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 نودهشتیا - انجمن کاربر sh_شیوا | مرد نام به هايى گرگ رمان

 www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 کتاب نام

 مرد نام به هايى گرگ رمان

 نويسنده

 بادی شیوا

 ... است واقعیت يک اساس بر داستان اين

 اول فصل

 ؟ بود مادرانه اين

 داشتن دعوا هم با بابا و مامان يادمه که وقتى از

 ! حجاب بد مامان هستو ينى مرد بابا

  نبوده جور هم با عقايدشون اولم از

 شد ازدواج اين به منجر فامیلى ازدواج براى مادراشون پدرو اصرار ولى

 بوده مامانم پدر عموى پسر بابام

 نداشته دوستش مامان اولم از ولى
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 یونىم در پا با باز ولى ، میگیرن طالق و میرسه خچدش اوج به اختالفشون بود سالم هشت وقتى

 بزرگترها

 ... باشه سرم باالى دوشون هر ى سايه که من خاطر به

 میکنن ازدواج هم با باز بعد سال يک

 ! ثنا خواهرم میشه اش ثمره که ازدواجى

 کنن تحمل رو همديگه تونستن سال دو فقط اينبار ولى

 رفت خودش سوى کس هر شدنو جدا هم از

 نمیکردن ازدواج هم با وقت هیچ کاش

 نمیگرفت صورت اى دوباره ازدواج کاش

 بخواد مارو از يکى تنهايى ى بهانه به مامانم که نبود ثنايى کاش

 مبش خوشحال شدم مامانم سهم من اينکه از که نداشتم دوست مامانمو اونقدرى موقع اون کاش

 سپرد نمى مامان دست منو وقت هیچ بابا کاش

 برسه راه از شب تا میکنه پر منو روزهاى ها کاش اى اين

 سالشه سه و سى تازه که مادرى با ساله شونزده دختر يه شدم االن

 ! باشه دخترت تینا نمیاد بهت گفتن جا همه ، همیشه و زيباست که مادرى

 ! دلش دنبال رفت بابام از مجدد جدايى از بعد که مادرى

 داد ترجیح دخترش به... اش بچه به... من به دلشو که مادرى

 ! ؟ کنم چپ چکار درد اين با حاال

 ! منه به عاشقشه مامان که کسى طرف از که نگاهى درد با

 ! يادمه خوب شدنو جدا هم از بابا مامانو که روزى

 ! خودش پیش برد رو ثنا بابا که روزى
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 کنه زندگى اش خانواده با و برگرده باز نمیخواست مامان

 کرد اجاره جدا ى خونه يه همین براى

 بزنن سر بهمون میرسن کمتر پیرنو بزرگم مادر و بزرگ پدر

 نداريم آمد رفتو اصال گفت میشه همین براى

 جديد ى خونه اومديم که میشه ماهى يه

 شکل مربع سالن يه و آشپزخونه يه و داره خواب اتاق يه که زمینه زير يه

 میکنه زندگى باال ى طبقه هم خونه صاحب

 دارن پسر تا سه

 دبیرستانه دوم دومیه و دانشگاهیه پیش بزرگه

 ابتدايیه که هم سومیه

 نمیاد خوشم خودم به دومى پسر نگاهاى از

 هاس پررو بچه اون از

 میدوزم در به نگاهمو ترس با میکنمو قفل درو نباشه خونه مامان وقت هر

 . ..وقتم سر بیاد پسره باشنو داشته زاپاس کلید يه نکنه ، میترسم همش

 میپلکه حیاط تو خیلى خونه صاحب مدتیه

 میشکفه گلش از گل میبینه مامانو تا

 ! ىز ه مردک

 ! پدر از نشان ندارد کو پسر میگن

 هپله و چرک العاده فوق و کچل ى ساله پنجاه مرد يه

 نیست قانع خودشم زن به اون وقت اون ، میکنه تحمل اينو چجورى زنش موندم من

 ! بیشتر بازيش تر زشت هرچى میمون
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 اينجايیم که میشه ماهى شش

 برده بوهايى يه خونه صاحب زن

 یمبکش زندگیش از پامونو گفت گرفتو جلومونو اومد ، میومديم خونه مامان با بیرون از که امروز

 ! بیرون

 نمیکرد مردک اون به نگاهم اصال چون ،. برخورد بهش خیلى مامان

 : گفت زنه به حرص با همین براى

 ناو از قشنگتر هم و جوونتر هم که میموندم خودم شوهر با که میخواستم شوهرا اين از اگه من -

 شماس خان کچل

 ! ؟ داره ترسیدن ، میده مرده گربه بوى که چربى کوه اون آخه

 ! بچسبش سفت خانوم نه

 ! صاحابش ريش بیخ بد مال

 : گفت گرفتو کمرش به دستاشو ، نداشت جوابو ای توقع که خونه صاحب زن

 ! میده بو ، پیف پیف میگه ، نمیرسه گوشت به دستش گربه واه، واه -

 ؟ گوشت -

 ! نديديم کچل اون از اى ديگه چیز چربى و دمبه بجز ما

 بريم کنیمو جمع زود گفت زنش تا کرد پیدا ادامه بحث همینطور و

 اجاره رو ديگه جاى يه هفته يه ظرف ، بود شده خسته خودش به مردک اون نگاهاى از که مامانم

 کرد تخلیه اونجارو کردو

 داريم آرومى زندگى

 میرسه خودش کاراى به مامان میرمو مدرسه من

 میگذره جديد ى خونه تو اومدنمون از ماهى دو

 گرفتیم آپارتمان يه بار اين
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 بهتره

 میکنه زندگى اى ديگه جاى خودش هم خونه صاحب

 کرده ازدواج بابا که شنیديم ديروز

 گفت زدو زنگ ام عمه

 نمیزنه زنگ ماه دوازده به سال که وگرنه ، زده زنگ کنه ناراحت مامانو اينکه براى میگه مامان

 میگه راست شايد نمیدونم

 بار يه دوماه ها تازگى ولى میزد زنگ بهم يکبار ماهى اوايل بابا

 میکنه فراموشم داره ديگه کنم فکر

 ديدنم نمیاد که خودش ولى ، حسابم به میريزه خرجمو ماه هر که چند هر

 گرفت ازم آرامشو که زد بهم حرفايى مامان امروز ولى ، بوده آروم چیز همه و میگذره ماهى سه

 بمونه شوهر بى نمیتونه جوون زن میگه

 میکنن نگاه بد ديد با بهش نمیذارنو راحتش مردم نخواد خودشم

 نکنه بهش چپ نگاه کسى که باشه داشته سر باال سايه يه بايد میگه

 ندارم قبول حرفارو اين من ولى

 نومیکن زندگى دارن سرپرستى شوهرو بدون که زنن هزاران ولى بازه همیشه مردم دهن که درسته

 بندازه بهشون چپ نگاه نمیتونه کسى

 کنه ازدواج شده آشنا تازه که مردى با تا رفت مامان امروز

 اومد در صدا به خونه زنگ ناهار موقع

 ؟ کیه پرسىدم برداشتمو افو اف

 مايیم ، تینا کن باز -

 ؟ ما -
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 ؟ ما میگه که چندتاس مگه

 ؟ مامان نیستى تنها مگه -

 !بهروزم آقا با ، نه -

 ! بهروز آقا

 تو بیان تا کردم باز درو

 شدم منتظر کردمو سر چادر يه خودمم

 کردم نگاه میکرد نگاهم لبخند با که مردى به دقت با

 شده سفید اش شقیقه کنار که موهايى با ساله چهل مرد يه

 نمیره کنار لبش رو از لبخند دامادا تازه مثل و پوشیده رنگى مدادى نوک شلوار و کت

 شده اش صیغه ماه شش مدت به مامان

 داره پسرم يه زنو يه خان بهروز ايىن اينکه مثل

 مزاجه دمدمى مرداى اون از معلومه

 ايش

 ازش میاد بدم

 ! ديگه زناى دنبال میره دار زن مرد آخه

 کارش اين با اومد بدم مامانمم از

 باشه سرم بارا مرد يه بايد جلوىدروهمسايه که باشه میتونه توجیهى چه اين

 مرده اين

 میريزه روش سرو از نامردى

 ! باز زن مردک

........................................................................................................................... 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | مرد نام به هايى گرگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

7 

 

 میگذره مامان ازدواج از ماهى دو

 بوده آرووم چى همه و نیوفتاده خوصى اتفاق مدت اين تو

 به بابام که ازپولى لباسامو خرج منم و بهروزه با مامانم لباساى و خوراک خوردو و خونه خرج

 برمیدارم میريزه حسابم

 اينجاست شبش هشت هفته روز هفت که بهروزم اين

 نمیکنن منو مراعات هم ذره يه

 زودده من براى مسايل اين فهمیدن نمیکنن فکر

 میکنه ول اينو انقدر چرا زنش نمیدونم اصال

 مامانشه ى خونه به رفتن حال در همیشه زنش همینم براى ، شهرستانه زنش پدر ى خونه

 میذارن تنها شوهراشونو که زنايى اين میاد بدم انقدر

 ؟ پیغمبره پسر شوهرت مگه بگه نیست يکى آخه

 ! نیاز و مرده خب

 ! میکنى ولش انقدر چرا

 !دار نگه شوهرتو بمون خب

 !من مامان با بیاد بايد چرا وگرنه

 میره مامان ى صدقه قربون و میره راه بهروز

 اووففف

 بازاس زبون اون از

 خمارش رنگو پر اى قهوه چشماى يا ، میره مامان پنجى شصتو صدو قد قربون يا

 میگه مردک اين که اونقدر نه ولى هست قشنگ مامانم

 عادتشه انگار اصال
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 : میگه مامانم روبه لبخند با و میکنه نگاه منم به وقتها بعضى

 ! خواستنیه نازو خودت مثل خودته شبیه دخترت چقدر مینا -

  میگه خوشحالى با مامان و

  تريم؟ خوشگل کدوممون -

  میگه تمام خوارى پاچه با بهروز و

 معلومه خب -

 خوشگلم عشق شما

 اووووق

 جلف چقدر

 میکنه ذوق آى منم بديد نديد مامان اين

 نداره هم تقصیرى

 نمیکنى توجه من به تو که میکرد بحث بابا با همیشه يادمه

 میومد خوشش میکردن محبت زناشون به که مردايى از همیشه

 بابا برعکس ولى

 ! مرد بازى جلف از میومد بدش انقدر

 داشت حقم

 ؟ مرد میگن بهروزم اين به آخه

 میگه زنش به روهم ها صدقه قربون اين برابر دو دارم حتم

 ! میخوره نرمشو چربو زبون اون گول اشم ساده زن

 شد تموم اشون صیغه مدت گذشتو خوردن آب مثل ماه شش

 شده مامانم پیچ پا جورى بد بهروز ولى نداره صیغه تمديد اىبه عالقه مامان
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 میگه زنش به چیزو همه میره نداره بر سرش از دست اگه که کد تهديدش مامانم سرم آخر

 بره کولشو رو بذاره دمشو شد ناچار اونم

 ! آخیش

 شدم راحت

 میومد بدم مامانمم از داشت

 باشه کن خراب خونه مامانم نداشتم دوست

 ند ور دار زن مرد با نبايد که فهمید انگاهر مامانم ولى

 سوخت اش بچه زنو حال به دلش شايد نمیدونم

 ديگه يکى سراغ میرن مردا اينجور که هرچند

 کردن عادت کارا اين به چون

 راحته خیالش و کرده حاللشم اينکه تازه

  گذشت مزاحم و دغدغه بى ماهى چهار

 کنه ازدواج جديد آدم يه با قراره گفت مامان امروز ولى نداريم مزاحم ديگه که بود راحت خیالم

 شدم ناراحت خیلى

 ! يکى دفعه هر که چى يعنى

 خونه برگشتن دوتايى بعد محضرو رفت عصرش

 میاد دوتا میره يکى خوبه

 باشه سالش پنج و سى میخورد بهش اينم

 مجرده حداقل که خوشحالم

 میخوان نیاز رفع براى فقط زنو ندارنو اى میونه مشترک زندگى با که مردايى دسته اون از

 ننک نگاه بهش مسئله يه براى فقط مردا که کرده حقیر خودشو انقدر چطور که مامانه از تعجبم
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 باشن صیغه ماه چهار قراره بار اين

 بهروز از کمتر خوبه

 سعیده يکى اين اسم

 خوبه تیپشم

 باشه میزنه سنش از تر جوون حتى

 میگذره ماهى سه

 گنونمیکنه مراعات اصال مامانم

 جديد آرايش مدل يه تیپو يه روز هر

 میکشم خجالت من واقعو که میپوشه لباسايى

 میاد بدم مامان از داره کم کم

 بپرسه حالمو نزده زنگ يه وقته خیلى که هم بابا

 بانکیشه حساب بودن پر فقط باباش به دختر يه نیاز کرده فکر

 شده تنگ براش دلم خوب

 نمیده جواب که داشتمم که هم اى شماره

 کرده عوض خطشو البد

 نیست درتماس میکنم زندگى مامان با که منى با نشه ناراحت زنش اينکه خاطر به شايدم

 ؟ بگم چى

 ! بگم میتونم چى

 همونه هنوز امون خونه

 اتاق تو اينا مامان میخوابمو حال تو من شبا

 مردم ترس از که افتاد اچفاقى يه ديشب
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 بیارم در شاخ تعجب از بود نزديک که بعدشم

 شنیدم اتاق از خفیف جیغ صداى يه که بود شب نیمه

 رفتم مامان اتاق سمت به شدمو بلند جام از

 شد بلند اش خنده صداى دفعه يه که بزنم صداش خواستم شدمو اتاقش نزديک

 ! شده چش گفتم خودم با

 :میگه باخنده باز ديدم کردم تیز گوشامو

 بیرون میره صدام سعید نکن -

 میاد خوشم خب -

 بشه بیدار تینا ممکنه -

 ! تینا خاطر به بگذريم مون خوشى از نمیتونیم که ما -

 ! شون خوشى

 ! چى يعنى

 ... .نکنه

 که شدم ناراحت انقدر

 ! بفهمم رو چیزا اين که سالمه چند من مگه آخه

 شده سالم سیزده تازه

 ... من وقت اون ، میگن شون بازى عروسک از مدرسه تو من سال سنو هم هاى ى بچه

 ؟ نمیکنه مراعوت مادرا ى بقیه مثل مامانم چرا

 ! کنم بچگى میخواد دلم منم

 هب چیز چندتا برم میخواد دلم شدم بیدار خواب از ترسى باچه ديشب که میوفتم يادش وقتى

 بگم مامانم
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 ! مالحظه بى انقدر مادرم آخه

 شد تموم سعیدم با ماگان زندگى گذشتنو تند تند روزها

 .. ديگه يکى با اونم از بعد

 شده عودتش انگار

 اومده خوشش تنوع از مامانمم کنم فکر

 میکرد ازدواج شون يکى با که نبود اينطورى اگه خب

 !بگیره رو میشه اون اينو ى صیغه مدام که زنى يه میاد کى چند هر

 گذشت سرعت به سال سه

 سالمه شانزده االن

 میکنم نگاه خودم به

 هست اش خمارى و درشتى در مامان چشمان با شباهتش که سیاهى چشمان

 پر هاى ابرو با مشکى بلندو هاى مژه

 میاد چشم به اش درشتى پايینم لب که گوشتى هاى لب

 شده تر بلند مامان از گردن سرو يه که بلندى قد

 نیست هم چاق و نیست باريک ريزو که اندامى

 درشته بنديم استخوان فقط

 کوچیک حالتو خوش بینى

 ترم درشت سنم به نسبت

 میاد چشم به خیلى زيبايیم

 شنیدم ها همسايه دوستامو از و مدرسه تو اينو ها بار

 .. خودم اما
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 میگیرن نظر زير انداممو چرون چشم مردهاى وقتى ، نمیخوام رو زيبايى اين خودم

 رىجو بد مامان که اى سالت شش بیستو پسر ، مامان جديد شوهر وقتى نیست خوشايند برام

 نیست پاک بهم نگاهش ، گرفته ماهى شاه اينبار خودش قول به و شده عاشقش

 دو ، میاد بیرون روسرى زير از وقت هر و کرده زيباترش هايش موج که مشکى بلندو موهاى اين

 نمیخوام رو میشه من زووم چشم

 نبود قسمتم اين ولى بودم زشت کاش

 کرديم اجاره تازه که قديمى ى خونه باالى ى طبقه اتاق تو ، شب هر که اينه از بهتر برام مرگ

 نمیذارم هم رو چشم میکنه ام بدرقه ها پله تا که نگاهى اون ترس از ولى میخوابم

 سپردم خدا به خودمو

 داره من براى شومى خیاالت میزنه داد نگاهش که شیطانى اين دست از

 اتاقش تو مامان میکردمو سرخ زمینى سیب داشتم آشپزخونه تو

 آرايشه مشغول معمول طبق البد

 آشپزخونه در به پشتم بودو گاز روى هاى زمینى سیب به نگاهم

 کرد حرکت به شروع دورانى حالت به خوردو کمرم گوديه به دستى

 شد مور مور تنم

 کشیدم عقب کمرمو شدو خشک بدنم

 ! کیه صاحبشون میزنن داد دستا اين

 کردم نگاه کريهش ى چهره به چرخیدمو

 : گفت سرم تا پا نوک از نگاهى با زدو نمايى هیپوفیز ، کنم عرض چه که نما دندون لبخند

 !؟ نشه حلقه تو کمر دور و باشه داشته دست آدم نیست حیف -

 ! باشه دورم دخیل عالمه يه بايد االن ، دارن دست ملت يه که باشه اينطور اگه -

 ! جونم -
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 ! زبونیاتم شیرين اين عاشق

 ! میگفتى مامانم به رو جمله اين که ديروز تا -

 عشقم نکن حسودى -

 میگم خودت به فقط بعد به اين از

 آورد جلو صورتشو زدو قبل از تر زشت لبخندى

 کردم اش تیغه شیش صورت ى حواله محکمى ى کشیده فهمیدمو شومشو نیت

 شد اکو آشپزخونه تو صداش

 : گفت رسیدو مامان موقع همون

 ؟ بود چى صداى -

 : گفت ، بود صورتش رو دستش میکردو نگاهم عصبانیت با که میالد

 میکنه جوابى حاضر ادبیو بى میپرسم حالشو اومدم -

 رخس موقع بردارم زمینى سیب يه کنار برو میگم بهش ، نمیذاره محل ،.میکنم نصیحت بهش

 ! کنى کوفت نکرده الزم میگه دارم، دوست شدن

 ام تنه کم يه که بردارم خودم بشمو رد کنارش از خواستم ، اس بچه ندم دهنش به دهن گفتم

 ! زد بهم سیلى خوردو بهش

 کرد منع زدن از قلبمو کشید مامان که بلندى هین

 ! مارمولک اى

 روى از موهامو کوبیدو سرم تو دستش بر ، بخواد توضیحى اينکه بدون اومدو سمتم به مامان

 کشید روسرى

 رو چشمو بى ى دختره -

 ؟ شدى کلفت گردن رفتى بابات به

 !؟ کردم تربیت اينجورى تورو من
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 بزرگترته برادر جاى میالد

  میارى در بازيا وحشى اين از وقت اون ، چشم بگى میگه هرچى بايد

 ! میرسم خدمتت وقتش به

 جون میالد بیا

 ! ببخشش کن بزرگى تو

 : گفت مامان باز آشپزخونه از رفتن بیرون موقع

 میالده حرف حرف اين از بعد -

 چشم میگى خواست گفتو هرچى

 : زد لب اشاره با چرخوندو سمتم به سرشو میالد

 ! هرچى -

 ! رفت مامانم دنبال دم مثل انداختو باال ابروشو کجى لبخند با

 نیست پاک میالد نگاه بگم کنمو صحبت مامان با خواستم امروز

 میره هرز داره دستش بگم خواستم

 ! من جسم و روح به بلکه ، خونه وسايل به نه اونم

 ! دخترش

 سوزوند استخونمو مغز تا که حرفى و بود مامان از سیلى يه جوابم ولى

 ؟ اينجوريه میالد به نگاهت نمیکشى خجالت تو -

 ؟ میکنى حسادت مادرت به ، من به

 ! میکنى نگاه چرونى چشم با بهش میگه داره حق میالد

 !؟ منه حق اين

 ! بهم بگه اينو مادرم اينکه
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 !؟ ايه تحفه چه میالد مگه

 میخونه درس اطراف شهرهاى آزاداى دانشگاه از يکى تو که برق مهندسى ى رشته دانشجو يه

 ! خوابگاهش کرده مارو ى خونه و نداره که خوابگاهم و خونه

 ! نمیگیرن ازش سراغى يه که کجان نیست معلوم که اشم خانواده

  میده باباش که جیبیشم تو پول

 ! حسابشه به کردن واريز پول.فقط مادر پدرو از سهمشون

 ؟ کردن تربیت آدما اينم

 دارن پسر خوشه دلشون

 میزدم آتیششون و چاه تو میريختم رو پسرا اين از بعضى بود من دست اگه

 چرون چشم ى پسره

 ! میکنه طرفداريش چه مامانم

 نداره قشنگیم خوبه

 داره منار مثل قد يه فقط

 ! معمولى و عاديه چیش همه وگرنه

 داره اعتماد دخترشم که منى از بیشتر اون حرفاى به مامان

 خودشن مثل همه کرده فکر کرده نگاه خريدار چشم به مردا به که بس از خودش

 ! کنم دفاع خودم از ديالق اون برابر در چجورى من آخه

 ندارم بهش دسترسیى هیچ که بابامم

 نمیده جواب قبلیشو ى شماره

 ندارم ازش جديديم ى شماره

 ببره اينجا از منو بیادو يکى که نمیده بهم مامان فامیلشم ى شماره
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 بابا پیش بفرستم ندارى باور منو اگه گفتم بهش امروز

  گفت خواهى خود با ولى

 !؟ برسه کارياش گند به که بره کرد رد رو تینا ، مینا بگن همه میخواى -

 میشه بدتر میالد روز به روز

 میگیره دستمو روز يه

 میزنه دست پشتم به روز يه

 پام روى میکوبونه سنگشو قلوه از بدتر پاهاى روز يه

 ديوونه ى پسره

 میکنه بدتر روز هر

 مامانمه تقصیر

 داده پر بالو بهش خیلى

 کمرم دور کرد حلقه دستشو امروز

 پهلوش به زدم محکم آرنجم با منم

 شد سرخ صورتش گفتو بلندى آخ

 کردم فرار اتاقم به که کنه حمله بهم خواست

 مامانم سراغ رفت شاکى همو در اى قیافه با اونم

 ! اونه مامان انگار که میکنه شکايت میره ها بچه مثل همچین

 میکنه باور ما عاشق خانوم مامان میکنه هم سر هم دروغى هر

 نمیومد ازشون صدايى

 کشیدم سرک ها پله از کردمو باز اتاقمو در آروم

 میزد حرف مامانم با آروم خیلى داشت
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 آورده در شورشو ديگه -

 ؟ چپه تو با چرا نمیدونم

 عزيزم نکن ناراحت خودتو -

 ترن حساس سن اين تو دخترا

 میکنم درکش من

 بخششه قابل غیر امروزش کار ولى

 کنم کمکش درسهاش تو بهش رفتم فقط من آخه

 ! نیست مربوط تو به که جونم به افتاده مشت لگدو با خانم اونوقت

 بدم بهش درسى يه بذار -

 نیست تو کار ، نه -

 کنم درستش بايد خودم

 ببره حساب من از بايد

 ندارم ارزش براش پشیزى

 میکنم ادبش خودم اينبار

 نکن دخالت تو میکنم خواهش

 میام در خجالتش از حسابى باال میرم

 کنم بلند دست روش نمیشى ناراحت که تو... امم

 ! تره عزيز تربیتش ولى عزيزه بچه -

 ! دارى بااليى درک انقدر که خوشحالم -

 میکنم کارى هر تو خاطر به من -

 منم -
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 اتاقش میرم من ، عشقم خب

 بندازه راه بیداد و داد و کنه صدا سرو شايد

 نذارى و باال بیاى تو تا میکنه کارى هر اون ولى نیاد در جور عقل با که بزنه حرفايى شايدم و

 کنم ادبش حسابى و درست

 نیا باال بمونو پايین تو شد هرچى ، میگم بازم ، میکنم خواهش

 نمیزنمش زياد نترس

 میگیرم ازش چشم زهر يه فقط

 دروازه گوشت يه و باشه در گوشت يه بشینو جا همین تو

 نزنیش بد -

 راحت خیالت -

 سراغم میاد داره واى

 داد بهش رو اجازه اين چرا مامان

 ؟ کنه ادبم که ام بچه من مگه

 ؟ کردى باور هم تو ، گفت اون

 رفتم باال يکى دوتا رو ها پله بدو بدو

 رسیدم اتاقم به

 اومده بند نفسم ترس از

 !؟ میشد مگه ولى ، بچرخونم قفل تو کلیدو خواستم بستمو درو

 بدم انجام درست کارمو نمیتونم که زياده اونقدر دستام لرزش

 خدا واى

 میاد صداش داره
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 میاد باال ها پله از داره

 . کردم سعى دوباره

 شد باز محکم فشار يه با در بپیچونم کلیدو خواستم تا

 لعنتى

 کرد نگاهم لبخند با ايستادو درگاه تو کريهش ى قیافه با

 آخى -

 !؟ افتاد گیر سوراخش تو کوچولو موش

 ! کثافت بیرون گمشو -

 نچ نچ نچ نچ -

 کنه استفاده الفاظ اين از دختر يه نیست خوب

 ! من با اونم

 میخوره بهم ازت حالم -

 میاد خوشم ازت عجیب من ولى -

 !؟ بودم نگفته بهت

 بیرون برو -

 کردم کارمو اينکه از بعد ولى ، میرم -

 نزدم داد تا بیرون بو میگم بهت -

 : گفت آرومى صداى با کردو بلندى ى خنده

 بزن داد میخواى هرچقدر -

 اومدم پختمو مامانتو

 ! دارى نظر بهم میگم بهش -
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 ؟ نگفتى حاال تا مگه -

 نداره باور ايو ديگه کس حرف من حرف بجز مینا

 بهش کردى وفا خوب هم تو -

 دله کار -

 عزيزم نیست حالیش حرفا اين

 کرد قفل بستو درو گفتو غلیظ عزيزمشو

 شديد میکنم خطر احساس

 نیومده اينجا من زدن کتک و تنبیه براى فقط اون

 برام داره اى نقشه داره حتم

  دادم قورت دهنمو آب کردمو نگاهش ترس با

 شد نزديک بهم قدمى زدو لبخندى

 رفتم عقب قدم دو ترس با

 کرد کمتر اشو فاصله شدو عمیقتر لبخندش

 ديوار به چسبیدم تا رفتم عقب عقب انقدر

 اومد جلو همونطور شیطانم اون

 من به چسبید کامال اينکه تا

 بود افتاده شماره به نفسم

 داره هدفى چه میدونستم

 : گفت شدو خم صورتم تو کشدارى و آروم صداى با

 تو موندمو من حاال خوشگله خانوم خب -

 ببینم بنداز لگد
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 کن پرونى جفتک بازم

 کنى نگاه صورتم تو نکنى جرأت ديگه که میکنم کارى باهات امروز

 میسازم کن گوش حرف مظلومو دختر يه ازت

 ... میدونى آخه

 بلدم خوب کارمو من

 شده رامم همیشه و شده مشترى اومده هرکس

 مامانت مثل

 نیستى مستثنى قاعده اين از هم تو

 حیوون گمشو برو -

 ؟ بشم رامت من

 زدى توهم

 داشته ناخالصى زيادى موادت کنم فکر

 باالئه توهمت دوز

 غريد دندوناش بین از دادو فشار محکم گرفتو دستش تو امو چونه

 ؟ زدم توهم من -

 ؟ زدم مواد من

 ؟ هستى موقعیتى چه تو نمیدونى هنوز ، نفهم زبون ى دختره

 ! میکنى زبونى بلبل ، کنى التماس عینکه جاى به

 نمیکنم الشخورو تو التماس هم بمیرم -

 زد صورتم تو محکمى ى کشیده حرفم اين با

 چشماش تو زدم زل نرفتمو رو از من ولى
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 کشید سرم از شالمو خشونت با شدو تر جرى

 کرد گیر انگشتاش بین بلندم موهاى

 گرفت موهامو از بیشترى قسمت زمینو رو کرد پرت شالو

 : گفت بلندى صداى با کشیدو مخالف سمت به سرمو

 ؟ سخته برات انقدر گفتن چشم خواهیو معذرت يه -

 نمیگم بمیرمم -

 ! خواستى خودت ، باشه -

 بود تنبیهى چه اين نگى بعد

 ! کنى تنبیه منو که باشى کى سگ -

 : گفت آرومى صداى با زدو لبخندى میشه عصبانى کردم فکر که تصورم خالف بر حرفم اين با

 الزمى تنبیه که شد مطمئن مامانت کنم فکر ديگه خب -

 نداره بهمون کارى ديگه

 ! واى

 حرفارو اين گفته قصد از فهمیدم تازه

 ! نکنه شک مامان میخواسته

 زمین رو کرد پرتم که نکشید ثانیه به

 کرد پاره تیکه بودو مردونه پیراهن شبیه که بلندمو آسین لباس زدو چنگ

 بود وحشیانه حرکاتش

 ! وحشیانه خیلى

 کشید بیرونش تنش از شرتشو تى به برد دست

 روم بود انداخته نحسشو هیکل
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 کنه صورتم مماس صورتشو داشت سعى

 چرخوندم مخالف سمت به سرمو

 آورد جلو صورتشو دوباره

 بازوش به زدم چنگ

 رفت فرو توش جورى بد بلندم ناخوناى

 زد اى ديگه محکم سلیه خشم با

 شد خیره صورتم تو کشیدو موهامو دستش با

 شد نزديک بهم میشه نزديک شکارش به که شغالى مثل زدو دارى معنى لبخند

 میبرد پیش کارشو داشت زور به

 بود شده عرق خیس صورتم

 کرد قفل پاهام رو پاهاشو که بزنمش زانو با خواستم

 ! گرفت بازوم از محکمى گاز. آوردو سرم باالى دستامو

 اومد در اشکم

 افتادم بهوالتماس

 بشه خالى اش عقده شايد

 !؟ بود شنوا گوشش مگه ولى

 نذاشت محل بازم ، کردم خواهش

 !؟ چیه براى سرخى اين میدونستم من میشدو سرختر لحظه هر چشماش

 میکردم صدا مامانمو من میشدو کشیده بدنم به خشم با دستش

 ! ست بیهوده و دروغه التماسام کنه فکر که داشت اعتماد حیوون رون به اونقدر مامان اما

  گذشت چقدر نمیدونم
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 شدم مرده که میدونم اينو فقط

 بود نمونده تنم تو خونى بودو پريده رنگم روح مثل

 شدم جمع خودم تو کشیدمو اتاق ى گوشه خودمو ، کرد بلند روم از که کثیفشو بدن

 زدم زار کردمو سرتاپام به نگاهى

 غريبیم براى

 شد دريده کفتار يه دست به که دختريم براى

 میکرد نگاهم داشتو لب به لبخندى که کردم نگاه مندش رضايت ى چهره به

 میپوشید لباساشو داشت حوصله و صبر با

 میخوره بهم ازش حالم

 سمتش بردم هجوم شدمو بلند که گرفتم جون کجا از نمیدونم

 ! کجا زخمى من زور و کجا اون زور ولى

 شد ام مانع گرفتو مچمو دستش با

 زمین رو کرد پرتم فشار يه با

 : گفت زدو باال دستش با موهاشو

  نمیزنى حرفیم میشیو خفه عبد به اين از -

 سراغت میام رفقا از بیست ده با شب يه زدى حرفى بفهمم اگه که

 !؟ میگم چى که میفهثى

 میکنم شکايت ازت ، میگم مامان به -

 نیست مهم بزنى حرفیم اگه ولى ، نگى که نفعته به -

 !نمیکنه باور جونت مامان چون

 بود دوخته بدنم به نگاهشو
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 پیچیدم دورم زدمو چنگ رو پتو

 میکنه باور -

 ! دکتر ببرتم میگم

 !؟ بوده من کار که معلوم کجا از -

 ! من گردن بندازى خودتو کارى گند میخواى تو

 میکنم اثباتش براى کارى هر -

 کنى وحشت خودتم ى سايه از که میکنم کارى ، شى دردسر برام اگه -

 : گفتم کردمو وضعیتم به اى اشاره

 !؟ بدتر اين از ديگه -

 ! نیست رنگى که سیاهى از باالتر

 ! بشناسى منو تا مونده هنوز -

 ! نفر ده از بیش با يا بیشتره بودن يکى با درد بفهمى تا مونده

 کردم نگاه بهش ترس با

 !؟ بکنه کارو اين بود ممکن يعنى

 ! میاد بر بگى هرچى حیوون اين از

 : گفتم بغض با جلوشو کردم پرت دهنمو آب

 ترى پست اينم از تو -

 ! حیوون به رحمت صد

 میبینى بد که نشو من پر دم -

 پیشم میاى خودت ، پیش حرف بى خواستم که وقت هر ، بعدم به اين از

 نمیاد خوشم کردن التماس از
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 بخوره ام سینه به رد دست ندارم عادت

 نیستى مهم برام گرفتمو تو از کاممو که چند هر

 باشم تو با بازم خواستم روز يه ممکنه ، ديگه آدمیه ولى

 ! بردى سرمو جیغات با که امروز مثل نه البته

 نمیگذرم ازت -

 نیست مهم برام -

 رفت بیرون اتاق از کشیدو لباسش به دستى

 پوشیدم برداشتمو کمد از اى ديگه لباس شدمو بلند جام از

 کردم نگاه قبلیم لباساى به گريه با

 دور بندازمشون تا پالستیک يه تو انداختم شونو همه

 میخوره بهم ازشون حالم

 میخوره بهم نذاشت محل دخترش التماساى به که مادرى از و خونه اين از حالم

 میخوره بهم خودمم از حالم

 کشیدم بدنم رو دستمو

 کنم پاکش کثیفى از میخواستم انگار

 نمیشه پاک اينجورى نه

 بشه شسته بايد

 حمام برم بايد

 بود طبقه اين کوچیک دستشويى حمام يه

 رفتم حمام به برداشتمو لباسامو

 کردم قفل تو از درو
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 داره خنده

 !؟ میکنم قفل درو که دارم دادن دست از براى چى مگه

 باشم داشته امروزو ى تجربه نمیخوام ديگه باشه که هم هرچى

 رفتم اتاقم به صدا سرو بى حمام از بعد

 شنیدم زدنشونو حرف صداى موقع همون

 ؟ پیشش برم من نیست نیازى يعنى -

 باشه تنها بذار ، عزيزم نه -

 کنم برخورد باهاش من نداشت توقع شده، خورد غرورش

 ! بمونه تنها بذار

 زدم فکر طرز اين به پوزخندى

 ! من خیال خوش مادر

 ! متنفرم ازش

 ! متنفرم دوشون هر از

 شدم بیدار خواب از نزار و بد حالي با

 ام زنده يا مردم ببینه نیومد مامان حاال تا ديشب

 نزد صدام خوردنم غذا براى حتى

 موند جونش میالد تنگ

 داد ترجیح من به اونو

 میترکه داره درد شدت از سرم

 بده حالم خیلى

 رفتم آشپزخوخه به پوشیدمو روسرى رو مانتو شدمو بلند جام از
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 خوردم آب لیوان يه

 شد بهتر کم يه حالم

 کردم نگاه ساعت به

 بود هفت

 مدرسه برم بايد

 ندارم اشو حوصله اما

 ؟ چکار برم

 ؟ مهمه برام موندن زنده و زندگى ديگه مگه

 معلومه جوابش

 ! نه

 بیخیال

 کشیدم دراز شکمم رو کردمو قفل داخل از درو اتاقمو به رفتم

 نشم بیدار بخوابمو میخواد دلم

 نمیبره خوابم ولى

 نظرم به میاد لعنتى ى صحنه اون مدام

 میديدم کابوسو اون میبرد خوابم تا بعدشم بودمو بیدار صبح نزديکاى تا که ديشبم

 میالد تو به لعنت

 میخوره بهم خودم از حالم

 بشورم خودمو و حمام برم باز میخواد دلم

 وقتم سر بیاد میترسم خونه تو اون وجود با ولى

 بیاد پیش برام ديروز ى تجربه نمیخوام وقت هیچ ديگه
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 میاد بدم خودم از

 کثیفه جسمم میکنم حس

 شده نجس وجودم انگار

 ! نشدنى پاک نجاست يه

 برد نحسشو تشريف که بود ده ساعت باالخره

 حمام رفتم زودى منم

 بودم تو اون دوساعتى شايد

 نمیشدم پاک میشستم خودمو هرچى ولى

 بود شده خراشیده قرمزو پوستش ديگه که کشیدم تنم به کیسه با انقدر

 کردم تیز گوشامو بستمو آبو در به هايى ضربه صداى با

 تینا -

 !؟ وقت همه اين تو اون میکنى چکار ، بده جواب تینا

 ببینم بیرون بیا

 ندادم جوابشو

 بزنم حرف باهاش نمیخواد دلم

 رفت شدو بیخیال نمیدم جواب ديد وقتى زدو در به ديگ بار چند

 اومدم بیرون شستمو خودمو تر زود منم

 کنه خفتم بازم و خونه برگرده فطرت پست شیطان اون نمیخواستم

 کردم احتیاطى بى ديروز

 نداره کاريم مامان وجود با میکردم فکر

 گرفتم نديد مردو اين مکر کردمو اشتباه که افسوس ولئ
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 !درسته میگه سیاهه ماست بگه میالد اگه که ، من مامان مثل احمق و ساده زن يه و مکار مرد يه

 .. صورتم تو بود اى کشیده مامان جواب ولى ، گفتم مامان به امروز باالخره

 کردم نگاهش گذاشتمو صورتم رو دستمو

 کشید داد سرم بلند صداى با

 ؟ میالده دنبال چشمت نمیفهمم احمقم من کردى فکر -

 .. میشه زياد روش داره تینا بگه داشت حق بیچاره

 میکرد قیچى دمتو بايد اينا از زودتر

 !؟ میکنه حسودى خودشم مادر به آدم آخه

 ..من محبت جوابه اينه

 ؟ چى که زدم خودم پوشاک و خوراک و خواب از اينهمه

 ! شده جونم بالى حاال وقت اون.. باشه راحت خانوم

 ! مامان -

 ؟ میگى اينطور که فروخته تو به ترى هیزم چه میالد ، مامان دردو -

 !؟ کرده هم اى ديگه کار بهت محبت جز

 ! شکاکى بابات مثل يا خرابه وضعت يا

 ..میداد بیخود گیر من به بودو مريض ذهنش تو مثل اونم

 .. گذاشتم تو پاى به جوونیمو

 ! بابات با ساختم سوختمو موندمو تو خاطر به

 .. شدم راحت که االن وقت اون

 ..بکشم نفس يه میخوام که حاال

 ! هووم شده خانوم
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 ! ببینمت نمذخوام اتاقت تو برو

 ! میگه راستشو اونکه.. دکتر ببرين منو نداريد باور منو حرف اگه -

 ؟ باشه میالد کار معلوم کجا از -

 !؟ میالد گردن بندازى میخواى میاد در صداش میبینى که حاال آورديو باال گند يکى با رفتى

 ! کرد بدبخت دخترشو مینا بگن فامیل البد بعدشم

 بشم يکى ات بشم حیثیت بى بوده خدات از اينکه يا... نمیبینى منو که کرده کورت عشقش واقعا يا -

 ! خودت مثل

 زدم حرفمو چون نیستم ناراحت ولى... بود قبل از محکمتر سیلیش اينبار

******* 

 ... میگذره شوم روز اون از که ماهه يک

 .. میشم وتنبیه گناهمو بى ماهه يک

 ... برم بیرون خونه از ندارم اجازه گرفتنو امو مدرسه به رفتن جلوى ماهه يک

 کنن تنبیهم میخوان خودشون قول به

 ندارم بابا از اى شماره هیچ

 میگذره سال چند زده زنگ که بارى آخرين از

 ..شدم فراموش براش انگار

 ... داره هم اى ديگه دختر يه رفته يادش

 ندارم تلفنم به شدن نزديک حق حتى که ماهم يک اين

 .. بیرون رفتن خونه از هم با امروز

 .. ندارم کردن تلف وقت فرصت

 .. بکنم کارى يه نیومدن تا بايد
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 .... نشدم تبعید جهنم به تا بدم نجات برزخ ين از خوًدمو بايد

 کردم پیدا امو عمه ی خونه ی شماره قديمي های تلفن دفتر بین از

 ..گرفتم شماره لرزان دستهايي با

 ..ساعت به نگاهم يه بودو در به نگاهم يه

 ... تلفن بوق بوق صدای به گوشم يه بودو زنگ به گوشم يه

 ... شدم امید نا

 ..نمیدن جواب

 .. باشه شده عوض هم شماره اين شايد

 گفت خط پشت از شخصي که کنم قطع گوشیو خواشتم

 بله؟ -

- ..... 

 ؟ الو... بفرمايید -

 .. سالم -

 .. بفرمايید....  سالم -

 ؟ عمه -

 ؟ هستین کي شما -

 ؟ خودتي عمه -

 ! تینا منم

 !تیـــــنا -

- .... 

 ؟ دخترم خودتي -
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 .. کنین گوش حرف به خدا رو تو ، جون عمه -

 ... ندارم وقت

 .. بده نجات منو بیاد بگین بابام به تر زود چي هر

 ! ببره منو بیاد مهمه براش دخترش نجابت دخترشو جون اگه بگین بهش

 ؟ شده چي -

 ؟ تینا تو کجايي

 ... مامانم ی خونه -

 ...نداريم رو اونجا آدرس ما -

 ... کن داشت ياد زود عمه -

 ... ندارم وقت من

 ..آدرس اين به بیاد بگین بابام به

 ...خطرم تو من بگین

 ...سراغم بیاد میدونه خودش دختر منو هنوزم اگه

 ... نزنه حرفي مامانمم به

 ..زدم زنگ من نگین بهش اصال

 ! ببرين اينجا از منو بیايین فقط

 ؟ شده چي بگو خب -

 ! تو کردی عمرم نصفه

 ..برم بايد من -

 ... گفتم چي نره يادتون

 ! خداحافظ
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 .. دادم بیرون امو شده حبس نفس کردمو قطع گوشیو ترس با

 .. زدم زنگ من نفهمن که کردم قطع گرفتمو گوشي با االکي ی شماره يه

 ! شماره تکرار رو بزنه نیست بعید میالد اين از

 رفتم اتاقم به شدمو بلند جام از سريع

 ...رفتم راه اتاقو عرض و طول استرس از پر هايي قدم با کردمو قفل درو

 ... شدم منتظر شب تا

 .. نشده بابا از خبری هنوز ولي اومدن مردک اون مامانو

 !؟ گفته بهش عمه يعني

 ؟ نده اهمیت نکنه

 .. برام ترسیده گفت خودش

 ! میگه پس

 ...دنبالم نیاد و نذاره محل بابا نکنه

 .... کن کمکم خدايا

 ! خدا

 ...شدم بیدار خواب از بیداد دادو صداى با صبح

 ... بودم بیدار شب نیمه تا ديشب

 ..خوابیدم زياد امروز همین براى

 ..نشستم جام تو کردمو باز چشمامو

 ...مرد يه فرياد صداى با میومد مامان فرياد صداى

 ...مرد يه

 ...نیست میالد صداى
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 !؟ کیه پس

 ...ايستادم در پشت شدمو بلند جام از

 دادم گوش چسبوندمو در به سرمو

 ببینم دخترمو میخوام کنار برو -

 !؟ دخترت -

 !؟ پدر آقاى بودى کجا سال همه اين

 !؟ دخترش

 ! بابامه..  نکنه... نکنه

 ! خودشه واى

 ..پريدم بیرون اتاقم از کشیدمو سرم روسرىرو يه سريع

 ..ديدمش در جلوى رفتمو پايین يکى دوتا هارو پله

 ! وت نیاد بابا که بود گرفته درو بودو ايستاده جلوش باز موهاى با خونگى تو پیراهن يه با مامان

 ..شد سرازير چشمم از اشک بابام ديدن با

 انداختم بابام بغل تو خودمو زدمو کنار دستم با مامانو

 ! بابا -

 !؟ خودتى بابیى تینا -

 ...شدى بزرگ چقدر

 ! شدى خانوم

 ...شد بیشتر اشکهام حرفش اين با

 ...شدم خانوم

 ... بودم شده خانوم آره
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 ... پدر اذن بدون اونم

 ... هلهله بدون

 ...محرمیت ى صیغه خوندن بدون

 ... باشه سرم پشت مادرم اشکهاى اينکه بدون محبتو بدون

 آورد بیرون فکر از منو مامان صداى

 ؟ چیه -

 !؟ دارى دختر اومده يادت تازه

 !؟ چکار اومدى اينجا

 ..ببرم خودم با تینارو اومدم -

 ! هه -

 !؟ ببرى

 ... منه با حضانتش رفته يادت اينکه مثل

 ...نمیدم اجازه منم

 گفتم شدمو براق مامانم به

 نمییخوام اجازه تو از من -

 ! ببینم تورو کارياى کثافت که اينجا بمونم

 !؟ من محبتهاى جواب اينه..  سفید چشم ى دختره -

 ! ببر منو خدا رو تو بابا -

 ! کردى چکار دختر اين با نیست معلوم -

 .. بابا بريم

 ..کن جمع لباساتو برو
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 ..شد بلند مادر اون صداى باز

 ..مامان بگم بهش میاد بدم ديگه

 ..میکنم شکايت ازت -

 داد جوابشو بابا

 .. بکن میخواى که غلطى هر -

 .. تینا بدو

 ..بريم بردار الزمته هرچى

 ..اومدم بیرون کردمو جمع لباسامو سريع

 گفت کردو نگاهم پوزخند با مادر اصطالم به همون

 !؟ داره هواتو من از بیشتر کردى فکر -

 .. دنبالت میومد وقت همه اين که داشت دوستت اگه

 ..اون منو به شد جوابى بابا صداى

 چطورى مونده بانکى حساب همون فقط کرديو قطع ارتباطیو راهاى همه ندارمو ازت آدرسى وقتى -

 !؟ بیام

 .. است يابنده جوينده گفتن قديم از -

 ! کنى پیداش بگردى میخواستى

 ..ببینه منو نمیخواد هم تینا میکردم فکر -

 ! کردى زندانیش تو نمیدونستم

 !؟ زندان -

 ..کردم فراهم براش خواسته چى هر ه

 ... بخوره تکون دلش تو آب نذاشتم
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 !؟ نکردم که میکردم بايد چکار

 دادم جوابشو ايستادمو جلوش

 ! مادرى -

 ! نکردى مادرى

 ..افتادم راه پدرم به رو گرفتمو اش زده بهت چشماى از نگاهمو

 ..سکوت بودو سکوت ماشین تو

 ..داشت نگه اى خونه جلوى

 ..بشم پیاده خواست برداشتو وسايلمو

 کرد صدا نامیو فاطى کردو باز. در

 ..بود زنش اينکه مثل

 ...بود مهربون ولى نبود مامان زيبايیه به

 ..کشید آغوشم به کردو نگاهم لبخند با

 ..بزنم لبخند کردم سعى

 ...شدم خونه داخل

 ..بود پدرم مال که اى خونه

********* 

 ...گفتم چیو همه بابا به

 ..شد عصبانى خیلى

 ...بکشه میالدو بره میخواست

 ...شد آرومتر تا کردم التماسش کلى

 ... کنه شکايت بره قراره
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 .. میاره در پدرشونو میگفت

 ..امون خونه اومد ام عمه امروز

 ..ريخت شوق اشک ديدنم با

 ..داد دلداريم کلى

 ... نزده بهش حرفى بابام

 ..نزده حرفى کس هیچ به

 ...بره آبروش نمیخواد

 ...کردم خبرشون زود من که کنن استفاده سوء من از میخواستن گفته فقط

 ..مادرم از کنه شکايت میخواد همینم برا

 ... گفته چیز کلى و زنگزده بهش مامانم صبح ، میگفت ام عمه

 ...ست خورده کرم ى میوه تینا گفته آخرم در

 ..رفته در دست از

 ..شده خراب

 ... کرده اينجورى بگیرم جلوشو خواستم من گفته

 .. نشست چشمم تو اشک

 !؟ مادر میگن اينم به

 ...شد انجام میالد از شکايت کاراى

 ..نمیرم مدرسه هنوزم

 ..داره حساسیت روم خیلى بابام

 ...داره شک بهم انگار

 ...بمونم خونه وو گفتت فعال ولى... نمیدونم
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 ..خوبیه زن بابام زن

 ..نداره کارم به کارى

 ... من برادر میشه ه داره ساله دو پسر يه

 ..شیرينه و بامزه

 ..ديدم اينجا که خواهرمم

 ..کرده تغییر کمى يه ولى خیلى نه.... شده بزوگ اونم

 ..میمونه مادربزرگم ى خونه بیشتر

 ..بابام مادر

 ..بوده همینطور اول از

 !مامان میگه بزرگم مادر به

 ..نبود ما پیش موندو رينجا که بهتر همون

 ! قانونى پزشکى بريم قراره امروز

 ..میترسم خیلى

 ...داريم دادگاه از نامه

 ... پريشونه صبح از بابا

 ...نه يا حرفمو کرد ثابت میشه نمیدونم

 ..رفتیم ام عمه بابامو با

 ...میکنه نگاهم شک با عمه

 .. قراره چه از موضوع بدونه میخواد

 ... بپرسه بابام از نمیکنه جرأت ولى

 ...اشهب نیومده سرش باليى دخترم بدونم میخوام نیست درستى زن مینا چون گفته فقط بابامم
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 ...نزد حرفى ديگه گفتو اى کنه لعنت خدا لب زير هم عمه

 ...شد قبل از بدتر حالم قانونى پزشکى تو

 ..بود چشمم جلو روز اون هاى صحنه مدام

 ..بود کرده يخ دستام

 ..کردم نگاه بابام به ترس با شدمو بلند جام از اسمم شدن خونده با

 ..شد بلند جاش از زدو حرفى لب زير بابام

 ..کرد اشاره راست سمت راهروى به اونم برمو بايد کجا پرسید اطالعات از

 ..رفتیم هم با

 ..ايستاديم پزشک بود شده نوشته درش رو که اتاقى جلوى

 گفت بودو رد جلوى مردى

 تو بره شده خونده اسمش که کسى فقط -

 ؟ تنها پرسید ام عمه

 ..بره تنها بايد که کرد تاکید مرد و

 ..شدم داخل کردمو دروباز

 ...ريخت هرى دلم بود نشسته میز پشت که دکترى خانم ديدن با

 گفت کردو اشاره بود کرده احاطه دورشو اى پرده که سمتى به کر،و نگاهم لبخند با

 ! بخواب پشت اون برو -

 ... بیار در شلوارتم

 ..کردم نگاه نیمه نصفه تخت اون به ترس با

 .. ازش رفتن باال براى بود کوچیکى ى پله سه يه کنارش که بود تخت يه

 ..داشت پدال دوتا تخت انتهاى و
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 ... میترسه مدلش از آدم

 گفت ديدنم با اومدو پرده پشت دست به دستکش دکتر که بودم ايستاده هنوز

 ! وايستادى که هنوز -

 ...پدالها اون رو بذار پاهاتم.. بخواب برو

 گفتم بغض با کردمو نگاهش ترس با

 ! نمیخوام -

 ..جون دختر برو -

 ... که نداره ترس

 ! نه يا درسته ادعات بشه معلوم تا ببینمت بايد

 ! جوريه يه تخته اين آخه -

 ...م عزی خودته راحتیه برا -

 ...باال برو

 ..دم ک گفتو که کارى

  گفت کردو نچى نچ

 ..شو بلند -

 !؟ افتاده اتفاق اين کى

 ! پیش روز ده ماهو يک حدود -

 !؟ اومدى دير انقدر چرا -

 ...بیام بیرون خونه از نمیذاشتن -

 ... اينطور که -

 ..بیاد جرم ارتکاب از بعد ساعت اولین تو بايد دختر. ز.....تج موارد تو
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 برا ديمب و بشه ديده بدنش رو. ز....متج از چیزى مويى مثال تا باشه نشسته خودشو که بهتره تازه

 ..آزمايش

 .. بوده کى کار میشه مشخص راحت اونجورى

 گفتم لرز و ترس با

 دکتر؟ خانوم چى يعنى -

 !؟ کرد ثابتش نمیشه يعنى

 .. زياده دوندگیش ولى... میشه چرا -

 !؟ نشى باردار که خوردى اورژانس قرص اتفاق اون از بعد حاال.. ببینم

 ؟ چى قرص -

 ! باردارى از پیشگیرى اورژانس قرص -

 ! نمیدونى اينم

 !؟ میدن يادتون چى هاتون مدرسه تو پس

 !؟ ندارين بهداشت معلم مگه

 ! باشى دبیرستانى بايد االن ، نیستى که بچه

 ..نگفتن خب -

 ..نشنیدم اسمشم حاال تا من

 ! نباشى باردار کنه خدا -

 !؟ چى -

 ...کار... چ... حاال....من..من

 ؟ عزيزم چته -

 ...ببینم بشین بیا ، نترس
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 ..عزيزم بیا

 .. اگه -

 .. بده اجازه -

 !؟ نه يا شدى ماهیانه عادت.. اون از بعد

 ! بله...ب -

 ؟ کى -

 ...اونکه از بعد هفته يک -

 ..کرده رحم بهت خدا روز اون شکر. خدارو.. خب -

 از اورژانس قرص دوتا سريع بايد افتاد اينطورى اتفاق يه نکرده خدايى اگه که بدونى بايد ولى

 ! بخرى بخريو داروخانه

 ..نداد ولى بده نجاتم که کردم خدا خدا انقدر -

 !؟ سراغت اومد بازم يا بوده بار يه همون -

 ..بود بار يه همون -

 .. کنى شکر رو خدا بايد نشدى حامله همینکه -

 !؟ چى پیش راه نه داشتى پس راه نه ديگه میشديو حامله اگه

 ! میکردى بزرگ هم برات بده ى خاطره از پر که کثیف ى رابطه يه از بچه يه بايد وقت اون

 ؟ میشه چى حاال -

 .. حامله که مطمئنین شما

 ... نباشى که زياده احتمالش ولى.. بود نمیشه که مطمئن ، نه -

 ...میشه ضمیمه ات پرونده به اونم ه....مینويسم برات آزمايش يه اطمینان محض

 ...شد انجام کارها
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 ..بود منفى آزمايشم جواب خوشبختانه

 ...نیستم دختر ديگه که نداره خبر کسى بابام جز به

 بفهمه کسى نذاشت بابام ولى.. چیه جريان بفهمه میخواست دلش خیلى ام عمه

 ...شد فرستاده نامه شکايت مامانم میالدو براى دادگاه از

 ..ببینمشون برم نمیخواد دلم

 ..پره ازشون دلم

 ..میترسم میالد از طرفیم از

 ..بشم رو در رو باهاش نمیخوام من و میاره سرم بدتريو بالى کنم شکايت اگه میگفت

 ... برسه حسابشونو قانون وارم امید فقط

 ..کردم نام ثبت هنر ى مدرسه يه تو

 ...گرافیکم عاشق

 ..گرمم سر کمى میرمو که ماهه يک

 ...داد انجام قبلیم ى مدرسه از انتقالیمو کاراى ى همه زود بابا

 ..رفتم روانپزشکم پیش

 .. بابا با هم زد حرف من با هم

 ...شده بهتر خیلى رورنپزشک با حرف از بد بابا اخالق

 مثل ادح موضوعات براى و روانپزشکه که فهمیدم بعد ولى میريم مشاور يه پیش میکردم فکر اول

 ...تره ءمد کار رورنپزشک... ز...تج

 ..ندارم بیشتر ى مشاوره ده احتیاج و نیست حاد خیلى وضعیتم گفت من به

 دختراى از خیلى مثل روحم جسمو وضع اينکه هم میگذره زيادى زمان هم چون

 ...نیست ديگه
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 ...بده انجام دردگاهو کاراى که گرفت برام وکیل يه بابا

 ..خداخواسته از منم

 ..اونجا برم روز هر ةمیخواد دلم

 ...تمام رفتمو اول بار فقط

 ... نزنه حرفى من به اش نتیجه از گفتم بابام به

 ..بشنوم نمیخوام هیچى ديگه

 ... مردک اون از نه مادرم از نه

 .. میدونسته مقصر خودمو و نرفته بار زير آخرم تا مادرم میگفت بابام

 ! نگه من به هیچى ديگه گفتم شدو بد حالم که بود حرفا اين شنیدن با

 ...کردم پیدا نجات برزخ اون از که فعال

 ... شده بهتر بابامم رفتار

 ..کرده کم بودو گذاشته اوايل که محدوديتهايى

 .... خوبه رفتارش باهام

 ...داره ارزش برام و خوبه که همینه و بندازه بهم چپ نگات کسى نمیده اجازه

 ...شد نامردى ى خورده زخم که جسمم میمونه فقط

 ... بگم کسى به نمیتونم عمرم آخر تا که درديه

 ...نیست قانونى شرعیو ترمیم حکم که مواردم اين برا

 ...بره کار اين بار زير که نیست آدما اين از بابامم

 ...نمیکنم ازدواج عمر آخر تا فوقش

 ...بگیرم بخوام من که گرفتن رو کجا کردن ازدواج که اونايى

 .... شدو عاشقم يکیو سر تو زد خدا شايدم
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 .....خام خیال

 ....میکنم فرق دخترا ی همه با من ولي ، دارن دخترها از خیلي که خامي خیال

 ....که ازدواج من با نمیاد کسي هیچ چون

 ...هواست رو معلق که زندگیم اينجای تا

 ! شد چي نمیدونم و نمیکنم فکر ديگه میالدم به

 کنم زندگي چیزی به فکر بدون خوش خیال با میخوام فقط

 ! زندگي شريک حضور بدون زندگي يه

 ! عمر آخر تا....... نفره تک دنیای يه

 ! همیشه برای شايد

 ... بازگوشه از تر راحت برام درد اين کردن مخفي

 ! حاال شک از پر دنیای تو اونم

 :نويسنده سخن

 

 شد تموم که بود تینا زندگیه اول فصل گلم دوستای

 ...نديدمش ديگه اون از بعد نیستمو باهاش عمرش آخر تا من چون بود اينجا تا تینا ی قصه

 ! دخترانه خصوص به و ها خانواده کردن آگاه کتاب اين نوشتن از من هدف

 ...میشه شروع جديدی شخص زندگي فصل هر در

 ....ست ديگه دختر يه برای دوم فصل

 

 دوم فصل
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 .... خودخواه يا عاشق

 

 

 ! خوبى احساس چه جون خدا واى

 ..بود نامزديم. ديروز

 ...دارم دوستش خیلى... امیر با

 ... امونه همسايه خواهر پسر

 ...اش خاله پسر دنبال میاد که بودمش ديده کوچه تو بارها

 ..شد ام باخته دل خودش قول به ديدو منو بود آمدها و رفت همین تو

 ...بودم کرده خیاالتئ خودم برا بودمش ديده که اولى روز از که منم

 ...باريک لبهاى و پیوسته ابرهاى ، عقابى بینى.. اى قهوه هاى چشم با بلنده قد پسر يه

 ! قشنگه صورتش کل در

 ...اومده شیرين باشم من که بازيى دهن به علف واقع در

 ...اينها میزديمو حرف بوديمو دوست باهم بیشتر آشنايى براى ماهى دو

 ..کرديم نامزد هم ديروز خواستگاريو اومدن تا

 ...بود شده بامزه خیلى ديشب اش قیافه

 ..رفت ترسیدو بابام از شايدم... نمیشه روش ولى بمونه اينجا شبو داره دوست بود تابلو

 ..بینمون شده خونده ماهه دو ى صیغه يه فقط آخه

 ..میکنیم عقد اونم از بعد

 .. بمونه اولو شب صیغه يه با نیست درست

 ...زديم حرف هم با صبح خود تا زدو زنگ بهم که ديشبم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | مرد نام به هايى گرگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

51 

 

 ...بود عالى

 ...حرفاش

 ..تعريفاش

 ...محبتاش

 جلسىم باز لباس با که حاال ولى بود، نذاشته تر فرا حدش از پاشو ولى بوديم دوست هم با درسته

 شده مرگ ذوق حسابى ، بودم ديده شده شینیون موهاى با ،

 ..بود

 ...کردم ضعف رنگ طوسى شلوار کتو اون تو ديدنش با منم

 ...رسیدم عشقم به که مرسى خدا واى

 ! عالیه

 !ببینمش روز هر بتونم کنیمو عروسى زودتر میخواد دلم که دارم دوستش انقدر

 

 ...برسم کارام به برم پاشم ، بسه تعريف و ذوق ديگه خوب

 ..کردم خودم کردن برانداز به شروع زدمو خوشگل چشمک يه خودم به آينه جلوى

 ...هفتاد صدو قد

 ! اى قهو درشت چشماى

 ..کوچیک بینى

 ... ايى قلوه لباى

 ..سفید پوست

 ..رنگ خرمايى و بلند موهاى

 ! بیست که اندامم
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 ...ديگه کنم تور امیرو تونستم که خوشگلم خب

 

 ...رفتم بیرون اتاقم از کردمو بلندى ى خنده

 

 ..بیرون میريم امیر با روز هر

 ... گردش روز هر

 ...داره دوستم خیلى امیر

 ... میکنه محبت بهم خیلى

 ..میکنه جارى رگهام به خوبى حس يواشکیش هاى بوسه

 به نوم میکنه پیدا فرصت يه تا ولى.. نداره دوست بابام آخه ، باشیم خلوت تو هم با میاد پیش کم

 ... میکشه آغوش

 شنیدم حاال تا که نجوايیه ترين قشنگ ، گوشم زير اش عاشقانه هاى زمزمه

 ... میشم وابسته بهش بیشتر روز هر

 ! کنى زندگى عشقت با قراره اينکه از بهتر چى و دارم دوستش

 

 ..هستم معمارى ى رشته دانشجوى

 آمدم و رفت سرويس و دوره راهش اينکه فقط ، خوبه چیزش همه... خودمون شهر آزاد دانشگاه

 .. میکنه اذيتم کمى نداره

 به هرش مرکز از که هست ها دانشجو براى هايى اتوبوس البته ، میاد گیر کم تاکسى که مسیرشم

 ! سونهبر منو يکى اينکه يا بگیرم دربست بايد يا باشه شده ديرم وقتى ولى ، میبرن دانشگاه

 ! بوده معجزه گفت میشه بشه پیدا اگه که هم تاکسى
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 ..میگذره کرديم نامزد که روزى از ماه يک

 ... میده انجام عقدو به مربوط کارهاى داره عجله با امیر

 ... هترهب بشه ثبت شناسنامه تو کنیمو دايم عقد اگه حال هر به ، باشیم دور هم از که سخته براش

 ... نمیکنه خواستمون باز بابام ، کوچیک بودن هم با يه براى اونجورى

 بیاد سرش باليى ممکنه سفید ى شناسنامه با دخترش که نداره. هم نگرانى

 ! طبیعیه اين و دخترشه نگران پدرم ، خوب ولى ، دارم کامل اعتماد امیر به من که هرچند

 

 .. دانشگاه رسوندم دنبالمو اومد امیر صبح امروز

 ..بود ماشین ى دنده روى و دستش تو دستم رانندگى حین

 .. .بودنمون هم با براى میکنه شمارى لحظه گفت بوسیدو پیشونیمو که هم شدن پیاده موقع

 گفتم بهش تصنعى اخم با

 ! مونده خیلى عروسى تا هنوز... میکنیم عقد داريم ما نره يادت ، خوشتیپه آقا آهاى -

 

 

 گفت انداختو بهم خاصى نگاه

 ! کنارمیايیم هم با جورى يه حاال...نباش نگران -

 

 ! عريض اون لبخند. شد عمیق اخمم

 

 اى خنده بعد

 با کردو
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 .. کرد خداحافظى ازم زد که بوقى تک

 

  

 

 ..شدم بیدار خواب از دير صبح

 ..... هشته ساعت وای ای

 ...میکنه حذفم استاد برسم کالس به دير اگه

 ...رفتم بیرون خونه از خوردمو آب لیوان يک فقط و پوشیدم لباسهامو بدو بدو

 ....بود خواب هنوز مامانم

 .. بزنم صداش نداشتم وقت

 .....بزنم زنگ نکردم وقت هم آژانس به

 ...میشد دير

 تا بشینم نتظرم ساعت نیم شايدم يا ربع يک بعدم بگیرمو شماره بشینمو راحت خیال با نمیتونستم

 ....بیاد ماشین

 ...شدم تاکسي منتظر ايستادمو کوچه سر

 ....اه

 ..نمیاد هم تاکسیي هیچ

 ...داشتن مسافر که اومدن هم دوتا يکي

 .. رفتن و فشردن گازو ، نکرده ترمز هنوز که گفتم مسیرو ناچار به

 ..نمیخورد بهشون مسیرم اينکه مثل خب

 ..کردم نگاه ساعت به
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 ...دقیقه بیست هشتو

 .... میشه شروع نیم و هشت ساعت کالسمون

 ..کنم راضي استادو میکنم سعي بشه دير هم کم يه

 ....پیچوندم هارو کالس از خیلي نامزديم خاطر به مدت اين

 ..براشون مونده مجازم حد غیبت از جلسه يک فقط هام کالس ی همه

 .... نمیاد کوتاه ها راحتي اين به و گیره سخت خیلي استاد اين ولي ، خوبن استادامون از بعضي

 شدم کالفه وضعیت اين از

 ...نمیرسم کالسم به ظهرم تا طوری اين

 ..بشم سوار شخصي ماشین بهتره

 ..ستنی تاکسي ماشینشون همینم برای و دومشونه شغل کشي مسافر که هستن ها آدم از خیلي

 ، بکنم ور ريسک اين اينکه از میترسم هم خودم نشمو سوار شخصي میگه همیشه مامانم اينکه با

 ...برم شخصي ماشین با بکنمو ريسک مجبورم امروز ولي

 ..دادم تکون دست ماشین دوتا برای

 رفتنوگ راهشونو و مسیره بد گفتن مسیرم شنیدن با ولي ، کردن توقف دربست ی کلمه گفتن با

 ..... رفتن

 ...عقب فرستادمشون کشیدمو بود اومده بیرون ام مقنعه از که موهام به دستي

 

 ..کرد ترمز پام جلو پرايد يه

 هم عقب صندلي رو و جوون ی سبزه پسر يه راننده کنار صندلي رو ، بود سوارش جووني ی راننده

 .... ديگه پسر يه

 بشم ماشین اون سوار نداشتم تصمیم من و داشت مسافر

 گفت کردو نگاهم لبخند با راننده
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 ؟ خانم میبرين تشريف کجا -

 ! ممنون -

 ؟ نیستین تاکسي منتظر مگه -

 .... کمه ماشین ساعت اين....  چیم مسافر منم

 .... میرسونمتون بگین مسیرتونو

 .... بگیرم دربست میخواستم من آخه -

 .... میشه ديرم اينجوری

 ؟ میبیرين تشريف کجا مگه -

 ..... خیابون...... آزاد دانشگاه -

 بفرمايین.....  يکیه شما با مسیرش هم نشسته عقب که آقايي اون اتفاقا...  جالب چه -

 ! ونمتونمیرس

 .... ها دارم عجله من ولي -

 

 

 گفت اومدو حرف به بود مسیر هم من با راننده ی گفته به که پسری

 .... بريم تر زود تا بفرمايید ، خانوم دارم عجله منم -

 ... باشه -

 

 

 ... کنم رعايت کناريمو با ام فاصله کردم سعي شدمو سوار

 ... شد سوار ديگه پسر يه کردو توقف رفت جلوتر که کمي
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 .. بود ما ی خونه از تر باال راه چهار يه شايد

  گفتم راننده به شدمو شاکي

 ... میکنم حساب من نکنین سوار مسافر...میرسونین منو زود گفتین شما ، دارم عجله من آقا -

 .. بابا ای -

 ... خب بشه سوار هم خدا بنده اين بذار خانم

 ... میشه پیاده مسیر تو..  مستقیمه مسیرشم که میبیني

 ! عجبا

 .. خب بسیار -

 

 اومد ريعس خیلي که بشینه پسره اون اول بشمو پیاده تا کردم باز درو برداشتمو پام روی از کیفمو

 ... نشست

 ... نداشت هم مینشست روم بودم نرفته عقب اگه که من به توجهي حتي

  گفتم کردمو نگاهش بهت با

 .. بشینین اول شما ، بشم پیاده میخواستم من آقا -

 ...خانم شده ديرم من -

 

  

 

 شد بلند راننده خندان صدای

 ! جالب چه -

 ... شده ديرشون همه امروز
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 هم سبزی چشمهای بودو شده سوار تازه که پسری و خنديدن مسخره شوخ لحن اين به سه هر

 ... انداخت من به داری معني نگاه داشت

 ..میکرد معذب منو اين بودمو نشسته مرد تا دو وسط

 ..باشم نداشته برخوردی باهاشون که نشستم جمع میتونستم تا

 ..میشديم دور اصلي خیابون از کم کم بودو طوالني مسیر

 ... میکرد اذيتم خیلي هم سبز چشم پسر دار معني های لبخند و بیگاه و گاه های نگاه

 گفتم بهش شدمو شاکي

 !؟ نبود مستقیم مسیرتون شما مگه -

 ؟ نشدين پیاده هنوز چرا پس

 ... شد عوض نظرم -

 ... برم پیاده راهو ی بقیه که مستقیم گفتم نمیومد گیرم ماشین

 ! ؟ بشم پیاده بیخودی چرا میره من مسیر طبق داره ماشین که حاال ولي

 

 

 ... گرفتم هیزش های چشم از نگاهمو حرص با

 ....ولي میرفت راست سمت بايد راننده که رسیديم دوراهي يه سر

 

 !؟ چپ سمت پیچید چرا اين

 گفتم بلند
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 ... رفتین اشتباه آقا -

 .... راست سمت میپیچیدين بايد

 ... شد پرت حواسم ؟ اِ -

 .... میزنم دور بريدگي به برسیم شرمنده

 

 

 ... ترشیدم خیلي

 ... نمیزنه پر هم پرنده که خیابونم اين تو

 ... ماشین اين تو منم

 .... تشن غول تا سه با

 .... افتاد جونم به لرز

 .... بیارن سرم باليي اينها نکنه

 ! ؟ کردم من بود حماقتي چه اين

 ...بود اتوبان میخ نگاهم

 زدم داد برگردون دور اولین ديدن با

 .... بپیچ...  آقا بپیچ -

 

 .... نداد حرفم به اهمیتي هیچ راننده اما

 زدم داد دوباره

 ؟ میکني چکار آقا -

 ! بزن دور میگم
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 گفت گرفتو شکمم جلوی رو چاقويي راستم سمت پسر

 ؟ بگیری خون خفه بهتره -

 

 ....اومد بند زبونم چاقو ديدن با

 .... چرا اين

 ... راننده

 ...کردم بسته بازو افتاده بیرون آب از که ماهي مثل هامو لب

 ... نیومد بیرون ازش صوتي اما

 ....یکردم نگاهم کريهي لبخند با که کردم نگاه بود نشسته راستم سمت که سبزی چشم پسر به

 ... کردم نگاه بهش ناباور شدو همیشه از تر درشت چشمام

 گفت کردو حلقه ام شونه دور کردو بلند دستشو

 ! نترس.. عزيزم نیست چیزی -

 

 ... کنم درک کارو اين معني تونستم تازه

 کردم خم جلو به خودمو زدمو پس دستشو خشم با

 گفتم کشیدمو جیغ

 ... شم پیاده میخوام من...  دار نگه -

 ! خفه -
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 گفتم داد با کردمو نگاه بود زده حرفو اين که راننده به

 ... شو خفه خودت -

 .... ببینم دار نگه

 

 

 

 

 زدم داد

 .... کنید کـــــمـــــکـــــــم -

 

 

 ... رفت خاکي مسیر تو و پیچید فرعي ی جاده يه تو ماشین

 ... کمتر بدنم قوای و میشد بیشتر ترسم لحظه هر

 ... داد دست بهم خفگي احساس

 

 ....نمیاد بیرون ام ححنجره از صدايي هیچ میکنم احساس

 

 ....سمتم بیاره دستشو خواست دوباره سبز چشم پسر

 کشیدم دستش ساعد رو ناخنم با زدمو پس دستشو
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 ...سوخت دستش

 گفت بلندی صدای با کردو دستش به نگاهي

 ....وحشي ی دختره -

 

 

 

 گفت خنده با راننده

 ...سامي خیال بي -

 ..... تر باحال تر وحشي چي هر دخر

 

 

 

 ..... میخورد بهم حالم داشت که گفت دار کش اونقدر حالشو با

 

 

 گفتم لرزوني صدای با کردمو پاک صورتمو روی اشک

 ؟ میخواهید جونم از چي -

 ..... برم بذاريد

 

 ... داشتن نگه خرابه يه کنار ماشینو
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 ..شد پیاده سبز چشم پسر اول

 ... کناريش و راننده بعدم

 گفت شدو خیره بهم انگیزش نفرت سبز های چشم اون با

 ! شو پیاده -

 م...خوا.ی...م...ن... ن -

 ؟ گرفتي لکنت -

 ... نمیشي اذيت باشي خوبي دختر...  نترس

 ! پايین بیا

 

 

 گفتم دادمو فشار صندلي به دستمو

 ! نـــــه -

 ! ببینم پايین بیا ، نزن جیغ -

 ! کپک هي

 ؟ میکني نیگاه چیو کنارش نشستي

 ! ديگه بیرون بده هولش

 

 

 ... داد هولم در سمت به آوردو فشار بازوهام به بود نشسته چپم سمت که پسری حرفش اين با

 

 ...کشیدم جیغ قبل از تر بلند
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 ... بود شده باز تازه صدام انگار

 ... موندن زنده برای میکردم تالش میشدمو نزديک داشتم قتلگاهم به

 

 ... کشید خودش سمت به گرفتو دستمو دو هر

 ... آوورد فشار کمرم به پشت از هم يکي اون

 ... نمیومدم کوتاه ولي ، میشن کنده دارن دستتام میکردم احساس

 ... کنین ولم میگفتم میکشیدمو جیغ گريه با

 با محکم دبو نشسته سرم پشت که اوني ، سبز چشم پسر ی اشاره با نمیشه اينجوری ديدن وقتي

 ... زد ضربه کمرم به پاهاش دوتا هر

 ... پیچید استوخونم مغز تا درد

 افتادم زمین رو شدمو پرت جلو به

 شنیدم رو سامي نحس صدای

 ! ديگه همینه میاری در بازی چموش وقتي -

 ! بیرون بیا آدمیزاد زبون با که گفتم بهت

 

 

 کردم نگاهش خشم با کردمو بلند سرمو

 .. کرد دراز سمتم به دستشو زدو کريهي لبخند

 گفتم جیغ با کشیدمو عقب خودمو

 ! گمشو برو -

 ؟ خانوم خوشگل چیه -
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 ! ؟ انگار شد خوب لکنتت

 ... بیارينش ها بچه

 ... دنبر خرابه به کردنو بلند زمین روی از خاکیمو جسم اومدنو سمتم به تا سه اون حرفش اين با

 .. نداشت فايده میزدم داد میدادمو تکون پاهامو چي هر

 ... شدن پاره صوتیم تارهای میکردم احساس

 نمیشد شنیده ازشون هم صدايي حتي ديگه

 

 .. خودم تو شدم مچاله درد از

 ... زدم زار زدمو چنگ زمین به

 نمیکرد نگاه اشون طعمه به داشتن لذت با االن که نمايي مرد های گرگ توسط بودم شده دريده

... 

 ... میکرد درد بودو کوفته بدنم ی همه

 موباش اونجوری اونها جلوی نداشتم دوست ولي ، نداشتم دادن دست از برای چیزی ديگه اينکه با

 ... بدوزن من به نشده سیر هنوز که کثیفشونو نگاه

 ... بود نمونده باقي چیزی که مانتوم از

 ... بود شده خاک از پر ام مقنعه

 .. بود افتاده من از تر دور کمي شلوارم

 ... بود خورده چاک وسط تا اش يقه اونم ولي بود کنارم شرتم تي

 .. بود هیچي از بهتر بازم

 .. پوشیدمش برداشتمو

 ... بردارم شلوارمو که کشیدم جلو خودمو
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 ... شد بلند نحسش صدای نشستو شلوارم روی پايي

 ؟ میپوشي داری که شده تموم باهات کارمون گفتیم ما مگه -

 ؟ عوضیا میخواهین جونم از چي -

 ... کردين میخواستین غلطي هر ديگه که شما

 .... نداره ربطي تو به -

 ... بازم خواستم شايد

 

 

 ... کرد نگاه بهم لبخند با ندادو ادامه حرفشو

 ... بردارم شلوارمو کردم سعي

 ... میکرد نگاه حاصلم بي تالش به لبخند با

 

  شد بلند سامي صدای

 .. بپوشه بذار -

 .... بسشه امروز برای

 ... ولي -

 ! بپوشه بذار گفتم -

 

 

 .. کرد بلند پاشو اجبار با

 ... پوشیدمش شلوارمو به زدم چنگ
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 .... کردم سرم امم مقنعه

 .. دستم رو انداختم هم مانتوم

 ... بود شده پاره طرف چند از که هرچند

 ( بسشه امروز برای)  میکردم فکر سامي حرف اين به مدام

 ؟ چیه منظورش

 ... بازم میخواد نکنه

 ! نه وای

 

  

 

 .. کشیدم تر عقب زمین رو خودمو

 .. شدن حرکتم متوجه

 طرفم اومد شدو بلند سامي

 .. بريم پاشو -

 نمیام..  ن...  من -

 ! نیار در بازی مسخره پاشو -

 ! نمیام -

 ؟ میخواهین جونم از چي

 ! جون ای -

 .. میشه بامزه چه میترسه

 .. نبود اين به حواسم موقع اون
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 گفت گرفتو امو چونه دستش با

 .. بود خودت تقصیر ولي...  شدی اذيت میدونم -

 .. باشه اين از بهتر میتونست نمیکردی اندازی جفتک اگه

 .. اومد خوشم ازت کلي من همونجوريشم که هرچند

 ! گمشو برو -

 ! بمیر برو

 ... ازتون میاد بدم

 ! ؟ ها بچه میبینین -

 ... میاد بدش ما از

 ؟ داره راه دل به دل میگه کي

 ؟ میاد خوشم کوچولو موش اين از من چرا پس

 ... میخوره بهم ازتون حالم -

 .. بیاد خواهراتون سر کردين من با که کاری همین وارم امید

 ! ؟ خواهر -

 ! ؟ برسن نوايي يه به ما عین جون تا چند بده....  بیاد خب

 ... بخیلین دخترا شما چقدر

 ؟ مگه میاد کمتون

 .. ! بگیرين بیاد ما از کم يه

 ... اهلش دنبال بريد -
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 ...کرديد بدبخت منو چرا

 ... اينجوريم های رابطه عاشق من آخه -

 ... نیست کم من برای دختر وگرنه

 ! مريضي تو -

 ! هستي ای عقده رواني يه

 ! هي -

 .. میگي چي که کن جمع حواستو

 ... نیستم مهربون انقدر همیشه من

 ... خودم مال دارم نگهت میخوام که باشي خوشحال بايد

 ... بود خونده ات فاتحه که وگرنه

 بشم نجس اينجوری که اينه از بهتر بمیرم -

 ! ديوونه مردک

 ... چیز همه بي

 ... زاده حروم

 

 ... گوشم تو زد محکم آوردو يورش سمتم به حرفم اين با

 ... صورتم سرو تو نشست ضرباتش بعد

  شنیدم خیلي اينو بینشون از که میزد حرفايي زدنهاش بین

 ( بگین نمیذارم ديگه...  زاده حروم گفت اومد کي هر) 

 

 .. میزد حرفو اين داد با میزدو
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 میداد فحش میزدو

 ... شد جون نیمه جسمم

 ..رفت بود تر سفید که پسری يکي اون سمت به که ديدم

 ... گرفت ازش چاقوشو که ديدم

 ... کنه فرو تنم تو رو چاقو میخواست اومدو طرفم به سرعت با که ديدم

 ... میخورد مشامم به قبل از بیشتر مرگ بوی

 ... بود شده بیشتر برابر ها صد مرگ از ترسم حاال

 اروک اين ولي بکشین منو که میزدم داد بدم انجام زشتو عمل اون میخواستن که موقعي شايد

 .... ولي نکنین باهام

 .. االن مثل نه ، بودم مرده پاک بودمو پاک میمردم اگه موقع اون

 ...طرفي از

 ... نمیکنه باورش نبینه خودش قدمیه دو تو مرگو تا آدم

 ... نمیکنه حسش

 ... ترسیدم

 ... ام خانواده موندن خبر بي از و مردن از ترسیدم

 فتمور بیرون خونه از صدا سرو بي صبح امروز که شد چي نفهمه کس هیچ بمیرمو اينجا اينکه از

 .. برنگشتم ديگه

 ... نرسه مادرم و پدر دست به وقت هیچ ام جنازه اينکه از ترسیدم

 .. مردن از ترسیدم

 

 .. کشیدم عقب خودمو دوختمو بهش نگاهمو شده گشاد های چشم با
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 ..شد تر نزديک بهم

 زدم داد که کنه فرو رو چاقو خواست

 ! نکــــــش منو -

 

 .. ايستاد حرکت از دستش

 گفت خشم با کردو نگاهم

 ! بمیری بود آرزوت که پیش دقیقه يه تا -

 ! میترسم...  من -

 

 .. زد قهقه حرفم اين با

 ... خنديدن به کرد شروع بلند

 

  

 

 گفت چرخوندو صورتم تو نگاهشو کرد که هاشو خنده

 ! جون دختر ترسیدی دير -

 

 .... بستم چشمهامو که بزنه کرد بلند دستشو

 

 .. نکردم حس رو دردی يا سوزش ولي

 کردم باز چشمهامو ترس با
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 ...میکرد نگاهم لبخند با که کردم نگاه صورتش به

 گفت آوردو تر نزديک صورتشو

 ! شرط يه به ولي نمیکشمت -

 

 گفت کردو دوستاش به نگاهي لبخند با ، بزنه حرفشو تا کردم نگاهش سکوت تو

 ...خودم پیش میبرمت -

 .... اومده خوشم ازت آخه

 .... باشه ساقیم که دارم احتیاج خوشگلم دختر يه به

 ! ؟ هستي

 

 

 ... درسته کاری چه نمیدونستم

 ... بودم شدن تجزيه شدنو خاک و مرگ از ترس فکر به فقط لحظه اون اما ف میدونستم واقع در

 .... بمونم زنده میخواستم فقط

 ...کردم اعالم موافقتمو چشمم بستن با

 ....شد بلند اش قهقه صدای باز

 داره همرد اينبار که قصه جادوگر هستمو کودکیم های داستان قعر تو میکردم حس میخنديد وقتي

 ... میخنده

 ..... بود وحشتناک بلندو های ناخن و موها با ژولیده زني من بچگي گر جادو آخه

 

 .... کرد بلندم گرفتو بازومو
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 .. بردم ماشین سمت به

 ... بشم سوار که داد هولم

 .... میشد سوار ماشین ی ديگه طرف در از داشت هم يکي اون

 ... بشینم اونها بین بازم نمیخواستم من

 ... بشم اونا ساقي نمیخواستم طرفي از

 .... اين از بیشتر کثیفي قیمت به نه اما... باشم زنده خواستم فقط من

 ... کنم فرار که میکشیدم نقشه بايد

 ... ببرن خودشون با منو بذارم نبايد

 .. کردم حماقت بار يه

 ... کنم تکرارش نبايد که دوباره

 .. منتظرمه امیر طرفي از

 ! کنه آرومم تا پیشش برم بايد

 ...بشه دردم مرحم تا

 

 گفتم کردمو نگاهش التماس با

 ... نشینم اون پیش من -

 ! میاد بدم ازش

 .. بشینم خودت پیش من ، تو برو تو

 .. نمیشه -

 ... نکني فرار که بشیني وسط بايد

 ! ؟ کنم فرار میتونم بد حال اين با و قیافه اين با مگه -
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 گفت دادو تکون سرشو انداختو بهم نگاهي

 ! ؟ میشیني کنارم که نمیاد بدت من از يعني -

 ... نمیومد پیش دعوا و جنگ انقدر بودی تنها خودت اول از اگه -

 

 

 ..میزدم که حرفهايي از میخورد بهم حالم داشت خودمم

 ... داشتم هم ای چاره مگه ولي

 ! داره درد چقدر میفهمه تازه بعدش...  نمیفهمه دردشو و داغه ببینه آسیب که اولش آدم میگن

 ... شدم طور همون منم

 .. میديدم امید ی روزنه يه فقط بودو رفته يادم دردمو

 ... نیاد پیش برام امروز ی تجربه ديگه تا کنم فرار میخواستم

 

 ... کرد اشاره دوستش به زدو چندشناکي لبخند

 ... خودش بعدم نشستو دوستش

 ... نشستم کنارش منم

 ... بود خامي خیال ولي نکنن قفل درو بودم وار امید

 ... کردن قفل هم درو کردن روشن ماشینو تا

 ... نشست کمرم دور زاده حروم اون دست هم طرفي از

 ... داشته رواني مشکل مطمئنم

 ... نمیومد بر ديوونه يه از جز کارا اين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | مرد نام به هايى گرگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

74 

 

 ... بودن اين فرمان به گوش که بودن ديوونه دوستهاشم

 .... کثیفشو دست کنم تحمل شدم مجبور

 ... بیاد پیش فرصت يه تا بودم منتظر

 ... فرار برای فرصت يه

 ! شیطان چنگ از آزادی برای فرصت يه

 

  

 

 ...افتاديم راه

 ...فرار فرصت براى آماده بودمو نشسته در کنار

 ...میکرد قبل از تر بد حالمو میکردو حرکت پاهام کمرو رو حیوون اون کثیف دستهاى

 جنس دخترمو که افسوس ولى... بکشمشون خودم دستهاى با تا داشتم قدرت میخواست دلم

 ...ظريف

 ...میترسن ما براى انقدر نیست بیخود

 ...پذيريم آسیب بس از

 ....بود حرکت در رو پیاده نزديک تقريبا بودو افتاده شلوغ تاى خیابون تو ماشین

 ...میکرد حرکت راست الين از واقع در

 ..نده گیر بهشون پلیس تا میرفتن آروم قصد از کنم فکر

 ...شد راننده با زدن حرف مشغول سامى

 ...شد پرت من از حواسش

 ...بود حرکت در آرومى به ماشین
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 بیشترى تمرکز با تا بود گرفته قرار جلو صندلى روى و بود شده جدا کمرم دور از سامى دست

 ...بده رو راننده جواب

 ...دادم حرکت ماشین قفل سمت به دستمو کنم توجه جلب اينکه بدون

 ...نداشت نفوذى قابل غیر و عالى سیستم بودو پرايد ماشین شکر رو خدا

 ...کنم باز درو اون قفل تونستم ، باال به رو ، فشار کمى با

 ..کردم نگاه سامى به چشم ى گوشه از

 نبود..نبود من به حواسش بودو چرخیده راننده سمت به سرش

 نگاه ودب تنظیم من صورت رو اش آينه و بود نشسته راننده کنار که کسى به راننده کمک ى آينه از

 ...کردم

 ..بود راننده به اونم نگاه

 ...شدن غافل من از که بود داغ خیلى بحثشون اينکه مثل

 ...کردم باز درو گفتمو.. ا بسم

 ...خیابون کنار کردم پرت خودمو بیان خودشون به تا

 ...کرد ترمز ماشینشون

 ...نداشتم دويدنو و کردن فرار ناى

 ...کردم نگاهشون شده گشاد مردمک و ترس با

 ...زد بوق سريشون پشت ماشین که بشه پیاده خواست سامى

 ..شد بلند دوستش صداى

 ! میوفتیم گیر ، سامى کن ولش -

 ..بهم زد دست رو -

 ...حبس بیوفتیم نداره ارزش -
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..... 

 

 ...کرد حرکت ماشینشون ، میکرد نگاهم خشم با و میبست درو که حالى در

 ...بشم بلند تا داد فشار زمین رو دستمو کردمو آزاد امو شده حبس نفس

 ..میکردم احساس دردو ، بدنم ى همه دستمو و پاهام تو ولى

 ...افتادم زمین رو دوباره نتونستمو

 مدوخت..دوختم متعجبش چشمهاى به نگاهمو کردمو بلند سرمو ترس با مردى صداى شنیدن با

 !؟..خانوم اومده پیش مشکلى -

 ! نکنین اذيتم بردارين سرم از دست -

 

 

 ...بشه دور ازم تا کردم سرم حفاظ ترس با دستمو

 ...کنه کمکم کرد سعى شدو نزديک بهم خانومى

 ...نترسیدم اون از

 ...میترسیدم مردها از فقط انگار

 ...بیارن سرم رو بال اون بازم میترسیدم

 ...شدم مرد از( ترس) فوبیا دچار

 ...بفهمه زارمو حال تا کردم نگاه خانم اون به اشک با

 

 ..بردنم بود حوالى همون که درمانگاهى به

 شد تزريق هم سرمى شدو عفونى ضد زخمهام
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 ..بوده چى جريان ببینه تا اومد کالنترى از مامورى

 ..دادن خبر ام خانواده به ، اومده سرم به چى اينکه و وضعیتم توضیح از بعد

 ..اومد مامانم تا کشید طول ساعتى نیم

 ..کرد بغلم و پوشوند صورتشو ى همه اشک ديدنم با

 ...بدم توضیح براش کامل میخواست میرفتو ام صدقه قربون مدام

 ! دروغه شنیدم که اونايى بگو خودت میگفت مدام

 ..میرفتم قانونى پزشکى به بايد و بود شده تموم سرمم

 ..برم اونجا به آزمايشات برسى براى سريعتر چى هر بهتره گفت دکتر

 ... بیوتیک آنتى و ويتامین مولتى قرص و بود بخش آرام قرص نوع ازدو بود شده تشکیل داروهام

 ..بخورم هم با رو بسته داخل قرص دوتا موقع همون گفتن که دادن بهم هم قرصى يه

 ..بود باردارى از پیشگیرى براى اينکه مثل

 ..رفتیم قانونى پزشکى به مامانم با ، قرص خوردن از بعد

 ...شد انجام الزم آزمايشات و شدم معاينه

 ... گفتم رو حقیقت که میشد ثابت ، بود اومده وجود که زخمهايى و بدنم روى هاى کبودى خاطر به

 ..رفتیم مربوطه کالنترى به قانونى پزشکى از بعد

 .. بود نمونده برام جونى ديگه

 ..بمیرم خودم درد به تا خونه برم زودتر میخواست دلم

 انجام برمیاد دستم از کارى هر میخواست دلم طرفیم از و بود میون در ام آينده پاى طرفى از اما

 ..نشن بدبخت من مثل اى ديگه دخترهاى تا بدم

 ..دادم توضیح ديگه بار يه اتفاقاتو تمام
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 !؟ داشتم هم اى چاره مگه اما ، بود سخت برام مجدد توضیح

 ..میگفتم رو عوضیا اون مشخصات که بود اى لحظه همه از تر بد

 ..میشه حک ذهنم تو خوب خیلى افراد ى چهره و دارم قويى ى حافظه

 ..اومد بابام تا شد انجام کارها ى همه

 ..خجالت از بشم آب میخواستم ديدنش با

 ..کنم نگاهش نمیشد روم

 ..بودم نديده شکسته پیرو انقدر بابامو وقت هیچ

 ..بود شده خمیده قدش بودنو افتاده هاش شونه

 ..بود کالنترى کف هاى موزايیک به نگاهش

 ..ننداخت بهم هم کوچیک نگاه يه حتى

 ..نشم چشم تو چشم باهاش بود خدام از خودمم که چند هر

 ..میکردم نگاهش چشم ى گوشه از ولى ، میکشیدم خجالت

 ..داشتم حقارت حس

 ..خطاکار آدم يه حط

 ..بوده من تقصیر انگار که میکردن نگاهم جورى يه همه

 ..میفشردم بهم دستهامو میجويدمو لبمو پوست مدام

 ..داخل شخصى و شد زده بوديم توش که ااتاقى در

 ..اومد سراغم به متضاد حس دوتا ديدنش با

 ..قضاوتش از ترسیدم هم و ديدنش از شدم خوشحال هم

 ...بکشم پر سمتش به شد باعث و بود قويتر خوشحالى حس اما

 ..میکنه درکم میکردم حس
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 ...دردمو میده تسکین میکردم فکر

 ممیدون بگه و کنه محافظت ازم عشقش با االنم ، میزد دم عشقش از که همونطور میخواست دلم

 ..پاکى

 ...زدم صداش ايستادمو جلوش

 !؟ جانم بگه داشتم انتظار زدمو صدا اسمشو ناله با

 ..صورتم تو بود سیلى جوابش ولى

 ..سوخت صورتم چپ سمت

 ..سوخت قلبم

 .. شکست وجوًدم

 ..شد خورد غرورم

 ..کردن خورد غرورمو کردنو اذيتم متجاوزها که وقتى از بیشتر حتى

 ...زدم صدا اسمشو ناباور و نشست سیلیش جاى رو دستم

 ... امیر -

 فکر -

 ! پاکى میکردم

 ..پاکم خدا به -

 ..نخور دروغ قسم -

 ..نباشى تو دختر اون و باشه اشتباه میکردم خدا خدا فقط اينجا تا

 آوردى؟ سرمون به که بود باليى چه اين

 ؟ خواستم خودم من مگه -

 ... دزديدن منو
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 ..بکنم میتونستم چکار

 ..بخوره بهت دستشون نمیذاشتى ولى میکشتى. خودتو بايد -

 ... بیشتر کیفش و کمتره دردش اينجورى ديدى البد

 ..کنم کنترل خودمو بمونمو ساکت نتونستم حرفش اين با

 ..صورتش به کوبیدم کرًدمو بلند دستمو

 دستش موندو نیمه حرفش

 ..نشست صورتش رو

 ..کرد نگاهم ناباورى با

 ..کنه خوردم ام خانواده جلوى اين از بیشتر ندادم اجازه

 ..دادم جوابشو داد با

 ؟ من به راجع کردى فکر چى تو -

 ؟ خرابم من مگه

 ؟ میکنى قضاوت اينطورى که ديدى من از چى

 .. عاشقمى میگفتى خوبه

 ..شدم مچاله خودم تو پناهى بى از وقتى بودى کجا

 !؟ ديدم چشم به مرگو که زمانى بودى کجا

 !؟ مرد میگن هم تو به

 ..کنن نوازش صورتمو اشکهام ، دادم اجازه و کردم فرو مامانم آغوش تو سرمو

 .. احساسم مرگ برای کنم گريه خواستم

 نالیدم

 ! ببر اينجا از منو مامان -
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 ! ببر منو خدا رو تو

 .. رفتیم در سمت به ، بود شده حلقه دورم به مامانم دستهای که حالي در

 .. افتاده هايي شونه با بابام

 .. افکنده سری با

 ..اومد ما دنبال

 .. نزد حرفي هیچ

 .. بود نکرده هم دفاع ازم حتي

 .. امیر گوش تو میزد میخواست دلم چقدر

 .. بکش آب دهنتو ، میگفت بهش میخواست دلم چقدر

 .. پاکه من دختر

 .. نمیچسبه بهش لقبها اين

 ! زنه طرف به همه انگشت ، موارد اين تو که افسوس

 ! خدا خلق پاکترين میشن خودشون و میدونن مقصر زنو همه

 .. خورد بهم امیر با نامزديم

 .. کردن صحبت بابام و مامان با اش خانواده

 .. بپرسن حالمو نیومدن حتي

 .. شد رفتار باهام نجس موجود يه مثل

 ..میخواستم خودم انگار

 .. بودم کاره اين اول از انگار

 ! ؟ شدم ها گرگ خوراک که چیه من تقصیر

 .. کردم گريه کلي صبح تا ، داديم پس رو حلقه که شب اون
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 .. امیر خاطر به نه ولي

 ...بودم کاشته دلم تو که عشقي خاطر به بلکه

 .. خودم سادگي خاطر به

 یکردمم حمايتش ، اش ريشه به تیشه بزنمو قلبش به خنجر اينکه بجای ، بودم امیر جای من اگه

.. 

 ! زن من و مرده ، نامرد اون که افسوس

 ! عاشق بود گذاشته خودشو اسم

 ! ؟ عاشقه اون آخه

 ... بزنه جا اينجوری موضوع يه خاطر به که آدمي

 .. دارم دوست اونو فقط میدونست اونکه

 .. عاشقشم چقدر میدونست

 !؟ تونست چطور

 ! بیوفته هرکسي برای ممکنه اتفاق اين

 .. شدم دزديده من

 .. بشه خوشحال بودنم زنده از که بجايي

 یشدوم خوشحال شدنم پیدا از بعد ، بودم پول کیف اگه چون ، کمتره ارزشم پولم کیف يه از حتي

 .. میداد هم نذری شايد

 .. من شدن پیدا از ولي

 .. رفته تاراج به اون برای مهمم عضو تنها شايد

 ! ندارم اهمیتي براش ديگه که معلومه

 ! میگذره جدايیمون از ماه يک
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 ! میخوره بهم مرده هرچي از حالم

 ! ندارم خبری امیر از مدت اين تو

 .. باشم داشته نمیخوامم

 ! بده جوابشو خدا وارم امید

 ! حقم در کنه نامردی اينطوری نداشت حق

 .. دزديدن منو که هست هايي عوضي اون دادگاه روز ، امروز

 ..کنن دستگیرشون تونستن ، پلیس به دادم که ماشین مدل و اسمشون و مشخصات با

 .. گناهکارن اونها و راسته من حرفهای که کرد ثابت قانوني پزشکي مدارک

 .. دارم استرس خیلي

 ... ببینمشون دوباره نمیتونم

 .. دارم دلهره ديشب از

 .. نمیگیره آروم دلم

 .. بشه تموم امروز همین کنه خدا

 .. شد پیر سال بیست ی اندازه به مدت اين ، ام بیچاره بابای

 .. برسن عملشون سزای به هاش باني و باعث امیدوارم

 ..نبود مقصر ظاهر به که امیری حتي

 .. شکست بابامو کمر خودش سهم به اونم

 ..خدا به میکنم واگذارش

 .. شدم بلند جام از ، میکرد صدام که بابام صدای با

 .. رفتم بیرون اتاقم از گفتمو علي يا

 .. بیاد همراهمون نمیتونست مامانم
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 ! بريم دوتايي بابام منو شد قرار

 .. میرفتم بايد آخرم حرفهای زدن و شهادت برای ولي ، نرم میخواست دلم

 ! کشیدم ام مقنعه به دستي بستمو کتونیمو بند

 .. رفتم بیرون خونه از خدا نام با کشیدمو عمیقي نفس و کردم نگاه مشکیم پا تا سر ظاهر به

 .. بوديم ساکت بابا منو مسیر طول تمام

 .. بوديم غرق خودمون خیال فکرو تو ، کدوم هر

 .. اومدم بیرون فکر از ، دادگاه نزديک خیابان تو ماشین توقف با

 .. بشم پیاده خواست ازم نگاهش با و کرد پارک ماشینو ، بابا

 ! شده حرف کم ، افتاده برام شوم اتفاق اون وقتي از

 ! نمیزنه حرف کس هیچ با نباشه مجبور اگه

 .. شدم پیاده ، لرزون های قدم با کردمو باز ماشینو در

 .. کردم نگاه دادگاه ساختمون به کردمو بلند سرمو

 ! بود وروديش در سر باالی ،( ع) علي حضرت از که تابلويي و کردم نگاه عدالت ترازوی به

 ! حق بر و باشه علوی امروز قضاوت امیدوارم

 .. شدم منتظر نشستمو دادگاه سالن تو

 .. میپیچیدم بهم دستمو انگشتهای ، مدام

 .. شدم بلند جام از ، اسمم خوندن با

 .. رفتیم نظر مورد اتاق به

 .. شدن خوانده دادگاه به متهمین اون از بعد و اومد قاضي ، بعد کمي

 .. دوختم بهشون نگاهمو ترس با

 .. میکردن نگاهم خشم با هرکدوم
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 .. بود شده گشاد چشمهام

 .. میکردم حس بدنم سلول سلول تو ترسو

 ! بود گردش در بدنم مسیر کل تو و کرد حرکت گاهم گیج از سرد عرق

 ! بشه بد حالم حد اين تا نمیکردم فکر

 .. شد پیچیده انگشتهام دور به گرش حمايت دستهای ، فهمید حالمو بابام

 ..بابام گرم دستهای وجود با ولي ، بود پیچیده بهم ام روده و دل

 .. برگشت نفسم به اعتماد و شد بیشتر امیدم

 ! من نه ، بترسن بايد اونها

 ! بود قرنها من نظر از ولي ، گذشت کوتاهي ساعت

 .. نشست لبم رو لبخند ، قاضي حکم خوندن با

 ..داد اعدام حکم قاضي

 ..اشون همه اعدام

 ! نشوندن سیاه روز به منو که نفری چهار همون

 .. کرد شکر خدارو لب زير و نشست بابام لب رو لبخند ها مدت از بعد

 ! لطف اين خاطر به ، کردم شکر رو خدا زدو حلقه چشمم تو اشک

 .. مرد روحم که درسته ، شدم کشته که درسته

 .. گرفت ازشون تقاصمو که میکنم شکر رو خدا حداقل ولي

 .. رسیدن عملشون سزای به که

 ! کردن پیدا نجات حیوونها اين دست از که ای ديگه دخترهای خاطر به خوشحالم

 ..سوم فصل

 ..رفته دست از معصومیت
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 ..کردم ازدواج که ساله ده

 ..دارم ساله هست دختره يه

 ..داره فروشي لباس بوتیک يه شوهرم

 ..دارم خانه خودمم

 ..دارم خوبي زندگي

 ..عاشقمه شوهرم

 ..میکنه استفاده من به عشقش ابراز برای ای لحظه هر از

 ..خواسته خدا از که منم

 ..ترگله خودم اسم و سیامک شوهرم اسم

 ..ترنجه امم دونه يک يکي دختر

 ..براش میمیرم

 ..خودم مثل درست ، روشنه ای قهوه چشمهاش

 !مپله تپل هم حسابي و سفید پوستش

 ..باهوشه هم خیلي

 ..میمونه باز دهنم که میزنه حرفهايي يه وقتها بعضي

 ..آوره سرسام سواالتش هم اوقات گاهي

 از که میزنم تشر بهش ها مادر از خیلي مثل منم و بزرگهاس آدم مختص هم سواالش از بعضي

 ..نپرسه ها سوال اين

 ..میشناسه من از بهتر که هم رو ماهواره های فیلم

 ..ببینه دلخواهشو فیلم بايد ساعت سر

 ..میکنه تعريف هم ، میبینه هم
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 ..استعداد همه اين از میمونیم عجب در شوهرم منو گاهي

 ..ديگه هشتاديه دهه

 ..طبیعیه اونها برای سواال و رفتار اين میگن همه

 !طورن همین شون همه گويا

 .هستش ابتدايي دوم کالس

 ..داره فاصله امون خونه با خیابون تا دو که ای مدرسه يه تو

 ..رفتن پیاده برای دوره راهش کم يه

 ..ببرمش زود صبح روز هر نمیتونم منکه

 ..مغازه وقت دير تا و شلوغه سرش حسابي که باباشم

 ..ببره ترنجو زود صبح بخواد داره گناه

 ..اعتماديه قابل و خوب مرد اش راننده ، گرفتم سرويس براش

 ..میارتش و میبره صبح روز هر

 ..بود سرويسش همین پارسالم

 ..میخوابه ما اتاق تو شبها هنوز گنده دختره

 ..نمیکنه قبول ، شدی بزرگ میگم بهش چي هر

 ..نمیخوابه نکنه خواب باباشو منو تا و میخوابه دير شبها کال

 ..دختر اين با کنه حفظ رو ما عاقبت آخرو خدا

 !من زبون شیرين و باهوش دختر

@@@ 

 ..زد زنگ تلفن که بودم عمیق خواب تو

 ..دادم جواب تلفنو شدمو بلند گرمم نرمو خواب تخت از ناراحتي با
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 بله؟-

 پرسید شک با خط پشت شخص ، بود دار خش حسابي صدام

 اکبری؟ آقای منزل-

 !بفرمايید-

 هستید؟ خانومشون شما-

 !افتاده؟ اتفاقي ، هستم خودم-

 ..میگیرم تماس دخترتون ی مدرسه از من نشین، نگران خانوم نه-

 !ترنج؟-

 !افتاده؟ براش اتفاقي

 !خورده؟ زمین

 ..بگین من به خدا رو تو

 ..کنین صبر...خانوم ، خانوم-

 ..بزنم حرفمو من بدين اجازه

 ..ترسیدم ، بزنین زنگ نداشته سابقه آخه ، ببخشید-

 شده؟ چي

 نیست؟ خوب درسش

 ..نشم نگرانش من که هست باهوش اونقدر ولي هست، ضعیف امال تو يکم راستش

 ...بابا ای-

 ..کرديد شروع که باز

 ..بگم من بديد اجازه

 !؟نمیاد مدرسه ماهه يک که افتاده دخترتون برای اتفاقي چه بپرسم زدم زنگ من ، محترم خانوم
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 ..نمیشنیدم چیزی ديگه

 ..زدن زنگ به کردن شروع گوشهام

 ..ماه يک

 !نرفته مدرسه ماه يک

 !رفته؟ کجا پس

 ..کردم آمادش صبح خودم

 ..بشه سرويسش سوار تا در دم بردمش خودم

 !میشه؟ مگه

 !تلفنیه؟ مزاحم نکنه

 ..دادم رو خط پشت زن جواب پرخاش و داد با فکر اين با

 !خانوم؟ حد چه تا آزاری مردم-

 مسخرست بسیار ، شوخیه اگه

 ..اومد سرويس با فرستادمش صبح خودم من 

 ..دخترتون ی مدرسه مدير.. هستم کمالي من-

 ! قراره چه از جريان ببینم گرفتم تماس شدم نگرانش

 ..شما فرمايش با ولي

 !مدرسه؟ بیايین میتونین

 ..میام االن همین من-

 ..نه يا کردم قطع رو تلفن نفهمیدم

 ..بودم رسیده ترنج ی مدرسه جلوی که اومدم خودم به وقتي فقط

 ..رسیدم مدرسه دفتر به رفتمو باال يکي تا دو رو مدرسه های پله
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 پرسیدم رفتمو جلو هراسون مدير ديدن با

 !؟ کجاست دخترم.. دخترم-

 !اکبری خانوم باشید آروم-

 ..بشینید بفرمايید

 !؟ بشینید چیو چي-

 ..اومده سرش باليي چه نیست معلوم..تنم ی پاره ، دخترم

 !بشینم چطور من آخه

 ..باشید مسلط خودتون به ، آروم-

 ..هاش سرويسي هم سراغ رفتم گرفتم تماس شما با اينکه از بعد من

 ..پرسیدم ازشون

 سرويسش تو برگشتن زمان هم و مدرسه به آمدن موقع هم ، روز هر دخترتون گفتن اشون همه

 !بوده

 ..نیست نگراني جای حساب اين با

 ..مدرسه نزديک پارک اون میره ، گوشي بازی محض شايد

 !بوده اومده رو ماه يک اين کل میگید که خودتونم

 پارک؟ رفته يعني-

 ..نبود کارها اينجور اهل اونکه آخه

 ..نداره دوست رو فیزيکي بازيهای و پارک اصال

 !میبینه فیلم يا میکنه بازی عروسک با همش

 !بچست هنوز میره يادم گاهي من که ست خانومانه رفتارش انقدر

 !رفته يواشکي خودش ، نمیبرينش شما ديده ولي ، بره داره دوست شايد-
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 ..مدرسه بره و بشه صبح تا میکنه شماری لحظه شب هر-

 !؟ کرده فرار مدرسه از که کنم باور چطور من آخه

 !نین؟ببی خودتون تا بیارم آموزانو دانش غیاب و حضور دفتر میخواين ، ندارين قبول منو حرف اگه-

 !کردين رفتاری بد باهاش شما شايد اصال-

 !مدرسه میاد کرده بازی نقش الکي اونم زده کتک بهش معلمش شايدم يا

 !؟ اکبری خانوم چیه حرفها اين-

 ..هاش کالسي هم از هم ، پرسیدم سوال معلمشون از هم من

 نکنین قضاوت زود

 !؟ کنم سرم به خاکي چه من میگید پس-

 ! باشید آروم-

 !؟ میزنید داد چرا

 ..برسه مدرسه پايان تا کنید صبر و کنید حفظ آرامشتونو بهتره من نظره به

 تا یدباش منتظر ای گوشه يه يواشکي ، زدن داد و کردن شلوغ جای به بهتره ، میاد روز هر مثل حتما

 !میاد طرف کدوم از يا میاد کي با ببینین

 !باشه کودکانه گوشي بازی فقط شايد

 !؟ بخوره زنگ تا بشینم ساعت دو من دارين توقع چطور آخه-

 !؟ چي نیاد اگه اصال

 ..بیاد خودش تا کنیم صبر ، همینه کار بهترين من نظر به-

 !نیارين روش به بهتره.. ضمن در

 !مدرسه بفرستینش روز هر مثل هم فردا و کنین صبر

 !میره کجا ببینیم میکنیم تعقیبش يواشکي بعد
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 ! آسونه گودين بیرون که شمايي برای و حرف به-

 !؟ بذارم دست رو دست چطور من آخه

 !؟ نیارم روش به کنمو کنترل خودمو ديدنش از بعد چجوری

 !؟ چي باشه پارک به رفتن از تر جدی موضوعي اگه-

 !؟ چي داد جوابتونو دروغ به پرسیدينو ازش اگه

 !داره مهمي دلیل حتما ، کردن بازی نقش مدت اين

 ..شدم توجیه مدرسه مدير حرفهای با

 ..بیاد ترنج تا کنم صبر کردم قبول

 ..کنم تعقیب  دخترمو و بذارم جگرم روی دندون کردم قبول

 !کردني صبر چه اما

 !نمیتابه سلول داخل به نوری هیچ و شده حبس کوچیک سلول يه تو که دارم کسیو حس

 !مادرم چون ، میکنم صبر و نمیزنم دم اما.. میکنم خفگي احساس

 !میکنه حرکت کندی به ساعت

 خروجي در نزديک جايي و نمیارم طاقت ولي... مونده مدرسه زنگ خوردن به ساعت يک هنوز

 ..میشم منتظر درسه

 !میرسه هزار به قلبم ضربان ، ها ثانیه گذر با

 !هزار از بیشتر شايدم

 چشم ، میکنه کار و فعاله که بدنم عضو تنها اما ، نمیدونم هستمو زنده هنوز آوردمو دوام چطور

 !هامه

 !نمیکنه ترک رو مدرسه در ای لحظه که منتظرم چشمهای

 ..جاست اون
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 ..ديدمش

 !لبشه روی لبخند

 !میکنه نگاه مدرسه در به

 !میکنم مخفي خودمو بتونم که جايي تا

 !میده حرکت خداحافظي معنای به انگشتشو پنج و میکنه نگاه سرش پشت به

 !کسیه با و نیست تنها يعني اين

 ! عالمه خدا.. بوده کجا و بوده کي با اما

 ..کنم صبر بايد مديرشون قول به

 !بوده کي با و میره کجا ببینم و بشم منتظر بايد

 !کافیه برام سالمته که همین

 !باشه کودکانه شیطنت يک فقط شايد

 !امیدوارم البته

 ..میرم بیرون مدرسه از و میکشم کنار خودمو ، بشم ديده اينکه بدون

 ..میاد در صدا به مدرسه زنگ

 ..نیست اينجا به حواسش ترنج

 !فکره تو انگار

 ..ايستم مي برقي تیر کنار

 ...میان يکي يکي ها بچه سرويس

 !میرن و میشن سوار ها بچه

 ..اومد ترنج سرويس

 ..میکنه حرکت ماشین و میشه سوار
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 مديرشون سواالت از حرفي دوستهاش و باشه سالم که اينه میخوام خدا از که چیزی تنها االن

 !نزنن بهش

 !بوده کي با و کجا ماه يک اين بفهمم و بیام فردا بايد

 ..میرم جوخه خراب حال با

 ..نکنم رفتاری بد دخترم با نیارمو خودم روی به که میمیرم شب تا

 ..میکنم قلقي بد باباشم با

 !بفهمه نمیخوام

 ..ندارم شوخیهاشو ی حوصله هم طرفي از

 ..خريد شوهرم بیرون از هم شام و خورديم رو ديشب ی مونده باقي غذای ناهار

 ..خوابیدم همیشه از زودتر بزنم لب غذا به اينکه بدون

 ..خوابیدم مثال البته

 !اومده پیش برام مشکلي چه اينکه و جواب سوال ی حوصله

 !ندارم رو نه يا رو مريضم بدم توضیح اينکه يا

 ..آوردم در خوابیدنو ادای فقط صبح تا

 و یادب تا بودم زده زنگ قبل از که آژانسي با و پوشیدم مانتومو سريع منم ، ترنج رفتن با صبح

 !رفتم ، بمونه منتظرم در جلوی

 ..افتاد راه ماشین و شدن پیاده ها بچه همه و داشت نگه سرويسش

 رفت مدرسه حیاط داخل ترنج

 تادهايس باشه داشته ديد مدرسه به و نباشه ديد تو که ديواری کنار منم و گذشت دقیقه ده شايد

 ..ام

 !افتادن لرزش به بدنم و پاها کشید سرک خیابون به مدرسه از که ترنج ديدن با

 ..رفت خیابون سر سمت به و اومد بیرون مدرسه از
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 ..میکرد نگاه اش مدرسه به و برمیگشت عقب به سرش هم مدام

 !بره دنبالش آروم گفتم شدمو آژانس ماشین سوار

 ..ايستاد منتظر خیابون سر

 !کرد توقف جلوش موتوی يک بعد کمي

 ..ترسیدم

 ..کنه اذيت دخترمو میخواد کردم فکر

 !باشه بايد موتوری اون سر زير هست چي هر فهمیدم ترنج عمیق لبخند ديدن با ولي

 !باشه میخورد بهش ساله نوزده هجده پسره يه

 ..شد پیاده موتور از و دادن دست هم با

 ..کرد حرکت و نشست خودشم و کرد سوار رو ترنج

 ..افتاد راه به راننده اونها حرکت با

 !کردن توقف ای خونه جلوی ، گريز و تعقیب کمي از بعد

 ....بود خندون دوشون هر ی چهره

 ...بودن شاد دو هر

 ...من دختر بعني

 ...من گناه بي و پاک ی بچه

 ....پسر اين با.... کم سن اين تو

 ....کنم فکر اش بقیه به نمیتونم حتي

 ! خونه جلوی رفتم شدمو پیاده ماشین از

 ...کردم نگاه خونه ديوار و در به زدمو قدم کمي

 ....بشم منتظر کم يه بهتره
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 !؟ بیاره بچم سره باليي يه اگه ولي

 ....شوهرم به بزنم زنگ

 ...داره غرور...مرده اون اما

 ...بیاره ترنجم سره باليي و بیاد اگه

 !؟ بزنم زنگ پلیس به

 ! نمیمونه برام آبرو وقت اون

 ! ؟ بکنم غلطي چه من پس

 !خداااااااا ای

 ؟ چیه تقدير اين

 ! ؟ عذاب يا امتحانه

 ...کردم فکر کمي

 ...کنم مشورت اشون مدرسه مدير با بهتره

 ؟ چي کنن اخراجش مدرسه از اگه

 ! درسش يا مهمه جونش جهنم، به

 ! نره اونجا که بهتر همون ، میده خبر تازه بچه غیبت ماه يک از بعد که ای مدرسه اصال

 ..گرفتم رو مدرسه ی شماره

 الو؟-

 بفرمايید؟-

 ..کنم صحبت مديرتون با میخواستم-

 !گوشي لحظه چند-

-.... 
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 ؟ بفرمايید-

 ! ترنجم مامانه من ، سالم-

 شد؟ چي خوبین؟ ، سالم-

 ...راستش...راستش...کردم تعقیبش امروز من-

 شده؟ چي-

 ! ای خونه يه به اومدن پسری يه با-

 چییییییییي؟-

 ...کنین کمکم خدا رو تو-

 ! کنم چکار نمیدونم من

 ؟ کجايین االن شما-

 ! ام خونه اون جلوی-

 ! بیام من تا بمونین همونجا... بدين آدرسو-

 !بیايین زودتر-

 ...بیاد بچم سره باليي يه نشه دير

 ! باشه نیومده سرش باليي حاال تا اگه-

 ... که میگین يعني-

 ...میکنم عرض میام ، بفرمايین آدرسو-

 ...شدم منتظر دادمو آدرسو

 ...بره که فرستادمش دادمو هم آژانسو کرايه

 ! بشه ريزی آبرو اين از بیشتر نمیخوام

 ! بگیره نديده شنیده و ديده چي هر کردم خواهش ازش
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 ! نزنه کسي به حرفي داد قول اونم

 ! کنه وفا قولش به امیدوارم من و

 ! اومدن مدرسه مشاور همراه مدرسه مدير که گذشت ربعي يه

 ...جوشید اشکم ی چشمه ، ديدنشو با

 ...کرد لرزش به شروع بدنم تمام

 ...موندم زنده و کردم صبر االن تا نمیشد باورم خودمم

 !؟ دارم تحمل چقدر مادر من مگه

 ! کنه آرومم کرد سعي مدير

 ..کنم مهار امو گريه بتونم تا فشردم هم رو لبمو

 ....فشرد درشونو زنگ و رفت خونه سمته به مدير... من شدن آروم ظاهر به از بعد

 ..شد شنیده پسری صدای

 کیه؟-

 !؟ هستن مادر ببخشید-

 ..کردم نگاه ، بود پرسیده سوالو اين که مدير به تعجب با

 ..بگیرم مدير از نگاه شد باعث پسر جواب

 !نیستن ، نخیر-

 داشتین؟ کاری

 در؟ دم بیاين لحظه چند میشه-

 !بگین کارتونو جا همین از-

 ...دارم مهمي کار.. بیارين تشريف-

 ..میکنم خواهش
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 !میام االن-

 رد بین بود پوشیده شلواری زير و شرت تي يه که حالي در پسر همون و شد باز در بعد دقايقي

 ..ايستاد

 بله؟-

 ..داشتم مادر با مهمي کار من-

.. بمونیم منتظر میان مادر تا خونه داخل بیايیم ما ، هست امکانش اگه.. اومديم هم دوری راه از

 !رو جايي نه داريم کسیو نه اينجا و غريبیم

 هستین؟ کي شماها-

 ...بدم راه کسیو هر نشناخته و نديده نمیتونم من

 ...نداشتم رو تا دو اون زدن چونه به دادن گوش ی حوصله

 !میتونم؟ مادرم که مني ولي ، بشه خونه وارد دردسر بدون و سیاست با میخواست مدير

 وارد اون به توجه بي و زدم کنارش راه سر از ، کردم وارد پسرک ی شونه به که محکمي فشار با

 ...شدم حیاط

 ..کردم باز وروديو در رفتمو باال رو ها پله هراسون

 !ترنج-

 ...موند باز حرکت از زبونم ، بود ايستاده خونه وسط شلوار و تاپ با که ترنج ديدن با

 .گرفت دهنش جلوی دستشو ، من ديدن با اونم

 !هیي-

 میکني؟ غلطي چه اينجا تو-

 !باشي؟ مدرسه نبايد االن مگه

 !؟ ای غريبه آدم يه ی خونه تو خوخه، لباس چرا

 ..میرفتم ترنج سمت به میپرسیدمو سوال من
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 ..میرفت عقب عقب و میکرد نگاهم ترس با اونم

 ..زدم صورتش تو محکمي ی کشیده ، توانم آخرين با و شدم نزديک بهش

 ..نشست صورتش رو دستش

 ..بود مشخص دستش زير از هام انگشت جای

 ..بود نشده خالي من و نبود بس انگار ولي

 ..زدم صورتش ی ديگه طرف دوباره

 ..افتاد زمین روی

 ...کشیدم تمام قدرت با گرفتمو دستم تو موهاشو

 ...شد باز بلندی صدای با در

 ..شد بلند مدير داد

 !؟ میکنین چکار-

 ...گرفت دستمو طرفمو دويد پسرک

 گفت داد با و ايستاد ترنج جلوی

 !چتونه؟ معلومه-

 !هستین؟ کي شما

 !؟ میخواهین چي اينجا

 کشیده م ديگه دست با گرفتم اشو يقه بده انجام کاری بتونه اينکه از قبل رفتمو پسرک سمت به

 ...زدم صورتش تو محکمي ی

 ...نبود چیزی اينکه ، میشدم هم هیکل درشت مرد تا چند حريف که بود شده زياد قدر اين زورم

 ...شد چنگ موهاش به دستم زمینو روی کردم پرتش

 ..داد فشار گرفتو گلوم ، خودش از دفاع برای اونم
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 ..نبود مهم هیچي... بمیرم نبود مهم برام

 ..بود مهم برام ، بود باد دست در که دخترم معصومیت فقط

 !فرسا طاقت و سخت.. بود سخت برام باورش

 ..کردن جدا هم از رو پسرک منو زور به مدرسه مشاور و مدير

 ...بکشم نفسي تونستم تازه

 :گفت و اومد جلو گريه با ترنج

 !؟ مامان میکني چکار-

 !؟ بزنه بابارو بیاد جون مامان خوبه ، شوهرمه امید

 !میزنین؟ کتکش چرا

 ...کردم نگاه میزد بودن زن از دم که ام ساله هشت دخترک به باز دهان با

 :گفتم کردمو مدير به نگاه ، ام مونده باقي توان تنها با

 !پلیس به بزنین زنگ لطفا-

 ..رفت در سمت به و شد بلند جا از پسرک حرف اين با

 ...شد پسرک راه سد و اومد خودش به ما از سريعتر مشاور

 ...گفت آدرسو و گرفت تماس 111 با مدير

 ...شد برده بازداشگاه به دست به دستبند پسرک و بوديم کالنتری تو ، بعد ساعت يک

 پزشک راهي.. نداشت فرق مرده با برام که دختری با ، قانوني پزشک به ارجاع ی نامه با منم

 ...شدم قانوني

 ..شد تبديل يقین به حدسم ، دکتر خانوم ی معاينه با

 ...بود گذاشته زنونه دنیای به پا ، باشه سرش پشت مادر پدرو اينکه بدون دخترم

 !نمیکنه رحم ه ساله هشت کودک به که زندگي اين به تف
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 !؟ چرا پرسیدم ترنج از گريه با

 ..بود اين جوابش تنها

 !شوهرمه اون-

 !سرم روی شد آوار دنیا ی همه

 ..بزنم حرف نمیتونستم ديگه

 ..نداد درستي جواب ، پرسید سوال ازش دکتر خانوم هم چي هر

 ...بشم آرومتر تا نشستم کمي

 ..کردم سوال دکتر از  ، جون بي جوني با

 !؟ بشه اول روز مثل تا کنن عمل دخترمو.. هست امکانش ، وضعیت اين با ، دکتر ببخشید-

 ! خیر قانوني-

 !زده گولش ، کرده اغفالش پسره... نمیشه سرش اونکه آخه-

.. کرد کتمان رو حقیقت نمیشه هم عمل با ثاني در... نبود امکانش بود هم ز و ا ج ت اگه حتي-

 ، هبگ شوهرش به بايد ، باشه داشته ازدواج قصد  روزی فردای اگه و نیست دختر ديگه شما دختر

 ..نیاد در عقدش به دختر يه عنوان به تا

 اب اون چون! باطله و نیست درست عقد اين ، نشه هم متوجه و بدين شوهرش و کنین هم عمل اگه

 !نیست دختر ، شما دختر که صورتي در... کرده ازدواج باکره دختر يه

 ..کرد فرار حقیقت اين از نمیشه هم عمل با پس

 !؟ کنم چکار من پس-

 ! میره آبرومون مردم جلوی

 !میاره سرش باليي يه مطمئنم.. فهمیده االن تا حتما باباش

 !کنین حفظ خودتونو آرامش-

 ..کنین آرومش کنید سعي و کنین صحبت شوهرتون با
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 !بشه مشخص کارش علت تا ببرين روانشناس يک پیشه دخترتونو بهتره من نظر به

 مکک میتونه مشاور های حرف و میشه تشکیل دادگاه ، کردين شکايت پسر اون از اينکه وجود با

 !بکنه قضیه اين به بزرگي

 !چشم-

 !اجازه با

 ..بود نمونده تنک تو رمقي

 !شدم شوهرم اومدن منتظر سالن تو رفتمو بیرون پزشک اتاق از

 !؟ کنم چکار اونو حاال

 !؟ کنم آرومش بزنمو حرف باهاش چطوری

 !نمیديدم روزو اين و بودم مرده کاش

 .... شد سفید گچ مثل ترنج منو رنگ شوهرم اومدن با

 ... بودم داده دست از و بیانم قدرت و بود اومده بند زبونم

 دستش بردن باال با رسوندو ما به و خودش سرعت با که میکردم نگاهش خیره ها شده مسخ مثل

 ... زد ترنج صورت تو محکمي سیلي

 ... کردن گريه به کرد بنا و شد پرت زمین روی ترنج

 روی و خودم و اومدم خودم به تازه من که بشه ور حمله طرفش به میخواست دوباره باباش

 ... کردم ترنج سپر انداختمو زمین

 غريد فشرده هم به دندونهای با

 .. میکشم باهاش توروهم وگرنه ترگل کنار برو -

 ! رفت ابرومون....  کن تمومش تروخدا -

 ؟ آبرو کدوم! ؟ آبرو -
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 بگیريم باال رو سرمون نمیتونیم ازين بعد ديگه

 ! نمیفهمه هیچکس نندازی راه صدا و سر اگه -

 ؟ کرن و کور! ؟ چي شنیدن و ديدن بودنو اينجا.  که اينهايي پس -

 ! نمیشناسن مارو که همه -

 شده خبردار شهر نصف ممکنه هم االن همین تا....  وصلن هم به همه کوچیک شهر اين تو -

 ! باشن

 ! بگذر توروخدا.....  کرده اغفالش پسره....  نبوده ترنج تقصیر -

 !؟ کجاست چیز همه بي اون -

 ! دادگاه بره داديم تشکیل پرونده کالنتری -

 حراج چوب زير رفت ابروم خدا ای...  ؟ چي برای دادگاه! ؟ دادگاه -

 !؟ بگرده خودش برای راست راست کنیم ولش میخواستي پس -

 ! میريختم خونشو خودم نه که معلومه -

 !؟ میکني بلغور خودت برای چي میفهمي -

 میکردن اعدام توروهم بعدش! ؟ نداره قانون مملکت مگه

 ... میدادم اشو ديه -

 ! کنه طي قانونیشو روال پرونده بذار!  نکن بدترش ديگه تو کن بس -

 ! کرده خالي شونه زيرش از پسره بیان خودشون به اونهای تا!  قانون -

 ! شاهده هم ترنج مدير!  اشه علیه بر شواهد!  نمیتونه -

 ؟ مديرش -

 .... خب آره -

 .... نشست سالن وسط و سرش به گرفت دست
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 من حاال......  رفت تاراج به ناموسم  شد مال لگد ابروم  شدم بدبخت  شدم بیچارت خدا ای -

 !؟! بذارم و سرم و برم قبرستون کدوم

 ! بابا -

 .... برداشت خیز ترنج ت به و اومد خودش به شوهرم دفعه يک کرديم نگاه ترنج به هردو

 ! زه.. هر....  ه...سل...  انگل ی دختره...  بابا نگو من به -

 !؟ میکني اينجوری چرا بابا -

 بغل و مامان که خودت مثل نکرد رفتاری بد من با امید....  مامان مثل  کردم شوهر فقط من

 ..... من با اونم میکني بوسش میکنیو

 ! شو خفه -

 .... رفت عقب به قدم چند و کرد منقبض و خودش و اومد بند ترنج زبون شوهرم فرياد با

 .... بود حرکت در باباش منو بین اش شده گشاده ترس از چشمای

 دلي با هرسه بشه ساکت که زدم تشر ترنج به کردم اروم شوهرمو خواهش و زور هزار با

 ... رفتیم خونه به غمگین و چرکین

 .... رفتني خونه چه ولي

 .... بیداد و داد به بناکرد شوهرم ورود محض به

 حیاط توی انباری ازين خیلي ام بچه کرد قفل روش به رو در انباريو تو انداخت و ترنج

 .... میترسید

 !زجه من و زد زار ترنج شب تا

 ... بیرون بیارمش برم نداشتم جرات ولي میترسم من میگفت باگريه مدام بچم

 ... بود نشسته در جلوی زخمي شیر يه مثل باباش

 ... نبود چشمهاش تو گذشته عشق از رنگي هیچ
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 ... بود مرده ماهم زندگي روح ترنج دخترانگي مردن با انگار

 دکترهم حتي بود بیهوش نیمه ترس از ام بچه...  بیرون بیارمش داد اجازه شب ده ساعت

 .... ببرمش نذاشت

 ... نداره هم رفتنرو مدرسه حق بعد به ازين گفت

 !  برده بین از دلشو نرمي ی همه و اومده دلش به شبه يک چطور خشم همه اين نمیدونم

 .. ببريم مشاور يک پیش رو ترنج که کرد قبول شوهرم امروز باالخره میگذره هفته يک

 ... کردم راضیش التماس و خواهش هزار با

 ! بزني بهش حراج چوب نیاوردم راه سر از و ابروم میگه مدام

 ! شکسته مردم کمر بال اين با میدونم.....  میکنم ارومش رفتن صدقه قربون با

 ... بودم نديده ازش چیزی محبت جز به حاال تا که مردی

 .... کرد مرد داشتن حريص و ترنج که بود افراطي های محبت همین شايد

 .... کنه تعريف ماجرارو اول از که خواست ازش و کرد نگاه ترنج به لبخند با مشاور

 .... داد جوابشو بغض با ترنج

 ! میزنتم بابام بگم اگه نمیگم -

 : گفت ترنج به بخشي اطمینان لحن و ارامش با و کرد ترنج پدر به نگاهي مشاور

 ! باشه نداشته کاريت میده قول بابايي -

 ... کرد مخفي بغلم تو و خودش لجوجانه

 ! نمیخوام -

....  ی خونه رفته مدرسه به رفتن جای به خوبي اين به دختر که شده چي بدونیم بايد ما عزيزم -

 ؟ بود چي اسمش

 ! امید -
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 ! امید آفرين -

 ؟ میگي حاال خوب

 ؟ انباری تو انداخت بعدشم و زد منو بابام ولي بگم میخواستم روز همون من -

 .... افتاد شوهرم ی شده مشت های دست به مشاور منو نگاه ترنج حرف اين با

 گفت شوهرم به رو لبخند با مشاور

 !؟ بذاريد تنها باهم خانومهارو ما میشه ببخشید -

- ............ 

 ! میکنم خواهش -

 .... شد ازاد سینه از ترنج منو ی شده حبس نفس رفتنش با

 گفت زدو عمیقتری لبخن مشاور

 ! بوده چي موضوع ببینم کن تعريف حاال!  ازين اينم -

 !؟ باشه اولش اول از

 ! اش گانه بچه و کوچیک دهن به دوختیم چشم هردو بود همراه سرش حرکت با که ترنج تايید با

 مگفت هم مامانم به...  نداشتم رفتنو مدرسه حوصله صبحش از کال نرفتم مدرسه که اول بار -

 ! بری بايد گفت کرد دعوام مامانم ولي ها

 من زا زودتر هام سرويسي هم ی بقیه حالیم بي خاطر به شدم پیاده وقتي ولي رفتم سرويس با

 .... رفت و افتاد راه امون راننده ديدم منم مدرسه داخل رفتن

 همین برای ندارم اشو حوصله ديدم کردم فکر هرچي ولي...  برم که انداختم زير و سرم

 نمک بازی تا پارک برم کم يه منم بگن خانوممون به تا نفهمیدن راننده و ها بچه که حاال گفتم

..... 

 .... پارک داخل رفتم و کردم نگاه طرف اون و طرف اين به هي يواشکي
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 که وقته خیلي انگار ديدم دفعه يه.....  کردم بازی سورسوره کم يه کردم بازی تاب کم يه

 منم بودی کجا تاحاال بگه کنه دعوام مديرمون ترسیدم ولي مدرسه برگردم خواستم... اينجام

 ! نفهمن شايد گفتم شدم اونروز بیخیال

 ! نبودن کالسمون تو سرويسمون های بچه اخه

 ردمبرمیگ مدرسه شدن تعطیل موقع بعد میمونم ظهر تا شده اينجوری که حاال کردم فکر خودم با

.... 

 حال میگم کرد دعوام مامانم اگه هم نرفتم تو ولي اومدم من میفهمید مدرسه نه اينجوری

 ! بزنه من به نمیاد دلش اصال مامانم اخه....  نداشتم

 ! میکنه دعوام فقط

 ! نداره کردنم دعوا جرات که بابام جلو تازه

 ... دارم دوست خیلي گل من اخه....  بچینم گل تا پارک باغچه سمت رفتم گذشت که کم يه

 ! قررررمز گل مخصوصا

 ومدا جلو دستي يه کشیدم عقب و دستم تا موقع همون دستم تو رفت خار يه که میچیدم داشتم

 ! من به داد و گل لبخند با ديدم که بود من مال اون که بگم بهش خواستم....  چید گل و

 گفت و بست چشماشو خوشحالي با موقع همون

 ! کردم ذوق امید کار ازين چقدر نمیدونین وای -

 گفت سوالي لحن با مشاور حرفش اين با

 !؟ امید -

 !؟ کیه امید

 ! زد بهش مامانم که همون!  ديگه شوهرمه -

 .... کرد نگاه من به اخم و شده جمع لبهای با لحظه همین تو
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 .... پايین بندازه و سرش شد مجبور که شدم خیره بهش و نشست پیشونیم رو اخم منم

 .... دوختیم بهش نگاهمونو ترنج منو مشاور صدای با

 !؟ شد چي بعدش خب -

 ... کردم تشکر ازش و گرفتم گلو هیچي -

 ! مائه ی مدرسه روبروی که ای مدرسه چهارم سال و امیده اسمش گفت خوشگلي لبخند با اونم

 ! ام مدرسه کدوم مال بود فهمیده لباسهام از

 و دردنکنه دستت گفتم بهش همین برای بخوره زنگمون ترسیدم و بود ظهر نزديک ديگه

 ! مدرسه سمت دوئیدم

 هگفت و اسمم و بودم داده دست باهاش ها فیلم مثل منم اخه زد صدام که میشدم دور ازش داشتم

 ! باشخصیت خانوم يه مثل....  بودم

 ! ممیخر بستني برات بعد ی دفعه اينجا بیا همیشه گفت و خنديد که کردم نگاهش برگشتم

 ! میدونه خدا که کردم ذوق اونقدر

 و بودم بینشون منم بیرون دوئیدن ها بچه خورد که زنگ وايستادم امون مدرسه جلو رفتم

 ! اومدم تازه نفهمید کسي

 ! خونه رفتم شدمو سوار اومد که سرويسم

 ! کنه دعوا منو مامانم و باشه گفته مامانم به مديرمون میترسیدم شب تا

 ! حساسه خیلي ام مدرسه رو مامان اخه

 ! نرم نمیذارت روزم يه حتي بری بايد میگه زور به همیشه

 ! نفهمیده مامانم که شدم خوشحال خیلي شدم بیدار وقتي فرداش

 ! نرم امروزم ترسیدم ولي

 ! نکرد دعوام اصال مهربونه اينقدر اونم بودم مريض گفتم خانوممونم به و رفتم
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 ! داده که بود بستني قول و  امید به حواسم تاشب ولي گذشت اونروز

 که بود اين خاطر به نبودا بستنیش خاطر به بخورم بستني باهاش برمو میخواست دلم خیلي

 ... بودم کرده پیدا پسر دوست يه منم

 ! میبینم که کاتونهايي و فیلمها ی همه مثل

 ! باشم دوست باهاش هم میشم بزرگ وقتي تا بشمو دوست بیشتر باهاش میخواست دلم

 ! بود مهربون خیلي خیلي اخه

 برم میخواست دلم همش اما.... نزدم حرفي کسي به و مدرسه رفتم منم بود گذشته دوروز

 .... پارک

 از اينقدر.....  اومد هم امید کردم بازی که کم يه....  رفتم شدمو مدرسه بخیال روزم اون

 ... خانم خوشگل گفت بهم کردو بغلم....  شد خوشحال ديدنم

 خیلي...  خريد بستني برام بعدشم و کرديم بازی تاب کم يه....  کردم ذوق عالمه يه منم

 ! ببینمش برم هم فرداش شد قرار...  گذشت خوش

 یمباش راحت تا خونه بريم گفت بهم فرداش پس ولي...  رفتم هم فرداش پس...  رفتم هم فرداش

 کنیم بازی باهم راحت خیال با و

 مهربون باهام پارک مثل اونجاهم....  رفتم باهاش ببینم اشونو خونه میخواست دلم که منم

 ..... میاورد خوراکي برام همش و بود

 زا اونم....  بمونم پیشش همیشه داشتم دوست.....  برم پیشش از نمیخواست دلم اصال ديگه

 ازدواج باهام کنم گوش حرفش هب و باشم خوبي دختر اگه گفت بهم...  بود اومده خوشش من

 ! میکنه

 ! نمیده تو به منو بابام خواستگاريم بیايي گفتم بهش....  بود فهمیده دلمو حرف انگار

 ؟ چرا گفت
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 ! نده شوهرم و داره نگه خودش برای منو میخواد گفته بابام گفتم

 فرار اهمب فیلمها مثل گفتم کردم نگاش تعجب با منم....  میکنیم ازدواج يواشکي پس گفت اونم

 !؟ کنیم

 میايي مدرسه جای به تو و میکنیم ازدواج يواشکي فعال خانم خوشگل نه گفت خنديد امیدم

 ... دخترتم عاشق من میگم بابات به میام شدی بزرگ که بعد من پیش اينجا

 ! اش خونه برم فردا دادم قول....  کردم ذوق خیلي اونروز

 میکرد اررفت من با میکرد رفتار مامانم با بابام که همونجوری...  نمیکرد رفتار ها بچه مثل من با امید

.... 

 ؟ قبوله خانوم عروس گفت بعدم و زد حرفهايي يه اونجا اشونو خونه برد منو رفتم که فرداش

 ! بله گفته خنديدم منم

 ! دربیار رو مانتوت محرمیم زنمیو که حاال گفت امید بعدش

 ! کنه فرق برام يا بشم محرم بخوام که بودم نرسیده تکلیف به اصال که منم

 .... نداشتم رو مقنعه مانتو ی حوصله بود خدامم از تازه

 منم ولي کشیدم خجالت کم يه....  کرد ماچم محکم و کرد بغل منو اوردم در که مانتومو

 ..... کرد نزديک بهم و سرش و لبم به دوخت و نگاهش امید دفعه يه.....  کردم بوسش

 ها میکنن اينجوری دارن دوست رو همديگر وقتي شوهرا و زن بودم ديده فیلمها تو قبال من

 ! میشه چي بعدش نمیدونستم ولي

 دشبع بفهمم داشتم دوست خیلي....  میکرد عوض کانالو مامان میرسید که اينجاش به همیشه

 ! میشه چي

 ! فهمیدم امید با هم اونو

 .... داشت دوستم و بود مهربون خیلي امید اخه.....  گذشت خوش بهم خیلي اونروز
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 .... رفتم باز فرداهاشم فردای و فردا و فردا

 .... بخوابیم اتاق تو بريم بیا گفت بهم امید روز يه....  نفهمید هم مامانم رفتم يواشکي بازم

 ! نمیاد خوابم منکه گفتم بعد و کردم نگاهش اول

 ! واقعي شوهر زنو يه مثل!  داره فرق اين!  نه خوابها ازون گفت و خنديد اونم

 گفت مشاور به رو ترس با و کرد من به نگاهي رسید که حرفش اينجای به

 ؟ بگم چیزی يه -

 ! عزيزم بگو -

 ! کنه دعوام مامانم میترسم آخه -

 ! ؟ مامان نه مگه نکنه دعوات میده قول مامانت جان ترنج نه -

 حرفهاشو ی بقیه تا کرد پیدا جرات هم ترنج....  دادم تکون تايید عالمت به و سرم زور به

 ! بزنه

 مامان صدای که بشم بلند خواستم....  پريدم خواب از دفعه يه!  بودا شب البته بار يه من -

 ... شنیدم بابامو

 ! نهمیک داداش داداش خیلي ترنج باشیم هم ديگه ی بچه يه فکر به بايد گفت بابام به مامانم

 .. اشمب داشته تو شکل ديگه خوشگل يه میخواد دلم خیلي منکه گفت مامانم به و خنديد بابامم

 شو حامله میگفتم مامانم به همش....  میخواست داداش دلم خیلي من اخه کردم ذوق اونقدر

 نمیداد گوش ولي

 .... بپرسم ازمامانم صبح تا خوابیدم نشدمو بلند جام از ذوقم از شب اون

 بشن ارد بچه میخوان میدونم و شنیدم حرفهاشونو گفتم مامانم به وقتي شدم بیدار که صبح ولي

 !؟ کردی گوش ما حرفهای به يواشکي چي برای گفت و کرد دعوا منو مامان.... 

 ..... دارم دوست داداش خیلي منکه داره عیبي چه مگه گفتم
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 ديگه کردی گوش ما حرف به يواشکي و  شدی بیدار تو بفهمه بابات اگه گفت مامان ولي

 ! نداره دوستت

 ..... میکنیم جدا اتاقتو بشي بیدار شب نصفه ديگه بار يه اگه گفت

 و میفهمیدم نبايد من که بوده چي مگه میکردم فکر همش اما نزدم حرف ديگه ترسیدمو منم

 ! گفته اينجوری مامانم

 ..... شدم بیدار و نبود خودم دست اما نشم بیدار بخوابمو خواست دلم خیلي شب

 و مامانم گردن داره و مامانمو به چسبیده کامال بابام ديدم کردمو بلند و سرم کم يه يواشکي

 ! میگیره گاز

 ی خنده صدای کنم مامانم کمک پاشم خواستم تا ولي بخوره مامانو میخواد کردم فکر ترسیدم

 ! نگیر گازم انقدر گفت که اومد مامانم

 ..... کردم نگاه ديگم کم يه و بخوابم نتونستم اما......  میکنن شوخي فهمیدم تازه

 ! چیه منظورش فهمیدم شوهر زنو مثل گفت بهم امید هم وقتي

 !! نگیری گاز بابام مثل که شرطي به گفتم

 ! چشم به گفت و خنديد امیدم

 ! شده کثیف لباسم ديدم بشم بلند خواستم منم و شد بلند کنارم از ازينکه بعد

 ! شدنه خانوم ی نشونه اين گفت و خنديد اون ولي پرسیدم امید از و ترسیدم

 ؟؟ ساکتي امروز چرا پرسید مامانم....  بودم فکر تو بعدازظهر تا خونه رفتم وقتي

 !؟ میشه خوني لباسش بشه خانوم هردختری راسته مامان گفتم

 گفت و کرد دعوام مامانم شد تموم سوالم تا ولي

 !؟ شدی پررو اينقدر چرا تو ؟ داده يادت کي حرفهارو اين -

 ! ها ادب بي!  ببینیش نمیذارم ديگه داده يادت حرفهارو اين کي بفهمم اگه
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 ..... دوخت الودم اشک نگاه به و نگاهش و کرد بغض رسید که حرفش اينجای به

 ! بودم شده الل منکه....  گذشت سکوت تو کمي مدت

 ! بود کرده گیر نگفتن و گفتن بین انگار....  نمیگرفت ازم نگاه اما ترنج

 ! شکست و سکوت مشاور

 !؟ جان ترنج چیشد بعدش خب -

 .... کرد باز لب مشاور به نگاه با و گرفت من از نگاه

 هم کم يه!  میشد کثیف لباسم بودم اونجا هروقت هم ديگه ی دفعه چند تا بعدش....  بعدش -

 ! نشم اذيت که داره هوامو میگفت امید ولي!  میومد دردم

 نمیاد خوشم گفتم بهش بار چند!  نیستن زنهاشون مواظب اون مثل ديگه مردهای میگفت

 چیو همه ديگه!  میشه چي کي نبودم کنجکاو ديگه اخه!  کنیم بازی باهم فقط!  ازينکار

 ! نداشتم اشو حوصله....  میدونستم

 اي زنش عاشق يعني نباشه اينجوری هرکس میگفت!  عشقه ی نشونه اين میگفت امید اما

 ! نیست شوهرش

 ! ببینمت نمیخوام ديگه نیستي اگه! ؟ نیستي عاشقم تو نکنه میگفت

 ! عاشقتم!  چرا میگفتم میترسیدمو منم

 کرده مامان که کاری با االن!  بشه ناراحت ازم نمیخواد دلم!  دارم دوست امیدو خیلي اخه

 ! باشه قهر باهام کنم فکر

 کرده عادت يعني....  میکردم عادت داشتم!  خوني نه!  بود دردی نه ديگه بعدش های دفعه

 ! بودم

 ! امید خونه برم میخواست دلم اش همه

 ! نکنین اذيتش تروخدا! .....  دارم دوسش منم!  داره دوس منو!  شوهرمه اون
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 گفت ترنج به لبخند با و انداخت من به نگاهي مشاور

 !؟ نبودن خونه باباش مامان اونجا میرفتي هرروز تو!  ببینم!  نترس عزيزم باشه -

 خیلي هم اش مدرسه!  بود تنها خونه تو اون!  دو ساعت تا سرکار میرفتن هردوشون نه -

 ! نمیرفت من خاطر به وقتها

 ! میخونه درس ما ی مدرسه روبروی ی مدرسه همون

 میاد االن مامانتم بابايي پیش برو ديگه شما عزيزم باشه -

 ! میترسم بابام از من -

 هیچکس وگرنه دستت از بوده ناراحت اونروز بابا!  جان ترنج!  ببرتت منشیم بگم صبرکن -

 ! نداره دوست اون قد تورو

 داره دوست بیشتر همه از منو امید!  دارن دوست خیلي و همديگر فقط مامان و بابا!  نخیر -

! 

 ! باشه!  عزيزم باشه -

 ! کنه همراهي ترنجو خواست منشیش از تلفن با

 گفت من به رو ترنج رفتن از بعد

 ؟! شماست گردن ها تقصیر از خیلي دارين قبول ولي کنم متهمتون نمیخوام -

 ! میرسم ام بچه به بیشتر ديگه مادرهای از باورکنین! ؟ کردم چیکار من مگه -

 ! اشتباهه بزرگترين دخترتون و شما اتاق بودن مشترک!  نیست کافي اين ولي دارم قبول -

 از اتاقشونو اجبار با سالگي سه دو از که ها خیلي مثل کرد جدا رو بچه زور به بايد نمیگم

 ! میاد بار لجباز بچه و میکنن جدا اشون بچه

 ای يکدفعه و کرده عادت بودن مادر و پدر کنار به مدت ی همه چون نیست درست اونم

 ! محض اشتباه سن اين تا کنارتون بودنش اما!  شد جدا نمیشه
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 ! نیست اتون بچه سن مناسب که فیلمهايي ديدن اونم از بعد

 ! میکنیم عوض کانالو باشه ای صحنه هرجا ما -

 تو حاال از نبايد!  ماجرا مابقي ديدن برای بود شده تر حريص اون!  که ديدی!  بدتره -

 ! ببنده نقش دنیا کثیف تصاوير کوچیکش مغز

 شده دچارش فکری نظر از که زودرسي بلوغ خاطر به هم کنجکاوی خاطر به هم شما دختر

 ! بوده مند عالقه رابطه ايجاد برای ساله شونزده دختر يه مثل

 و شما اما!  کرده سو ی استفاده ترنج از چون!  مجرمه و نیست مقصر امید وسط اين

 و فیلمها از خیلي ديدن و خونه تو بند و قید بي و ازاد روابط داشتن خاطر به شوهرتون

 ! مقصرين ترنج جلوی حرفها از خیلي گفتن

 ! برداشت سرم از دست کردن توبیخ و زدن حرف ساعت يک از بعد

 ! ست فاجعه خودمونه گردن به تقصیرها از نیمي اينکه!  میمردم داشتم

 ! نديم تغییر ترنج با رفتارمونو اينکه...  زد حرف شوهرم با هم کمي

 وسيکاب يه شده تموم و بوده زندگیمون تو کابوس يه اتفاق اين انگار کنیم رفتار طوری اينکه

 ! نیست ازش اثری ديگه خواب از بیداری از بعد که

 ! کرديم اصالح زندگیمونو روش بعد به اونروز از

 کودک برنامه با!  میبردمش مشاور پیش روز يه ای هفته...  کرديم جدا ترنجو اتاق

 ! بوده هم نامي امید میره يادش که میخوندم شعر براش تاشب انقدر میکردمو مشغولش

 بود نفر ده هرکالس های بچه تعداد که تر خلوت جای يه به کردمو عوض هم اش مدرسه

 ! الزمه بیشتر نظارت ترنج شیطوني به دختری برای!  بردم

 ! میده خبر تازه غیبت ماه يه از بعد که جايي نه

 ! امید اما و
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 سودجو پسر

 ! کرد استفاده من حماقت و دخترم سادگي از که فرصت و

 ! شکايت و دادگاه مدتهای از بعد

 ! رضايت برای مادرش پدر اشک گرفتن نديد مدتها از بعد

 ! داد رو نهايي حکم دادگاه باالخره

 ! کامله مرد يه مثل مجازاتش پس میشه محسوب بالغ و بوده ساله هجده امید

 فرستاد تربیتي مراکز يا زندان به دخترم اغفال خاطر به داشت سن سال هجده از کمتر اگه

 حکمش من ی ساله هشت نابالغ دختر اغفال علت به....  سنش و وضعیت اين با اما میشد

 ! بود اعدام....  نهايي رای و بوده تجاوز حکم مثل

 ! نبینم مادرشو ی گريه تا بشم سنگ بود الزم

 گناهش و رسوند قتل به دخترمو روح اون ولي!  میکردم گذشت شايد بود ام بچه قاتل اگر

 ! بخششه قابل غیر

 !هستم دخترم مواظب چشمي چهار!  شده دير که هرچند بعد به اين از من و شد اعدام امید

 ! چهارم فصل

 .... يا برادر

  

 ! شدم بزرگ پايین سطح معمولي ی خانواده يه تو...  سالمه هفده

 ! معمولي از کمتر شايدم

 ساله پنج و بیست برادر يه و داره خونه مامانم شرکته يه ابدارچي بابام

 ! بیکاره و شده تموم سربازيش تازه که دارم

 ! نقلیه و کوچیک امون خونه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | مرد نام به هايى گرگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

118 

 

 داداشم و من مال اتاق يه باباو.  مامان مال اتاق يه...  خواب اتاق دوتا با اشپزخونه و حال يه

! 

 ! نم مال پائینش ی طبقه و خسروئه مال باال ی طبقه که اتاقمونه تو که طبقه دو فلزی تخت يه

 خوبي جاهای به و کنم پیشرفت درس ی واسطه به میخواد دلم.....  دبیرستانم سوم کالس

 ! برسم

 هک ازين بعد شد ماشین تعمیرکار يه شاگرد رفت هم بعد!  نخوند بیشتر ديپلم تا که خسرو

 ! شد بیکار هم کارش از سربازی بره شد مجبور

 ! حرفه کم و ساکت کال

 دوستام بقیه مثل چرامنم و اينه ما وضع چرا که مامانم جون به میزنه غز بزنه حرف اگرم

 !اووووووو.....  میخوامو زن و بازکنین برام نمیتونین مغازه يه ندارمو ماشین

 ! ديگه ايراد هزار

 ! دادن بهشون باباهاشون میگیرن خودشون زانوی به دست که بقیه نمیدونم من

 و خريده رو خونه اين که همین من ی بیچاره بابای!  کن جمع خودت کن کار برو خب

 ! باال میندازه کالهشم نیست نشین اجاره

 ! برو بفرما داری کار جوهر تو

 ! میخواد زنم داده گیر وقته چند بود کم بیکاريش حاال

 ! من دل ور بیاد بگیره زن!  نمیره گوشش تو هم حرف

 ! ابافت ی پنجه مثل میگیره دختر يه براش که میره اش صدقه قربون مدام هم پسردوستم مامان

 ساعدم وضعیتشون تا بمونن عقد چندسال فوقش کن عقدش و کن نشون براش يکیو برو میگم

 ! بشه

 ! میدونن بد طوالنیو عقد! ؟ میره خرجشون به مگه ولي
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 ! جاشو نه و دارن پولشو نه حاال و بیارن عروسشونو ماه سرشش بايد

 میگه خنده با خسرو گاهي

 بايد که نمیگیری ماتم!  میکني شوهر بخواهي هروقت دختريو الاقل!  زيتون حالت به خوش -

 ! بدی خرجشو

 نکن حسودی پس ؟ نمیخواد جهاز دختر مگه هم بعدش! ؟ برم بخوام که چشه بابام خونه -

 ! هستم حاالها حاال منم

 ! نخواد هم جهاز که بشي پولدار يه زن میتوني هرحال به -

 ! میگیره پولدار میره پولدار -

 های چشم اين!  خوشگلي خیلي تو آخه!  میکنه فرق تو مورد در ولي دارم قبول حرفتو اين -

 ! هرمرديه آرزوی!  بیستت اندام....  سفیدت و صاف پوست و خمار ابي

 ! درس فقط بخونم درس میخوام من!  میکنه باز برام هم ای نوشابه چه!  بروبابا -

 کوچیکو خونمون اخه!  بگیرم دوش يه برم بهتره هست فرصت تا....  تنهام خونه امروز

 وام حوله فقط!  داخلش ببرم خودم با لباسهامو نمیتونم و نداره رختکن!  کوچیکتره حماممون

 و بابام وقتي اوقات بیشتر همین برا....  میپوشیم اتاقم تو و لباسهام و حمام در  جلو میذارم

 ... میرم نیستن خونه خسرو

 .... برم حسابي حمام يه دارم فرصت....  نیست خونه کس هیچ امروز

 حلقه حلقه موهام و لخت هام سرشونه....  پیچیدم دورم امو حوله و بیرون اومد حمام از

 ! ام شونه رو بود شده

 .... وارفتم اتاق در بازکردن با اما...  رفتم اتاقم به حوله حموم با

 ! خورد جا من ديدن با اونم!  بود اتاق تو خسرو

 برسه چه....  نمیپوشم هم لختي لباس جلوش وقت هیچ من ولي برادريم و خواهر ما که درسته
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 ! وضع اين به

 ! بدنم به بود شده خیره خسرو....  پیچیدم خودم به بیشتر رو حوله

 و شدم معذب....  میکرد خودنمايي و میزد برق بیشتر حمام از بعد سفیدم و صاف پوست

 .... نداشت رفتن قصد انگار اما....  بره تا دوختم زمین به و نگاهم

 ! بیرون بری...  میشه...  خسرو -

 .... کرد نگاهم مات

 !؟ چي -

 ! لطفا بیرون برو اتاق از -

 ! باشه!  آهان -

 ... بستم اتاقو در سريع منم....  رفت بیرون و گذشت مکث با کنارم از

 ! بره خواستم خسرو از همین برا!  بود بدتر برم بیرون نمیتونستم لباس بي و وضع اين با

 ! میرفتم نمیکردمو معطل ام دقیقه يه وگرنه

 موهامو خوب تا رفتم اتاقم به دوباره کردمو دم چايي...  رفتم بیرون پوشیدمو لباس زود

 ! پرپشته و بلند موهام آخه....  کشید طول ساعتي نیم....  کنم خشک

 اب بود نشسته تلويزيون جلو خسرو...  رفتم بیرون اتاق از شدنشون خشک از اطمینان از بعد

 ... نشست روم اش خیره نگاه ديدنم

 ! نباشه تنم لباس که انگار...  داد دست بهم بدی حس نگاهش ازين چرا نمیدونم

 ! حساسم زيادی من شايدم نمیدونم

 .... میشدم سرخ احتیاطیم بي ازين زده خجالت میکردمو حس رو خیراش های نگاه شب تا

 ... بخوابم نتونستم کردم هرکاری ولي....  زدم خواب به و خودم رفتمو اتاقم به زودتر شب

 از بعد و شنیدم رو خسرو های قدم صدای تا شدم خیره مطلق سیاهي به پتو زير انقدر
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 ! رفتم خواب به خوابیدنش از اطمینان

 ! دورن ازما و همدانه اشون خونه....  شده مريض مدتیه عموم

 امتحان تا سه هفته اين من ولي....  همدان بريم تا میگیره مرخصي رئیسشون از گفت بابا

 .... داشتم

 ! گرفته مرخصي روز سه برای گفت و اومد خوشحالي با بابا امروز

 ! همدان برن بابا و مامان و خون بمونیم خسرو منو شد قرار

 ... برگردن و برن اتوبوس با شد قرار...  کرديم جمع وسايلشونو و کردم مامان کمک تاشب

 کردمو ردشون قرآن و آب زير از....  شديم بیدار صبحو هفت خوابیديمو شب يازده ساعت

 ! شدن راهي نمونه گرسنه و نشه دير خسرو ناهار و شام که الزم سفارشات از بعد

 ! داشتن تشريف خواب که هم خان خسرو

 ! مدرسه رفتم و کردم کارهامو منم

 ... بود پخته غذا ظهرمون امرزو برای ديشب مامان خوشبختانه!  خونه برگشتم ظهر

 ! شدم خسرو اومدن منتظر کردمو عوض و لباسهام

 پختم شام و کردم گرم و  سرخودم شب تا....  خورديم غذا باهم و اومد بعد ساعت يک خسرو

 ! بود بیرون شب ده تا که هم خسرو...  خوندم درس و

 .... خورديم شام باهم انداختمو سفره اومد وقتي

 .... خوابیديم خودمون سرجای هرکدوم هم بعدش

 ! نمیاد و دعوته جايي شام برای گفت خسرو ناهار از بعد دوم روز

 !؟ برمیگردی کي ؟ میری کجا -

 ! بخور توشامتو...  میام ديروقت...  دعوتیم مهموني ها بچه با -

 ! میترسم من!  ديرنکني خیلي -
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 ! میام زودتر نترس -

 رشک....  پرسیدم حالشونو زدمو اينا مامان به زنگم يه کردم گرم درس با سرمو قبل شب مثل

 ! بود شده بهتر عمو خدا

 ... خوردم کردمو گرم همونو....  بود مونده ظهر غذای از کمي يه

 ! بود نیومده خسرو هنوز ولي بود ده ساعت

 ! بخوابم تا اتاقم تو رفتم شدمو ترس بیخیال

 ! ببره خوابم تا شدم پهلو به پهلو ساعت يه ولي

 ! پريدم خواب از صورتم روی دستي حرکت با که بودم خواب گیج

 ..... کشیدم راحتي نفس خسرو ديدن با که بکشم جیغ خواستم ترسیدم خیلي

 ! اومدی دير چقدر!  ترسونديم -

 ! خانوم خوشگل....  يد.... ش...  ک...  طول -

 ..... کشیدم عقب و خودم کمي جاخوردمو بدبوش دهن و کشدار لحن از

 بود کرده روشن اتاقو کوب ديوار خواب چراغ....  کرد نگاه صورتم اجزای به لبخند با

 .... ببینم سرخشو های چشم میتونستم و

 ... گفتم بهش ترس با و نشستم صاف...  پريد سرم از کال خواب

 !؟ چیه بد بوی اين ؟ شده چت! ؟ خسرو بودی رفته کجا -

 .... گذشت خوش کلي خالي جات....  مهموني رفتیم دوستام با ؟ میکني سوال چقدر!  اه -

 ! نمیرسیدنا تو خوشگلي به البته!  میديدی بوديو بايد بود اونجا نازی دخترهای چه اومممم

 .. رفتن دوستام با چندتاشون...  بود باال نرخشون يا بودن جفت يا ها کثافت!  بودن توپ ولي

 ! خونه برگشتم خالي دست ندارم بساط در اه که مني ولي

 ..... بیارم اب لیوان يه برات برم بذار ندارن تورو لیاقت دخترها جور اون -
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 .... بشم بلند نذاشت و گرفت دستمو مچ

 ! میخوام تورو!  نمیخوام آب بشین -

 گرفته دلش بود معلوم...  بشه خالي تا بزنه حرف باهام میخواد کردم فکر ولي.... کردم تعجب

..... 

 میگفتن و میکردن ناز برام و طرفمو میومدن اول!  ندارن منو لیاقت اونها میگي راست -

 ندارم بساط در اه میفهمیدن که بعد....  عشوه جور هزار و چشمهايي چه و خوشگلیو چه

 ! داری منو لیاقت تو فقط!  است عشق خودتو!  اشون همه بیخیال! .....  میکردن دکم

 کرده بد و حالش اينقدر که خورده چي نیست معلوم.....  بود مست مست.....  ترسیدم خیلي

 ! نزده چیزها اين به لب حاال تا اخه!  تجربه بي اونم! 

 .... بکشم بیرون دستمو مچ کردم سعي

 ! کرد رها دستمو ديد تقالمو وقتي

 لباسشو های دکمه داره ديدم که بیرون برم اتاق از بشم بلند خواستم کشیدمو راحتي نفس

 ! میکنه باز

 ! ايستادم سرجام سیخ

 گرفت و هام شونه...  ايستاد و داد نشون واکنش سريع اونم حرکتم اين با

 !کجا؟ -

 ... بخورم آب....  میرم....  م -

 ! بشین! ؟ خوردنت آب يا ترم واجب من!  نکرده الزم -

 !؟ دکتر بريم میخوای!  نیست خوب حالت امشب تو -

 .... زد لبخند جواب بجای

 .... ترسیدم بیشتر میداد بدی هشدار بهم داشت که خمارش نگاه از
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 ... کشیدم عقب خودمو

 ! بخواب جا همین تو!  میخوابم اينا مامان اتاق میرم امشب من -

 !؟ بری میخوای چرا حاال!؟ میبره خوابت خودت سرجای فقط نمیگفتي هرشب تو خود مگ -

 ! بخواب تو میخونم درس اونجا میرم!  پريد ازسرم خواب اصال -

 ... نکشم جیغ که گرفت دهنمو اش ديگه دست با و گرفت بازومو دستش يه با برم خواستم تا

 جیغ تا کنم باز دهنمو کمي خواستم هربار.... بشم خالص دستش از نتونستم کردم هرکار

 ! اورد فشار دهنم رو بیشتر دستش با بکشم

 .... تخت رو کرد پرتم

 .... میکرد بدتر کنه ولم تا میدادم تکون و خودم بیشتر چي هر

 ! بود افتاده شماره به نفسم

 ! میديدم بیداری به داشتم بديو کابوس و بود بسته دهنم

 حريص خودش!  نکنه اذيتم و نشه رد ازکنارم پسری بود مواظب همیشه که کسي! بردارم

 ! بود شده تنم

 .... زد قهقهه اون زارزدمو

 .... بست هام اشک روی به چشم ريختمو اشک

 ! شد کر.....  کردمو التماس

 ! شد ازاد درد از.....  کشیدمو درد

 از نفس يه....  ازاد و عمیق نفس يه....  کشید نفس اون....  شدمو خفه

 ..... خواسته به رسیدن از....  خوش دل از....  شادی سر

 رو به و شد شرمم.....  شدم جمع خودم تو.....  خفه هقي هق با...  من و

 شده ازاد قفس از زنداني يه مثل هوا شدن روشن با.....  زدم چنگ تختي
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 کیسه با....  زدم چنگ خودمو دوش زير....  کردم پرواز حمام سمت به.... 

 پوست جون به افتادم....  ازش بودم فراری  همیشه که رنگ ابي ی

 دوش زير تنم تمام....  نمونده تنم رو پوست میکردم احساس....  سفیدم

 .... بود شده سرخ..  آبي ی کیسه اون هجوم اثر در و داغ آب

 !بهتر چه.....  میکردم خفگي احساس داشتم.....  افتاد شماره به نفسم

 ! برادر....  برادرم با خوابیدن ننگ از.....  میشم خالص ننگ ازين بمیرم

 به پاهام....  ارادی غیر! .....  تمومه کارم میکردم فکر که ای لحظه اما

 ..... کشیدم نفس رو هوا... کردم باز در....  و اومد در حرکت به در سمت

 ! شدن تازه هام ريه

 بار اين و برداردم عقب به قدمي خواستم....  برگشت دوباره زندگي و

 .... نکنن باز رو بسته در و نکنن نافرماني تا ببندم اب شیر به هامو دست

 ..... نتونستم ولي

 ..... کردم خشک و تنم و برداشتمو امو حوله

 اش جرقه شايد....  ديد حوله اين به منو خسرو که افتادم اونروزی ياد

 ! شد زده روز همون

 ! نبود ها ناموسي بي اين اهل....  خسرو وگرنه

 ..... پوشیدم برداشتمو در جلوی از هامو لباس

 ... زدم زار...  دل ته از کردمو پرت تختشون رو خودمو رفتمو مامانم اتاق به

 ! ها مرده مادر مثل

 .. من...  و! ....  باخته زندگیشو تموم که کسي مثل...  يتیم طفل يه مثل

 ..... دخترانگیمو....  هستیمو....  شرافتمو...  زندگیمو ی همه...  باختم
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 ! برادر اسم کش يدک به.....  باختم برادرم به

 ..... شد بلند در صدای که گذشت کمي

 باز درو اين ها ماه شايد...  راحت من خیال و بود قفل در...  ندادم محل

 ! باشه اتاق همین من ابدی منزل شايد.....  نکنم

 ! زيتون -

- ..... 

 ! کن باز درو زيتون -

- ...... 

 چه ديشب من زيتون! ....  ای زنده بفهمم بذار.....  بده جوابمو توروخدا -

 باتو ديشب ناموس بي منه.....  کردم غلطي چه! ..... ؟ خوردم گهي

 ! ... ای زنده بفهمم بذار حداقل! ؟ نمیکني گريه ديگه چرا! ؟ کردم چیکار

 .... زيتون

 .. میشکست رو خونه سکوت اش هق هق....  شد بلند اش گريه صدای

 بود آني جنون يک از....  ديشب اتفاق ی همه يعني...  شدم الل....  من و

 خنجر کاش! ...  روحمو نه....  میکرد روح قبض جسممو جنون اين کاش! ؟

 ! ....  روحم تو نه....  میرفت جسمم تو شیطان جنون

 اومد ديگه بار چند خسرو.....  نیومدم بیرون مامانم اتاق از ظهر از بعد تا

 .... شد بیخیال ندادم جوابشو وقتي ولي زد صدام

 آب يه برم بايد.....  گرفته درد دلم....  میکنم ضعف احساس بده حالم

 !؟ بیرون برم چطور....  خسرو وجود با ولي بخورم چیزی قندی

 از....  نیاوردم طاقت اون از بیشتر اما....  نشستم ام ديگه ساعت يک
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 .... بیرون رفته شايد نمیاد صدايي بیرون

 ! نبود خبری....  کردم بیرون در از و سرم آروم و کردم باز و در

 امه گرسنه...  رفتم آشپزخونه به پاورچین پاورچین و اومدم بیرون اتاق از

 خوردم و کردم درست قند آب لیوان يه .... بخورم غذا نمیخواد دلم ولي

 .... شنیدم سرم پشت از صداشو که خوردم رو جرعه آخرين

 !؟ خواهری خوبي _

 خشک پام و دست انگشتهای و شد منبض تنم.....  لرزيدم....  ترسیدم

 ..... شدن

 تو بدجنس ديو اون از ديگه بود اروم قیافش....  کردم نگاهش برگشتم

 ديشب مثل....  میترسم ازش هنوزم....  من اما....  نبود خبری چشمهاش

! 

 .... رفتم عقب قدمي زور به

 ... گرفت جلوم تسلیم حالت به و دستهاشو و ترسید

 منو کنم چکار....  کردم غلط....  خوردم گه من...  عزيزکم جان زيتون -

 نبود خوش حالم ديشب....  ديشب....  نبود قصد از کن باور! ؟ ببخشي

 مهموني تو...  ديدم محلي کم پولیم بي خاطر به هم دخترها اون از.... 

 .... خوردم نوعش همه از....  بخش ارام قرصهای و نوشیدني از بود پر

 کي نفهمیدم...  دردمو کنم فراموش تا خوردم....  نیازمو بره يادم تا خوردم

 ... ديدمت اتاق تو وقتي فقط....  خونه اوردنم دوستام کي کردمو مست

 جلوی میخواست انگار....  داد فشار هم رو لباشو و انداخت پايین سرشو

 ! بگیره اشو ادامه گفتن
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 زدن حرف به شروع دوباره.....  کرد جوشیدن به شروع چشمهام از اشک

 .... کرد

 ! خواهرمي...  تو....  تو نفهمیدم....  نفهمیدم.....  نمیخواستم من -

 .... شد بیشتر ام گريه...  شد هاش حرف ی ادامه مانع تلفن زنگ صدای

 ! میشد حس وجودم ی همه تو ترس هم هنوز و میلرزيدم

 کمي سرمو و دادم نشون واکنش سريع....  برداشت سمتم به قدمي

 .... لرزيدم شده خشک بدني با کردمو بلند

 تلفن نمیخوای! ....  که ندارم کاريت....  آروم....  برم قربونت باش آروم -

 ساکت....  ؟ بدم جواب برم من! ....  باشه مامان شايد! ؟ برداری رو

 بخوني درس دوستت ی خونه رفتي اومديو مدرسه از میگم! .... ؟ میموني

 !؟ باشه.... 

 ! افتادم ام مدرسه ياد تازه

 به رفتن خاطر به شدنم بدبخت و بودنمو تنها و موندن دلیل!  وای ای

 حفظ خودمو نه....  رسیدم اون به نه....  االن اما....  بود امتحان ی جلسه

 .... کردم

 با....  رفت بیرون آشپزخونه از ساکتمو ديد خسرو....  رفتم فرو فکر به

 ! شد آزاد ام سینه تو شده حبس نفس رفتنش

 میگرفتم جلوم دستهامو....  شدم زنده و مردم شد نزديکم هربار شب تا

 میزدم داد و

 نیا توروخدا -

 !.... شده سرمون به خاکي چه ببینم دکتر ببرمت بذار....  ندارم کاريت -
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 ! کنم جمع گندمو بلکن ببرمت بذار

 يه خاطر به....  بشنوم صداتو نمیخوام! ....  نزن حرف! ....  شو خفه -

 چرا! ؟ کني درستش میخوای حاال.....  کردی نابود منو خوشیت لحظه

 !.....؟ خونه اومدی چرا ؟ نموندی خودت از بدتر های دوست همون پیش

 ! خواهرت سراغ بیای تا خونه اومدی کردی غلط بود بد حالت که تو

 ! خونه از بیرون میرفت و مینداخت پايین سرشو اونم

 تو آدم که بزرگ ی فتنه اين از....  سیاه دنیای اين از...  بود گرفته دلم

 ! نداره آرامش هم خودش ی خونه

 سرد جنگ....  اينکه از غافل.....  شده تموم جنگ میکنیم فکر سالهاست

 .... شده شروع برامون تر ناپذير جبران و بدتر خیلي.... 

 هم دست تو بلکه...  هیچ که سايه دست تو نامردمي خنجر که جنگي

 ! هست هم ادم خون

 ... برم خودم اتاق به نمیخواست دلم...  نشستم مامانم اتاق ی گوشه

 تر گشاد و تر بلند که  رو مامان های لباس هم پوشیدن لباس برای حتي

 .... پوشیدم رو بود

 ولي....  بکشم و خودم میخواست دلم....  میخورد بهم داشت حالم

 علت کشف برای خودکشي از بعد.....  اون از جدای.....  نداشتم جراتشو

 و......  بوده خودکشیم دلیل اين شدمو عفت بي که ببرن پي شايد مرگم

 ! میره خانوادم آبروی بیشتر اونطوری

 ! میشکنه کمرش....  بابام

 هیچ نکنم ازدواج عمرم آخر تا اگه....  نزنم حرفي و بمونم ساکت اگه اما
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 ! نمیفهمه کس

 !؟ بیام کنار درد اين با چطوری خدايا

 ! بذار مقابلم رو راهي يه خودت

 خونه در شدن بسته از بعد....  خونه اومد خسرو که بود شب های نیمه

 حتما و شد رد مامانم اتاق جلوی از.....  پیچید خونه تو هاش قدم صدای

 مامانم اتاق در جلوی برگشت دوباره بعد...  رفت خودمون اتاق به

 .... کشید پايین درو ی دستگیره آروم

 .... بودم کرده قفل داخل از درو

 .... شد بلند صداش

 ؟ خوابي....  خواهری! ....  زيتون -

- ......... 

 با ولي گوشم تو بزن بیا....  کردم غلط من...  کن بس....  جان زيتون -

 مامان و باشي اينجوری اگه....  بیا بابا جون تورو! ....  نکن اينجوری خودت

 ! ها میکنن سکته هردوشون شده چي بفهمن بابا و

 ... وقت هیچ...  بگم بابام به نمیخوام....  شد بیشتر ترسم حرفش اين با

 يه به رو درد اين بايد....  بدم توضیح مامانم برای و جريان میخواستم ولي

 ! بزرگ درد اين برای بشه مرحم که يکي...  بگم نفر

 !؟ کنه سکته شنیدنش از.....  الل زبونم مامانم اگه اما

 .... کنم فکر نبودشون به نمیتونم حتي! ....  میمیرم اون بدون من

 ! بمیرم خودم درد به بذار! .....  بردار سرم از دست!  خسرو برو -

 ؟ خوبي ببینم کن باز درو!.....   منه تقصیر همش که بمیرم من!  خدانکنه -
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 ! زيتون.... 

 ديشب مثل بازم اگه...  کنم باز درو میترسم حتي....  میترسم

 ! باشه داشته ای نقشه

 .... که گفتم! ....  ندارم کاری تو به منکه! ....  کن باز درو زيتون -

 .... کنیم حلش بذار....  بزنیم حرف باهم بیا! ....  بود بد حالم ديشب

 قلبشون که میدوني....  بفهمن بابا و مامان بذاريم نبايد!  دوتايي

 .. باشم تو مواظب بودن گذاشته منو! ....  نمیارن طاقت! ....  ناراحته

 ..... اينکه نه

 که میکرد التماسم هاش گريه بین.... کردن گريه زار زار کرد شروع و

 بالی دوباره اينکه از میترسیدم....  گزيده مار منِِِِِِِ اما....  کنم باز درو

 ! بیاد سرم به ديشب

 ! میترسم ازت من.....  بیرون برو خونه از من از قبل صبحم! بخواب برو -

 ! بردار سرم از دست برو! ....  میترسم! ... ؟ میفهي.... 

 ندارم بهت کاری! ...  داداشتم من! ..... ؟ حرفیه چه اين -

 زدم داد

 دست و اومدی ها دزد مثل! ؟ آوردی سرم به بالرو اون و داداشمي -

 ! ..... آوردی سرم به خواستي باليي هرکاری دهنمو جلوی گرفتي

 حاال! .... ؟ جانیم نه باشي حامیم بايد بردارمیو نبود يادت موقع اون

 اذيتم دوباره نخوای که معلوم کجا از....  ؟ میکني برداری ادعای اومدی

 ؟ کني

 باز درو....  کردم چیکار نفهمیدم شدمو خر بار يه....  بکنم غلط من -
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  زيتون....  بزنم حرف باهات کن

 جوابشو ديد وقتي ولي....  زد صدام ام ديگه بار چند....  نکردم باز و در

 ... کشیدم آسودگي سر از نفسي من و رفت...  رفت...  نمیدم

 از و کردم باز و در شدم بلند زور به...  میرفت ضعف دلم و بود شده صبح

 .... رفتم آشپزخونه به پاورچین پاورچین....  رفتم بیرون اتاق

 دلم ولي نبود خوب حالم....  رفتم بیرون و خوردم پنیر و نون کم يه

 دلم طرفي از...  ندارم حالشو و حس اما! ...  مدرسه برم میخواد

 ازش....  باشم تنها خسرو با نمیخوام....  بیرون برم خونه از میخواد

 ! میترسم

 هین خسرو ديدن با و کردم بلند سرمو...  سراغم بیاد بازم میترسم

 .... کشیدم بلندی

 !؟ ديدی مار مگه چته -

 ! ديدم گرگ....  بدتر اون از -

 میدم قول....  بود خراب حالم اونشب من! ....  زيتون نکن شروع باز -

 جمع کم يه و میکنم کار بیشتر اصال...  کنم درست کاريمو خراب خودم

 ! کنه درستش تا دکتر میبرمت میکنم

 ... شدم بلند جام از خشم با

 شدی حیا بي انقدر! .... ؟ برادر میذاری خودتو اسم! ....  شو خفه -

 االن.....  نفهمیدی بودی خر شب اون!  میزني حرف چیز همه از که

 !؟ زد نبايد حرفیو هر نمیفهمي چرا

 غلطي هر....  نخواه اصال!  توام فکر به بگو منو....  توهم خوب خیلو -
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 ! بکن میخوای

 سرت رو دنیارو...  نمیگذرم ازت! ....  کردی قي آبرورو خوردی حیارو -

 ! میکنم خراب

 ام ناله و اومد دردم....  داد فشار و گرفت و شونم طرفمو دويید دفعه يه

 .... شد بلند

 شکايت بخوای برنیو حرفي کسي به اگه...  کن فرو گوشت تو خوب -

 ... نمیدن بهم زن منکه....  میارم سرت به بالرو اون هرشب...  کني

 ! زنم میشي تو

 ! کن ولم! .... میگم بابا...  به....  گمشو برو -

 تا...  میکنم جبران....  همینطور مامانم...  میکنه سکته بفهمه بابا -

 ! نزن کسي به حرفي فقط...  میکنم غالمیتو عمر اخر

 .... بده جوابتو خدا! ....  متنفرم ازت...  نمیگذرم ازت -

 ! نگفتي نگي! ...  خودته ضرر به بزني حرف -

 ...کردم نگاه اش زده بیرون و شده سرخ خشم از چشمهای به ترس با

 تکون اطاعت عالمت به و سرم ترسیدمو...  نداره شوخي بود معلوم

 ... رفت بیرون خونه از و کشید عقب دستشو....  دادم

 تو کردم پرت و خودم ديدنشون با...  اومدن بابام و مامان ظهر از بعد

 .... ريختم اشک زار زار و بغلشون

 ... افتاد خنده به مامانم که کردم گريه اونقدر

 سفر رفتیم انگار! ....  میکني گريه چقدر....  مادر شد ريش دلم -

 ! قندهار
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 اما...  کرد نگاهم ترديد و ترس با....  رسید موقع همون هم خسرو

 سر از نفسي شد باز کشیدنش اغوش به برای مامان دستهای وقتي

 .... کشید آسودگي

******************* 

 میگذره نحس شب اون از ماه سه

 تهديد خسرو ماهه سه....  میريزم فرو تو از و شدم داغون ماهه سه

 ! نخوابه من اتاق تو که شده

 و بیرون بری من اتاق از بايد نگم کسي به میخوای اگه گفتم بهش

 ! نشي واردش ام اجازه بدون

 اش صدقه قربون مامانم اول های شب...  خوابید حال وسط و کرد قبول

 اتاق تو که کرد بهونه خسرو ولي!  میخوابي حال تو چرا که میرفت

 .... میگیره دلم

 تهوع حالت همش....  ندارم هیچیو ی حوصله و حال...  ست هفته يه

 .... میخوره پیچ دلم...  میشم بیدار بابدحالي صبح هرروز....  دارم

 اشکم حرفي کوچکترين با و شدم پرخاشگر...  کالفم...  دارم دلشوره

 ! میفته راه

 عقب بازهم ام ماهیانه عادت طرفي از....  شدم افسرده کنم فکر

 ! افتاده

 و بخورم دارو تا دکتر برم بايد يکبار وقت هرچند و دارم تخمدان کیست

 ! بشه مرتب عادتم وضعیت

 کیست طرفي از....  بودم فشار تحت و بوده روم زياد استرس مدت اين
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 ! افتاده عقب که اينه برای حتما....  شده علت بر مزيد هم تخمدان

 ام تهوع حالت و معده درد از کمي تا میخورم نعنا عرق دارم هرروز

 به افتاده درمون بي درد و ست فايده بي انگاه اما! ....  بشه کمتر

 ! جونم

 پرورشیمون دبیر اخر در و خورد بهم بار چند حالم مدرسه تو صبح از امروز

 شدمو حالت اين دچار که زماني مدت و ها حالت تمام....  برد دکتر منو

 گفت دبیرمون منو تعجب کمال در اونم و گفتم دکتر به

 ا دوشیزه بگي داری اصرار اگه حاال!  بارداری درصد نود احتمال به شما -

 .... بشه باورتون تا مینويسم ازمايش برات من

 اومد ازمايشگاه به همراهم بود شده غضبناک چشمهاش که دبیرمون

 التماس و گريه انقدر ولي....  بده خبر خانوادم به داشت اصرار و.... 

 ... بگم مادرم به خوم دادم قول کنه صبر هفته اخر تا که کردم

 بالرو اين و دزديدنم گفتم بهش بهتش کمال در و نداشت فايده انکار

 .... اوردن سرم

 نزديو حرفي حاال تا چرا میگي راست اگه که شد اتیشي دوباره

 ! نکردی شکايت

 جواب اگه ولي....  نديدمش...  بود تاريک...  بود شب...  نديدمش -

 ... شکايت برای تابريم میگم مادرم به باشه مثبت ازمايش

 ! مابری ی مدرسه از که داری وقت هفته اخر تا -

 .... خانوم -

 و اورژانسیه وضعیتت گفتم پذيرش مسئول به...  شنیدی همینکه -
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 ... میده جوابو ديگه ساعت يک تا بشین...  کرده ذکر نسخه تو دکترم

 خسرورو کردمو مشت دستامو کندمو لبمو پوست ساعت يک اون تمام

 تو نمیشه روم ديگه که کرد من با کاری...  کردم لعنت....  کردم نفرين

 .... کنم نگاه کسي صورت

 باعث برادراشون همه....  اورده سرم بالرو اين کي بگم نمیتونم حتي

 ... سرافکندگیمه باعث....  من و افتخارشونن و غرور

 .. سرم رو شد اوار دنیا ی همه...  مثبته جواب...  شد تکمیل بدبختیم

 کمکم بايد اون....  بگم مامان به گرفتم تصمیم...  ريختم اشک خونه تا

 ... شم راحت بچه اين شر از...  تا بگم خسرو خود به شايدم...  کنه

 ... نبود خونه بابام...  رفتم اتاقم تو مستقیم بود سرخ چشمام

 ... ندادم جواب زد صدام هرچي مامان

 زدن حرف برای شم اماده بايد....  بگم چي نمیتونم و ندارم تمرکز فعال

 ... جلوش ايستادم پرخاش با...  اتاقم تو اومد خسرو.... 

 !؟ نذاری من اتاق پاتو ديگه نبود قرار مگه -

 !؟ کردی گريه ؟ افتاده برات اتفاقي ؟ زيتون چته -

 !؟ مهمه غیرت بي توئه برای مگه -

 .... زيتون -

 ... اوردی سرم تو که باليي اون با ؟ بدوني میخوای چیو...  شو خفه -

 از شدی باعث...  ندارم جا خودمم تنهايي تو حتي و مدرسه تو ديگه

 يه خاطر به...  خوشیت لحظه يه خاطر به....  بیوفتم زندگیم و اينده

 ... االن من....  االن من شدی باعث...  لذت از پر اني جنون
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 ندارم اتاق در بودن باز به توجهي...  شده تبديل هق هق به ام گريه

 هیچي به توجه...  ندارم میشه چي باعث گفتنش اينکه به توجهي.... 

 ....  ندارم

 ! بشم تو ی بچه مادر..  االن من -

 ؟ چي -

 ! ام حامله من -

 !؟ چي -

 ... بود بهت از پر صداش که افتاد مامان پريده رنگ صورت به نگاهم

 بلند بود گرفته جا اتاق قاب تو و بود قلبش به دستش که حالي در

 .... شد

 ؟ خسرو میگه چي زيتون -

 ... من -

 رفتي! ....  من از....  بپرسین من از....  نپرسین اتون يدونه يکي از -

 !؟ سپردی غیرتش خوش داداش دست دخترتو خیالت به و عمو ديدن

 دهن تو منو!  تره دله و گرگتره همه از خودش اين نفهمیدين و رفتي

 ... فهمید دبیرمون....  ام حامله من....  مامان...  رفتین گذاشتینو شیر

 مدرسه بری گفتن....  شدم اخراج....  برم نمیتونم هم مدرسه ديگه

 ... مامان....  امون

 و کوبوند در چهارچوب به سرشو مامانم....  زدم زار نشستمو زانو رو

 .... زد داد

 ! میکشن خسرورو بفهمه پلیس اگه...  شديم بدبخت -
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 انگار که شدم خیره مادری به و نشستم صاف بدم حال ی همه با

 .... بود پسرش مادر فقط

 اون....  شدم حامله من....  شدم داغون من...  شدم بدبخت من -

 !؟ پسرتي فکر تو وقت

 میاره طاقت صاحاب بي دل اين مگه ولي...  میدونم...  زيتونم میدونم -

 !؟ ببینه دار باالی امو دردونه عزيز

 ايستادو خسرو جلوی....  شد بلند اوردو فشار زمین به دستش با

 ... زد داد و داد تکونش...  گرفت اشو يقه

 دردم کدوم به من حاال! ...... ؟ اوردی سرمون به که چیه بدبختي اين -

 !؟ زيتون يا تو! ؟ برسم

 مامان انگار ، کارش اين با.. دوخت زمین به نگاهشو.. بده که نداشت جوابى خسرو

 ...سرو صورت تو زدن سیلى هم سر پشت و محکم کرد شروع.. رسید جنون به

 که زد اونقدر.. شد مزين مامان انگشتاى جاى به خسرو صورت تمام که زد اونقدر

 ..گرفت رو خسرو ى يقه... میرفت حال از داشت که زد اونقدر.. شد سرخ دستش

 ...شد خم همراهش خسرو کمر... افتاد زمین به زانو رو... نداشت وزنشو تحمل پاهاش

 ..برادرو مثال اون کنه رها تا چسبیدم دستش به

 ...نالید زدو زار

 ناموست از که موندى! ... مرد؟ میگن هم تو به بگم؟ چى بدم؟ چى باباتو جواب -

 باال شکم يه با.. دختر اين با حاال!... کنى؟ درازى دست بهش خودت يا کنى مواظبت

 دست دخترت به حرومزاده يه بگم بابات به! بگم؟ دردمو کى به کنم؟ چکار اومده

 کرده؟ درازى

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | مرد نام به هايى گرگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

139 

 

 ...من... ام شرمنده.. من... مامان -

 ، کردى نابود دخترمو هم.. هامى بچه قاتل تو... بشنوم صداتو نمیخوام شو خفه -

 ...خداااا اى!... گرفتى ازم پسرمو هم

 ...منو دل اش ناله زدو چنگ زمینو دستش

 از گذشتن يعنى پسرش از گذشتن ، دوستم پسر مادر براى میدونم من فقط

 ...جونش

 ...فهمیدن همه حاال تا حتما.. شد اخراج دخترم بگیرم؟ باال سر چطور مردم تو -

 !میکشه جفتتونو بابات... میکشنت.. میبرنت

 ..گرفت نشونه منو اتهامش انگشت و.. نشست من نگاه تو بارش خون نگاه اينبار

 داداشت جلو گفتم چقدر... نمیوفتاد اتفاق اين بودى پوشیده لباس آدم مثل اگه تو -

 ...بپوشون خودتو.. نداره خوبیت گفتم چقدر.. باش داشته حیا

 !مامان -

 ..نکرد آرومش دلخورم و محکم لحن

 چى دادنت دختر اين خدا اى!.. اته مرده ذلیل خود از میکشم چى هر!.. مان يا -

 نذاشته کاش.. بودم مواظبش عمر يه.. بیوفته بهش بد چشم ترسیدم عمر يه! بود؟

 خیالم بود کرده شوهر.. بودم داده شوهرش پیش چندسال همون و بخونه درس بودم

 !..بشم راحت جفتتون دست از بمیرم الهى.. نمیومد سرم بال اين ديگه.. بود راحت

 !؟ بريزم سرم تو خاکى چه حاال نگفتى؟ بهم زودتر چرا

 يکى.. کرده حرمتى بى ديگه يکى... شد سوز جگر ام ناله... شد بیشتر ام گريه

 من! شم؟ شماتت بايد من! شم توبیخ بايد من... کشته ديگه يکى.. دريده حريم ديگه

 قد چار خونه تو من... زن ناله مادر همین از حتى.. ام همه از تر گاه بى که من!.. ؟
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 پسرشون که نکنم شوخى برادرم با من! نکنه؟ هیزى پسرشون که شم سر به

 !نشه هوايى

 !بشه؟ جونم قاتل داداشم میکرد فکرشو کى... بودم کرده بو دستمو کف من مگه

 بمونم؟ دور صفت گرگ ى جامعه از که میکردم شوهر سالگى چهارده از بايد من

 !داشتم؟ امنیت موقع اون يعمى

 !میشد؟ روحم ضامن کسى

 حتى!.. نیوفته لغزش به مردى تا باشم فدايى بايد مردساالر ى جامعه اين تو من! نه

 ...باشه برادرم خونمو هم مرد اون اگه

 ..دل ته از.. زدم داد

 يکى! بشنوم؟ فحششو بايد من ، کشیده گند به چیو همه ديگه يکى!.. کنین بس -

 شیرو دهن تو گذاشتین دخترتونو.. گذار و گشت و گذرونى خوش پى رفته ديگه

 من روح... میکرد آرومتون بودم کرده شوهر اينکه! میکنین توبیخ منو وقت اون.. رفتین

 چرا... میخواد زن اين ديدين که شما.. مهمه؟ آبروتون و پسرتون فقط! نیست؟ مهم

 و رنگ زن هزار که کثیف دنیاى اين. ت نمیگین ندادين؟ محل چرا کردين؟ توجهى بى

 از عقلش نمیگین!.. بلغزه و بشه هوايى دلش ممکنه ، میره رژه پسرتون جلو وارنگ

 دختر سر رو شبى نصفه میشه بختک... مردم ناموس دنبال میره و میوفته کار

 ...بشه آروم و برسه خلسه به خودش تا.. کشت منو.. کرد جونم نصف... خودتون

 و بود بیرون شب نصفه تا.. خودش از تر ناباب رفیقاى اون با! تللى يللى پى بود رفته

 و نبودين فکر به میرفت دوستاش با که موقع اون... بود کرده کوفت زهرمارى

 زير دخترتون بود حواستون فقط.. باشه خوش بره بذار.. نداره عیب ، پسره میگفتین

 هواى از شدين غافل... خوشیاش پستونو از شدين غافل... باشه گوشتون
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 به گرفتو نشونه سرتونو زير ، اينبار تا خنديديد روش به و رفت قدر اون... نفسش

 آينده.. عمرم که منى!. شما نه.. شدم بدبخت من!.. کرد درازى دست ودتون دختر

 که منى... ام حامله.. داداشم از.... از االن که منى... شد تباه زندگیم ى همه.. ام

 برادر عاشق ها عمه میگن!.. برادرمه ى بچه که موجودى... موجودم ترين منفور مادر

 از... متنفرم اتون همه.. از.. از.... متنفرم بچه اين از من... من اما... هاشونن زاده

 !اتون همه

 ....نشستم بست اتاق تو روزه سه

 ..اتاقمه تو من جای خونه میاد بابام وقتي روزه سه

.. 

 باليي چه بفهمه هیکلم به نگاه با میترسم.. بشم ظاهر بابم جلوی نمیشه روم

 ....اومده سرم

 و افتاده جونم به وسواس ولي... نشدم تابلو و نزده بیرون شکمم هنوز که درسته

 ! چیه دردم و اومده سرم باليي چه میفهمه ببینتم کس هر میکنم فکر

 داره مامان االن که ايني شد اش نتیجه من کردن گريه مامانمو کردن فکر روز سه

 میگه بهم

 !... بگذره کار از کار تا بگذره زمان بذاريم که نمیشه... بشیم خالص شرش از بايد -

 قتلش به کمر نمیتونم ولي... ولي... نمیبخشم رو خسرو... کردم فکر خیلي من

 ....میکنه اعدامش قانون بفهمه کسي اگه!...  تنمه ی پاره... امه بچه اون!...  ببندم

 ! مطمئنم

 من پس ؟ بود جونتون خسرو برای فقط کردين فکر انقدر ؟ کنم غلطي چه من پس -

 ! ؟ ندارم خبر هستمو زا جدا نکنه ؟ نیستم شما ی بچه من ؟ چي
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 نمیخوام اگه من!  تنمي ی پاره هم تو که معلومه ؟ چیه حرفا اين.... زيتون نزن داد -

 ...اومده سرت باليي چه که ببره خبر براش باد اگه.... باباته خاطر به بفهمه کسي

 ؟ میخوای اينو تو!...  میکنه سکته!  ؟ میشه چي میدوني

 ! نه -

 هم تو دزديدنتو میگیم... میکنیم شکايت میريم! ..  میگم چي ببین بگیر گوش پس -

 سرت رو بال اين و کرده درازی دست بهت يکیشون میگیم.... نديدی رو اونا صورت

 ! زدی معلمتون به که حرفي همون مثل..... آورده

 توقع ولي.... کرده کارو اين نابرادر اون بگم نشد روم چون ، گفتم دبیرمون به -

 ...بگم دروغ هم قانون به باشین نداشته

 ...بابات -

 نگران فقط شما... نیستین من نگران شما!  ؟ نمیفهمه بابا اينجوری کردين فکر -

 پسرتونین

 میريم.... بفهمن همسايه درو نمیخوام... بشه ريزی آبرو اين از بیشتر نمیخوام من -

 نامه حتما.... قانوني پزشکي میبرمت... حرومیه بچه اين میگیم... میکنیم شکايت

 ....کني سقطش ببرمت که میدن

 !؟ سقط -

 ببرمت بدن نامه يه... ببیننت بريم... مجبوريم.... مادر نداريم چاره....  آره -

 ؟ مادر عزيز باشه... بیمارستان

 .....نمیخوام من.. من -

 کرد لرزش به شروع بدنم تمام پوشوندو صورتمو اشک

 ! راهه تنها اين ؟ شم فدات چرا ؟ برم قربونت چرا -
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 ! میترسم من -

 ؟ بريم ؟ باشه... دارم هواتو خودم.. دخترم نترس -

 ! باشه... ب -

 بجای اينکه بجز گفتم راست چیزو همه.... شد ثبت اظهاراتم و رفتیم کالنتری باهم

 برادرم جای به و کجاست نمیدونم که رفتم جايي به شدمو دزديده گفتم امون خونه

 صفت حیوان روی اين من حقیقت در و... نمیشناسمش که بوده نامرد يه گفتم

 ....بودم نديده شب اون تا نمیشناختمو برادرمو

 داد تکون تاسف با سرشو دکتر معاينه از بعد... دادن ارجاعمون قانوني پزشکي به

 ؟ دير انقدر چرا -

 ..بشه اينجوری نمیکردم فکر.... میکشیدم خجالت!...  بگم کسي به میترسیدم -

 ؟ نمیگفتي کسي به نمیشدی حامله اگه يعني -

 ! نه -

 ؟ چي آخرش -

 ! میموندم مجرد عمرم آخر تا -

 فکر.... کني شکايت حیوون اون از تا میومدی بايد تو! ؟ ازدواجه ی قضیه فقط مگه -

 بشنو مجازات قانون ی وسیله به تا کني شکايت بايد ؟ اشوني طعمه تنها تو کردی

 برابر رد بلکه... خودت برابر در تننها نه تو.... بشه کوتاه دخترا ی همه از دستشون

 ...کرد کوتاه دنیا از رو ها گرگ اين دست بايد! ...  مسئولي دخترها ی همه

 ...بزنه جار بیاد بشه راضي دختری هر که نیست چیزی آبرو ار ترس -

 جگر خون مردم حرف آبروشونو ترس از که زنايي و دخترها هستن.... عزيزم میدونم -

 ؟ بارداری که میدوني... نمیزنن دم میخورنو
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 ! بله -

 جنین تشکیل از تا میدادم قرص بهت بودی اومده روز همون اگه.. اومدی دير خیلي -

 ....االن ولي... بشه جلوگیری

 ...اومد دکتر صحبت میون مادرم

 ؟ کنه سقطش بدين نامه يه نمیشه.. برم قربونت دکتر خانوم -

 ....نمیشه.. خانوم نه سقط؟ ؟ چي -

 زدم لب بهت با

 ؟ شه..مي... ن -

 ...نمیشه.. دخترم نه -

 ..کرد صحبت مادرم باز

 ..که نمیشه... ببرتش بین از نبايد قانون مگه... ست حرومزاده... بچه اين آخه -

 گناه بي آدم يه کشتن مثل سقطش.... گناهه بي و پاک بچه اين.. خانوم نه -

 رو گناه... آورده دختر اين سر بالرو اين که میشه نوشته اوني پای گناه.... میمونه

 ! معصوم جنین اين نه.. شده بچه اين اومدن بوجود باعث که کرده اوني

 يه با... شوهر بي دختر اين با ؟ کنم چکار ننگ اين با من حاال... سرم بر خاک -

 ...بکن کاريش يه خدا به تورو... برم تصدقت جان دکتر... ؟ کنم چکار اومده باال شکم

 ..چیزی ای نامه يه

 و گذشته زيادی مدت... تايیده من ی وظیفه.. نمیزنم قتل به دست من... خانوم نه -

 جنین تشکیل از هم بود اومده موقع همون اگه.... داده رخ کي تعرض گفت نمیشه

 بايد ها دختر!  کیه متعارض میشد معلوم آزمايشاتي با اينکه هم..  میشد جلوگیری

 بايد بشورن خودشونو اينکه بدون حتي و انداختن فاصله بدن اتفاقات اين از بعد بدونن
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 اما... بوده کي کار میفهمیم آزمايشات با ما موقع اون... کنن مراجعه ما به سريعا

 ..متاسفم... ديره خیلي االن

 هآ میکردو نگاه من به بار يک ثانیه هر مامانم... اومديم بیرون قانونى پزشکى از کنان لخ لخ

 جون هر با. .بشکنه دلش که بزنم حرفى نمیومد دلم ولى ، میشدم عصبانى بیشتر هربار... میکشید

 رسیديم خونه به بود کندنى

 واقع در... رفتم حال از که کردم گريه اونقدر.. زدم زار رسوندمو اتاقم به خودمو ورود محض به

 زمانو ومکان نمیتونستم... سنگین بدنم کل و ها گوش شدو تار چشمام ولى نشدم هوش بى کامال

 ...کنم درک

 نوزه... میريزه لبم رو قاشق با شیرينیو مايع يه داره زور به مامانم ديدم که اومدم خودم به وقتى

 مامانم کار تا بندازم فاصله لبم بین کمى اون متعاقب کنمو باز چشمامو تونستم ولى ، بودم بیحال

 ...بشه تر راحت

 ونمج به لرز ترس میکنمو نگاه شکمم به مدام... میشه بدتر روز به روز من حال و گذشته روز سه

 ...میندازه

 ...میشه جمع چشمم تو اشک دردش از که میزنم ضربه شکمم به مشت با محکم اونقدر گاهى

 بیرون کمدم از لباسامو کردم شروع شدمو بلند جام از... رسید ذهنم به اى ديگه فکر امروز

 ولى ، نمیرسید زورم... بردم جلو دستمو کمد جابجايى براى شد خالى کمد اينکه از بعد... ريختن

 العاده فوق بودو چوب از کمد.. کشوندمش اتاق وسط تا زور به... کنمش جابجا تا کردم تالش

 ...سنگین

 اتاق وسط... میکنم جابجا هم رو کوه ، هیچ که کمد اين بچه اين دست از شدن راحت براى

 رفتهگ کمدو ى ديگه طرف خسرو.. کردم نگاه مقابلم طرف به تعجب با.. شد کمتر کمد سنگینى

 سرش کردمو نگاهش خشم با..شدم عصبانى دستش از... داد حرکت اى ديگه طرف به اونو بودو

 ...زدم داد

 !نمیذارى؟ راحتم چرا... کنم پاک زديو زندگیم به که گندى میخوام میکنى؟ غلطى چه دارى -

 ...کنم کمکت میخوام میزنى؟ داد چرا زيتون؟ چته -
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 از کن گم گورتو... بردار سرم از دست... نمیخوام نامردو تو کمک... نمیخوام... نمیخوام -

 ...زندگیم

 ...شد صورتش مهمون اخم

 خالصت میتونه کردن معرفى يکیو ، کردم جو پرسو ها بچه از... نمیرسه کارا اين به زورت تو -

 !میکنه درست اولش مثل هم بعدش.. کنه

 !کى؟ از... شد وقیح انقدر برادرم کى از! میگه؟ داره چى

 !بیرون برو...نمیخوام کمکتو.. نشو شر.. شو خفه -

 ....شى راحت بچه اون شر از کنم کمکت میخوام -

 !بروووو...نمییییخوام -

 !کردى؟ اذيتش میزنه؟ داد زيتون چرا... خسرو زيتون؟ شده چى -

 ...بود ايستاده اتاق درگاه بین نگرانى با که کردم نگاه مامانم به

 متمیبري میشناسم يکیو میگم بهش... کنم پاک غلطمو میخوام... ندارم کاريش... من مادر نه -

 !میکشه جیغ.. شى راحت پیشش

 یاب.. ببینم بگو خودم به بريم میگى؟ زيتون به اومدى چرا تو اصال خوبه؟ کارش هست؟ کى -

 ...بیرون

 ...میلرزيد جونم تمام... اومديم بود داده خسرو که آدرسى به مامانم با

 ....شد نوبتمون تا نشستیم... کثیف ديواراى درو با... شهر ى حومه تو مطب يه

 سبیحت مامانمم... برمیداشتم قدم زور به منکه... رفتیم اتاق به و شديم بلند جا از منشى صداى با

 ...میگفت ذکر مدام دست به

 ...اومدم خودم به دکتر اصطالح به صداى با

 ؟ خانوم چیه مشکلت -

 ...بارداره دخترم -
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 ...خب -

 ...بشه سقط کنین کارى يه میخوام... میخوام -

 ...نمیتونم من ولى -

 ...اومديم شراره طرف از ما -

 ماهته؟ چند -

 ...کردم باز هم از لب و شدم خیره دکتر به

 !ماه سه کنم فکر -

 چى براى حاال... شد خالص دستش از دارو با نمیشه که اينجورى اومدى؟ دير چقدر!.. ماه سه -

 نمیخواهیش؟

 ...ست حرومزاده -

 !نکردى؟ جمع حواستو چرا خوشیت دلتو دنبال بودى رفته که موقع اون -

 گفت بلدنى نسبتا صداى با زدو چنگ کیفشو مامانم حرفش اين با

 !شده تجاوز من دختر به... خانوم دارين نگه خودتونو احترام -

 ...میکردم فکر.. متاسفم -

 ....بدين نجات دخترمو خدا به شمارو فقط.. نیست مهم -

 

 کرد صحبت به شروع مامانم روبه و کرد جابجا عینکشو دکتر

 میان یشنم متوجه که اول ماه همون از اکثرا.. میکنه فرق بقیه با شما دختر وضعیت خانوم ببینین -

 نسبتا و کرده رشد بچه مطمئنا.. ماهشه سه حدود شما دختر ولى ، بشن خالص بچه دست از تا

 تا مبد شیاف يا قرص نمیتونم من... خطرناکه کمم يه... میکنه سخت مارو کار اين و ، شده بزرگ

 شوجواب و بديد سونوگرافى ابتدا بايد اونم براى....  بشه کورتاژ بايد دخترتون... بشه دفع بچه

 !؟ دخترم باشه... بدين انجام که مینويسم هم آزمايش سرى يه.. بیارين
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.... ودب اومده بند زبونم... کورتاژ لفظ از ترسیده من ولى... جوابم منتظر و بود من به نگاهش دکتر

 ....دردناکتره و بدتر هم زايمان از حتى... سخته خیلى بودم شنیده

 وت میتونست آرامشى چه ولى... شد لرزونم تن پذيراى مامانم آغوش.... شد باز بغضم لرزيدو لبم

 !؟ بده بهم طوفان اين

 :داد دکترو جواب مامانم من بجاى

 رخی.. نکنه درد دستتون.... میارمش بعد... بده سونو آزمايشو میبرمش.... دکتر خانوم چشم -

 ...دخترم پاشو... ببینین

 نگاه تردک به برگشتمو در نزديک... وصله پاهام به تونى صد هاى وزنه انگار... شده سنگین جسمم

 ...کردم

 !؟ داره درد خیلى -

 !میکنى فکر که اونقدر نه -

 ....نشست لبم رو پوزخند

 !بمیرم شايدم -

 ....شنیدم مامانو ى خدانکنه صداى رفتمو بیرون در از

... خوردم آب بطرى چندتا.... گرفتیم نوبت... رفتیم شهر مرکز سونوگرافى و راديولوژى مرکز به

 ...شد نوبتم باالخره... کشیدم انتظار ساعت چند

 به شکمم رو سونوگرافى پروپ... شد دوخته تخت کنار مانیتور به نگاهم.... تخت رو خوابیدم

 ...کرد تشديد بغضمو دکتر صداى.... اومد در حرکت

... هباش پسر بچه کنم فکر... نیمته و ماه سه... درشته سالمو ات بچه ، خوبه وضعیتت خیلى -

 !قلبش صداى اينم... خانومى باشه مبارکت

 بهم روانم و روح ى همه انگار... شد جورى يه دلم.... پیچید اتاق فضاى در.قلبش ضربان صداى

 ...باشم مادر نمیخوام شدمو مادر من.... نمیخواستم رو بچه اين من.... پیچید
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 هاى مادرانه رو میبندم چشم..... من و انداخت غلیان به هامو مادرانه فرزندم قلب هاى تپش

 ....زندگیم

 ....بندازمش کار از میخوام من و میزنه قلبش

 ....نباشه داشتم آرزو من و سالمه

 ....باشه راحتتر کارم تا باشه ريز بودم کرده دعا..... من و درشته

 ....کنه راحتم مصیبت اين از بود قرار که رفتیم دکتری پیش مامانم با

 ....میگرفت بر در صورتمو اشک مدام.... نبود دلم تو دل

 ....مینشست صورتم تو مامانم غمگین نگاه مدام

 گفت لب زير و بست پلک و انداخت باال سرشو

 ....دخترم نکن گريه -

 ...زدم لب وار زمزمه منم

 ! میمیرم.... میترسم -

 ...زد صدا اسممونو منشي

 ...رفتم دکتر اتاق سمت به لرزان قدمهايي با

 ...بردارم ای ديگه قدم که نمیکردن ياری باهام پاهام اما رسیدم اتاقش در به

 ....نشست ام شونه رو دستش مامانم

 ...کرد باز درو گرفتو درو ی دستگیره اش ديگه دست با..... کردم نگاه بهش

 ....باشه قتلگاهم میتونست که شدم اتاقي وارد کردمو حبس سینه تو نفسمو

 ....میدادم تکون پاهامو مدام بودمو نشسته

 ....برگشت و رفت برگه آخر تا اول از نگاهش بار چند..... خوند گرافیو سونو ی برگه بار چند دکتر

 کرد قفلشون هم تو و گذاشت میز رو دستهاشو دادو بیرون نفسشو
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 ...بگم بايد متاسفانه -

 اومد حرفش میون مامانم

 ؟ داره موردی بچه ؟ دکتر خانوم شده چیزی -

 .....ولي.... سالمه بچه اتفاقا نه -

 .....نشست ام پريده رنگ صورت رو نگاهش

 ..زدم لب آروم

 ؟ چي ولي -

 اين و....تره درشت سنش به نسبت جنین که اينه اون از بدتر و زياده ات حاملگي سن متاسفانه -

 ! میکنه سخت مارو کار

 ؟ چیه منظورتون -

 ستانبیمار تو بايد.... باالست ريسکش و مشکله جنین اين سقط.... نمیاد بر کاری من دست از -

 مادرو ونج بزنمو کار اين به دست نمیتونم منم...... نمشه سالمه جنین که شما شرايط با که باشه

 ! بندازم خطر به

 فشردم شکمم روی کردمو مشت دستهامو..... بشم بلند جام از تا آوردم فشار زانوهام به

 ! ؟ چیه من تکلیف ؟ کنم چکار بايد من پس -

 ! کنه عقدت بشه مجبور تا قانون دست بسپرش کنو پیدا رو بچه بابای بکرد!  هیچي -

 تر گنگ و گنگ برام مامانم های التماس صدای.... کردم گريه های های اومدمو فرود زمین رو

 ......رفتیم بیرون للعنتي مطب اون از شدمو بلند مامانم زور به...... میشد

 ! ؟ شده چي ببینه تا اومد جلومون هراسون خسرو ، خونه به ورودمون با

 .....رفتم اتاقم به گرفتمو ازش نگاه..... نداشتم زدن حرف نای

 میخواست دلم.... نداشتم دادن گوش ی حوصله.... میگفت خسرو برای جريانو داشت مامان

 ....ولي...... نشم بلند بخوابمو
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 جام از دومتر شد باعث( ؟ کرده غلطي چه دختره اين)  میزد فرياد داشتت که بابام داد صدای

 ....بشینم تتخت رو سیخ بپرمو

 ....انداخت طنین خونه تو ، در خورن ديوار به صدای شدو باز ضرب با اتاق در

 .....شد خشک بابام رو نگاهم

 .....بود خون از پر بودو شده تر درشت همیشه از هاش چشم

 گرفت نشونه گوشمو ی پرده دادش صدای

 ! ؟ آوردی باال گندی چه تو -

 ...میشم له دارم بابام لگدهاى زير ديدم ، بیام خودم به خواستم تا

 ....میکشید داد و میزد

 ...میداد فحش میزدو

 ....میکرد خطابم خاطى و میزد

 !بیاره چشمش جلو باباشو تا بوده کى کار میگفت و میزد

 و نمیشد بابام زور حريف خسرو.... میکرد ترم عصبى مامانم هاى جیغ... بودم شده جمع خودم تو

 ....من

 اون هم ، میشم راحت من هم اينطورى اينکه از خوشحال.. بودم خوشحال ولى میمردم داشتم من

 !زاده حروم معصوم

 ؟ بوده کى پرسي داد با گرفتو باال صورتمو... موهام به شد چنگ دستش

 ...گرفت اوج صدام.... يافت جريان زبونم.... افتاد کار از مغزم.... شد ريش دلم

 !خودت غیرت خوش پسر... خودت پسر.. بوده پسرت... بوده خسرو... بوده خسرو! ... خسرو -

 ....شد رها صورتم رو موهام.. شد شل دستش

 :شنیدم ناباورشو صداى

 !دورغه.... ؟ میشه مگه... میگى دروغ سگ مثل... میگى دروغ... دروغه -
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 روخس دستهاى اينبار و بود مامانم التماس دوباره... فحش و بود درد دوباره.... جونم به افتاد دوباره

 ...نمیکردن حمايتم

 چى؟ من پس.... ببرم ازش اسمى نداشته توقع حتما

 !؟ بودم کرده گناهى چه تر گناه بى همه از من وسط اين! ؟ چیه من تقصیر

 ...خش با.. جیغ با... قبل از بلندتر... زدم داد دوباره

 که شبى همون.. آورده سرم رو بال اين خسرو جون خانوم ارواح به.. بوده خسرو... بوده خسرو -

 !عمو ديدن رفتین

 ...داشت يین حرفم صدق به که خوردم قسمى... شد کشیده عقب دستهاش باز

 ...لرزيد دلم... لرزيد اش شونه.... شد گاهش تکیه دستش... نشست زمین رو زانو با

 ...شد رو زيرو قلبم

 ...رسید گوشم به مامانم داد.... پیچید خونه تو اش مردونه هق هق

 ...شکوندى باباتو کمر! ؟ مرده ذلیل گفتى چرا -

 !؟ پسرت يا شکستم کمرشو من ؟ من -

 کمى.. گرفت اشو يقه.. رفت خسرو سمت به... نداد مامانمو به دادن جواب مهلت بابام شدن بلند

 ...ديوار به کوبوند سرشو... کرد بلندش

 ...چسبید بازوتاشو مامانم

 !نکن اينمون از تر بدبخت... میکشیش... مرد کن ولش -

 چه من! ؟ بوده آبجیت پى چشمت... نا بى... میکنم محو زمین از حرومو... ت اين.... میکشمش -

 !؟ شدى گند انقدر تو که آوردم خونه تو حرومى نون

 ...بود افتاده کردم غلط به... بخوره کتک که بود خسرو نوبت حاال... زمین رو کرد پرتش

 میکرد التماسش مدام... بابام دستهاى به بود چسبیده مامانم

 ..میوفته کار از قلبت.. نیست خوب برات.. نکن جوش -
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.. خودمو هم بعدش.. اونو بعد.. میکشم اينو اول...بمونم زنده براچى چکار؟ میخوام! بیوفته خب -

 ىخونگ قدرم هر گربه نمیدونستم! گربه جلو گذاشتم رو گوشت که خرمو خود.. غیرتمو بى خود

 !میندازه چنگ بازم ، باشه

 ...شد بلند خسرو اعتراض صداى

 !بابا -

 ...جونم بالى نه.. باشه دستم عصاى کردم بزرگ پسر... نیستم تو باباى من! درد -

 سرم رب خاک صداى... چسبید قلبش به دستش.. گرفت نفسش...بزنه دوباره که برد باال دستشو

 ...شد اکو گوشم تو مامانم

******** 

 !قلبى ى سکته و عصبى فشار... شد مرخص بیمارستان از بابام هفته دو از بعد

 ...سمه براش استرس گفته دکتر

 !نهببی برادرمو ظاهر به اون منو نمیخواد گفته... اتاق تو برم ندارم اجازه ولى ، ديدنش میرم روز هر

 اعالم ممنوع مارو ورود و داده فرمانش به گوش بشه بد بابا حال دوباره اينکه ترس از مامانمم

 !کرده

 ...گرفت ازم نگاهشو.. گرفت صورتشو ى همه اخم...افتاد بهم نگاهش خونه تو امروز

 ...شد درد پراز دلم

 !کسم بى چقدر...تنهام من چقدر

 !بیوفته آسیاب از آبا تا نشه آفتابى خونه تو وقتى چند يه گفته خسرو به مامان

 !کنم عرض چه که خونه.. بشم حبس خونه تو بايد... مشخصه تکلیفم منم

 ...بشم حبس اتاقم تو

 !شده. فراموش پاک هم میشه تر بزرگ داره روز هر که اى بچه اين بارداريمو ى مساله
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 از کسى به دارم کرات نه ولى.. میخوره بهم حالم صبح وز. هر... دارم تهوع حالت.. بده خیلى حالم

 ...دارم اجازه نه... بگم دردم

 فرو آب با بغضمو و میخورم رو میاره مامان که شامى ناهارو.. شدم جمع خودم تو اتاق ى گوشه

 ...میدم

 !حسرته از پر.. درده رز پر بهم مامان نگاه

 ...نمیموند برامون ننگش کاش.. بود رفته و بودم داده شوهرش کاش

 ...میده آزارم بیشتر اين و میدونم دلشو حرف

 !بريزم سرم تو خاکى چه بايد نمیدونم من میشنو سپرى سرعت به روزها! نیممه و ماه پنج

 ...همیش قبل روز از بدتر روز هر اعصابم ولى.. شده بهتر تهوعم حالت.. میشه بزرگتر روز هر شکمم

 انقدر زيتون چرا میپرسن مامانم از بس از ، میکنن نگاهم چپ چپ بس از.. مردم حرف از میمرم

 !؟ شده چاق

 !خبريه؟ شده چاق خیلى دفعه يه... شده بسته عقد دخترهاى شبیه میگن بعضیا

 و شده بهتر حالش بابام..میره غره چشم من به مدامم... بده جوابشونو تا میمیره مامانم که واى

 !خسرو با نه میزنه حرف من با مه ديگه ولى ، کار سر میره

 !که نیست دوتا يکى دردم

 ومدومی باال چشمام تا نگاهش مدام.. شکمم منو به بود شده خیره متفکر اى قیافه با خسرو امروز

 !دردشه چه نمیدونم.. میدزديد نگاهشو دوباره

 ..کرد باز لب نیاوردو طاقت سر آخر

 !؟ باالخره میکنى چکارش رو هه بچه اين.. اين.. چیزه.. زيتون میگم -

 ..شدم براق روبهش کردمو نگاهش خشم با

 !خودته؟ ى توله رفته يادت! هه؟ بچه -

 !میکنى؟ چکار پدرو بى اين ، باشه -
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 !هیچى -

 !هیچى؟ چى يعنى -

 !بداريم گرامى کوفتى دنیاى اين به مقدمشو بايد اينکه يعنى -

 !نزن مفت حرف -

 !دستتا از میکشم جیغ ، بگیر خون خفه خسرو -

 !اه! ... ؟ میکشى داد چته! حاال خب -

 که رو هماه شیش پنج ى بچه ديوونه بگه نیست يکى...رفتم اتاقم به گرفتمو ازش نگاه حرص با

 !یکنهنم قبول دکترى هیچ ، بشم جونم بیخیال خودمم.. کرد نمیشه کورتاژم.. کرد سقط نمیشه

 !حاال حال به واى ، نکردن قبول بود بهتر وضعیت که پیش ماه يک

******** 

 که وقلبش صداى.. بشم ويزيت تا دکتر رفتم دوبارم.. شده بیشتر حرکتاش... رفتم ماه شش تو

 !میشه جورى يه دلم میشنوم

 !متنفرم ازش هم ، دارم دوستش هم

 !دردشه چه نمیدونم باز.. میکنه نگاهم زيرزيرکى و خونه اومده نسرو صبح از دوباره

 ..کشیدم داد سرش نیاوردمو طاقت آخرسر

 !مرگته؟ چه باز -

 !بزن حرف درست -

 !میشه؟ چى نزنم مثال -

 ..بیرون اومد آشپزخونه از هراسون مامانم

 !رفت آبرومون! ؟ میکشین هوار چتونه! ؟ شده چى -

 !میشه پروتر میکنم اشو مالحظه هرچى.. بگو دخترت اين به -
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 ..دش بلند خسرو ى نخراشیده صداى دوباره.. گرفت بازومو مامان که طرفش بگیرم خیز خواستم

 !کنى رفتار درست بزرگترت با تا میکردم ادبت وگرنه ، میکنم ات مالحظه -

 !بزرگتر نکن باز منو دهن -

 به شروع ذوق با و دوخت مامان به نگاهشو من به ووجه بى خسرو.. گفتم مسخره لحنى با بزرگترو

 ...کرد صحبت

 !کردم پیدا خوب راه يه -

 توپپیدم بهش حرص با

 ! اومد در جونم ديگه بگو خب -

 .. کني شوهر بايد تو -

 نمیبیني کری..  دوما ، میخوره بهم شوهر مردو از حالم که اوال..  شدی ديوونه! ؟ کنم چکار ؟ چي -

 !؟ بگیره منو میاد کي شکم اين با.. صاحابو بي شکم اين

 گفت غرور با کردو خودش به بادی

 که هبچ ، کنه عقدت بیاد شده قرار ، کردم صحبت يکي با.. کردم چیشو همه فکر ، نباش نگران -

 ! بره بگیره طالق اومد دنیا

 ! دارم آبرو من ، آبرويي بي تو..  زدی حرف کسي با من به راجع که کردی غلط کردی؟ چیکار تو -

 حرف دارن سرت پشت ها همسايه ی همه که نزن آبرو از دم شیکم اين با ، نکن شلوغش بسه -

 ! میزنن مفت

 ! خسرو نکن باز منو دهن -

 !؟ هان گوشم، تو بزن اصال ، بکش داد تو بود بد اگه ، بگم من بذار ؟ میزني داد چرا ، باشه -

 ..داد جواب مامانم من بجای

 ! بگي میخوای چي ببینم بگو -
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 در بره و بگیره پولي يه اومد دينا که بچه ، کنه عقدت بیاد شده قرار...  معتاده ، بدبخته يارو -

 ! تا بچه و تو ی شناسنامه تو بیاد اسم يه که اينه برای فقط.. نداره کاری بهت هم اصال ، کارش

 !بچم؟ -

 ؟ شد خوب.. من ی بچه..  باشه..  باشه -

 میدمو دست از کنترلمو گاهي که هرچند ، دارم جلوش حیايي و حجب يه هنوز ، گرفتم ازش نگاه

 ...نیاوردم روش به رک انقدر اما ، آخر سیم به میزنم

 ..بشینه نزديکم بیاد خسرو شد باعث که نزدم حرفي

 يه میشد اگه..  نباشه دنیاش میخوام که بابا جون به ، خودت جون به گلم؟ خواهر میگي چي -

 اين..  ينا..  که میبیني اما ، بگیره خودمو گريبان فقط و نگیره تورو دامن ننگش که میکردم کاری

 ... بچه

 ..اومدم حرفش وسط و دادم تکون سرمو ، بده ادامه نذاشتم

 ! چاه تو نیوفتم چاله از... معتاده مردک! ؟ چي نداد طالقم کردو دبه اگه ولي..  قبول ، باشه -

 کاريت تو ، من با اوناش... میکنم اشوپاره خرخره خودم.. نده طالقت خنديده باباش قبر به -

 ...نباشه

 ..باشه -

 ودخ میکرد اصرار مامان به داشت.. میومد اتاقم تو زدنش حرف صدای ، برم اتاقم به تا شدم بلند

 اينکه به برسه چه ، نکرده نگاهم ما روی تو ديگه بابام.. داره حق ، بزنه حرف بابام با مامان

 !بگیريم اجازه ازش بخواهیم

............... 

 ضاام اومد بابامم ، ببینم شوهرمو صورت تا نکردم بلند سرمو حتي.. شد انجام محضر تو عقدم

 ...رفت کردو

 با قتو اون ، بده طالقم نشه راضي اومد دنیا به بچه اينکه از بعد میترسم ، میکشتم داره شوره دل

 !؟ کنم چکار حرومي ی بچه يه و معتاد مرد يه
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 ..امو بچه نه میخوام شوهرمو نه ، دارم زندگي چه

 ! بکشم خودمو تا داشتم جرات کاش

 يخودکش نابخشودني گناه به دارم حاال ، نکنم گناهي هیچ بودم مواظب که مني ، رسیدم کجا به

 .. ببخش.. توبه خدايا... میکنم فکر

 ردموک بلند سرمو تعجب با.. ايستاد مقابلم بود شده شوهرم قبل دقايقي که مردی محضر در جلو

 خسرو اين پس.. کردم نگاه اطرافم به ترس با... نیومد خوشم هیچ نگاهش از.. کردم نگاهش

 !؟ گوريه کدوم

 ...دوختم بهش نگاهمو لرزيدمو دستش تو دستم گرفتن با

 !میکني؟ چکار... چ -

 !؟ داره اشکالي.. میگیرم زنمو دست ، هیچي -

 گفتم بلندی صدای با کشیدمو بیرون دستش از دستمو

 کنون الکي خیال فکرو پس ، نمیرسه تو به من از مو يه.. نداره برت هوا ست، فرمالیته ازدواج اين -

.. اسمتو طفق بلکه خودتو نه اونم ، میکنم تحملت بیاد دنیا به بچه وقتي تا فقط.. نزن صابون دلتو

 !؟ شد فهم شیر

 ستو هحامل دختره اين بگم برم نکن کاری.. بکني نمیتوني غلطي هیچ ندم طالقت بخوامتو اگه -

 ..کنم شکايت ريشمو به بستنش

 ..اجرا میذارم هاتو سفته میرم بذاری کج پاتو که نزن زيادی زر -

 ..طرفش به برگشتیم هردومون خسرو حرف اين با

 ...کرد دورم مردک اون از گرفتو دستمو کردو نگاهش غلیظي اخم با خسرو

 ! بته بي مردک

 ...خوبه....گرفته سفته ازش ، کرده کار خوب خسرو عقل پس

 !؟ گرفتي سفته چقدر -
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 ...گرفتم سفته ازش ملیون دو عوض در و بدم بهش تومن پونصد شده قرار -

 !؟ نگرفت تضمیني هیچ ؟ چي اون -

 لقبو شرايطمو ی همه حرف بي زدو برق چشماش میدم پونصد گفتم تا...  الزمه پول ، بابا نه -

 ..بیاد مامان تا اينجا وايسا... کرد

 ..باشه -

 میمیرم دارم... شده شروع دردم... خدا وای

... رهن بیرون اتاق از صدام تا دادم فشار دندونام زير لبمو... نمیخوامش که ای بچه يه خاطر به اونم

 ...بمیره بچه اون هم خودمو هم تا بکشم درد انقدر باشه بهتر شايد

 ندنافب ممکنه بشه دير اگه چون.. بیاد دنیا بچه تا کرد تالش بايد برسه زايمان وقت وقتي میگن

 چون ، بمونه زياد نبايد میرسه کامل بلوغ به که بچه اينکه يا بشه خفه و بپیچه بچه گردن دور

 صبر یستن بهتر... بمیره و کنه مدفوع ممکنه و میکنه پیدا رو بیرون محیط تو زندگي آمادگي بدنش

 !؟ بره بین از بچه اين و بگیره صورت ها اتفاق هیمن تا کنم

 !؟ بمیره اش بچه بخواد که مادريه کدوم آخه... میشه ريش دلم فکر اين از

 ...کاش ای... میاوردم دنیا به امو بچه میشدمو عروس آدم مثل کاش ای

 ...میکنم خفه گلوم تو فريادمو میزنمو چنگ تختم تشک به... شده فرسا طاقت دردم

 !کنه لعنتت خدا.. خسرو کنه لعنتت خدا... نمیتونم... نمیتونم... خدا ای... نمیتونم.. نه

 ..اتاق تو دويد سراسیمه مامانم زدم که دادی با...  کنم تحمل نتونستم

 ؟ مادر انداختي راه بیداد دادو چرا! ؟ زيتون شده چي -

 ...میمیرم دارم مامان.... مامان -

 ! شده وقتش نکنه ؟ جونم به دردت شده چي -

 ..میشم راحت زندگي اين از دارم.. میمیرم دارم من مامان -

 ..بیمارستان بريم بپوش پاشو... نکنه خدا! ؟ میزني چیه حرفا اين -
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 ...نمیام... خوام..نمي.. ن -

 آقا ، خسرو... ببینم پاشو.. میپیچي خودت به درد از داری! دادی دست از عقلتو! نمیام؟ چیو چي -

 ..رفت دستم از ام بچه بیايین.. کمک بیايین

 ...بیمارستان بردنم خسرو بابامو کمک با مکافات هزار با

 ...میفشردم چنگم تو مامانمو دست مدام

 ...نداشت شدن آروم قصد دردم

 ...برداشتم گام زايمان بخش ورودی سمت به ناموزون هايي قدم با شدمو پیاده تاکسي از زور به

 ...نشوند صندلي رو منو و رفت پذيرش سمت مامانم

 ختري نمیخوام.. بهتر... ندارن رو زايمان و زنان بخش به ورود ی اجازه آقايون و دولتیه بیمارستان

 ...ببینم مرديو هیچ

 ...رفت آسمون به فرياد زدمو چنگ دلم به

 نیاد درد شديدترين بايد شدن مادر برای زنها که حکمتیه چه اين ، برم مهربونیت قربون.. خدايا

 !؟ کنن تحمل رو

 ! گذشت جون از بايد بهش ورود برای که ست نهفته درش رمزی چه زندگي از مرحله اين

 همعاين اتاق وارد... شدم بلند گرفتمو ديوار به دستمو.. گرفت بغلمو زير و اومد دوان دوان مامانم

 کردم پاک رو بود افتاده راه درد از که چشممو اشک نشستمو صندلي رو.. شديم

 !میره دستم از داره دخترم.. برس دادم به برم قربونت ، دکتر خانم -

 !؟ اته هفته چند -

 ..نمیدونم.. آی -

 ..ببینم بدين سونوهاشو ؟ نمدوني چي يعني -

 : گفت تعجب با گرفتو مامانم از رو گرافي سونو ی برگه

 !کجاست؟ سونوهاش ی بقیه... همین -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | مرد نام به هايى گرگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

161 

 

 !نداری؟ ای ديگه سونوی ست دونه يه همسن-

 !خسرو بمیری ای... میمیرم دارم.. کنین راحتم زودتر توروخدا.. نه...ن-

 ..باش آروم مادر زيتون، -

 ..چطوره وضعیتت ببینم بخواب تخت رو پرده اون پشت برو شو بلند-

 ..رفت مامانم پیش کردو نچي نچ الزم معاينات از بعد... شدم بلند کندن جون با

 فقط.. خوبن بچه و خودش.. نداره وجود نگراني.. میکنه زايمان هم زودی به... خوبه وضعیتش -

 ..شده شروع دردش وقته خیلي که پیداست.. اومدين دير چقدر

 ..میپیچه خودش به مار مثل داره ديدم رفتم.. بود نکرده خبر مارو -

 !؟ کني زايمان خونه تو میخواستي! ؟ خوب دختر چرا -

 ..نالیدم و شدم خم شکمم رو شده درهم ی قیافه با

 !مامان.. میمیرم دارم وای -

 ..شدم برده زايمان اتاق به خدمه و همکاراش از دوتا و بود ماما که خانمي اون کمک با

 ..میکردم خسرو به نفرين يه دردم هر با

.. منمیتون من اما... باشه من ی بچه نمیخوام که بچه اون روندن بسرون برای میکردم تالش بايد

 چي نم ولي... بمیره بچه که نگرانن... نمیکنم همکاری چرا که عصبانیه سرم باال مامای... نمیخوام

! 

 ی بچه برای قلبم و فشاره تحت ام مادرانه حس طرف يک از... افتادم گیر متناقض حس دو بین

 ينا نمیخوام... میشه مانع دنیا اين از تنفرم حس هم طرفي از.. میزنه ام نشده دعوت و ناخواسته

 به وای.. نداشت اومدم دنیا به پاک که من مثل ای بچه برای جايي دنیا.. بذاره دنیا اين پاتو بچه

 ...من ناپاک فرزند حال

 فلط اين مادر پدرو گناه مهربون خدای میدونم...  پاکه بچه اين میدونم ، گناهه افکار اين میدونم

 ...برنمیداره سرم از دست مالیخولیايي افکار ولي.. نمینويسه اون پای به رو

 ..پیچید فضا تو نوزادی ی گريه صدای.. کشیدم جیغ توانم آخرين با.. دردم آخرين با
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 ...آورد مقابلم شده پیچیده سبزی ی پارچه دورش که لباس بدون نوزادی ماما

 ! منه ی بچه.. بچه..  اين.. بچه اين

 ..بود من نوازش دست منتظر که طفلي از گرفتم رو.. ببینمش نمیخوام.. نه

 وزادانن بخش تحويل تا بده بهش شیر کم يه و بديم پوستي تماس بذار! ؟ خانم میکني چکار -

 ..خانم بیا.. بديمش

 حرومي ی بچه من... ببینمش نمیخوام نمیخوامش، من.. کنین دورش چشمم جلو از.. نمیخوام -

 ...باشم ام برادرزاده مادر نمیخوام من... نمیخوام برادمو ی بچه من... نمیخوام

 ..نشدن پاپیچم ديگه کردنو دور ازم رو بچه.. شد شروع افراد پچ پچ حرفم اين با

 پرستارا به چرا که کرد سرزنشم مامانم خونه به ورودم. محض به... شدم مرخص بیمارستان از

 .. گفتم جريانمونو

 ..ودب کلي نمیداد گیر بهم بچه کردن بغل و دادن شیر برتي که همین.. نداشتم. بحث ی حوصله

 ..ارمبذ پسر اسم پشت رو تعلق میم اون نمیخوام حتي... ببینم پسرمو صورت نخواستم هنوز

 مدل کجای ديگه اينو نمیدونم مشکالت همه اين تو.. امون خونه بیاد ايم عاريه شوهر قراره امروز

 ..بذارم

 ......میخوره بهم ازش حالم

...... 

 کرف مفنگي ی مرديکه... میده تحويلم لبخند جلومو نشسته زردش دندونای و نچسب ی چهره با

 ...بگیره ماهي آلود گل آب از میتونه و خبريه کرثه

 -.. کردم نگاهش اخم با.. ريخت بهم اعصابم

 ..اينجا. اومدی میحوای چي ديگه تو..  چیه -

 !بزنم سر زنم به اومدم بده -

 ..بشم راحت من زنت بمیره -
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 ..گرفت مامانم بغل از رو بچه کردو دراز دستشو.. زد لبخند جواب بجای

 ..بده شیر پسرمون به بیا... میشه خشک شیرت نزن جوش -

 ...ديوانه مردک... بدوش میگه اين,  مره میگم من

 ...گرفت رو بچه اومدو سريع مامانم... کنار ببرنش کشیدم داد بستمو چشمامو

 ...کردم نگاه چیه اسمش نمیدونم هنوز که مردی به خشم با

 ... بیرون گمشو اينجا از -

 ..صورتش به کوبید مادرم

 !؟ شوهرته با زدن حرف طرز چه اين زيتون، -

 ..برد باال صداشو و شد شیر مامانم حرف اين با

 از هترب ، من گردن انداخته اشو توله حاالم و بوده چندنفر با نیست معلوم که دختری.. ديگه بعله -

 ...نمیشه اين

 ، رنمی سیاهي چشمام میکنم احساس و شده بیشتر شکمم زير درد.. زدم چنگ زمین به حرص با

 ..بمونم ساکت نمیتونم ولي

 یدیم طالق میای... حله چي همه نبینم ريختتو وقت چند يه...  گرفتي پولشو... نزن زيادی حرف -

 ! خالص و

 ! گرفته تورو چشمم تازه من اصال... بدم طالقت تا بشین! ؟ طالق -

 ...رفتم حال از که زدم جیغ اونقدر فقط ، شد چي نفهمیدم ديگه

 ..شنیدم رو خسرو مامانمو زدن حرف صدای اومدم بهوش وقتي

 ..میشیم راحت هم آبرويي بي اين از بیاد کوتاه اگه.. میخوادش میگه -

 ..میگیرم طالقشو بگذره کم يه... بندازه بهش چپ نگاه نداره حق... مفنگي مردک کرده غلط -

 ونا گفتي که تو.. خسرو هان!... خواهرته؟ پي چشمت راستي راستي نکنه! ؟ میزني جوش چرا تو -

 ..کردی غلطي چه نفهمیدی شب
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 چاله از نمیخوام.. شدم دختر اين بدبختي باعث من ولي... خوردم شکر.. نفهمیدم.. من مادر نه -

 شتحمل عمر يه و بشه معتاد اون زن که اينه از بهتر بکشه يدک رو مطلقه اسم... چاه تو بیوفته

 يب ی بچه گذشت پل از خرش وقتي همونم! ؟ میاد کنار زيتون وضعیت با کردی فکر تازه.. کنه

 ! سرش تو میکوبه پدرشو

 ..میگفت چیزايي يه امروزم اتفاقا -

 ! خونه تو بدين راهش ندارين حق ديگه ، کرده بیجا -

........ 

 خونه تو از بهتر...بخورم هوايي يه بیرون برم میخوام....پوسیده خونه تو دلم و گذشت روز چهل

 ! نشستنه

 هاتن میتونم ندارمو هم مشکلي ديگه... نشده پیداش راحتمو ايم کرايه شوهر دست از که فعال

 اتفاقا... مامانمه با کاراش ی همه... نداشتم بهش کاری هیچ اول از که هم رو بچه ، برم بیرون

 ...داره دوستش خیلي مامانم

 ...آبي درشت چشمای.. داره زيبايي ی چهره... کردم نگاه صورتش به يواشکي چندباری

 داشته ای بچه همچین بود آرزوم ، بود نیومده پیش وضع اين اگه شايد... شده خسرو شکل

 ..گريزونم خودمم ی بچه از االن اما... باشم

 همسايه از دوتا زدن حرف صدای که بودم نرسیده کوچه سر هنوز... رفتم بیرون پوشیدمو مانتو

 ...شدم میشدن رد کنارم از که هايي

 ..شد سست قدمام اشون جمله اولین شنیدن با

 چندماهم سر که ديدی.. کردن عقدشون صدا سرو بي و زود که آورده باال گندی چه نیس معلوم -

 ! زايید

 ...باشه گندکاريا اين اهل نمیومد اصال ظاهرش به! ؟ میان میرنو محل و کوچه تو رويي چه با -

 وت به سر که بترس آن از ، دارد هوی هايو که نترس آن از.. قديمیا قول به... نداره ربطي ظاهر به -

 ! دارد
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 ...رسیدم خونه به تا زمین رو کشیدم شدمو سست قدمهای.... نشنیدم حرفاشونو ی بقیه

 عمرم ی همه ی اندازه به کردمو فرو اش سینه تو سرمو.. انداختم مامانم آغوش تو خودمو گريه با

 نمیتونستم!  شده چي میپرسید مامانم هرچي... افتادم هق هق به که کردم گريه اونقدر.. زدم زار

 ..بدم جواب

 ..کردم باز لب گرفته بغض و دار خش صدای همون با.. شد تموم اشکهام وقتي

 ! بريم لعنتي شهر اين از... بريم اينجا از.. بريم.. مامان -

 !؟ شدی بدتر چرا.. بخوره سرت به هوا يه رفتي توکه ؟ دختر شده چت! اومده؟ روزت به چي آخه -

 ..ها همسايه -

 خب؟ شده چي..  دختر شدم لب به جون! چي؟ ها همسايه -

 ..میگن..  میگن.. خرابم من میگن.. میزنن بهم بدی حرفای ها همسايه -

 ..شد بلند ام گريه صدای دوباره

 ..کرد ناز کمرمو دستاش با گرفت آغوشش تو سرمو.. فهمید دردمو مامانم

 تا هبکن کارامونو میگم بابات به.. میريم.. باش آروم تو.. باشه.. مادر بگي میخوای چي فهمیدم -

 میريم. .میريم.. کردن بارم تیکه و ها همسايه از شنیدم کلفت بس از اينجا از بريدم دل منم.. بريم

 ..نشناسه مارو کس هیچ که جايي يه

 ..شدم خیره چشمهاش تو کردمو بلند سرمو.. اومد بند ام گريه

 میريم؟! میگي؟ راست -

 ..میريم.. دخترکم آره -

 چي؟ پسره اون پس -

 !خسرو؟ کیه؟ پسره -

 ..بچه بابای بجای اونکه.. اونکه ، نه -

 !میگي؟ شوهرتو.. آهان -
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 ..زدم داد خشم با شدو تاريک چشمام

 ! میخوره بهم ازش حالم.. نیست من شوهر اون -

 انجام هم تورو طالق کارای و گذشته وقت چند بکنیم کارامونو ما تا.. نزن جیغ باشه.. باشه -

 ..میديم

 ..کشیدم آسوده نفس يه مدتها از بعد ، مامانم حرف اين با

 ..کردم عوض لباسامو رفتمو اتاقم به

 شکا ای.. بريم شوم اتاق اين از و خونه اين از قراره که خوشحالم... میکنم نگاه اتاق ديوار درو به

 ..نبینمش وقت هیچ ديگه که جايي بره هم خسرو

 ..کنیم مکان نقل شهر اين از کال تا کنه روبراه کارهاشو شد راضي بابام مامان اصرارهای با

 !راحتتريم ماهم.. بمون اينجا ناراحتي اگه گفتم بهش.. مخالفه خسرو

 : گفت افتاده سری با بعد کردو نگاهم خیره خیره کمي

 ..بکنم کارو همین شايد -

 !؟ نبینمش ديگه میشه يعني

 مدت اين ، داشتم اينجارو از شدن دور و رفتن شوق و شور بس از.. گذشت سرعت به ماه يک

 ..گذشت سريع برام

 !کذايي مردک اون از شدن جدا و اينجا از شدن دور

 ..بشه موندگار اينجا نبینمو هم خسرو ديگه شايد اينکه.. داره هم ديگه حسن يه

 

 گرفتم طالق ايم اجاره شوهر تهديد و پول با بود هرمکافاتي به

 ..زديم بیرون شهر از کرديمو جمع ندارمونو دارو

 ..سروصدا بي و زيباست که روستايي.. برديم پناه هوا و آب خوش روستايي به

 ..برگرده شب و کارش سر شهر بره صبح خسرو و کنه زراعت قراره بابام
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 متشس به نگاهم ارادی غیر وقتي گاهي.. کنم نگاهش نمیتونم حتي من.. مامانمه با بچه کارای کل

 ! نداره گناهي اونکه.. میسوزه براش دلم میچرخه

 ..میاره يادم عمرمو ی خاطره بدترين اون به نگاه چون.. نداره دوام خیلي دلسوزی اين ولي

 ..تر طوالني زندگي و دلگیرتر عصرها.. شدن قبل از تر تکراری روزها

 ستیمه مرگ دنبال ما وقتي و هستیم فراری ما ، انسانهاست ما دنبال مرگ وقتي.. برعکسه همیشه

 ..فراريه اون ،

 ما دادن بازی سرگرمیش که شیطونه و تخس ی بچه يه دنیا شايد.. ديگه دنیاست های بازی

 !آدمهاست

 ..نداره کارم به کاری کسي.. شديم آشنا ها همسايه با.. میگذره مهاجرتمون از ماهي يک

 بزرگ خودمون پسرمم و گرفتم طالق شوهرم از من گفت ها همسايه به مامانم اول همون از

 ..میکنیم

 ..نکردن کنجکاوی ديگه هم اونها

 ..کنم زندگیمو میذاشتن و میشد ختم همین به کاش اما

 ..میخونه مامانم گوش تو چیزايي يه و امون خونه میاد مدام ها همسايه از يکي که مدتیه

 ...میدم بهتون خبرشو میزنمو حرف باهاش میگه بهش دفعه هر مامانمم

 ...منه به راجع هست هرچي میگه ام دخترانه ششم حس

 !باشم؟ داشته خوش روز يه من نمیذارن مردم چرا

 ..زيتون -

 ..مامان بله -

 دارم کارت بشین بیا -

 !خانمه؟ اختر حرفای به راجع -

 !فهمیدی؟ کجا از تو -
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 ! مشخصه خب -

 ..بگم بهت تا بشین اينجا بیا.. مادر بیا -

 ..شدم گوش سراپا نشستمو کنارش

 ..خوبه وضعش خیلي که داره دايي يه میگه خانم اختر -

 ! کنه بیشترش خدا -

 خیلي مرد میگه.. دايیش مال کرده نشون تورو خانم اختر اين.. میگم چي ببین بگیر گوش -

.. مجرده االنم و داده طالق ولي داشته زن يعني.. نداره هم بچه و زن.. تهرانه اش خونه.. خوبیه

 ..اریخواستگ بیان خواسته اجازه.. کرده معرفي تورو اينم.. میگردن خوشگل و نجیب دختر يه دنبال

!  جیبن میفهمین؟.. میخوان نجیب خودتون قول به.. حرفارو اين کنین تمومش! مامان کنین بس -

 ...برادرم با که مني نه

 ..شد حلقه ام شونه دور مامانم دستای.. نداد حرفامو ی ادامه ی اجازه گريه

 اکيپ تو.. نبوده تو از مشکل پس.. نخواستي توکه.. نبودی راضي که تو.. جون مادر نکن گريه -

 يک تا...میدارم نگه خودم رو بچه گفتم من.. داری بچه يه و نیستي دختر تو میدونن اونا!  دخترم

 هراننت میری..  باشي زندگیت فکر به بايد! بگیری؟ آبغوره و خونه کنج کني کز تنهايي میخوای

 که هم خسرو ، پیريم که بابات منو.. خوندی درستم و بود جور شرايط شايد.. میکني زندگي همونجا

 ... و میموني تو وقت اون.. زندگیش پي میره میگیره زن فردا ، امروز

 ..شد خیره پسرم رو نگاهش.. کردم تعقیب نگاهشو

 توکه نمیگه بشه بزرگ بچه اين که فردا پس.. زندگیم دنبال برم و باشه بگم من گیريم اصال -

 !؟ کردی ترکم چرا بودی مادرم

 خودت با اونو نکرده قبول شوهرت میگیم بهش شد بزرگ هروقتم.. میکنم مادری براش خودم -

.. .کردی رد داشتي خواستگار هرچي که نکن پیش چندسال مثل!  نزن خودت بخت به پا.. ببری

 ينها خوبیش.. اومد خوشت شايد بیان بذار.. حسابیه آدم.. ست کشیده گرم و سرد.. خوبه مرد اين

 ! نمیوفته خسرو چشم تو نگات ديگه و تهران میری که

 !کنم؟ چکار رو بابا و شما ؟ مامان میگي چي! آره؟ ديگه میرم -
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 زيتونم؟ باشه! ...دخترم؟ باشه.. که بالتکلیفیه اين از بهتر.. بزن ما به سر يه بیا بار يه هرچندماه -

.. ترهبه که سودجو معتاد مردک اون از باشه هرچي.. تصمیمه بهترين تصمیم بدترين وقتها گاهي

 ..میشه برداشته ام خانواده دوش از باری يه اينکه هم.. میشم دور اينجا از هم

..... 

 ..متوسط قدی و نافذ و تیره چشمهايي ، سفید صورت ، جوگندمي موهای با ساله پنجاه مردی

 رتمقو میخواست اول روز از که نیست قبلي نفر مثل.. معمولیه و آروم خیلي.. نیست بد نگاهش

 !کافیه برام باشه پناهم و کنه درکم همینکه ولي.. زياده سنش.. بده

 دور.. پسرم مشتاق چشمهای از شدن دور.. هستش خسرو از شدن دور معني به من برای پناه

 ! پدرم دلگیر نگاه مادرمو بار حسرت نگاه از شدن

 ..میريزه اشک مادرم و میکشه کل خانم اختر ، میگم که آرومي ی بله با

 ادنی از دنیا با بازی تو و بوده اين سرنوشتم شايد.. بوده خورده رقم مرد اين با تقديرم شايد

 ! خوردم شکست

 ! نمیفهمه گوش تا گوش و میرن و میان کسي بي و تنهايي تو که آدما از خیلي مثل

 ! مرد لباس در گرگن که میشن مردهايي خوراک روزانه که دختراني از خیلي مثل

 

 پايان

 1131 شهريور 72

 بادی شیوا

 علي يا.. شیرين طعم با آبي دنیايي امید به

 !میدونه مقصر پسرش ى اندازه به هم منو اينکه
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