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 رمی تا آروم بگایب
 یمی ابراھمایش: قلمبھ
 

https://telegram.me/Cafeetakroman 
 

 ️❤مقدمہ️❤
  حس نابہہی قلبم اضطرابہ تو نگام توے

  دل چہ بے حسابہار نمی بدونے نازناش
  مجازےاےی توے دننجای و تنھا شدم ات

 ازےی بدونے جز محبت ندارم بہ تو ناش
 روے ھم تلمبار رار،ھمہ حرفام شده تگہید

 نباری من بگم بمونم اری بگو برو بمخب
  عشق فرارےہی بشے ہ دلت اومد چجورے

  ما قرارےنی بوده بہ باشہ ادتی نینازن
  تنھام بزارے؟رمی نگفتہ بودم مے ممگہ
  بہ خودت خبر ندارے؟می از احساے قلبمگہ

  عشق تو درمون دردمرمی تا آروم بگایب
  من تا دوباره دورت بگردمنی نازنایب
 
  ھا؟پاشو مامانشھی مرتی دخترم بلند شو دارایت-

 . باز بھ مامان نگاه کردممھی نی و با چشمانیی پادمی از سرم کشپتورو
  مامان ساعت چنده؟ریسالم صبح بخ-
 اووووف.  ساعت دھھزمی عزریصبح بخ-
 دمی شب نخوابی کرددارمی ساعت زود تر بمیمامان ن-
چشامو دوباره بستم و . شمی مداریچرا االن ب-؟ی صبحونھ بخوریخایھ تو نمدختر مگ-

 از جام بلند شدمو دستو ی کھ مامان رفت با کرختدمی بستھ شدن در فھمیاز صدا
 صبح دموی گونھ بابامو بوسشھیمثل ھم. نیی اتاقم شستمو رفتم پاسیصورتمو تو سرو

  گفتمریبخ
  من برسونمت؟یخوای دخترم مارایت-
  شما زحمت نکشرمینھ بابا جون خودم م-
 رفتم اتاقم تا آماده شم عی صبحونمو خوردم سرنکھیبعد ا. یباشھ دخترم ھرجورراحت-
 شدن چشمام دهی باعث کشنکاری بستم ایموھامو از باال محکم دم اسب.  شده بودرمید
 ی قھوه ای دختر با موھاھی: نگاه کردمنھیی خمار بھ خودم تو آنیاسمی بھ قول ای شدیم

 ی دوست داشتم ابروھای نکرده بودم اما من مشکون بود و رنگشیروشن کھ خداداد
 ی بود و توش رگھ ھای آسمونی کھ ابمییای دری آبی رنگ موھام و چشمادهیکلفت کش
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 از ادیز.  رو فرم بود درکل خوشگل بودمکلمی بود الغر اندام بودمو اما ھرهی تیآب
 نموی ماشچییو سدمی کردم لباس پوشمی مالشی آراھی عی شد سررمی کردم دفیخودم تعر

 ی شدمو رفتم بھ سومی خوشگل مشکشی شستی سوار دونگیبرداشتمو رفتم پارک
 .دانشگاه

 تو فکر بودم کھ طرح دمی خونھ دونیکسی کلی عالنیزای فروشگاه بزرگ با دھی راه تو
 ی جانوی دانشگاه ماشدمی رسیوقت.  شده بودیمی قدگھیاتاقمو بھ کل عوض کنم چون د

  کھ برام مثل خواھر بود رفتممیمی دوست صمنیاسمی پارک کردمو بھ طرف یشگیھم
 ؟ی خوبارایبھ سالم ت-
  چھ خبرا؟ی جون خوبیاسیسالم -
 خوشگل بودم: گفتمدموی خانوم خندیخوشگل کرد. یسالمت-
  شدری کالس دمی بر؟بدوی شدفتھیباز تو خودش-
 
 
 

 ھمون رو کردم بھ ی بخرم برای چند دست لباس راحتدی برم خرخواستمی کالس مبعد
 : گفتمنیاسمی

 د؟ی خرمی بریاسی_
 ؟ی بخریخای میباز چ_
  دونمی نمیلباس راحت_
 رسوندم خونھ خودمم با ویاسی بازارو شخم زدم یاسیبعد دو ساعت کھ با . میباشھ بر_

 .. رفتم خونھیخستگ
 ️❤ارادیک️❤
 :از جام بلند شدمو گفتم.  ھمون آقا کھ زنگ زده بودندی داری مشتری دالوریآقا_
 رفتم صدامو کردنی ھا نگاه منتی خانوم کھ داشتن بھ کابھی آقا و ھیبھ طرف . اومدم_

 :صاف کردمو گفتم
  ازم ساختس؟ی چھ کمکنیسالم خوش اومد_
 می آشپزخونھ ھستی برادی و سفاهی سسی سروھیسالم ممنون ما دنبال _
 عرق یبا کالفگ.  تازه از فرانسھ اومدهدمونی جدی مدالنیی طبقھ پادییبلھ بفرما_
 جواب بدم دستمو بھ طرف ی کردم با آرامش بھ مشتری پاک کردم و سعمویشونیپ

 : آشمزخونھ بود دراز کردمو گفتمی ھاسی کھ سرویقسمت
 دهی شده ھست امروز دستمون رسنیی اصل تزعی ھانی با نگدی و سفاهی سسی سرونیا_

 ور اون ور نی با دقت بھ ایآقا و خانوم کم.  بازم ھستنیال ضد آبھ اگھ پسند  نکردکام
 :نگا کردن کھ مرده گفت

 : زدمو گفتمی لبخندمچھین. میخوای منوی ھمھیعال_
 .کننی خونھ نصب مفرستنی گارگرا منیمبارک باشھ ادرستونو بگ_
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 پرت کردمو بھ سام زمی خودمو رو مبل طرف می حالی با بی راه انداختن مشتربعد
 :گفتم

 سام با قھیچشامو بستم بعد چند دق.  پختم از گرمااری بموی شربت آبلھیسام بپر برام _
 : بلند اومد سمتم و گفتیقدم ھا

 : گفتمدموی شده حالت بده؟ شربتو گرفتم ھمشو سر کشیچ_
فت و  ازم گروانویل. ی نقد کنی نره برادتی چک یراست.  گرما زده شدمکمینھ خوبم _

 :گفت
 برداشتم تا بھ موی بعد کھ حالم بھتر شد گوشکمی. برمی مرونی برمی بعد مکمیباشھ _

 ...مامان زنگ بزنم
 ️❤ارایت️❤
 اد؟ی میمامان بابا ک_
 رفتمو خجالی گفتم بعد بھ طرف یباشھ ا.  ساالد درست کنکمی ای بشھی مداشیاالنا پ_

 گذاشتم  بھ طرفش رفتم زی بود کھ بابام اومد ساالدو رو مقھیده دق. مواد الزمو برداشتم
 . وبا محبت بغلش کردم عاشق بابام بودم

.  دختر بابای گفت سالمت باشدوی با محبت بوسمویشونیبابا پ.  گلمی بابایخستھ نباش_
 گذاشتم با شکالت بردم یی چاھی تو سالن نشستھ بودن نای بابا امی شام خوردنکھیبعد ا

 :شستم سمت راست بابا و گفتم نششونیپ
   دکور اتاقمو کال عوض کنمخامی میی جاھی می روز برھی نیبابا وقت دار_
  دخترم؟یخای میچھ مدل_
  گفتنی ام آفرقھی زدو بھ سلیمامان لبخند.  با طرح رز قرمزدیسف_
 میریگی ممیری می ھر وقت خواستنیباشھ دخترم خودت برو بب_
 باشھ بابا ممنون_
 
 
 
 ؟ی ندارین با من کارماما_
 بودم دهی کھ دی رفتم سمت اون فروشگاھنینشتستم تو ماش. نھ دخترم برو بھ سالمت_

.  مناسب پارک کردم بھ طرف فروشگاه رفتمو داخلش شدم ی جانوی ماشنکھیبعد ا
  بلد شددنمی با دی ھم قشنگ تر بود پسررونیداخلش از ب

 : زدمو گفتمی لبخندن؟ی بفرمانی خوش اومدیلیسالم خانوم خ_
 باشھ با دی کھ سفنی کامل اتاقو دارونیکسی بدونم شما کلخواستمی منیسالم خستھ نباش_

 :  با لبخند گفتی رفت بعد وارسیطرح رز قرمز؟پسر بھ طرف دفتر بزرگ
 فردا دیتونی امشب قراره برامون بفرستن موی طرحنیبلھ اتفاقا از شانستون ھمج_

 :دمو گفتم خوشحال شن؟یاری بفیتشر
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 تکون داد و از داخل کشو ی سرنی از کارتا تونو لطف کنیکی شھیحتما فقط اگھ م_
 پسره با تعجب دمی کھ درمی دست راستمو دراز کردم تا کارتو بگدی بھ طرفم کشیکارت

 دستم نگا ی روی داره بھ خالکوبدمی رد نگاھشو گرفتم دی وقتکنھیداره بھ دستم نگاه م
 دونمی نمکردوی چرا با تعجب نگاه میول.  بود نییو دستم طرح تاج کی اخھ روکنھیم

 خونھ خالم اومده بود دمی رسی بھ طرف خونھ رفتم وقترونویبعد تشکر از مغازه زدم ب
 ی برای باز چھ خوابدونھی خدا مکننی دارن با ھم پچ پج می ھدمی دیبعد احوال مرس
 کی کمکش کنم اامان صدام کرد ت بعد عوض کردن لباسام مدنی دییکدوم بنده خدا

 : کمرم داغون شد اخرش گفتممیساعت با ھم مبالرو جابجا کرد
 : نگام کردو با تتھ پتھ گفتیجی با گاد؟مامانی قراره بیمامان چھ خبره کس_
  اد؟ی بدی بایکس.. مگھ ک ...نھ_
 نشست دی کشیقیمامان نفس عم.  بسھ گھی دکنھی درد مینجورینھ خب اخھ کمرتون ا_

 .رو مبل
 اونم گفت کھ سرش تو شرکت خلوتھ و می بابا اومد بھش گفتم کھ فردا برنکھی ابعد

 شدم دستو صورتمو شستم رفتم سمد داریصبح زود کھ از خواب ب. ادی باھام بتونھیم
 ی با مانتو مشکی تنگ سرمھ انی شلوار جھیکمد لباسام و شروع بھ لباس گشتن کردم 

 ھی بودو سر کردم بعد دهی برام خریاسی کھ ل خوشگی شال آبھی و اخرش یبا طرح اب
 گفتم ری با بابا مامان صبح بخنکھیبعد ا.  رفتم تا صبحونھ بخورمنیی پامی مالشیآرا

 .می با مامان با بابا راه افتادی خوردم بعد خدافظی صبحونھ مختصرھینشستم و 
 یبی احساس عجی چرا ولدونمی کرد نمدنی قلبم ناخوداگاه شروع بھ کوبمیدی کھ رسیوقت

 دنی کھ با دی پسرھی دنی سرمو بلند کردم و با دمی کھ از در مغازه وارد شدیداشتم وقت
 مانع یی آشنای کنم کھ صدازشی کامل آنالخواستمی تر شد مدیما بلند شد کوبش قلبم شد

 :شد
 : بعد بھ اون پسر رو کردو گفتنی خوش اومدیلیسالم خ_
پسره از جاش بلند شد با بابا .  ھستن کھ بھت گفتمی ھمون خانومشونی جان اارادیک_

 ھی نمشی تونستم ببکی شد تازه از تزدرهیدست دادو خوش آمد گفت و دوباره بھ من خ
 پر پشت ی مشکی خوشگل با موھای فوق العاده مشکی با چشم ابرویکلیپسر قد بلند ھ
 با تکون دست بابام دو متر  اش بودم کھرهی خد بود انقختھی صورتش ریکھ نصفش رو

 : باالدمیپر
  دخترم حواست کجاست؟ارایت_
  ن؟ی گفتی بابا چدیبخش..ب_
 ھی با دمی نگاه کردم کھ دارادی ھمون کایدوباره بھ پسره . نیی طبقھ پامی گفتن برشونیا_

 انداختمو با بابا بھ نییبا خجالت سرمو پا. کنھیلبخند جذاب و مھربون داره نگاھم م
 می رفتنییطرف پا
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 بود چشم خواستمی کھ میسی ھمون سروقای کھ دقدمی رو دی قسمتھی نیی پامیدی رسیوقت
 : زدمو آروم بھ بابا گفتمی لبخندکی رز شی براق افتاد با گالدوی تخت سفھیبھ 
 : با لبخند گفتھی چھ خوشگلھ،بابا رد نگاھمو گرفت بعد چند ثاننیبابا اونجا رو بب_
  حرف ندارهقتی دخترم سلنیآفر_

 خورده ھی بود من سی دادن درباره جنس سروحی مشغول توضارادی کی کنارپسره
 روم بود دستمو با استرس ارادی کرهی زده بود چون نگاه خخیاسترس داشتم و دستام 

 دمی سرمو باال بردم دیباال بردم کھ مثال خودمو مشغول درس کردن شالم باشم وقت
 ی چیعنینگا کرد تعجب کردم   بھ دست خودشعیمات شده روس دستم و بعد سر

 ی جفت خالکوبارمی دستش کم مونده بود شاخ دربدنی شد و با دکمی نزدینکار؟کمیا
عجب .  بودنگی تفاوت کھ مال اون نشانھ تاج کنیدست منو رو دستش داشت اما با ا

 زمزمھ کرد کھ متوجھ نشدم یزی لب چری زد و زینیریند ش لبخدی دجموی نگاه گیوقت
 : بھم کردو گفتیبرگردوندم و بھ بابا نگاه کردم بابا نگاھ  روموعیسر

 ؟یدی پسندنویدخترم ھم_
 بلھ بابا_
 : زدو گفتی لبخندارادیک
  نیریگی ملی ساعت تحومی تا ننیمبارک باشھ آدرس بد_

 .*******می بھ خونھ رفتالی حساب کردنو بار زدن وسابعد
 ی خوشگل شده بودم دستیلی خکردمی بھ خودم نگاه منھیی تو آگشتموی ناز دور خودم مبا

 کوچولو رز ی و پر از گل ھاشدی مدهی کشنی بلندم کردم کھ دنبالش تا زمدیبھ لباس سف
جرعت !! مرد من.  شدقی بھ قلبم تزری آرامشھی کھ در اتاق باز شد نی بود ھمدیسف

 :دمی شننشوی بم و دلنشی پر بودم کھ صداجانیھ شتن بھ طرفشو نداشتم ازبرگ
 ؟ی برگردیخوای نمزمیعز_

 شدی مکی داشت بھم نزدنشیری اونم با لبخند شکردمی و با عشق بھش نگاه مبرگشتم
 گھی دیکی رفت و نی زدم بدنم خشک شد صورت قشنگش از بخی دفعھ ھیاما .. اما
 اون چرا؟؟ چرا اون شد؟؟؟...  من اونیخدا..!!!شد
 با ترس بھ اتاق نگاه کردم ھمھ تنم عرق کرده بود در اتاق دموی بلند از خواب پرغی جبا

  امد توعیباز شدو مامان سر
 ؟یدی شده دختر قشنگم خواب دیچ_

 : حرف بزنم با لکنت گفتمتونستمی بند اومده بود نمزبونم
  ن..ما..ا..م_
 :ادو گفت آب بھم دوانی لھی

 . موند تا دوباره خوابم بردشمی پکمی یدیتموم شد گلم کابوس د_
 کی بلند شدم دستو صورتمو شستم و شروع بھ اماده شدن کردم ھنوز ی حالی با بصبح

 اخمام تو ھم ی بود حسابی چھ خوابگھی دنی ایلعنت. ساعت تا شروع کالسم وقت داشتم
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 ری بھ راه افتادم داشتم مسیربودو اعصابم خورد بعد خوردن صبحونھ مختص
 چرا اما دلم خواست دونمی فروشگاه نممت رفتم سدمیچی دفعھ پھی کھ رفتمیدانشگاھو م
 کھ بالخره کردمیجلوش نگھ داشتمو مثل دزدا داشتم تورو نگاه م.  ھایکیبرم اون نزد

 یلی بود و خدهی پوشی شلوار مشکھی خوشگل با ی لجنرھنی پھی تو فکر بود دمشید
 زد خی تنم. دی سرشو باال اوردو منو دھوی اش بودم کھ رهی چقد خدونمی نمومدیبھش م

 .... گازشو گرفتمو الفرارعیدستپاچھ شدمو سر
 بھ عقب نگاه کردمو با نھیی از آدمیکشی میی النای داشتم از ماشعی کھ سرینجوریھم

 ! خودشھی وادمی دقت کھ کردم دادی داره دنبالم می بنز مشکھی دمی دیناباور
 فکر کنھ بھش کنھ؟نکنھی می خودش چھ فکرشی کردم حاال پکاریمن چ!!!!!یلعنت_

 بھش گھید. خودمو لعنت کردم مویشونی زدم رو پیکی احتمال نیبا ا. چراغ سبز دادم
 برگشتم و ی دانشگاه شدم وقتاطی وارد حعی کردم نسلط باشم و سرینگاه نکردمو سع

 استرس داشتم بعد اون خواب یلی خی ولد راحت شالمیخ دادمو رونی نفسمو بدمشیند
 تموم شد تو فکر ی کدمی تو کالس اصال حواسم بھ استاد نبود اصال نفھمدمیھم بدتر ترس

 : ھوا و با درد گفتمدموی پھلوم سوراخ شد پرھویبودم کھ 
  ؟یکنی مکاری چوونھی دیآااا_

 : کردم کھ گفتی اخمکنھی باز نگاھم مشی داره با ندمی کھ دنیاسمی سمت برگشتم
  شده؟یزیچتھ اصال حواست بھ کالس نبود چ_

 : بدونھ با ترس گفتمیزی فعال چیاسی خواستمی نمدمیترس
اوووف خدانکنھ . دمی خوابری دکردمی نگاه ملمی بشھ شب داشتم فدی بایزینھ مگھ چ_

 نداشتم وی کالس بعدحوصلھ.  گفتی با شک نگاھم کردو آھانزهی تیلیباور کنھ اخھ خ
 کھ دمیترسی رو نداشتم مرونی برم بنکھی جرعت ااطیسردردو بھونھ کردمو رفتم ح

 فرار ی کھ اگھ گفت چرا اومددمیترسی منی از اطاونجا باشھ نکھ از خودش بترسم نھ فق
 درآوردمو بھ طرف نگی از پارکنوی کردم خونسرد باشم ماشی بگم؟؟سعی چیکرد

 پشت سر ھم شروع بھ نی ماشھی شم ی اصلابونی کھ خواستم وارد خنی رفتم ھمابونیخ
ھ ی شدن ساکی نزددنی زدم رو ترمز با ددموی کنار کشعی سردمویبوق زدن کرد ترس

خودش بود مطنعنم کھ رنگم گج شده !!!! منی وادمی کشنیی رو پاشھی شنی بھ ماشیا
 : دار بود گفتی کھ معنیبود با لبخند جذاب

 ن؟یابان خوب ھستسالم خانوم ت_
 :آب دھنمو قورت دادمو گفتم 

 ؟ی دالوری آقانیسالم ممنون شما خوب_
 رم؟ی چند لحظھ وقتتونو بگشھیممنون م_
  برمعی سردی من عجلھ دارم بادیببخش_
 نم؟ی بشنی تو ماششھی فقط چند لحظھ مکنمیخواھش م_

 :  سرمو تکون دادمو گفتمناچار
  دییبفرما_



 8 

 پر نوی ماشی عطرش تموم فضای رد شدو و با آرامش سوار شد بونی ماشی جلواز
  بود عطرشو بھاتوری تلخو سرد فکر کنم گلودی بوھیکرد 

 
 
 
 رهی خنکھی بود مخصوصا ای انداختم سکوت مزخرفنیی ھام فرستادمو سرمو پاھیر

 : گفتمی اخرش با کالفگکردینگاھم م
 : لبخند گفتمچھی  نھی  شدو بارهی تو چشام خد؟یی امرتونو بفرماشھیم_

 اومده بود کھ بھ فروشگاه شی پی بگم امروز صبح مشکلخواستمی مدیببخش..بلھ..بلھ
با ! ن؟ی ھاتونو پسند نکردسی سرودی گفتم شانی رفتدمی ؟چون تا شمارو دنیاومده بود
 : گفتمیخونسرد

 برا کردمی در نگاه می داشتم بھ نوشتھ ھاکردمینھ جسارت نباشھ من بھ شما نگاه نم_
 . زی مسیسرو

 !!!ی عجب دروغ شاخ داریوا
 : گفتی با لحن خودتدویخند

 نیاری بفی تشرنیمغازه خودتونھ ھر وقت خواست.  نطوریاھان باشھ کھ ا_
 حتما_
 ریروز بخ_
 نیھمچن_
 
 
 

 ️❤ارادیک️❤
 مطمعن بودم کھ داره دروغ کردمی نگاه مشی خالی رفت ھنوز داشتم بھ جاارای تیوقت

 پوووف حالم گفتی کاش راستشو می اونجا ولادی بیچیکان نداره بھ خاطر ھ امگھیم
 بھ طرفم اومدو عی سردنمی شدمو بھ طرف مغازه رفتم سام بادنیگرفتھ شد سوار ماش

 :گفت
 ؟ی رفتھوی چرا ارادی شده کیزیچ_

 : رو مبل پرت کردمو گفتمخودمو
 ارایرفتم دنبال ت_

 کنھی داره نگاھم مدمی بھ طرفش برگشتم ددمی کھ دسکوتشو
 ؟یکنی نگام مینجوری چرا اھیچ_
  دنبالش؟ی رفتی چیتو برا_

 نشست شمی ھمون خالصھ وار بھش گفتم اومد پی بدم بھش براحی نداشتم توضحوصلھ
 :و گف
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 خب؟_
  خب؟یچ_

 ی جواب نبودنی منتظر اوی کھ کالفھ اخونمی اون راه نزن از چشات دارم مخودتو
 : ھمون با صداقت بھش گفتمی بود برامیمی دوست صمسام

 ی چشاشی از پی فکرم لحظھ ادمشی کھ دروزی چم شده از ددونمیسام راستش نم_
 یادی زی دخترایشناسی دارم خودت کھ منو می چھ حسدونمی نمشھی جدا نمشیایدر

 .. نظرمو جلب نکرده امایدورم بودن اما کس
  اره؟کنھی خانوم انگار داره جلب مارایاما ت_
 *******راستش اره_
 ️❤ارایت️❤
 وآماده حس دهی خونھ مثل دستھ گل شده بود و مامان ھم لباس پوشدمی خونھ رسیوقت

 و بھ مذاق من خوش نبود با فتھی بیی اتفاقاھی چرا انگار قرار بود دونمی نداشتم نمیخوب
 ستی نبھی خالھ کھ غرادی ھم قراده بگھی دی خالھ کسریمامان مگھ غ_: تعجب گفتم

 ) خانوم دوست خالم بودفھیشر(ادی خانوم ھم با دخترش بفھیچرا دخترم قراره شر_
 ان؟ی می چیاونا برا_
  ن؟یای بگم نتونمی مگھی مھمونن دھی چھ حرفنیوا دخترم ا_

  نگفتمیزی قانع کردمو چخودمو
   رو کھ تو اتاقت گذاشتمو بپوشی لباسیراست_
 چشم_
 با ی مجلسدی سارافن سفھی.  لباس بھ طرف تختم رفتمدنی طرف اتاقم رفتم و با دبھ

 پاشھ سھ سانت لباسامو با ی تا مچ پام با صنداالدی ساپورت سفھی سھ ربع با ینایآست
 نیی عطر زدمو  پاکمی کنم شی نبود اراازی کھ سرجاش بود نشممیاونا عوض کردم آرا

 :نگاھم کردو گفت نی با تحسدنمیرفتم مامان با د
 زمی عزیل شد خوشگیلیخ_

 : گفتمدموی بوسگونشو
   مامان جانیمرس_
 رفتمو فونی بلند شدو بھ طرف آفونی آی صدانمی رفتم تا خواستم بشییرای طرف پزبھ

 درو باز کردم
 
 
 

 صورت می خانوم ودخترش اوندن تو منو مامان بھ استقبالشون رفتفھی بھ ھمراه شرخالم
 : گفتمدمویخالمو بوس

  نیسالم خالھ جون خوش اومد_
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.  سالم کردمی معمولیلی خکردی نگاھم مدارانھی خانوم کھ داشت خرفھی کردم بھ شررو
 یی کردم منم رفتم آشپزخونھ تا چایی راھنماییرای مامان اونارو بھ پزیبعد احوال پرس

 دونمی ھا رو بھشون تعارف کردم نمیی اومدم و چاییرای ھا بھ پذیی جاختنی بعد رارمیب
 زده بود خی نوک انگشتام فتادی میی اتفاقاھی داشت ار نداشتم انگیچرا حس خوب

 خانوم فھی شرکردی بدتر اعصابمو خورد منیمخصوصا کھ نگاه دخترش روم بودو ا
 : گفتی داریرو کرد بھم با لبخند معن

 زم؟یچند سالتھ عز_
 : زدمو گفتمی مسخره البخند

_٢١ 
 ماشا ادمھی ھات ی من فقط بچگی شدیماشا بزنم بھ تختھ دختر خانوم و خوشگل_

 کرد و باعث شد با ی حرف مامان سرفھ مصلحتنیبا ا!!  دهیاالن وقت ازدواجت رس
 کھ زدی مامان التماس می رومو بھش برگردونمو بھش نگاه کنم تو چشاتیعصبان

 خانوم فھی کھ شردمی دی چشمری اما زداختم اننییسرمو پا.  نگمیزیآرامشمو حفظ کنم چ
 : کرد اونم با عشوه بلند شدو گفتیبھ دخترش اشاره ا

  اتاقت بحث خانوما زنونسمی بریای جان مارایت_
 : زدمو گفتمی زور لبخندبھ
 حتما_

 : زدو گفتی لبخنددنشی کردم با دیی شدمو اونو بھ اتاقم راھنمابلند
 نی آفری اقھیواو عجب سل_
   راحت باشنی بشممنون_

 : رو تختم منم نشستم کھ گفتنشست
 ؟یگی ازت بپرسم راستشو میزی اگھ چارایت_
 اره چطور؟_
 ھ؟ینظرت درمورد داداشم چ_
 ر؟یآقا ام_
 ھ؟یاره نظرت چ_
  درباره داداشتون داشتھ باشم؟تونمی می اما من چھ نظردیببخش_
 !!شھ؟یوا مگھ م_
 : کردمو گفتمی خنده اتی عصبانبا
  بودم ازشوندهی ندی من تا حاال بدنی پسر خوبشونیچرا نشھ؟ خب ا_
 : گفتدوی حرفم با ذوق خندنی ابا
 بھت بگم داداشم بھت عالقھ مند شده و منو مامانم امروز یزی چھیخب پس حلھ بزار _

 ایخدا.  حرفو گفتو با لبخند بھم نگاه کردنیا.  خونتونمی ازت اومدی خواستگاریبرا
 رو اعصابم ی کنترلچی ھدی لحظھ حس کردم خون بھ مغزم نرسھی گفت؟؟؟ی چنیا.... 

 : گفتمادینداشتم بلند شدمو با فر
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 ؟؟یییی ھاااان بھ چھ حقی چھ حق؟؟؟؟؟؟؟بھیچ_
   کنھی از خداتم باشھ داداشم ازت خواستگاریزنی چرا داد موونھی دیوا_
 ی گوشش براخوابونمی میکی حتما نجای ھم اگھ بمونم اگھی دھی اگھ چند ثاندونستمیم

  گفتمتی رفتم و با عصباننای مامان اشی از اتاق خارج شدمو پنیھم
  آشپزخونھ؟یای لحظھ بھی شھیمامان م_

  شم با ترس بلند شدو بھ ھمراھم بھ آشپزخونھ اومدینجوری ازدی چون حدس ممامان
  ؟؟؟ی ھان چھ خواستگاری خواستگارھ؟چھی چای مسخره بازنیمامان ا_

 دهی فای کرد آرومم کنھ ولی گذاشتو سعسی با التماس دستشو رو لبش بھ نشونھ ھنماما
 نداشت

 کردن منم چون پسرشو ی اونا تورو از من خواستگارشنونی آروم باش مزمی عزارایت_
 نتتی تا ببانی قبول کردم بشناختمیم
 خودم ی واقعا برانی نظرمو بپرسنیتونستی برگ چغندرم نمنجای منم ای راحتنیبھ ھم_

  ندارمیمتاسفم کھ براتون ارزش
 
 
 
 رفتم اتاقمو کردنی توجھ بھ مھمونا کھ داشتن نگاھم می زدمو برونی آشپزخونھ باز

 من ارزش قاعل ی کھ برایی من نبود جای جاگھی دنجای ارونی اماده شدم تا برم بعیسر
 نیی برداشتمو رفتم پاچمویی سوعیسر. سی من نینشن جا

  ؟؟؟یریدخترم کجا م_
  رفتمدموی بلند گفتم جھنم و درو کوبدمیپوشی کھ داشتم کفشامو می حالدر

 کردن ھی بلند شروع بھ گری درآوردمو گازشو گرفتمو رفتم با صدانگی از پارکنویماش
 ازم خالص خواستنی مگھ چند سالم بود کھ مکردمیکردم احساس اضافھ بودن م

 نای اارادی کھ کیابونی سمت خدمیچی ناخوداگاه پرمی دارم کجا مدمیفھمیبشن؟؟؟ اصال نم
 زده بودم ختمیری اشک مدمویوشی میی النای ماشز باال بودو داشتم ایلیبودن سرعتم خ

 داره برام بوق نی ماشھی دمی شد سرمو کھ باال آوردم دی چدمی نفھمھوی اخر میبھ س
 چند عی سرنیو ماش کنترل کنم فرمونو چرخوندمنوی دستپاچھ شدم  نتونستم ماشزنھیم

 ی چدمیھم نفگھید..... برق و بمب ری و محکم خورد بھ تدویبار دور خودش چرخ
 !!!!!!!!شد
 
 
 

 ️❤ارادیک️❤
 اما اصال کردمی نقد شده نگاه می نشستھ بودمو داشتم بھ حساب  چک ھازی مپشت

 شده ی حالم مثل وقتقای،دقی دلشوره داشتمو احساس بدیحواسم سرجاش نبود بدجور
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 بود چقدر سختھ پدرتو ی سختیچھ روزا. بود کھ مامان خبر فوت بابا رو بھم داد
از اون خواھر و بردارتو بھ تو   بدتروی از دست بدتوی دوست دوران بچگتویحام

 آروم شم  کمی دی بھ کلم بخوره شای بادھی رونی برم  بشھی نمینجوریپووووف ا. بسپره
 ھولناک تصادف بلند شدو از ی صداھی!!!! بمبھوی کھ خواستم از جام بلند شم نیھم

 من بھ کردی ھا سام بھ من نگاه مجی مثل گشنومی قلبمو نمیترس احساس کردم صدا
 دارم اون سمت ی خداااا چرا حس بدابونی خدمی بھ خودم اومدمو دوھی بعد چند ثانناو
 بھ طور ینی ماشھی جمع شده بود و یادی زتی برق جمعری کنار چراغ تقای دقابونیخ

 کردمی و بار ھر قدم احساس منی سمت ماشدمی برق خورده بود دوری بھ تیوحشناک
 .....نکھ...!!!!نی ماشنی ااااایخدا. شھیضربان قلبم داره کند م

 اری اختی بشی صورت خوندنی کنار زدمو بھ سمت در راننده رفتم و با دعی سرتویجمع
 داد زدم

 !!!! اررررراااایت_
 سام شدی باز نمنی کردم در ماشی ھر چقدر سعختویکام رو صورتم ر اشناخوداگاه

 : گفتدویبازومو گرفت و عقب کش
  رسھی آمبوالنس داره مشھی نمیزیداداش آروم باش چ_

 ری آژی رو ھم از دست بدم نداشتم با صداارای تنکھی آروم باشم تحمل اتونستمی نماصال
 دمیآمبوالنس بازومو از دست سام درآوردمو بھ طرف آمبوالنس دو

 شھی در باز نمنیتورو خدا نجاتش بد_
 کننی مدای آقا نجات پنی باشآروم
.  برانکارد خوابوندن گذاشتن تو آمبوالنسی رواراروی باز کردن تنوی در ماشنکھی ابعد

 و دنبالشون رفتم دمی دومنی بھ طرف ماشعیبھ سام گفتم حواسش بھ فروشگاه باشھ و سر
 شدمو بھ دنبال ادهی پدی رسمارستانی بنی ترکی آمبوالنس بھ نزدنکھی ربع اھیبعد . 

 : لب گفتمری رو دستم گرفتمو زارای تی خونیا رفتم دستارایبرانکارد ت
  یتونی تو مارای تاریطاقت ب_

 ستھی کھ زد کم مونده بود قلبم وای دکتر با حرفنھی معابعد
 ن؟ی دارماری با بیآقا شما چھ نسبت_

 : کردم آروم باشم با تتھ پتھ گفتمی سعبم؟؟ی بگم؟بگم غری االن چایخدا
 مزدشم چطور؟..من نا..من_
 دی لختھ خون شده باجادی باعث انی ماششھی با برخورد وحشناک با ششونیسر ا_

 .می بھ اتاق عمل ببرماروی تا بنی امضا کنعی نامھ رو سرتیرضا
 امکان نداره نی اای گشاد شده بھ دکتر نگاه کردم خدای رو دھنم گذاشتمو با چشاودستم

 ؟؟!!! کنمکاریحاال چ
  در خطرهماری جون بنی امضا کنعیآقا لطفا سر_
 اراروی تفی کھ کرشی نامھ رو امضا کردم و بھ طرف پذتی لرزون رضای دستابا

 ی االن چجورایخدا.  کردمدای پشوی گشتن بالخره گوشیبھشون داده بودن گرفتم بعد کم
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 بگم پس با گشتن شماره ھا تونمیبھ خانوادش بگم تا نگران نشن؟؟بھ مامانش کھ نم
 با ومدیبا ھر بوق انگار جونم داشت در م  کردمو زنگ زدمدای تابانو پیشماره آقا

 : الو گفتن آب دھنمو قورت دادمو گفتمیصدا
  تابان؟یالو آقا_
 کنھ؟ی مکاریتر من دست شما چ دخی گوشد؟شماییبفرما_
 نی خواب گرفتسی کھ سروی ھستم ھمونی تابان من دالوریآقا_
  کجاست؟ارای افتاده تی پسرم اتفاقیآھان بلھ خوب_
 داشتن البتھ نگران ی تصادفھی فروشگاه ما ی بگم خانوم تابان طرفایچجور..راستش_

 میمارستانی ما االن بنینباش
 یادف شده چھ تصی دخترم چ؟؟؟؟یچ_
 االن اتاق عملن لطفا بھ ستی نی خاصزی چی دالوری آقانیآروم باش_
 نیاری بفیتشر(..)مارستانیب

  ممنون پسرمرسونمی خودمو معیباشھ سر_
 تموم ی کھ عمل بھ خوبکردمی دعا مرفتموی اتاق عمل رژه می ساعت داشتم جلومین

 با ارای مادر تانی تابان با ظاھر آشفتھ بھ طرفم می خانوم و آقادمی از دور دھوی. بشھ
 : گفتھی با گردمید
 در آروم کردنش داشت رو ی تابان کھ سعی سرش اومده آقایی؟؟؟چھ بال!!دخترم کو_

 :بھ من گفت
  افتاده؟ی چھ اتفاققایپسرم دق_
 دمی شنی وحشناکی صداھی ھوی نشستھ بودم کھ دونمی نمقی تابان خودمم دقیوهللا آقا_

 بھ گفتنی برق خورده مردم کھ مری دختر خانومتون بھ تنی ماشدمی کھ درونی بدمیدو
 ھی بلند گری باصداارای حرفم مادر تنیبا ا.  بود چون شاھد بودنادیعلت سرعت ز

 :کردو گفت
 فتادی اتفاق نمنی ادی شاگفتمی منھ اگھ بھش مری من ھمش تقصیخدا_
 نگفتھ بودن کھ باعث شده ویبود؟؟چھ حرف شده ی چکردمی داشتم نگاھشون میجی گبا

 رون؟؟ی با اون حال بزنھ بارایبود ت
 ادی برونی دخترمون سالم از اتاق عمل بمی کھ افتاده دعا کنھیآروم باش زن اتفاق_
 
 
 

 اومدو ھر سھ بھ رونی از دو ساعت انتظار سخت بالخره دکتر از اتاق عمل ببعد
 : تابان گفتیاقا. میطرف دکتر رفت

  دکتر حال دخترم چطوره؟یاآق_
 از دی البتھ بامیاری لختھ ھارو دربعی سرمی بود تونستزی آمتیخدارو شکر عمل موفق_

 !! رسوندنمارستانی دخترتون رو بھ بعی کھ سرنیدامادتون تشکر کن
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 شدی حاال نمی من عجب گندی سرمو باال آوردمو بھ دکتر نگاه کردم خداباترس
 ی تابان دستشو روی کھ دکتر رفت آقاھی بعد چند ثانومدی درنمی صدای از کسگفتینم

 شونم گذاشتو  با محبت گفت
   پسرمینی ببتی از جوونریخ_
 : انداختمو گفتمنیی خجالت سرمو پابا
 ..تابان شرمنده مجبور بو...یآقا_
  ممنونم ازتی کردی کار بزرگکنمیاشکال نداره پسرم درک م_
  بودفمی وظکنمیخواھش م_
 یلی خمشینی ببمی برمی رو بھ بخش آوردن و بھوش اومد تونستارای ساعت بعد کھ تکی

 ومدی نارای سر تییخوشحال بودم و ھزار بار خداروشکر کردم بال
 ️❤ارایت️❤
 بھ اطرافم نگاه کردم و چند بار پلک زدم سرم ی چشامو باز کردمو با منگی سختبھ
 : گفتمی بھ سختکردی درد میلیخ
 من کجام؟_
  یمارستانی؟بی خوبزمی مامان دورت بگرده عزیالھ_
 ؟یی بابایخوب_

  اومد دعوا،تصادفادمی ی ھمھ چتازه
  خوبم_

 تعجب کردم داشت با ھمون لبخند خوشگلش دنشی بھ راست برگردوندم کھ با دسرما
 : گفتمی با دستاچگکردینگاھم م

 ؟؟..شما_
  رسوندنرستانمای  لطف کردن تورو با امبوالنس بھ بشونیدخترم ا_
 : زدمو گفتمی تو دلم احساس کردم لبخندی خاصینیری حرف بابا شنی ابا
 ممنون_

 : بھم انداختو گفتی متقابال نگاه خاصاونم
   ھرچھ زودتر حالتون خوب بشھدوارمی امکنمیخواھش م_

 : رو بھ بابا کردو گفتبعد
   من مرخص بشمنیاگھ اجازه بد_
 کنمی جبران مشاالی پسرم ایلطف کرد_
 ری روز بخامی بازم مھی چھ حرفنی اکنمیخواھش م_

 : گفتھی رفت مامان دستامو گرفتو با گرارادی کنکھی ابعد
 گفتمی بھت مدی من اشتباه کردم بایبخشیدخترم منو م_

 تموم شد دستشو نوازش کردمو با گھی بود دی ھر جی کھ ھنوز دلخور بودم ولدرستھ
 محبت گفتم

   تموم شدگھی بود دین ھر چاشکال نداره مامان جا_
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اره _ ادهی حرف زدن زی دخترمون استراحت کنھ وقت برامیمھناز جان بھتره بزار_
 ******گلم استراحت کن

 
 
 

 چارهی برم خونمون بعی سرخواستمی سررفتھ بود ممارستانی تو بی حسابحوصلم
 ی کنھ و بگھ کنمی معاادی االن حتما نگرانم شده بود قرار بود ساعت دو دکتر بنمیمیاسی

 تا کمتر حوصلم سر بره داشتم از زدی بود و باھام حرف مشمی مامان پشمیمرخص م
 زده شدو سرمو برگردوندم طرفش در باز اتاق  کھ درکردمی نگاه ماطویپنجره اتاق ح
 گھی دکردمی خوشحال شدم فکر میلی خدنشی چرا از ددونمی شد نمدای پارادیشدو قامت ک

  شاخھ گل سرخ بودھی دستش ھم ادینم
 یدی چرا زحمت کشیسالم پسرم خوش اومد_
   خواستم از حال خانوم تابان باخبر بشمیسالم چھ زحمت_

 : بھ طرفم گرفتو با لبخند گفتگلو
 ی لبخندذاشتی شاخھ رو ھم بھ زور آوردم وگرنھ پرستار نمھی نی اگھ کمھ ھمدیببخش_

 :زدمو گلو گرفتمو گفتم
  نی تو زحمت افتادی دستتون درد نکنھ حسابکنمیخواھش م_
 نی تر مرخص بشعی بود انشاال سرفمی وظکنمیخواھش م_
  با تلفن کار دارمرونی برم بقھی دقھی سر پا نمون من نی بشایانشاال پسرم ب_
 نی راحت باشدیی بفرماکنمیخواھش م_

 و استرس بھ سراغم اومد چون دوباره رنگ نگاھش مثل جانی مامان رفت ھنکھی ابعد
 : شدو گفتکیھمون دفعھ اول شده بود بھم نزد

 کنھ؟ی کھ درد نمتیی حالت خوبھ جاارایت_
 داره ی قصد بدکردمی صحبت کردنش جاخوردم و انتظار نداشتم و فکر می خودموناز

 : زدمو گفتمی لبخند مھربوندمی تو چشاش دوی مھربونیاما وقت
 اگھ شما ونمی من جونمو بھ شما مدکنھی وقتا سرم درد می فقط بعضستمیممنون بد ن_

  ومدی بھ سرم می معلوم نبود چنینبود
 : کردو گفتی بامزه ااخم

 چشم ی زنده بموندی تو حاال حاال ھا بای حرفا نزننی از اگھی دریزبونتو گاز بگ_
  ییایدر
 حس کردنی انداختم اما تو دلم داشتن قند آب منیی حرفش سرخ شدمو سرمو پانی ابا

 ....*********ی کسی بود حس مھم شدن برایخوب
  جات راحتھ؟یدخترم خوب_
 شمی پادی زنگ بزن بیاسیخوبم مامان نگران نباش فقط بھ _
 زنمی االن زنگ مزمیباشھ عز_
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 برم تونمی بھ مالقاتم اومده بود بعدش دکتر اومدو گفت کھ مارادی اون روز کھ کبعد
 ی مامان وقتچارهی حوصلم اونجا سررفتھ بود بی خوشحال شدم حسابیلیخونھ و من خ

 کردو گلھ کرد کھ چرا نگفتم ھی پشت تلفن گری گفت تصادف کردم کلیاسی بھ یتلفن
 بودو ی کھ تک فرزند بودم عالی منی برایخوب  دوست و خواھریاسی  مارستانی بادیب

 .می با ھم دوست بودرستانیاز دوران دب
 منم براش ماستانی بادی ازم گلھ کرد کھ چرا نذاشتم بی اومد و کلیاسی ساعت بعد مین

 اتفاق افتاد کھ فقط خانوادم خبر عی نگران باشھ و انقدر سرخواستمی دادم کھ نمحیتوض
 دار شدن

  بھ مامان بابات خبر داد؟ی کارای تیراست_
  ردم نگاھش کطنتی باز کردمو با ششموین

 ھ؟؟ی شل شد خبرشتی نھیچ_
 ....یخبر کھ نھ ول_
 ی دقم دادگھی بگو دی چیول_

 دادم حی سردرد داشتم خالصھ وار براش توضکمی بود منم ی داستانش طوالنچون
 :بعدش بھ فکر رفتو گفت

  کرده؟نکاروی ای انسان دوستی از رویکنی تو فکر میعنی_
 ی چشی پس لحن خودمونستی نی اگھی دی کردم اگھ از روری خودمم گدونمینم_
 شھ؟یم
   کردهری گشتی گلوش پکنمی من کھ فکر می حرفنمی ایگیراست م_

  کردمو گفتمی اخنده
 *****دونمینم_

 کالفھ شده بودم اجازه ھم نداشتم از جام بلند شم ی نھ شب بودو من حسابساعت
 ی سرم نبود وگرنھ موھای خدارو شکر کنم لختھ ھا جلودی بازم بایپووووف ول

 بعد کمی.  کوچولو پشتشو زده بودن کھ اونم معلوم نبودھی فقط دادمی از دست منموینازن
 : گفتدوی مھربونش سرمو بوسخندبابا با ظرف غذا وارد اتاقم شدو با لب

 دختر گلم چطوره؟_
   بھترمییخوبم بابا_
  خداروشکر برات غذا آوردم_
 ییمرسب بابا_

   کھ دستور دکتر بود شدمیست منم مشغول خوردن سوپ کنارم نشبابا
 شام ی رو برای دالوری فردا شب خانواده آقاخواستمیدخترم اگھ حالت بھتره م_

 ھ؟ی نظرت چیی بشھ و ھم باب آشنای تشکرھیدعوت کنم ھم 
 : باز کردمو گفتمشموی شدمو نخوشحال

  بابا جونھی خوبیلیاره فکر خ_
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 ️❤ارادیک️❤
 کھ زود دونمی بودم مارای نشستھ بودمو درحال جدال با احساسم نسبت بھ تنھی شومکنار

 انی کنم تو فکر بودم کھ کھکاری چدونمی نمستیبھش دل بستھ بودم اما دست خودم ن
 نشست کنارم

  داداش بزرگھ؟یکنی فکر میبھ چ_
 !یچیھ
  اما چشمات نھی دروغ بگی بتوندیخودت شا_

  و پنھون کنم احساسمتونستمی نمگفتی مدرست
  شنومیخب م_
 !! از کجا بگمدونمیراستش نم_
 یاز ھر جا کھ راحت_

  شروع کردمدموی کشیقی عمنفس
   دختر عالقھ مند شدمھیراستش من بھ _

 : گفتدویخند
  باشن؟ی کشونیخب ا_
 خواب اومده بود از ھمون سی گرفتن سروی روز براھی ھام کھ ی از مشتریکی_

  چشاش برام خاص بوددمشیلحظھ کھ د
 ؟ی کھ عاشقش شدی بگیخای میعنی_
 ی براش اتفاقستمی برام مھم شده و حاضر نکنمی خب احساس میکھ نھ ول..عاشق _
 فتھیب

  واشی واشی ارادی کدادی بھ وجود نمییھویعشق ھم _
  لبخند اومد رو لبمھی... ارایت... ارای شدم؟؟؟تارای من عاشق تیعنی شدی نمباورم

   کھ خوشتم اومدهنمیبیم_
  بھش بگمدی بای چجوردونمی ھست من نمی مشکلھی یول_
  اری اول اعتمادشو بھ دست بی شکی کن آروم آروم بھش نزدی سعسی مشکل ننکھیا_
  رفتشھی شمارشو ھم ندارم فقط آدرس خونشون کھ اونم نمی وقتیاخھ چھ جور_

 : لبم گفتمری زاروم
 ****نمتیخداکنھ دوباره بب_
 ️❤ارایت️❤

 کردی زخمم درد نمرمی داشتم برم دوش بگمی  کھ از خواب بلند شدم تصمصبح
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 ی دوش جانانھ کھ سرحالم کرد نشستم جلوھی چسبو باز کردمو بھ حموم رفتم بعد اروم
 تا کمرم بودو آروم بستم تا شی کردن کردم موھام کھ بلندشی و شرو بھ آراشمی آرازیم

 نیی رفتم پادمویپوش لباس رهیبھ زخمم نخوره درد بگ
  مامانریصبح بخ_
 ؟ی خوبزمی عزریصبح بخ_
  خوبم مامان جان_
 امشب ی برو بھ فروشگاه اون پسره و برای دخترم صبحونتو کھ خوردیراست_

  می زنگ بزنمشونیشناسیدعوتشون کن ما کھ نم
   خودمم کتاب الزم دارمرمیباشھ مامان جان م_

.  خوشگلم داغون شده بود زنگ زدم آژانس و آدرسو دادمنی صبحونھ چون ماشبعد
 شده وونھی و عطر تنش رسما ددنشی داشتم حس دوباره دی حس خوبیلی خدمی رسیوقت

 اومد عی مثل برق گرفتھ ھا ماتم موندو بعد سرھی چند ثاندمی منو دارادی کیبودم وقت
 سمتم

 ؟یکنی مکاری چنجای ایسالم خوب..س_
  گفتم زدموی مھربونلبخند

  خوبم باھاتون کار داشتم کھ اومدمیسالم مرس_
 اومد رو مبل ارهی بیی کردو بھ ھمون پسره گفت چامیی طرف مبل ھا راھنمابھ

 اوردموی نگاھش معذب بودم اخرش طاقت نری نشدو با لبخند زل زد بھم زمیروبرو
 :گفتم

  نی نگاھم نکنینجوری اشھیم_
 کنھ؟ی متتیچرا اذ_
 کنھی معذبم مینھ ول_

  ھارو اوردو بعدش رفتیی سام چاای پسره ھمون
 
 
 

 : خوردم گلومو صاف کردمو گفتممویی چانکھی ابعد
 تشکر ی خونمون بابا برانیاری بفی تا دعوتتون کنم شب با خوانواده تشرنجایاومدم ا_

 نیاری بفی با خانوادتون گفت کھ بگم شام تشرییو آشنا
 میشی مزاحم نمی چھ کارنی بابا ایا_
  نیاری بفی تشرمیشی حرفو خوشحال منی انی نگینھ چھ مزاحم_
  حتما_

  رو شونم انداختمو بلند شدمفموی برم کدی فکر کنم حرفم تموم شدو باگھی دخب
 می من برم شب منتظرتونگھیخب د_

 : بلند شدو گفتاونم
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 ؟ی دارنیماش_
 نھ با آژانس اومدم_
  رسونمتیباشھ صبر کن م_
 رمی خودم مشمینھ نھ مزاحم نم_

 : گفتی کردو با دلخوریاخم
 !!!!ارا؟یت_

 :  گفتمنویی صدام کرد عاشق اھنگ صداشم سرمو انداختم پاینجوری ای وقتدی لرزقلبم
 باشھ_
 
 
 

 از کتاب یکی منم چون رهی کھ داره بھ سمت خونھ مدمی شدم دنشی سوار ماشنکھی ابعد
. مون بھش گفتم طرف انقالب بره ھی براگرفتمی دوباره مدی گم کرده بودم باامویدرس

 قلقلک اومد سکوت مینی ھام بره و بھی کھ باعث شد عطر تلخش بھ ردمی کشیقینفس عم
 :زبون باز کردمو گفتم  بود و منو معذب کرد بالخرهیبد
 ن؟یشما ھم مثل من تک فرزند_

 : زدو گفتیلبخند
   خواھر دارم کھ محصلھھی و کھی برادر دارم کھ ازم سھ سال کوچھینھ _
 خواھر ھی نتونستن بچھ دار بشن و حسرت گھیخوش بحالتون پدر مادر من بعد من د_
  برادر تو دلم موندای

 ؟ی نداریزیچ..ینامزد..یعنی_
 نھ_

 *** بزنمی لبخندمچھی نھی کھ زد از چشمم دور نشد و باعث شد منم یلبخند
 ️❤ارادیک️❤
 ھ؟یک_
  یباز کن خواھر_
  دخترم؟ھیک_
  مامانارادهیداداش ک_
  سالم مامان_
   مادریسالم پسرم خستھ نباش_
   مامان جان شما ھمیمرس_

 : گفتمدموی بوسشویشونی بود پامرزمونی خدابی چھرش کپھ باباون،ی کردم سمت کتارو
 ره؟ی مشی گلم چطوره؟درسا خوب پیخواھر_

  اره درسام خوبھ نگران نباشی مرسی داداشخوبم
 خداروشکر_
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 ؟یخوری مییپسرم چا_
 یآره مامان جان مرس_

 چارهی رو و تصادفشو بھش گفتم بارای موضوع تینی مقدمھ چیبا کل.  یی خوردن چابعد
  از تعجب دھنش باز مونده بود

  خونشون؟می بگم حاال زشت نباشھ بری چدونمی تعجب کردم پسرم نمیلیخ_
  میشی ناراحت منیایتن اگھ ن گفینھ مامان جان من خودم تعارف کردم ول_
  خونھادی زود بگمی مھانیباشھ پسرم پس بھ ک_
 ....یباشھ مامان راست_

 : زدمو گفتمیطنتی شلبخند
  دخترشون چقدر خانومو خوشگلھیاگھ بدون_

 : زد رو بازومو گفتی بھ شوخمامان
  ی ھم کردی پدرسوختھ پس چش چرونیا_
 ستی بد نتمین...یعنی... ستی ننیکنی کھ شما فکر مینھ مامان راستش اونجور_

 : با ذوق نگاھم کردو گفتمامان
  ازش خوشت اومده؟؟یعنی_
  رهیگی اصال خودشو نمھی دختر مھربونیلیاره مامان خ_
 نمی ببعی سرندمویاوووم پس واجب شد عروس آ_
 عروس خونم بشھ منو بھ آسمونا ارای تنکھی و تصور ادی قلبم لرزندهی عروس آدنی شناز

 *****برد
 ️❤ارایت️❤

 خونھ کمک ی وقتا تو کارای کھ بعضی خانوم کسمی ھفت شب بودو مامان با مرساعت
 بودم رو تخت ختھی مشغول اماده کردن شام بودن منم تو اتاق کل لباسامو رکردیم
 یروبرو شم برا ارادی با خانواده کخواستمی بار بود کھ منی بپوشم اولی چدونستمینم

 مانتو ھی با ی مجلسدی شلوار تنگ سفھی گشتن یل جلف باشھ بعد کپمی تخواستمیھمون نم
 شال نازک ھی با ی اروزهی فی مچم بود بھ رنگ آبی تا باالناسی کھ اشتیکوتاه تابستون

 دهی کھ گردنم دی انخاب کردم بعد عوض کردن لباسام شالمو مدل دار بستم طوردیسف
بعد زدن   کردمویمی مالی دودشی آراھی ختمی طرف صورتم رھینشھ موھامم کج 

 نیبا ا... می خواستگارانی استرس داشتم انگار قرار بود بیلی خیی رفتم وانییعطر پا
 : زدو گفتی لبخنددنمیبابا با د. فکر تھ دلم قنچ رفت

  کی با وقارو ششھیمثل ھم_
 : خم کردمو گفتمنیی بھ پاسرمو

 ...ی شما ھم خیی بابانیشما لطف دار_
 : ھوا و با استرس گفتمدمیپر.  قطع شد فونی آی با صداحرفم

   اومدنیوا_
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 کی خانوم شھی در باز شدو میسادی رفتو منو مامان ھم تو درگاه وافونی بھ سمت آبابا
 ھی شبیلی کھ خی ھست وارد شدو با لبخندارادی مسن کھ مطمعن بودم مامان کبایتقر

 نگاه دی کرد بعدش بھ طرف من چرخی بود با مامان احوال پرسارادی کیلبخندا
  با محبت گفتو دی بھم کردو صورتمو بوسی ادارانھیخر
   دخترم خدا بد ندهی خوبیبھ بھ چھ خانوم خوشگل_ 
  نی خوش اومدیلی خی ممنون خانوم دالوریلیخ_
   جونالی با من راحت باش بگو لزمیعز_

 :گفتم زدمو یلبخند
   جونالیچشم ل_

 دختر خوشگل ھی اسپرت و کوی شمی با تارادی ھم سنو سال کبای پسر تقرھی اونا بعد
 پی بھش تدمی کردم و بالخره رسی اومدن تو با اونا ھم احوال پرس١٧بایالغر اندام تقر

  زده بودیرینفس گ
 ی طرفو روکی موھاشم ی کت اسپرت مشکھی با دی سفرھنی با پی مشکنی شلوار جھی

 سالمش بھ ی بود اون محو من شده بودو منم محو اون کھ با صداختھیصورتش ر
 : نشنون گفتھی کھ بقیخودم اومدم آروم طور

 ؟ی حال شما خوب ھستییایسالم خانوم چشم در_
 : زدمو گفتمی خجالتلبخند

 نیسالم ممنون خوش اومد_
 ھمشون تعارف کردم کھ بابا  آوردم و بھیی رفتن رفتم چاییرای ھمھ بھ پذنکھی ابعد

 :گفت
  کجا ھستن؟ی دالوری پس اقانی خوش اومدیلیخ_
 :. گفتی شدو با ناراحتختھی صورتش بھ رارادیک
  سال ھست کھ فوت کردنھی شونیا_

  سختھ بودیلی ناراحت شدم حتما خیلی خواقعا
  ناراحتتون کنم خدا رحمتشون کنھخواستمیشرمنده  نم_

  گفتی با مھربونارادی کمامان
 امزرهی تابان خدا رفتگان شمارو ھم بیدشمنتون شرمنده اقا_
 .نی خانوم تورو خدا راحت باشالی لنی کنییرای از خودتون پذدییبفرما_

 جون جور شده بودو ازش خواست تا تند تند الی با لی بود مامان حسابی خوبیلی خشب
 ی بود  نگاه ھایی کھ پسر شوخ و آقاھانی و داداشش کارادیبھ ھم سر بزنند با ھم با ک

  برام بودی شب پر آرامشنی بھترقشی نگاه خاص و عمارادی کیرکیز
 
 
 

 ️❤یراو️❤
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 و جمعھ چھار تی دارم اخر ھفتھ بخاطر والی فکر اساسھیخب بچھ ھا من :نیاسمی
  کنم چون خودش خبر ندارهزشی سوپرای حسابخوامی مارای و تولد تلھیروز تعط

  شھی می عالیلی خیوا:نینازن
 میری نفھمھ وگرنھ لو مارایاره فقط خداکنھ ت:مھسا

 بھ زنمی من زنگ منینی خب ببفھمھی نمی مرموز نگاھش نکنیتو اگھ با لبخندا:نیاسمی
 .نی تا بھش خبر بدم ساکت باشارایمامان ت

 مھناز خانوم با ی صدادنی را گرفت و بعد چند بوق با شنارای شماره خونھ تنیاسمی
 :خنده گفت

 ؟یالو سالم خالھ مھناز خوب_
   جاننیاسمی یسالم دخترم خوب_
 ست؟ی کھ خونھ نارایممنون خالھ،خالھ ت_
  بخرننی رفتھ با باباش ماشینھ دخترم باھاش کار دار_
 ما با بچھ ھا اراسی بگم اخر ھفتھ کھ تولد تخواستمینھ خالھ با شما کار دارم م_
 می عوض کنیی آب و ھواھی و ھم میری شمال اونجا براش تولد بگمی برمیخواستیم

 ھ؟ینظرتون چ
  با باباشم صحبت کنمدی خوبھ باستی نی دخترم فکر بددونمیواال نم_
 کھ مامانم زنگ زد بھ شما و اجازه گرفت نی بگارای شد بھ تیباشھ خالھ ھر وقت اوک_

 زهی سوپزانی از تولد نگیزی شمال چمیتا بر
  راحتالتیدخترم خباشھ _
  ممنون خالھ مھناز من منتظرم خدافظ_
  برسوننایخدافظ دخترم سالم مامان ا_
 : گفتی با خوشحالدوی دست ھاشو بھم کوبی بعد از قطع کردن گوشنیاسمی

 *******حل شد..... ولیا_
 

 ️❤ارایت️❤
 بخره اولش قبول نکردم نی بعد صبحونھ بابا بھم گفت کھ باھاش برم برام ماشامروز

 ی واقعا سخت بود برانی قبول کردم چون بدون ماشدمی دادشوی اصرار زی وقتیول
 بھ خونھ ینیری جعبھ شھی و با گرفتن دیدخری تندر نود سفھی دفعھ بابا برام نیھمون ا

 بودو دانشگاه کالس دی عکی نزدزدمی ناخونام الک مبھ نشستھ بودم اتاقمو داشتم. میرفت
موقع .  حالو ھوام عوض بشھکمی برم کھ یی جاخواستمیق واقعا حوصلم سررفتھ مھا ل

  اخرش مامان گفتانی ھم چشم ابرو می مامان و بابا دارن برادمیشام د
  ؟ی بریی جای مسافرتیخای جان حوصلت سر نرفتھ نمارایت_

 : قورت دادمو گفتمغذامو
  گنی نمیزی حوصلم سررفتھ بچھ ھا ھم چدیاتفاقا شد_

 : زدو گفتیلبخند
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 چند روز خوانی دانشگاھت می بھم زنگ زد و گفت دوستانیاسمیاتفاقا امروز مامان _
 ھ؟ی نظرت چیبرن شمال از منم اجازه خواست تا توام باھاشون بر

  بھ من نگفت؟یزی چنیاسمی پس چرا یگی مامان راست میوا_
 میپدرت ھم موافق بعدش بھت بگھ منو می ھستی اگھ ما راضننیاخھ خواستن بب_

 : کھ تا اون موقع ساکت بود گفتبابا
 کھ مواظب ی قول بددی فقط بانی کھ لنگ نموندمی ھم بھت مالروی ودیاره دخترم کل_

 یخودت باش
 بلند شدمو بابارو بغل زی نگھ دارم از پشت مموی نتونستم خوشحالگھی حرف بابا دنی ابا

  زنگ زدم تا موافقتمو بگمیاسی بھ اتاقم رفتم بھ نکھیکردم و ازشون تشکر کردم بعد ا
 ؟ی جون خوبیاسیسالم _
  چھ خبر؟ی مرسزمیسالم عز_
 بابا ی حلھ حتی مامان موضوع شمالو بھم گفت قبول کردن ھمھ چی راستیسالمت_
  ھم دادالروی ودیکل
  کھ گوشم کر شددی کشی از خوشحالیغیج
 تو جاده میفتی تا فردا راه بکنمی شد دم عمو گرم پس با بچھ ھا ھماھنگ می عالیوا_

 مینیبی مگرویچالوس ھمد
  پس من برم چمدونمو جمع کنم فعالیاوک_
 ****فعال_

 دوش گرفتم سرمو با شسوار خشک نکھی بلند شدم بعد اشی بھ زور ساعت شصبح
دون جمعو جور  چمھی عی نداشتم سریکردم زخمم کامال خوب شده بود و درد

 کھ الزم داشتم برداشتم از شانس خوشگلمم لپ ییالیبرداشتمو چند دست لباس و وسا
 نامی مامان اچارهی بنیی رفتم پام کردم اماده شدشی آرانکھیتاپم شکستھ بود پوووف بعد ا

 پدرانھ کرد مامان شروع بھ حتی صبحونھ خوردم و بابا نصنکھی شدن بعد اداریزود ب
 بخاطر موضوع تصادف ھنوز عذاب و وجدان داره بغلش دونستمی کردن کرد مھیگر

 ی رفتم سمتدمی جدنی دادم کھ مواظب خودم ھستم و بعدش با ماشنانیکردمو بھش اطم
 . ھا قرار داشتمبچھ کھ با

 مال بچھ ھا بود و فکر کنم مال دوست پسر یکی دمی دنی از دور دوتا ماشدمی رسیوقت
 کشونی برام اشنا بود نزدبی بود کھ عجی بنز مشکھیسرش ھم  بودو پشت نینازن

 شدن و شروع کردم باھاشون احوال ادهی شدم و ھمزمان بچھ ھا پادهی پنیشدمو  از ماش
 ھرچند ارنی دوست پسرھاشونم با خودشون بود ھا انگار واحب بدهی کردن ورپریپرس

  دانشگاه و بودنی نبودنو دوتاشونم بچھ ھابھیکھ غر
 یدیسالم چھ بھ موقع رس:نیاسمی

   شدمداریسالم اره صبح زود ب_
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 آشنا کردم کھ با نی کردمو سرمو بھ طرف اون ماشی ھم احوال پرسدی سعروی امبا
 شھیباورم نم......  منیخدا!!!!! چشام اندازه توپ شدنی شدن شخص از ماشادهیپ

 کردی مکاری چنحای اارادیک.. نجایا... اون
 

 ️❤ارادیک️❤
 محمد بھم زنگ زدو گفت با دوستان می بود کھ دوست ھم دانشگاھازدهی ساعت شبید
 نرفتھ بودم یی برن شمال ازم منم خواست تا باھاش برم منم بعد فوت بابا کھ جاخوانیم

 می بودنی اونم قبول کرد تو ماشمی با ھم برارهی ننشویقبول کردم و بھ محمد گفتم کھ ماش
 ی کنن و ھمھ بچھ ھازشی سوپراخوانیاز دوستاشونھ م یکی کھ محمد گفت انگار تولد

 کھ داشت با لبخند با دخترا سالم ی کسدنی با دمیدی بھ جاده رسنکھی ھستن بعد ایخوب
 رمی چرا ھر جا مکنھی مکاری چنجای تعجب کردمو با خودم گفتم اون اکردی مکیعل
 دنی از دتونستمیمگھ م  طرفم خوشحال بودمھی از ی ولھ؟یری چھ تقدگھی دنینمش؟ایبیم
 من با لبخند بھ کردوی خوشحال نشم  اون با تعجب بھ من نگاه مییای دختر چشم درنیا

 :اون کھ بالخره گفت
 نجا؟یسالم شما؟ا..س_
 انی شما ھم قراره بدونستمی خانوم تابان؟من ھمراه دوستم محمد اومدم نمنیسالم خوب_

 دنتونیخوشحال شدم دوباره از د
 : با شک بھمون نگاه کردو گفتنیسر نازن دوست پریام
 ن؟یشناسی مگرویشما ھمد_

 : گفتمعی راجم بکنند سری فکر بدخواستمی شدم نمدستپاچھ
 ارادی بھ کمی مستقری و غمی آشنا شدمی کھ بھ فروشگاھشون رفتھ بوددی خریبا بابا برا_

  از تصادف نگھیزیفھموندم کھ چ
 ارای من با تشترهی بیی آشنای وقت برامیفتی بھتره راه برهی بچھ ھا دگھیخب د: نیاسمی
  شمام پشت ماامیم
 یبی حال عجمی پشت سر ھم بھ راه افتاداطی با احتمی شدنامونی سوار ماشنکھیبعد ا 

 بھم ثابت کنھ؟؟فقط خوادی موی سر راھم چارادی خدا با قرار دادن کدونستمیداشتم نم
 ... بد بودنی و اشمی وابستش مواشی واشی کھ دارم دونمیم

 بودو می نگھ داشتم ساعت دو نالی وی کردن جلوی وقفھ رانندگی بعد سھ ساعت ببایتقر
 و من جلو تر رفتم می شدادهی پنای بعد پارک کردن ماشی گشنھ و خستھ بودم ھمگیحساب

   از سرما بدنمو لرزوندی باز کنم درو کھ باز کردم موجالرویتا در و
  ر سرده چقدنجای ایوا_محمد

 : گفتمی کنار مبل گذاشتمو با خستگچمدونمو
  گفتعی سرارادی کمیکنی رو روشن منھی شومارمی چوب می از انباررمیاالن م_
  کنمی روشن مارمی من منی نشون بدویشما انبار_
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 خنده رو فقط خودمون نی ای و معنخندهی میواشکی داره دمی نگاه کردم کھ دیاسی بھ
 با لحن ارادی کھ کمی رفتی بھ سمت انبارالی واطی بھ حارادی بھ ھمراه کمیدونستیم

  بھم گفتیخاص
 ارای تنمتیبی خوشحالم کھ دوباره میلیخ_
 می رو روشن کردنھی شومنکھیبعد ا.  لبخند اکتفا کردمھی بگم فقط بھ تونستمی نمیزیچ

 دو الی ومی پر کنند ما دخترا ھم چمدونارو بھ اتاقا بردخجالوی رفتن تا دیپسرا بھ خر
 و یکی ماھم تو اون دنیخوابی اتاق مھیاتاق داشت و تخت اتاق ھا دو نفره پس پسرا  تو 

 یلی کرده بودم خیبعد خوردن ناھار من چون رانندگ.  بودن ھم یھر دو اتاق روبرو
  بخوابمکمی کردمو رفتم تا یخستھ بودم از بچھ ھا معذرت خواھ

 ️❤یراو️❤
 : رو بھ جمع گفتدی بھ اتاقش رفت سعارای تنکھی ابعد
 نقشھ ھی باشھ تا ی خانوم کھ رفت بخوابھ فکر کنم االن وقت خوبارایخب بچھ ھا ت_

   وقتمون کمھمیبکش
 بکشونم اراروی تی بھونھ اھی کھ تونستم بھ نی ھمدهی عقلم قد نمگھیواال من د:نیاسمی

  دست خودتونشیشمال ھنر کردم بق
 لبخند بھ جمع ھی با ارادی کھ اخر سر ککردنی ھم نگاه می رو بھیچارگی ھا با ببچھ
 :گفت

  دارمی نقشھ عالھیمن _
 

 ️❤ارایت️❤
 ساعت ھفت بعدظھر بود و مثال من دمی ساعت ترسدنی شدم از دداری خواب کھ باز
 ساپورت تنگ ھی دوش گرفتم ھی عی بودمو مھمونامو تنھا گذاشتھ بودم سرزبانیم

 تو سوتو الی رفتم ونیی بعد شونھ کردن موھام پادموی پوشی سارافن طوسھی با یمشک
 ای کنار دردمی پنجره کھ نگاه کردم دز رفتھ بودن  ارونیکور بود انگار بچھ ھا ب

 نم داشت عادت نداشتم کمی خب موھامم ی نکردن ولدارینامردا منو ب..  نشستن عجب
 سررفتھ یدرست کنم حوصلم حساب ییکامل خشک کنم بھ طرف اشپزخونھ رفتم تا چا

 برگردم عقب کھ خواستمی مدمی رو شنیی پای بودم کھ صداییبود مشغول دم کردن چا
 ی حبس شدو ھنگ کردم خدانمی شد نفسم تو سکی دست دور کمرم نشستو بھم نزدتا دو
 صاحب شھی خورد مگھ ممینی بھ بیی عطر آشناھی دادم رونی نفسمو کھ بھی کنیا.... من

  عطرو نشناسم؟نیا
 حوصلشون موننی تنھا مای بعضیگی نمیخانوم کوچولو چھ عجب از خواب دل کند_

 ره؟یسر م
 کردم بھ ی معذب بودم سعیلی خکنھی نگاھم می داره با نگاه خاصدمی سمتشو  دبرگشتم

 خودم مسلط باشم ھنوز دستاش دور کمرم بود
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  ستمی نی بدزبانی واقعا خستھ بودم وگرنھ مدیببخش_
  دی کشیقی موھام کردو نفس عمکی نزدرشوس
 ؟ی حموم بودی خوبیاوووم چھ بو_
 : اخالق داد؟؟؟؟با حرص گفتمری تغھوی چرا نی ایوا
 بلھ با اجازتون_

 : گفتدویخند
 بابا مگھ من ی منو جمع صدا نزنشھی اجازه مام دست شماست درضمن منی داراریاخت

  چند نفرم؟؟
 : گفتینی بالحن غمگبعد
 ؟یکنی حساب مبھی نکنھ منو غرای_ 
 رمیگی بارمھ با جنس مخالف قرار منی من چون اولنی ناراحت بشخوامینھ نھ اصال نم_
  برام سختھخوردهی
 : فشار داد گفتشتری حرفم خوشحال شدو دستاشو بھ کمرم بنی ابا
   با من راحت باشیدونی چون از نگاھت معلومھ پس اگھ منو دوست خودت مدونمیم_
 *****کنمی می سعباشھ_

 بھ اتاقامون ی نشستن ھمگکمی بعد می با دخترا شام درست کردنکھی بود بعد ای خوبشب
 ورو اون ور نی تو جام ای بخوابم ھتونستمی من کھ اصال نممی بگردمی تا فردا برمیرفت

.  بودی مھسام تو کاناپھ البتھ نوبتچارهی بمی بوددهی تخت خوابھی مھسا تو ویاسی با شدنیم
 ای باشھ؟عشق تونھی می چارادی رفتار کری تغلی کھ دلدمکریبا خودم فکر م

 .... خوابم بردی کدمی انقد فکر کردم کھ نفھم؟؟؟پوووفیوابستگ
 رو دم کردم و ییچا.   زود بلند شدم و رفتم آشپزخونھ تا صبخونھ درست کنمصبح
 کھ ارمی دربنتیاز کاب سرمو برگردوندم تا استکان دمی چزی صبحونھ رو رو ملیوسا
  باز بشھ بھ زور خودمو نگھ داشتھ بودمشمی بود از خنده نکینزد

 از پاچھ ھاش تا زانوش باال اومده بود و یکی سھ خط کھ ی شلوار مشکھی با ارادیک
 تخس کرده بودو دل منو ی بودو اونو مثل بچھ ھاختھی چشاش ری آشفتھ کھ جلویموھا

 نتونستم خندمو نگھ دارمو اروم زده گھی دادم درشوی جواب  صبح بخی قرار تر وقتیب
 ورگھ دی صداھی با ارادی خنده کھ کریز

 :گفت
  بچھ؟؟یخندی میبھ چ_
 پاچھ شلوارشو درست کردو موھاشو با عیبا دست بھ وضعش اشاره کردم کھ سر_

 : خندم تموم شد دستاشو زد بھ کمرشو گفتیدست بھ عقب داد وقت
 با سھ ی مجبور باشی وقتی بخنددمی بامی خنده اول صبح خانوم ھم شدھی ماگھیخوبھ د_

 شھی نمنمی وضعت بھتر از ای تخت بخوابھی تو یابونیتا غول ب
 : ناز بھش گفتمبا
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 انگار ما نی تو حلق من بخوابنیاری بفی تشرگفتمی وگرنھ منی شدتی اذگھی ددیببخش_
 میدی تخت جدا گونھ خوابھیھر کدوم تو 

 : نگام کردو گفتطونیش
  کھ تو حلقت بخوابمسی نیاوووم فکر بد_
 : گفتدوی انداختم کھ خندنیی گفتم سرخ شدمو سرمو پایزی چھی ادب حاال من یب

  کنمداری بچھ ھا رو برمیم_
 

 دمی زنگ بزنم کھ دنای وردارمو بھ مامان اموی خوردن صبحونھ رفتم اتاق تا گوشبعد
 :ب کردمو گفتم تعحدهی پوشرونی لباس بیاسی

 ؟یاسی یریکجا م_
 امی معی سررمی حا کار دارم مھی زمی عزیچیھ_
 ام؟ی منم بیخایم_

 : گفتعی شدو سردستپاچھ
 ؟یدی منتوی ماشچیی فقط سوامی می زودرمیم... نھ نھ _
   بردارھیالبتھ رو عسل_

 رنی و محمد ھم دارن مارای کدوی کھ سعدمی دمی ھر دو از اتاق خارج شدنکھی ابعد
 :با شک بھشون گفتم. رونیب

 ن؟؟ی ھمتون با ھم شال و کاله کردیکجا بسالمت_
 شما خانوما ھم پالژ ی برامی اطراف بزننی تو ای دورھی میری میچیھ..یھ:دیسع

 می کندایخانوما رو پ
 : زدمو گفتمی از خوشحالیلبخند

 زارمی از لطفتون بچھ ھا پس منم با دخترا ناھار می مرسیوا_
  شدری دمی خب بریلیخ:یاسی

 زنگ ب خونھ زدمو با مامان حرف زدم و بھش گفتم کھ ھی بچھ ھا رفتن نکھی ابعد
بعدش .  خوشحال شدمستی و تنھا نششھی پارادی مامان کنکھی ادنیحالم خوبھ و از شن

 مھسا نوی نازندمی کھ دمی درست کنم تا با دخترا بخورکسی میرفتم آشپزخونھ تا کاف
 ی با دلخورشھی مزشونی چھی امروز نای اا بابی اکننیچ پچ مدارن تو گوش ھم پ

 :بھشون گفتم
 امروز شماھا چتونھ؟؟؟_

  چمونھ گلم؟ی چیعنی:مھسا
 از شما نمی ارونی دفعھ شال کاله کردن بدون ما رفتن بھی واال اون از اونا کھ دونمینم_

 نیکنی پچ پچ منیکھ دار
 ی حساس شدیخودی جان بارای تسی نیزیچ: نینازن

 نی زنگ بزنلمی بھ موبانی ساحل کارم داشترمیباشھ من م_
 ****باشھ تو برو خوش باش_
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 کھ ای قرار دری بی نرم ساحل نشستھ بودمو داشتم بھ موج ھای ماسھ ھایرو
 ی آبھی مطمعن بودم کھ االن چشام آبکردمی نگاه مزدنی ورو اون ور منیخودشونو ا

 چقدر نشستھ بودم کھ دونمی لنز گذاشتم نمکنھیکر م نگاه کنھ فی کھ ھر کیشده طور
 رو شونم نشستو یکی کھ دست الی وم کردمو بلند شدم تا برگردی احساس خستگگھید
 دمی کشی بلندیھ
  خانومینترس منم خلوت کرد_

 بشر عادتش بود مثل نی طرفشو چشامو گرد کردمو با حرص نگاھش کردم ابرگشتم
 جن ظاھر شھ

 ؟؟؟ی جز ترسوندن من نداری تو کارارادیک_
_........ 
  شھی تر مکی چرا داره بھم نزدنیا!! چرا ماتش برده؟؟؟الووووونی اوا
 ...یک_

 و فقط لباشو خوردی حبس شد و خون بھ صورت بھ صورتم اومد تکون نمنمی تو سنفس
  لباشو جداھی احساس کردم نفس کم آوردم بعد چند ثانکردیرو لبام گذاشتھ بود و ولم نم

 : تو گوشم گفتیکردو با لحن خاص
 چون ؟یدی کس فھمچی ھی وقت و براچی نکن ھی وقت چشاتو اونجورچی ھگھید_

  خودتھیاونوقت عواقبش پا
 کردم بچم خل شد ی مثل چوب خشک شده بودم وا مگھ من چشامو چجوریگی ممنو

  رفتمالی بلند بھ وی کنارش زدمو بھ قدم ھاعیبا خجالت سر. رفت 
 

 خوشمزه درست کردم ی ماکارانھی کھ گرفتھ بودن یلی بچھ ھا اومدن با وساکھنی ابعد
 ی بازبالی والی ساحلو دست جمعمیبعدظھرش قرار شد بر. کھ ھمشون خوششون اومد

.  شدمھوشی بخوابم تا سرمو رو بالش گذاشتم بکمی رفتم اتاق تا یی بعد خوردن چامیکن
 محکم داره یکی کردن تو بدنم زلزلھ اومده و ساس بودم کھ احدهی چقدر خوابدونمینم

 ی با صدادمی رو باال سر خودم دیاسی چشامو بھ زور باز کردمو دهیتکونم م
 : گفتمیخوابالود

  بخوابمقھی دو دقتی کردنھ سکتھ کردم نذاشتداری چھ طرز بنیمرض ا_
   ساحلمی برمیخوای زود اماده شو میدروغ نگو دوساعتھ خواب_
  امی منم مباشھ تو برو_

 خوامی می چنمی اب زدم رفتم سر وقت چمدونم ببھی رفت صورتمو یاسی نکھی ابعد
 ھی و دمی پوشی مانتو جلو باز راحتھی با ی صورتی با خط ھای شلوار مشکھیبپوشم 

 رفتم نیی پامی مالشی آراھی نکنھ بعد تمی اذیشال برداشتم مدل دار بستم تا موقع باز
 : گفتدنمیمھسا با د

 !! ھاحی تفرمی برو من جات ھستم مثال اومدی بھ خرس گفتارای تو تیخوابیچقد م_
  خوابم بردی کدمی واقعا نفھمدیببخش_
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 .می برشھیاشکال نداره ساعت ھنوز ش:ارادیک
 ھی طرف دخترا ھی پسرا می شدمی پسرا تورو درست کردم بھ دو قسمت تقسنکھی ابعد

 ادی خوب نبود چون زمی بازادیراستش ز می کردن کردیطرف و بعدش شروع بھ باز
 کردن تو یطونی شوی حال داد بعد دو ساعت بازیلی کنار بچھ ھا خی ولومدیخوشم نم

 ھامثل جنازه ھا خودشونو رو مبل بچھ  دوشھی بعد الی ومی رفتیاب ھممون آبو گل
 پرت کردن

  خندهکی و بعدش شلبوسھی دست خودتو میی چازمیمھسا عز:دیسع
  کردو گفتشی ھوالی پس گردنھی مھسا

 :می ھم زمان با ھم گفتارادی منو کھوی ی ازخستگرمیمیگمشو بابا خودم دارم م_
 ..!!!کنمیمن درست م_

 ری بگادی نای ذره از اھینچ نچ عشق مارو باش :دیسع
 ادی تو شعلھ زوی کترعی سرمی بھ آشپزخونھ رفتارادی با خجالت بھ ھمراه کدمویخند

 ترس داشتم فکر کنم خودشم ارادی چرا از تنھا شدن با کدونمی نمادیگذاشتم تا جوش ب
 : گفتمی اخرش با کالفگکردی داشت نگاھم میطونیمتوجھ شده بود چون با ش

 ارمی خودم منی اصال شما برو بششمی معذب می نگام نکنی اونجورشھیم_
  میبری با ھم می توم خستھ ازمی عزشھینچ نچ مگھ م_
 کاری پسر داشت باھام چنی اکردنی گفتنش تو دلم قند اب مزمی لفظ عزاز
 دی پوووف من چقدر ندشھی بره موفق مشی پینجوری بگم اگھ ادی باکرد؟؟عاشق؟خبیم
 و تییسکوی ھم بارادی دم کردم کویی چاعی سری سوت کتریبا صدا.  سستمدویبد
  می رفترونی تو بشقاب گذاشتو با ھم بینیریش

 زی عزیبھ بھ دستتون درد نکنھ کدبانو ھا:محمد
 :  زدمو گفتمیلبخند

 نوش جان_
 

 بھ ذھنم اومد ی نقشھ عالھی فکر کردم کھ ی ھشت شب بودو وقت شام کمساعت
  باز آروم گفتمشیروکردم بھ دخترا و با ن

  بلدنی کدومشون آشپزمینی رودوش پسرا ببمی شام امشبو بندازنیایبچھ ھا ب_
 ھاشون افھی کھ شام با اوناس قمی بھ پسرا گفتی قبول کردن وقتعی سرنودی ھم خنداونا

 : کھ گفتری بود مخصوصا امیدنیواقعا د
 ن؟ی بپرسم سرکار خانوما چھ کاره اشھیاونوقت م_

 : گفتدوی با عشوه خندنینازن
 میکنی تماشا مونی تلوزمویکنی استراحت مزمیخب معلومھ عز:نینازن

 کم ی ولکردنی پسرا ھم با حرص نگامون مموی از خنده روده بر شده بودھممون
 و لھی شکستھ شدن وسی رو مبل و شاھد صدامیما نشستھ بود. قبول کردن اوردنوین

 ھی ارادی محمدو کنشونی انگار بی  ولمی از خنده دل درد گرفتری سوختم از امیکلمھ آ
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 درست کردن و ماھم از تعجب شاخ یامبل ساعت استھی بلد بودن و در عرض ییایزیچ
 ادی کھ زدنی ھا غر مچارهی بھ جون اون دوتا بنی موقع خوردن مھسا و نازنمیدراورد

 : حرفا کھ محمد گفتنی و انیریبگ
 می تو خوابگاه با ھم بودرازی چون شارادی خانوم منو کنی کھ نازنمی نکردی بابا کاریا_

 می گرفتادی ییزای چھی تا اخرش میانقدر دستمونو سوزوند
 : زدمو گفتمی لبخندمنم
  خوشمزسیلیدر ھر حال دستتون درد نکنھ خ_
 *******نوش جونت:ارادیک

 چھار تا دلقک نھ تو نی شدم اه اداری بچھ ھا از خواب بدادی دادو بی با صداصبح
 پنج سالشونھ انگار با غرغر دست صورتمو نجای نھ ازارنیدانشگاه واسھ ادم ارامش م

  صبحونھزی نشستن سر مدمی رفتم دنییشستمو پا
   رو سرتوننی گذاشتالروی وی چھ خبرتونھ سر صبحریصبح بخ_
  صبحونھ آمادسنی بشای خانوم بریصبح بخ:یاسی

  مھربون شدهیاسی شده یچ... عجب
 . شک نشستمو مشغول خوردن صبحونھ شدمبا
 موی اماده شدی ھمگمی بخوررونی بمی و برمی امروز ناھار نزارمی گرفتمی بچھ ھا تصمبا

 تو فکره قی و عمای دری جلوسادهی محمد وادمی بھ ساحل رفتم کھ دھیمن زود تر از بق
 : شدمو با لبخند گفتمکشینزد

 اجازه ھست؟_
 کنمیخواھش م:محمد

 نیخلوت کرد_
  زدو دوباره بھ فکر رفتیلبخند

  آقا محمدیستی شده؟ روبراه نیزیچ_
 بزارم ونی رو با شما درمی موضوعخواستمی چطور بگم مدونمینم.... راستش:محمد

 کشمیاما خجالت م
 : گفتمی زدمو با مھربونیلبخند

  نی برادر من راحت باشی شما ھم جاھی جھ حرفنی اکنمیخواھش م_
  خانوم خوشم اومدهنیاسمیراستش من از _
 !!!!واقعا؟؟_
 ی خانوم دختر با وقارنیاسمی بود ومدهی خوشم نی از کسینجوریبلھ راستش تا حاال ا_

  نداره؟یزی چی نامزدی بدونم دوستخواستمی مدهی وقت ازدواجم رسگھیھستن و منم د
 بھ پسرا چوقتی ھشناسمشی مرستانی راحت مثل خودم مجرده من از دبالتونینھ خ_

 دادیرو نم
 ن؟ی خواھش کنم باھاش حرف بزنشھیواقعا خوشحال شدم م_
  نگران نباشلیحتما با کمال م_



 31 

 
 
 

 بھ طرف رستوران موی شدنامونی سوار ماشی با محمد حرف زدم ھمگنکھی ابعد
 رفتم می رفتالی بھ ونکھی بعد امی خوش گذروندی کلموی ناھار خوردموی رفتیساحل

 کردی حالمو خوب می بود ولی چدونمی داشتم امروز نمیحمومو دوش گرفتم حس خوب
 ی تاپ قرمز دو بندھی و ردمو حس تازه از حموم کھ دراومدم خودمو خشک کھیمثل 
 با حولھ خشک کردمو خودمو انداختم کمی کوتاه موھامم ی شلوارک مشکھی و دمیپوش

 اما چون کردنی می داشتن حکم بازنیی تو گوشم کردم بچھ ھا پاامویتو تخت و ھندرفر
 گذشتو ی ساعتمی اھنگ گوش دادم ن نکردم چشامو بستمو بھیمن حالشو نداشتم باز

 دمی نوازش گونھ رو موھام حس کردمو از جا پرویحس اھنگ بودم کھ دست  تودایشد
 ی دھنمو گرفت چشامو باز کردمو با چشای بزنم با دستش جلوغی کھ خواستم جنیھم

 : گفتطنتیگرد شده و ترس نگاھش کردم دستشو از رو دھنم برداشتو با ش
  صدات کنمینجوری مجبور شدم ایدی صدات کردم نشندیببخش_
 ؟ی دارکارمی چشنومی نمیعنی تو گوشمھ ی ھندزفرینیبی میوقت_

 رد کنھی داره کجارو نگاه منی انمی باز چرا ماتش برد؟صبر کن ببنی سکوت ابازم
 رونی اومده بودو دارو ندارم بنیی نگاه کردم بعلھ تاپم پانمی سینگاھشو گرفتمو بھ رو

 : گفتمغید سرخ شدمو با جبو
 : گفتی پتورو دور خودم انداختم روشو اون ور کردو با کالفگعیسر!!!!!! نگاه نکن_
 رون؟ی سر بھی می بری ازت خواھش کنم اماده ششھی نداشتم می قصد بددیببخش_
 می با بچھ ھا برشمی منم اماده منییباشھ تو برو پا_
  باشھ؟می بزنی دورھی می ما دوتا برای بکننی میبچھ ھا دارن باز_
 امیباشھ برو تا ب_
 ییایچشم،چشم در_

 کوتاه دی مانتو سفھی رفت نفسمو فوت کردمو بلند شدم تا لباسمو عوض کنم نکھی ابعد
 شی بعد  آرای شال نقره اھی با دمی پوشیخی تنگ نی جھی زانوم با ی وجب باالکی

 شد کھ باعث شد از رهیبھ لبام خ دتمی دارادی کی وقتنیی زدمو رفتم پای رژ قرمزمیمال
  رمیخجالت لبمو گاز بگ

 م؟یبر_
 میبر_

  کالم گذاشتی اھنگ بھی باز کردو نوی بعدش پخش ماشموی شدنی ماشسوار
  بازار؟می برارایت_
  موافقممیبر_

 راه رفتن حس اردیکنار ک. می بعد پارک کردن رفتموی کرددای پاساژ پھی گشتن کمی بعد
 ور نی داشتم ارفتی مردونھ کنارم راه میلی بود قدش ازم بلدتر بودو خیفوق العاده ا
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 دمی با تعجب بھ دستم نگاه کردم کھ دی شد بھ سمتدهی کھ دستم کشکردمیاون ورو نگاه م
 بلند از باال تا ی لباس ماکسھی لباس اشاره کرد ھی و بھ سادیوا  مغازهھی ی جلوارادیک
   خوووشگل بودیلی خری حرناشمیی بود پاپوری شده بودو کلش کی سنگ دوزنھیس

 : بھم انداختو گفتینگاھ
  مخصوصا بھ چشاتادی بھت میلیمطمعنم خ_

 من ی بود انگار برای تو تنم عالدمی لباسو گرفتمو پوشزمی تو و بعد گفتن سامیرفت
 ھی ارادی لباسو عوض کردم خواستم پول لباسو حساب کنم کنکھیدوختھ شده بود بعد ا

   شدممونی کرد کھ پشیاخم
  یدی زحمت کشارادی ممنون کیلیخ_
  کنار ساحل ؟کمی نمی بشمی برارایت.  یقابلتو نداره خانوم_
  نشھ؟رید_
 میری بعد ممینیشی مکمی زمینھ عز_
 باشھ_
   شدو گفتکی  بھم نزدارادی کمی بعد کنار ساحل نشستکمی

  بھت بگمیزی چھی خوامی مارایت_
 ؟یچ_

  شدرهی گرفت تو دستشو بھ چشام خدستامو
 کردم چشات برام خاص بود اولش دای بھت پی حس خاصھی دمتیاز روز اول کھ د_

 کھ دمی قلبم مال خودم نبود و فھمگھی حس زود گذره اما بعد اون تصادف دھیفکرکردم 
 .ی مال من باششھی ھمی براخوامی  و متونمی بدون تو نمگھید
 بھم داره اما فکر ی حسھی کھ کردمی حس مشنومیقلبمو نم ی مطمعن بودم کھ صداگھید

 ارهی کھ بھ زبون بکردمینم
  بگمی چدونمینم.. من...من_
  باشھ؟ی کھ خوب فکر بکنخوامی اما ازت می کھ شوکھ شددونمیم_
 : اندختمو گفتمنییسرمو پا_
 ***باشھ_
 
 
 

 ارادی رفتھ بودم و داشتم بھ اعتراف کیقی و من بھ فکر عمموی ساحل نشستھ بودکنار
 نگاه دی رخش نگاه کردم کھ داشت بھ غروب خورشمی برگشتم و بھ نکردمینگاه م

 پرپشت مژه ی بود ابرو ھایپی تو دلم اعتراف کردم کھ پسر خوشگل و خوشتکردیم
 باورش خواستمی باختھ بودم اما نمبھش  وقت بود کھیلی  من دلمو خی پر و مشکیھا

ساعت ھشت بود و ھوا ھم . تونمی نمارادی کھ من ھم بدون ککنمیما حاال اعتراف مکنم ا
  زنگ خوردمی کھ گوشمی بگم کھ برارادی بھ کخواستمی مشدی مکیداشت تار
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 جانم مھسا؟_
 ن؟یی شما کجاارایالو ت_
  شده؟ی چامی ممی دارمیتوراھ_
 ...یاسی... زهیچ_
  چش شده مھسا بگو؟؟؟؟یاسی_
 نی خودتونو برسونعی سرسی حالش بھم خورده حالش خوب نیاسی_
 میرسونی االن خودمونو منیمواظبش باش.. یاسی یوا_
 : گفتمارادوی بغض رو کردم بھ کبا
 سی حالش خوب نیاسی..الی ومی برارادیک_

 : شدو دستشو دور شونم گذاشتو با آرامش گفتکی نزدبھم
 میری معی نگران نباش سرزمیباشھ عز_

 الی ویکی کھ از سکوت و تارمیدی رسقھی دقستیبعد ب. می راه افتادموی شدنی ماشسوار
  کردمکی نزدارادیوحشت کردمو ناخوداگاه خودمو بھ ک

 شتمی من پزمینترس عز_
  براشون افتادهی چرا چراغا خاموشھ نکنھ اتفافارادیک_
  اینھ حتما برقا رفتھ نگران نباش ب_

 ی چراغا روشن شدو صداھوی درو باز کردم کھ دی و با ترس با کلالی در ومیدیرس
  و سوت بچھ ھا بلند شدو از ترس دستمو رو قلبم گذاشتمغیدست و ج

 تولدت مبارررررک...تولدت مبارررررک_
 سالمت بھ طرفم اومدو بغلم حوی صحیاسیمگھ امروز چندم بود؟ .. تولد مگھ ...؟؟؟یچ

 کرد
  زمی عز تولدت مباررررکزیسوپرا_
 : بغل کردمو گفتمی خوشحالبا
  نبود مگھ امروز چندمھ؟؟ادمیاصال ..  نگرانت شدم اصالیلی خی تو خوبوونھید_
  بدونھ؟؟خوادی می پس کمی اگھ ما ندونمیستیبھمن بعدشم مگھ ما دوست ن٢٠_

 : گفتمی کردم بھ ھمشونو با خوشحالرو
  شدمزیواقعا دست ھمتون درد نکنھ واقعا سوپرا_

 رفتم با ھمون لبخند جذابش ارادی گفتن و در اخر بھ طرف ککی تکشون بھم تبرتک
 کردیداشت نگاھم م

  ارادیممنونم ک_
 ییایقابل خوشگل خانوم خودمو نداره تولد مبارک چشم در_
  بھم دادیلی مستطی جعبھ مخملھی بعدش و
 یدی واقعا زحمت کشیمرس_
   مبارک باشھزمیقابلتو نداره عز_
 ی باال تا اماده بشمی برای بااریت:یاسی
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  و دوباره ارشون تشکر کردمموی بچھ ھا بھ اتاق رفتبا
  ی بپوشیخوای میخب چ:نینازن

 بودو از جعبش در آوردمو بھشون نشون دهی برام خرارادی رو کھ کی لباسطنتی شبا
 دادم ھمشون از تعجب دھناشون باز مونده بود

   چھ خوشگلھیییوا:یاسی
 شھی می تنت چجورمینی بپوش ببعیسر:مھسا
  کلک؟؟دهی برات خریک:نینازن

 : باز کردمو گفتمشموین
  جونمارادیک_

 : سھ شون با ھم گفتنھر
 ؟؟یچ_
 دهی وا چتونھ اون برام خریچی پچیپ_

  جونم؟ارادی بود االن شد کارادی اقا کروزیتا د:مھسا
 بچھ ھا شی پمی اماده شم برنی فعال بزارگمی مفصلھ بعدا مشیخب راستش بچھ ھا قض_

  زشتھ
 برام انجام داد و موھامم لخت دورم یاسی خوشگلم شی اراھی دمی لباسمو پوشنکھی ابعد
 شتری اھنگو بی و بچھ ھا ھم صدامی رفتنیی پای خوشگل شده بودم ھمگیلی خختمیر

 بھ محمد اشاره کردم کھ اونم بھ طرف یواشکی دی خودش رقصاری با یکردن ھر ک
  رفتیاسی

 زمی عزی خوشگل شدیلیخ_
 . بوس کوتاه رو لبم گذاشتھی عی سرسی حواسشون ندی دی نگاه بھ بچھ ھا کرد وقتھی

 اررررادی کییھ_
  نتونستم  خودمو نگھ دارمی خوشگل شدیلی اخھ خزمیجونم ببخش عز_

 : گفتمی ساختگی دور کمرم گذاشتمو با خونسرددستمو
  کنتیامن ھنوز جوابتو ندادم پس لطفا رع_
  انداختونیی کھ ناراحت شد سرشو بھ پادمی وضوح دبھ
   سواستفاده کنمخواستمیببخش واقعا نم_

 : حال خوبمون خراب بشھ جعبھ رو حلوش گرفتمو گفتمنی اخواستمی نمچون
  جونم چھ کرده؟ارادی کنمیخب بزار بب_

 بود کھ ی دسبندھی شبقای توش ذوق زده شدم دقی دسبند طالدنی رو باز کردمو با دجعبھ
 : داشت منم ھمون دستمو بھ طرف بردمو گفتمی کھ روش خالکوبیانداختھ بود دست

 ش؟یبندیبرام م_
 : شدو با لبخند گفتخوشحال

 زمیحتما عز_
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 حس ارامش ھی بھم داد ی دستم گذاشت کھ حس خوبی بوس روھی کھ بست دسبندو
  خوشگل بودیلیخ
  خوشگلھیلی خارادی کیمرس_
 م؟ی دور با ھم برقصھی یدیره حاال افتخار مقابلتو ندا_
 حتما_
 
 
 
 نی از ایلی خیدی اھنگ شاد  از احمد سعھی اھنگ گذاشت ھی سمت ضبط رفتو بھ

 نگاه موی بودسادهی ھم وای روبرودنی بچھ ھا ھم اومدن با ما رقصومدیاھنگ خوشم م
 دیرقصیاون بھ من بودو نگاه من بھ اون آروم و مردونھ م

با تو * اسمون من تورو دوست دارمیقد خدا* من دارماروی تو دست عشقمھ دندستام
 نیبا تو خوشبختر*نمی ترزی عزییقسم بھ تو کھ تا ابد تو*نمی عاشق رو زمنیخوشبختر

 نی بھ تنت چھ قشنگھ انینازن*نمیشیامشب تو اوج اسمون کنار ماه م*نمیعاشق رو زم
با تو *بده دستاتو بھ من ماه نقره کوپ من*دوتاس  مال ماای دنمیمنو تو مال ھم*لباس

 ھیامشب * کردمیچشم حسودا کور بشھ چھ انتخاب* خوب منی لحظھ ھاشھیجاودانھ م
کھ *کردمیواژه بھ واژه خط بھ خط من بھ تو فکر م* دور چشات بگردمی ماه شدکھیت
 مال دوتا ما* لباسنی بھ تنت چھ قشنگھ انمینازن* کردمھی ترانھ قشنگ بھ تو ھدنیا

 شھیبا تو جاودانھ م*بده دستاتو بھ من ماه نقره کوپ من*  مال من دوتاسای دنمیھم
 *** خوب منیلحظھ ھا

 بھ آشپزخونھ رفت و بچھ ھا دوباره یاسی موی نشستی رقص فوق العادمون ھمگبعد
 اھنگ تولدو خوندن

 یوشگل خکی بھ ھمراه کیاسی.  تولد عمرم بودنی بھترنی تو آسمونا بودم ای خوشاز
  اومدشمونیپ

 ن؟؟؟ی گرفتکمی بچھ ھا شما کیوا_
 شھ؟؟ی مکمیمگھ تولد بدون ک:دیسع

  نره ھاادتی آرزو ارایت:مھسا
 اما از کجا اراد،یک...  در کناری خوشبختیآرزو....  آرزو کردمھی بستمو چشامو

  ارزو خواھد بود؟؟؟ھی فقط نی کھ ادونستمیم
 کادوھاشونو دادنو ی فوت کردم بچھ ھا ھر کموی زندگی شمع ھانیکمی ستوی بنکھی ابعد

 یادی بودن خودش زدهی دی تدارکنی کھ ھمچنی کنم ھمیباعث شد  احساس شرمندگ
 .بود
اره قبول کردم کھ .. ارادی کمی و مرد زندگزمی عزی بود کنار دوستای فوق العاده اشب

 نوی و نازنمیدتو اتاق بو. تا اخر عمر باھاش باشم چون من ھم واقعا دوستش داشتم
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 متی فرصت رو غنمی بودداری بیاسی خوابشون برده بود اما منو یمھسا از خستگ
 شمردمو موضوع محمد رو باز کردم

 ھ؟ی نظرت در مورد اقا محمد چیاسی_
 ؟یپرسیمحمد؟چطو؟ چرا م_
 حاال تو بگو_
 کنھی نگاه نممی بھ من ھم مستقی حتھیری اقا و سر بھ زیلی بگم واال پسر خیچ_
 ؟ی درموردش داریپس نظر مثبت_
 ؟یاره خب کھ چ_
 و بھ سادهی محمد کنار ساحل وادمی درونی کھ من زود تر رفتم بروزیخب راستش د_

 جور سر صحبتو باھاش باز کردمو اونم گفت کھ بھت عالقھ داره و ھیحاال . فکر رفتھ
 ھیقصدش جد

 شھی باورم نم؟؟یجد_
  اطرافت بودشتری بیدیدیباورت بشھ نم_
 کردمیاره اصال فکرشو نم_
 خب حاال فکر کن بعدا جوابشو بده_
 ****** شدمزی سوپرایلیباشھ خ_

 موی ھمھ جارو سرو سامون دادعی تھران سرمی قرار بود برگردموی زود بلند شدصبح
 نموی برگشتم و ماشارادی تفاوت من با کنی اما با امیبعد خوردن صبحونھ بھ راه افتاد

 وقت فراموشش چی سفر عمرم بودو ھنیبھتر.  ھمراه شدیاسیم با دادم بھ محمد و اون
 کنمینم
 ؟یشی بخوابم ناراحت نمکمی اگھ ارادیک_
  رو بده عقب راحت بخوابینھ قوربونت برم صندل_
  کندارمی بی ھر وقت خستھ شدیمرس_

 **** سرشو تکون داددویخند
 گھی خانومم؟؟؟پاشو دارایت... ارایت_

   باز کردمو خمار نگاھش کردمچشامو
  پاشومیدی رسزمیعز_

 : بلند شدمو با خجالت گفتمعیسر
 دی ھمھ راھو خواب بودم ببخشیوا_

  زدو گفتی مھربونلبخند
  نرفتھ شمارتو بدهادمی اولش تا می کنی شو از بچھ ھا خدافظادهی سرت پیفدا_

 می کردیبچھ ھا خدافظ از نکھی در اوردمو شمارشو بھش دادم  بعد افمی از کمویگوش
  گفتمدموی منم بھ ھول بودنش خندزنھی ھم گفت کھ زود بھم زنگ مارادیک
  باشھ_
  بھ خونھ رفتمموی کردی ھم خدافظاز
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 تنگ شده بود اونام ی بغل مامانم دلم براشون حسابدمی خونھ و پردمی بالخره رسشییاخ
 داشتم تشکر کردمو رفتم اتاقم ازی لپ تاپ بھم دادن واقعا بھش نھی گفتنو کیتولدمو تبر

 ****تا لباسامو عوض کنم
 اخھ االرم زنگم صداش بلند بود منم دمی از خواب پرلمی زنگ موبای با صداصبح
 : بدون نگاه کردن بھ شماره گفتمیعصب

 بلھ؟؟؟_
  خمارت تو حلقمیاوه جووون صدا_
 ؟یخوای می چی سر صبی کشتھ ایفتتی کوووفت دستم بیییاسی_
 ازدهی رفتھ ادتی نکھی ساعت دھھ مثل اسی نشو خوشگلھ بعدشم سر صبح نیعصب_

 م؟؟یکالس دار
 س؟ی نلیمگھ کالسا تعط_
 ای بعی رفتھ پاشو سرادتی گھی دی حبرانانی گفت بیبابا استاد ھاشم_
  امیباشھ بابا االن م_

 ھی بعد خوردن دمی دستو صورتمو شستمو لباس پوشعی قطع کردم سروی گوشنکھی ابعد
 میتو راه بودم کھ گوش.  گونھ مامانو بوس کردمو رفتم سمت دانشگاهییصبحونھ سرپا

 زنگ خورد شماره ناشناس بود با شک جواب دادم
 بلھ؟_
  خانوم خودمارایسالم ت_
   اومد رو لبمو غرق درآرامش شدمی لبخندھی صداش دنی شنبا
 ؟ی خوبارادیسالم ک_
 ؟یی کجای تو خوبزمیممنون عز_
 ؟ی دانشگاه تو چرمیدارم م_
  کننی می اومده بچھ ھا دارن بار خالھیمن فروشگام جنسامون از ترک_
 یباشھ خستھ نباش_
  مواظب خودت باش فعالزمی عزیسالمت باش_
 فعال_

  کھ ھرھر کرکرشون ھواسدمی دانشگاھو بعد پارک از دور بچھ ھا رو ددمیرس
 : شدمو گفتمکشونینزد

 سالم_
 از ی محکمشگونی تنگ کردو نیاسی ی باز جوابمو دادن چشامو براشی با نھمشون

 بازوش گرفتم کھ اخش دراومد
  دردم گرفتمونیاخ م_
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 صبح بود بعدش ی براھتی صد دفعھ گفتم اسم خودتو بھم نگودر ضمن تنبزمیعز_
 نفس دو ساعتو درس دادو ھی ی ھاشمی کالسو آقامیرفت. زبونمو تا تھ براش دراوردم

بعد تموم شد از اون دوتا . بچھ ھا رو برطرف کرد واقعا سردرد گرفتم یاشکاال
 یبا کم.  جلوم ترمز کردی مشکیایانت کھ بھ زمی رفترونی بیاسی با موی کردیخدافظ

   کھ محمدهدمینگاه کردن بھش فھم
  آقاتونھیاسیاونجارو _
 ی بھ جاھا کھ با ھم حرف زدنودونستمی بھ محمد نگاه کردو از خجالت سرخ شد میاسی

 رفتمو بھ خونھ نمی کردم بھ طرف ماشی با محمد احوال پرسنکھی بعد ادنی رسیخوب
 رفتم

 
 
 

 بود رفتم باال و دهی خونھ سوتو کور بود حتما مامان خوابدمی ددمی بھ خونھ رسنکھی ابعد
  شدهداری مامان بدمی کھ دنیی گرفتم رفتم پایدوشیلباسامو عوض کردم  و 

 سالم مامان جون_
 ی اومدی کزمیسالم عز_
  مامان کمرتون کھ درد نکرده؟نی خوبشی ربع پھی نیھم_
  ستیخوبھ دخترم بد ن_

 با تعجب بازش کردم کھ دمی دی کارت عروسھی نتی کابی سمت اشپزخونھ کھ رورفتم
   دختر عموم ستارسی مال عروسدمید
  آورده؟یمامان کارتو ک_
 سھند_
 تموم وجودمو گرفت کردمو حس تنفر خی اسمش دنی شناز
  نداشتن؟فی خارج تشرشونیمگھ ا_
  اوردی دانشگاه بودی وقتگھیچرا دخترم درسش تموم شده د_
 زنگ زد رفتم دانشگاه وگرنھ مجبور یاسی دلم ھزار بار شکر کردم کھ خوب شد تو

 ی برایسالش بودو مھندس عمران ول٢٧ نحس سھند رو تحمل کنم سھند ختیبودم ر
 ھرگز برنگرده اما انگار کردمی بود دعا مکای امری دوسالھیگرفتن مدرک کاملش 

 بود و یزی بودم فوق العاده پسر ھارزیاومده بود پسر عموم بودو و من ازش بھ شدت ب
 کرده بودو ی نداشت و بھ قول خورش عاشق و مجنون من دوبار ازم خواستگاریریس

ھم دختر عمو کھ خواھر سھند ستاره بود از اون  دونھیمنم ھر بار جواب رد داده بودم 
 منو ی ھر طورکردی می سعکردوی چون اونم بھ نفع داداشش کار مومدیھم خوشم نم

 خدا بھ دادم برسھ بھ اتاقم رفتم تا کھی ھم نزدی بچسبونھ پووووف حاال عروسشبھ
 د مھربونم زنگ زارادی کزمی اروم بشھ کھ خدارو شکر شد و مرد عزکمیاعصابم 

 ؟یسالم خانومم خوب_
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   خوبمی مرسزمی عزسالم
  چھ خبرا_
 یسالمت_
 رون؟ی بمی دنبالت برامی بیکاریب_
  می تو راه داری لباس بخرم عروسدیاره اتفاقا با_
  جلو خونتونمگھی ساعت دمی نزمیباشھ عز_

 شلوار دم پا ھی جلو کمدمو لباسامو عوض کردم دموی پرعی قطع کردم سرنکھی ابعد
 شمی تھ آراھی ی ساتن مشکی روسرھی با دمی سبز پوشی مانتو عروسکھی با یمشک

 قند تو دلم اب شد مخصوشا کھ دمشی دیوقت.  از مامان رفتمیکردمو بعد خدافظ
 غھی جلھی از روشم رهی سبز ترھنی پھی  بود بادهی پوشی شلوار مشکھی ست بود پامونمیت

 دی شاخھ گل رز سفھی از پشتش  شدمکشی نزدی شده بود وقتپی خوش تیلی خیمشک
 : اوردو با محبت گفترونیب

  مییای چشم دری بھ  پرمیتقد_
  ی مرسارادی خوشگلھ کیلیخ_
 می سوار شو برزمیقابلتو نداره عز_

 نکھی منم گفتم دختر عموم و اھی کھی کھ عروسدی ازم پرسارادی کمی سوار شدنکھی ابعد
 . سھند بود کھ نگفتمشی اصللی البتھ دلخامی مدهی لباس پوشھی مختلطھ و منم یعروس

 ی ولمیکردی بھ لباس ھا نگاه ممویزدی تو پاساژ قدم منی در کنار ھممیدی رسنکھی ابعد
 لباس چشمونو ھی مغازه بالخره ھی گشتن تو ی کوتاه بودن اخرش بعد کلایھمشون لخت 

 اش مدل قلب بود نھی اش تا گلو بستھ بودو سقھی دنبالھ دار کھ یری لباس بلند شھیگرفت 
 گفت لباسو زموی سانکھی خوشم اومد بعد ایلیخ. ومدی تا مچ مھ داشت کری حرناشمیاست

 ارادی کدمی درو باز کردم کھ دومدی خوشگل شده بودم و بھم میلی خدمیگرفتمو پوش
 : زدمو گفتمی چرخسادهیجلوش وا

 چطوره؟_
 : گفتی با مھربوندوی خندزدی برق منی از تحسچشماش

  دلمزی عزادی بھت می بپوشیتو ھر چ_
  زمی ممنون عزیلیخ_

 بعدش منو موی خوش گذروندی کلموی خوردی بستنمی با ھم رفتمی لباسو گرفتنکھی ابعد
 رسوند خونھ

 
 
 

 : زدمو رو بھ مامان گفتمیچرخ
 چطور شدم مامان؟_

 : نگاھم کردو گفتنی با تحسمامان
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  شد گلمیماشا ھزار ماشا عال_
  مامان جانیمرس_

 شی آراھی خواستھ بودم شگری نداشتھ باشم از آرایبی نگاه کردم تا عنھیی بھ آدوباره
 ی اسباب ھوس رانخواستمی رژ کم رنگ مات زدم نمھیکامال ساده و وم رنگ بکنھ و 

 بابا دنبالمون اومد بھ نکھیبعد ا. دونستمی مارادمیسھند باشم چون خودم متعلق بھ ک
 بود کاش چاره ی حس بدیلیچقدر استرس داشتم خ. می حرکت کردنایطرف باغ عمو ا

 جا پارک نکھی بود بعد انی جلوش ماشی باغ کلمیدی رسی وقتشد؟ی مگھ می ولامیداشتم ن
 با لبخند بھ طرفمون اومد دنمونی زن عمو با دمی بھ طرف باغ رفتموی شددای پمی کرددایپ

  مھربون بودو دوسش داشتمیلیبرعکس اونا زنعمو خ
  نی خوش اومدیلیسالم خ_
  بخت بشھدی سفشاالیسالم ندا جان مبارک باشھ ا_
  مھناز جانیمرس_

 : کرد گفتدارانھی نگاه خرھی رو کرد بھمو بعدش
  دخترمیماشا چھ خوشگل شد_
  زن عمویمرس_
  براتون نگھ داشتمزوی منی لباساتونو عوض کننیبر_

 کھ عروس داماد ھم اومدن می رفتزمونی بھ سمت مموی لباسامونو عوض کردنکھی ابعد
 کردم ی خوشبختی اما براش ارزوومدیستاره خوشگل شده بود ھر چند کھ ازش بدم م

 واقعا حوصلم سررفتھ بود سرمو اوردم باال کھ با می ساعت بود کھ نشستھ بودمین
 دمتی کھ مثال ندمی نگاھمو دزدعی سرما  سمتومدیداشت م....  کردخی بدنم دنشید

  بلند سالم دادی شدو با صداکمونینزد
 ری بھ خدنی سھند جان رسیبھ بھ پسر گلم چطور_
 نی خوش اومدیلی ممنون عمو جان خیلیخ_

 : گفتیی رو صورتم انداختو با پروزشوی نگاه ھ سالم دادن بھ مامانمبعد
 ؟ی خوشگل خودم خوبیسالم دختر عمو_

 شروع کرد دندونامو رو ھم فشار ومدهی توروخدا ننی داغون شده بود ببیلی خاعصابم
  اروم باشمکمیدادم تا 

 سالم_
  ما ھنوز تا شام موندهشی پای بیچرا تنھا نشست_

 ھ مامان بدتر خراب کرد باز کردم تا بگم نھ راحتم کدھنمو
  رهی ما حوصلت مشی دخترم برو پگھیراست م_
 دور نای مامان ازی از منکھی دھنم بستھ شدو مجبور شدم باھاش برم بھ محض اگھید

  گوشم گفتری کردو زکمی دستشو دور کمرم انداختو بھ خودش نزدمیشد
  ذره شده بودھیدلم برات _
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 اب دھنمو قورت خوردی گرمش بھم می نجات بده حالم از نفسانیمنو از دست ا.. خدا
 :دادمو اروم گفتم

 نھیبی میکیسھند لطفا شروع نکن _
 : کردو گفتشتری دستاشو بفشار

 دلم بخواد ی بگھ من ھر کاریزی چکنھی ھم بھ نظرت جرعت منھی ببنھیبی نمیکس_
 کنمیم

 رقصو داشتم بھ ستیپ بود رومووکردم بھ ی حرف زدن باھاش کار اشتباھپوووف
 کم نوی برد ھمستی کھ سھند دستمو گرفتو بھ سمت پدنیرقصی کھ مییجوونا
 .......داشتم

 
 
 

 چرا سھند یلعنت....  گذاستنو چراغارو ھم خاموش اه می آھنگ مالھی وسطو میرفت
 بھ خودش چسبوندو شتری استفاده کردم منو بتی خوش شانسھ؟؟؟؟ سھندم از موقعنقدریا

 عطرش حالمو یبا خودش تکون داد منم ناچار دستامو دور گردنش حلقھ کردم بو
 اما نگاه وفتھی بودم تا نگاھم بھش ننداختھ انیی تا حد ممکن پازدسرمویداشت بھ ھم م
 ری کھ حلقھ دستاشو محکم کردو زرمی فاصلھ بگکمی خواستم کردی مینیاون روم سنگ

 گوشم زمزمھ کرد
 پس خودتو ازم دور شمی مدهی بھ سمتت کششتری من بیری چقدرم ازم فاصلھ بگھر_

 نکن خوشگلم
   سھند منیکنی متمی اذیدار_
 قراره ی چون بزودزمی عزی بھم عادت کندی باکنمی مکاری مگھ دارم چزمیچرا عز_

 میازدواج کن
  نگاھش کردم ک با حرص گفتمی سرمو باال اوردمو با ناباورعیسر

بھ .  من دوست ندارم ی بکششی پویمبادا دوباره موضوع خواستگار.... ند سھمبادا
 شی داغ کرده بودو از چشاش اتتی صورتش از عصباندمیدی حالشو مریوضوخ تغ

 کرد فاصلمون فقط بھ کی بھ خودش نزددیبری فشار دستش داشت نفسمو مدیباریم
 اندازه دو انگشت بود

 ی دست کسدمی اجازه نمیشی مال من می چھ نخوای تو چھ بخوارمیگی مدهیحرفتو نشن_
 بھت بخوره

 نی حالم از امیدی گذاشت رو چونمو باال برد برق ھوس و شھوتو تو چشماش مدستشو
 خوردی داشت بھ ھم می مشکیچشما

 بھت گفتھ بودم کھ چشمات چقدر خوشگلھ؟؟_
  کرددنمی خواستم جوابشو بدم لباشو رو لبام گذاشتو با ولع شروع بھ بوستا
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 کرد احساس ختنی نداشتم و اشکام شروع بھ روی کارجی خشک شده بودو قدرت ھبدنم
 سمت دمی گذاشتمو محکم بھ عقب ھولش دادمو دونشی دستامو رو سکردمی میخفگ

  ییدستشو
 ری آشغال شکھی تھی مثل ی حس حقارت داشتم حسختیری پشت سر ھم داشت ماشکام

 بکنھ بعد نکاروی اون حق نداشت باھام اشدیآبو باز کردمو تن تن لبمو شستم چندشم م
 رفتم و تا اخر شام ھم نای مامان اشی درست کردمو پشموی حالم بھتر شد اراکمی نکھیا

 ****مزخرف تموم شد  شبنیاز جام بلند نشدم و بالخره ا
فت امروز کالس داشتم و اما  رادمی ی ساعت ھمھ چدنی شدمو با دداری بی با کسلصبح

 و بدون خوردن صبحونھ بھ دمی دستو صورتمو شستمو لباس پوشعی کرده بودم سررید
 : در باز کردم با خجالت گفتمنکھی در زدم بعد اسادمویپشت در کالس وا. دانشگاه رفتم

 استاد اجازه ھست؟_
  تکرار نشھگھی اما ددییبفرما_

  نشستمیاسی شی پ فوت کردمو داخل شدم  و رفتمنفسمو
 ؟ی کردریسالم چرا د:یاسی

 .سالم خواب موندم_
 دموی رسقھی دقستی بعد بارادی کشی شدمو رفتم پنی کالس تموم شد سوار ماشنکھی ابعد

  اول تعجب کرد اما بعد لبخند زدو بھ طرفم اومددنمی با دارادیداخل رفتم ک
 زمی عزیخوش اومد!!!یزیسالم چھ سوپرا_
   بھت سر بزنمامی کالسم تموم شد گفتم بنکھی بعد ایسالم مرس_
 ؟یخوری میی چانی بشای بزمی عزی کردیکار خوب_
  اره ممنون_

 تمی اذتونھی نمی کھ کسی حامھی داشتم حس یبی و آرامش عجتی حس امنھی ارادی ککنار
 با ھم نکھی بعد اکردی عاشق تر مشتری منو بنی بود و ای پسر مھربونیلی خارادیکنھ ک

 یلی خبر خنی بره و ایاسی ی بھ خواستگاری بھم گفت کھ محمد قراره بزودمیحرف زد
 ...خوشحالم کرد

 
 
 

 میاما خوش.  سھندو فراموش کرده بودمبای بودم خونھ و حالم خوب شده بودو تقراومده
 تا ابد ی خوشچی ھگنیراستھ کھ م..  تلفن دود شد رفت ھواھی بااوردوی دووم نادیز
 شبی زنعمو زنگ زدو مارو بھ شام دعوت کرد واقعا مسخرس اخھ مگھ دنھموینم

 چی کردم بھونھ جور کنمو نرم اما ھی سعیلیھ؟؟خی اھیغی شام چھ صگھی ددیمارو ند
 شکستوی کاش پام می اما اکردمی تر می فقط سھندو جرینجوریجوره راه نداشت ا

 قسمتو با تموم وجودم خط نی قسمت سرنوشتم دستم بودو انی کاش قلم ای ارفتمینم
  جلو دردمی کرد؟؟؟ تا بھ خودم اومدم دی با سرنوشت بازشھی اما مگھ مکردمی میخط
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 و بعد رفتن بھ داخل سھند خوشحالو امی شدم کھ بمی و من تسلمی ھستنای عمو اخونھ
 دی زده بودو موھاشو بھ باال شونھ کرده بود شای طوسپی تھیخندان بھ استقبالمون اومد 

 کم نداشت اما مگھ دل یزی بغلش چون سھند واقعا چدیپری معی من بود سری جایکھر
 میرفت.  شدهارادی مھربون وپاک کی چشماری اسوقتھ یلی دلم من خشھی حرفا حالنیا

 کالفم کرده ی حسابنیداخلو ستاره با شوھرش ھم اونجا بود با مانتو نشستھ بودمو و ا
 : ھوا ھم گرم کھ سھند گفتموی بوددی عکیبود چون نزد

  برو اتاقم لباستو عوض کنارایت_
  داداشم پاشو برو باال راحت لباستو عوض کنگھیاره راست م_
 یزی چتونستمی مگھ می سروقتم ولادی سھند بدمیترسی برم اتاق ستاره مشدی کاش میا

احساس  داشتمی اروم بھ اتاق رفتم ھر قدم کھ برمی برداشتمو با قدم ھافمویبگم؟؟ ک
 داشتم وارد اتاق شدمو ی بدیلی راھھ قلبم تو دھنم بودو حس خانی پاگھی دنی اکردمیم

 رشیبھ دراوردن مانتوم کردم چون ھوا گرم بود ز بھ طرف تخت سھند رفتم و شروع
 لباس نی باز بود خودمو بخاطر ای اش حسابقھی بودم کھ دهی تاپ بند دار قرمز پوشھی

 وارد ی باز شدو وکسھوی سارافنمو برداشتم تا بپوشم کھ در اتاق عیلعنت کردمو سر
 برگشتم ومدی نمباال  ام حبس شده بودونھی کردم نفسم تو سخی.  درو قفل کردعیشدو سر

 گشاد ی پام با چشمای لبخند چندشش لباس از دستم شل شدو افتاد جلودنیطرفشو با د
 : گفتمیشده نگاھش کردمو بھ سخت

  یکنی مکاریچ..چ..جانیا.. تو..تو_
 تخت از ترس زھرترک شده بودم و جرعت ی شدو پرتم کرد روکی بھم نزدعیسر

 دنیی نداشتم موھام با دستش کنار زدو از گردنم تا گوشم شروع بھ بووی عکس العملچیھ
 : گفتیکرد و کنار گوشم با لحن خاص

 دنی چشیبرا اوردم دلم رتی بالخره تنھا گزمی عزیدی می خوبیاوووووم چھ بو_
  شده بودذرهیطمع وجودت 

 از تاپ معلوم بود شترشی ھام کھ بنھی سی دادو رونیی از رو صورتم کم کم پاچشاشو
 کھ پارچھ قرمز جلوش یانداخت چشماش از شھوت قرمز شده بود درست مثل گاو

 شدو دستامو با دستش ی گذاشتم کھ عصبنمی سی دستامو روعیسر) خخخخ(یبزار
 داشتم جون رشی کرد زدنی بھ جون لب ھام افتاد شروع بھ بوسایگرفتو مثل وحش

 و بعد بھ دتمیبوسی اما اون محکم تر مکردمی داشتم تقال می بد بود ھیلی حالم خدادمیم
  گاز محکم گرفت کھ اخم دراومدھیسمت گردنم رفت 

  ادی ھنوز مونده تا دردت بزمیجووون دردت اومد عز_
 اسم ادم و پسر عمو رو روش بزارم حرمت شدی موجود اصال ادم نبود شرمم منیا

 ممکن بود دمیجنبی مری اگھ دکردمی می کارھی دیمھمون رو ھم بلد نبود نگھ داره با
 . بھ باد بدهتمویثیح
 
 



 44 

 
 پاھامو با دو تا پاھاش قفل کرد دوی اوردم باال تا بزنم وسط پاش کھ زود تر فھمزانومو

 و حالت تھوع داشتم و افتادم بھ زدی ادامھ داد نالھ ھاش داشت حالمو بھم مو بھ کارش
 التماس کردن

 ....سھند تورو خدا ولم کن سھنددددد جون زن عمو نکن_
 رو مامانش حساسھ و دونستمی بھ نفس نفس افتاد مسادوی حرفو گفتم از حرکت وانی اتا
.  شدو باعث شد دوباره بترسمکمی نزدزدی کھ نفس نفس می دوسش داره درحالیلیخ

 :کنارم گوشم گفت
 یدیبار اخرت باشھ بھ جون مامانم قسم م_
 ختنی از اتاق خارج شد نشستم رو تختو اشکام پشت سر ھم شروع بھ رعی بعدش سرو

 لباسمو عی بود سرشتری بیلی خبتمونی کردمو بھ بخت بدم لعنت فرستادم غھیکردن گر
 ھارو بپوشونم و بعدش ی کھ کبودشی اراھیم و عوض کردمو بعد شستن دستو صورت

 .. رفتمنییپا
   بخورمیزی چتونستمی اصال خوب نبودو موقع شام نمحالم

 ومد؟ی خوشت نیخوری نمیزی جان چرا چارایت:زنعمو
 : زدمو گفتمی ساختگلبخند

  کنھی سرم درد مکمی خوشمزس یلینھ زنعمو دستتون درد نکنھ خ_
 بابا  با عمو مشغول صحبت کردن بود حال موی شام خورده شد نشستھ بودنکھی ابعد

 کھ بابا زد باعث شد سرم بھ طرفشون یگوش دادن بھ حرفاشونو نداشتم اما با حرف
  برگرده

 ن؟ی برنیخوای میک:عمو
 دی پروژه تو مھشد ھست کھ سھ روز کار داره و باھی فردا پس فردا دی شاسیمعلوم ن_

 ییھم کھ خونشون اونجاس با مھناز دوتا)شوھر خالم(نایاده بشھ قاسم ا دلی تحودیتا ع
 . راخت بھ کارم برسمالی تا ھم اون تنھا نباشھ منم خمیریم
 کردم ی بھم نگاھدمی حرف دنی ادنی سھند رو بعد شنی وضوح برق زدن چشمابھ

 ارهیم ب سریی کھ اگھ بالخورمی االن قسمممم منی  ھمااااااایخدا.  زدیلبخند مرموز
 ....خورمی قسم مکشمیخودمو م

 
 
 

 شده بود کھ دائم ی نحساهی روزم خوب نبود و ھمش دلشوره داشتم دلم مثل کالغ سحالو
 یزی چھی بود دهی ھم فھمارادی کچارهی بفتھی می اتفاق بدی بھ زوددونمی و مدادیخبر بد م

 دی منو ببره خرادی تا حالو ھوام عوض شھ امروز ھم قراره ببردمی مرونیشده ھمش ب
 ی مانتو مشکھی بلند شدم تا اماده بشم شھی حالشون خوب مدیربھ قول خودش دخترا با خ

 ام رو ھم رهی تی شال خاکستردمی پوسمی عروسکی با کفشای ساپورت مشکھیبلند با 
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 رفتمی ساده می چند روزه دانشگاه رفتننی روح شده بود ای بیلیسرم کردم صورتم خ
 زدمو بعد می مالشی اراھی عی سرنھی روح ببی داشت منو بی چھ گناھرادای کچارهیاما ب

  رفتمارادی کنی کردم بھ طرف ماشیاز مامان کھ مشغول تدارک رفتنشون بودن خدافظ
  خودم چطوره؟یسالم عشق کوچولو_

   پسر پر از آرامش بودنی مر از ارامش زدم ایلبخند
  خوبمی مرسزمیسالم عز_

 : زدوگفتی گرفتو روش بوسھ ادستمو
 میگذرونی خوش می حسابمیری عشقم پکر باشھ االن منمینب_

 ی سنتی عاشق بستنمی عکس انداختموی قدم زدی کلموی رفتھیدی باھم بھ پارک جمشاولش
 سی تنددی و بعدش باھم بھ مرکز خردیخری برام مشھی ھمارادی کنی ھمیبودم و برا

 ھی ی قراره تموم بشھ جلویک... ایدوباره ھمون اضطراب ھمون دلشوره خدا. میرفت
 بود ارادی و دستم تو دست کمیکردی ھا نگاه متو بھ مانمی داشتموی بودسادهیمغازه وا

 رهی تامی دندمی کھ دیزی لحظھ سرمو باال اوردمو با چکی یفقط برا..  لحظھکی یبرا
 کاری حاال چیبتی من چھ مصی کرد خداخیستام و تار شد ضربان قلبم رو ھزار رفتو د

 ودستامون ارادیک  بھ منوی بودو داشت با اخم وحشناکسادهی وایکنم؟؟؟؟ اونم ھمونجور
 دونستمی بود مسادهی واممی تو فاصلھ چند قدمیکابوس زندگ... من سھندی خداکردینگاه م

 شونھ ھامو دی کھ حال خرابمو دارادی ککنھی بھ عالمو ادم پخش مرهیکھ بدبخت شدمو م
 :گرفتو گفت

  شده؟ی؟چی خوبزمیعز_
 از چاه دراومده ی صداھی خراب تر شد فقط با ی نگو کھ ھمھ چیزی چارادی کاخ

 :تونستم بگم
 سھند..س_

 ھی ارادی ککردی با خشم داشت نگاھمون منھی بود جلومونو دست بھ سدهی رسگھی دسھند
 : نگاه بھ من انداختو رو بھ من گفتھینگاه بھ اون 

  ھستن؟ی کشونیا_
 : گفتارادی وحق بھ جانب رو بھ کی عصبی با صداسھند

 ؟یکنی می من چھ غلطی کنار دختر عمونجای و ای ھستی تو کیبھتره بگ_
 : گفتدی بھ من دوختو با تھدنگاھشو

 گھی چشمامون محو شد دی و بعدش از جلویدی کارتو بد پس منی حساب اارایت_
 دستشو دور ارادی کھ کفتادمی افتاده بود داشتم منیی فشارم پاسمی رو پاھام واتونستمینم

 : گفتیکمرم حلقھ کردو با نگران
  بود؟؟ی اون پسره ک؟ی خوبارایت_

 برام ارادی ھا نشستمو کی صندلی رومی بگم رفتتونستمی نمیزی ھام قفل شده بودو چلب
  حالم خوب شدی خوردم کمنکھیبعد ا گرفت وهی ابمھی

    بودی اون کی بگیخای نمارایت_
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 افتادو ی کھ تو اتاق و عروسیی بستمو نفسمو فوت کردم با سانسور از اتفاقاچشامو
 بھ زور زدوی مشیشونی کھ نبض پدمیدی مرحالشوی کردم و ھرلحظھ تغفیبراش تعر

 : اخر سر ھم تحمل نکردو گفتداشتیداشت خودشو نگھ م
  گوه خورده پسره نفھم مگھ شھر ھرتھ_

 نای بھت برسھ قراره با مامان ای بشری بنچی دست ھزارمی نمزمی نباش عزنگران
 .یشی مال من مشھی و اونوقت تو ھمتی خواستگارامیصحبت کنم و ب

 حالم بھتر شدو اما ی کھ عاشقشیاونم با مرد... زدمو پر از ارامش شدم ازدواجیلبخند
 !!!!! آرامش قبل از طوفان بود؟؟نیکھ ا دونھی چھ میکس
 
 
 

 ی برازارهی می مامان داره قورمھ سبزدمی خونھ رفتم تو دوندی منو رارادی کنکھی ابعد
 حداکثر استفاده رو دی پس بافتادنی روز بودو کھ بودن فردا راه منیشام امروز اخر

  بردمیم
 نی مورد عالقھ منو گذاشتی کھ غذانمیبیسالم مامان جان بھ بھ م_
  ی گذاشتم تا دوسھ روز برات بمونھ گشنھ نمونادی مامان اره ززیسالم عز_
  یدستتون درد نکنھ مامان_

 بھ بابام بگھ وگرنھ آبروم یزی بود کھ نکنھ سھند چنی اری شام ھمش فکرم درگموقع
 سر یساب حوصلم حرنی چند روزه ھم کھ منی ادادی اعتمادشو بھم از دست مرفتویم
 : ھمون رو بھ بابا گفتمی برارفتیم
 کشھ؟ی چند روز طول مقای سفر دقنیبابا ا_
  برو خونھ عموتی تنھا نموننکھی ای سھ روز توم براای دو دی دخترم شاسیمعلوم ن_

 : جبھھ گرفتمو گفتمعی خونھ عمو سردنیباشن
 ترسمی ھم نمیی از تنھاشمی پادی بیاسی گمی مستمی بچھ کھ نرمینھ بابا من اونجا نم_
 باشھ دخترم_
 ️❤ارادیک️❤

 ارای تی کھ برای بھ حلقھ اکردمی داشتم بھ جعبھ تو دستم نگاه مزموی بودم پشت منشستھ
 ی سھم من بود نھ کسارای تشی خواستگاررفتمی گرفتھ بودم ممموی بودم، تصمدهیخر

 گھید
  ھا؟رهی رنگش می از بس بھش نگاه کردیخستھ نشد_
  دارمی چھ حالینی ببیسام عاشق نشد_

   حرف بزنمنای زود تر با مامان ادی شادو خوشحالم بایلی کنارشم خیوقت
   داداششایا_

 کارمون نکھی بعد امی کنزشی تمکمی تا می وقت فروشگاه باز گذاشتھ بودری تا دامروز
 غی جی با صدانی ماشھی ھوی کھ میکردی چراغارو خاموش ممیتموم شد کم کم داشت
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 منو سام با تعجب بھ ھم رونی بختنی مغازه نگھ داشت و پنج نفر ری جلوکاسیالست
 میکردینگاه م

  ان؟ی کگھی دنایا_
  ارازل باشندی مواظب باش شاارادیک_

 ورو اون ور نگاه کردن سھ تاشونم داخل اومدن نی بھ اسادنوی در وای نفر جلودو
 کم کم شیاداوری کھ با دمشی کجا دنمیکر کردم تا بب فکمی برام اشنا بود دای شدشونیکی

 دای از کجا پنجاروی اصال اکردی مکاری چنجای اارای تیدستامو مشت کردم پسر عمو
  گفتمیکرده رفتم جلو با خونسرد

 امرتون؟؟_
  حالت خوبھ؟ی دالورارادیبھ بھ اقا ک:سھند

 نجا؟ی ای اومدیممنون واسھ چ_
 می باھم داری حسابھی تسوھیفکر کنم ما :سھند

 شم؟یمتوجھ منظورت نم_
 : اومد جلو و گفتسام

  ان؟ی کشونی چخبره انجای اارادیک_
  اشاره کرده سامو رو بھ تھ فروشگاه بردنشی کناری از پسرایکی بھ سھند

 : گفتمادی فربا
  بھ سام نداشتھ باشی کاریکنی می چھ غلطیدار_

 کھ بھ سھم من ناخنک یبا شخص جنابال بھش ندارم کارم یاگھ دخالت نکنھ کار:سھند
  اقا خوشگلھیزد

 : رو ھم فشردمو با حرص گفتمدندونامو
 ھی. خادی مال منھ اون تورو نمارای نھ من تیی توزنھی کھ داره ناخنک میاتفاقا اون_

 دستامو از پشت گرفت تا یمشت محکم بھ شکمم زدو افتادم رو زانوم اون پسره بعد
  نتونم تکون بخورم

 یکنیاتفاقا اونھ کھ تورو دوست نداره اقا پسر اشتباه فکر م:سھند
 : گفتمادی فربا
 ....!!!!یگی دروغ میدار_
  بھ صورتم زد کھ دھنم پر خون شدگھی مشت دھی

   باھاش کرد بعد رو بھ من برگردوندو گفتی کارھی دراوردو ی گوشھی بشی جاز
   باورت بشھدی نگاه کن شاایب:سھند

 ی و صدادمیدی چشام می مرگ رو جلودمشیدی کھ می اھیو من با ھر ثان پخش شدلمیف
 ھی ارای اتاق بودنو تھیبا اون وضع تو ... ارایت... شدی باورم نممیدیشنیشکستن قلبمو م

 دیبوسی منو میارایداشت ت......  زده بودو داشتمھی تنش بود سھند روش خیتاپ لخت
 اما خودش بودبا گسی دیکی گفتمی مدمیدی نماراروی امکان نداره اگھ صورت تنیا

 ھمھ ادعا یعنی بغض کردمو چشام پر از اشک شد شونشی خوشرنگ پریھمون موھا
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 کردم باھاش چطور کاریھاش راجب دوست داشتنم دروغ بود؟؟؟مگھ من جز محبت چ
 !!!!! چطور؟؟؟؟ارای تیتونست
 دو گفت خاموش کردو اون پسره ھم دستامو ول کرد رو بھم کروی گوشسھند
 کای ادامھ درسم بھ امری چون من برای نشونت دادم تا شاھد عشق ما بشلموی فنیا:سھند

 نمتی نبارای دوروبر تگھی ازم دلخور بود کھ خداروشکر برطرف شد دارایرفتھ بودم ت
 .....یمونیچون اون موقعس کھ زنده نم

 
 
 

 ️❤ارایت️❤
 خستھ کننده بود دوتا امتحان داشتم و تازه کالسم تموم شده بود یلی امروز خدانشگاه

 ی تاپ و شلوارک نارنجھی رفتم اتاقمو لباسامو با گرفتیخونھ سوتو کور بودو دلم م
 رو کھ مامان برام گذاشتھ بودو داغ کردم ییرفتم آشپزخونھ و غذا. کوتاه عوض کردم

 اما امروز زنگ زدیا بھم زنگ م موقع ھنی اشھی ھمم نداشتی خبرارادیامروز از ک
 زده فونی تا بھش زنگ بزنم کھ زنگ آمینرده بودو منم نگرانش بودم رفتم سمت گوش

 اونھ پس لباسامو دی گفتم از امروز تنھام شایاسی اومد کھ بھ ادمی ھوی ھ؟؟ی کیعنی..شد
بود قبض روح بشم   کھ وارد شد کم موندهیعوض نکردمو درو باز کردم اما با کس

 پشتش باز شد وضع نوی افتاد زممی گوشدنشی دی از دستپاچگکردی مکاری چنجایھند اس
 لباسم افتضاح بود

  نجای ای اومدی بھ چھ جرعتی لعنتیکنی مکاری چنجایتو ا_
 : گفتدوی جلو منو بھ زور بغل کرد گونمو با چندش بوساومد

  ندتمی نامزد و شوھر آی ناسالمتزمی عزیگیبھم خوش امد نم_
 : چندش از دور شدمو گفتمبا
  ندازمیمن جنازمم رو دوش تو نم_

 : تو گوشم گفتدوی منو تو بغلش گرفتو سرشو تو گردنم فرو کرد و با لذت بوسدوباره
  رو دوشم اونم با خواستھ خودتیندازی می خودتو بھ زودزمیجنازه چرا عز_

ا شدو رفت نشست با  داره ازم جدی نقشھ اھی بودار بود و معلوم بود کھ یلی خحرفاش
 : گفتییپرو

 ؟یاری بیی برام چایخاینم:سھند
 مبل رو انتخاب نی دورتریی برگردوندمو بھ طرف اشپزخونھ رفتم بعد اوردن چارومو

  کردمو روش نشستم
 شمی پنی بشایب:سھند

 راحتم حرفتو بگو_
 کنمی نکن حرفمو دوباره تکرار نموونھی منو دارایت:سھند

   بلند شدم رفتم کنارش نشستمدموی کشی نبود پوفدی بعیزی چی رواننی ااز
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 خورد نگاھشو بھم دوختو وراندازم کرد دوباره خودمو بخاطر وضع شویی چانکھی ابعد
  زدی مدی داشت سرتا پامو دیزینامناسبم لعنت کردم با ھ

 خورمی مینجوری وقت چاق نشو من اندامتو اچی فوق العادس ھکلتیھ:سھند
  کردو گفتی خنده افشردمی بھم متیبودمو دندونامو از عصبان داغ کرده یحساب
 ان؟ی می کنای عمو انمی نکن با من راحت باش ببتی خودتو اذزمیعز:سھند

 گھی دوروز ددیخبر ندارم شا_
  کرد گفتی اخنده
  خودتو از االن اماده کنی نداریادی پس وقت ززمیاوه عز:سھند

 ؟یبھ چ_
 زمی عزیبھ خواستگار:سھند

 ن د ا رررم.... ت...س... دویفھمی نمی تو من دوست ندارم لعنتیگی می؟؟؟؟چیچ_
 بودم دوتا دستشو دور دهی ترسی بھ طرف اومد حسابتی جاش بلند شدو با عصباناز

 دادیبازوھام گذاشتو محکم تکونم م
 دست اون پسر خوشگلھ زارمی نمی تو مال مندی بایدی فھمی دوستم داشتھ باشدیبا: سھند

 شینی ببدونمی مدی بعگھیرسھ گرچھ کھ دبھت ب
 : اورده جوش آوردمو با داد گفتمارادی سر کیی حبس شد نکنھ بالنھی ترس نفسم تو ساز
 !؟؟؟ی عوضی سرش اوردییچھ بال_

 : کردو گفتی اخنده
 زمی بھش نشون دادم عزقتوی باھاش نکردم فقط حقیکار خاص_
 : تعجب گفتمبا
 ؟؟یقتیچھ حق_
 : دراوردو گفتی گوشھی شلوارش بی پشت جاز

 !شھی می مال تو چھ شکلنمی بود ببیدنی دلمی فنی ادنی عشقت کھ با دافھیق:سھند
 یلمیچھ ف_

 : گفتی چندشبالحن
  زمی معاشقمون عزلمیف_
 ھمش خوابھ بگو کھ دارم نی بگو کھ اای رو بھ سمتم برگردوند خدای بعدش گوشو

 دنی با ددونھی مرد آرومم خدا مدهی مھربونم ندارادی کلموی فنی بگو کھ انمیبیکابوس م
 من بودو داشت ی بود کھ سھند رویی داشتھ درست صحنھ ھای چھ حاللمی فنیا
 پاک کرده بودو صحنھ زدموی پسش مشتم رو کھ دایی نامرد اون صحنھ ھادتمیبوسیم

ودم  تو حال خگھی دو طرفھ بوده رو نشون داده دکنمی فکر منھی کھ ھر کس ببییھا
 فشش نشوی رو سزدمی با مشت مکردموی مھینبودم قلبم ضربانش کر کننده بود گر

 : دستش گرفتو گفتھی ھر دو دستامو با دادمیم
 ممکنھ ی و باھام ازدواج نکنیای من دوست دارم اگھ باھام راه نارای تنیبب: سھند

 نھی بببی آسزتی عزیارایک
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 : پر از اشکمو بھش نگاه کردمو گفتمیباچشا
 ارادی اگھ کی حتی کھ تو بھ زور متوسل شدگمی بھ ھمھ مکنھی ثابت نمویچی ھلمی فنیا_

 . کردمی نبود من باز ھم با تو ازدواج نممیھم تو زندگ
  بھ بدنم نگاه کردو گفتیزیباھ

 رمتی تا بگی خودت التماس کنکنمی می کارزمی عزدی دمیخواھ:سھند
   گمشورووونیگمشو ب-

 ...ی بازمی عزنمتیبیم باش من رفتم مباشھ آرو..باشھ:سھند
 
 
 
 بخور رنگ بھ روت یزی چھی ای آروم باش بکمی نکن ھی توروخدا گرزمیاراعزیت:یاسی

  ھاشنی نگران مننتی ببینجوری اانینمونده فردا مامان بابات م
 ی خبرارادی بده االن چند روزه کھ از کیلی حالم خیاسی رهی نمنیی از گلوم پایچیھ_
 یلمی بکنھ اونم بااون فنکاروی ھم خاموشھ فروشگاه ھم بستس حقم داره اشی گوشسین

 کردمی نشونش داد منم بودم باور میکھ اون عوض
 *** کردمھی کردو دوباره تو بغلش گربغلم
 ️❤ارادیک️❤
  شام؟یای چرا نمی خوبیداداش:ونیکتا

  بھ غذا نداشتمیلی بودم اصال مداغون
   بروی خواھرکنھیسرم درد م_

 تخت نشستم ھمش اون صحنھ ھا ی کھ رفت بلند شدمو رودمی برگردوندمو فھمرومو
 تو حال خودم بودم کھ ارا؟؟ی تی بکننکاروی باھام ای تونسی چجورومدی چشام میجلو

  کنارم نشستیاحساس کردم کس
 یکنی خودتو نابود می دارارادی کگھیتمومش کن د:انیکھ
  نگفتمیچی بھش ذل زدمو ھمی اشکی چشمابا

 کنھ؟ی مھی مگھ مرد ھم گرگھیبسھ د:انیکھ
 : گفتمبابغض

 نابود یفھمی مھانی من نابود شدم ککنھی ھم مھی اگھ عاشق باشھ گرکنھ؟ی نمھیچرا گر_
   کرده باشھانتی من بھم خییای چشم درشھی شد ھنوز ھم باورم نمکھی تکھیقلبم ت

 لطفا بھ کنمی دردت بشھ داداش اما بدون درکت منی ندارم بگم تا تسکیزیچ:ھانیک
  مامان نگرانتھایخودت ب

 امیباشھ تو برو منم م_
  رو ی باز عسلی کھ کشویی بلند شم برم سمت دستشوخواستمی رفت مھانی کنکھی ابعد

 بھ سمتش رفتمو جعبھ کوچولورو دراوردم خودش بود شدی مدهی دیزی چھی کھ دمید
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 برام مرد گھی دارای تموم شد تگھی دی بودم ولدهیشقم خر عی کھ برایھمون حلقھ ا
 **** پرت کردمرونی بھ بقماشکامو پاک کردمو حلقھ رو از پنجره اتا

 ️❤ارایت️❤
 چقد زود گذشت کردمی محمد نگاه منویاسمی عقد ی بودم تو اتاقمو داشتم بھ عکسانشستھ

 ھم ارادی گفت کیاسی ی کھ نتونستم برم حتفی عقدش برنامھ داشتم اما حیچقد برا
 بدم تا دوباره بھم بگھ موی بود چقدر دلم براش تنگ شده بود حاضر بودم ھمھ چومدهین

 ییایچشم در
 وی گوشخواستمی زنگ خوردو اسم نحس سھند روش افتاد نملمی فکر بودم کھ موباتو

  دمیترسی ازش میلی خدای بھونھ دستش بدم جدخواستمیوردارم اما نم
 بلھ؟_

 ؟ی عشقم خوبسالم:سھند
 سالم_

 زم؟ی عزیچطور:سھند
 : زدمو گفتمیپورخند

 خوبم_
 ان؟ی می کنایعمو ا:سھند

 فردا_
  شتی پامی شب مزمی عزیاوک: سھند

 یای الزم نکرده کجا برینخ_
  شدو گفتی جدصداش

  داره؟؟ی اشکالنمی نامزدمو ببامیدارم م:سھند
 ستمی من نامزد تو نی لعنتیاری شورشو درمی دارگھیسھند د_

 یشناسی اما خودت کھ منو می گرفتی بھ شوخوی خوشگلھ فکر کنم تو ھمھ چنیبب:سھند
 جونت دوباره کتک بخوره پس شب ارادی ندارم و فکرم نکنم دلت بخواد کیمن شوخ

 .منتظرم باش
  قطع کردوی بگم گوشیزی بزاره چنکھی بدون ابعدش

 ؟؟یکنی باھام منکاروی ای کنم؟؟کجا فرار کنم کھ دستش بھم نرسھ چرا دارکاری چایخدا
 سھند تاوان کدوم گناھمھ؟؟

 ... کردم تا از حال رفتمھی انداختم رو تختمو انقدر گرخودمو
 
 
 

 مھی ساعت ھشتو ندمی شده بود از جام بلند شدمو دکی چشامو باز کردم ھوا تاریوقت
 تنم از ترس ی موھافتمی امشب مادی ی وقتشدی باز نم کرده بودم کھ چشامھیاونقدر گر

 کنمی بھت التماس مای خداشستنی دارم تو دلم انگار رخت می حس بدیلی خشھی مخیس
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 تا سادمی کمد وای دوش گرفتم جلوھی نکھی بعد اشمی وگرنھ نابود مفتھی نیامشب اتفاق
 شلوار ھی تا بدن نما نباشھ ودمی سارافن گشاد بلند تا زانوم پوشھی مناسبھ بپوشم ی چنمیبب

 چند روز از بس نی ھر چند کھ تو اشدی بدنم معلوم نمی جاچی خوب بود ھدمیدم پا پوش
 اشپزخونھ چون حالو حوصلھ م گشنم بود رفتیلیخ. غصھ خورده بودم الغر شده بودم

 از اون خوردم تا شکمم پر کمی پختھ بود ی برام ماکارونکمی یاسی بزارم یزینداشتم چ
 ی شده بود با صداخی تموم جونم پر از استرس شده بودو دستو پام ادیبشھ و صداش درن

 شدموی کاش کر می اون لحظھ ارزو کردم کھ ادمی باال پردموی کشی بلندی ھفونیا
 رفتمو با آغوش باز بھ استقبال مرگم رفتم ھھ فونی بھ طرف ادمیشنی نمفونوی ایصدا
 با لبخند ی تک کت اسپرت سرمھ اھی با رهی تنی شلوار جذب جھی زده بود یپیچھ ت

 : گفتیبی شدو  با لحن عجکیچندش مخصوص خودش بھم نزد
 ؟یسالم نامزد خوشگلم چطور_

  تو دلم افتادو بدنم خشک شدی ترس بددادی الکل میدھنش بو. دی کردو گونمو بوسبغلم
 ؟یمست.. تو..تو_

   زدو گفتی سرخوشخنده
  تا خوش باشم کنار عشقمکمی فقط ادیاوووم نھ ز:سھند

 درست کردم تا حالشو خوب کنھ و یظی نشست رفتم اشپزخونھ و قھوه غلنکھی ابعد
 قھوه ھارو درست نکھیبعد ا.  حالم خوب نبوددویلرزی از سرش بپره دستو پام میمست

  زد رو پاشو گفتدنمی با دشیکردم رفتمو نشستم مبل کنار
 نجاستی جات ازمی عزنجای اایب: سھند

   شروع نکن من جام راحتھومدهیسھند ن_
 با اکراه رفتم نشستم رو پاش کھ منو دموی کشی کردو دوباره زد رو پاش پوفیاخم

 من حالش اصال خوب ی کردو دستشو دورم حلقھ کرد خداکی بھ خودش نزدشتریب
 نگاه شھوت آلودش بھم  باکردی می داشت با موھام بازکردمی میکاری عی سردینبود با
 قلبم ترسوندی میلی منو خنی و ادمیدی تو چشمام مازوی بھ وضوح برق نکردینگاه م

 شدیداشت از جاش کنده م
 دانشگاه چھ خبر؟:سھند

 : گرفتھ گفتمی دھنمو قورت دادمو با صدااب
 میدی امتحان میچیھ_
 با حرص بدتر بھ خودش دوی خودمو ازش دور کردم تا نفس ھاس بھم نخوره فھمکمی

 بدنش داشت حالمو ی کامال نھ رو پاش بلکھ روش نشستھ بودم گرماگھیچسبوند د
 : گوشم گفتری زکردیخراب م

 باشو ی پس دختر خوبشمی می بدتر جری کنیقبال ھم بھت گفتھ بودم ازم دور:سھند
 ایباھام راه ب

 کردمیروم تکرار م لب اری و زدیلرزی مدی بدنم مثل بھی گرری رسما زدم زگھید
 خوامینم...خوامینم_
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 لباشو رو لبام انھی بره اما بدتر شدو وحشنجای باال اوردم تا التماسش کنم کھ از اسرمو
 نفسم تو کردمی نمی کارچی بودمو ھسادهی خشک واکردی مدنمیقفل کردو شروع بھ بوس

 بالخره لبامو ول کردو بھ طرف گردنم کردمی مھی گرکردموی حبس شده بود تقال منمیس
 کھ مبادا صدام گرفتمی از درد لبامو گاز مگرفتی مز گادویبوسی مانھیرفتو وحش

 انگار بد تر شد بلند شدو منم رو کولش انداختو بھ سمت ی تر نشھ ولی جرادویدرن
 اتاقم رفت

 : زدمداد
  کن اشغال توروخدا ولم خوامتی من نمیکنی مکاری چی ولم کن داریرواان_

  بلند شدمو دوباره داد زدمعی اتاقمو رو تخت پرتم کرد سردیرس
 باھات ازدواج خوامی نمی د لعنتی  داغون کردمویمتنفرم زندگ..یازت متنفرم عوض_

 ؟؟یفھمیکنم چرا نم
 محکم ھولم داد باردی مشی تموم صورتش قرمز شده بودو از چشاش اتتی اعصباناز

 رو تختو گفت
 کنمی مبندتیاشکال نداره خانوم کوچولو پا:سھند

 
 
 

 دادموی ورو اون ور تکون منی سرمو بھ ادیبوسی بھم حملھ کردو لبامو مای وحشمثل
  زدمغی جکردی سارافنمو بدنمو لمس مری دستشو برد زکردمی مھیگر
 یتوروخدا نکن ولم کن عوض_

 زدی داشتو حالمو داشت بھم می لحن خاصصداش
 بازم نمی اوتوقت ببکنمی کوچولوم تورو مال خودم می وحشکنمیمخودم رامت :سھند

 بره دستمو نی از بمی پاکزاشتمی مدی نبادی نھ برق از سرم پرای یکنیباھام ازدواج م
 یلی سانت حرکت حالش خکی از غی بھ عقب ھولش دادم اما درنشویگذاشتم رو س

 تو نی خودشو دراوردو پرت کرد زمیھا  اومد عقبو لباسزدیخراب بودو نفس نفس م
 بھ طرفم اومدو لباسامو تو تنم پاره کرد عی سردیلرزیخودم جمع شده بودمو داشتم م

 سرم ی برسم دستامو باالارادی بھ کشدی نمگھی دشدمی نابود مگھی تھ خط بود دگھید
 دیگذاشتو تو گوشم نال

 زمی عزی شتی اذرارمینترس نم:سھند
 ***** زدمو از حال رفتمغیردو از تھ دلم ج تموم وجودمو پر کیدرد

 نشستم اخم دراومدو نکھی بھ محض ادموی دلم از خواب پرری زیدی احساس درد شدبا
 شدم باشھ خدا تو می تموم شد تسلگھی نابود شدم دگھی دلم گذاشتم تموم شد دریدستمو ز

 از روم رد شده بود از بس یلی و انگار ترکردی بدنم درد می من باختم  ھمھ جایبرد
 لعنت اھمی بھ بخت سختوی اشکام رو گونم رباره دوسوختی زده بودم حنجرم مغیج
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 بود بھ ی عسلی کاغذ روھی ی کھ معلوم بود گورشو گم کرده بود ولینجوریفرستادم ا
  کنار تختم رسوندم کاغذو ورداشتمو خوندمی بلند شدمو خودمو بھ عسلیسخت
 جلسھ ھیخش کھ مجبور شدم تنھات بزارم از شرکت زنگ زدن  دلم ببزمیعز: سھند

 حال داد یلی خشبی دیدی درد کشیلی خوب استراحت کن حتما خزمیمھم داشتم عز
 .خوشگلم منتظرم باش

 کھ بھم دھن ی خونی   کردم چشمو از روتختکھی تکھی زدمو کاغذو تغی بلند جی صدابا
 تموم شدیوم رسوندم از خودم چندشم  م گرفتمو بھ زور تن لھ شدمو بھ حمکردی میکج

 اما بازم دمیکشی برداشتمو با تموم زورم بھ خودم مفویتنم کبودو خون مرده شده بود ل
 رفتمو اون رونی برفتمی داشتم از حال مینکھ از خستگی  بعد اکردمی میفیاحساس کث

 و من اصال حال دنیرسی منای بعد مامان اکمی دمی نجسو جمع کردم لباس پوشیروتخت
 اومده رونی بمی دخترونگیای تموم شده بود بھ زور از دنمی زندگگھی نداشتم دیخوب

  شدنی بد بود حس دستمالیلی کھ داشتم خیبودمو زن شده بودم حس
 
 
 
 

 خاموش زل ونی بودم رومبل و زانوھامو  تو شکمم جمع کرده بودمو بھ تلوزنشستھ
 کھ ی وقتریچقدر د.. اما دنی بالخره رسدمین بابارو شنی بوق ماشیزده بودم صدا

 ھی گرری مامان بغلش کردمو زدم زدنی درو باز کردمو با داطویروحم مرد رفتم ح
 مامان جون دلم براتون تنگ شده بود_

  کمرمو نوازش کردو گفتی با مھربونمامان
  مامامزیسالمت کو دختر عجولم منم دلم برات تنگ شده بود عز_
   رفتادمی انقد دلم براتون تنگ شده بودکھ دیاخ ببخش_

 ھام کردم بابا اشکامو پاک ھی ھم بغل کردمو عطر تنشو با تموم وجودم وارد ربابامو
 :کردو گفت

 ؟ی ھمھ الغر شدنی چرا ادهی شده چرا رنگت پریزیدختر گلم چ_
 : اشکامو پاک کردمو گفتمیزود

اشتم مجبور بودم خوب درس بخونم  دوتا امتحان دیکی بابا جون سی نیزینھ چ...نھ_
  تومی برختمی بھ ھم رکمیبرا اون 

 براشون اوردمو دوباره برگشتم تو اتاقم خودمو یی جاھی عی تو خونھ سرمی رفتنکھی ابعد
 ھی نره گررونی ھق ھقم بیپرت کردم تو تختو سرمو تو بالش پنھون کردم تا صدا

 زنگ خورد لمی کھ موبافرستادمی مراهی زمان وسھند بدو بنوی بھ خودمو زمکردمویم
   گفتممو برداشتتی بود با عصبانشیخود عوض

 ؟؟یخوای می چھیچ_
  حالت چطوره؟زمی عزیسالم خوب: سھند
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 یدی از جونم تو کھ بھ خواستت رسیخوای می چگھی دھی حالم عالیبھ لطف جنابال_
  رونی بمی گمشو از زندگگھید

 خوشگلھ من کارم ھنوز باھات تموم نشده من تورو دوست می شو با ھم برادهیپ: سھند
 دندونم ری کھ دست از سرت بردارم تازه مزت رفتھ زخوامی شب نمھی یدارم برا

 اماده ی خواستگاری ندارم اما خودتو برای کاردنی ھم چون تازه رسنای عمو ازمیعز
 . کن

 بزنم و غی جتونستمیم نواری کھ داشتم پرت  کردم بھ دی قطع کردمو با ھر زورویگوش
 ھی بالشمو ورداشتمو با دندونم محکم گاز گرفتمو شروع بھ گرکردی موونمی داشت دنیا

 ****کردم
 ️❤ارادیک️❤
 دوران تاری نگاه کردم گواری گوشھ دتاری خاموش کردمو بھ گیگاری تو جا سگارویس

 تخت ی رفتم برداشتمو دوباره رومیزدی وقتا می بودو با محمد با ھم گاھمیدانشجو
  حرکت کردتاری گیمای سینشستم دستام رو

 * اروم شھ اغوشمدی عکساتو شارمیگی مبغل
 *پوشمی منھیی آی برای رو کھ دوس داشتیلباس

 *ای شم از روی خالخوامی می باورم کنم رفتخوامیم
 * بره چشماتادمی دی شابندمی چشمامو مھمش

 * اروم شھ آغوشمدی عکساتو شارمیگی مبغل
 *پوشمی منھیی آی برای رو کھ دوست داشتیلباس

 * مثل تو باشھقشی اخھ سلسی نی خونھ سرجاشھ،کسلی وساھنوز
 * عطر تورو دارهی ھنوز دستام بووارهی دی عکس دوتامون روھنوز
 *دارمی شبا تا صبح بخوابمی با قرص مروزا
 .... جنون دارمگنی ھمھ مسی حالم خوش نگنی مھمھ
 ی پر از اشک شده بود شده بودم مثل دخترا اشکم دم مشکم شده بود خنده تلخرتمصو

 ی اشکی کھ تو درگاه چشانییکردمو اشکامو پاک کردم  خواستم از جام بلند شم برم پا
 کردی مھی کھ داشت گری اومده بودھمونجوری اصال متوجھ نشده بودم کدمیمامانو د

 گفت
  بھ سرت اومده؟؟؟ی مامان قوربونت بره پسرم چارادیک_

 : کردمو اشکاشو پاک کردمو گفتمبغلش
 من طاقت اشکاتو ندارم یدونی نکن تو ک مھی گرگھیمامان مگھ نگفتھ بودم د_

  قوربونت برم
  شده؟؟ی سوئتفاھمدی حرف بزنم؟شاارای برم با تیخایپسرم م_
 نیی پانی شما خودتو نگران نکن برامی من با خودم کنار مستینھ مامان جان الزم ن_

 امیمنم م
 ایباشھ پسرم زود ب_



 56 

 چشم_
 
 
 

 ️❤ارایت️❤
 دی مثل بی آروم باش دختر داریکنی مھی شده چرا گری تورو خدا بگو چارایت:یاسی
  یلرزیم

 قرار بودم حالم اصال خوب نبود مامان رفتھ ی بگشتمی تخت بلند شدمو دور خودم ماز
 اومد دستامو یاسی کنم ھی گرتونستمی ھمون راحت می برارهی بگیاھیبود برام شربت گ

 گرفتو دوباره نشوندم رو تخت
  تو سرم شده؟ی چھ خاکنمی بگو ببی جون بھ لبم کردگھید بگو د:یاسی

 : گفتمدموی نفس کشی سختبھ
 د..سھن...س_
  کرده؟کاری چ؟اونیسھند؟؟سھند چ:یاسی

 ب بھم تجاوز کرده.. .. بیاون عوض...اون_
 : حرفم از جاش بلند شدو با داد گفتنی ابا
 ؟یکنی می شوخیزده بھ سرت؟ دار...  زدهارای تیگی می؟؟؟چیچ:یاسی

 خواستمی قبل کھ می داره ھفتھ قتی حقی بود کاش کابوس بودولی شوخھیکاش ھمش _
 نتونستم جلوش مقاومت کنم شمی پادی سھند زنگ زدو گفت مشمی پیایبھت زنگ بزنم ب

 ..  اومد مست بودیاما وقت.. کرد مجبور شدم قبول کنم امادمی تھدارادیچون بھ جون ک
 کردن ھی کردم اومد سرمو بغل کردو باھام شروع بھ گرھی ادامھ ندادمو دوباره گرگھید

  کرد آرومم کنھیکردو سع
 من کنارتم کمکت شتمی من پمی اروم باش نترس خواھرشییی ھزمیاروم باش عز:یاسی
 میکنی متی ازش شکامیری می درستش کنی بتونکنمیم
 : گفتمرونوی از بغلش اومدم بعی حرف سرنی ابا
 برم ای پامو کج بزارم ی تو خطره اگھ من ذره اارادی جون کیاسی یتینھ چھ شکا.. نھ_

 خودمم ی کنم پاتی تازشم شکاسی ندی بعیچی از اون ھکشھی مارادوی کرهی کنم متیشکا
 فتھی بھ گردن من می گرفتھ بود اگھ نشون بده ھمھ چلمی چون اون تو اتاق ازم فرهیگ
 دور دی تاآخر عمرت باگھی دی بدبخت شدی دختر رسمی کنکاری چیخوایپس م:یاسی
 ی خط بکشارادویک
 ی شده بود و چاره اذرهی داغ دلم تازه شدو زجھ زدم دلم براش ارادی اسم کدنی شنبا

 نداشتم
 نی منو از استی نی پناھم کسی شدم چون بمیمن تسل... من یاسی ندارم یاره اچ_

 من تا باھاش رهی بگم چون آبروشون متونمی نمیزیمخمصھ نجات بده بھ مامان بابامم چ
 دارهیازدواج نکنم دست از سرم ورنم
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 *** بھ خواب رفتمیاسی تو بغل ی کدمی کردم کھ نفھمھی گرانقدر
  شوداری بی جان خواھرارایارا؟؟تیت:یاسی

  نگاه کردمیاسی باز کردمو بھ ی بھ سختچشامو
 ؟یخوب:یاسی

  کردمو سرمو تکون دادماخم
 خالھ ی خواب بودی وقتکنھی شربت بخور حالتو خوب منیپاشو دو قاشق از ا:یاسی

  باال سرت بود
 : گفتمی پس زدمو با تخسقاشقو

  ندارملی مخورمینم_
 پاشو مثل بچھ ادم بخور پوستو می ندارم ندارلی مخورمویم ننمیپاشو ناز نکن بب:یاسی

  یاستخون شد
 رومو ارمی قاشق از شربتھ خوردم کھ بوش حالمو بھم زدو کم مونده بود باال بھی

   نخوردمگھیاونطرف کردمو د
  سر کالس؟یای بیخای نمرنیگی سراغتو می استادا ھارای تیراست:یاسی

 : زدمو گفتمیپوزخند
 لطفا تو درکم تونمی دانشگاه؟نمامی دارم کھ پاشم بدنمی بنظرت من حال نفس کشیاسی_

 تونمی تا خودمو جمعو جور نکنم نمری بگی دو ماه برام مرخصیکی یکن فردا کھ رفت
 امیب
 قسمت دی شای خودتو جمعو جور کنوی باشی قودی اما بازمی عزکنمی درکت منیبب:یاسی

 شھی گرده بالخره عدالت اجرا منی داره غصھ نخور زمی حکمتھی یزینبوده ھر چ
 آب  از سر من یاسی یدونیم.  نداشتمی فرقچی مرده ھھی کھ با ی اما وقاشھیاره م_
 گذرمی از حقم ممی از زندگگذرمی وجب چھ صد وجب من از خودم مھی گذشتھ چھ گھید

 نکرده بود درکش ی درحقم جز مھربونی مدت بدنی اون تو اادی نارادمی سر کییتا بال
 آرزو شد ھی اما انگار فقط می داشتم بھم برسدوست یلی داره خی کھ االن چھ حالکنمیم

 ****تو دلم
 حالو ھوام عوض کمی رونی گرفتم برم بمی صبحونمو خوردم تصمنکھی بعد اامروز

 یزی شده بودمو چفی ضعی کلرفتی مجی سرم گرفتوی ماهی چشام سی ھدایبشھ جد
 عوض کردمو رفتم سمت رموی مسھوی کھ گشتمی مابونوی بخورم داشتم تو ختونستمینم

 ابونی اون طرف خزدی منمیتند تو س  قرار شده بودو تندی قلبم بنای اارادیفروشگاه ک
 درختا و مثل دزدا بھ فروشگاه نگاه کردم چشم ی شدم رفتم الادهینگھ داشتمو پ

 براش بھ رمی گونھ ھام حس کردم بم اشکامو رودمشوید...دمشیچرخوندم کھ بالخره د
 شی ھم تھ ری من چقد الغرو شکستھ شده بود کلی افتاده بود مرد قویچھ روز

 عطر تنشو کرده بود دستمو ی دلم ھوارهی خیی جاھی بودو بھ نیی سرش پاوددراورده ب
 تحمل کنم برگشتم سمت تونستمی نمگھی خفھ کنم دموی گریگذاشتم رو دھنم تا صدا

  از اونجا دور شدمنویماش
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 کردی بھ من نگاه مرفتوی مامان چش شده بود ھمش بھ فکر مدونمی اومدم خونھ نمیوقت
 : رو بھش گفتماوردمویآخرش طاقت ن

 ن؟یری شده؟چرا ھمش تو فکر میزیمامان جان چ_
  زنگ زده بودشی ساعت پھیچطور بگم دخترم زن عموت ..خب راستش_

 .. باختم ضربھ اخر مننمیا.... شدتموم
  مامانی صدادنی شنی شروع بھ کوبش کردو ھمھ جونم گوش شد براقلبم

من خواستم دوباره اعتراض کنم کھ گفت .. ی خواستگارانی بخوانیگفت کھ دوباره م_
 اره دخترم؟. یسھند باھات حرف زده و تو ھم راض

  بھ جوندی و تھدمی با گرفتن دخترانگگفتمیگفتم؟؟می می چایگفتم؟؟خدای میچ
 ی چجور جھنمگھی دنی اای کرده بود؟ بغض گلومو گرفت خدایمردمھربونم منو راض

 خودمو نگھ ی چجوردونستیبود؟ مامان منتظر چشم بھ دھن من دوختھ بود خدا م
 : گفتمی از ھر حسی خالیھ صدای دستامو مشت کردمو با زهیداشتھ بودم تا اشکام نر

 ..انی ام بیراض....اره_
 حالت تھوع داشتم نتونستم تحمل کنم دای شدرفتوی مجی سمت اتاقم سرم گدمی بعدش دوو

 ****** و باال آوردمیی سمت دستشودمیدو
 ️❤یراو️❤

 : را گرفت و با محبت گفتنیاسمی ی بازومحمد
 قول داده بودم کھ ھر وقت ازدواج کردم شی وقت پیلی خارادی من بھ کزمی عزنیبب_

 ھیبمونو از فروشگاه اون بردارم اون برام مثل  آشپزخونھ و اتاق خواسی سرودیخر
  باشھ؟ی جلوش نگیزی چکنمیبرادره پس خواھش م

 : رو ھم فشرد و بھ زور گفتشی دندان ھانیاسمی
 کنمی میباشھ سع_

 ی ماه بھ عروسکی شدندو بھ طرف فروشگاه رفتند کم تر از ادهی پنی پارک ماشبعد
  و خانھ بودندی عروسدی مانده بودو مشغول خریشان باق

  روز ھا دادنی شکستھ ااردی بھ کی زدو با محبت دستی لبخندمحمد
 ق؟ی رفیچطور_
 : کردو گفتی خنده تلخارادیک
  نی خوش اومدستمیممنون بد ن_

  خانومنیاسمی نی اومدخوش
  گفتی کردو بھ زور ممنونی اخمنیاسمی

   گفتنیاسمی زدو و رو بھ ی لبخندمحمد
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 اشاره کرد و خودش ی و با دستش بھ سمت؟یکنی انتخاب مزیم م اتاق کاری برازمیعز_
  اشپزخانھسی سرودنیمشغول د

 نی از اامدی خوشش نمچی ھکردی بھ لوازم ھا نگاه ملی می حوصلھ و بی بنیاسمی
 تر از زی کھ عزی کسارای با تنھا گذاشتن تارادی خانھ اش بخرد کی برایزیفروشگاه چ

 توجھ یزی آن کھ بھ چیب. امدی بدش مارادی زده بود و از کیخواھرش بود زخم بزرگ
 روز ھا نی زد تا حالش را بپرسد اارایبھ ت  آوردورونی بفشی را از کلشیکند موبا

شماره اش را .. ترساندی را منیاسمی نی عوض شده بودو و ای کمارای تلیشکل و شما
 دی را شنارای خستھ تیگرفت و بعد از پنج بوق صدا

 زم؟ی عزی چطوریسالم خواھر_
 ؟یی کجاگذرونمی مستمی خوبم بد نیاسیسالم _
 توحالت چطوره دوباره حالت تھوع و ارای تنمی ببمینی لباس عروس ببمیبا محمد اومد_

 ؟ی دارجھیسرگ
 یی سمت دستشودومی مخورهی غذا کھ بھ مشامم می بودهی امونمو بریاسیاره _

 کھ یزی از چدیترسی مزد؟چرای تند تر منیاسمی قلب گفتی مارای کھ تی با ھر کلمھ اچرا
 جرعت بر زبان اوردنش را ھم نداشت؟اب دھانش را قورت دادو با عصاب یحت

 :خراب گفت
  زنمی بھت سر مامی مواظب خودت باش مزمیباشھ عز_
  باشھ خدافظ_

 دی را جلوش دارادی را قطع کرد و سرش را برگرداند کھ صورت نگران کیگوش
  کندی را سرش خالقشی دلو دی از ان ھا فاصلھ داشت پس بد نبود کمیمحمد کم

 با ی اما فرقکشھی ھنوز زندس ھنوز داره نفس م؟نترسی خان نگران شدارادی کھیچ_
 ازش نکھی بدون ایزدی کھ ازش دم می بود اون عشقنی ازادیمرده نداره دس مر

  بده؟دنشویودش اجازه در بھ خی تا ھر گرگی کردی پشتشو خالی بخوایحیتوض
  و حرفش را ادامھ نداددی را دارادی در ھم گره شده کی وضوح اخم ھابھ
 بودم دهی حلقھ ھم براش خری من کھ حتمردمیمگھ من دوستش نداشتم ؟مگھ براش نم_

   کرد خانومانتی اون بود کھ بھم خیبرم خواستگار
 را کف دستش بزارد خواست زی جوش اورد خواست دھنش را باز کند و ھمھ چنیاسمی

 از یی کھ بودھدی را می با مردی محافظت از جونش تن بھ ازدواج اجباری برادیبگو
 .... دلخور محمد مانع شدی نداشت اما صداتیانسان

 ؟یای لحظھ بھی شھی مزمیعز_
 *****باشھ اومدم_
 
 
 

 ️❤ارایت️❤
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 جھیود تعوع و سرگ بد بیلی معدمو باال اوردم حالم خدی عق رو ھم زدمو اسنیاخر
 دمی گرفتم و صورتمو خشک کردم دیاسی حولھ رو از رونوی بودم اومدم بدهیامونمو بر

 کنھی نگام می و داره با نگراندهی زنگش پریاسیکھ 
 یکنی نگام می چتھ چرا اونجورھیچ_
 شھی می رسممونی کھ بدبختادی سرمون نترسمی کھ میزی از اون چدوارمیام:یاسی

 گشاد ی منظورشو با چشمادمی نگاھش کردمو بعدش کھ فھمیجی با بھت و گقھی دقچند
 شده بھش نگاه کردمو دستمو رو شکمم گذاشتم

 ؟؟یکنی مکاری باھام چی دارای خداھیادی زگھی دنیا...  نھایخدا
 و ختمی بھ ھم روی زدمو بدون توجھ بھ مامان کھ تو اتاقش خواب بود ھمھ چغیج

  دستامو گرفتو بھ زور آروممنیاسمی نییدم پا دراورمو پرت کریالیوسا
 کرد

 اروم سی مشخص نیزی ھنوز چیاروم باش قوربونت برم اروم باش خواھر:یاسی
   دکترمیریباش م

 نگاه بھ ھی نگاه بھ ما و ھی اتاق باز شدو مامان اومد تو با وحشت بھ ما نگاه کرد در
 : انداختو گفتنیزم
 یکنی مینجوری شده دخترم چرا ای چھ خبره؟ چنجایا_
 رونی ببردشی کھ می منو ول کردو بھ طرف مامان رفت و درحالی با دستپاچگیاسی

 گفت
 دمی محی من بھتون توضنی اروم باشسی نیزیخالھ جون قوربونتون برم چ: یاسی

 نی کرده شما نگران نباشی قاطکمیدخترمون امتحاناشو خراب کرده و 
 ****  کردمنی بلند زجھ زدمو سھندو نفری بستنو منم نشستم رو تختو با صدادرو

 من بھ میکردی با استرس بھ ھم نگاه مموی لرزون بھ سمت اتاق ماما رفتی قدم ھابا
 باشم چقدر خوب بود ی و اون بھ من چشماشو رو ھم گذاشتو ازم خواست کھ قویاسی

 ھی و بعد نشستن دکتر کھ می داخل رفتمویدر اتاقو زد.  داشتمنویاسمی طی شرانیکھ تو ا
 :خانوم مسن بود رو بھم گفت

  دخترم؟ھیخب خوشگل خانوم مشکلت چ_
 خورهی غذا کھ بھم می بوارمی دارمو دائم باال مجھی مدتھ کھ سرگھیراستش ..... خب_

 شھیحالم بد م
 ؟یازدواج کرد_
  وردن چشماش بھم گفت کھ بگم نگاه کردمو کھ با بازو بستھنیاسمی بھ
 بلھ_
 دراز ای بازم بھیعی کامال طبی خوصوصا کھ ازدواج کردھی عالئم حاملگنایخب ا_

  بکش سونو کنم
 ی شدو کل بدنم داغ کرد چنی بھم برق وصل کردن احساس کردم گوشام سنگانگار

 حاملھ؟؟؟...دمیشنیم
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   دراز بکشای بیخواھر: یاسی
  اشاره کردکنھی داره بھ دکتر کھ با شک بھمون نگاه مدمی نگاه کردمو کھ دبھش

 ژلھ سرد رو شکمم ختنی دادم باال بعد ررھنموی پدموی رو تخت دراز کشی سختبھ
 یزی اون چکردمی شکمم گذاشتو حرکت داد قلبم تو حلقم بودو دعا می رو رویدستگاھ

 : گفت زدوی طاقت فرسا دکتر لبخندقھی بعد چند دقکردمینباشھ کھ فکرشو م
 ....ی سھ ھفتھ ھست کھ باردارزمی عزگمی مکیتبر_

 بچھ رو نی اکنمی کفر کردم کھ باھاش ازدواج نم؟؟ینیبی بدبختو م؟منھی ھستایخدا
 .ستی انصاف ننی اای حق اعتراض ندارم؟؟ خدای گفتوینشونم داد

 رونی بیاسی گفت کھ مراقب خودم باشمو و با یتی بعد نوشتن چند تا قرص تقودکتر
 برام نمونده بود کھ بخوام یچی ھگھی دیعنی ختمیری نمی اشکگفتمی نمیزیچ. میفتر
 .دادمی اما من جوابشو نمزدوی مرتب صدام میاسی زمیبر
 پوزخند زدی برق میزی خونھ کھ از تمدنی منو اورد خونھ و خودش رفت با دیاسی

 کھ ی توجھ بھ لباسیرفتم سمت اتاقم و ب.  زدم امشب شب مرگ احساسم بودیتلخ
  امشب گذاشتھ بود وارد حموم شدمیمامان برا

 
 
 
. دمی بود پوشی کت دامن عسلھی کردمو لباسارو کھ شی آراکمی زور اجبار مامان بھ

 کھ پدرش سھند بود نداشتم ی بچھ انی بھ ای حس خاصچی شکمم گذاشتم ھیدستمو رو
 .فتمی نادشی گھیپووووف سرمو تکون دادم تا د... بودارادی اگھ کیعنی

 نگاھم بھ خودم نی اخر خط بود اخرنی اومدن و انای اومد اتاقو گفت عمو امامان
 : بغلم کردو گفتدی رفتم زن عمو تا منو دنییانداختمو بھ پا

 ؟یقوربون عروس خوشگلم بشم خوب_
  زدمو گفتمیلبخند زور...  عروسھھ
  ممنون_

 مامان سھند ھم روبروم بود ھھ از شی تعارف کردم نشستم پیی بھشون چانکھی ابعد
 رومو کردی بھم نگاه می حالت خاصھی با شکوندی با دمش داشت گردو میخوشحال

 :ازش برگردوندمو کھ عمو گفت
 داشتھ ی صحبتھی بازم یخب داداش درستھ بچھ ھا حرفاشونو زدن اما اگھ اجازه بد_

 باشن
 نی اتاقتونو حرفاتونو بزننی دخترم با سھند برسی نی خان داداش حرفی داراریاخت_

  مونده بود جز اجبار؟می حرف؟؟؟مگھ حرفھھ
 بغلم کردو عی درو قفل کردو اومد سردنی شدمو بھ سمت اتاقم رفتم بھ محض رسبلند

 :گفت
 زن خوشگل خودم چطوره؟_ 
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 : گذاشتمو ھولش دادم عقبوبا خشم گفتمنشی ھمھ توانم دستمو رو سبا
  بھ من نزنفتویدست کث_
 قرمز شد اومد چونمو تو دستش گرفتو با تی در ھم شدو صورتش از عصبانافشیق

 :خشم گفت
 رفتھ تو چھ ادتی رابطمونو نکھی مثل ازنمیمن ھر وقت دلم بخواد بھت دست م_

 ؟ی زن منی نخوایبخوا
 پسش زدمو عی حالت تھوع داشتم سردای شدزدی عطر تندش حالمو داشت بھم مبوب

ه باال اوردم بعد چند بار عق زدن دستو صورتمو شستمو  دوبارویی سمت دستشودمیدو
 ی براوی بھ چشماش نگاه کردم نگرانی بود وقتسادهی در وای اومدم سھند جلورونیب

  دستمو گرفتو گفتدمی بار دنیاول
  ؟ی خوبارایچت شده ت:سھند
 : جبھھ گرفتمو گفتمعیسر

 چھ ی کھ بھم کردیوز بعد تجای بدونیخای چم شده؟می بدونیخوای مستمینھ خوب ن_
 : سرم اومد دستمو روشکمم گذاشتمو با نفرت گفتمییبال
  وی بازی بچت من حاملم تو بردنمی اری بگلیبفرما تحو_

 کم کم تعجب جاشو بھ کردی از تعجب گرد شده بودو با بھت داشت بھم نگاه مچشاش
 : دادو با ذوق اومد بغلم کردو گفتیخوشحال

 شم؟؟ی من دارم بابا میتو حاملھ ا..  تویعنی شھی باورم نمیوا: سھند
 : زدمو گفتمکنارش

 ازت متنفرم سھند یاری ادم خوبارو درمی ادای وقتخورهی نشو حالم بھم مکیبھم نزد_
 تازه داشتم خودمو ی دراوردمی دخترانگیای منو از دنای چرا؟ چون تو مثل وحشیدونیم
 زن شدنو مادر ینجوری حق من بود؟انی ای بال سرم اومد اخھ لعنتنی کھ اکردمی مدایپ

  وقتچی سھند ھخشمتبی نمچوقتیشدنو تجربھ کنم؟ھ
 اونکارو کنم چون خواستمی من بخدا دوست دارم اون شبم نمارای نگو تینجوریا: سھند

 نکھی ای منم برای کردمی اما خودت عصبی بشی راضگھی دلمی فدنی با دکردمیفکر م
  کنم از دستت ندم اون کارو کردمبندتیپا

 : جلوش گرفتمو گفتمدستمو
  بشنومخامی نمیچیبسھ ھ_
 دنمونی اونم بھ فاصلھ من اومد دنبالم زنعمو باددمی اتاق خارج شدمو درو بھ ھم کوباز

 :گفت
 م؟ی کننیریخب بچھ ھا دھنمونو ش_
 کارمو بھ نی نداشتم بگم اونا ھم ای انداختم چون جوابنیی نگفتمو سرمو پایزیچ

 گذاشتنو ھفتھ وی قرار جشنو عروسی راحتنی کردنو دست زدن بھ ھمھی تشبتیرضا
 **** با ھم افتادیبعد عقدو عروس

 : نشست کنارمو دستشو دور شونھ ھام گذاشتو گفتبابا
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 خوشگلت گود افتاده ی چشاری زی چند روزه ساکتی شده؟چرا انقد دمغیدخترم چ_
 ؟ی بگیی بھ بابایخواینم

 کھ سرم یی بگم؟ جرعت داشتم از بالتونستمی می چنیی کردمو سرمو انداختم پابغض
 اومده بودو بھش بگم؟

  دانشگاه خستم کردهکمی بابا جونم سی نیزیچ_
   برو اتاقت استراحت کنزمیباشھ عز_
 چشم_
 
 
 

 ️❤ارادیک️❤
 ؟یایپسرم تو نم_
  خونھ خالھامی فرودگاه از اونجا خودم منی شما برکنھی سرم درد مخوردهینھ مامان _
 شنی ھا خالھ و ترانھ ناراحت مایباشھ پسرم اما ب_
 چشم_

 بخورم از صبح سرم درد ی قرصھی رفتن بلند شدمو رفتم آشپزخونھ تا نکھی ابعد
 گرفتن دکتراش پنج سال بھ خارج ی بودو برایترانھ دختر خالم دانشجو پزشک. کردیم

 چون فقط بلد بود عشوه ومدیتھ بودو و من اصال ازش خوشم نمرفتھ بود و حاال برگش
پووووف منو .  بلد نبودچوقتی من ھیارای تھ کی و خودشو بھ ادم بچسبونھ کارزهیبر

لباسامو .  بودکی و ترانھ ازم فقط دو سال کوچمی با ھم بزرگ شده بودیترانھ از بچگ
 گشتمی میزی بھ راه افتادم داشتم تو داشبرد دنبال چچمییعوض کردمو بعد برداشتن سو

 دای و االنم شددم شیگاری سی از کدمیاصال نفھم....  افتاد ھھگارمیکھ چشم بھ بستھ س
 ستیبعد ب.  برداشتمو روشن کردم گذاشتم گوشھ لبمیکی دارم ازی سردرم بھش نیبرا
بعد باز شدن .  زدمفونوی پام خاموش کردمو زنگ آری زگاروی بعد پارک سدمی رسقھیدق

 نداشتم بھ ی مھمون داشتن منم کھ حوصلھ شلوغی کفش بود پس کلی شدم کلاطیوارد ح
خالم از جاش . دی بھ ھمھ کردم کھ ھمھ سرا بھ طرفم چرخی بلندسالم اجبار داخل شدم

 بلند شدو اومد بغلم کرد
  پسرمی ماھت خوش اومدیسالم بھ رو:خالھ

  خالھ جون چشمتون روشنیمرس_
 ای پسرم ترانھ جان بیمرس:خالھ

  مات شدمدنشی برگردوندم کھ با دسرمو
 ی تو پر و موھاکلی خودش درست کرده بود از اون ھی بود برایختی چھ رگھی دنیا

 ی گرفتھ بود موھامی رژی نمونده بود معلوم بود کلیچی کوچولو ھی و لبایبلند مشک
 شده بود اونم فکر کرد ی دختر کامال عملھی ی پروتز لنز آبیبلوند پوست برنزه لب ھا
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 ی طرفم قدم برداشتو خودشو انداخت بغلم بوھ مات شدم با عشوه بشییبایکھ از ز
 عطرش زننده بود

  دلم برات تنگ شده بودداری جونم مشتاق داردیسالم ک:ترانھ
 : گفتمی خودم جداش کردمو با لبخند زوراز
  یسالم ترانھ خوش اومد_

 ...زمی عزیمرس:ترانھ
 ****نستای سر پا وانی بشایپسرم ب_
 ️❤ارایت️❤

 ی عروسدی برا خرمی برادی بودمو تو اتاقم نشستھ بودم منتظر بود تا سھند بدهی پوشلباس
  بھ در خوردو مامان اومد توی بود تکھ امی عروسگھی درست سھ روز دیعروس... ھھ
  سھند اومدهایدخترم پاشو ب_
 باشھ مامان_
 حالم کرده بود اکثر روز ی بیلی خی حاملگنی رفتم انیی پای حالی برداشتمو با بفمویک

چھ زود . خورهی میی نشستھ داره چادمی دنیی پادمیرس.  خوابالودای خواب بودم ایھا 
 کردو ی بلند شدو با لبخند اومد طرفم سالمدنمی جا انداخت با دنایخودشو تو دل مامان ا

 ی نبود حتنجایخدا شاھد بود کھ اگھ مامان ا.  مامان بوس کردجلو  وقاحت لبموبا تمام
 : زدمو گفتمیاالن نصف صورت سھند سرخ بود بھ زور لبخند

  یسالم خوش اومد_
  و تازه تونستم بتوپم بھشمی راه افتادموی خورد بلند شدشویی چانکھی ابعد
 ؟یکنی منو جلو مامان بوس می بھ چھ حقیکشیتو خجالت نم_

 : کردو طلبکار گفتی وحشناکاخم
 ؟ی داری مشکلی مادر بچموی کھ زنمیبھ ھمون حق:سھند
 چشم ابونی مرد بگم؟ سکوت کردمو بھ خنی بھ اتونستمی می چگھی بستھ شد ددھنم

 رهی مگھی دری مسھی داره دمیدوختم کھ د
 د؟ی خرمیری مگھ نمیری میکجا دار_

 میری بعدش ممی دکتر تا از وضع بچم خبر داشتھ باشمیریاول م:سھند
  زدمو رومو برگردوندمیپوزخند

 یزی چھی ھی بھ مطب دکتر سھند بھ منشمیدی رسنکھیبعد ا.  شده بودری پذتی مسعولچھ
 با دموی تو و بعد سالم کردن دراز کشمیرفت.  داخلدیی گفت بفرماعیگفتو اونم سر

 ترو دستمو کی دادمو رومو برگردوندم سھند ھم از قصد اومد نزدنییخجالت لباسمو پا
 : گفتھقیتو دستش گرفت دکتر بعد چند دق

 شھ تا تی تقوکمی مادرش دی نداره فقط بای مشکلچی ھنی داریماشا بچھ سالمو قو_
  ادی نشی بچھ پی برایمشکل

 ی صداھی قلب بچھ فضا رو پر کرد ی صداقھی گذاشتو بعد چند دقکروفونی موبعدش
 نگاھم ی حالت خاصھی داره بھ دمی بھ سھند نگاه کردمو ودشدیاروم کھ تند تند تکرار م
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 و قرص ییبعد برنامھ غذا.  نداشتمی حسچی ھگھی اما من ددهی و دستمو فشار مکنھیم
 میمو خارج شدی کھ بھم داد تشکر کردیتی تقویھا
 
 
 

 : سھند حرکت کردو با اخم گفتمی شدنی سوار ماشنکھی ابعد
 بعد فتھی براتون بی اتفاقخوامی نمی مراقب خودتو بچمون باشدی بھ بعد بانیاز ا:سھند

 .رسمی متیازدواجمونم خودمم بھ تغذ
 کھ دستشو جلو ی بالرو سرم اوردنی باز کردم تا بھش اعتراض کنم بگم تو ادھنمو

 :اوردو گفت
 می اعتراض ندارسیھ:سھند
 می شدادهی بعد پارک کردن پدوی بھ مرکز خرمیدیرس.  کردمو رومو برگردوندماخم
 کردمی بھ لباس ھا نگاه ملی می کردن نداشتم و بدی داخل پاساژ اصال حوصلھ خرمیرفت

 ھی.  اشاره کردشیکی و بھ سادی مزون لباس عروس واھی ی جلودویکھ سھند دستمو کش
 دامنش شدی تنگ منھی از سیز منجق دوز ار مدلش قلب بودو پنشیلباس عروس کھ س

 ی بود کلارادی سھند کی و جامی بودی اگھی دتی عالمھ پف داشت اگھ االن تو موقعھیھم 
 لباس رو زمی و بعد گفتن سامی دستمو گرفتو داخل رفتدی سکوتمو دی وقتکردمیذوق م

 ی چھ حسدم و بھ خودم نگاه کردمیبھ دستم داد و با کمک شاگرد مزون لباس رو پوش
 برام کفن بود تا لباس شتری بی نداشتھ باشی حسچی اما ھوی بود لباس عروس بپوشیبد

 عروس
  عروس خانوم بزار برم اقا دامادو صدا کنمادی چقدر بھت میوا_

 شده بود و سھند داخل اتاق پرو شده بود  وبا ری دگھی اما دسی نیازی بگم نخواستم
 نیی تفاوت سرمو پای اما من بکردیتھ نگاھم م کھ انگار توش پروژکتور گذاشییچشما

  اومد جلو با دستش چونمو گرفت و باال اورد. انداختھ بودم
 ادی بھت میلی خزمی عزی خوشگل شدیلیخ:سھند

 :  زودمو گفتمیپوزخند
  یمرس_

 چون حوصلھ نداشتم می و حلقھ انتخاب کردمی رفتمی لباس عروس رو گرفتنکھی ابعد
 بای تقرمی حلقھ ساده برداره و برھی عیسھند ھم مجبور شد  سرحالمو بھونھ کردمو 

 ھی کھ من می ک برمی بشنی سوار ماشمی خستھ خواستیکارمون تموم شده بودو منم حساب
 ویزی کل وجودم تکھ تکھ شد باور نداشتم چار انگدمی چشمام دیلحظھ  مرگ رو جلو

 از دنمی با دابونی دختر تو خھیمرد مھربون من دست تو دست ... مرد مندمیدیکھ م
 انگار اون ھم بھ چشماش اعتماد نکرده بود چشاشو باز و بستھ کردو ستادیحرکت ا

 کھ دختره مدی اشکام رو گونھ ھام اومده بود شنی کھ کدمیدوباره نگاھم کرد و من نفھم
  گفتی لوسی با صداارادیرو بھ ک
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  جان؟ارادی شده کیزیچ_
 رفتو گفت نگاھشو ازم گعی سرارادیک
 می برستی نیزینھ چ..نھ _
  ی راحتنیبھ ھم... رفتنو

 : بازومو گرفتو با خشم گفتسھند
   نمی ببفتی راه بیسادی وایواسھ چ:سھند
 ی شدم و راه افتاد بعد مدتنی بھ خودم اومدمو اشکامو پاک کردمو سوار ماشتازه

 : زدو گفتیپوزخند
  ی عوضگذرهی بھش بد نمادمی کرده معلومھ زدای چھ زود جفت خودشو پیاخ:سھند

 : ھمون گفتمی بگھ براارادی بھ کیزی نداشتم چطاقت
   بشنومیزی چخوامی تمومش کنم نمشھیم_

  فراموشت کردهیدی خودت باچشمات د؟خوبھی تحمل کنیتونی نمھیچ: سھند
 دامی خردنی خونھ مامان از دمیدیرس**** ازش گرفتمو بھ پنجره نگاه کردمرومو

 سوال بود ھی کرو اما من حالم اصال خوب نبود ھمش تو فکرم فیخوشش اومدو تعر
  بود؟؟؟؟ی اون دختر کنکھیاونم ا

 
 
 

 ️❤ارادیک️❤
 ؟یری وقتشھ کھ توھم سروسامون بگیکنی فکر نمارادیپسرم ک_
 : اخم بھ مامان نگاه کردمو گفتمبا
 چطور؟_

 : کردو گفتی من منمامان
 ی پس واسھ چی کم ندارمیزی خداروشکر کھ چی شدی عاقل پسرم تو االن پسرنیبب_

 ..خب ترانھ ھم.... خبیکنیدست دست م
 : اسم ترانھ داغ کردمو با داد گفتمدنی شنبا
 گھی نابود شدم دینیبی نمدمی من داغ عشق دیفھمی؟؟نمی مامان؟؟؟ترانھ چیترانھ چ_
  بدم؟گھی دیکی نمونده تا بھ یقلب

  کرد ارومم کنھی سع اومد طرفموھی با گرمامان
 تحمل کن گذرهی تلخ می روزانی اگذرهی مامان مزیپسرم قوربونت برم اروم باش عز_

  کنھی حل مویزمان ھمھ چ
 **** کردمھی داغ دلم تازه شدو بغل مامان گردوباره
 کھ قرار بود یی خواب ھاسی نشستھ بودمو داشتم تو لپ تاپ بھ عکس سروتواتاق

 چارهی فروشگاه سام برفتمی مدی باگھی بعد دکمی کردمیبرامون از فرانسھ بفرستن نگاه م
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 لپ تاپو خاموش کردمو ومدمی با خودم کنار مدی بایری بسھ گوشھ گگھیدست تنھا بود د
  خورد شماره ناشناس بودنگ زلمیرفتم تا اماده شم کھ موبا

 بلھ؟_
 : نازک و با عشوه گفتی صداھی

 ارادیسالم ک_
 سالم شما؟_
  ترانھ امیشناسی نمگھی دخترخالتم دزمیوا عز_
 ؟ی کرددای از کجا پ؟شمارمویاھان خوب_
 برداشتم)پسر خالم(دی توحی نبود از گوشی سختادیکار ز_
 ؟ی داشتیخب امر_
  دنبالم؟یای منمتی ببخوامی مزمیاره عز_

 دست خالم خالمم رو سر مامانم زاشتی مرفتی مکردمی کم داشتم اگھ قبول نمنوی ھمفقط
  مجبور شدم بگمشدیخراب م

  خونتون؟امیاره خب ب_
 امی دم درمون باش تا بگھی ساعت دمیاره ن_
 باشھ فعال_

 نیی رفتم پادمی لباس پوشدموی کشیپوف
 ؟یری کجا میداداش:  ونیکتا
 ؟ی الزم نداریزی چی از اونجام فروشگاه خواھررونی برمیم_

 ینھ داداش: ونیکتا
 دم دمی رسقھی دقستیبعد ب.  شدمو حرکت کردمنمی کردم سوار ماشی خدافظنکھی ابعد

 کھ سالنھ سالنھ بھ دمی ترانھ رو دقھی تک بوق زدم و منتظر شدم بعد پنج دقھیخونشون 
 شلوار دم پا ھی بھتر بود بھ مانتو قرمز کوتاه با گفتمی نمیزی اگھ چپشی تومدیطرفم م

 وقت چی چرا ھظی غلشی ارارفتیبھ زور باھاش راه م  کھی سانتسیب ی کفشایمشک
 رو نیدر ماش....ی با وقارو خانومانانھ بود ھعپشی تشھیگشت؟ھمی نمینجوری اارایت

  کردتمیباز کردو نشست کھ باز عطر زنندش اذ
 ؟ی جون خوبارادیسالم ک_
  خوبن؟نای خالھ ایسالم ممنون تو خوب_
 ی مرسزمیخوبن عز_
 خب کجا برم؟_
 یی جای شاپی برو بھ کافزمی عزدونمینم_

 می رفتموی شدادهی نگھ داشتم و بعد پارک پکی شاپ شی کافھی ی تکون دادمو جلوسرمو
 گارسون بھ طرفمون اومد رو بھ می نشستدموی کردای رو پییتو کافھ نسبتا شلوغ بود جا

 :ترانھ گفتم
 ؟یخوری میچ_



 68 

  قھوه ترک_
 :و گفتم کردم بھ گارسونرو
  دوتا قھوه ترک_

 : رفتنش بھش نگاه کردمو گفتمبعد
 ؟ی بگیخواسی میخب من منتظرم چ_
 ؟ی بھتر بودمای قدیریگی نملی تحوگھی پسر خالھ دھیچ_
 فکر ینجوری امیدی دگروی اومده من ھمونم توم چون تازه ھمدشی پینھ حتما اشتباھ_
 یکنیم
 ھ؟ی موضوع چی اما االن کال فرق کردی تر بودیمی تو قبال باھام صمارادیک_
 اونجا سی اما االن نھ معلوم نی دختر ساده و مھربون بودھی روم نشد بگم اره قبال گھید

 : بھش گفتمی حوصلگی روز افتاده با بنی کرده کھ بھ اکاری درس خوندن چیبھ جا
  سر اصل مطلب من کار دارمی برشھیم_
  با تو باشمخوامی و م کھ من عاشق توامنھی اصل مطلب ایاوک_

  نبرده بودای از حجب و حیی دختر بونی بھم شوک وارد کردن اانگار
 بھت ندارم ی کھ منم دوست دارم؟ متاسفم اما من حسی فکر کردیو رو چھ حساب_
  رو دوس دارمگھی دیکی

  من عاشقتمارادی رو دوس دارم کگھی دیکی ی چیعنی_
  بھت ندارمی ترانھ من عالقھ ای تمومش کنگھیبھتره د_

 : گفتادی شدو با فریعصب
 ی از دستش بدوی بھش نرسشاالیا_

    زدمو گفتمیپوزخند
  وقتھ از دستش دادمیلیمن خ_ 
 
 
 
 زمی عصاب خراب خودمو بھ فروشگاه رسوندمو بعد سالم کردن بھ سام پشت مبا

 دراوردمو بعد روشن کردنش گوشھ گاری سھی دختر عصاب نذاشت واسم نینشستم ا
 انگار گرفتی اروم می دلم کدونمی داشتم نمی بودو حس بدی جورھیلبم گذاشتم حالم 

 آرومم گھی دنمی ایخاموش کردم حت گارموی سدموی کشی پوففتھی بی اتفاقھیقرار بود 
 ادی داره منیاسمی ارای دوست تدمی نگاه کردم کھ دابونی سرمو بلند کردمو بھ خکردینم
  داشت؟کاری چنجایتعجب کردم اون ا.. نجایا

 طاقت قھی درھم سالم داد بعد چند دقی جام بلند شدمو جلو رفتم اومد داخلو با اخم ھااز
 : گفتاوردوین

 ارای عشقتو بھ تگھی واقعا کھ دی خوب نشون دادتوی خان تھ مردونگارادی کنیافر_
  ازدواج کنھ؟گھی دیکی کھ بره با ینشون داد
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 یکی من قرار بود عروس ییای چشم دریعنی...یعنیازدواج؟؟ ... دمیشنی می چایخدا
  باشھ؟گھید
 ن؟ی واضح تر بگشھی خانوم منیاسمی شمیمتوجھ حرفاتون نم..من ...من_
 با اون پسر اراسی تی فردا ساعت چھاره عصر مجلس عروسگمیباشھ واضح م_

  وجدانشی بیعمو
 کاری اما چرفتی از دستم مشھی ھمی براارای تدیچرخی داشت دور سرم مای دنانگار

 : با داد گفتمکردی بغض داشت گلومو خفھ مومدی از دستم برنمی کارکردم؟یم
 کھ ھر دوشون تو چھ دمی من دیدی ندلموی بود کشک؟؟؟؟؟ تو اون فی چلمیپس اون  ف_

 انتی خیفھمی کرد مانتی بودن اون بھم خیوضع
 .....ایاون بھت خ_

  زنگ خوردو نتونست حرفشو ادامھ بدهشیگوش
 الو؟_
_.... 
 . خدافظامیباشھ دارم م_
 اون روز ی ولکھی نزدتیمونی پشنکھی بھت بگم جز اتونمی نمیزی چارادی اقا کنیبب_
  خدافظی جبران کنی بتوندوارمی امرهی دیلی خگھید

 *****کردمی بودم و منگ فقط داشتم بھ سام نگاه مجیگ..  رفتبعدش
 شھی شگاروی سلتری پر بود از فمیگاریوازده شب بودو فروشگاه ھنوز باز جا س دساعت

 و بھ عکس دمیخندی مگفتموی مونی حالم خوب نبودو داشتم ھزیمشروبم از نصفھ خال
 رو بھ زور از دستم گرفتو شھی کھ سام اومد جلومو شکردمی نگاه ممی تو گوشارایت

  گفتم؟ی کش داری زدمو با صداداد  بغلمو بلندم کردریدستشو انداخت ز
 ....ولمممم کن_

  خونتونبرمتی با مشروب میداداش بسھ توروخدا خودتو خفھ کرد: سام
 ررمیولمم کن بزاررر بھ درد خوددم بم_

 ****دمی نفھمیزی چگھی بستھ شدو دچشام
 ️❤ارایت️❤
 ؟ی جانزاریزی؟چی برداشتتوی ھمھ چارایدخترم ت_
  خدافظ ورداشتمموینھ مامان ھمھ چ_
  سھند شدمنی در خارج شدمو سوار ماشاز
 : گفتی زدو با سرحالی لبخنددنمی دبا

  خوشگلمیسالم عروس خودم خوب:سھند
 سالم ممنون_

 : گفتی گذاشت رو شکممو با سرخوشدستشو
 فسقل باباش چطوره؟:سھند

 شھی مری دی حرکت کنشھیخوبھ م_
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  زمی بھ چشم عزیا:سھند
 : نگھ داشتو گفتشگاهی آرایجلو

 زم؟ی دنبالت عزامی بیک:سھند
 زنمی زنگ مدونمینم_

 زمیباشھ عز:سھند
  شگاهی شدمو رفتم آراادهیپ

 کنن اما تو جز ی خوشبختی بودھمھ برات دست بزنند ارزوی سختی لحظھ ھاچقدر
 جمع فقط نی اما تو اکردنی می ھمھ دورم بودنو شادی نداشتھ باشی چاره ایخودخور

 بودم کھ بالخره شگری دست اراری چقدر زدونمینم.  پر از حرف بودیاسی  منویچشما
 :گفت

 یکنی موونھی امشب دامادو حتما دزمی تو عزی شدی بھ بھ چھ عروس خوشگلیوا_
 : گفتیستاره اومد جلو با چاپلوس

  زن داداشم از اولش خوشگل بود_
  ی لبخند تلخ و زورھی نگفتمو فقط یزیچ
 : اومد بغلم کردو تو گوشم گفتیاسی

 شھی اروم باش تموم مزمیاروم باش عز_
 کنن؟ی دارن بدبختم مینیبی؟میاسی ینیبیم_
 شھی درست می نگو قوربونت برم ھمھ چینجوریا_
  اوردنفیعروس خانوم اقا دوماد تشر_

 زدو دستھ ی لبخنددنمی رفتم سھند با درونی اروم بی سرم کردو با قدم ھایاسی شنلمو
 ھوس زی ھی با اون چشمادنمی بردار تورمو کنار زدو با دلمیگلو بھم داد با دستور ف

 : گفتدویآلودش گردنمو بوس
 ***** خوشگلم امشب شب ماسی ماه شدیلیخ_
 
 
 

 ️❤ارادیک️❤
 دمیاصال نفھم.  بھ اطرافم نگاه کردمجی شدمو گداری از خواب بدی با سردرد شدصبح

 یاداوری نگاه بھ ساعت کردم ساعت دوازده بود با ھی اورده بود خونھ شبی منو دیک
 شکست و با ی بلندی و صداواری ساعتو برداشتمو پرت کردم بھ دارای تیعروس

  اتاقدی پرعیصداش مامان سر
  شکستی شده چیپسرم چ_

  داغون بود نتونستم خودمو کنترل کنم و داد زدمیلی خاعصابم
  مامان تنھاااام بزار_
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 لباس عوض کردمو عی ارامش نداشتم سرنجایا.  درو بستو رفتی با ناراحتاونم
 **** بودھی برداشتم و رفتم سمت خونھ خودم کھ تو الھچموییسو
 ️❤ارایت️❤

 یاسی وسط فقط نی ادنیرقصی ھمھ خوش بودنو مزدی تاالر داشت حالمو بھم میفضا
 من ی ھم بھ پاچارهی خودم نشستھ بود اون بکیسردردو بھونھ کرده بودو نزد

 ھمون اونا تو وسط داشتن با ی برامی نگفتھ بودیزی چنی بھ مھسا و نازنسوختیم
 نی اخواستمی اصال نممی ما برقصکھ  بردار اشاره کردلمی فیبعد مدت. دنیرقصی میخوش

 ھی وسطو چراغارو خاموش کردن و می رفتمویبلند شد.  اما مجبور بودمفتھیاتفاق ب
دستاشو دور کمرم .  خودشو بھم بچسبونھنی کم داشتم کھ انویاھنگ اروم گذاشتن ھم

 دستم دور گردنش گذاشتم سرشو کنار یگذاشتو منو بھ خودش چسبوند منم مجبور
 : زمزمھ کردردوگوشم او

 کنھ؟ی نمتتی کھ اذمونینی نزمیعز:سھند
 : اروم گفتمنویی انداختم پاسرمو

  نھ خوبم_
 : شدو گفتکی نزددوباره

 فقط شھی ممونی شب زندگنیباتریامشب ز.. ھا امشبی مثل پری خوشگل شدیلیخ_
 ی مزاحمچیتو بدون ھ..منو

 زدو اللھ گوشمو ی لبخند چندشھی.  منظورشودونستمی خشم بھش نگاه کردم خوب مبا
 *** رفتم نشستمعی بالخره اھنگ تموم شدو سرگرفتمی مشیداشتم ات. گاز گرفت

 ️❤ارادیک️❤
 گشتمی مابونای ھا تو خوونھی کردم داشتم مثل دادی باز کرده بودمو صداشو زضبطو

 شی از کدوم طرف برم گوشم بھ اھنگ بودو با ھر کلمش دلم اتدی بادونستمیاصال نم
 :گرفتیم

 * بکنیکاری خدا خودت ترکمی بکن من دارم می دل عزاداری ازدواجشھ اشب
 * کنی من باش ابروداریرو بوسھ از لبش فکر ابرهی جلو چشم ھمھ نگکھ

 * رو گرفت تو دستاشگھی دیکی خدا تموم حرفاش دست ی ارهی نمادمی
 * از شوقھ اشکاشدونمی اما خودم خوب مسھی خھی اونم مثل من از گریچشما

 * کنھ ازش اسون گذشتمالی باشھ خدا از اون گذشتم بزار خمبارکش
 * از جون گذشتممی از زندگدمی دست کشرمی بمخوامی شده بھ مرگ من،من میراض

 * رو گرفت تو دستاشگھی دیکی خدا تموم حرفاش دست ی ارهی نمادمی
 * از شوقھ اشکاشدونمی اما خودم خوب مسھی خھی اونم مثل من از گریچشما

 * عاشق خوش باور دلداده بودمھی شد چھ ساده بودم ی چکردمی فکر میچ
 *از چشات افتادم دونستمی نمیریمی کھ ھنوز برام مکردمی مالیخ
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 پاک کردمو بھ زور خودمو بھ اپارتمانم رسوندمو خودمو انداختم رو مبل ھوا اشکامو
 می در اوردمو بھ گالرموی شده بود و منم چراغارو روشن نکرده بودم گوشکیتار

 عکس چقدر نی عشقم تو ای چشم ھازمی عزیارای شدم بھ عکس خودمو  ترهیرفتمو خ
 از دستش دادمو شھی ھمی برابود  اخرداری دگھی دنطوریخوشحال بود منم ھم

 ھی نتی بلند شدمو بھ سمت اشپزخونھ رفتم و از کابدمیدی بار منی اخریصورتشو برا
 از قرص یکی بخوابم تونستمی بابا فوت کرده بودو شبا نمی دراورده بودم وقتیقوط

 ی برااستمخوی و من االن مخوابوندی منو می کلشیکی نی و ھمخوردمی خوابو میھا
 وانی لھی ھمشو خوردم با ختموی بابام ھمھ قرصارو تو مشتم رشی برم پبخوابمو شھیھم

 کاغذ برداشتمو شروع بھ ھی اراسی تھ خط قصھ عشق منو تنی اگھید. فرستادمنییاب پا
 :نوشتن کردم

 کھ انقدر دی بگم منو ببخشتونمی بھتون بگم فقط میزی چشھیراستش روم نم..سالم_
 نی بار عاشق شده بودمو ازدستش دادم و تحمل انی اولی من براتمی ظرفیسستو ب

 و مامانو بھ تو ونی داداش خوبم منو ببخش کتاھانی بدون اون برام سختھ کیزندگ
بدنم .  بابام خدافظشی برم پخوامی منی کنم حاللیی بھ بعد بزرگ خونھ تونیسپردم از ا

 : گرفتمھانوی برداشتمو بھ زور شماره کوی گوشدیلرزیداغ شدو بودو منگ بودم دستام م
 ؟ی داداشم کجاارادیک..الو_
 بگم.. بھت بیزیچی..ھی دیگوش کن با...گو...انیکھ_
 ھ؟ینجوری چرا صدات اارادی شده کیچ_
 نی کنن از اھیباش نرار گر... باونی وقت ندارم مواظب مامانو کتاانیکھ.. گوش کن_

 دمی نفھمیچی ھگھی از دستم افتادو دیگوش....دیحاللم کن... حید تو مرد خونھ ا..بھ بع
 
 
 

 ️❤ارایت️❤
 بھ جونم افتاده گھی استرس دھی بود قلبم اصال اروم نبود دهی رسی وقت خداحافظگھید

 ھی کھ گریمامان ھمونجور. کردمی مھیمامانو بغل کرده بودمو از تھ دلم داشتم گر. بود
 : تو گوشم گفتکردیم
  بھم زنگ بزنی داشتی ھر مشکلدارمی مامان من بزیمواظب خودت باش عز_

 ماھھ حاملس محکم فشارش دادمو ھی کھ بگم مامان دخترت دمی شدم خجالت کشسرخ
 یی تنھاقیرف...یاسی کرد و اما ی خوشبختیبابامو بغل کردمو برام آرزو.  کردمھیگر

 کھ تو بغلش ی ھمون جورمیکردی مھی من بغلش کردمو ھر دو گری درد ھاقیمن رف
 : گفتمکردمی مھیگر
 ی جھنم تنھام گذاشتنی تو اویھرچند کھ ولم کرد..ھر..بھش بگو برو بگو..ب...یاسی_

 ی خوشبختیبراش ارزو.. و براشکنمیاما من ھنوز ھم عاشقتمو فراموشت نم..اما
 .کنمیم
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 ی کنی خوشبختی عشقت ارزوی کھ چقدر سخت بود کھ برااخ
 ی قسمتت نبود برو خواھردی نزن برو شاشینگو دلمو ات.. نگوارایبسھ ت:یاسی

 یخوشبخت بش
 : اخماشو تو ھم کردو اومد سمتو گفتسھند
  نکن برا بچھ ضرر دارهھی گرگھیبسھ د:سھند

 و می حرکت کردموی شدنیاشکامو پاک کردمو سوار ماش.  فقط بھ فکر بچھ بودھھ
 *** سمت زندانممیرفت

  پامو بلندم کردری باز کردو تا خواستم برم تو نذاشتو دستشو انداخت زدرو
 نی بزارتم زمیکنیکارمیچ_

  تو بغلمھگھی جات دزمی عزگھینھ د:سھند
 بھ اتاقو درشو باز کردو با پاش دی خونھ توجھ نکردم چون اصال حالشو نداشتم رسبھ

 اتاقو با شمعو گل یھ جا نداشتھ باشھ ھمیبست استرس داشتم خداکنھ امشب باھام کار
 : گفتدوی گردنمو بوسدی نگاھمو دی کرده بود وقتنیتزع

 زم؟یخوشت اومد عز: سھند
 اره_

 ی راحت بشم از توی لعنتی ھارهی گنی تا از دست انھیی ای رفتم جلونوی زمگذاشتتم
 حواسمو بھ موھام دادم تا چشم بھ کنھی کھ اونم داره لباساشو عوض مدمی ھم دنھییآ

 ھا باز شد نفساسو پشت گردنم احساس کردم دستشو رهی گنکھی بعد افتھی نحسش نختیر
 : دادو تو گوشم گفتردور کمرم حلقھ کردو بھ خودش فشا

 یشدی مدی بایعنی ،یبالخره مال خودم شد:سھند
 : زدمو گفتمیپوزخند

  یمال تو نبودم بھ زور مال خودت کرد_
   کرد کھ اخم دراومدادی دستاشو زفشار

 لباسمو باز ی دستش بندایکی کردو با اون دنمی بھ گردنم رسوندو شروع بھ بوساشولب
  دمیکشیکرد داشتم عذاب م

 .... سھند_
  بگویخوای میجووووونم چ:سھند

  من حاملمیولم کن لعنت_
   زبونمھری نگو دلم برات تنگھ ھنوز طمع اون دفعھ اول زیچی ھشیییھ:سھند
 کھ نھی لباسم باز کردو لباس از تنم افتاد دستمو حائل بدنم کردم کھ بدنمو نبی بندانیاخر

 بھ وضوح نفس نفس زدنشو کردی بھم نگاه میزیبرم گردوندو دستاموباز کردو با ھ
 تخت ی کندمو رونی عقب کھ دستاشو دور کمرم حلقھ کردو از زمامی اومدم بدنمیدیم

 از لبام دل کند بھ سمت نکھی کرد بعد ادنمی بھ بوسوع شرایگذاشتو دوباره مثل وحش
  گردنم رفت

 یفھمیسھند ولم کن من حاملم نم_
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 اول یس داشتن تو ماه ھا..ک.. سدمیاشکال نداره خوشگلم من از دکتر پرس:سھند
 **** عشقم تا صبح باھات کار دارمدمتی نچشی نداره ھنوز حسابیمشکل

 
 
 

 ️❤یراو️❤
  رار نداشت پسرش پاره تنش معلوم نبود کجا بود ارومو قکردوی مھی خانوم گرالیل

  پسرم دوباره زنگ بزنھانیک_
  اون بدونھ کجاستدی شازنمی االن بھ سام زنگ منیمامان خاموشھ اروم باش_
  شماره سام را گرفت و بعد از چند بوق جواب دادھانیک
  شرمنده مزاحم شدمیسالم سام جان خوب_
 شده؟ ی چھی چھ حرفنیسالم داداش نھ ا_
  کجاس؟یدونی خاموشھ تو نمشمی گوشمی نداری خبرارادیراستش از ک_
  می نداری ازش خبرگھی بار کھ مغازه بود بعد ظھر بود بعدش دنینھ واال اخر_

 ن؟ی رفتن؟خونشمی شدم ھمھ جارو گشتنگران
  اونجارمی سام می بود مرسفتادهی خودم نادیخونش؟ اخ چرا بھ _
 امیباشھ منم م_

 : را قطع کرد مادرش گفتی گوشنکھی ابعد
  شد پسرم؟یچ_
 اونجا احتماال با خودش خلوت کرده رمی رفتھ بود بگردم دارم مادمیمامان خونش _

 نی اپارتمان نگھ داشت و ماشی جلوقھی دقیبعد از ب. زنمی بھتون زنگ منینگران نباش
در زدند  کردن ھر دو بھ طرف خونھ رفتنو ھر چقدر یبعد احوال پرس. دیسام را د

 ھر دو بھ عقب امدندو در را شکستند دادی بد میھ گواھانی دل ککردی در را باز نمیکس
 طاق ارادی خدا گفتنشان بلند شد کای بود بھ محض روشن کردن چراغ کیھمھ جا تار

  کاناپھ افتاده بودیباز رو
 دو ساعت بعد*****مارستانی بمشی برسوندیسام عجلھ کن با_

 نی ھا پاشرهی دوباره فشارتون باال منی نکنھی گرگھیمامان جان قوربونتون برم بسھ د _
 ببرمتون خونھ

 خدا اوردی کم نمای راحتنی بود بھ ھمی پسرم باشم پسر من قوشی پخوامی مخوامینم_
 اون دخترو لعنت کنھ کھ پسرمو نابود کرد

کر خدا دکترم گفت خطر  شمی خبر نداریزی ما کھ از چنی نگینجوریمامان جان ا_
  صبح شد ببرمتونگھی دنیگذشتھ ماش

 کردن مادر و خواھرش را بھ خانھ برد اما سام ھنوز مات زده ی بعد از راضھانیک
 کھ دخترا براش یارادی کشدی بود باورش نمیشوک بزرگ.  نشستھ بودی صندلیرو

 دختر ھی االن بخاطر دادی محل نمی دخترچی کھ بھ ھیارادی کشکوندندیسرو دست م
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 نداده بود ارادی از حال کی خبرچی ساعت بھشون ھکی بود دکتر مارستانی تخت بیرو
با صدا کردن .  معجزه بودارادیبرگشتن ک...  بھ کما برود امادی کھ شادادیو احتمال م

 ارادی کیمی بود محمد دوست صمدهی بھ خودش امد او را چند بار دیکس
  شده؟یسالم اقا سام چ_
 .... یسالم نپرس اقا محمد خودکش_
 : کنان جلو امدو گفتھی گرنیاسمی

 االن حالش چطوره؟_
 ادی بھ ھوش بری دکمی دی اما خطر برطرف شده قرص خوابھ شاھوشھیفعال کھ ب_

 . می ھستھانی وقتھ منو  کری دنیشماھا بر
 ️❤ارادیک️❤
 رمتیگی دختره سرتق بالخره مسایعھ وا_

 : تا تھ دراوردو گفتزبونشو
 عمرررا_
   عاشق خنده ھا بودمگشتی چمنا منی دور خودش بدویخندی تھ دل ماز
  در انتظارتھی بدھی اما اگھ گرفتمت تنبییایباشھ چشم در_
 ایباشھ پس بدو ب_

 و اون ھنوز دمیرسی بھش نمرفتمیاما ھر چقدر جلو تر م... سمتش امادمی دودمویخند
  دیخندیداشت م

  خستھ شدمسای واارایت_
  اومدو اونو با خودش بردھی ساھی ھوی کھ شدی اون ھر لحظھ داشت دورو دور تر ماما
 ارررررررای نرررو منو تنھاا نزار تارررای تاراااااینھ ت... نھ
 انیدکتر دارن بھوش م_

 دهی انگار صدسال بود کھ نخوابشدی باز کردم اما چشام اصال باز نمی بھ سختچشمامو
دکتر . کردمی بھ اطرافم نگاه میوباره چشمامو رو ھم بستمو باز کردم و با منگد. بودم

   خانوادم اومدند تو اتاققھی رفتو بعد چند دقرونیبعد چک کردنم ب
 ھی سای دوباره بیخواستی چرا می کردنکاروی مامان چرا ازی عزی پسرررم خوبیوا_

   بابات بس نبودیام کن
 : گرفتھ بھش گفتمی صدابا
   نکنھیمامان من خوبم گر_
 کنھ؟ی کھ درد نمتیی جا؟یداداش خوب_
 خوبم ممنون_

 : خواستم بمونھ رو کردم بھشو گفتمھانی رفتن از کنای مامان انکھی ابعد
  راحت شم؟ی نذاشتھان؟چرای کیچرا نجاتم داد_
 ****ینجوری نگو ارهیگی داداش خدا قھرش مھی چھ حرفنیا_
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 ️❤ارایت️❤
 بود کھ بخوام ماه نیری شمیھھ ماه عسل مگھ زندگ.شی ماه عسل کمیبود بر قرار امروز

.  برم ھمھ جا برام مثل جھنم بودیی جاخواستمیعسلم برم؟ مگھ بھ انتخاب خودم بود؟ نم
 من کھ نی پشت ماشذاشتی نشستھ بودم سھند ھم داشت چمدونامونو منی ماشیتو

 زنگ میگوش. خودش لباس برداشتھ بود ھھ قھیچمدونمو نبستھ بودم خودش بھ سل
 دادی دلم گواه بد منھیاسمی دمی نگاه کردم دیخوردو وقت

 یاسیسالم _
 ؟ی گلم خوبیسالم خواھر_
  چرا صدات گرفتھ؟ی تو خوبزمی عزستمیبدن_
 !ینجوری ھمیچیھ..یھا ھ..صدام_
  شدهی بگو تورو خدا چیاسیدروغ نگو _
 ...ارادی کارای بگم اخھ تیچجور...راستش_
 یاسی شده ی؟؟؟چی چارادیک_
  کردهی خودکشارادیک_
 !!؟؟؟؟؟؟یچ_
  من زندس تورو خدداارادیبگو کھ زندس بگو کھ ک..  تورو خدا بگویاسی..ی_
 اروم باش اره زندس تازه امروز بھوش اومده قرص خواب یاروم باش خواھر_

 خورده بود
 کار؟؟ی با خودت چی کردکاری مرد صبور من، مرو مھربون من چاخ
  خدا من چقدر بدبختمی کنم؟ اکاریچ.. چیاسی_
 کنھی متتی بفھمھ وگرنھ اذیزی نزار سھند چزمیاروم باش عز_
  ارادمی کشی پمارستانی بامی مرمی ماه عسل نممیباشھ امروز قراره بر_
 .. گوش کنارایت.. نھ_

 : با اخم گفتدنمی سھند اومد سوار شدو با دھی گرری قطع کردمو زدم زویگوش
 ؟؟یکنی مھی شده؟؟چرا گریچ:سھند

  خودت بروامی نمییمن جا_
 ؟ی مسخره کردامی نمیی جای چیعنی:سھند

 : زدمو گفتمداد
 ااااااامی نمیی کھ گفتم من با تو جانیھم_

 : شدو اونم با داد گفتیعصبان
 تموم شد گھی بھ الالت گذاشتم اما دیلی لیلی تا حاال خنی ببیای نمیکنی مخودیتو ب: سھند

 یریمی بگم نمیریمی دست منھ بگم مارتی اختگھیاز االن د
 ..ی بخاطر بچھ باھات ازدواج کردم اشغال نمیفھمی نمخوامتی نمید لعنت_
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 خونو تو دھنم حس کردم ی شوردوی حرفم موند تو دھنمو برق از سرم پرادامھ
 ھی گرری زد؟ زدم زیلی بھم سمی ازدواج اجبار زد؟سھند تو روز اولیلیاون بھم س..اون

 : گفتیدتری شدتیاونم با عصبان
 تو با من ی با شوھرت حرف بزنی چجوری بدونوی زدم تا حرف دھنتو بفھمنویا:سھند
 مو از سر بچم ھی پس حرف اضافھ نشنوم اگھ ی چھ نخوای چھ بخوایای سفر منیبھ ا

 ارای تکشمتی مفتھی براش بیکم بشھ اتفاق
  زدو بھ راه افتادوی قفل مرکزبعدش
 : مدت تو دلم مونده بودو بھش گفتمنی کھ تو ایی نشدمو تموم حرفاساکت

 کھ ی وجدان کھ منو عشقمو از ھم جدا کردی بی عوضھی سھند ی ھسی عوضھیتو _
 گند وی بھ زور بھم تجاوز کردی خراب کردوی ھمھ چمارستانھیعشقم االن تو تخت ب

  می بھ زندگیزد
 : قرمز شده بودو چشاش کاسھ خون داد زدو گفتصورتش

 خفھ شوووووتا دوباره خفت نکردم:سھند
  زدمغی دره جھی دنی لحظھ سرمو باال اوردم با دھی شده بود ادی زیلی خسرعتش

 !!!!!!مواظب بااااااااااااش_
  مطلقیاھیس... چی ھگھی پرت شد تو دره و دنی شده بود ماشری دگھی داما
 
 
 

 بود چرا ھمھ جا دی حس خال ھمھ جا سفھی داشتم مثل یبیباز کردم حس عج چشامو
 پشتش بھ من دی زن با چادر سفھی جلو تر رفتم ومدی بچھ مھی ھی گری بود؟ صدادیسف
 برگشت سمتمو ومدی بچھ ھم واضح تر مھی گری تو بقلش بود صدایزی چھیانگار .بود

 : گفتمجب کھ مادربزرگمھ با تعدمیبا کمال تعجب د
 شما؟؟؟!!!مادر بزرگ_

 : زدو گفتیلبخند
 ی برگرددی اما تو بازمینگران نباش من مواظب بچت ھستم عز_
  بده بھ خودمخوامی کجا برگردم مادر بزرگ من بچمو میچ_
 برگردو برو ھمھ منتظرتن.. برگردی نگھش داریتونی تو نمزمینھ عز_
 ساینھ مادر بزرگ نروو وا...نھ _

 ..ادی داره بھوش مضیمر.. ضیدکتر مر..دکتر
 سھند ی افتاده؟سھند؟؟وای چھ اتفافکردی باز کردم ھمھ جام درد می بھ سختچشامو

 !!!بچم...کجاس؟؟بچم
 یاسی در باز شدو مامان و بابا شدی ازش خارج نمی دھنمو باز کردم اما صدای سختبھ
 : گفتھی زدو با گرغی تو مامان جدنیدو
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 ی نگفترهیمی مامان بدون تو می نگفتیالخره بھوش اومد من بچارهیاخ دخترم دختر ب_
 کنھ؟؟ی مکاری ھفتھ مامان بدون تو چھی
 دن؟؟ی پوشاهی چرا لباس سنایا...نای بودم؟؟؟اھوشی ھفتھ؟؟؟مگھ من چند وقت بود کھ بھی

 : دھنمو باز کردمو گفتمی سختبھ
 سھند کجااس؟..س_
 افتاد یاسی چشم بھ دیلرزی بابام می مامان بدتر شدو شونھ ھاھی حرف گرنی گفتن ابا

 شدی باز نمھی بود چشاش از زور گردهی پوشاهیاونم لباس س
 : گفتمیشتری بی با سعدوباره

  سھند کجاس؟..گفتم س_
 : بچھ افتادم دوباره گفتمادی ھوی

 بچم؟؟..ب_
  ھمشون بلند شده بودھی گریصدا

   بخت مناهیدختر س..دخترم_
 : گفتونی کرد سمت اسمونو با شروشو

 ھم دی شھ چرا؟؟چرا باوهی سن بنی تو ادی خدا چرا دختر من؟؟چرا دختر من بایا_
 بچشو از دست بده و ھم شوھرشو

 ؟؟سھند؟؟ی چیعنی...یعنی لحظھ قلبم نزد ھیاصال ... کردمخی
 ورو اون ور نی زدمو خودمو بھ اغی زدم با تموم وجودم جغی بھ خودم اومدم جتازه

 کوبوندمیم
   امکان نداررررهنینھ ا.....نھ_

 ارام ھی بھ زور منو گرفت تو دستشو رونی برد بناروی اومد تو اتاقو مامان اپرستار
 ****یاھیدوباره و دوباره س. بخش بھم زدو 

 ستاره و ونی و شھی گریصدا...سی دی تویخرما..گالب...یبو....ھی مرثیصدا
 کھ روش نوشتھ ھی اعالمھیدر اخر و....اهی سیپارچھ ھا..یاھی سویاھیس...مادرش

 "جوان ناکام سھند تابان"
 ھمھ الغر شدم؟؟اصال نی شد کھ ای روز؟؟چھی شدم تو ریچند سال بود کھ پ.....  منو

 باشھ ی بزنم؟ھر چغی کنمو جھی تا گرشھی حرف بزنم؟؟چرا دھنم باز نمتونمیچرا نم
فقط .  شدو رفتمونی پشای دننی بھ اومدهی کھ نی ماھھ اکیاخ بچھ .. شوھرم بود و بچم

سالم بود ھم مادر ٢٢ کھ ھمشی بود؟؟ گناه منی چن وسط گناه منی سوال داشتم اھی
  شدنو؟؟وهی ھم داغ از دست دادن شوھر بدمی ددهیشدنو کھ داغ از دست دادن بچشو کش

 : گفتھی من با گرنھیری بود دوست دیاسی اومدم رونی کنارم از فکر بی نشستن کسبا
 زی کن تو خودت نرھی گرکنمی کن خواھش مھیتورو خدا گر...کنمیالتماست م..ااریت_

 کنمیالتماست م
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اخ ... امروز ھفتم سھند بودکردمی امونش ندادو و من فقط نگاھشو مھی گرگھی دگفتو
 و خانوادتو داغ وهی ب؟منوی کردکاری ھر دومون چ؟؟بای کردکاریسھند تو چ...سھند

 دی بھ کجا کشنی ببتیجوون مرگ شدن پسر؟؟تاوان خودخواھ
 بھ خودم سادمی وانھیی ای بلند شدمو تلو تلو خوران بھ سمت اتاقم رفتمو جلوی سختبھ

 لب نیا.. روح و گود افتادهی بی شمانی اشھی من بودم؟؟؟نھ باورم نمنیا. نگاه کردم
 مال من تونستی نمی مشکی لباس ھاویر ھمھ الغنی و ترک خورده ادهی خشکیھا

 دراورو ی رونمی رو ببنھیی ای دختر توخواستمینم  منو قبول نداشتمنینھ ا.. باشھ نھ
نگاه کردم کھ چشمم بھ شونھ افتاد برش داشتمو با تمون وجودم پرت کردم سمت 

 اش کھی شد اما بازم تو ھر تکھی گوش خراش شکستو ھزار تی صداھیبا ...نھییا
 تخت ی اروم باشم برگشتم عقب و خودمو رودی چشمامو بستم شادمیدیخودمو م

 ****ختماندا
 
 
 

 یدیع...دی کھ بازم من فقط سکوت کرده بودم و عیچھل روز... چھلم سھند بودامروز
 اصال یعنی شدم داریامروز از خواب زود ب...  شروع شده بود ھھیکھ با لباس مشک
 چیسر ھ...  بارنی اولی چھل روز برانیم سر قبر سھند تو ا برخواستمیخواب نداشتم م

 برم تا قبل خواستمی نکرده بودن اما امروز می ھم اصرارھیمراسمش نرفتھ بودمو بق
 ی برایزمان خوب.... بود ساعت پنج صبحشیھوا ھنوز گرگو م..شروع شدن مراسم

 بعد دموی شده دراور نگاه کنم لباس پوشضی تعونھیی بھ انکھیبدون ا.  بودیی تنھاکمی
 تو منی متوجھ نشھ خوبھ کھ ھنوز ماشی رفتم تا کسرونی اروم بچمییبرداشتن سو

 بود سوارش شدمو با گاز از خونھ دور شدم اتوبان نسبتا خلوت بودو راحت نکیپارک
کجا تو اونم ... سھنددنی درفتمی کنم ارومو قرار نداشتم داشتم می رانندگعی سرتونستمیم

 گورستان ی لحظھ از سکوت و سرماھی دمی رسنکھی عدالت بعد انمیا... بھشت زھرا
 بودم تو دهی فھمیاسی ی حرفای بود؟؟؟ ال بالدهی خوابانجی سھند ایعنیوحشت کردم 

 دیلرزی لرزون شروع بھ حرکت کردم پام می و قطعھ ھست پس با قدم ھافیکدوم رد
 جلوش دمویبالخره رس.کردمی باور نم انگار ھنوز رفتنشونطوریقلبمم ھم

  کھ تو باغ عمو انداختھیھمون عکسش بود ھمون... شدم بھ عکسشرهیخ...سادمیوا
کھ شد ..  باورم بشھدی شدم بھ اسمش شارهی بود بازم باور نکردم خسادهیبودو با اخم وا

 دم؟؟؟یدی میچ
 فکم کردی بغض گلومو داشت پاره مسادمی زانو ھام وایپاھام شل شدو رو"سھند تابان"

گلھ ....... زدمغی تحمل کنم با تموم وجودم جتونستمی نمگھی کرد ددنیشروع بھ لرر
 با مشت بھ ختیو بالخره اشکام ر.... سنگ قبرشو چنگ زدمیخاک ھا..... کردم

 کردمی مھی گردمویکوبیسنگ قبرش م
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 میزندگ.. زی شدیراض..ر..سھند چطور؟؟؟؟چطور.اومد س..ا..ا..دلت..د.. چطور..چ_
 کنم؟؟ازت متنفر کاریمن چ..حاال من .. حاال؟؟؟یخودت راحت بخواب..و.خرراب بشھ 

 موی متنفر شم کھ زندگای ی ببخشمت؟؟ببخشمت کھ بالخره عدالت اجرا شدو رفتایباشم 
 کردم تا بالخره ھیاونقدر گر.... پاشوو... پاشویت د پاشو جواب بده لعن؟؟؟یداغون کرد

 بلند شدم یبھ سخت. کھ افتاب دراومده بوددمی ساعت چند بود فقط فھمدونمیم شدم نمارو
 خستھ بودمو دی رفتم شدنمی نکردمو بھ سمت ماشی شده بود توجھیتموم لباسام خاک

 اب رمیھ دوش بگی خواستی دلم میلیدرو باز کردنو رفتم داخل خ*** ومدیخوابم م
 : گفتی بھ طرفم اومدو با نگرانعی سردنمیمامان با د.کردی حالمو خوب مکمی دیگرم شا

 ؟ی مامان دختر قشنگم کجا رفتھ بودزی عزیکجا بود_
 ی صداھی اما دھنمو باز کردمو با دمی جوابشو نمدی شاکردی فکر مشھی خالف ھمبر

  گفتمغی از جیخش دار ناش
 قبرستون_

  کردو بغلم کردھیگر بلند ی نگاھم کردو بعدش با صداھی با تعجب چند ثانمامان
 دلم زی عزی کردغیدختر گلم مامان قوربون صدات بره چرا صداتو ازمون در_
  دخترم حرف زدای بوسفی... وسفی

 پر اومد طرفمو ی با چشماشدی انگار اونم باورش نمرونی اتاق باز شدو بابا اومد بدر
 بغلم کرد منم دستامو دورش حلقھ کردم

 ی ناراحت شگھی دزارمی تموم شد نمگھید...نفس بابا دختر بابا تموم شد_
 ***** دلم قرص شد خوب بود کھ ھنوز بابامو داشتمتھ
 ️❤ارادیک️❤
  کنھھی باش نزار گرارای خانوم تورو خدا مواظب تنیاسمی_
  فراموش بشھای راحتنی کھ بھ اسی نی دردنیمواظبشم اما ا_
 ؟ی بھم نگفتفتھی اتفاقا بنی انکھی بده چرا زودتر قبل ایلیخدا منو لعنت کنھ حالم خ_
 جدا از اون گرفتی جلومو میزی چھی اما ھر بار دنتیخواستم بگم چند بار اومدم د_
 ارهی سر تو نیی سھند بالنکھی ای براارادی نجات جون کی بگم گفت براذاشتی نمارایت

 اصال خبر نداشت بعدشم ارای بود اما تی درستھ کھ واقعلمی ازدواج داد اون فنیتن بھ ا
 نشون بده دو طرفھ بودو بھت نشون داد تا تو یکھ جور  روییاون فقط اون قسمت ھا

  کھ بھت بگم دوست دارهگفتی بھم نمشی کرده وگرنھ شب عروسانتی بھت خیفکر کن
 تو روت نگاه کنم طاقت ی کردم شکستمت حاال چجورکاریمن باتو چ..  اخارای تآخ

 دی کشی خفھ اغی جنیاسمی شد و کھی چند تنوی استکانو پرت کردم زموردمواین
 دی داره فعال نباازی نیی بھ تنھاارای االن تشھی درس نمیزی چنای با اارادیاروم باش ک_

 زود رنج شده حقم داره ھم یلی چون ممکنھ بدون چونو چرا پست بزنھ خی بشکشینزد
 بچشو از دست داده ھم شوھرشو

 **** باشمو ارومش کنمششی پشدی کاش منیاسمی دلم براش تنگ شده یلیخ_
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 ️❤ارایت️❤
 یاسی یامروز عروس. کردمی نگاه مواری بودم تو اتاقمو داشتم بھ درو دنشستھ

 کھ ھفتھ قبل بود عقب انداختھ بود تا چھلم شوی بھ خاطر من عروسزمی عزیاسی..بود
 ھم ارادی کھ کدونستمیصلھ نداشتم و م برم اصال حالو حوخواستمیسھند تموم شھ نم

 تمومش دی بایعنی تموم شد گھی اما ددیلرزیھنوز ھم از اوردن اسمش قلبم م.ادیم
 بدم از خودم دفاع کنم حاال نوبت من بود حی نذاشتھ بود من توضی اون حتکردمیم
 ویکی ارادی و کیاسی نی بدی بایعنی شدی بد مرفتمی اگھ نمی ولی برم عروسخواستمینم

 گاھشیجا  برامیاسی ی انتخاب کرده بودم ولارادوی کیعنی رفتمی اگھ نمکردمیانتخاب م
 بود چون نای تو باغ محمد ای عروسشکوندمی دلشو مدی خواھر بود پس نباھی از شتریب

 ھی ی بود پس الزم نبود زود برم بابا دوباره برایعقد کرده بودن فقط مجلس عروس
 مامان ھم زنگ زده بود بھ مامان میفقط منو مامان بودپروژه بھ مسافرت رفتھ بودو 

 بود ی ھر چکردی مراعات مدی بخاطر زنعمو باادیتونھ بی و گفتھ بود کھ نمیاسی
 مجبورم برم ساعت پنج یاسی منم کھ بخاطر اوردنی حرف درمومدی بودو اگھ نشیجار

 از جام بلند دموی کشی حوصلگی از بی ھشت تو باغ باشم پوفدیبعدظھر بود و من با
 اب کی کوچحولھ  داشتم بارونی از حموم اومدم بنکھیبعد ا. شدم تا بھ حموم برم

 کھ ی داشتم بھ دستبندی کھ روش خالکوبی کھ چشم بھ دستم افتاد ھمونگرفتمیموھامو م
 گرفتو چشام شروع بھ شی برام گرفتھ بود دلم اتارادی کھ کییدسبند طال..روش بود

 ھی ومدیاما دلم ن... امارونی از پنجره پرت کنم بارمویستبندو درب کرد خواستم ددنیبار
 موھامو خشک عی کردم نگاھم بھش نخوره سری کارو نکنم سعنی کھ ات بھم گفیحس

 بپوشمو وردارم حوصلھ نقشو نگار خوامی رو کھ میکردمو رفتم سمت کمدم تا لباس
 و راحت دهیکردم کھ پوش انتخاب اھمی مثل بخت سی ساده مشکی لباس ماکسھینداشتم 

 بازم لباس تو تنم خوب بودو بودم  کھ الغر شدهنی با اسادمی وانھیی ای جلودمویبود پوش
 ھم نکردم اما چون یشی اراچی ھختمی موھامو شونھ کردمو ساده دورم رومدیبھم م

 ادی دربی روحی مداد بھ چشم زدم تا از بذرهی رژ لب مات و ھی بود عھی ضاینجوریا
 رو نداشتم مانتو شلوارمم ی بزک دوزک اضافچی بود حالو حوصلھ ھی کافنیھم

 : بھ صورتش انداختو گفتی چنگدنمی رفتم مامان با دنیی پاچمییبرداشتن سو  بادمویپوش
   ختمیری می مگھ داری خودتو درس کردی شکلنی چرا ازمیدخترم عز_
 ی نکنھ انتظار داشتیدونی نده حوصلھ ندارم شما کھ حالمو مریمامان توروخدا گ_

  واسم؟نھییچھار ساعت جلو ا
  شدمو بغلش کردمکشی نزددمی مامان دی اشک رو تو چشمابرق

 برم خوامی می عروسنی حوصلم بعد ای بکمیمامان گلم نگران من نباش من خوبم فقط _
 ؟ی درسمم ادامھ بدم باشھ مامانی حتدمی حالو ھوام عوض بعد قول مکمیشمال تا 

  نشھرتی مامان برو تا دزیباشھ عز_
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  خدافظنیچشم من رفتم مواظب خودتون باش_
 خدا بھ ھمرات دخترم_

 ساعت ھفت راه نی ھمی خارج شھر بودو براکمی شدمو بھ راه افتادم باغ نی ماشسوار
 معلوم دمی بالخره رسی عصاب خوردکوی ترافیافتادم تا حداقل سر ساعت برسم بعد کل

 کھ گذاشتھ بودن بھ ی پارک نبود بھ کمک نگھبانیا مھمون دارن اصال جیبود کل
 قدم ی قلبم ارومو قرار نداشت بھ سختم کردمو بھ طرف باغ رفتدای پیی جایسخت

  زدو بغلم کردی لبخنددنمی رفتم با دیاسیبرداشتمو بھ طرف مامان 
 ی خوش اومدیلی خزمیسالم عز_
 سالم ممنون خالھ جون مبارک باشھ_
 یاسی شی برو پی اومدوی ممنون گلم ازت ممنونم کھ دعوتمونو قبول کردیلیخ_

 یومدی ندی دیسگرمھ ھاش تو ھمھ وقت
 .. رختکنشھی فقط اگھ مرمیباشھ خالھ االن م_
  اتاق ھست برو اونجا رخکنھھی سمت چپ ی گلم فراموش کرد انتھادیاخ ببخش_

 لباسمو ری حرینمو شال مشک گفتمو بھ طرف رخکن رفتم مانتو شالمو در اوردیممنون
 بھ طرف عروس دوماد یشی ارادی تجدنی موھام انداختم و بدون کمتریازادانھ رو

 تو اون لباس مثل فرشتھ ھا شده بود واقعا براش خوشحال بودم کھ حداقل یاسی. رفتم
 دوی کشی کوتاھغی جدنمی با دوندنی بھ ھم من ماجرا خوشبخت شد ھر دوشونی تو ایاسی

 اھمی سی روزھاقی بود رفمی زدمو از تھ دلم بغلش کردم خواھریبھ طرفم اومد لبخند
 : اروم گرفت گفتنکھیبود بعد ا

 یزاری تنھام میای نمکردمیفکر م:یاسی
  روزش تنھا بزارم مبارکا باشھ عروس خانومنی گلمو تو بھتری من خواھرشھیمگھ م_
  گلمیمرس:یاسی

 نیمد خانوم خوش اوارایسالم ت:محمد
 : زدمو گفتمیلبخند

 نی خوشبخت باششاالیسالم اقادمحمد مبارک باشھ ا_
 وگرنھ عروس خوشگل من تا اخر مجلس عبوس نی کھ اومدی ممنون،مرسیلیخ:محمد

 موندیم
 رو ی کردو با خوشحالی کرد محمد بھ پشت من نگاھیشی زد بھ بازوشو اخم نمایاسی

  گفتیاسیبھ 
  ھم اومدارادی کنی ببنیاسمی:محمد
 خودمو نکھی قدرت ادی چسبنی اسمش اضطراب کل وجودمو گرفتو پاھام بھ زمدنیباشن

 کھ دونستمی اما نمشمی روز باھاش رودرو مھی کھ دونستمیاز اونجا دور کنمو نداشتم م
 یاسی گرم ی بودمو چشامو بستھ بودم کھ دستاسادهی وایاون روز امشبھ ھمونجور

 اروم بودم تا ی چند لحظھ ای باشم برارومبھم گفت ا زدمو گرفت و خی سرد یدستا
  بمش کوبش قلبمو دوبرابر کردی صدانکھیا
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 گمی مکیسالم مبارک باشھ تبر:ارادیک

  بھ طرفش رفتو بغلش کردمحمد
 : تو گوشم گفتدوی ھم منو کنار خودش کشیاسی
  ستی نیزیاروم باش چ:یاسی

 کردمو سرمو باال اوردمو دای گفت بالخره جرعت پکی ھم تبرنیاسمی بھ نکھی ابعد
 ھاش قھیمرد مھربون من چقدر شکستھ شده بود کنار شق...نگاه دلخورمو بھش دوختم

 من بھ اون کردی  نگاھشو بھم دوختھ بودو دلتنگ نگاھم مشدی مدهی ددیچند تا تار سف
 کی موزیصدا بالخره می با ھم حرف بزنمیستخوای،اون بھ من انگار با چشمامون م

 نای ایاسی کھ مامان یزی بھ طرف می کوتاھدیبلند شدو بھ خودم اومدم با گفتن ببخش
 ***نشستھ بود رفتمو نشستم

 
 
 

 شادو خندون بودن دنیرقصی اھنگ عاشقونھ اروم مھی تو وسط بودنو داشتن بھ ھمھ
گاه  نگرانی دی وسط فقط من بودم کھ مثل ماتم زده ھا داشتم با حسرت بھ خوشنیا
 از جام بلند شدم ششی برم پکنھی کھ با دستش اشاره مدمی افتادو دیاسی چشم بھ کردمیم

  گذشتمی مھمونا منی از وسط بدیشلوغ بود با تا بھ طرفش برم چون ھمھ وسط بودنو
 و از ترس یکی شدو افتادم بغل دهی دستم بھ شدت از پشت کشھوی کھ شدمیداشتم رد م

 خی کھ خودشھ دمی ادکلنش بھ دماغم خورد فھمی بویوقت...اما.. امادمی کشی بلندنیھ
 بودو داشت کرده  بودم دستاشو دور کمرم حلقھارادیبغل ک.. من.. منسادیکردم قلبم وا

 سرمو برو کنار گوششو با دمیرقصی منم بھ ناچار تو بغلش مدادیبا خودش تکون م
 :حرص گفتم

 ولم کن_
 :ر گوشم پر شور گفت دستاشو سفت تر کردو کناحلقھ

 ... منییایچشم در_
 تموم بدنم داغ شدو پر از ھوی شروع بھ سوت زدن کرد ضربان قلبم باال رفتو گوشام

 حرفو بھم بگھ؟ مگھ بھ خدا نیارامش شدم مگھ من حسرت بھ دلم نمونده بود کھ ا
ده  جملھ رو دوباره بھم بگھ؟ خوب حاال دانی بدم تا اموینگفتھ بودم حاضرم ھمھ چ

 بھ مرگش نبودم  ی متنفر بودم اما راضزشبودم ھم بچمو ھم سھند رو درستھ کھ ا
 برق یناخوداگاه دستامو دور گردنش حلقھ کردمو سرمو باال بردم چشاش از خوشحال

 یی تو چشام دی چدونمی ببخشمش نمتونستمی نمی راحتنی دوسش داشتم اما بھ ھمزدیم
  و رفت تھ باغمی از جمع خارج شددویکھ دستمو کش
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  دستمو ول کنیری کجا موونھید_
 درخت و دوباره محکم بغلم کردو سرشو تو ھی داد بھ تنھ ھی منو تکسادوی وابالخره

  کردی داغش حالمو داشت خراب می گردنم گذاشت نفسایگود
  منیارایت..ارایدلم برات تنگ شده بود ت_

  گذاشتمو بھ عقب ھولش دادمنشی رو سدستانو
  شده؟ری مقدار دھی دلتنگ شدن ی برایکنیفکر نم_

 شرمندش کنم مرد مھربون من خواستمی اما من نمنیی شد و سرشو انداخت پاشرمنده
 ختی سرش باال باشھ بغض کردمو اشکام رو گونھ ھام ردی باشھیھم
 یلی بگم ختونمی بگم فقط می چدونمیمن نم... دلم منو ببخش منزی نکن عزھیگر_

 شرمندم
 کردم تو ھی گری کلنکھی بد بود بعد ایلی گفتو بھ سرعت از کنارم رد شد حالم خندیا

  رفتمیاسی شی صورتمو شستمو پییدستشو
 زم؟یحالت خوبھ عز:یاسی

  تھی تو بھ فکر من نباش امشب عروسیاسیخوبم _
 ی بھ غذا نداشتم برایلی مچی سرو کردن من ھی بعد وقت شام شدو بھ صورت سلفکمی

 جفت کفش براق ھی شروع بھ خوردن کردم کھ یلی می با بدموی ذره ساالد کشھی نیھم
 با ی مجلسکی کت شلوار شھی دقت  نکرده بودم پشی چرا بھ تسادی جلوم وایورن

 داشت کھ اونو مردونھ شی تھ ریکم  فقط صورتشی کراوات نازک مشکدوی سفرھنیپ
 اتی محتوی بشقاب بھ دست بھ طرفم اومدو کنارم نشست وقتدی خندمو کھ دکردیتر م

 : اخم کردو گفتدیبشقابمو د
 ی پوستو استخون شدارای تیخوری نمیزیچرا چ_

  گدشت تو بشقابم گذاشتکھی حرف چند تنی گفتن ابعد
   ندارملی مخورمینم_
  ازت نموندهیچی ھنمی بخور ببمی ندارخورمینم_

 : زدمو گفتمیپوزخند
 برقصم معلومھ کھ ی برات بندری ھمھ اتفاق از خوشنی کھ بعد اینداشتانتظار _

 شمیپوستو استخون م
 خودمو نگھ دارم بشقاب تونستمی با حرفام ناراحتش کنم اما نمخواستمی تلخ شدم نمچقدر

 تحمل کنم بعد تونستمی بس بود نمگھیکنار گذاشتمو بلند شدم رفتم سمت رختکن د
 : با تعجب گفتدنمی با دخوردنی داشتن شام منای ایسای شی لباسم رفتم پدنیپوش

 ارایکجا ت:یاسی
   برم بابا مسافرتھ مامان تنھاسگھی بھتره دزمیعز

  مواظب خودت باشکنمی اصرار نمی بریخوایباشھ اگھ م:یاسی
 از مامان ی کردم و بعد خدافظی خوشبختی دوباره براش ارزودمشی کردمو بوسبغلش

 کمی فوت کردم دلم رونینفسمو ب.  شدمو با سرعت حرکت کردمنمی سوار ماشیاسی
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 ھم اون منو پس بھتر کردمیاروم شده بود موندنم صالح نبود ھم من اونو ناراحت م
 تو رفتم چراغا نی پارک کردن ماشعد بدمیبود کھ برم ساعت دوازده شب بود کھ رس

 : بلندشدو گفتدنمیروشن بود پس مامان منتظرم بود با د
 ؟یم دخترم زود اومدسال_
  ھمون اومدمی برانی نخواستم شمام تنھا باشنمی بششتریسالم مامان حوصلھ نداشتم ب_
 ؟یباشھ دخترم شام خورد_
 : تو بشقاب کھ دست نخورده مونده بود گفتمی فکر گوشت ھابا
 ری بخوابم شب بخرمیاره مامان خوردم من م_
  دخترمریشب بخ_

  اتاقمو بعد عوض کردن لباسم خودمو رو تخت پرت کردمو بھ سقف زل زدمرفتم
 
 
 

 بابا ھم موی تازه ناھار خورده بودکردمی نگاه مونی بودم تو حالو داشتم بھ تلوزنشستھ
 : گفتدوی موھامو بوسی نشست روشمیخونھ بود تو فکر بودم کھ بابا اومد پ

 گل دختر بابا چطوره؟_
 ییخوبم بابا_
  شمال؟ی بریخوای مگھی مییزای چھیامانت  مزمیعز_
   با خودم خلوت کنمکمی الی برم وخوامیاره بابا م_
 ی تنھا برشمی انقدر؟نگران مگھی دی برات الزمھ ولی کھ تنھادونمیم_
 بعد نای بمونم فوقش دو روز اخوامی نمادی زنی نگران نباشستمیباباجون من کھ بچھ ن_
   عقب موندمیلی بھ فکر ادامھ درسم باشم خخوامیم
 ادی باھات بگفتمی ھم کھ ازدواج کرده وگرنھ منیاسمی زمیباشھ عز_
  ازدواج کرده بھ فکر خونھ و شوھرش باشھگھی اونم دیی باباخوادینم_
 زمیباشھ عز_

 کنم چون فردا ی ھم خدافظششی زنگ زدم بگم اگھ خونس برم پیاسی اتاقمو بھ رفتم
  بھ راه افتادمشی تھ اراھی بعد دموی لباس پوشفتمی راه بخوامیم

 رو پارک کردم بھ طرف خونھ نی خوشگل بود ماشییالی خونھ وھی اورونی تو نخونش
  بھ طرفم اومد چقدر خوشگل ترو خانومانھ تر شده بوددوی خنددنمیرفتم باد

 ی گلم خوش اومدیسالم خواھر_
  ی چھ خونھ خوشگلزمیسالم عز_
  نی بشای بیمرس_
 ؟ی چطوریچھ خبرا اوضاع چطوره با خونھ دار_
   اقا و مھربونھیلی محمد خستی بد نیا_
 زمی عزی خوشبخت ششاالیا_
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 ؟یی چاای ارمی بوهی ابمزمیفدات عز_
  ھوا گرمھوهیابم_
 شکل لی مستطییرای خونھ با پذھی کردمی بھ اشپزخونھ رفتو منم بھ خونھ نگاه میاسی

 خونھ طرح ونیکسی کلشتری کھ تھش چنتا اتاق بود بکی راه رو بارھیبزرگ با 
 رو کنارم گذاشتو نشست وهی ابمیاسی... ی بود ھعارادی فروشگاه کی ھاونیکسیکل

 کنارم
 ارا؟ی تیخوب_
 دونمینم_
 ؟ی مثل افسرده ھا باشخوامی می کزم؟تای عزیایچرا با خودت کنار نم_
 کاری سھند باھام چدنی فھمنکھی بعد انای خودم داغون شدم بابام ایاسی کنم کاریپس چ_

 سھند تقاص کارشو با مردن پس داد بازم اروم نشدنو ارتباطشونو با تنھا نکھیکرده با ا
 گم؟ی می چیفھمیعموم قطع کردن م

 مگھ ھنوز ی بھ خودت رحم کندی باتھی اما تو ھنوز اول جوونزمی عزکنمیدرکت م_
  جاھی ینی افسرده بشیرزنایمثل پچند سالتھ کھ 

 حالو ھوام عوض امی دو سھ روز تا بھ خودم بھی المونی برم شمال وخوامیفردا م_
  البتھ نھ درست مثل قبلارای بشم ھمون تدمیبعدش قول م

 ام؟ی منم بیخوای؟می بریخوایکجا تنھا م_
 خلوت کنم کمی تنھا باشم خوامی من میای کجا بی داری خونھ زندگگھی تو دزمینھ عز_

   کنمی اومدم ازت خدافظامیبعد دو سھ روز م
  ی خدا بھ ھمرات مواظب خودت باشزمیباشھ عز_
  برم  کار دارمگھی من دینگران نباش خواھر_
 ؟یمونیشام نم_

  بعداشاالی ازمینھ عز__
 ******* شدمو بھ طرف خونھ رفتمنی کردم سوار ماشی خدافظنکھی ابعد

 برنداشتم فقط دو دست یادی ززی چکردمی شده بودو تو اتاقم داشتم ساکمو جمع مشب
 دی کلنکھی برم بعد احی تفری برنداشتم چون قرار نبود برایزی چی بھداشتلیلباسو وسا

 .دمی ازش گرفتم خوابالرویو
 
 
 

 کرد بھ راه ھی کردو برام دعا خوند و بابا چند تا توصھی گری مامان کلنکھی بعد اصبح
 باختم اونم میھھ اره من تو زندگ.. شدن،باختنی داشتم حس خالیبی حس عجھی. افتادم

بھم تجاوز ...... سال عاشق شدم از دستش دادمھی نیبدجور چقدر شکست خوردم تو ا
حاملھ شدم اما ھم ..... کرد باھاش ازدواج کنم جبورمم..... شد از طرف ھم خون خودم

 شو ھی ساخوادی می کمی کالغ نحس زندگنیھھ چقدر اتفاق بد پس ا....بچم مرد ھم سھند
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 منتظر اتفاق بد باشم؟مگھ من ادم دی باگھی چقدر اتفاق بد؟ چقدر دگھیاز سرم برداره؟ د
 کردن اھنگ مورد نظرم دای روشن کردنمو بعد پنوی پخش ماشی دل ندارم؟؟ ھعستمین

 ھواسمو بھش دادم
 *یشونی گرفتھ ماه پ دل منی ھمھ سرگردوننی اونیم
 * تابم کن منو تو رنگ چشات خوابم کنی باز دوباره بایب

 *زنھی مشی قصھ اخرش مرگ منھ داره چشمات منو اتنگو
 *رمیمی نگو کھ مرمی نگو مرمی سای دنی از تلخنگو

 مزارم درد موندگارم روز ی گل بھارم دشت اللھ زارم قلب داغ دارم سنگ بیا
 * شمارم زھر روزگارمیناگوارم زخم ب

 *باختمی تو دل می ھامو با تو از نو ساختم باز بھ حرفاخنده
 *ی اومدم قلب تو مھمونی ھمھ سرگردوننی اونیم
 *خندمی شکل خنده ھات شدم مکندمی ستون قلبمو میب

 * پرپر شدی از صدتا غزل بھتر شد خنده ھا غنچھ ولچشات
 مزارم درد موندگارم روز ینگ ب گل بھارم دشت اللھ زارم قلب داغ دارم سیا

 * شمارم زھر روزگارمیناگوارم زخم ب
 دمیساعت دو ظھر بود بود کھ رس..  خاموش کردمو اشکامو پاک کردمنوی ماشپخش

 ھی بھ سمت ی با تموم خستگسی خوردن نی برایزی چالی تو ودونستمیشمال اما چون م
 رو مبل کموی رفتم ساک کوچالی کردم و بعدش بھ طرف ودی خرکمی رفتمو یفروشگاھ

 تو یی کھ ناخوداگاه صدا ھاستمو مبل نشستم چشامو بی رویپرت کردمو با خستگ
 ذھنم اکو شد

  چقدر سرده؟نجایاوه اوه ا"
 "کنمی رو روشن منھی شومارمی مزمی ھرمیاالن م"
 " کجاستی انبارزمی ھارمیمن م"

 ھر نجای اروم باشم اما انجای من اومدم اختی گونھ ھام ری باز کردمو اشکام روچشامو
 ...طرفش پر از خاطرس

 
 
 

 بعد خشک کردن موھام رفتم سمت دموی لباس ساده پوشھی دوش گرفتم ھی نکھی ابعد
 سکوت رو نی اکردی خوب میلی داغو نرم حالمو خی ماسھ ھاای نم دریبو. ساحل

 ماسھ ھا و  زانوھامو تو شکمم بغل ی نشستم رودادی دوست داشتم بھم ارامش میلیخ
 چرا استرس دلم ره؟یگی دلم اروم نما نگاه کردم چرای درقراری بیکردمو بھ موج ھا

 کم دارم ارادویک...ارادی کم دارم؟اره کیزی چھی کنمیھنوز تو وجودمھ چرا حس م
 : افتادمو شروع بھ زمزمھ کردنش شدمی شعرھی ادیناخوداگاه 
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 کھ قولش را داده ی ھمان بھارگذردی منی کھ چھ غمگمی بگوتی تا برایستین♡
 تو ی چکونھ بینی تا ببی حلقھ کنمی ھایی تا دوباره دستانت را بھ دور تنھایستین♡یبود

فاصلھ ھا ♡ستی جز چشمان تو جلو دارم نزی چچی ھگری و درمی میستی نیھر دم بھ سو
 آعوش تو نفس یھم ھر لحظھ بھ ھوا چھ اسان تورا از من گرفتھ و من ھنوز

 کنمی می نبودنت را سپری تابانھ لحظھ ھای چھ بینی ببیستی و نخواھمیتورا م♡کشمیم
 ...تی خالیباجا....بابغض....با اشک
خواستم .  زخم دلم دوباره باز شده بودختی تحمل کنمو اشکام رو گونھ ھام رنتونستم

 دنیگشتم عقبو با د با ترس برادی میی صداھی کھ احساس کردم الیبلند شم برگردم و
از تعحب . سادی واامی احساس کردم دنکردی داشت بھم نگاه می اشکی کھ با چشمایکس

 کرد؟ی مکاری چنجای اونا.. اونارمیکم مونده بود شاخ درب
  منو ببخشزارمی وقت تنھات نمچی ھگھید.  اومدمزمیولت نکردم عز. ارای تنجامیمن ا_

 چقدر دلم گھی و درداشو مزهیری اشک می شدم مرد مھربون من چھ بھ راحترهی خبھش
 ...یبراش تنگ شده بود ول

 ...دونستمی؟میاسینجام؟ی بھت گفت کھ من ای کیکنی مکاری چنجایتو ا_
 ستی ننجای ای کسگھی کنار تو دنجامی کھ من انھی بھم گفتھ مھم ای کھ کستیمھم ن_

 کنمی منو ببخش خواھش مارای باال سرمون تیخودمو خودت و خدا
 : گرفتم بلند شدمو با داد گفتمشی نتونستم تحمل کنم اتگھید
 و یی از تنھای وقتی کجا بودارادی؟کی تا حاال کجا بودی ھان؟؟چھ بخششیچھ بخشش_
 کردم؟ی داشتم دق می پناھیب

 د کنھ؟ی نمانتی بھ من خارای کھ نھ تی شک نکردی ذره ارم؟یمی من می نباشینگفت
  از خودم دفاع کنمی چرا نذاشتیلعنت
 تو امی شب؟؟؟دنی صبحامو چجورکردمی صبح می کھ شبامو چجورینی ببی بودکجا

   خالصھ شده بودیکی و تارویاھیس
 : جلو دستامو گرفت تقال کردمو گفتماومد

 نجایولم کن برو از ا_
 دادو دادمویونشو بھش فش م سفتو مردنھی رو سدمیکوبی از دستاش دراوردمو مدستامو

 کردمی مدادیب
 : بھش زدو با بغض گفتی تو دستش گرفتو بوسھ امشتامو

 کھ یی چشماادی دلت می من چجورییای چشم دررهیگی نزن دستات درد مزمینزن عز_
 ؟ی کنی طوفانینجوریاز ھمون اول عقلو از سرم پروندو خلم کرد ا
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 من اون لحظھ خورد شدم غرورم از ی حق بددی بھ منم باارای انصاف نباش تی بانقدر
 ی بھم گفت کھ اوننانی با اطمی وقتدمی سھند دی چشمای جلولموی اون فی رفت وقتنیب

 گھیاما اون گفت کھ د.. اماامی بخواستمی تباه شد مامیکھ رو دست خورد من بودم دن
شده بودم منو  نداشتم شوکھ یمن چاره ا.. کنھ منتتیذ بفھمھ ادمیدورو برت نباشم ترس

 فقط باھام بمونو قلبمو اروم کن بزا اروم زمیری بھ پات مموی بخدا زندگارایببخش ت
 کنمی خواھش مرمیبگ
 بس گھی دی ھمھ دورنی اومدی شده بود نفسم باال نملی بھ ھق ھق تبدگھی ھام دھیگر
 شده بود نگاه امی خوشگلش کھ دناهی سی سرمو باال اوردمو بھ چشماگھیبس بود د...بود

 : ھوا خودمو تو بغلش کردمو گفتمیکردم ب
 وونھیعاشقتم د_
 : خودش فشارم دادو با تموم وجودش گفتبھ
 ***** منییای چشم دریمیھمھ زندگ_

 داشت ی چشمام از خوشکردمی بودمو داشتم بھ ذوق بھ خودم نگاه مسادهی وانھیی ایجلو
 لباس عروس مدل ھیدر قشنگ بود  خوشگل شده بودم لباس عروسم چقیلی خزدیبرق م

 ی پر از تور بود موھامو مشکشدوی گشاد منیی باسن تنگ و تا پاری از باال تا زیماھ
 بودم کھ در اتاق باز شدو تموم وجودم پر از دم محو خوومدی بھم میلیکرده بودم خ

  ارامش شد
 زم؟ی عزنمی صورت ماھتو ببی برگردیخواینم_

 کھ دمیدی رو تو چشماش منی زدمو بھ سمتش برگشتم بھ وضوح برق تحسیلبخند
 : بھ خودش اومدو با لبخند گفتکنھی نگام میچجور

 زم؟ی عزیاماده ا_
  زمیبلھ عز_
 
 انیپا
 یمی ابراھمایش: قلمبھ


