چرا فقط نگاه م

 :چجور بود؟؟؟یمامان

 خوب بود ممنون -

 . دهیکش کتای:زحمتش رو یمامان

 اهان باشه -

  ختمیر ومیارش یتورو  لمیرو جابه جا کنم وسا لمیوسا دیباال سمت اتاقم با ورفتم

بسته شدنش اومد  یت بود گذاشتم همونجا بمونه در باز شد وصدا-خ-ت ریکه هنوز ز کتای ویخورد به ارش چشمم

 بود ، نگران گفت : کتایبرگشتم 

 ابان؟؟؟ یکنیم کاریچ-

-   .. 

 . کینزد اومد

 ؟؟؟یکنیم یدار کاریچ-

 برم  خوامیم-

 کجا؟؟؟-

 صداش غم داشت خوب به من چه ، من که نگفتم عاشقم شو ، گفتم ؟ چقدر

 تا هم من راحت باشم هم شما زن داداش  ریاتاق ام-

 من ...-

  ختیهاش رو اروم بست اشکش ر وچشم

 باشه برو -
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  رمیم-

جدان ابان خوب عذاب و الیخیبودم ب ریرو دستم گرفتم در رو باز کردم در حال رفتن به سمت اتاق ام لمیوسا

از  نییعارفه در حال رفتن پا دمیرو کش رهیدستگ یچه خبره؟؟کم نجایدر قفله ا دمید کدفعهیبه درک  ؟؟؟برهیچ

 پله ها بود 

 عارفه -

 بله اقا؟؟؟-

 در چرا قفله؟؟؟-

 هم دست خودشونه  دشیوکل میقفل کن شهیخانم دستور دادن ، والده تون گفتن در رو واسه هم-

 ؟نه؟؟ یکنیم ی؟؟؟شوخیچ-

 ه؟؟؟یچ مینه قربان شوخ-

که بود  ییرو باز گذاشتم گوشه اتاق جا لمیرو تو دستم جا به جا کردم و وسا ویراه افتادم سمت اتاق خودم ارش ورفت

که  ییرفتم سمته دستشو بردیخوابم نم یت تا دراز بکشم ول-خ-شده بود رفتم سمته ت کتای ریهمه اش فکرم درگ

محکم  میبه هم خورد کتایبا  کدفعهیبرگردم  واستمدست هام رو خشک کردم و خ ییکنار حمام بود بعد از دستشو

 حول کرده بود : یتعادلش رو بدست اورد رهاش کردم ، حساب افتهیگرفتمش ن

 من ...ابان ...-

انگشت اشاره ام رو سمتش  دیبشم بهش و با تهد کترینزد یکرد که کم جابیکه افتاده بود ا یاونجا اتفاق یفضا

 : دمیگرفتم وغر

 ؟؟؟؟یکن یبشه تا من رو روان یجور هی دیهمش با ووونهید-

 ابان -

 نباش و رو نروم نرو  نقدریمن ا ؟؟؟اطرافیگذاریهمش رو نقطه ضعفم دست م ؟؟؟چرایدیچرا همه اش به من چسب-

  خوامیبخدا من... من نم-
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  کتایترو خدا  نمیبیمن هنوز تورو به چشم زن داداشم م کنمیخواهش ملطفا  یکن خودت رو از من دور کن یسع-

 کرد  ختنیدهنش گذاشت اشک هاش شروع به ر یدستش رو رو دمیازش خودم رو کنار کش عیوسر

  یمونیو م یمونیزن داداشم م شهیهم ؟؟؟تویفهمیتمساحت رو م یاشک ها نیباال بردم:بس کن ا یرو کم صدام

مثال  یچجور وقتم رو گرفت نیخدا لعنتت کنه بب کتایرفتم سمت باشگاه خدا لعنتت کنه  رونیاون فضا زدم ب واز

 یصداش اومد کم یبوکس که خودم اخر سر کم اوردم مامان سهیاستراحت کنم اونقدر مشت زدم به ک خواستمیم

 متعجب شدم داد زد :

 ست؟؟؟یواست مهم ن ینشون بد ییخوایچرا م-

 سمتش . برگشتم

-    .... 

 ریحرف ام یقبول کن ییخواینم یول یشد کتای..تو عاشق ؟؟؟تویتفاوت نشون بد یخودت رو ب ییخوایم یابان تا ک-

 رو گرفت . میتصم نیبود بهتر دهیادم فهم هی ریمن ، واقعا ام دمیرو حاال بهش رس

 جا  چیه یفهمینداره م میتو زندگ ییجا چیه کتایبس کن مامان بس کن -

 زدم  سهیبه ک گهیمشت د کیو

 . یکنیم یبدبخت خال نیسر ا یرو دار یبهش ابراز عالقه کن یتونینم نکهیحرص ا نیبب-

 مامان  دهینفرت جاش رو به عشق نم نیوقت ا چیچونکه حرص تنفرمه ازش ، نفرت ، ه کنمیم یاره خال-

همون روزها هم  نکهیبا ا یکرد تشیهمه حما یچرا جلو ؟؟؟پسیشوهرش یبود گفت سویپس چرا شب که عقد ا-

 .مگه نه؟؟؟ ینفرت ازش رو داشت یادعا

 مامان بس کن -

 گفتم : عی، سر تیبهتره باشگاه رو بهانه کنم وفرار کنم از اون وضع فشیساعتم نگاه کردم از فرار کردن اون اراج وبه

 . شهیم ریمن برم باشگاهم د-
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 باشه برو -

 بلند گفت : کدفعهیهمراهم راه افتاده بود  یمانکماکان ما یعمارت ول یافتادم سمت در خروج راه

 گفته عاشقته . سویبه ا کتای-

 زد  خیحس کردم خونم  ستادمیا

 گفته؟؟؟ یچ-

قرمه  یمتوجه بود ؟؟؟؟اصالیانکار کن ییخوایرو م یگفته عاشقته امروز هم که واست غذا درست کرد ، باز چ-

 مورد عالقه ات رو درست کرده؟؟؟ یغذا یسبز

 مامان بس کن -

  ریموضوع رو بپذ کیباش و یبارم شده قو هیفرار کن باشه ،  شهیهم-

  شهیشروع م یکشور یکه فردا هم مسابقات قهرمان یدونیوقتش رو ندارم م-

  یشیکه موفق م شاهللیا-

رو  سویا شه؟؟؟شمارهیعاشقمه؟؟؟مگه م کتایفرمان گذاشتم  یبه ورزشگاه سرم رو رو دمیرس رونیاز خونه ب زدم

 گرفتم 

 سالم  ییجانم عمو-

 ؟؟؟یسالم عسلکم .خوب-

  ایدن یعمو نیتر پیخوشت یخوبم تو چطور-

 . ستمیبد ن-

 دعوات شده؟؟؟ کتاینکنه با -

 جان؟؟؟ سویبهت گفته ا یچ کتای-

 کار خودش رو کرد نه؟؟؟؟ یمامان-
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 گفته؟؟؟ یچ-

  "... "رستوران  ییایم-

 کالسم  شهیمتموم  6فعال کالس دارم ..ساعت -

 شاپ باران  یکاف ایاهان پس شش ب-

  امیباشه م-

 ؟؟؟یندار یکار-

 قربونت -

 . یعالمه  بوس رو اون صورت خوشگلت با با هی-

 . یبا-

هاشم دوست داشتم رفتم  یلوس باز یول شدیاز حد لوس م ادیز یمن رو دوست داشت گاه یلیخ سویا دمیوخند

..رفتم داخل شروع کردم  ریاز بعد از مرگ ام یدفاع شخص ادینم گهیچشمم بود د یجلو کتایداخل باشگاه همه اش 

  تیریتمام شد رفتم سمت دفتر مد میون 5کردم ساعت  نیهم خودم تمر یبه اموزش دادن فن ها به هنر جو ها کم

 ابان؟؟؟ یخوب  نجاستیا یک نی:به به ببیاحمد

 دست دادم  بهش

 وروبروم نشست  اومد

 که فردا مسابقه اس؟؟؟ یدونی؟؟م؟ییاماده ا-

 خدا اماده ام  دیاره به ام-

  یکنیکه سر افرازمون م شاهللیا-

 . شاهللیا-

 شده پسر؟؟ یزیچ یفکر بود یتو روزهمی؟؟؟؟دیپکر یلیخوب چه خبر؟؟؟خ-
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 هاش  به حلقه ازدواجم خورد  وچشم

 ؟؟؟یازدواج کرد یک-

  روزید-

 تازه داماد یاوردیرو هم در ن یکه مشک ؟؟؟هنوزیانقدر اخم کن دیچرا با یپس تازه داماد-

  ستین یزیچ-

 ؟؟؟ینگرفت یزیچ یجشن-

 نه -

 پسر گلم اریرو هم درش ب یمشک نیا یمارو هم دعوت کن یریخوب بگ یلیخ یمهمون هیحتما  دیبا یاگه رتبه اورد-

 دیحرفشم نزن یبابت مشک یباشه حتما  ول-

 . کنهیبرم خونه موهام رو م ریبرم امروز دخترم تولدشه اگه د گهیخوب من د-

 برم  دیصبح با 8کردم گفت که فردا ساعت  یو ازش خداحافظ ستادمیباشه  و ا-

واومد سمتم و  ستادیواسم دست تکون داد رفتم و روبروش نشستم ، ا سویشاپ رفتم داخل ا یافتادم سمت کاف راه

 با اخم گفت : 

 سم کو؟؟؟-و-ب  یادب نبود یعه عمو تو که ب-

  دمیس-و-گونه اش رو  ب دمیو خند ستادمیا

 خوبه -

 بگذار -

  دیس-و-هم اون منو  ب یکیو

 ؟؟؟یحاال شد ، چطور-



 مثل مجسمه

314 
 

 . ستمیبد ن-

 ؟؟؟یوحرف هاش بدون کتایاز  ییخوایکه م شدهیچ-

 حوصله ندارم؟؟؟ ادیکه ز یدونیم-

  دیبرم خر دیبا مهیمن هم مثله خودت تازه شم اخر ماه عروس-

 دونه؟؟یم کتای؟؟؟یجد-

 نه -

 بوده؟؟؟ کتایشوهرت قبال چکاره  یدونیم-

 ماهان من رو دوسم داره . یمتاسفانه ول دمیاره فهم-

 ؟؟؟یاون رو بخواد چ کتایاگه -

 . خوادیرو م گهید یکی کتای خوادینم-

 مطمئنم  ستمیمن ن-

 عمو  خوادیتورو م ینه اشتباه کرد-

 من رو بخواد؟؟؟ دیچرا با-

 از کجا بجوره ؟  یپیخوشت نیواسه غرور خاصته ، پسر به ا-

 برو بابا -

 خودش گفت -

 ندارم  یمن حوصله شوخ-

  زهیواسم عز یلیاصال جون ماهان که خ سویجون ا-

 اون ماهان رو دوس داره -
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 ؟؟؟یبندیشرط م یسر چ-

 . یتو بگ یهرچ-

  ادیتا ملت چشم هاشون در ب یبا من بگذار نستایعالمه عکس تو ا هی دیبا  یومسابقه رو برد یمعروف شد یوقت-

وواسم غذا  یرو کن میروز کامل کلفت کی دیبا یگفتم : باشه اگه تو باخت یگذاشته بود ول سویکه ا یاز شرط دمیخند

  یدرست کن

 عهع عمو -

  سویعهع ا-

 باشه ، باشه قبول -

 پس از من هم قبول .-

  میسفارش داد یگارسون اومد وبستن میدست داد بهم

 دوست داره؟؟ یلیخ یبستن کتای یدونیم-

 اره .-

 ؟؟؟یجد-

 ؟؟یپس چ-

  یپس تو هم بهش عالقه دار-

ذوق زده  دمیخر یواسش بستن رونیب میبار اول که باهم رفت ریچند فقط قبل از مرگ ام لوینه چرت نگو عالقه ک-

 شد .

  یدیم تیاهم کتایاهان ..عجب پس به ذوق کردن -

 ها  یداد ریگ-

  گهیچرت م سویبگو ا یوبخواب یفکر کن کتایبه  یباشه اگه تو امشب نتونست-
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 بابا  یباشه  کچلم کرد-

 خوشگل تره . ینجوریهم کنهیهم از دستتت فرار م کتای یشیزشت م ینه کچل بش-

 زدم : باشه  ییا قهقه

 خوشحالم  یلیعمو خ-

 چرا؟؟؟-

 رفته بود  ادمیرو  دنتیمدل خند ریبعد از مرگ عمو ام یدونیم یخندیم یدار-

-   ... 

 تا غرور  ادیم شتریبخند خنده بهت ب شهیهم-

 کوچولو خوبه؟؟؟ طونیباشه ش-

به به رفتم  ومدیمرغ م یشب بود رفتم داخل بو 8تا خونه شون رفتم وخودم رفتم سمت عمارت ساعت  وهمراهش

 بسته بود  یبند اشپز شیدستش بود وپ ریکه کفگ یدر حال رونیاز اشپزخونه اومد ب کتایجلوتر  یکم

 بود؟؟؟ یعارفه ک-

 انداخت  نییهاش  به من خورد سرش رو پا چشم

 ابان  یسالم خوش اومد-

 سالم -

 تعجب سرش رو باال اورد . با

 ؟؟؟یخوب-

  ستمیبدن-

 برنجم رفت  یوا-
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به دست  ریوکفگ یسمت اشپزخونه رفتم سمت پله ها ، با خودم فکر کردم چه بامزه شده بود تو  لباس اشپز دیوپر

 نیزدن ا یابان جفنگ نباف ، رفتم  داخل اتاقم شروع کردم به اتود طراح الیخیخانم ها شده بود ب هیشب شتریب

 کتایبدن ، بدن  هیند خط داخل هم شبچ دنیشروع کردم به کش شدینم دمیکشیم یهرچ شهیهفته هم برم تمام م

 یوا یبه بدن طراح دمیبود  کنار برکه دست کش دهیخودش با ناز خواب هیتمام شد نگاه کردم درست شب یبود که وقت

نفسم رو باشدت  یسوخت چندبار عیگرفتم سر رشیاوردم وز یمن چه مرگم شده کاغذ رو له کردم بعد از اون فندک

 موند متعجب گفت : رهیشد خودش بود نگاهم بهش خ ازدادم ، در ب رونیب

 سوخته؟؟؟ یزیاد؟؟؟چیم هیچ یبو-

  ستین یزینه چ-

 چرا هست -

 جلو . واومد

 ؟؟؟یبود سوزوند یچ-

  یچیه-

 شام  میبر ایباشه ب-

 ؟؟؟8شام حاال؟؟ساعت -

  مهیساعت نه ون دیخسته نباش-

 ؟؟؟یچ-

  دیواقعا سوت کش مخم

 باشه -

ورو کردن  ریرو ز یو یواقعا غذا خوشمزه شده بود بعد از اتمام غذا رفتم وشروع کردم به ت نییهمراهش پا رفتم

 اونطرف ترم  ینشست کم

 گه؟؟؟یمسابقه د یبر ییخوایفردا م-
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 اره .-

 گرفتم . طیمن هم بل-

 ؟؟ی؟؟؟کیچ-

  نمیبب امیب خوامیم روزیپر-

  ستیواستون ن یخوب یاونجا که جا-

 چرا هست -

  ایخب به درک  ب-

  مییایواقا ماهان م سویبا ا-

 یو یو ت ستادمیبا حرص ا ننیکتک زدن وکتک خوردنم رو بب انیباال پس با ماهان جونش قراره ب دیابروم پر یتا هی

 رو خاموش کردم 

 ها  دمیدیداشتم م-

هم خودم رو  رمیبم بارنیت رو باز با بالشت نصف کردم ا-خ-وسط ت دمیت دراز کش-خ-ت یسمت پله ها رو رفتم

  سویروشن خاموش شد اس ام اس اومد از سمت ا لمیسمتش نرم موبا کنمیکنترل م

  یبه به عمو جان خودم .خوب بخواب که فردا خوب کتک قراره بخور-

 ههه من عمرا کتک بخورم .-

  مینیبیم-

  مینیبیم-

 خانمت  کتایبه  ییعمو یکنیبه عشقت فکر م ینکنه دار یراست-

 بس کن .-

 ها  ادیقراره اون هم فردا ب یکنیاصال بهش فکر نم یبگ ییخوایم یعنیجون من  باشه -
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 حرفاس . نیعرضم به حضورت خودش دهن لق تر از ا دونستمیکه نم یاهان مثال گفت-

  ستیبخواب عمو حالت خوش ن-

  دهیورپر ریشب بخ-

 . یریبگ یجوووون مرگ ریشب بخ-

ابان  الیخیب شدینم یکردم بخوابم ول یت خودمو به اون درش زدم باز سع-خ-ت یرو دیحس کردم خواب دمیخواب

 . دمیاز خواب پر لیزنگ  االرم موبا یباالخره با صدا دمیخواب ینشو ول وونهید

 داخل موهام کردم  یدست

کارت  دمیرو پوش یمناسب یموهام رو خشک کردم لباس ها رونیشد رفتم حمام واومدم ب داریهم ب کتایموقع  همون

 نظرم رو جلب کرد :  کتای یورود به باشگاهم رو به عنوان ورزشکار دستم گرفتم صدا

 من رو هم ببر .-

 واماده بود  دهیخانم  لباس پوش دمید

  دینیوکتک خوردن وکتک زدنم رو بب نییای؟؟؟؟بییایههههه مگه قرار نبود با اقا ماهانت ب-

  هیکتک خوردن ، اراده ات چقدر ضع یگیکه م یببر یستیق نخودت اونقدرها مشتا نکهیمثله ا-

 برو بابا .-

خبرنگار اونجا بودن  یادیرفتم سمت باشگاه تعداد ز نیگاز دادم به ماش عیعمارت سر یافتادم سمت در خروج وراه

ن اخه باالتر بود یحدود وحت نیساله وا 30رفتم داخل و سمت رختکن اوه اوه من از همشون جوون ترم حدودا 

ازمون گرفتن تمام  نگیتست دوپ گهید کباریبعد از گرم کردن بدنمون اومدن و شدیحساب نم یبود رده سن یقهرمان

ساعت دور دوم  مین یتو مشیمسابقه داشتم مسابقه ها سه تا سه تا بود وتا النیاز گ ینائب قهرمان کیشد من با 

زنگ  یصدا ؟؟؟بایکن دایرو پ کتای تیجمع نهمهیا نیب شهیچشم چرخوندم مگه م نگیساعت رفتم سمت ر کی

 یهست ول یورزش یکنم که با خبر هستم قانون منع ورود خانم ها به باشگاه ها اضافههم  نیشروع شد .)البته ا

 قانون زودتر برداشته بشه ( نیکاش که ا کنمینم تیرعا نجایا
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دور  کیتنه اش  میبه ن مهیلگد ندهنش وصورتش مشت زدم بعد هم  یفن دو دست مشت شروع کردم وتو با

سمتم وفن  دیدو ستادیگذشت ا یپاهاش زدم تعادلش رو از دست داد وافتاد کم یرو مهیولگد ن نیزم ینشستم رو

 به بدنم هجوم اورد یودرد بد نیزم یتک رو اعمال کرد با مخ اومدم رو یچیق

---------- 

 :کتای

ومخصوصا  لرزهیچهارستون بدنم م نمیبیماهان رو م یاعتراف کنم هنوز وقت خوامیداخل م میو ماهان رفت سویا همراه

پنج  دیکشیابان عقب نم یول زدیمشتش م یلیخ فشیحر ختیدلم ر نیابان افتاد زم یدلم مسابقه شروع شد وقت

هنوز ادامه  فشیابان وحر نیب یومسابقه جنجال بودنتموم شده  گهیدو گروه د انینمونده بود به وقت پا شتریب قهیدق

 کدفعهی ختیریشده بود از دماغش خون م یابان صورتش خون گهید یها نگیبعد اومدن داخل ر یداشت گروه ها

 دمیها د لمیف یکه تو دونمیرو خوب م نیا یول دونمیحرکت نم نیا هیحرکت زد اسمش چ کیعقب گرد کرد و یکم

ذوق  یوبه عنوان قهرمان دور اول شناخته شد کل ستادیا یبه سخت نگیر یافتادن رو شیزد خودش وحرف یوقت

نداشت بعد از سه  جانیواسم ه ادیمسابقه ز هیبق نیتمر یبود وابان رو برده بودن برا گهیکردم دور بعد سه ساعت د

هم بهمون  ی.مامان شمس هگذشت تا برنده بش قهیدق ستیساعت دور بعد هم شروع شد نوبت ابان اخر از همه بود وب

پاهاش  نباریا یول ارهیدور سوم بودن وباز تونست رتبه ب شیشروع شد ابان وحرف ییر چهارم وچهارتادو وستیپ

مسابقه فقط نفر اول  نیوا دادنیبود دور اخر فردا بود که دوگروه دونفره بودن که دوبار مسابقه م دهیصدمه د یکم

در  یخبرنگار جلو یشب بود کل 8ساعت  ومدیمنتظر موندم ن یباشگاه هرچ زا رونیب میداشت بعد از اتمام رفت

واسمون دست تکون داد واومد جلو فلش خبرنگار  رونیب ادیکه از در داره م میدید کدفعهیباشگاه وداخل باشگاه بود 

 . دنیسوال پرس ییچندتا یها رومون بود از مامان شمس

 همسرتون هستن؟؟ شونیرو به ابان گفتن:ا بعد

 د از اون به ماهان به چشم هام نگاه کرد بع ابان

 بله همسرمه .-

 باهاشون؟؟؟ نیخوشبخت هست-

 به چشم هام نگاه کرد  ابان

 دوستان  نینش یشخص یوارد زندگ گهیبهتره د-
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 یسمت خونه تو میرفت میوابان با هم راه افتاد یوماهان با هم ومن ومامان شمس سویا میشد ماهم سوار شد وسوار

حول کردم  یبه عقب نگاه کرد کم نهیا یتو مشیدیم یتا اونجور گرفتیم شیدلم واسش ات زدیلنگ م یراه رفتن کم

دلم بدجور سوخت .چه بد  شونهیاخر ماه عروس دمیفهم یبردم ماهان ازمون سبقت گرفت وقت گهیسرم رو به طرف د

 یر سمت من باز شد واد دمید کدفعهی یاالن شدم همسر ابان نام یمن وماهان باشه ول یروزهم قرار بود عروس هی

  کردیغضب نگاهم م ریمثله م م؟؟؟ابانیدیرس یک

 شو  ادهیبهش فکر نکن پ نقدریا-

 م؟؟؟یدیرس ی؟؟؟کیچ-

  نییزود باش تا خودم پرتت نکردم پا نجوریهم هم یوماهان جونت رفتن داخل مامان سویساعته خانم خانما .ا مین-

  زدیباهام بد حرف م چقدر

 ؟؟؟یچ یعنیچه طرز حرف زدنه ابان؟؟؟ماهان جون  نیا-

 گفت : یظیباال وبا اخم غل دیابروش پر یتا هی

 شونه؟؟؟؟یشد اخر ماه عروس فیچه ح گمیفکرم وم یپس من هستم حتما تو-

که در  یبود اونقدر یاومد به شدت عصب یخونش در نم یزدیکارد م نییپا نیرفتم از ماش عیدادم سر یچه گاف یوا

 وماهان کنار هم نشسته بودن  سویرفتم داخل ا دیحکم به هم کوبرو م

 . کتای یدار یبه حرف اومد:چه خونه قشنگ ماهان

از مبل ها نشست  یکی یانداختم ابان رو ریبهش نگاه کردم سرم رو ز ختیریقلبم هنوز م زدیاسمم رو صدا م یوقت

 داشت به من وماهان به ابان نگاه کردم  یخوب دیکه د

  نهیبیممنونم اقا ماهان چشم هاتون قشنگ م-

نگاه  زیاالن..  بهم ت یول کردیم یشکر داخلش خال لویک کیواسمون قهوه اورد ابان تلخ خورد قبال ها بود  خدمتکار

 کنم؟؟؟یکه من دارم م هیجهنم هیچه زندگ گهید نیانداختم ا نییکرد سرم رو پا

  کتای:خوب زن عمو سویا
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 جان؟؟؟ سویبله ا-

 ن؟؟؟یاریبچه ب نییخوایم یک-

 یداخل گلوش ابان صاف نشست من هم حول کردم ابان جد دیپر ییماهان چا رونیهام تا حد ممکن زد ب چشم

 گفت:

  میاریبچه ب میجان که بخوا سویا میشیوقت ما نم چیما ه-

من  یعنیابان  ینامرد یلیبگه؟؟؟خ نجوریبهم ا سویوا یبه دلم نشست چجور جرات کرد جلو ماهان ومامان ایدن غم

 بدم؟؟؟ نقدریا

 صاف نشست:چرا پس داداش؟؟؟ ماهان

  دونهیخودش بهتر م نیبپرس کتای:بهتره چرا رو از ابان

پسر بود به چشم هام با حالت  نیکه خودم خبر ندارم؟؟؟به ماهان نگاه کردم هنوزم بنظرم بهتر دونستمیم یچ من

 ابان؟؟ گهیم یچ یعنیسوال نگاه کرد .

  نیرو دوس دار گهیجون چقدر هم د کتایشما و دونمی..من م شهی:عهع عمو مگه مسویا

 گفتم : سویکه فقط بلده ادم رو خورد کنه رو به ا یبسه خورد شدن به خاطر کس گهیکردم د دخالت

  میبه هم ندار ییعالقه ا چی.من واقا ابان ه ستین نجوریهم ا چیجان ه سوینه ا-

 یپست یلیخ شعوریتحملش رو نداشتم مردک ب گهیبود واسم د نیسنگ یلیورفتم سمت راه پله ها جو خ ستادمیوا

که گذشت دوتقه به در خورد  یت کم-خ-به ت-ابان دارم واست رفتم  داخل اتاقمون در رو بستم کالفه نشستم  ل

عشق اولم که داره باهاش  استیدن ردخت نیاون خوشبخت تر دیت بغضم ترک-خ-به ت-اومد داخل نشست  ل سویا

 لم کرد -غ-وسط؟؟اومد وب نیهستم ا یچون برادر زاده اشه من چ خرهیابان هم که نازش رو م کنهیازدواج م

 . کتای یابج-

  سویخسته شدم ا-

 اومده؟؟؟ شیپ یچ نتونیچرا گلم؟؟؟باز ب-
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 که؟؟؟ ینیبیم خوادیاون من رو نم-

 گفته؟؟؟؟عموم عاشقته  یک-

 برو چرت نگو .-

  کنهیم ییفکرها هیفقط   ستیچرت ن-

 مرگشه؟؟؟ ؟؟؟چهیفکر چ-

 نه؟؟؟ ای یتو واقعا عاشقش نمیبگذار بب یعشقت رو بهش ثابت کن دینگو تو با نجوریا-

  زهیخب چ-

 هستم ایدن یجا نیامن تر کنمیکنارمه حس م یوقت کنهیقلبم تاالپ تلوپ م نمشیبیم یبگم وقت شدینم روم

 ه؟؟؟یچ-

 کنه  یازم دور نجوریتحمل کنم که ا تونمیدوسش دارم نم یلیبه ابان وابسته شدم خ یلیخ یلیمن من خ سویا-

 زد . یپررنگ لبخند

 کنه؟؟؟یفکر م یعمو چ یدونیم-

 نه -

 عشقت رو باور نداره  یتو هنوز عاشق ماهان هست کنهیفکر م-

 کنم که باورش بشه؟؟؟ کاریخوب چ-

من قبال  یعمو نیا یونازش رو بخر یکل روزت رو وقفش کن دیعاشقت بشه با دی.با یاریدلش رو بدست ب دیبا-

قدم  شیخودت تو رابطه هاتون پ یبگذر زیواز همه چ یبگذار شیاگه تو هم پا پ کردنیدخترها واسش همه کار م

 رو مطمئنم . نیا هقبول کن خوادینم یاالنش هم عاشقته ول دونمیم شهیکم کم عاشقت م یبش

 من هنوز عاشق اقا ماهانم؟؟؟ کنه؟؟؟کهیمسخره رو م یفکرها نیچرا ا-
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واقعا عشق ماهان رو تو دلم بکشم تا بعد از اون ابان رو  دیدونفر شده بود با ریهم مسخره نبود من دلم درگ واقعا

 . ارمیبدست ب

 ؟؟؟یرفته کالس طراح یدونیحساسه م یلیمن خ یعمو نیبب-

  بهیواسم عج کمیاره راستش -

 بشه تورو درک کنه  کیدوس داره بهت نزد دیشا یبه ماهم نگفته چرا ول-

 ؟؟؟یکنیچرا درک نم زنهی.اون همه اش من رو پس م خوادینم-

من  نی؟؟؟؟ببیدی؟؟؟لباس تنگ وکوتاه پوش یکرد ظیغل یها شی؟؟؟ارایتو واسش با ناز راه رفت نمیخب بگذار بب-

مدت عمو ابان عاشقت  نیکن تو ا یکار هیتو هم  یخونه خودمون به بهونه عروس برمشیمدت م هیرو  یمامان شمس

 بشه 

 چجور؟؟؟-

 کنمیفکر کنم خبرت م کمی دیبا دونمیکن ، نم کیرمانت یکارها-

 باشه-

چون  دونهیقبول کنه خدا م یک یول شهیباال رفت سمت باشگاه من مطمئنم که داره عاشقت م یاومد یوقت یراست-

سخته  شیزندگ یتو تو تیاهم رشیاالن پذ شدینم یوقت عاشق کس چیوه شدنیعاشقش م گرانیاز اولش فقط د

 ؟؟؟یفهمیواسش م

 باشه -

رو  گمیکه من م ییما راه ها یتا عروس نیشروع کن .بب میما رفت نکهیبعد از ا میبریرو م یما االن با ماهان مامان-

 میکن یها رو سرش خال نیهمه ا ینقشه توپ دارم واسه اخر سر که تالف هیباشه  مشیسنجیبعدش م میکنیامتحان م

 مثله بچه ادم اول کار عشق رو قبول کنه  گهیکه د

 خنده . ریزد ز طونیوش

 باشه  -
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 یشوخ یلیدرضمن باهاش خ ادیبدش م کننیم هیگر یلیکه خ ییها عمو از دختر ها ینکن هیگر گهیپس من رفتم د-

 از حد جنبه داره . شینبه اس ببا ج یلیکن خ

 ؟؟؟یجد-

 یوقت شاهللیشد امشب ا رمونیمن برم که د یدونیخودت بهتر م یشیم کیها بهش نزد یشوخ نیهم یاره تو-

  رهیعاشقت شد واست  لباس عروس بگ

 :ابان ولباس عروس؟؟؟دمیخند

 . کنهیمطمئن باش واسه دل خودش هم باشه م کنهیم-

 س فرستاد -و-وواسم  ب رونیورفت ب ستادیوا

 خوشگله  یبا با-

  زمیعز یبا-

رفت و ابان هنوز داخل باشگاه  یزد مامان عیرو سر یمخ مامان نییگذشت رفتم پا یس فرستادم کم-و-ب  وواسش

که داشتم رو انتخاب کردم ورفتم سمت باشگاه  یجلف وباز یبود رفتم سمت اتاقم ولباس ها ومدهین رونیبود وب

 خورد متعجب گفت :چشمش به من 

 ؟؟؟؟یکنیچکار م نجایتو ا-

 ؟؟؟یدیرو خر نجایورزش کنم مگه ا-

رو روشن کردم .شروع کردم به  لیتردم نیزدم چندبار نوچ نوچ کرد بعد باز شروع کرد به تمر یچشمک وواسش

 رو خاموش کرد  لیکه گذشت اومد وتردم یکم دنیدو

 ابان؟؟؟ یکنیم نجوریچرا ا-

  یبرو اتاق مامان رونیبرو ب نجایاز ا-

 برم؟؟؟ دیرفت چرا با یمامان-

 چرا رفت؟؟-
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 شد؟؟؟یجواب سوالم چ یکنارشون باشم واسه عروس خوامیخونه داداش اکبر گفت م سویرفت همراه ا-

 ؟؟؟یچ-

 موند  رهیخ وبهم

 برم  دیچرا با-

 . خورهیچونکه حالم ازت بهم م-

 کدومش؟؟؟ شهیحواست پرت م ای خورهیحالت بهم م-

 هم داره؟؟؟؟ یمگه فرق-

  یلیخ-

 زدم وگفتم : یوگستاخانه رفتم جلو به سمتش وچشمک نییپا ورفتم

 فرق داره ابان خان . یلیخ-

 کردن؟؟؟یم شیتاحاال واسه ورزش کردن ارا یاون موقع از ک-

 ه؟؟؟یمد شده حرف دایجد-

 نه حرف که نه .-

 کتا؟؟؟ی هیچ گهیلباس ها د  نیا-

  ستین یخاص زیش چلباس ورز-

که گفتم االنه که دست هاش بشکنن رفتم  زدیاونقدر محکم مشت م سهیزد تو ک یبوکس ومشت سهیسمت ک رفت

 دوچرخه ثابت  یرو

رو  کمشی یاب معدن یرفتم سمت بطر دمیارومش رو شن یکه ورزش کردم غر غر ها یروبروش بود کم درست

 کرد بلند گفتم : سیبودم رو خ دهیلباس رو هم که پوش  کهیهمون دو ت یدستم بطر ریخوردم اومد وزد ز

 . نییییییه-
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 زد و گفت : دلم خنک شد ییا قهقه

  دمیخندیسرش حاال من بودم که م یکردم رو یرو خال یته بطر دیخندیم بلند

 حاال دله منه که خنک شده اقا ابان .-

 شدن تو چشم هام بد نگاه کرد  سیخ شتریمن ب یلباس ها یول

 دلت خنک شد؟؟؟-

 ؟؟؟یکنینگاه م نجوریا ؟؟؟چرایابان خل شد-

  شهیباشه من هم االن دلم خنک م-

 به سمت استخر دادزدم: نییرو انداخت رو دوشش رفت از پله ها پا ومن

 تروخدا ابان ترسمیمن از اب م-

 کارت تمومه ، بهتر  گهید-

حس کردم االنه که خفه بشم  کردینم یتوجه زدمیحرکت من رو پرت کرد داخل استخر ، هرچقدر دست وپا م کی وبا

و  ستادمیبا سرفه ا رونیاز استخر برد و از محوطه استخر زد ب رونیداخل اب ومن رو همراه خودش به ب دیپر عیسر

 رفتم سمت اتاقم

 زد تو صورتش : دیخانم من رو د عارفه

 ن؟؟؟یسیا خخانم چر یوا-

  ستین یزیچ-

من رو  کشتمی، ابان من رو دوس نداشت ، خودم رو هم که م هیگر ریراه پله ها رفتم  داخل اتاقم وزدم ز یرو ورفتم

 دیدینم

-------- 

 :ابان
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فکر کردم که چه بد شد دوروز مسابقات عقب افتاد وفردا شد  نیبه ا دمیخوابیرو کاناپه م رفتمویشبها م گذشتیم

هنوز  یول رفتمیم دیبا 8شب بود صبح ساعت  مهین کیساعت  میداشت یکه امادگ گذاشتنیم شیدوروز پ نیهم دیبا

 بودم با خودم نکنه هنوز عاشقه ماهانه؟؟؟  ریدرگ

 نیکه اجاره کردم وخودم رو از ا ییخونه ا رفتمیفکر کردم که فردا م نیبه ا دمیبود اروم کنارش دراز کش دهیخواب

 یکس چیهنوز عاشق ماهان بود ودلش با ه کتایرو در حق خودم کنم ،  یبد نیا تونستمی، من نم کردمیاسارت رها م

 نگید نگید یهم گذاشتم وصبح با صدا یهام رو رو شمکه داشت رو پر کنه چ یبود که خلع نینبود ، فقط واسه ا

 نیینشستم لبه تخت اومدم پا رونیب ادیداره م ییاز دستشو دمیبه بدنم دادم د یشدم کش وقوس داریب لمیاالرم موبا

اون  دمیگرفتم لباس هام رو پوش یدوش عیواسه خودم انتخاب کردم و رفتم سمته حمام وسر یمناسب یلباس ها

 رو بهش گفتم : دبو دهینپوش

 ؟؟؟ییاینم-

 هاش درشت شد  چشم

 ؟؟؟یبریمن رو م-

 اماده شو  عیسر ییایاگه م-

 عاشقتم . یوا-

 رو بهم کرد وگفت : نیسمت ماش میلباس هاش رو عوض کرد رفت  عیدهنش سر یرودستش رو  کدفعهیو

 یشهر گرد میباهم بر دیبا یابان اگه رتبه اول شد نیبب-

 از جشن خودشون ریغ ییجا میبر گذارنیبچه ها که نم ارمیاگه ب-

 یرنگ کفش هاش اسپرت مشک یمشک یزده بود مقنعه وشلوار ومانتو پیت دمیپسندیم شهیکه هم یجور دمشید

 مات زده بود  یلیب خ-رژ  ل هیکرم و یفقط کم شیبودن واز ارا رونیب کمیبود موهاش 

 گه؟؟؟ید یبریمن هم م-

 کجا؟؟؟-

 جشنتون؟؟؟ یتو-
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 البته -

 بعد . یافتادم اهنگ مثله مجسمه پخش شد زد پل وراه

 ذارهیحس تازه م هینگات هر لحظه تو قلبم -

 اندازه غم داره یدم چه ب از رفتنت هر دلم

 امشب هیبارون هوا

 از غصه غم داره دلم

 شبا روزام تورو هر لحظه کم داره یبرگرد تا

 که  دهیهمون نور ام چشمات

 قلبه من روشنه یتو

  شدیتو اروم نم یکه ب یقلب

 زنهیواسه خودت م داره

 همه جا ورد زبونمه اسمت

 نگاه تو ضل زدم به

 انگار عاشق شدم ایرو هی کیتورو نزد دمتید

 عاشق شدم انگــــــــار

 هست یرد مهربون هی

 دمیکه د ییچشما یتو

  کجایحس تو  تمومه

 دمیاز دستات فهم من
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 ارامشت بسه فقط

 دنیعمر خند کی واسه

  دنید گهیمارو کنار هم د گهیشهر د تمومه

 که  دهیهمون نور ام چشمات

 قلبه من روشنه یتو

  شدیتو اروم نم یکه ب یقلب

 زنهیواسه خودت م داره

 همه جا ورد زبونمه اسمت

 نگاه تو ضل زدم به

 انگار عاشق شدم ایرو هی کیتورو نزد دمتید

 عاشق شدم انگــــــــار

 "انگار عاشق شدم-نجف انیپو"

 نیدختر خوشگلترن همشون  ،ا نیدختر هست دورت از ا نهمهیا الیخیجورم شد ب هینگاه کردم حس کردم  بهش

خبر نگار ها ازمون عکس  نییهم اومد پا کتای نییرفتم پا نیچرا ابان؟؟از ماش یخوب چرا ؟؟؟چ هیدختر عاد هیکه 

 خواستم ازش دور بشم گفت: یانداختن رفتم داخل وقت یم

 ابان -

 دست هاش گرفت  یسمتش به چشم هام نگاه کرد  دست هام رو تو برگشتم

  یتونیکه م دونمیمراقب خودت باش من م یلیخ-

 و گفتم : دمیبهش زدم دماغش رو کش یلبخند

 چشم تو هم مراقب خودت باش -
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 میانجام شد و باز رفت نگیدوبرابر شده تست دوپ میانرژ کردمیموقع چرا حس م دونمینم نیسمت باشگاه تمر ورفتم

 با سوت داور شروع شد . نگیسمت ر

------- 

 :کتای

 یول کردمیوواسش دعا م ختنیریمشت ولگد خورد قلبم به شدت گرفت اشک هام م شیاز حرف یکه کم دمید یوقت

شروع شد  نالی، ف نالیگذشت و برگشتن واسه دور ف یشد دوساعت یینها مهیبوکسور ن یباالخره برنده شد وا

 ختیریخون متر بود مسابقه رو به اتمام بود از دماغ ابان به شدت  ییابان حرفه ا یبود ول ییحرفه ا یلیخ فشیحر

حس کردم بند دلم  نگیر یمحکم بهش زد وابان افتاد رو یابان مشت فیحر کدفعهی دنشیبا د گرفتیم شیدلم ات

بود از تمام حنجره ام استفاده  ختهیر نگیر یابان تو یمونده بود به اتمام مسابقه خون ها هیثان 20پاره شد .کمتر از 

 داد زدم: ادیفر مهاونه نیکردم و ب

 ابانم .عشقم تورو خدا پاشو -

که  البته از خودش  یچیو ضربه ق ستادیابان ا  کدفعهیبش بود -رو  ل یخند شین ایبرگشت رو به تماشاچ فشیحر

االن عشق  شدیباورم نم یزیچ چیشد هنوز ه نیابان پخش زم فیزد و حر فشیحر یبودم رو ادگرفتهیاسم رو  نیا

 زدم  غیتمام توانم ج ا؟؟؟؟بیرونیبوکسور ا نیمن شده بهتر

 عاشقتــــــــــم  -

که  یشهر نکهیباال برد همه واسش دست زدن ا یروزیداور دست ابان رو به نشانه پ ختنیریهام همونجور م اشک

بوکسور رو داره فوق العاده بود کاپ بهش داده شد خبرنگار ها همونجور ازش عکس  نیخودش بهتر زبانهیم

رو دوشش بود عاشق غرور خاصش بودم چشم هاش  به من خورد  رانیگذاشته شد وپرچم ا یسرود مل نداختنیم

شد وباالخره مراسم تمام  انیاول دندون هاش از خنده اش نما فیس فرستادم رد-و-واسش دست تکون دادم و ب

 باشگاه  یرو به باشگاه قطع شد ابان رفت سمت در پشت یا شهیش ونیشد وپخش زنده تلوز

 یهر کس رونی، اومد ب نشونیاز ب یرد بش شدیبود اونجا اوففففف نم رهیرختکن پر از خبر نگار وافراد غ سمت رفتم

کنار  واشی واشیهمه رو داره  دمیرو پس زد با حسرت از دور نگاهش کردم د تیجمع شهینم نداختیباهاش عکس م

که  رنیکه حاال حاال کنار نم تیجمع نهمهیا بود رفتهگ یلیپوووففففف دلم خ ستادمیرفتم گوشه سالن ا دیناام زنهیم

 ادیتا ب نیسمت ماش رمیم الیخی.ب دیچک رسه؟؟؟اشکمینوبت به من م یشلوغه پس ک یلیباشگاهم خ یتازه درخروج
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چه بهتر که نشد بعد از  تیجمع نیا یجلو کنهیخوردت م کدفعهی یبشه؟؟؟جلو بر یکه چ کتای الیخیاخه ب یول

 جلو راه افتادم  ومدیم ای زدیاسمت رو صدا م یکنارش باش خواستیاگه واقعا دلش م دید ورواونهم ، اون ت

----------- 

 :ابان

صدام رو  کمی گفتیم یزیچ هی یکنار خودم اوف هرکس ارمشینشد ب دمیرو د کتای کباریبودن  ستادهیجلوم ا همه

 ساکت  کمیساکت . کمیدوستان -باال بردم  

 شدن خبرنگار ها گزارششون رو گرفته بودن  ساکت

 خانم من کجاستش؟؟؟؟ -

  کردنیبا تعجب نگاه م همشون

 جلو؟؟؟ ادیب نجاستیاگه ا کمی نیراه بد شهیم-

همهمه بود عمرا صدا بهش برسه پانتد کردم سمتش  رونیب رهیم یداره از در خروج دمیکنار رفتن عهع د یکم

 وصداش زدم :

  کتای-

 . الیخیپوووووووووف ب رونیرفت ب عیبرنگشت سر یول ستادیا

 د؟؟؟یبپرس دیتونیخب سوال هاتون رو م-

 گه؟؟؟؟یاسم خانمتونه د دیکه گفت کتایپسر:اقا  کی

 بله .-

 . نیهم دار ن؟؟؟بچهیچند ساله ازدواج کرد-

 زوده  ه؟؟؟حاالی، نه بابا بچه چ شهیم ییدوهفته ا-

 باهاشون؟؟؟ نیخوشبخت یلیخ-
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 هستن . یخانم کامل شونیبله ا-

با شما وخانمتون مصاحبه  کباری دیواسه رو جلد مجله مون اگه قبول کن نداختنیو کنارتون عکس م موندنیکاش م-

 داشته باشم  ییا

 حتما -

 کرد  یس-و-باشگاه اومد جلو وباهام دست ورو ب ریمد

 . یابان جان بدجور سرافرازمون کرد یگل کاشت گمیم کی:به به تبرریمد

 نکردم  یکار خاص-

 میدار کیجشن کوچ هیاونجا  میگه؟؟برید ییایبه سمت برج م ادهیسمت مرکز شهر پ میریم نجایاالن از ا نیبب-

 داخل برج

 چشم حتما .-

  میپس بر-

 :ینبود روبه احمد کتایچشم چرخوندم  رونیسمت ب میرفت

 خانمم کجاست . نمیمن برم بب نیبب یاحمد-

 خانم ها بهتره . انیجاها ن نجوریا الیخیب-

 گناه داره . شهیاخه دلخور م-

 همسر برادرت بوده درسته؟؟؟ دمیه؟؟؟شنیخانمت ک نیمگه ا-

 امیو ب نیبله خودشه .من برم سمت ماش-

  میمنتظر نجایباشه ما هم-

 جلوم  دیوماهان پر سویا کدفعهیکرد  جکتمینبود شماره اش رو گرفتم ر نیسمت ماش رفتم

  مییایعمو ماهم م زیادان سوپرا:دادسویا
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 ؟؟؟یدیرو ند کتایجان  سویسالم ا-

 شده؟؟؟ شیزی:نه چسویا

 یصبر نکرد برم جلو حت رونی.از باشگاه زد ب کنهیم جکتیر زنمیزنگ م-

 کجا رفته نمی:بگذار من زنگ بزنم ببسویا

 باشه -

 زد  زنگ

 ؟؟؟ییکجا ییکتایالو سالم -

-  .  ... 

 گلم؟؟؟؟ شدهیچ-

- ... 

 بخدا عمو...-

-... 

 ؟؟؟یکنیم هیگر نقدریچرا ا یدونیم یگیخوب تو که م-

 شده بود ؟ یاخه چرا؟؟؟ مگه چ شدمیم ونهید کرد؟؟؟داشتمیم هیگر یچ

-    ... 

 عمو ابانم نگرانته . کتای نیبب-

-      .. 

 جشن رو به دهن هممون زهر نکن  میبر اینکن ب هیگر نقدریا زمیعز-

-   . ... 
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 ؟؟؟ییاالن کجا-

-   .... 

  نمتیبیسمت برج اونجا م ایاوووووووووففففف ب-

-   .... 

 ؟ یچرا قطع کرد کتای. کتایالو -

 من گفت: وروبه

 قطع کرد -

 . ی:به درک دختره رواندادزدم

 :عمو .سویا

 ناراحت بشن  هیاالنه که بق میبر نیزود باش کنهیچکار که نم نیبب یتوئه ، تو بهش رو داد ریهمه اش تقص سیس-

  کتایاخه -

  سویبره به درک . زود باش ا کتای-

  میداد نکش عمو باشه بر نقدریاوفففففف ا-

 ؟؟یختی:دادش اروم باش چرا بهم رماهان

 . ستین یزیچ-

شب بود  مهین کی یزهرم شد به طور کامل ساعت حوال دمیاز جشن وعکس انداختن نفهم زیچ چیاخر شب ه تا

ت -خ-ت یرفتم سمت اتاقمون رو ریوماهان باهم رفتن خونه و من رفتم داخل عمارت ام سویسمت خونه ا میرفت

 شده بود  داریب رفهعا نییبود وخودش رو جمع کرده بود لباس هام رو عوض کردم ورفتم پا دهیخواب

  گمیم کیتبر نیعه اقا اومد-

 ومد؟؟؟یچرا خوابه ون کتایاره اومدم ممنونم -
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همه  دمیفهم نکهیافتاده تا ا یمن هم فکر کردم دور از جون واسه شما اتفاق ومدنین رونیاومدن از اتاق ب یاز وقت-

  کردنیم هیرفته اومدن گر شیخوب پ زیچ

 نگفت چرا؟؟؟-

 نه -

 شام نخورد؟؟؟-

 نه نه شام خوردن ونه ناهار .-

 اهان ممنون برو استراحت کن -

فقط مقنعه اش رو در اورده بود  ونهیچشم هاش پف کرده بود بدجور،  د هیباال نگاهش کردم از شدت گر ورفتم

شده واقعا  ونهیکرد د فشیکرده بود همه اش رو ح یبود خط خط دشیجد یبوم گوشه اتاق نقاش یچشمم خورد رو

 قطره اشک هم رو صورتش بود  کیهنوز 

 هم به دهن من  یهم به دهن خودت زهر کرد نیبب-

 بود  نیت واروم دستم رو دور گردنش انداختم خداروشکر خواب سنگ-خ-ت یرو ورفتم

 کوچولو  ونهید ریشب بخ-

 رو بستم.. وچشمم

 شم بود چشم باز کرد -و-غ-باز کردم هنوز تو ا چشم

 کتا؟؟؟ی یشد داریب-

  دیو بغضش ترک رونیب دیلم پر-غ-از ب کدفعهی

 گفته؟؟؟ یمعروف؟؟؟ک یمنا یته من؟؟؟هان اقا-خ-رو ت ییایبهت گفته ب یک-

  کتای-

 رفت سمت حمام رفتم سمت در حمام رو قفلش کرده بود  هیرو رو چشم هاش گذاشت وبا گر دستش



 مثل مجسمه

337 
 

  کتایدرو باز کن  نیا-

-   .... 

  ویدر لعنت نی:باز کن ادادزدم

رو  کتایرو داخلش قرار دادم با رژ لب  لمیتخت گذاشتم وتمام وسا یلگد زدم به در عه لعنت بهت ، چمدونم رو رو وبا

نگاه اخرم رو به اتاق کردم وزدم  مین"شهیهم یرفتم برا دید یمن رو نخواه گهی، د کتایخداحافظ "نوشته  نهیا

 از رفتنم متوجه نشد یبودن وکس واببمونم خداروشکر هنوز همه خ نجایا تونمینم گهید رونیب

------------- 

 :کتای

 :  نییزنگ زد وصل کردم واز تخت رفتم پا سویاومدنم ا رونیساعت بعد از ب مین رونیرفتم ب ومدیصداش ن یوقت

 جان؟؟؟ سویبله ا-

 ؟؟؟ییدختر چقدر کالفه ا هیچ-

 . دونمینم-

 ؟؟؟یکرد هیباز گر-

 اره -

خونه  میبر ایب ی.االن هم اگه دوسدار یدونیخودت که م یپس فردا حنا بندونمه واخر هفته هم عروس گمیم الیخیب-

 باشه  مینیرو بچ لمیام تا کمکم ته مونده وسا

اشک هام پشت سر  " شهیهم یرفتم برا دید یمن رو نخواه گهی، د کتایخداحافظ  " نهیچشمم خورد به ا کدفعهی

 نگران گرفت : سویا ختیریهم م

 کتای-

وفرود اومدم  ختمیر نیزم یدستم رو رو با زیم یرو لیوتمام وسا نهیا زیزجه تلفن از دستم رها شد ورفتم سمت م با

 ، اشک صورتم رو پر کرده بود در اتاق به شدت باز شد و عارفه اومد داخل : نیزم یرو
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 شده؟یخانم ، خانم چ-

 رونیبرو ب-

 یخانم ، ول-

 رونیگفتم برو ب-

واشک  کردمینقطه نگاه م کی، دو ساعت گذشته بود ومن کماکان به  ختمیاتاق رو بهم ر یوهمه جا ستادمیوا

 ختمیریم

 گفت : هیکنارم وحشت زده نشسته با گر سویا دمیاتاق باز شد د درب

 شده؟ شیزیعمو چ کتای،  کتای-

 رفت-

 ؟؟؟یگیم یدار ی؟چیک-

 سویترکم کرد ا-

 رو محکم بغل گرفتم و شروع کردم به زجه زدن : سویا و

 ، رفت سوی، ترکم کرد ا خواستیاون من رو نم-

 تو؟؟؟؟ یگیم یچ-

 ، اخرش تنهام گذاشت سویابان رفت ا-

 مطمئن باش رهینم ییعمو ابان جا-

 کردن من وادامه داد : دواریام یزد برا یچشم هاش نگاه کردم پلک به

االن  یوحت دینفهم یوباحال یاز جشن به اون بزرگ یچیقسم بخورم ه تونمیعموداغون بود تا اخر شب م شبید-

 . ستین ادشی

 بغض گفتم : با
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  سویصبح کنارم بود ا-

 نگاه کرد و گفت : متعجب

 . خوابهیعمو رو کاناپه م یکه گفت ؟؟؟تویگیم یدار یجد ؟؟؟تویچ-

 بود  دهیکنارم خواب شبید یاره ول-

 به دستم  زد

  کتای..عمو عاشقت شده  یییییییوا-

 نبود ادامه داد : شیب یچرند سویحرف ا نیا رونیبود چشم هام بزنه ب کینزد

 . گهیروزاست که بهت م نیهم بخدا-

  ارین گهینگو اسمش رو د-

 ؟؟؟یازش دلخور -

  یلیخ-

 ؟ میزنیحرف م یاون رفته ، ما از چ کتای الیخیب-

 قبول کنه خوادینم ی، ول کتاینگو ، عمو ابان عاشقته  ینجوریا-

 الیخیب-

  ییوفا یب یلیمن کمکم ، خ یخونه  ییای، قرار بود ب نمیبب می، پاشو بر یگیراست م-

سمت خونه ماهان ، من  میو همراهش برم ، نشست پشت رل و راه افتاد ستمیهام رو گرفت و مجبورم کرد با دست

 خوب ... یلیخ ادمهیرو خوب  نجایا

دادم خوب نشد  رونینفسم رو ب الیخیخونه واسه من وماهان باشه ب نیروز قرار بود ا هیماهان افتادم  ادیداخل  رفتم

 یرفتم خونه ول سویشب بود که همراه ا 12.ظهر هم کنارش موندم ساعت  میدیرو چ لشیوسا سویبا کمک ا گهید
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 ینرفتم حنا بندان و عروس نییشام پا یبرا یوحت اقمدلم گرفت رفتم ات یلیابان نبود ، خونه ساکت ساکت بود ، خ

  کنهیاز ابان نداشتم که کجاست وچکار م یخبر یحت دیرس سویا

------- 

 :ابان

برم واسه  خواستیدلم نم یمطلق نشستم امشب حت یکیتار یبودم شدم تو دهیخر دایکه جد یواحد اپارتمان وارد

در اون کار داشته باشه ، باز  یدخالت کتایرو انجام بدم که  یکار چیه خواستیدلم نم ی، حت سویمراسم حنا بندان ا

صفحه روشن و خاموش  یاسم ماهان رو دمیپر خوابزنگ تلفن از  یوبا صدا دمیخسته بودم خواب یلی، خ کتایهم 

 خسته وصل کردم: شدیم

 جانم ماهان؟-

 ؟یومدیسالم داداشم ، جانت سالمت ، ن-

 شرکت بودم شیدوساعت پ یکیخسته ام تا  یلیمن باش داداش ، خ الیخیامشب رو ب-

 گذره؟؟؟ی، کنار ما خوش نم یهست سویا یکه ، تو عمو شهینم یول-

 اصال حوصله ندارم یول گذرهیچرا خوش م-

 ه؟؟؟یمشکل-

 نه داداش-

 ر؟یعمارت ام میاریرو ب یپارت یگود با ییخوایم-

 دیخند زیور

 ستمیمن عمارت ن-

 گفت: متعجب

 ؟ییکجا-
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 کنمیم فیواست تعر یاش مفصله بعد از عروس هیقض-

 اومده ؟ شیپ یمشکل کتایتو و نیب-

 نبوده از اول یزیچ یعنیکه واسمون مشکل ساز باشه ،  ستین یزیما چ نینه داداشم ، ب-

 گذرهیم یتو دلت چ دونمینکن ، من م کتایکار رو با خودت و نیداداش ا-

 یدونینم چیماهان ه یدونینم-

 قدمت به چشمم ی، به هر حال منتظرتم اومد یهرجور راحت یاوک-

 ممنون-

چقدر بودن من کنارش واسش مهمه رفتم سمت حمام  نکهیا فکر کردم سویکاناپه به ا یرو دمیکرد باز دراز کش قطع

 یپارت یبعدا به ماهان و گود با گمیم کیتبر سویسمت خونه اکبر ، اول به ا رونیودوش گرفتم وزدم از خونه ب

اهلل بگه برم داخل ، رفتم داخل  ایواسش و رفتم داخل خونه به زن داداش اکبر گفتم  دمیخر یدسته گل وندمیپیم

 اومد بغلم با بغض گفت: عیمثل ماه شده بود سر سویا

 منتظرت بودم یلی، خ ییایعمو جونم ، فکر کردم نم-

 من ماه من یسویقربونت برم من ا-

 خدا نکنه عمو-

 : ختیریشد واشک م رهیچونه اش گذاشتم بهم خ ریافتاد دستم رو ز هیگر کدفعهی

 شه؟یم یچ هیکنه شب هیکه گر یس، عرو یگفتیم یکه ، خودت چ یکن هیگر دیا ِ اِ  نبا-

 الی:گودز میهم گفت با

 خنده گفت : نی، محکم بغلش گرفتم ب میدیخند و

 ؟یبهش نگاه کن ییخوایعمو نم-

 ستیاالن وقتش ن سویا-
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 هست عمو-

دختر هربار من رو  نی، ا ستادیبهش کردم قلبم ا ینگاه میجلوتر ن دیرو گرفت وکش کتایمن جدا شد ودست  واز

 دست هام گذاشت وبا لبخند گفت: یکه داشت ، دستش رو تو ییبایبا ز کردیخودش م فتهیش

که فردا  نهیدومم ا حتیونص دینکن طنتیش ادیکه ز نهیاولم ا حتیگرفته نص یپارت یماهان امشب گود با دونمیم-

 منتظرته کتایبعد از مراسم 

 گرد شده گفت: یبا چشم ها کتای

 ...یمن ک-

 وگفت: کتایصحبت  نیب دیپر

 منترته -

 گفتم: اروم

 نباشه-

 :دیغر سویا

 ییایعمو ، م-

 یول-

 سمت گوشم گفت: اروم

 یقول داد ینره چ ادتیشرط رو من بردم عمو جون -

 ... یول-

 برهیم شهیهم سوی، ا میواما ندار یول-

 کتای سویا-

 خونه ازش بپرس نیدوست داره ، اخر شب رفت کتای-
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 من ...-

 ینبود نجایاز چشم هات معلومه واال االن ا عمو یتو هم دوسش دار-

 سووویا-

 جونم عمو-

 یلجباز یلیخ-

از حد خوشحال  شیکردم به ماهان توجه کنم ب یاز اون فضا تا اخر مراسم سع رونیداد وزدم ب لشیتحو یولبخند

در خور  یمراسم با شکوه دیوماهان منتظرش بودن رس سویکه ا ی، وباالخره روز کردیبهم توجه م یبود و حساب

 سویکه رفتم قسمت زنونه با ا یموقع یتح دمیرو ند کایاز اول تا اخر مراسم  یاسمشون گرفته بودن و من حت

 میوبر رونیب ادیبگه از مراسم ب کتایکردم و گفتم به  یشب بود رو به مامان شمس مهیکنم ساعت دو ن یخداحافظ

دوست داشتم حرف هاش رو  یلی، خ میروس کشون رو همراهشون نرفتکردم وع یعذر خواه سویسمت خونه ، از ا

امشب همه  نمنیداخل نش میبه عمارت رفت میدیرس ومدیمضطرب به نظرم م یلیخ یبشنوم ، نشست کنارم ول

 کاناپه : یکرواتم رو باز کردم وانداختم رو یخدمتکار ها رو هم فرستاده بودم مرخص

 ؟ کتای شنومیم-

------- 

 :کتای

 شهیهم یگفت اگه امشب به ابان نگم چقدر واسم ارزش داره رابطه اش رو برا سویا یبودم از ابان ، ول دهیترس یلیخ

 کردم وگفتم : یدستم باز یمضطرب با انگشت ها زنهیباهام بهم م

 من..  ینام یاقا-

 ؟؟؟یزجر کشم کن ییخوای؟؟؟؟مینام یاقا یگی:حاال که عاشقت شدم بهم مدادزد

ابان عاشقم  یول خواستمیرو م نیپلک زدم من هم هم یدم؟؟؟چندباریدرست شن یشده؟؟؟؟؟چ عاشقم

 ادامه داد: نم؟یبیمن خواب نم ایشده؟؟؟؟خدا
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که  ستی، حواست ن ستیحواست ن چیوه یکنیمن رو نابودم م یدار م؟؟؟تویبا من وزندگ یکنیچکار م یدار کتای-

  یحواسم بهته هنوز عاشق اون مردک

 :دادزدم

 نفر هی یفهمینفرم ، م هیابان بس کن ، من عاشق -

 زد وکرواتش رو دستش گرفت وگفت: یخند زهر

 نفر عمرا من باشم هیاون -

 عمارت بلند گفتم: یافتاد سمت راه پله ها راه

 من عاشقت شدم یابان نام-

 وگفتم: کترینه جرات داشت برگرده وبهم نگاه کنه رفتم نزد رفتیم نییراه پله نه پا یبود رو ستادهیا شکه

 ..... نجوریابان من دوست دارم ، با بند بند وجودم ، با قلبم ، از ته دلم ، ابان توروخدا نکن باهامون ا-

 بعد  دوروز

ارت چه بد نگهبان بود جلو در عم هیاز عمارت و حاال شده بودم تنها رفتم اتاقم و مسواک زدم فقط  رونیب رفت

کرده بودم  ادداشتیتنگ شده بود شماره اش رو  نایت یدلم برا یو یت یصبحانه خوردم رفتم پا یکم نییبرگشتم پا

 دوبوق صداش اومد  ازکردم گرفتم بعد  داشیرفتم وپ شیداخل دفتر خاطراتم دوسال پ

  دییبله بفرما-

 ؟؟؟یچطور یمیسالم دوست قد-

  اوردمیسالم شما؟؟؟به جا ن-

 . کتاینم م-

 سکوت کرد وبعدش ذوق زده گفت: اولش

 هو؟؟؟ی یشد یچ زمیعز ی؟؟؟وایخودت کتای-
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 ؟؟؟یدیمگه نشن الشیخیب یجیه-

 ؟؟؟یابان نام ی.اون هم همسر اقا یاالن تو متاهل یعنی شهیباورم نم یاز رامبد ول دمیشن-

 اره .-

 دختر خوب؟؟؟ یگیم یچ-

 رو قتیحق-

 ابان همون پسر بوکسوره اس؟؟؟-

 اره خودشه .-

 ها  پهیخوشت یلیخ-

 ؟؟؟یکنیتو چکار م-

 . یبچه دار یچیه-

 بچـــــــه؟؟؟-

 ؟؟؟یزنیچرا داد م ونهیاره د-

 اخه باورم نشد -

 پسر ناز دارم اسمش کوشان هستش  هی-

 . یاهان ناز-

  نمتیبیبعدا م گهیمن برم د کنهیم هیداره گر نیبب-

 گلم  نمتیبیم-

  یس با با-و-ب -

  یبا-
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 یخصوص لیتا اون موقع رفتم سمت وسا رهیحاال چکار کنم؟؟؟من که حوصله ام م مهیون 10کردم اوف ساعت  قطع

پا خم شدم سمتش  نییعکس افتاد پا هیفدات بشم عشقم  یهاش هم ناز بوده اله یالبومش رو بچگ یابان وا

چقدر دنبالش بودم  یبودم وا هکه گمش کرد ومیارش رونیب دمید کشت نظرم رو جلب کر-خ-ت ریز یزیچ کدفعهی

روحم باز شد ساعت رو نگاه  شییییکردن اخ یهام ذوق مرگ شده بودم شروع کردم به طراح لهیهام وس ینقاش

 کردم 

بودم رو  ختهیکه بهم ر ییجاها یبود رو شستم کم یودست هام که رنگ رونیعصره زدم از اتاق ب 4اوه ساعت  اوه

 بود: سوییواسم اومد باز کردم از ا جیجمع وجور کردم مس

 خبر ؟ ؟؟؟چهیسالم گل من خوب-

 زدم : جیمس

 بووس رو اون صورت مثله ماهت ایدن هیهستم ،  یکه عال ؟منیخوب زمیسالم عز-

 زده گفت: جانیموقع زنگ زد وه همون

 کار خودمو کردم اره ؟-

 وگفتم: دمیخند

 سویاره ا-

 عمو کجاست؟ کتاااا،یتم عاااشق-

 شرکته-

 نی، انشاهلل که خوشبخت بش شمیپس من مزاحم نم-

 یقربونت بشم من ، تو هم خوشبخت بش-

 مییایسر فرصت با ماهان م-

  مییایمن وابان م زمینه عز-

 باشه عشقم منتظرتونم-



 مثل مجسمه

347 
 

 قربونت برم ، فعال -

 فعال-

پارس  یراه برگشت بودم که صدا یبود رو گرفتم تو ییداراکه از سمت  ییدر اومد رفتمو ونامه ا یموقع صدا همون

ورفتم داخل عمارت ودر رومحکم زدم  دمیدرشت شده نگاه کردم تا تونستم دو یقلبم رو از جا کند با چشم ها یسگ

 یلیکردم و خوردم خ دایپ تییسکویب هی زخونهبه خودم فوحش دادم رفتم سمت اشپ یبه هم نفسم گرفته بود کل

درست  یشام درست حساب هیاپن ؛ حاال که گذشت از ناهار بهتره  یلباس رو گذاشتم رو یاز گرسنگ دیلرزیبدنم م

واسه شام درست  یماکارون ریبخ ادشیزد  هیوابان واسم بخ دمیشد سمت انگشتم که اونشب بر دهیکنم نگاهم کش

موهام رو خشک  رونیبرگشتم ب گرفتم و یدرست کردم رفتم داخل حمام و دوش کوتاه صلهم ساالد ف یکردم کم

بودم هوا هم رو  دهیترس نقدریچرا ا دونمیگذشته بود نم یساعت میعصر بود تا  لباس هام رو بپوشم ن 7کردم ساعت 

بود پاهام رو  وشگلخ یلیعمرات سرسبز شده بود خ اطیحرص شده ح یبه بهار بود و داخل استخر پر از چوب ها

 گذاشتم وهمراهش زمزمه کردم  یورو کردم واهنگ ریرو ز یو یت یکم دمیجا رسجمع کردم داخل شکمم از کجا به ک

 برم به تهران . خوامیم

 به.. به

کردم  که در حال پخش بود ،  دایپ یو یاز ت یهند الیسر هیشدن بودم ساعت نه شد زدم  وونهیکم در حال د کم

باز شدن در  یگرفت اشک تو چشمم جمع شده بود چه بد همون موقع صدا شیپسره مرد دلم ات نکهیمثله ا یاخ

 باز شد . نبودم در سال لمیگذشت غرق ف یشونه باال انداختم کم الیخیاومد ب اطیح

  ستین یسالم کس-

 یرو کنارم گذاشت حت فشیک ومدیم نمنیکه سمت نش دمیقدم هاش رو شن یابان بود بهش محل ندادم صدا یصدا

 نکردم بهش نگاه 

 سالم کردم ها .-

 شعوریپاک کردم اشکم رو تا که نفهمه رفت ب عیسر  زدی، دختره تو سر ومغزش م ختیشدم اشکم ر رهیخ لمیف به

  ستادمیحرکت خاموشش کرد با خشم ا کیوبا  ید یسمته ال ا

 ؟؟؟؟یبهت گفت خاموش کن یک-
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  ادیغذا م یبو یشام رو اماده کن یبهتره بر-

  میندار یچیواسه ادم پررو ها ه-

 گفته؟؟؟ یک-

 رو روشن کردم  یو یزد حولش دادم کنار وباز ت یخند شیون

 جنبه  یب کنهیرو به دهن ادم زهر م الیاهان حاال شد سر-

اروم حلقه رو تنگ  دیدست هاش دور کمرم از پشت حلقه شد وبهم چسب کدفعهیپشتم بهش بود  ستادمیا وصاف

 وتنگتر کرد 

 کتا؟؟؟ی یمشب واسه من غذا درست کردا-

 گفته؟؟؟ یک-

   داستیشواهد پ-

 بکش کنار ابان حوصله ندارم -

 من یوحش یشده گربه  یکامال مشخصه اخالقت سگ-

 یبوده از صبح تاحاال حت یکدوم گور ستیواقعا در حال مرگ بودم چقدر پرروئه معلوم ن یزد برگشتم وا وقهقه

 زیها همه چ یماکارون دنیخونه شروع کردم به کش نیتو ا یکنیم کاریچ ییزنده ا ای یزنگ نزد بگه تو مرد کبارمی

بشقاب رو دستم گرفتم و  ومدیدلم ن یبره به درک ول یدیچرا واسه اون غذا کش کتای یاحمق یلیاماده بود اوف خ

 دستش گرفت بشقاب رو وگفت: زیگذاشتم سر م

 هم داره  یخوب یاهلل خوشرنگه .خوبه ، بو کیبار-

 رفتم و از خودم رو هم اوردم شروع کردم به خوردن تمام شده بود که گفت : دیخند زینگاهش کردم ر زیت

  نیبش کتای-

 شدم از بردن بشقاب ها تو اشپزخونه  منصرف
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 بگو؟؟؟زود -

 ؟؟؟یکنیمن اگه بخوام طالقت بدم چکار م-

چشم ورو حس کردم اشک تو چشمم جمع شد  یهم واسه غذا نکرد ب یتشکر خشک وخال هی یغلط ها حت چه

دادگاه  میبر گهیحاال م نیکه فکر کردم هم یومحکم حرفش رو زد جور یعاد یلیکردم صدام نلرزه خ یسع ستادمیا

 گفتم : زهیاشکم بر نکهی، بدونه ا

  شمیباشه چه خوب بهتر از دستت راحت م-

تموم ظرف ها رو  خواستیظروف رو هم اوردم ؛ دلم م هیرو با نفرت برداشتم و بردم سمت اشپزخونه بق وبشقابش

با  ختی؟ اشک هام باالخره ر یطالقم بده چ ؟؟؟؟اگهیبودم اگه راست گفته باشه چ یسر ابان ، عصب یخورد کنم تو

 خودم گفتم : 

  کنهینم نکاروینه ا-

  دیچیدست هاش دور کمرم پ ستادمیا یظرفشوئ نیتو بشقاب وگذاشتمش داخل ماش دمیرو با نفرت کش ودستمال

 سمت گوشم گفت: اروم

 . کنمینم نکارویا یخوب من رو شناخت-

  ختنیریم یاشک هام ول زدیخورده بودم وقلبم وحشتناک م جا

 غذاتم فوق العاده بود مثه خودت .-

جوابش رو بدم دلم بازهم  خواستیباهاش لج کنم دلم نم گهید خواستیشونه اش گذاشتم دلم نم یسرم رو رو اروم

 باشم کنارش باشه کنارم تا عمر داره تا عمر دارم خواستیم

 من یکوچولو ونهید دمیکه گفتم طالقت نم گه؟؟؟منید ینکن هیگر ییخواینم-

، به  رمیمیم میروز بگه جدا بش هی، اگه  کنمیرو سر جاش گذاشتم و محکم بغلش کردم ، اگه نباشه من دق م بشقاب

 گاه کردم :چشم هاش ن

 ابان -
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 جانم خانمم؟؟؟-

 گه؟؟؟ید یکرد یشوخ-

 ؟ گهید ییا ونهید-

 ابان -

 جونم خانومم؟-

 امروز؟؟؟ یکرد کاریچ-

 نازت غرق بشم یبگذار بعد ، بگذار من قشنگ تو چشم ها الیخیامروزو ب-

 رو داخل موهام فرو کرد وگفت: دستش

  کتای گمیم-

 هوم؟؟؟-

 هوم نه وبله خانمم -

  رفتیخانمم دلم قنج م گفتیم یوقت

 یکنیخانمه خونه وواسه اقات غذا درست م یشیبرن و تو هرشب م میخدمتکارها رو بفرست یموافق گمیم-

 .چطوره؟؟؟ 

 باز تابلو بکشم  خوامیبعد از اون م کنمیم یهفته رو هر شب واست اشپز کی نیباشن من ا دیبا یینه اقا-

  الیخیعهع باز گفت تابلو ب-

 نکردم  یکار هیریچند روزه واسه خ یدونیم-

 م؟؟یموضوعات نگ نیدر مورد ا یزیامشب رو چ یاصال موافق نیبب-

 باشه -
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 دیکشیموهام دست م یسمت خودش واروم رو دیرو کش من

--------- 

 :ابان

 نینتونستم تحمل کنم از ا گهید دیپریعقلم واقعا م کردیلج م یکنارم وقت کتای یگذشه بود از حضور واقع یروز چند

 شدم .  کتایکه من عاشق  دیپاپس کش شهیموضوع نم

 ابانم -

 زم؟؟؟یجانم عز-

 دوست دارم  یلیخ-

 ؟؟یماهان رو دوست ندار گهیتو که د نمیدوست دارم بب یلیمن هم عشقم من هم خ-

 دمکریاماده نم یو خونه اش رو واسه عروس رفتمیدوسش داشتم که نم ؟؟؟اگهیشد ونهید-

 جز من نباشه  یچکسیخانمم تو قلبش ه خوامیمن م یاهان ول-

 جذابم  یچشم اقا-

  کتای-

 جونم ابانم؟؟-

 وقت موهات رو کوتاه نکن باشه . چیه گمیم-

 باشه -

 ییگفتم گوش شنوا یکرده بود هرچ ادیز شیامشب ارا میبود یوخونه اکبر مهمون دیگذشت وبه جمعه رس یرو چند

 دادم  جینداشت .واسش مس

 پاک کن  شتمیارا یموهات رو بکن داخل برو کم یخانم-

  یزد سرش رو کرد داخل گوش یرو بهم  لبخند جیکرد مس باز
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  کنمیباز دخالت تو کاره من؟؟؟نم-

 نکن جلو همه پاشم  کار دستت بدم ها ی؟؟؟کاریکنینم-

  یکنینم دونمیم-

 ام گرفته بود از پررو بودنش  خنده

 ؟؟  گهیخونه د میریرجز بخون ما م یه انجیباشه خوشگلم ا-

 زدم  یواسش ابرو باال انداختم وچشمک کردیونگاهم م خوندیداشت م یووقت

  خودیزد:ب امیپ

 ؟؟؟یرقص خوب بلد دمیشن سویاز ا یباخود ، راست-

 به توچه؟؟؟-

 رو نگاه کردم دوازده شب بود  ساعت

 که به من چه؟؟؟-

 ستادمیبود که ا جمیمس نیحال خوندن اخر در

 خوب بود  یلیواسه شام ممنونم خ گهید میاکبر جان ما بر-

سر شب تاحاال که رو  یسمت خودم وتا تونستم تالف دمشیکش نینشست تو ماش یکردم وقت یهمشون خداحافظ با

 نروم بود رو در اوردم 

  یبرقص دیبا میبه من چه نه؟؟؟خونه رفت یگفت-

 نوچ .-

 نوچ؟؟؟-
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صبح بود اونروز و  10بود به ساعت نگاه کردم  دهیداشتم بمونم خونه فرداش رو وشرکت نرم کنارم اروم خواب میتصم

 میکن یکه تا اخر عمر کنار هم خوش وخرم زندگ میخوب گذشت واسمون وما هم قول داد یلیبعدش خ یروزها

  میمثله مجسمه نبود گهیدرونمون شکست و د یومجسمه ها

 عاشق  یدم هامثله ا میبود شده

 شنی، مجسمه ها عاشق م میکردیم یزندگ عاشقانه

 اخر ابان    .. جیپ    

 19/5/1395اتمام: خیتار                                                                            

  یابستونروز ت کی                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 یادم بازنده نباشه ا هیمجسمه نباشه  هیمثله  شیکس تو زندگ چیه شاهللیرمانم تموم شد ا نیشکرت که ا ایخدا

اسمون خدا  نیا ریوز یدوروز زندگ نیا یکه همه تو شاهللیبتابه ا تونیهاتون به زندگ دیکاش همتون نور ام

 خوشبخت باشن 

  شهیکاش که م یهم مثله مرگ حقه همه بود وا یکاش خوشبخت یا

 به همه کمک کن . ایتو دله همه چه خبره خدا یدونیخودت  خودت که خوب م دیام به
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، تک تکتون تو قلب من جا  انیدن یطرفدارا نیمن خاص تر یهمتونم تا اخر عمرم ، من معتقدم که طرفدارا عاشققق

 دیدار

به ادرس  میو کانال شخص نستاگرامیا جیبا من پ یارتباط یتون هستم راه هاگلم منتظر کامنت ونقطه نظرات یعشقا

@v_rahimi1 میوما هممنون خدا را دار میکنار هم هست میگذاریهست منتظرتونم ، چالش م ... 

 

 V.rahimi1در پناه حق .                      

  

 

 

 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 
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