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 اول فصل

 .کنیم می شروع را اول فصل او بایاری و خدا نام بھ

 

 شده قبول ۲۰ معدل با و بودم داده رو دوم ترم ھای امتحان بودم کرده تموم رو راھنماییی دوم تازه و سال ده چھار تو بودم رفتھ
 برادر اسم و مھناز من اسم مینا مادرم اسم بود مھدی بابام اسم کنم انتخاب من رو سال اون سفر کھ اینھ جایزم بود گفتھ بابامم بودم

 .میالد بود بزرگتر من از سال سھ کھ بزرگم

 

 بلیط خرید برای بره کھ شد قرار و کرد قبول نمرم و من خاطر بھ بابامم اقا زیارت مشھد بریم ھا مدت از بعد کھ دادم پیشنھاد من
 تو نقلی خونھ یھ شدن خارج خونھ از باھم بلیط رزرو برای و مامانم دنبال خونھ اومد بابام کھ بود تیرماه ۳ کنھ اقدام ھواپیما

 ۴۰ بابامم و بود سالش ۳۵ بود جوون و دار خونھ ھم مامانم داشت فروشی ابزار بازار تو و بود ازاد بابام شغل و داشتیم پیروزی
 برادراشون از دوستام کھ چھ اون خالف بر میالد و من بمونیم خونھ تو میالد و من شد قرار و بیرون رفتن اونا.نداشت بیشتر سال

 خیلی رو میالد اما کردیم می دعوا ھم با گاھی برادرا خواھر بقیھ مثل کھ درستھ بودیم جور و مچ خیلی خیلی ھم با کردن می تعریف
 اما بمونیم خونھ تو ما بود قرار خالصھ داد نمی گیر ھم زیاد و میشد عصبی دیر بود متفاوتی پسر نظرم بھ چون داشتم دوست

 از منم بیایم و بخوریم خیابونا تو چرخی یھ بریم نیومدن اینا مامان تا بزن تیپ یھ پاشو گفت بھم میالد نیاورد طاقت دلمون
 من ھم نمیومد خوشش ھم..………میالد وجود با اما بودم پسر دوست یھ داشتن فکر تو خیلی ھا موقع اون کردم قبول خداخواستھ

 .نمیدیدم اف بی یھ داشتن بھ نیازی و کردم می ارامش احساس کنارش در

 

 و اون واسھ دختر دوست یھ داشتن ی باره در میزدیم حرف ھم با و میزدیم قدم باھم ک پار ی تو و خیابون تو بیرون رفتیم خالصھ
 دیر داره کم کم کھ دیدیم باالخره.کردم می تعریف اون برای دخترا از من و میگفت برام پسرا اخالق از اون من برا پسر دوست یھ یا

 قیافھ با اینا مامان تا تلویزیون سر نشستیم و کرد پاک موھاشو ژل اونم و کردم پاک ارایشمو سریع من خونھ گشتیم بر و میشھ
 شھریور اول برای ولی گلم نھ گفت بابام دیگھ جای یھ میریم بابا نداره اشکال نشد جور شد چی گفتم بھون.خونھ اومدن وارفتھ ھای
 بوسید و گرفت بغل تو منو بابام راضیم ھمینم بھ من نداره اشکالی گفتم سریع من گرفتیم موقع اون واسھ اجبارا ماھم و داشت بلیط

 اون کنار در ارامشو و باشھ داشتھ باباش بھ میتونھ دختر یھ کھ حسی داشتم دوسش خیلی کھ شدم ای دخترونھ حس از لبریز من و
 .……کنھ پیدا

 

 از ھمھ مھمونی تو تولدش رفتم مرداد ۵ و بودم دعوت تولد دوستام از یکی ی خونھ من کھ بود مرداد  اوایل شد تموم تیر
 و بود مھمونی اخرای.میکردم ھم ارشاد ھمشونو تازه و ندارم دوستی چرا کھ نبودم ناراحت اصال من و زدن می حرف دوستاشون

 مونده خونھ صاب منو و بودن رفتھ دوستام ی ھمھ و بودن کرده گیر ترافیک تو اونا اما دنبالم بیاد گفتم و مامانم بھ زدم زنگ من
 یھ شد وارد داداشش بود ھمھ از بھتر یعنی بود خوب دوستام تو قیافم من خونھ اومد دوستم بزرگ برادر کھ بود موقع ھمین بودیم
…نفھمیدم چیزی نگاه اون از اما خونھ رفتم ھم من و اومد مامانم باالخره اتاقش تو رفت بعد و سالم یھ و کرد من بھ عمیق نگاه

….. 

 

 نکردم قبول من حرفا این از و اومده خوشش من از داداشش کھ خوند قصھ گوشم تو و زد حرف من با و زد زنگ دوستم مرداد ۱۲
 اما دوستم پیش میرم دارم بستم خالی روز یھ منم و شد پاپیچ خیلی دوستم نگفتم کسی بھ چیزی مورد این در اما گذاشتم گوشیو و

 خارج خونھ از من و داشتیم قرار یھ مرداد ۱۹ شدیم دوست باھم بود علی اسمشم بود سالش ۱۷ بود خوبی پسر ببینم اونو کھ رفتم
 و وایساد جلومون فقط و دید مارو اون بودیم اونجا ما کھ پارکی روی بھ رو دقیقا دوستشم خونھ بود دوستش خونھ میالدم شدم

 بھ من نگو ھیچی نزن حرف گفت بزنم حرف باھاش اومدم خونھ رفتیم و گرفت دستمو میشدم اب خجالت از داشتم نگفت ھیچی
 نبود گیر دلم کھ منم………… براداری عاشقونھ تیریپ من برا و وایسی یارو پای بخوای اگھ اما اما نمیگم چیزی بابا مامان

 ..……زد بھم چیو ھمھ بزرگ مادر مریضی اما میشدیم نزدیک سفر بھ داشتیم زدم بھم علی با و کردم قبول حرفشو
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 گرفت-————ازم.……………………………پدرمو…………….. کھ بود اتفاق ھمین و

 عمو بیمارستانھ مامانی کھ داد خبر عمو شد مریض بزرگ مامان مرداد ۳۰ اما. داشتیم پرواز صبح ۷ مشھد میرفتیم باید ھریور
 چون سفر بریم چھارم نمیتونستیم ما تفاصیل این با و. شد بد خیلی خیلی بابا حال شده بستھ رگاش از ۲ و گرفتھ مامانی قلب گفت

 ھمھ عمل از قبل جدیده قلب نوار جواب کھ اماده و دعا بھ دست ھمھ ما و بود مامانی عمل روز شھریور ۶ داشتروز عمل مامانی
 ……………… و کرد عوض رو چی

 

 راحت جھت این از بابا خیال وقتی شده برطرف چی ھمھ خدا خواص بھ و گذشتھ خیر بھ اوضا ولی بوده یعنی نبوده ھیچیش مامانی
 .کنم تشکر اقا از من کھ مشھد بریم باید ھست کھ جوری ھر حاال بودم خواستھ مادرمو شفای رضا امام از من گفت شد

 

 دیگ مھر از قبل برای اما کرد عوض منو ھوای و حال دوباره سفر شوق

 

 ۱۵ شد قرار بابا اصرار بھ و میگرفت درد پاش و میشد خستھ اتوبوس تو من مامان درضمن و نداشت وجود ھواپیما برای بلیطی ه
 تمام میکرد دعا وقتی داشت غریبی حال و حس جا اون بابام رفتیم جا اون بھ رضا امام خواست بھ کھ بشیم مشھد عازم شھریور

 …………رفتنیھ کھ دونست می کنم فکر ببخشھ گناھانشو کھ خواست می خدا از مدت

 

 می خالصش گذاشت تنمون بھ سفرو خستگی کھ روزی شوم روز برگردیم زود صبح خواستیم می ۱۹

 

 …………… و ترکید ماشین الستیک را بین کنم

 

 ………… و شد چپھ ماشین خوابم یا بیدارم کجام فھمیدم نھ نفھمیدم ھیچی دیگھ

 

 کھ بود اورده شانس و بود عقب مامان………بابا اما بود بستھ کمربند و بود بابانشستھ پیش جلو میالد بود دیده ضربھ سرم من
 ………بیرون بود نشده پرت شکستھ شیشھ از

 

 و بودیم بیھوش ھم مامانم و من و بود رفتھ بین از بابام داشت مسئولیت چون برسھ ما داد بھ نبود حاضر مردم بین از کس ھیچ
 گذره می چی اطرافمون دونستیم نمی و بکنیم کاری تونستیم نمی

 

 نجات برای و بود اومده ھوش بھ منگ و گیج  میال بود واژگون دقیقا ماشین بود شده بیھوش ھم میالد

 

 بغلم مامان اومدم ھوش بھ آنبوالنس توی من بده نجات مارو و بیاد انبوالنس کمک با بود نستھ تو خره باال و بود کرده تقال خودش
 بین از کھ گرفتم می رو بابایی سراغ گیج گیج من و ریخت می اشک و بود نشستھ سرم باال داداشم و بود رفتھ فرو عمیق خوابی بھ

 انبوالس یھ با خوبھ گفت می بود ریختھ خودش تو دردو کوه کھ قدرتمند و پختھ سالھ ۴۰ مرد یھ مثل میالد نداشتم خبری رفتنش
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 دیدم و کردم باز چشامو بار یھ اینکھ تا رفتم می حال از دفعھ یھ قت و چند ھر بود شکستھ منم سر و بود بیھوش مامان رفت دیگھ
 ..………خواب خواب خواب خواب خواب خوابم روزه دو کھ

 

 و کرد نیگاه منو تعجب با رفتھ کجا داداشیم کجاست کجام؟؟؟؟؟؟؟؟بابا من مامان گفتم کردم سالم بھش گیج بود دستی بغل تخت مادرم
 مامانتم؟؟؟؟؟؟؟؟ مگھ من جون دختر مامان؟؟؟؟ گفت

 

 و کرد بلندم و گرفت دستمو تو اومد پرستار.………بده مامان حال ببین بیا کجایی بابا نیست؟؟؟؟؟بابا خوب حالت مامان میگی چی
…………خیلی بود درداک خیلی خیلی خبراش اما بود مھربونی و صبور ادم بده توضیح برام شرایطو تا برد بیرون اتاق از منو

… 

 

 داغ جریان اما واقعی معنای بھ کپ بودم کرده کپ نریختم ھم اشک قطره ۱ حتی و فھمیدم پدرمو جریان

 

 کردید می کار چی بودید من جای اگر شما بکنم میتونستم کار چی نمیاد یادش گذشتش از چیز ھیچ ھم مادرم فھمیدم کھ وقتی شد تر
 کردید؟؟؟؟؟؟ می کار چی میکردید؟ گریھ میزدید؟ داد

 

 کرد می ناز موھامو کھ طور ھمین و بود باالسرم مشکی بلوز با میالد اودم بھوش وقتی شد خشک گلوم تو بغضم رفتم حال از من
 .…میریخت اشک

 

 تموم تموم تموم.بود شده تموم من خوشی دوران شدم زندگیم دردناک ی مرحلھ وارد و کردم باز چشمامو

 

 مھنازم؟؟؟؟؟؟ خوبی کو مامان پرسیدم میالد از ندیدم خودم دست بغل مامانو دیگھ

 

 میالد؟؟؟؟؟؟؟؟ کو مامان

 

 ..…رفتھ..…………طررررررررررر ھمین

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/کجا گی می چی

 

 .…کردن منتقلش
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 کجا میالد کجا بزن حرف ادم عین

 

 میریخت اشک و کرد می سکوت

 

 .…خدا رو تو بگو ابجی جوووون

 

 ……میزدم خودمو

 

 میگم گم می باش اروم خدا رو تو نزن نزن

 

 بردنش

 

 ..……………بردنش

 

 .……آسایشگاه بردنش

 

 بزن؟؟؟؟؟؟؟؟ حرف درست مامان جووووون خدا رو تو میالد مھناز جون چیچیییییییی؟؟؟؟؟میگی

 

 بود گرفتھ میمیرمصداش دارم بگو باشھ کردمباشھ قطع حرفشو…….. و نشی عصبی باشی اروم بدی قول کھ شرطی بھ باشھ باشھ
 زندگی؟از از میفھمید چی سال ۱۸ تو بود رفتھ تازه کھ پسری یھ اخھ بود کرده بغض

 

 اور نان بشھ خونھ مرد باید مختلف بثای تو کردن شرکت و اوردن نمره و خودن درس جای بھ باید دیگھ کھ این از غم بار کولھ
 ؟؟؟؟؟؟؟؟ چی میفھمید؟من چی بشھ خونھ

 

 داد سرم میرفتم طرفش بود شده پرخاشگر نمیومد یادش ھیچی مامان گفت میکنھ پنھان دردشو کھ مرد یھ مثل اما بود کرده کپ
 شدن مجبور شدن مجبور سرش رو بود گذاشتھ بیمارستانو میکشید

 

 . ببرنش
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 صدام گریھ زیر زدم اومدم سرم بالیی چھ باشم فھمیده کھ ی انگار یھو شد سرازیر چشماش از اشک کردم نگاه چشماش تو فقط
 بھ پرستارا اما کنھ ارومم خواست بود ترسیده شدھمیالد چی ببینھ پایین بود اومده تر باال طبقھ ۲ از دکتر یھ کھ بود بلند قدر اون
 یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ بدنش دستاش تو گرفت منو سر تو اومد زور بھ میالد بزنن مسکن یھ من بھ کھ بیرون میفرستادنش زور
 کنار پرستارا کنھ ارومم میتونست کھ بود اون سرد بدن داشتم نیاز روی گرمای یھ بھ من موقع اون چون اما قطب مثل بود یخ یخ

 ..……ریختن اشک اتاق تو میالد منو ی پا بھ پا و کشیدن

 

 سوم فصل

 دردناکھ خیلی چون گم نمی تدفین مراسم از گشت برنمی پدرت ریختی می اشک کھ قدر چھ ھر نداشت ای فایده دیگھ کردن گریھ
 بخوان و بریزن اشک میسوزه تو واسھ دلشون اینکھ خاطر بھ فقط و وایسن پدرت قبر سر باالی بیان نفر چندیدن کھ دردناکھ خیلی
 گریھ و بودم اروم…..  و خاک سر مراسم طول تمام در من.……میشد خورد اعصابم کمتر نمیومدن اگھ واال.. بدن داریت دل ھی

 از بیشتر کردم نمی

 

 .…سختھ خیلی فھمیدنش چون نھ یا بفھمینم تونین می نمیدونم بشھ قراره چی کردم می فکر شده چی کنم فکر اینکھ

 

 ..میدونستم مقصر خودمو من میومدیم رفتیمو می گاھی بودیم بزرگ مامان خونھ چھلم مراسم تا

 

 ھنوزم کھ حرفا این از مدل یک ھزارو و میشد بد نمرم کاش ای بود جوری اون اگھ بود اینجوری اگھ مشھد بریم گفتم نمی من اگھ
 .کرد نمی فرقی مامان حال اما میزدیم سر اسایشگاه بھ روز ھر ما ۴۰ تا نھ یا کردم می فکر درست نفھمیدم

 

 برد نمی خودش با منو خودم خاطر بھ اون اما کردم می التماس میالد بھ رفتن برای گاھی میشد تر بد حالم میدیدمش کھ روز ھر
 دستشو بود شده عصبی من اصرار با بود قضایا ھمین سر کنھ بلند دست من رو بود نزدیک بود نزدیک بود نزدیک کھ باری اولین

 بود شده دیگھ ببرمچون حساب ازش خاصی جور یھ باید کھ فھمیدم بعد بھ اون از بگم راستشو کردولی بغلم بعد لی و باال اورد
 کار چی بگیریم تصمیم کھ بود ما نوبت نکرد تغییری مادر حال و گذشت روز ۴۰چیزم ھمھ چیزم ھمھ پناھم بزرگترم پدرم مادرم

 پدرم مادر فقط ھامم پدربزرگ و مادربزرگ بین از بوده فرزند تک ھم مادرم داشتم عمھ ۱ و عمو ۱ من نداشتیم بیشتر راه دو کنیم
 مامانی پیش بریم کھ بود این درست بگیریم تصمیم میخواستیم جوری ھمین اگھ میکرد زندگی بود مجرد کھ عموم پیش کھ بود زنده
 ی خونھ میریم ما گفت میالد میداد رو مامانی خرج بختی بد با عموم چون واضحھ کامال ھم دلیلش و نذاشت میالد اما..…اما اینا

 با و.نیورد خودش روی بھ اصال دیگھ کرد نو و نھ میالد کھ بار چند از بعد اصال نھ عمو لی و کرد اصرار خیلی مامانی خودمون
 باورم وای میبارید خونھ روی و سر از مرگ بود غریبی حس خیلی شدیم خودمون ی خونھ ی روانھ ما شد انجام کھ بحثایی تمام

 .………بودم شده بزرگ زود چھ من من نمیشد

 

 خل دارم بزن حرف بسھ خدا رو تو بسھ زد داد میالد یھو میکردیم نگاه ھم بھ و بودیم ساکت ساعت ۱ صندلی روی نشستیم
 بگم چی بگو بگم چی.میشم

 

 میگم من نگو تو

 

 میشنوم من باشھ
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 پیدا شبونم ی مدرسھ یھ تازه میخواد پادو یھ و داره فروشی فرش بازار تو دوستام از یکی بابای زدم حرف دوستام از تا چند با من
 کنار باھاش جورایی یھ باید کھ تو ھای تنھایی میمونھ ولی حلھ چی ھمھ من نننظر از از از بخونم درس جا اون میتونم کھ کردم

 راحت من کھ بیاری در پول کھ بمونی بیدار شب کنی کار تو بذارم بعد مدرسھ برم من میالد شدی خل میگی چیداری چی.بیای
 باشم؟؟؟؟

 

 راضیم کامال بکنم خوام می کھ کاری از من بعدم نداریم ای چاره ما

 

 بکنی من فدای خودتو تو نمیخوام من ناراضیم من

 

 بکنم کسی فدای خودمو نیست قرار من

 

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میالد چی ترحم حس دلسوزی میذاری چی کارو این اسم

 

 ………مجبوووووووریم دارم جوابی یھ چرا چرا ندارم جوابی

 

 نیستیم مجبور نھ اجبار

 

 بود ترسیده خودم دست رگ در گذاشتم بیرون اومدم و برداشتم خوری گوشت چھقوی یھ.رفتم خونھ پز اش سمت بھ

 

 میکنی؟؟؟؟؟ کار چی داری احمق میکنی کار چچچچچی

 

 کنمبھ زندگی نمیتونم میشم تنھا تو بدون من ببین نھ نھ….  نھ نھ میدادم خودمو ترتیب داشتم و بودم شده خر واقعا نمیزدم بلف
 عمو برای نباشم اگھ من گفتم بھش میلرزید دستم کن گوووش.جات سر میتمرگی میبندی دھنتو صیتمھ کن گوش زدن حرف بجای
 افتاد ن داد فحش از دیگھ..……ھستی خوبی شاگرد تو خونی می درس راحت…… و میشھ اروم زندگیت بده خرجتو نداره کاری

 من بھ بده اونو کردم خواھش خدا رو تو ببین التماس بھ

 

 دارم دوست نیا جلو ام تو با نیا جلو

 

 .………………………………زد بھم چیو ھمھ در زنگ
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 زمین خوردم مخ با زمین مدم او مخ با یھو کھ برگشتم در سمت بھ من واقعیھ ولی نشھ باورتون شاید اکشن فیلمای مثلھ دقیقا
 کار چی باید کی کھ میدونست خوب. میکرد سنگینی ھام شونھ رو والیبال و بکس تمرین کلی از بعد کھ بود میالد دستای

 یھ فقط خواستھ می چاره بی کھ بود ھا ھمسایھ از یکی کرد باز درو اروم و گرفت رو چاقو اتاق تو فرستاد منو……………کنھ
 من اتاق تو اومد  و بست درو داداشیم صحبت دقیقھ چند از بعد.……داده نجات مرگ از رو یکی کھ نمیدونست بگھ کوچولو تسلیت

 ؟/کردی؟ می داشتی کار چی.میشدم اب خجالت از داشتم داشتم کرد نگاھم و کرد باز درو

 

 ..…… من من من ممننن ممم مم

 

 چی؟ تو

 

 سر بری تو اگھ باشم اروم نمیتونم بخورم من بدی و کنی کار و بری تو اگھ تنھایی از میترسم من من خستم میالد خخخخستم من
 .میکنم دق ترس و تنھایی از میام مدرسھ از کھ من کار

 

 میالد؟؟؟؟ میشھ عوض زندگیمون فردا از کن پاک اشکاتو برو خونھ بیام زود میکنم سعی من برات بمیرم الھی

 

 ھا نکنی نو و نھ دیگھ چیھ دیگھ جانم

 

 ..…داداشی نھ نھ

 

 .……اگھ من داره نھ خو خیاط من دوستای از یکی مادر بگم خواستم

 

 کرد قطع حرفمو

 

 چند بذار کوچیکی خیلی ھنوز تو نمیده رضا دلم.………من مخ رو ھاتو میدانی دو و روی پیاده داری من نرو رو میری داری
 ابجی خب دیگھ سال

 

 اخھ

 

 گفتم کھ ھمین نداره اخھ اااااااااااااااا

 

 نشو عصبی باشھ باشھ
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 میای کی میری کی سوال یھ

 

 باشی تنھا ۸ نیم و ۷ تا باید و میای نیم و ۱ ساعت تو شب ۷ تا صبح ۸

 

 بدون جایی مھناز

 

 ؟ چی من ی اجازه

 

 داداشی نمیرم

 

 چی من بھ داشتی کاری

 

 میزنم زنگ کارت محل تلفن بھ

 

 خوبھ

 

 نگفتی من بھ و بودی بیرون ببرم بو خونھ بیام اگھ چیز یھ

 

 میدم گوش خدا بھ حرفیھ چھ این بابا

 

 باشھ ناک خطر ھمھ این میتونھ خونھ بیرون  محیط کردم نمی فکر و بودم داغ من ھا موقع اون

 

 چھارم فصل

 باید انرژی چھ با نمیدونستم. ……دبیرستان اول بودم افتاده رفتن مدرسھ فکر بھ تازه من و بود گذشتھ مھر اول از روز ۱۵ ۱۴
 ……مشھد ببرتم و بده جایزه بھم نبود دیگھ کھ بابام بخونم درس چی برا بخونماصال درس

 

 ..…میالد دل واسھ الاقل میرفتم باید ولی
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 .……شھ لورده و لھ مشکالتمون و تصمیمش بار زیر بود بزرگ دریا مثلھ کھ کوچولوش دل میترسیدم

 

 نگم چیزی میالد بھ و کار دنبال بیافتم مدرسھ بر عالوه گرفتم تصمیم.…گرفتم خودمو تصمیم ھمین واسھ

 

 …بگیره حقوق بود داده خرج بھ طرف کھ انصافی و مروت کلی با البتھ تومن ۲۸۰ ماھی بود قرار ھا موقع اون

 

 ………کار سر اون و مدرسھ میرفتم من کھ بود روزی ۱۶

 

 نگاھش رسوند مدرسھ در دم تا منو میالد داشتم بدی حس خورید صبحونھ نیم و شیش شد صبح

 

 بدم اخھ آخھ.ندونن خواستم خودم یعنی نھ ھا بچھ اما میدونست منو وضعیت مدرسھ رفت خودش و میزد بجونم اتیش نگاھش
 میکردن سوال من از تازه و میزدن حرف خانوادھاشون از من ی جلو کھ بود بد خیلی ولی ترحم حس………میومد

 

 چچچھل میلرزید سالشھ؟صدام چند بابات

 

 ھستم کھ اینم خودم دارین کار چی بابام مامان بھ بابا چی مامانت

 

 بود شده کارام پیگیر خیلی میالد میاوردم باال نمره باید بدونن چیزی اینکھ بدون میخندیدنھمین

 

 تزیینی چیزای و پستال کارت گفت نمایشگاھی چھ پرسیدم ازش میزنھ نمایشگاه کھ گفت روز یھ دوستام از یکی

 

 ھستم منم گفتم کردم ذوق کلی

 

 بود نازنین اسمش نیست بدکم اما نیست توش پول خیلی بگیری یاد کار خونمونو بیای بار چند باید گفت

 

 پرسید بخونیم درس ھم با دوستام از یکی خونھ برم باید تم۲۸  گفتم میالد بھ
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 مطمئن؟؟؟؟؟

 

 خدا بھ ارررررررررررررررررررررره اررررررره

 

 میخوری قسم چرا نخور قسم

 

 باااااااشھ باشھ

 

 رب یھ و خوردیم می چیزی یھ بود بیدار نیم و نھ تا میومد ۸ ساعت کردم می تنھایی احساس خیلی من

 

 کالساشو میومد صبح ۵ دوباره رفت می میبوسید صورتمو شب نصفھ ۲ و خستگی از میخوابید ده ب

 

 خوند می درس و میریخت اشک میشد پا زود ھم گاھی بود پیش ھا موقع اون البتھ بود برداشتھ فشرده

 

 نپرس و نگو کھ بود شلوغ قدر اون سرش خالصھ

 

 کلی و خونشون رفتم خوندن درس اسم بھ.بستم بزرگترم برای پدرم دادان دست از از بعد رو خالی اولین

 

 میشد شروع اصلی کار بعد میاوردم تومن ھزار ۱۵ باید وسایل و اولیھ ی مقوا خرید برای گرفتم یاد کار

 

 بگی خوای می چیزی تو میگفت بھم ھمش اومد داداشم کھ شب خونھ اومدم و کردم خداحافظی ازش

 

 .نیست ؟؟؟چییییزی/نھ

 

 ..…ھست چیزی یھ چرا

 

 ……نھ نھ
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 میشی تابلو بد میگی دروغ

 

 /میییییییییییییالد دروغ منو

 

 میکنی پنھان داری نمیگی دروغ خب خیلھ

 

 ھست چیزی یھ اررررررره اررررره

 

 اره؟ خواد می پول مدرسھ فھمیدم

 

 مدرسھ؟ ھان

 

 قدر چھ

 

 تومان پوپونزده اره اره

 

 بیا

 

 بگی خودم بھ واسی در رو بی باید میخای پول

 

 باشھ؟

 

 نداری الزم خودت االن مطوئنی باشھ

 

 باشی داشتھ کار کارا این بھ تو نیست قرار

 

 بگی تو چی ھر باشھ
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 داداشی مرسی

 

 کردیم شروع کارو خونشونو رفتیم بعد کردیم خرید رفتیم دوستم با بردم پولو مدرسھ از بعد فردا

 

 مامان اتاق تو رفتم ھوا بی روز اون داشتن ای ساده زندگیھ لی و نمیومد خوشم ازش خیلی اوالش

 

 و تو اومد پشتم از موقع ھمون زدن مشکی ربان تنشھ رزمی لباس کھ باباش عکس کنار ودیدم باباش

 

 من دوست بھترین نازنین کھ بود اینجا گریھ زیر زد و شد شھید پارسال بود جنگیده بود شیمیایی گفت

 

 ..……………کنم قسمت یکی با دردامو تونستم منم و شد

 

 پنجم صل

 .کنھ درکم میتونھ و  خودمھ سنھ ھم کھ کردم پیدا رو ای کشیده رنج میکردم حس بود شده بھتر حالم

 

 غذا خونھ میومد خستھ کھ میالد برای و گرفتم یاد پز و پخت مامانش از داشتم ارامش احساس کنارش در

 

 . شد بھتر غذاھام زمان مرور بھ اما میشد بد اولش میکردم درست

 

 .میگیرم یاد رو چیزا جور این و درس ازش و دوستام از یکی پیش میرم روز ۲ ھفتھ در من گفتم میالد بھ

 

 پرسید

 

 نداره؟ ادماین؟برادر جور چھ

 

 بچس تک……شھیده فرزند خوبیھ دختر

 

 نداره اشکالی باشھ..…شد راحت خیالم
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 .بود روزم ھر کار ابان ۲۰ تا ماجرا این اما ھفتھ در روز ۲ بودم گفتھ برادرم بھ

 

 میخونم درس داشتم میگفتم بھش نمیداشتم بر من و کنھ چک منو میزد زنگ کھ خونھ بھ اونم

 

 بودم کشیده برق از

 

 بندیا خالی این از و نخورد زنگ اصال

 

 از من و داشت ادامھ نمایشگاه این روز ۵ برم نتونستن بود ظھر از بعد ۶ از چون و بود نمایشگاه روز اذر اول

 

 پای یھ خودش مامانش گرفتیم تومن ۵۰ دوستم مادر لطف با کھ بودم دراورده پول تومن ۴۵ جدیدم شغل

 

 کردم قبول ناچار بھ ھم من و اولھ ترم امتحانات بعد ی  واسھ ما کار ی ادامھ گفت بھم دوستم بود قضیھ

 

 کشو تو گذاشتم رو پوال

 

 اومد میالد و شد شب

 

 مییییییییییییالد؟؟؟ گفتم شام سر

 

 چیھ

 

 ……کر کاری یھ من

 

 شھ تموم حرفم نذاشت

 

 کار چی
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 دادی؟ من بھ تومن ۱۵ تو ببین

 

 کردی گمش خب

 

 نھ…..  نھ

 

 ۵۰ یھ و فروختیم و کردیم درست پستال کارت.…یعنی کردیم می کار ھم با مدت این تو دوستم منو

 

 دراوردیم ازش تومنی

 

 کن صبر لحظھ یھ

 

 بود کرده سکوت

 

 ……داداشی بیا میز رو گذاشتم و اوردم رو پوال و اتاق تو دوییدم

 

 میکنی نیگا چرا چیھ میکرد نگاھم

 

 .…دیگھ دار برش

 

 سکوت و

 

 توست مال کھ تومنش ۱۵ الاقل

 

 شد خراب سرم رو دنیا انگار گوشم تو زد صورتم تو زد و باال اورد دستشو

 

 کردن گریھ و کردن گریھ کردن گریھ بھ کردم شروع و گرفتم صورتمو

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 15 

 

 بود بریده لبم گوشھ میومد خون داشت دھنم

 

 ه ه ه ه.……میزنی چرا چتھ

 

 کردم؟؟؟؟ چیکار من مگھ

 

 ..…خیلی کثافتی فکرتم؟؟؟اره؟خیلی بھ نداشتی؟؟؟؟؟بده جرئتا این از بود بابا وقتی تا

 

 نزدم رو دومی تا شو خفھ باال برد صداشو

 

 اره میگی درو من بھ باشھ راحت اعصابم بذار

 

 بخونی درس بودی رفتھ کھ تو

 

 کری؟ توام با اره…اره میخواستی مدرسھ واسھ تومنو ۱۵

 

 کنی کار نمیاد خوشم بودم گفتھ بھت

 

 بودیم نذاشتھ قرار ھم با ما مگھ

 

 کردم کج اتاق سمت بھ راھمو کنان گریھ

 

 دادم اجازه بھت مگھ برو گفتم بھت مگھ میری داری کجا کن صبر

 

 گفتم بھش

 

 کنم کمک تو بھ میخواستم کھ بگو منو
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 خواستم کمک ت از مگھ بده جواب باتوام بودم خواستھ کمک تو از من مگھ

 

 نمیشنوی؟ اوی

 

 بودم ترسیده ازش میکردم گریھ ھق ھق اتاقم سمت برم اومدم باز

 

 .……گرفت مو جلو

 

 کرد تر اروم صداشو

 

 و فرزنده تک و خوبین ی خوانواده کھ اره؟این بوده دروغ ھم شھیده فرزند دوستم گفتی کھ این وایسا

 

 اره؟ بوده بندی خالی ھم نداره برادرم

 

 نبود دروغ اون ھھھھھ ه ه ه نھ

 

 ..…نباشی خونھ و بزنم زنگ فردا اگھ حالت بھ وای شی دور چشمام ی جلو از میتونی خوبھ

 

 ھام گونھ رو اختیار بی اشکام………کشیدم دراز تختم رو رفتم و کردم پاک لبمو ی گوشھ خون من و

 

 ……دادم دست از دوستمو……… دادم دست از ھم رو کسم تنھا مھر کردم فکر خودم با.…میشد جاری

 

 کرد باز اتاقو در اروم شھ خارج خونھ از میخواست کھ شب نصفھ نیم و یک ساعت نبرد خوابم شب اون

 

 بستم چشمامو

 

 رفت و موند سرم باال کمی کرد ناز موھامو و بوسید صورتمو و اومد جلو دوباره شب ھر مثلھ
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 .…………داره دوستم بازم کھ فھمیدم شد راحت خیالم دوباره اونجا

 

 کردم پیدا شدمو گم احساس وبازھم

 

 بشھ خالصھ سیلی یھ توی ممکنھ ھا مبت و ھا مھر از خیلی فھمیدم شدم تر بزرگ کھ بعدا

 

 .…میکردم بیرون سرم از کردنو کار و بودن مشغول فکر باید من کھ بود جوری واین

 

 ششم فصل

 .کنم پر بانازنین تنھاییمو ھای وقت نتونستم دیگھ روز اون ماجرای با

 

 کھ نمیذاشت ھم مادش ببینم اونو نمیتونستم و برم بیرون خونھ از نداشتم اجازه دیگھ

 

 .……نبودن مادرم و پدر چون د بیا ما ی خونھ بھ اون

 

 میرفتیم باید معمول طبق جمعھ و بود شنبھ ۴ کرد ترد خودش از منو میالد کھ روزی

 

 میدیدم مادرو و اسایشگاه

 

 .میکردیم سالملیک ھم با فقط تماام روز ۲ میالد و من

 

 . میشدم چک اون طرف از مدت تمام من روز دو این تو

 

 برو گفت بھم کنیم اشتی ھم با شدیم مجبور اسایشگاه بریم خواستیم کھ جمعھ

 

 .بیفتیم راه باید کم کم بپوش لباساتو
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 .میکردم شونھ موھامو داشتم و بودم اینھ ی جلو. پوشیدم لباسامو و اتاق تو رفتم

 

 .کردم لمس و دیدم صورتم رو رو کبودی اون کھ

 

 . شد خیره چشمام تو اینھ ی وسیلھ بھ سرم پشت از و تو اومد موع ھمون

 

 .خودم نظر بھ البتھ بودم نکرده بدی کار کھ این با پایین انداختم سرمو اما چرا نمیدونم

 

 برگردوند صورتمو بادستش و اومد تر جلو

 

 ؟؟؟؟.……اومد دردت خیلی-

 

 ..………بود گرفتھ گلومو بغض بودم ساکت-

 

 بودم شده عصبی ببخشید-

 

 صدای اون با ھمیشھ مثلھ و بغلش تو گرفت سرمو کھ بود اینجا گریھ زیر زدم-

 

 .…کرد ارومم قشنگش

 

 نکن گریھ-

 

 خواستم معذرت کھ من دیگھ

 

 تر راحت ھم تو کھ کنم کاری یھ میخواستم چون گفتم دروغ تو بھ من خدا بھ میالد-

 

 ..…میخونی درس میری خورد شب نصفھ و  خونھ میای خورد شبا کھ وقتی میشم ناراحت خب باشی

 

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 19 

 بودم نگفتھ راضیم خودم خوام می خودم بودم گفتھ بھت کھ من-

 

 …ولی چرا-

 

 ..…بریم بیا کن پاک اشکاتو خانمی نداره ولی-

 

 دادم گوش حرفش بھ

 

 .رسیدیم بدبختی بھ تاکسی اتوبوسو با

 

 .ببینیمش اتاقشو تو بریم کھ ندادن اجازه ما بھ حتی و بود شده تر بد قبل از حالش مامان

 

 میزد جونم بھ اتیش داداشم چشمای اما شد بد معمول طبق حالم

 

 تو من ولی کنن کنترل خودشونو باید کی کھ نمیدونن ھم سالگی ۳۰ تو االن دخترای

 

 .…میپوشوندم عمل جامھ بھش میکردمو درکش و میدونستمو اینو باید سالگی ۱۵

 

 نمیومد چشم بھ دیگھ کھ میشد این از تر سخت اونقدر شرایط اما بود سخت

 

 .. برگشتیم

 

 اون بودم مجبور منم بده واری امید بھم و  بخندونھ منو میکرد سعی میالد راه تمام در

 

 کنم حفظ لبم رو مسخررو غم از پر تبسم

 

 اورد دست بھ من بھ اطمینانشو دوباره میالد
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 .میپکیدم داشتم دیگھ

 

 .بیرون بیام خودم الک از مدرسھ تو الاقل شدم مجبور

 

 باھاش من داشتن دوستش کالس ھای بچھ از خیلی کھ بود کالسمون تو دختری یھ

 

 نیستی؟ دوست اینا پریناز با چرا تو گفتم نازنین بھ روز یھ بودم نشده اشنا

 

 میاره بختی بد اونا با نشینی ھم شو بیخیال کامل رو اونا مھناز-

 

 نداشت مرید ھمھ این کھ میاورد بختی بد اگھ-

 

 کھ نشد دلیل دارن مرید بد ادمای از خیلی –

 

 میدی گیر قدر چھ بابا باشھ-

 

 دارو و پریناز کھ بودم نشستھ گوشھ یھ خودم الک تو تنھا تفریح زنگ روز اون فردای

 

 میشدن رد بغلم از دستش

 

 ..خودتی الک تو جوجو چیھ-

 

 گاوی ھم تو البد جوجوام من اگھ اسم شد ھم جوجو-

 

 جوجو؟ نمیپری ما با میکم صدا جوجو رو تو من نیست مھم گاو خر کن صدام داری دوست جور ھر تو خندید-

 

 ؟؟/من؟ کی-
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 .……من مرحوم ی عمھ نھ –

 

 شلوغی تا دارم عادت بیشتر تنھایی بھ من-

 

 بخوریم حیاط تو فری یھ ھم با میای میدم عادت خودم نباشھ غمت-

 

 نداره اشکالی باشھ –

 

 باشھ داشتھ اشکالم میخوای خدا تورو نھ-

 

 خندیدم-

 

 از پر دستش…دستش و باال رفت یکم استینش بگیره دستمو کھ جلو اورد دستشو

 

 بود خطوط و خط

 

 بختھ بد ی کشیده رنج دخترای اون از کردم فکر من و انداخت اشتباه بھ منو وھمین

 

 .کردم اطمینان بھش بیشتر زده حلقھ چشاش تو اشک دیدم کھ وقتی و گفتم بھش چیو ھمھ حیاط تو روز اون

 

 ……بود من زندگیم خریت ترین بزرگ و اولین این

 

 گفت

 

 تری راحت بشی اگھ دنیا بیخیال-

 

 تنھایی تنھای االن تو یعنی جوجو ببینم-

 

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 22 

 تنھا تنھای اره-

 

 نھ؟ یا داری اصال نھ یا میکنھ ارومت چی پسرت دوست-

 

 ندارم نھ-

 

 و میکنن چکم و خونن مدام کھ دارم خودم از تر بزرگ برادر دوتا من خلی تو دختر-

 

 /نیستی دوست کسی با تنھایی شب تا صبح کھ تو بعد دارم نمی بر کارا این از دست باز برم در لگدھاشون زیر از باید ھمیشھ

 

 نمیاد خوشم اخھ نھ-

 

 نمیومد خوشم منم بازیارو امل این کن ول-

 

 /کنم اوکیش خوبھ قیافت کھ ھم تو تیپھ خوش سالشھ ۱۸ دارم عمو پسر یھ من ببین-

 

 بابا نھ-

 

 گفتم کھ ھمین نداره نھ-

 

 ……شدم جدیدی ی مرحلھ وارد من و

 

 ھفتم فصل

 میبینم میکنم فکر کھ االن اما بود پوشالی کھ میرفت خوشی بھ رو داشت زندگیم

 

 دور زندگیم از بخشی کردن خراب میدونم کھ حاال حتی واسم نبود بد موقع اون برای

 

 .بوده پوشالی خوشی این سر زیر ھستی ھمھ از افتادن
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 …… زد حرفاشو پریناز

 

 ……گفت طرفو مشخصات

 

 ..……گفت رو درست خورد بر روش بھم

 

 ..… اما

 

 اما

 

 ……بودم دودل خیلی من

 

 بودم شده متولد مذھبی نیمھ خانواده یھ تو باشھ چی ھر

 

 .. وجودم تمام میفتم میکشید من برا کھ سھیل ھای بدبختی یاد وقتی ھنوزم…. وای

 

 میلرزه..…………

 

 کیس دنبال دیگھ نیاد خوشم ازش اگھ گفتم پریناز بھ اما کردم قبول خره باال شدم خر

 

 .نمیگردم ای دیگھ

 

 ”گفت

 

 باش مطمئن میاد خوشت

 

 بزنم حرف باھاش میخواستم خونھ اومد میالد شب
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 تشک تو رفت سالم بدون و کفش با کھ بود داغون قدر اون اما اما

 

 تنھام کھ شدم مطمئن دیگھ داشتم تردید اگھ

 

 کرد معلوم قرارو جای و قراره روز فردا گفت پریناز مدرسھ رفتم کھ فردا

 

 داد ادامھ و

 

 میکنھ خرج واست دارنو مایھ ولی پررو کمی و شوخھ حسینھ اسمش

 

 ببینمش باید گفتی کھ پارکی ھمونن تو باشھ

 

 ولی جوجو اره-

 

 چی ولی-

 

 نپیچی پروپاش بھ خیلی باشھ یادت-

 

 چطور؟ –

 

 نداره اعصاب خیلی-

 

 مارو؟ کردی مسخره-

 

 .…باحالیھ بچھ کھ نھ وگر کنی پیلھ بھش خیلی اگھ گفتم بابا نھ –

 

 کنیم تعریف و ببینیم –
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 میکنی تعریف و میبینی –

 

 خندیدم-

 

 رسید فرا قرار روز وباالخره

 

 .کرد قبول اونم بمونیم مدرسھ ۵ساعت تا العاده فوق کالس ی واسھ امروز ممکنھ کھ گفتم میالد بھ صبحانھ سر

 

 قرار سر رفتم مدرسھ از بعد

 

 ..…بود گل خوش انصافا

 

 جلو رفتم بود شده منتظر ای دقیقھ ۱۰ یھ و بود رسیده من از تر زود

 

 ……اقای سالم –

 

 کرد قطع حرفمو-

 

 نمیزنی بچھ کردم می فکر کھ قدرام اون بابا نھ خانم مھناز خوبی-

 

 نیست بد میکردم فکر من کھ جوری اون ھم تو قیافھ-

 

 فک چی بابا-

 

 .طرفی تیپ خوش یھ با کردی ر

 

 پررویی بچھ حسابی میکردم فکر کھ طور ھمون ولی-
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 میگفت پر پر کھ نیستی ارومھ نجیب دختر ھمچین تو-

 

 پرپر؟-

 

 میگم پرینازو اره-

 

 اھان-

 

 بشینیم یا بریم راه-

 

 بودم استرس از پر

 

 بریم راه نمیدونم ھاااان-

 

 …کھ نخوردمت میلرزه صدات چرا-

 

 تلخ اخم و کردم سکوت

 

 شرمنده بابا باشھ خورد بر خوشگلھ دختر بھ اه اه-

 

 نخورد بر نھ-

 

 واست دارم سورپرایز یھ راستی-

 

 چی-

 

 چی؟ تو اومده خوشم تو ز ا من-
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 کنم فکر باید-

 

 جنابالی سورپرایز اینم کردم فکرامو من حال ھر بھ-

 

 بود کوچیک کادو یھ دستش تو

 

 چیھ این-

 

 نمیکنی؟ بازش-

 

 نکردم فکرامو نوز کھ من نھ-

 

 راھو ھمھ این میره کی اوووووه-

 

 .……اما میکنم بازش خب خیلھ-

 

 چی اما-

 

 میشھ بد بفھمن کھ میدونی خونھ ببرمش نمیتونم-

 

 داد جاش جا یھ میشھ نترس-

 

 دار خنده مسخره عروسک یھ کردم وبازش

 

 خندیدیم ھم با کلی و کردم تشکر ازش

 

 ھامون زندگی از و گفتیم عالیقمون از روز اون
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 نکشیده زندگیش تو ھم کوچیک رنج یھ حتی حاال تا کھ یھ ای بچھ فھمیدم

 

 و

 

 حرفو

 

 حرفو

 

۰ 

 

 حرفو

 

۰ 

 

 حرف۰

 

۰ 

 

 وره خیلی وباھاش منھ سنھ ھم کھ داره کوچیکتر خواھر یھ کھ گفت بھم

 

 میده گیر  چی ھمھ بھ معموال و نیست جور اون و خواھرش با خیلی و سالشھ ۲۲ کھ برادر یھ و

 

 بوده دوست نفر چند حاالبا تا پرسیدم ازش

 

 گفت

 

 بگم؟ راستشو-
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 بگی دروغ نمیتونی-

 

 چرا؟-

 

 میفھمم بگھ دروغ بھم کی ھر من چون-

 

 داری کھ ھم غیب علم بابا نھ-

 

 کردی فکر چی پس-

 

 سومیشونی تو علنی طور بھ میگم باشھ-

 

 اولیم من چی تو-

 

 خیر نھ –

 

 چندمیم پس –

 

 حسین اقا دومی-

 

 باشم اخری و اولی میخواستم شد حیف بابا نھ-

 

 اخری نھ اولیھ نھ کھ حاال-

 

 نبودااااااااااا قرارمون او او-

 

 بودیم نذاشتھ قراری ھم با کھ ما-
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 میخوای کتک خانوووووم مھناز میریزی ھم بھ منو داری کم کم خیر نھ –

 

 نھ یا خوری می ببین بزن-

 

 گذاشتیم ک پار ھمون تو دیگھ روز ۴ برای ھم رو بدی قرار و خندیدیم و گفتیم ھم با کلی وخالصھ

 

 میخوندم درس داشتم ھنوز من اومد کھ میالد بوودم شاد خودم واسھ کلی و خونھ رفتم شب

 

 داداشی سالم

 

 خوشحالی؟ چیھ سالم-

 

 جوری ھمین ھیچی-

 

 ناراحتم کلی من تو عوض-

 

 داداشی شده چی دلم عزیز چرا-

 

 بیرون اومدم کار اون سر از-

 

 گی؟ می چی؟؟؟؟؟؟چیییییییییییییی-

 

 .شدم مجبور

 

 کنیم چیکار حاال چرا-

 

 بیرون اومدم منم بود خور حروم طرف-
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 نداره رو حرفا این دیگھ کھ زار دو قرون یھ میشدی بیخیال بابا-

 

 نبودی اینجوری کھ تو چی یعنی-

 

 کرد معرفی دیگش دوستای از یکی بھ منو نترس کردی کپ چرا

 

 حقوقھ واسھ کرد فکر اونم برم میخوام چرا نگفتم بھش کھ من

 

 دیگھ یکی پیش برد منو

 

 بود جوری چھ اون خب –

 

 بگم برات تا بشین-

 

 بگو-

 

 نرفتن دانشگاه و دارن دیپلوم ھا خیلی گرفتم دیپلوممو کھ من –

 

 میده حقوق دفھ اون از بھتر عوض در لی و شبھ ۱۰ ساعت تا کاره یکی این

 

 دانشگاه برم نمیخوام شدم خستھ نخونم درس دیگھ گرفتم تصمیم من تازه

 

 ..… عوض در اما خونھ میام تر دیر

 

 باال بردم صدامو-

 

 بودم کرده بغض
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 میدادم فحش بھش کھ بود باری اولین

 

 کردی جا بی خیلی تو

 

 خوری می گھ خیلی تو

 

 شدی مرد من واسھ مثال

 

 کنی می فداکاری داری من برا

 

 باشی تر راحت تو کھ میکردم کار داشتم کھ من اشغال..…کثافت..…د

 

 نذاشتی

 

 دانشگاه نری بدی منو ونھ اینکھ خاطر بھ حاال کھ گوشم تو زدی

 

 بده جواب

 

 شدی؟ خفھ چرا چتھ

 

 ساکتی چرا ام تو با

 

 بابا روح بھ میالد

 

 مامان جان بھ

 

 خودم جان بھ
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 تری عزیز ھمھ از برام کھ خودت جان بھ

 

 کنار بذاری کردن کار خاطر بھ خوندنو درس بخوای

 

 نکنی پیدام کھ جایی یھ میشم گور و گم میرم

 

 ام تو با فھمیدی؟؟؟؟اوووووووووووووووووی

 

 باال برد صداشو

 

 کنم خیس خودمو بود نزدیک کھ زد دادی چنان

 

 ببر….. صداتو

 

 کنی نحی و امر بزرگت داداش بھ من بھ میتونی کردی فکر تو رو پر ی دختره

 

 نمیکنم کار چی میکنم چیکار من کھ نداره ربطی تو بھ

 

 جات سر تمرگی می میشی خفھ

 

 کنی بلند من رو صداتو دیگھ بار یک فقط دیگھ بار یک

 

 ………… می می

 

 میکنی چیکار چی-

 

 شی بلند جات از نتونی کھ کتک باد بھ میگیرمت
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 ……میکنم نگات میشینم منم ھر داری؟ھر جرئتام این از چی-

 

 میخوای؟ نھ یا دارم جرئت ببینی نھ یا میرسھ بھم زورت ببینی کنم شروع خوای می

 

 .… نکنی بلند یتیمت خواھر رو دست کھ داری وجدان قدر اون ھنوز تونی نمی

 

 تویی ارزوھام امیدم پناھم سر تمام ھستی ھم پدرم ھستی من مادر االن تو نمیکشی خجالت

 

 کرد بغض و پایین اورد صداشو گفتم کھ اینو

 

 ببینمت خوام نمی اتاقت تو برو گفت لرزون صدای یھ با

 

 نھ یا میدی ادامھ درستو کھ ندادی قول بھم ھنوز نمیرم

 

 لعنتی شو گم چشمم جلوووی از شو گم

 

 بدی قول بھم تا نمیرم کنم تحمل لگداتو و مشت باشھ قرار صبح تا اگھ حتی نمیرم

 

 بخورم کتکرو کھ االنھ کردم فکر ترسیدم خیلی جلو اومد

 

 اما

 

 ارووووم

 

 اروم۰۰

 

۰ 
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 گریھ زیر زد ھای ھای و کرد بغلم و اومد جلو اروم۰

 

 داد وادامھ

 

 عزیزکم خونم نمی درس من گفتھ کی میخوم میکنی عصبی اینقدر منو چرا

 

 دیگھ سال یھ ولی میخونم

 

 کارا کنم جمع پول امسال بذار

 

 خدا بھ میخونم میرم کنم جور و جفت مو

 

 گریھ زیر زدم منم

 

 میالد جووون دیگھ نکن گریھ داداشی جوووون

 

 نمیومد بند گریم

 

 میالد دادی قول

 

 مردونھ ی مردونھ قول قول قول قول خانووم اره

 

 مھناز بپرسم ازت سوال یھ

 

 بپرس

 

 /میبخشی منو
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 بزنم رو حرفا اون خواستم نمی ببخش تو

 

 نداره اشکالی نھ

 

 وقت ھیچ دلم عزیز کنم بلند دست تو رو نمیتونم وقت ھیچ منم

 

 بمونم تنھا تری تنھا مدت باید فھمیدم کھ بود جوری این و

 

 بودم خورده کتک ازش کاش

 

 کاااااش ای بودم مرده دستاش زیر……………….. من و بودم زده سگ مثل کاش

 

 ھشتم فصل

 .……کنی تحمل اونو اجبار بھ باید میدونی کھ وقتی تنھایی دردیھ بد

 

 منم کرد حبس بیشتر خودم انفرادی توی خونھ زندان ی تو منو و شد خوندن درس بیخیال میالد وقتی

 

 .کنم پر حسین با تنھاییامو گرفتم تصمیم

 

 من برا حسین ھم نمیبرد بویی میالذ ھم میشد پر من تنھایی ھم تازه و نداشت اشکالی خودم نظر بھ

 

 .میکرد خرج

 

 چھ میکرد کار حجرش تو میالد کھ اشغالی اون فھمیدم وقتی…….. بود شده شلوغ حسابی میالد سر

 

 ……کردم گریھ کلی اورده سرش بالیی
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 خوندنو درس کال و میشدم نزدیک اول ترم امتحانات بھ داشتم منم بود کوفتھ و خستھ خونھ میومد وقتی

 

 بار یھ روز ۲ ھر میچرخیدم ول خودم واسھ جا ھمھ از خبر بی… چی ھمھ خیال بی و کنا بودم گذاشتھ

 

 .بود ما موبایل وسط این پریناز نداشتیم گوشی کھ ما میدیدم حسینو

 

 خوندن درس رو و بود مخاااااااا بچھ اون از میالد بشھ بد ھام نمره اینکھ از میترسیدم یکم راستش

 

 .میکردم تحمل دستاشو ضرب و ھا کنایھ و ھا گوشھ باید میکردم خراب رو امتحانا اگھ و حساس

 

 .………………………میترسیدم ازش کم کم

 

 بیخیال

 

 حرفاااااااا این از و چرخیدیم می ول میشدیم اشتی میکردیم قھر داشتیم زیاد کا کل حسین با

 

 .……قرار سر رفتم ۴ ساعت از من و داشتیم قرار ھم با ۵ ساعت روز یھ کھ این تا

 

 .…میکنھ لوس دختره واسھ خودشو داره کھ بود معلوم حرکاتش از میزد حرف دختره یھ با داشت و بود پارک تو ۴ ساعت

 

 اسمشو گفتم بھش و کردم گریھ کلی ناز پری پیش مدرسھ تو فردا بزنم حرف باھاش نشدم حاضر حتی

 

 .… حرفا این از و نیار جلوم دیگھ

 

 روز یھ کھ بود مونده امتحانا تا روز ۵ بود کرده قھر باھام بودم کرده پیدا پریناز با کھ ای رابطھ خاطر بھ نازنین

 

 خووووووووووووووووونھ اومد کوفتھ و خستھ میالد
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 سالم-

 

 نیست؟ خوب حالت ولی و شل چیھ ابجی سالم-

 

 میخوری؟ چایی خوبم چرا نھ-

 

 مرسی اره-

 

 صندلی رو نشست و

 

 جلوش بردم رو چایی

 

 ببینم بذار داداشی شده چی گردنت ببینم وایسا اااااااااااااااااااااااااااااااااااا بفرمائید-

 

 …………نشده چیزی بردار دستتو-

 

 …کھ مث اومده خووون ببینم بذار ؟ چی یعنی-

 

 دیگھ بکش دستتو نیست زی چی گفتم-

 

 .… میزنی داد ا چر باشھ –

 

 دیگھ نکن اخم نباش ناراحت خب خیلھ-

 

 دیگھ شده چی گردنت بگو پس –

 

 کردیاااااااا پیلھ –

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 39 

 

 بابا روح رو تو –

 

 میگم باشھ خوری می قسم چرا –

 

 بگو –

 

 کردم دعوا –

 

 چی؟ ؟واسھ کی ؟با دعوا و دعوا؟تو چی –

 

 بخواب برو خیال بی-

 

 کن باز خودت سر از مارو شھ با-

 

 کشیدم دراز تخت رو یعنی خوابیدم رفتم

 

 زد زنگ کارش اوستا بھ و برداشت تلفنو

 

 میلرزید صداش میکرد گریھ تلفن پشت

 

 …میکنھ برخورد باھاش سگ مثلھ کارش اوستا فھمیدم کھ  بود اونجا

 

 .………………………………میزد کتکش

 

 وقتی ھنوز بود ساکت خودش و من خاطر بھ اونم و میکرد برخورد سگ مثل سالھ ھجده بالغ پسر یھ با
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 .……………میسوززه قلبم اوردم سرش بھ بالھایی چھ میکنم فکر

 

 یکم میالد کردم سپری ۱۷ معدل با ترمو اون نداشتم خوندن حال اصال من و شد شروع ترم ھای امتحان

 

 حرفا این از دیدمو زخم اینکھ حساب بھ گذاشت لی و بود اینا از بھتر خیلی درسم من اخھ شد ناراحت

 

 .شد چی ھمھ بیخیال نصیحت یکم از بعد

 

 ک بودم ھا مایھ این تو بازی دوست و دوست رو بیفتم دوباره کھ افتادم این فکر بھ شد تموم امتحانا وقتی

 

 داری؟ چی جدید کیس پرسیدم ناز پری از ه

 

 میشھ چی ببینم بزنگم بھش امروز بذار ھست یکی چرا کنم فکر بذار جدید کییییییییییییییییییییییس-

 

 بده بھم زود خبرشو باشھ –

 

 میخورددددددددد بھم من از بیشتر حالش روز ھر نازنین

 

 بودم شده چی ھمھ بیخیال کامل منم

 

 جلوووووووووووم اومد داداشم سن ھم پسر یھ یھو کھ میزدم پرسھ خیابونا تو داشتم روز اون

 

 بیخبر جا ھمھ از من و بود میالد دوست اون و بودیم ھم شبیھ خیلی میالد و من

 

 برسونمتون میرین؟پیاده کجا خانووووم-

 

 االف بابا کنار برو-
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 میچرخی ول چرا تو االف من-

 

 فضول ی پسره چھ تو بھ خندیدم-

 

 ارمینم من بابا اوکی اوووووووووووووووووووووووووووووه-

 

 چھ؟ من بھ-

 

 نمیکنید؟ معرفی شماخودتونو-

 

 ..…………… نھ-

 

 ./…بگو اسمتو اول-

 

 م میگم باشھ-

 

 مھناز خب-

 

 /فھمیدی کجا از ھدف بھ زدی زود چھ وااااااااااااااااااااااااااااااااااای-

 

 بخوریم؟ پارک تو فری یھ میان در درست من حدسای ی ھمھ زدم حدس-

 

 دارم کار من نھ-

 

 رب یھ دیگھ نکن ناز-

 

 ھا رب یھ ولی باشھ-
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 من کرد می صدا مھی منو بود شوخی پسر کردیم زدن قدم بھ شروع پارک در و

 

 یھ کھ نمیکردم فکرشم

 

 ا پن لم ادم یھ این روز

 

 منو و بشھ رم.……ھم  مادر و پدر بی ندار ھیچی عوضی شغال

 

 ..…بشونھ سیاه خاک بھ

 

 من اخھ نکردم شک بھش چرا میدونم شدیم صمیمی ھم با زود ھم خیلی خیلی و بودیم شده اشنا ھم با زود خیلی خیلی ارمین و من
 … نمیکردم شک بھش اصال من و میخوند تھشو تا اون میگفتم کھ چی ھر

 

 .………اون و این ی دردونھ عزیز بودم شده مدرسھ تو

 

 میومدم کھ روز ھر …ولی ولی میبستم دل کسی بھ نھ میشدم عاشق نھ اما بازی پسر لم رو بودم افتاده میکردم مسخره ھم رو ھمھ
 میکردم تحمل ھارو بچھ از سری یھ اشکای باید مدرسھ

 

 بابا لوحین ساده چقدر نزنی حرف و بخوری بغلشون از باید چاره بی شد عاشق نگاه یھ با میشھ مگھ اخھ.……احمقاااااااا-

 

 میکشھ طول خیلی بگیره یاد خوبو کار یھ بخواد اگر ادم میگم و گفتم ھمیشھ بود شده ایدم پریناز با گشتن یکم با کھ بود حرفایی اینا
 ……باالست ھم عملش سرعت و امادس ھمیشھ بد ی کارا گیریھ یاد ی واسھ اما کنھ باور اونو تا

 

 نبود زدنااااااا ول اون از دیگھ زدنااا ول این ولی چرخیدیم ول ارمین با ھم وقتی چند یھ

 

 بوووووووووووووود اشتباه بن و بیخ از اون با اشنایی اصال نبود نھ

 

 دل تھ تھ تھ انگاری و میکردم داشتم کھ ھایی کار و ترس از تشکم یا ھام گریھ از بود خیس بالشم یا میشدم بلند خواب از کھ صبحا
 .داشتم بدی احساسات خودمم
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 ………انگاری بودم جوووووووووووووووووووووووووری یھ

 

 .کنم جبران باھاش بشھ رو ھا تنھایی ھمھ کھ یکی کنم پر وقتمو یکی با میخواستم فقط و بودم شده چی ھمھ خیال بی

 

 ھاتو گرمی دل ی ھمھ کھ بود بس واسشون کوچولو اشتباه یھ بودم ندیده خیری دخترم دوستای یعنی ایم مدرسھ دوستای از میدونید
 .بذارن تنھات خودت تنھایی تو و بگیرن ت از

 

 بود شوخی بچھ اومد خوشم ارمین از امد و رفت یکم با

 

 نمیداد گیر خیلی

 

 میکرد خواھی معذرت زود خطا کار یھ با

 

 نمیشد عصبی زود

 

 ..……میشد تعصبی و غیرتی میالد برابر  چندین گاھی البتھ و

 

 مرموز کاراش اصال میکرد خواھی عذر سریع میشد عصبی اگر..…داد تشخیص اول ھمون اسممو نکردم شک بھش چرا نمیدونم
 ..……چی یعنی احساسات ابراز میدونستم چھ من.……نمیفھمیدم عشق از چیزی موقع اون کھ من ولی بود

 

 /پرسید ازم کردیم صحبت خانوادھامون و خودمون از ھم با روز یھ

 

 نھ؟؟؟؟؟؟ نداری بابا-

 

 فھمیدی؟؟؟؟ کجا از-

 

 نبودی من پیش اینجا االن داشتی اگھ-

 

 میکنیم زندگی تنھا داداشم و من اره لرزیدددددددد صدام-
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 /چی مامانتو-

 

 اسایشگاھا مریضھ-

 

 ادم بابام) نیست یادم اسمشو(میکردیم زندگی تھران از خارج شھرای از یکی تو مادرم پدر با من بختی بد کھ تویی فقط نکن فکر-
 زلزلھ شب نصفھ و خوابیدیم شب یھ بود کرده دیوانھ حسابی منو و میداد گیر چیزا جور این و زدن ریش بھ کھ اینا از بود متحجری

 با خیابونی خیابونیھ سرگردون و ویلون تھران اومدم گذاشتم کنم تحمل بابامو دیگھ نتونستم اون از بعد گرفت ازم مادرمو کھ بود
 بدبختی بھ زندگیمو.…شدم کار مشغول دبیرستان ۲ از و کردم اجاره خونھ زور بھ زدم بدبختم بابای ھای انداز پس از کھ پولی یکم

 ..…شبا خیلی میخوابم گشنھ شبا خیلی میگردونم

 

 گفتم بعد دقیقھ ۲ بودم کرده سکوت لی و سوخت واسش دلم

 

 /بری نمیخوای شده دیر

 

 /خونھ برسونمت میرم من چرا-

 

 ددارم کار من نھ-

 

 نمیگی من بھ کھ داری کار کجا-

 

 بزنم تنھاییام بھ سر یھ میخوام-

 

 گل خانوووووم باش خودت مراقب رفتم من باشھ-

 

 فعال باشھ-

 

 خدافظ-
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 تنھایی و مانم من دوباره و ورفت

 

 دھم فصل

 موندم پارک تو من و رفت ارمین

 

 کنم فکر میخواستم میودنید

 

 افتاده اتفاق برام کھ چی ھر بھ

 

 رفتم فرو توش کھ منجالبی بھ و م بود کرده کھ کارایی بھ

 

 خودم بدبختیای بھ

 

 امین بختیای بد بھ

 

 میالد کارای بھ

 

 دوستام بھ

 

 نھ یا داره وجود اصال کھ این بھ خدا بھ

 

 کلمھ یک بھ رسیدم بھش کردن فکر از کھ چیزایی دیگھ چیزای خیلی بھ و

 

 خودکشی

 

 گفتم پریناز بھ روز یھ کردم فکر بھش شد بیشتر تنھاییام کھ کم کم اما میترسیدم ھم تیغ اسم اوردن از اوال

 

 کشیدی؟ خطوط و خط ھمھ این دستت رو چرا تو-
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 نیومده تو بھ ھا فضولی این بچھھ بیخیل-

 

 شی سبک شاید بگو کردم خواھش-

 

 نمیدونن ھم دوستام ترین نزدیک منو ھای بختی بد نگی چیزی ھیچکس پیش کھ شرطی بھ باشھ-

 

 مردونھ قول-

 

 میگم برات ولی ھوا باد ینی مردونھ قول بخت بد-

 

 ننم مھری بی افتادم روز این بھ توجھ کمبود از مدرسھ ده..…ج دختر احمدی پریناز منننننننننننننننننننننن

 

 عین انداخت روز این بھ منو کوچیکم برادر دست ضرب و بابام اخالقی بد رفت و کرد ولم سالگی ۵ تو کھ

 

 کنن توجھ بھم ذره یییییییھ ذره یھ کھ کردم کشی خود بار ۵ میده نجاتم گاھی بزرگم داداش فقط میزنھ منو سگ

 

 ولی

 

 مرگتھ چھ بپرسن کھ این جای بھ دلجویی جای بھ خونھ اومدم بیمارستان از کھ بار ھر ولیییییییییییییی

 

 گھا این از دیگھ بار یھ گفتن اتاق گوشھ انداختنم کردن محرومم زدن کتکم افتادی روز این بھ کھ بدبخت

 

 اره؟ ھستم بدبختی ادم ببینی میشی خوشحال کردی دیوونم بسھ……………………… بخوری

 

 میداد فشار اونو گلوی بغض و بود شده سرازیر من چشمای از اشک

 

 ب کھ بود بعد بھ اون از نزدم حرفی
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 .دادم بار اولین ی برا دستمو ترتیب بھمن ۲۰ روز در و کردم فکر خودکشی ه

 

 بھ ولی حرفا این از و بخون درس برو دارم دوست میالد کھ نوشتم نامم یھ داشتم وحشت کشی خود از بیشتر دنیا از اما میترسیدم
 ………………………………………… من کار از بعد دقیقھ ۵ خونھ اومد ۵ ساعت ۹ ساعت جای بھ روز اون میالد خدا خواست

 موندم پارک تو من و فت

 

 کنم فکر میخواستم میودنید

 

 افتاده اتفاق برام کھ چی ھر بھ

 

 رفتم فرو توش کھ منجالبی بھ و م بود کرده کھ کارایی بھ

 

 خودم بدبختیای بھ

 

 امین بختیای بد بھ

 

 میالد کارای بھ

 

 دوستام بھ

 

 نھ یا داره وجود اصال کھ این بھ خدا بھ

 

 کلمھ یک بھ رسیدم بھش کردن فکر از کھ چیزایی دیگھ چیزای خیلی بھ و

 

 خودکشی

 

 گفتم پریناز بھ روز یھ کردم فکر بھش شد بیشتر تنھاییام کھ کم کم اما میترسیدم ھم تیغ اسم اوردن از اوال
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 کشیدی؟ خطوط و خط ھمھ این دستت رو چرا تو-

 

 نیومده تو بھ ھا فضولی این بچھھ بیخیل-

 

 شی سبک شاید بگو کردم خواھش-

 

 نمیدونن ھم دوستام ترین نزدیک منو ھای بختی بد نگی چیزی ھیچکس پیش کھ شرطی بھ باشھ-

 

 مردونھ قول-

 

 میگم برات ولی ھوا باد ینی مردونھ قول بخت بد-

 

 ننم مھری بی افتادم روز این بھ توجھ کمبود از مدرسھ ده..…ج دختر احمدی پریناز منننننننننننننننننننننن

 

 عین انداخت روز این بھ منو کوچیکم برادر دست ضرب و بابام اخالقی بد رفت و کرد ولم سالگی ۵ تو کھ

 

 کنن توجھ بھم ذره یییییییھ ذره یھ کھ کردم کشی خود بار ۵ میده نجاتم گاھی بزرگم داداش فقط میزنھ منو سگ

 

 ولی

 

 مرگتھ چھ بپرسن کھ این جای بھ دلجویی جای بھ خونھ اومدم بیمارستان از کھ بار ھر ولیییییییییییییی

 

 گھا این از دیگھ بار یھ گفتن اتاق گوشھ انداختنم کردن محرومم زدن کتکم افتادی روز این بھ کھ بدبخت

 

 اره؟ ھستم بدبختی ادم ببینی میشی خوشحال کردی دیوونم بسھ……………………… بخوری

 

 میداد فشار اونو گلوی بغض و بود شده سرازیر من چشمای از اشک
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 .دادم بار اولین ی برا دستمو ترتیب بھمن ۲۰ روز در و کردم فکر خودکشی بھ کھ بود بعد بھ اون از نزدم حرفی

 

 بھ ولی حرفا این از و بخون درس برو دارم دوست میالد کھ نوشتم نامم یھ داشتم وحشت کشی خود از بیشتر دنیا از اما میترسیدم
 من کار از بعد دقیقھ ۵ خونھ اومد ۵ ساعت ۹ ساعت جای بھ روز اون میالد خدا خواست

………………………………………………………………. 

 

 …………………………………گذشت کوتاه مرگ یھ مثل چی ھمھ

 

 ……………………………شده الوده خون بھ و خونی دست

 

 ناک غم و.………………………بار مصیبت ھای اشک

 

 .………………وفا بی ھای عشق.………………صدا بی صداھای

 

 شد تکرار دوباره زندگیم ی صحنھ ترین بد و

 

 میفشرد گرمی بھ دستامو کھ میالد سرد ھای دست دوباره

 

 داغش اشکھای

 

 بارش غم چشمان

 

 .…………………بود داده بھم پدرمو مرگ خبر کھ لرزان صدای ھمون دوباره و

 

 بووووووووووووووود اورده ارمغان بھ برام رو مادرم شدن دیوانھ کھ لحنی ھمون
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 زبونش داشت فرق نگاه اون اسمونبا تا زمین میکرد فرق نگاھش طرز نھ نھ نگاه طرز ولی بود غم ھمون بودغم چشا ھمون چشما
 داغش مثال نگاه اون تو عالم ھای فحش فکر بی چاره بی بخت بد ضعیف ادم میخوره بھم ازت حالم میگفت چشاش عزیزم میگفت

 …میشد خالصھ

 

 میلرزید صدام

 

 کجام من-

 

 کردی؟ کھ بود کاری چھ این-

 

 کجام من-

 

 .…بیمارستان نیستی ولی عزیزم بودی من قبر سر کاش-

 

 شدددددددددددددددده چم-

 

 بودی شده خستھ زندگی از کنم فکر ھھوووووووووووووووم-

 

 میکرد ناز موھامو دیگش دست با و دستشبود یھ تو دستم

 

 بیروووووووووووون شو گم-

 

 برم کجا نمیرم نھ-

 

 برم چرا

 

 برم

 

 بشھ چی کھ
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 کنی بدبختم دوباره کھ

 

 کنی ترم تنھا دوباره کھ

 

 کنی تر خورد شدمو خورد ھای استخوان کھ

 

 کنی تر داغ اشکامو کھ

 

 بشکنھ صدامو غم دوباره کھ برم

 

 اررررررررررررره؟ارررررررررررررره؟ شدم کھ اینی از تر ؟پیر شم پیر دوباره کھ بگیرم اتیش دوباره کھ برم

 

 نمیرم نھ

 

 میزنما داد برو برو یبرون برو بیرون بررررررررررررررررو شو گم نزن ور-

 

 نمیرم موال بھ نمیرم میتونی کھ جایی اون تا بده فحش میخوای کھ قدر چھ ھر بزن داد-

 

 پرستار پرستار شوو گم ده-

 

 تو اومد پرستار

 

 سرت رو گذاشتی بیمارستانو خبره چھ

 

 بیرون بنداز نکبتو این-

 

 بمونھ شما پیش مداوم باید یکی نمیشھ
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 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااه اه

 

 ..………………………دارم درد میخوام مسکن

 

 کردم تزریق تازه

 

 دارم درد بده بازم پس

 

 نمیشھ

 

 بابا بمیر برو

 

 بیرون نھ؟؟؟؟؟؟برو فھمی نمی حرف بار یھ با تو میالد-

 

 روانشناس بھ بود داده پیشنھاد دکتر خونھ اومدم باالخره و موندم بیمارستان اون تو روزی چند میزدم ور من و بود ساکت اون
 بیاره زبون بھ ازش اسمی میالد گذاشتم نھ و نرفتم اما کنم مراجعھ

 

 شدم مدرسھ تو درس خوندن بیخیال

 

 .بدھم امتحان ترم اخر و بخانم درس خانھ را سل اون شد قرار

 

 .…روانشناس یک مثل زد حرف خیلی باھام بود پدرم عین کاراش بابا عین میگردوند میبرد منو بود مرخصی روز ۴ میالد

 

 حرفا این از خالصھ و بوده منم واسھ بوده سخت تو برا اگھ بگم چی من اما بوده سخت میدونم

 

 بیربط سوال یھ میالد
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 بپرس داداشی چیھ

 

 نداری؟ دختر دوست تو

 

 سرکارم ھمش من بده حالت بابا میگی چی

 

 باشی داشتھ یکی نمیاد بدت پس

 

 کنم فکر کھ ھم نمیخام و نکردم فکر بھش حاال تا

 

 چرا؟؟؟؟

 

 پرسیدی چی واسھ کن وووووووووووول حوصلشو نھ دارم وقتشو نھ

 

 ……گفتم رک خیلی

 

 ……میکنم فکر پسر دوست یھ داشتن بھ خیلی من

 

 اشنا یھ با اما نمیکنم مخالفت نکنھ درد دستت چی

 

 نیس مخالف واقعا

 

 تی

 

 دارن نیاز جنس ھم غیر یھ بھ ھمھ نھ باشھ اشنا با

 

 حاااااااااااااااااااااااااااااااال خب
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 چی؟ حاال

 

 کھ؟؟؟؟ داری دوستی

 

 دیگھ تو ھستی پررویی بچھ عجب

 

 میالد اااااااااااااااااااااا

 

 رو پر بچھ)لبخند با(کوفت و اااااااااااااا

 

 شدم ساکت

 

 ارمینھ اسمش خوبیھ خیلی پسر ھست صمیم دوستای از یکی

 

 پرید کلم از فاز سھ بق

 

 قشنگی اسم چھ چ چ چ

 

 کرده ول باباشم و مرده مادرش نداره مامان بابا قشنگیھ اسم اره

 

 .………………………ندیدم جاییرو دیگھ

 

 …………میالد غیرت ھم و بود پوشالی داشتم من کھ صبری ھم کھ انگار

 

 درضمن و بگیره کنترل زیر اونو میونھ چون میکرد فکر درضمن و داشت اعتماد ارمین بھ خیلی خیلی میالد

 

 عنوان بھ کھ رو کسی داد ترجیح نمیزنھ خطا کار بھ دست وقت ھیچ کشیده رنج پسره یھ میکرد فکر چون
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 شدم متوجھ یھو یھو کھ بودیم زدنا حرف ھمین تو لی و باشھ ارمین میکنھ انتخاب خواھرش دوسست

 

 ..گفت و داد تکان صورتم جلوی دستشو میالد یھو ھستم کما تو وقتھ خیلی

 

 کجایی اوووووووووووووووووو-

 

 جام ھمین جا ھیج جا چی؟ھیچ ی چ چ چ-

 

 کنم چیکار بالخره حاال خب نبودی جا این نھ-

 

 کنی؟ چیکار چیو-

 

 بزنم؟ حرف ارمین با نزن شوت بابا ای-

 

 شو جریان این بیخیال بھشا نگی نھن نھ نھ ه ن نھ ه ن ه ھن ن نھ نھ نھ –

 

 اخھ؟ چرا-

 

 دارم امادگیشو نھ میاد خوشم کارا این از خیلی نھ میبینم میکنم فکر کھ االن میدونی-

 

 در منو بکنی خواستی کھ کاری ھر باشھ یادت ولی بخوای تو کھ طور ھر باشھ..خودمی خواھر کھ حقا-

 

 باشھ بذار جریان

 

 داداشی باشھ باشھ-

 

 داشتم اخیش ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھوم کشیدم راحت نفس یھ شد راحت خیالم
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 .…………میشدم خفھ

 

 بزنم بھم دلیلی ھر بھ حاال ارمین با و برم باید کار سر رفت و شد تموم میالد ھای مرخصی وقتی کھ افتاد یادم

 

 ..…… داشتم شک

 

 ..……………داشتم شک

 

 دو از کھ این با میالد منو صورت بودیم شبیھ بھم خیلی ما اخھ نھ یا میشناسھ منو ارمین کھ نمیدونستم

 

 …………خوشگل میگفتن دومون ھر بھ ھا موقع اون و بود ھم شبیھ بودیم مخالف جنس

 

 گذاشتم ارمین با رو بعدی قرار من و کار سر رفت میالد باالخره

 

 کھ حرفا این از و کشیدم بختی بد منم ھستی ضعیفی ادم خیلی گفت و کرد دعوام کلی دید منو کھ اول

 

 ..………کنم تعریف نصیحتاشو ندارم دوست اصال

 

 ببینمت نمیخوام دیگھ اصال کنی نصیحت منو داری حق گفتھ بتو کی دیگھ بسھ میشد پر داشت کپنم کم کم

 

 ھاااااااان؟ کردی پیدا بھتر ادم اره؟؟؟؟؟شایدم میکنی خالی من سر پره دیگھ جای از چیھدلت نمیفھمی لسوزی تو چی-

 

 ببینمت نمیخوام دیگھ نداره ربطی تو بھ-

 

 الاقل پس بیار برام منطقی دلیل یھ-

 

 بگم دلیالمو ی ھمھ نمیاد خوشم من بگم چی دلیل-
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 بار یھ ھمین بار یھ این –

 

 (گفتم و کردم فکر دلیل اوردن برای یکم سالشھ چند و چیھ داداشم اسم بودم نگفتھ اون بھ من)

 

 میزنھ کتکم میاد بدش اون داداشمھ مشکل-

 

 نداره بزن دست اصال میالد خیلی گویی دروغ خیلی-

 

 اره؟ میشناختی منو اول اون از زدم حدس درست پس-

 

 نمیدم دستت از و دارم دوست تورو من بگذریم حرفا این ھستی؟از ماھری بازیگر خودت فقط کردی فکر-

 

 درستھ؟ کنھ بلند روت دست بخواد کھ دوستی من با تو کھ نمیدونھ ھم میالد مطمئنم

 

 میدونھ خوبم میدونھ چرا نھ-

 

 میزنم حرف باھاش امشب من میدونھ اگھ خب خیلھ-

 

 ریخت قلبم

 

 خوش ی خاطره یھ با بذار باشھ نگیا نگو بھش خدا رو تو نمیدونھ خدا بھ نھ نھ وایسا دقیقھ یھ نھ نھ نھ نھ-

 

 باشھ؟ جداشیم ھم از

 

 میزنم حرف میالد با امروز من جداشیم چی برای جداشیم چی واسھ جداشیم-

 

 نگو بھش پس داری دوست منو نمیگی مگھ نمیزنم بھم باھات باشھ نھ-
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 نمیگم بھش باشھ نیستم کرمویی ادم اصال من دلم عزیز ندارم کرم کھ من نری پیشم از اگھ-

 

 کھ بگم میالد بھ چیو ھمھ کھ بودم فکر این در مدام خودم با من و شد تموم بود بدبختی ھر بھ اونروز

 

 بگیره باج ازم نخواد نکرده خدایی

 

 یھ با ازم و کرد پرت ندلی رو خودشو و خونھ اومد کوفتھ و خستھ اون بگم میالد بھ کھ کردم جذب رو عزمم

 

 خواست چای لیوان یھ مھربون ی خستھ صدای

 

 بفرمایید-

 

 نھ یا خوندی درس امروز ببینم بشین مرسی-

 

 خوندم چی؟اره-

 

 میپرسم ازت فردا ندارم حال امشب باشھ-

 

 بگی و ت چی ھر-

 

 خب؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 

 داداشی چی خب-

 

 بگی میخوای چیزی یھ میگھ چشمات-

 

 بابا نھ ؟نھ من کی-
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 چرا-

 

 خدا بھ نھ نھ-

 

 خوود از کرم البتھ بود شده تجاوز بھش دوستا از یکی ی خواھرا از فھمیدمیکی امروز مھناز واااااااااااااااااای-

 

 مامان بود شده بیمارستان ی روانھ کھ بود زده خواھرشو اینقدر من دوست این ولی ھا بوده دختره

 

 نمیری بیرون خونھ از تنھایی کھ تو نگرانتوام خیلی من بودن فھمیده باباشم

 

 بودش؟ زده خیلی برادرش بابا نھ ی چ چ چ چ-

 

 برسھ چھ دیگھ بود اورده جا حالشو من دوست میشد دوست پسر یھ با دختره اگر کنھ چیکار میخواستی-

 

 سواالییھ چھ این بابا.………کھ این بھ

 

 گدایی محبتشو بودم بچھ بود نشستھ غم گلوم تھ نمیتونستم دیگھ ھم بزنم حرفمو میخواستم اگر

 

 کاااااااااا ولی شدم بیخیال بشھ اخالق بد نمیخواستم شھ بلند روم دستش نمیخواستم میکردم

 اااااااش

 

 .……………………کاش ای بودم گفتھ بھش

 

 تولدمھ دیگھ روزه ۳ گفت ارمین روز یھ کھ بود ماه اسفند نزدیک

 

 مبارک حاال ھمین از تولدت اااااااااااااااااااااا-

 

 ……………………………دعوتین ما خونھ جنابالی خیر نھ-
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 پررو بچھ.………تولد بیام پاشم کھ نیستم بچھ قدر اون شکر رو خدا احمقی جورم بد احمقیااااااااااااااااااا-

 

 معرفت بی نداری اعتماد من بھ ھم ذره یھ ھنوز تو بزن حرف درست چتھ-

 

 ندارم نھ-

 

 تولد میای میپیچونی رو میالد ھفتھ اخر تو-

 

 میشم راحت ھم تو شر از میگم بھش چیو ھمھ امشب ھمین اصال نھ-

 

 عزیزم بریدس سرت بفھمھ میشناسم رو میالد من تازه.بودی گفتھ قبال بگی میخواستی اگھ……………میتونی مگھ-

 

 نیست طوری این ھم اصال-

 

 دلم عزیز کن اعتماد بھم میبینمت پنجشنبھ پس رفتھ سرت بفھمھ طوریھ این کھ میدونی خودتم-

 

 بودم رفتھ کلنجار خودم با ھا بار و ھا بار بود بدی شدروز کنده جا از ھم من دل و.……………………رفت و گفت اینو

 

 ..…………………………منو بود ترسونده حسابی احمق اون حرفای اما اما بگم میالد بھ میخواستم

 

 در برام رو تنبیھ بھترین اگھ حتی بگم داداشم بھ چیو ھمھ باید کھ بودم رسیده نتیجھ این بھ خودم من

 

 کھ میکردم فکر این بھ خیاالم و فکر تو ترسوند حسابی منو ارمین حرفای ارمین حرفای اما اما میگرفت نظر

 

 چھ من داداش خصوصا پسرا کھ میدونھ خوب پس دوستھ خیلی میالد با و پسره یھ ارمین باشھ چی ھر

 

 میخواستھ کھ داشتھ اعتماد ارمین بھ خیلی خیلی میالد کھ میکردم فکر وتازه.………دارند ھایی اخالق
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 کردم فکر ھم خودم با و کنھ خطا پا از دست ارمین نیست قرار کھ گرفتم نتیجھ پس کنھ دوست اون با منو

 

 نگم میالد بھ چیزی بھتره کھ

 

 ازم بعد میاد باھام کھ گفت بھم پر پر. گذاشتم میان در پریناز با قضیرو و مدرسھ رفتم شد چھارشنبھ

 

 مدرسھ از بعد دادم جواب دقت با رو سواالتش ی ھمھ منم دارم پول قدر چھ و خریدم چی کادو کھ پرسید

 

 از بعد پریناز خریدم ارمین واسھ خوب خیلی خیلی بوی با اما قیمت ارزون ادکالن یھ و بیرون رفتم پریناز با

 

 خودم با مھمون یھ تولد روز کھ گفتم بھش و گرفتم تماس ارمین با خونھ تلفن از من و خونمون اومد خرید

 

 عزیزم کی ،گفت تلفن پشت ارمین میارم

 

 حالیھ با دختر خیلی دوستام از یکی –

 

 عزیزم نداره عیبی باشھ-

 

 مھمونین؟ تو دوستات از چندتا ارمین-

 

 .…………دختراشون دوست با تا ۵ چھار-

 

 نداری کاری باشھ-

 

 میکنم شماری لحظھ دیدنت واسھ دارم نھ-

 

 بای بای………….. منم –
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 بای-

 

 باید پس خالی خونھ بکشتت تولد اسم بھ ممکنھ کھ گفت اونم گفتم پری برا چیو ھمھ تلفن از بعد

 

 گفتم بھش و کردم قبول ھم من و کنیم باز خوب نو گوشمو چشمو

 

 میبرم خودم با تجربرو با ادم یھ دارم کھ ھمینھ واسھ-

 

 اینجوری داد تحویل بھم لبخند یھ فقط جواب در اونم و

 

 ناظممون از رفتم رفت سر خیلی وصلم امروز گفتم بھش اومد میالد وقتی رفت پر پر بعد دوساعت یکی

 

 .……دیدم دوستامو و کالس سر رفتم گرفتم اجازه

 

 کھ درسایی این تو حاال خب سختھ برات میدونم چون برو ھمیشھ بھت نمیگم..……کردی کاری خوب

 

 کنم؟؟؟؟؟ کمکت بتونم کھ نداری اشکالی خوندی خودت

 

 فردا بھ داشتم ھمش من کنھ گوش کھ بود کی اما داد توضیح رو اشکاالتم حوصلھ با برام اون و اوردم ریضیمو کتاب رفتم.…چرا
 پرسید شد تموم حرفاش میدادم تکون بیخودی فھمیدم کھ این عالمت بھ سرم فقط و شنبھ پنج بھ میکردم فکر

 

 فھمیدی؟ –

 

 نکنھ درد دستت اره ؟؟اره چی چی –

 

 بگی بھم میخوای چیزی یھ میگھ بھم حسم –
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 …………میکنھ اشتباه حست نھ چی-

 

 کنھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ خدا

 

 ……………………لعنتی روز رسید راه از پنجشنبھ کاشکییییییییییییییییییی بودم گفتھ بھش کااااااااااااااااااااااااااااشکی

 

 کار سر رفت میالد

 

 ما ی خونھ اومد مدرسھ از روز اون ھم پریناز

 

 ..……خونھ میومد شب ۹ ساعت روز اون میالد

 

 باال بیا گفتم و برداشتم ایفونو بود پریناز در پشت اومد در صدا بھ خونھ در زنگ ۲ ساعت

 

 نیم و ھشت تا برم نیم و سھ ساعت از بود قرار بودم کرده ارایش من یھ باال اومد

 

 بود اومده ولی بود رفتھ در داداشاش دست از چجوری نمیدونم پوشید ولباساشو کردم ارایش اونم و باال اومد پریناز

 

 تولد رفتیم

 

 .…میترسیدم میلرزید وجودم تمام بزنم درو زنگ میخواستم وقتی

 

 و بودن باال دوستاش از تا چند بود گفتھ راست ارمین باال رفتیم خانم تا دو عین و زدیم رو در زنگ اما

 

 دوستاش ھمھ کھ اونقدر گرفت تحویلم جور بد ارمین تو رفتم کھ در از بودن اورده ھم رو دختراشون دوست

 

 .…………………میگذشت سال مثل ثانیھ ھر اومد در صداشون
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 بودن مونده مھمونا از دیگھ تا دو رفت پریناز شد ۸ ساعت بوسھ ماچو و رقص خالصھ و میوه و کیک از بعد

 

 از داشت قلبم رفتن دیگش دوست تا دو بعدم نیست نیم و ۸ ساعت کجا گفت ارمین کھ خونھ برم اومدم

 

 میومد در دھنم

 

 نخوردمت دیدی چتھ میپرسید ازم مدام

 

 ……ببینھ رو تو میخواد کھ ھست یکی کن صبر نھ نھ نھ برم باید من دیگھ بسھ

 

 کنا برو شو گم کنار برو در جلوی از

 

 اومد در صدا بھ در زنگ موقع ھمون و

 

 حرف کھ دھنم جلوی بود گذاشتھ دستشو بود گرفتھ جلومو کردم سکتھ

 

 نزنم داد کھ نزنم

 

 دست ھم خوندس فاتحم کھ گفتم باخودم برداشت دھنم ی جلو از رو دستش اومد در صدا بھ باال در زنگ

 

 و زمین افتادم درد از گوشم تو خوابوند شتلق و تو اووومد میالد کھ بودم فکرا ھمین تو خودش برای اورده

 

 حتی سالمم ھنوز کھ شد راحت خیالم بیھوشی حال و حس تو ولی نشدددددددددددددددددم بلند دیگھ

 

 زمین روی افتادم بیھوش و بخورم مفصل کتک یھ اگھ

 

 ساعت میریخت اب صورتم رو ارمین و بود میالد دستای تو سرم کردم باز کھ چشمامو کردن نوازش داغمو صورت اب ھای قطره
 بود ۹
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 کرد باز چشماشو میالد=آ

 

 ھوی پاشو خونھ بریم کن جمع الشتو پاشو نزن مردگی موش بھ خودتو پاشو شو بلد میبینم دارم اره=م

 

 ھووووووووووووووی نمیکنمااااااااااااااااا لھ گل توام با

 

 گفت ارمین بھ بیرون میرفت داشت وقتی گیج گیج شدم بلند

 

 و میگھ چی نفھمیدم موقع اووووووووووووون برادرمی مثل تو ممنونم ازت وقتھ چند این زحمتای خاطر بھ

 

 بیا بیا میگفت بلند صدای با و میکشید دستمو ھی ه را تو کردم اماده حسابی کتک یھ واسھ خودمو فقط

 

 ۹ تا خودم اگھ کھ احمقم قدر اون میکنی فکر میکنم کار کردم ول درسمو تو خاطر بھ کھ من حیف دیگھ

 

 بیچاره بدبخت ارھھھھھھھھھھھھھھھ ارھھھھھھھھھھھ باشھ تو مراقب کھ نذارم رو کسی کارم سر

 

 شو ارررررررررررررره؟؟؟؟گم بخت بد بود اومده حاال تا دخلت چی؟ممیدونی نبود من ادم ارمین اگھ

 

 درمیارم پدرتو خونھ برسیم

 

 بودم کرده سکوت و بودم خوشحال فقط من و

 

 وایساد در کنار و کرد باز رو خونھ در باال بردم کشون کشون ھا پلھ راه از و گرفت دستمو خونھ رسیدیم

 

 تو بررررررررررررو گفتم توووو برو

 

 ..…………………خونھ تو رفتم
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 کرد قفل درو و تو اومد

 

 من اتاق تو برو میگم دددددددددد من اتاق تو شو گم

 

 بود اروم ھام قدم

 

 ……وایساد جلوم اومد

 

 ھھھھھھھھھووووووی شدی الل کھ نمیزنم حرف خر با بده نھ؟جواب نھ بگیرم رو مچت نمیکردی فکر

 

 دردیھ بد تنھایی خب تنھابودم نیستم الل ه ن ن ن

 

 اومد خون دھنم صورتم تو زد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

 

 بوده اشتباه کارت بدونی کھ بود این واسھ اولی این

 

 بود شده زیر سرا اشکام تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

 

 بگی دروغ نمیتونی من بھ بزنی دور نمیتونی منو.بپیچونی نمیتونی منو بفھمی کھ اینھ واسھ دومی این

 

 کھ باالسرم اومد زمین رو افتادم محکم خیلی نھ اما شکمم تو زد بود لگد……نبود سیلی دیگھ سومی و

 

 بوسیدم و گرفتم ستشو پاش و دست بھ افتادم کھ بزنھ ھم رو دومی

 

 بھ کردم اشتباه خدا رو تو خدا رو تو

 

 التماس انگار میکرد نگام و بود ؟وایساده باشھ نزن خدا رو تو کردم خواھش نزن بگم بھت میخواستم خدا
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 نمیدید مو ھا کردن

 

 ھیچی نمیفھمید ھیچی انگگگگگگگگگگگگگگگگگگار

 

 ..……ھیچی

 

 .…میدادم ادامھ التماسانھ من و میداد فشار گلوشو بغض انگار اما بود کرده سکوت و بود وایساده میدادم ادامھ حرفام بھ

 

 جوابمو میبخشی منو خدا رو تو نمیرم کارا این دنبال دیگھ خدا بھ بخش خودت بزرگی بھ کردمتو بچگی

 

 التماس و میکردم میبخشی؟گریھ مو مھمھ خیلی برام بده

 

 =گفت بھم

 

 وایسا پاشو بجنب وایسا پاشو

 

 بلھ ب ب ب ب وایسادم شدم بلند کنان ھق ھق

 

 داد ادامھ و باال اورد تاکید عالمت بھ دستشو

 

 سگ عین صبح تا میخواستم بار یھ ھمین گذشتم کارت پیش از بار یھ ھمین فقط… بار یھ ھمین فقط

 

 قسم چون و کردی التماس چون ولی بیاری زبونت بھ پسر اسم نکنی جرات دیگھ کھ جوری یھ بزنمت

 

 ازت خطایی دیگھ بار یک دیگھفقط بار یک اگر قسم باالست اون کھ خدایی ھمون بھ بخشیدمت خوردی

 

 ام تو فھمیدی؟؟؟باا نمیذارم زندت تری عزیز برام ھمھ از کھ خودت جون بھ بابا خاک ارواح بھ بزنھ سر
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 نھ؟ یا فھمیدی بده منو جواب میپرسم سوال ازت وقتی

 

 بود اخرم ی دفعھ خودت جون بھ فھمیدم خدا بھ داداش اره

 

 بخواب برو حاال خوبھ

 

 جمعھ…………شد صبح ھنوز گوشمھ تو سیلیش صدای ھنوز و خوابیدم ارامش با اما بادرد روز شبانھ سھ از بعد شب اون و
 بود اونجا بود رفتھ ولی بزنیم سر مامان بھ بریم کنم صداش کھ اتاقش تو رفتم بود

 

 ..………ناراحتھ خیلی خیلی یعنی ناراحتھ دستم از خیلی فھمیدم کھ

 

 عالم اون تو لحظھ یھ برای نزنھ کتکم کھ کردم التماس بھش چرا کھ شدم پشیمون موقع اون میدونید

 

 و میسوخت دلش میدید رو ضعیفم بدن و میزد کتکم میخواست دلش کھ اونقدر اگر کھ کردم فکر بچگیام

 

 بھ چپم ی گونھ نرفتم بیرون خونھ از اصال من و گذشت روزی چند نمیکرد دور تنھا من از رو مھرش القل

 

 میکردم درست غذا نمیداد جوابمو میکردم سالم بھش بود شده کبود بود دستش انگشتر کھ این خاطر

 

 یھ کھ بار ھر..نمیکرد ھم نگاھم حتی نمیداد جوابمو میپرسیدم سوال ازش میزدم حرف باھاش نمیخورد

 

 تلویزیون داشت زدم حرف باھاش کھ روز یھ……….. میداد فشار گلومو بغض میدیدم ازش جوری این رفتار

 

 گفتم……میدید

 

 میخوری چی شام فردا داداشی میالد-
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 بود تلویزیون بھ نگاھش سکوت-

 

 کنار شو گم زد حرف باھام روز ۵ از بعد وایسادم جلوش و کردم خاموش تلویزیونو

 

 نمیزنی حرف چرا بخشیدی منو گفتی کھ تو نامرد زدی حرف باھام خره باال

 

 .……ج ی دخختره گذاشتی ھم حرفی جای تو

 میکشدم خودمو داشتم کھ موقع اون چرا ناراحتی کارام از و نداری دوست منو اگھ احمق بزن حرف درست

 

 گریھ زیر زدم و.نمیگرفتی جلومو

 

 داد فشار گلوشو بغض

 

 فھمیدی دادی باد بر را سرت بزنی حرفا این ز ا دیگھ بار یک

 

 راحت تو شر از میکشم خودمو خودکشی خودکشی میزدم داد ھا دیوونھ اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عین میترسم تو از من کردی فکر
 .میشم

 

 داد و جیغ من و میگرفت نیشگون راستم کتف از مدام میشدم خفھ داشتم دیوار بھ چسبوندم و موھاام تو زد چنگ و جلو اومد
 ای ای ای نگیر میکردم

 

 میگرفت نیشگون بدنم از کھ طوری ھمین چون بود شوخی بیشتر رکتش این البتھ(کردم غلط بگو نیمیزنم حرفا این از دیگھ بگو
 (میخندیدیم جفتمون

 

 ام تو با بدو

 

 ای گرفت درد دستم کن ولم نمیگم

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ نھ نمیرسھ من بھ زورت جوجھ نمیکنم ولت کھ نگی تا نھ
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 دیووونھ دیگھ کن ولم ه بیشتر طاقتم ولی نرسھ زوذم ممکنھ

 

 نمیکنم ولت چون بیار طاقت پس

 

 دیگھ کن ولم ببخشد باشھ خب خیلی

 

 خب گرفت درد دستم بابا دستم ای چیھ ھا بازی دیوونھ این نامردی خیلی اخیش

 

 رو پر بچھ بود قت

 

 دیگھ اشتی حاال

 

 زد؟ زری ھمچین یھ کی

 

 دیگھ خندیدی اااااااا

 

 بود خورد دستت از خیلی اعصابم………. خیلی کارت ولی باشھ

 

 …………شد داغون دستت از صورتم منم

 

 صورتت ببینم جلو گرفت؟؟؟بیا دردت خیلی حاال………… بوده حقت روز اون سیلی تا دو اون میکنم احساس چون ببخشید نمیگم
 ..……رو

 

 پایین انداختم سرمو خجالت از اما جلو رفتم

 

 ببینم رو سرت باال بگیر
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 (اورد باال سرمو و چونم زیر زد دستشو)

 

 انگاری اره..……ھنوز مونده کبودیش جای یکم

 

 (کرد لمس کبودیمو ی رو اروم اشارش انگشت با)

 

 ااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییی

 

 گرفت؟ دردت ببخشید

 

 دادی زجر منو روز ۵ تا زدی کتکم کھ این با چرا نبود مھم خوردنم کتک بعدم خب صورتم تو زدی لعنتی انگشتر اون با تو بابا
 ندارم رو کسی تو بجز من میشکنھ؟نمیگی دلم دختر من نمیگی

 

 ساعت تو ببین بود الزم برات میالد جون بھ بود الزم برات خدا بھ ولی بود خون دلم مدت این خودمم من

 

 اسم بھ اول پسرا ی ھمھ میشناسم خوب خودمو ھای جنس ھم و پسرم من تنھایی رو زیادی ھای

 

 میخوای کی تو بابا میارن مردمو ناموس ده..…پ دخل بعد میان جلو شم فدت و برم قرونت و دوستی

 

 میزنم بھت رو حرفا این کھ میدونم چیزی یھ البد خودتھ خاطر بھ فقط و فقط میکنم کاری اگر من بفھمی

 

 من کھ این از قبل تا تولد از بعد میتونست ارمین ببین بودم مطمئن بھش جلو فرستادم کھ ارمینم دیگھ

 

 نسبت رو اطمینانم کھ بگم بھت باید اما نباش ناراحت دیگھ ھم حاال نکرد اما کنھ ز..………تج تو بھ بیام

 

 بکن رو سعیت کنی جبران کن سعی دادم دست از ھم بدجوری دادم دست از تو بھ

 

 بھت کنم پر یکی با رو تنھاییم میخواد دلم و تنھام دختر یھ من کھ نداری نظر در تو چرا اما حتما باشھ
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 گرفتارن خودشون اونا نھ گفتی اینا عمو پییش بریم گفتم

 

 وایسم خودم پای رو میخوام نھ گففتی مامانی پیش بریم گفتم

 

 نیست خوب درامدش گفتی نکن عوض رو کارت گفتم

 

 حرف یکی با کنم تکیھ یکی بھ میخوام میترسم دخترم منم بابا خب……………گفتی خونھ بیا زود گفتم

 

 شدم دیوونھ خدا بھ بزنم

 

 من نباشی تو زندم تو ر خاط بھ من نمیفھمی چرا بابا خودمھ خاطر بھ میکنم کاری ھر من بگی میخوای

 

 د ھان کنم می جون خودم خاطر بھ من میکنی فکر چرا اه.خدا رو تو رو این بفھم بکشم نفس نمیتونم

 

 میکردی فکر بود اومده سرت بھ بالیی یھ تصادف اون تو نکرده خدایی نکرده خدایی و نبودی تو اگر لعنتی

 

 اگ و بستس جونت بھ جونم کھ ھمینھ واسھ خالص و میکشتم خودمو خانم نھ میموندم دنیا این تو من

 

 نری جایی کھ این برای میگیرم نظر در برات ھارو تنبیھ ترین بد باش مطمئن بزنھ سر ازت خطایی کار یھ ه

 

 ..…………باش مطمئن اینو بیاد سرت بالیی نکرده خدایی کھ نکنی کاری و

 

 از ھم تو کردیم صحبت میزدیم حرف باید کھ چیزایی اون ی باره در کافی ی اندازه بھ بسھ دیگھ ھم حاال

 

 بشناسم طرفو باید ن بری دوستات ی خون خواستی ھم اگر خونھ تو میمونی بعد بھ این

 

 بود؟؟؟ خوب مامان کن ول ببینی؟حاال دوستامو کھ من دنبال بیای میکنی وقت شما کھ نیست اھان
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 بود خوب ااااره ه ھااااااااااااااااااااااان؟ار

 

 ھاان گی می راست اگھ میلرزه صدات چرا پس یمشی تابلو میگی دروغ

 

 ھمیشھ مثل خوبھ کھ گفتم بابا

 

 مناز جون بھ بگو

 

 خوبھ میالد جون بھ

 

 مھناز بجون بگو

 

 دیگھ خوبھ نده گیر اه

 

 بابا خاک ارواح بھ بگو

 

 خوبھ میگم ببند رو دھنت

 

 تو و میدونم من بگی دروغ بھم مھناز جون بھ نیست خوب پس

 

 بستریھ بیمارستان بده حالش بابا خب خیلھ

 

 پس نگفتی من بھ چرا احمق

 

 (بپوشم تا برداشتم لباسی چوب ی رو از رو کتم و دویدم اتاق سمت بھ)

 

 میری داری کجا
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 االن ھمین ببینمش میخوام

 

 میرم خودم خب خیلھ نمیبرمت جا ھیج من نمیشھاالن

 

 گذاشت اون جلوی دستشو و ایستاد در جلوی

 

 نمیری ا ج ھیج

 

 کنارررررررررررر شو گم

 

 ھر االن نیاوردم ابرو بھ خم حاال تا دیروز از تو خاطر بھ کھ بگم چی من ولی ناراحتی االن میدونم من ببین

 

 باش اروم پس……ببینی رو مامان نمیذارن بری ھم جا

 

 چرا؟

 

 بستریھ سیو سی ایناس از تر بد خیلی حالش مامان بابا

 

 بھ من میداد گرمی دل و زندگی حس من بھ بودنش اما بود ندار حال کھ درستھ شد خراب سرم روی دنیا

 

 سرم رو دنیا. انگگگگگگگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااررررررررررررررررررررررررر ولی بودم وار امید گرفتنش شفا
 ویران و خراب..……………شد خراب

 

 میمونھ؟؟؟ زنده مامان احمقی خیلی میالد

 

 تا نھ اما میزنھ مرد سنش از بیشتر خیلی میالد میدونستن فامیل کل میریخت اشک و بود کرده سکوت
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 =گفت حد این

 

 خدا بھ توکل خدابخواد چی ھر نمیدونم

 

 کردم التماس شیشھ پشت از ببینمش نمیبری منو

 

 میکنی؟ بگم بھت کاری یھ نداره ای دیگھ ی فایده کنھ ضعیف رو روحیت کھ این جز مامان دیدن

 

 نھ کھ چرا داره تاثیر مامان حال بھ اگھ

 

 دعای کنیم دعا مامان برای ھم با بیار رو ھاشون قران و مامان جاناز و بابا جانماز برو داره تاثیر کھ معلومھ

 

 میگیره ھا یتیم بچھ

 

 و سن این تو میکشیدیم بدبتی ھمھ این باید کھ بودیم کرده چیکار ما اخھ شد خالی دلم تھ گفت کھ اینو

 

 قامت داشت کردم سرم را چادرم من و وایساد من ی جلو میالد کردم پھن و اوردم ھارو جاناز و رفتم سال

 

 کردم صداش یھو کھ میبست

 

 میییییییییالاااااااااااااااد؟

 

 چیھ

 

 بکنیم؟؟؟ مامان برای دعایی چھ قنوت سر

 

 خاطر بھ مامان بیماری نصف برسھ ارامش بھ و کنھ تنش عافیت لباس بشھ خوب حالش مامان کن دععا
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 دعا این داشتن دوست ھمدیگرو عاشقانھ بابا و مامان لعنتی تصادف اون البتھ و بود بابا دادن دست از

 

 کرد ماممان برای میشھ کھ دعایی بھترین

 

 ھایی جملھ عین دقیقا کردیم شروع رو قنوت و رسیدیم دوم رکعت بھ وقتی کردیم خوندن نماز بھ شروع و

 

 نمیدونم کرد پرت خدا پیش از منو حواس تلفن زنگ صدای موقع ن ھمو کردم تکرار رو گفت بھم میالد کھ

 

 صلوات و بودیم نشستھ شد تموم و خوندیم رو نماز کردم شدیدی سرمای احساس لحظھ یھ اما چرا

 

 پاشد میالد کھ بردارم رو تلفن کھ پریدم جام از لرزید جوری بد دلم تھ زد زنگ دوباره تلفن کھ میفرستادیم

 

 باھاش و پاشدم بود ھمراھم ترس احساس رفت تلفن سمت بھ و شد بلند و برمیدارم من بشین گفت و

 

 برداشت رو گوشی رفتم اتاق بھ

 

 بفرمایید بلھ

 

 میگیرم تماس بیمارستان از سالم

 

 شده چیزی بفرمایید

 

 بدم بھتون بد خبر یھ باید متاسفانھ

 

 تو من کھ موقع ھمون خوندم داستانو تھ تا رنگ اون از من و شد دیوار گچ مثل لحظھ یھ برای میالد رنگ

 

 تما کھ کردم داد و جیغ قدر اون شده چی بودم فھمیده کھ من و افتاد زمین روی میالد بودم شبھھ و شک
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 و من و.…بود من دوست بھترین کھ ادمی کشید پر ھم مادرم بودن شده جمع خونمون در وچھ مردم م

 

 کار چی ببینھ میتوانست را خورشید فقط و بود افتاده کویر در کھ بودم دریا یک از ای قطره مثل دیگر من

 

 تو میالد عوضش نریختم ھم اشک قطره یھ ولی زدم زیاد جیغ بار این من بود خوب میکردم چیکار میکردم

 

 براتون مراسم از کردیم دفع جا ھمون ھم مامان و بود طبقھ دو بابا قبر کرد گریھ تونست تا مراسم کل

 

 تخم میالد منو انگار مدت این تمام در گذشتو چھلم نبود چیزی نالھ و اشک و گریھ جز چون نمیگم

 

 در ھوا و حال اون از نحوی ھر بھ رو من میخواست میالد کھ قبلی ی دفعھ برعکس بودیم خورده سکوت

 

 فقط کرد می نالھ و اه و میریخت اشک من ی پا بھ پا و نداشت کارم بھ کاری و نگفت ھیچی بار این بیاره

 

 تو و میکرد نگاه منو الودش اشک چشمای اون با میکردیم گریھ و بودیم نشستھ صندلی ی رو کھ گاھی

 

 و بود مشکی و درشت اون چشمای بودم میالد چشمای عاشق ھمیشھ من…میکشید دست موھام

 

 مامان چشمای شبیھ میالد چشمای کشیده سرمھ میکردن فکر ھمھ کھ بود مشکی ھاش مژه اونقدر

 

 روی کھ طور ھمون گاھی میکرد اروم منو چشماش اشک تو شدن خیره و چشماش تو شدن خیره و بود

 

 اروم و میکردم نگاھش سیر سیر و میشستم پاش پایین و میشدم بلند ندلی رو از بود داده لم صندلی

 

 باشن کرده گرفتھ گر صورت یھ بھ کھ فوتی مثلھ یا باشن ریختھ اتیش ی رو کھ ابی مثلھ اروم اروم میشدم

 

 لبریز عشقش از کھ میکردم نگاه چشماش بھ اونقدر میشدم برادرم عاشق کوچیکیام عالم تو گاھی

 

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 78 

 جای کس ھیچ وضعیت اون تو انگاری اما ببوسمش و بغلش بپرم کھ میخواستم دل تھ از و میشدم

 

 شدیمو قبل ز ا تر تنھا دوباره وما ھیچکس نداشت رو خودش ھوای و حال ھم کس ھیچ و د نبو خودش

 

 ی حوصلھ و حال امسال کھ گفتم میالد بھ.شد شروع اول از چی ھمھ دوباره……گذشت چھلم باالخره

 

 شھریور کھ شرطی بھ بعد اما میکشید داد سرم و نمیکرد قبول اوالش خونھ توی حتی ندارم خوندن درس

 

 و من وقتی کھ عیذی شب شد عید شب و گذشتند سرعت بھ ھا روز پذیرفت رو حرفم بدم امتحان برم

 

 اورده عیدی برامون ا ھمسایھ روز اون شد جاری چشمامون از اشک شنیدیم دودورودودورشو صدای میالد

 

 تبریک بھم عیدو و بوسید رو الودم اشک صورت و داد عیدی بھم ھم میالد……………… و پلو ماھی بودن

 

 ..…برادرانھ تا بود مادرانھ بیشتر کھ ھایی نصیحت کنھ ارومم حرفاش با کرد سعی بعد گفت

 

 از را روحم ھمواره و ندارد عذاب جز چیزی برایم مدت ھمھ این از بعد ھم ھنوز چون نمیگم حرفاش از

 

 رده

 

 .میسازد وارد ترک ام شکستھ قلب بر و کرده خاطر

 

 تنھا ھا خاطره از باری ولھ با دوباره و شد تموم برادرم ی عیدانھ مرخصی روز ۳ کھ انجا میایم تر جلو کمی

 

 برام میالد اعتماد داشتن چون بودم کرده بیرون سرم از رو بازی پسر و بازی دوست فکر طرفی از شدم

 

 باید کھ این و ھا اون از شدن دور و مدرسھ ھای بچھ با نکردن امد و رفت و تنھایی ھم طرفی از و بود مھم
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 بر را چشمانش کھ قلبم بھ و میداد ازارم سخت میکششیدم دوش بھ تنھایی رو مشکالت سنگین بار

 

 این در خود با ھا مدت این تمام در. میداد سختی و بدبختی نوید بود کرده باز شیرین زندگیی روی

 

 این از رفتند جنسی ھای لذت و فروشی خود سمت بھ و کردند ل خانھ از کھ ھایی ان کھ بودم اندیشھ

 

 استشمام با کھ ان امید بھ زدم بیرون خانھ از اند رفتھ فرو منجالب در تر بد یا میبرند و بردند لذت زندگی

 

 ھای برگ میان کھ طور ھمان و سپارد افتابی بھار بھ را سرد خزان و بگیرد جان دوباره نیز دل بھری ھوای

 

 بوده و است مشکل چھ ھر میتوان چگونھ کھ بودم اندیشھ این در خود با میزدم قدم پارک درختان سبز

 

 میشد؟ چگونھ واقعا کاشت بختی خوش و مھر گل ان جای و برد یاد از است

 

 کھ ای مردانھ عطر داد نوازش را مشامم و کشید خود سوی بھ مرا باز اشنا عطری کھ بودم افکار این در و

 

 …………………نبود تلخی جز پایانش کھ سالمی و میشناختم را ان خوب انگار

 

 بی گرگ سالم اما بود گون گل بودنش مرد نسبت بھ رویش و بر و دلنشین و انداز طنین صدایش چھ گر

 

 سالم-.باشد رو زیبا اگر حتی نیست طمع

 

 (بودم رقصیده ادم اون ر کنا من میشناختمش م کرده فکر درست کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم )

 

 شو گم کوفت و سالم-

 

 یھ داشتیم ھم با کھ اشنایی حساب بھ خواستم نزدم حرفی کھ من بیا وقمیش قر بعد برسم راه از بذار –
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 باشم کرده بیاد اشوه و بده قر)ارمین(ما بارفیق بلده خوبم کھ خوشگلھ خانوم این خدمت ادمی عرض

 

 ..…ھمین

 

 ندارم حوصلھ و حال برو تر زود کردید ادب عرض کھ حاال نیست الزم-

 

 زدی ھم بھ ارمین با سوال یھ ولی باشھ-

 

 میرم من یا برو تو یا اررررررررررررررره-

 

 .………مایلی جور ھر حاال بری میتونی بخوای تو اگھ ولی نیست تو مال پارک چون نمیرم کھ من-

 

 میکنم رو کار این تر زود چھ ھر-

 

 تو دخترش دوست با رو رضا محمد من افتادم راه خونھ سمت بھ سریع و گذاشتم دوشم روی رو کیفم و

 

 بودچشمای ریختش و تیپ بھتر صداش از و داشت ای مردونھ و کلفت صدای رضا محمد بودم دیده تولد

 

 وسوسھ ھم گاھی البتھ و نمیشدم سیر میکردم نگاه ھا اون بھ وقتی کھ یی زیبا ھای لب و عسلی

 

 .……میگشتم

 

 نبودم ھم بودم پشیمون ھم بودم نذاشتھ محلش کھ این از برگشتم خونھ بھ

 

 کمی بھش ھم مھمونی ھمون تو چون بودم پشیمون و میخواستم رو میالد اعتماد چون نبودم پشیمون

 

 از بعد حال ھر بھ بشھ عمیق عالقھ این بود نذاشتھ گار روز دست و ھا گرفتاری اما بودم شده مند عالقھ
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 کردم فکر باخودم ھابدم فراموشی دست بھ بودم دیده امروز کھ رو چھ اون گرفتم تصمیم تامل اندکی

 

 نشون من کھ گندی اخالق اون با شھ تکرار ھم اگر حتی نمیشھ تکرار دیگھ و بوده اتفاقی کامال دیدارمون

 

 رنگ زندگی انگار بعد ز رو دو و گذشت ذھنم از کھ بود افکاری این نمیگیره تحویل منو دیگھ البد بودم داده

 

 ..پیچید گلوش در ای دیگھ صدای و گرفت خودش بھ ای دیگھ

 

 کسی ی خونھ بھ البتھ برم دوستام از یکی ی خونھ بھ کھ گرفتم اجازه ازش و گفتم میالد بھ من

 

 برندارم رو گوشی من و خونھ بزنھ زنگ میالد ترسیدم باشم تنھا و ک پار برم میخواستم برم نمیخواستم

 

 نیمکت روی.رفتم ھمیشگی کوچیک پارک ھمون بھ من دادو اجازه اون حال ھر بھ دستم از بشھ شاکی و

 

 کدوم ھر کھ بودم اندیشھ این در خوودم با و میکردم نگاه رو باجور جور ھای ادم امد و رفت و مینشستم

 

 کھ شوھری و زن از.میشد تر اسون برام ھا سختی تحمل جوری این باشن داشتھ مشکلی چھ میتونن

 

 در من و بودن محتاج شبشون نون بھ کھ کارگری و باغبون تا میشدن رد جلوم از بودن طالق معرض در

 

 با و خوردند تکان کھ زیبا لب دو قشنک چشم جفت یھ و تکراری عطر یھ دوباره کھ بودم ناک غم افکار این

 

 کردم مالقات دوباره رو رضا محمد…کرد جلب خودش بھ منو توجھ دادند سالم من بھ دلنشین صدایی

 

 میشم وابستھ بھش دارم کم کم و شدم حال خوش پسر یھ دیدن از مدت ھمھ این از بعد کردم احساس

 

 گفتم علیک رو سالمش گرمی بھ بار این اما چرا نمیدونم بخوام و باشم داشتھ رو شرایطش کھ اون بدون
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 در داره اتفاقاتی یھ میدونستم دادم اجازه بھش بشینھ نیمکت روی کنارم در کھ گرفت اجازه ازم وقتی و

 

 سعی بود زندگیم ھیجان اولین ھیجان اون چون و قلب تپش اون چون اما اشتباھھ کھ میگیره شکل درونم

 

 رو شدن عاشق و دیگری بھ کردن تکیھ طعم سختی کلی از بعد کردم سعی و بگذرم کنارش از نکردم

 

 ……بچشم

 

 از انداختم تیکھ کلی بھش

 

 روزه دو این تو کھ گفت جوابم در اونم و پارک میاد وقتھ چند چرا کھ پرسیدم ش

 

 ششوق سراپا ومن..شده ھم موفق و بزنھ بھم بوده اویزونش خیلی کھ دخترش دوست با داشتھ سعی

 

 خیره ھاش لب بھ مدت تمام میزد حرف وقتی کنم خالی شانھ لذت این از بخواھم کھ ان بی بودم شده

 

 ……چرا بدانم کھ ان بی میشکست ھم در را سکوتم ھاش لب سرخی میشدم

 

 خونھ بھ وقتی باشیم دوست ھم با امتحانی مدتی کھ کردم قبول من و زدیم حرف باھم کلی روز اون

 

 شده تر مھم میالد اعتماد جلب از برام شدن عاشق و عشق این انگار داشتم ای دیگھ احساس اومدم

 

 و گرفت خودش بھ خوشی بوی و رنگ چیز ھمھ دوباره کم بودمکم بیخبر ازش کھ رفتم دامی سمت بھ من کھ بود جوری این و بود
 .شد شروع اول از چی ھمھ جورایی یھ

 

 گونھ فریبندش چشمای ھاش لبخند اون مشکوک کارای و من عاشقی تا گرفتھ پنھانی ھای مالقات از

 

 .………………… و میشد سرخ خجالت از کھ وقتی ھاش
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 رو گوشی خونھ میزد زنگ میالد وقتی و میرفتم بیرون رضا با مدام من بود شده مشکوک بھم یکم میالد..

 

 نمیفتھ اتفاقی کھ میداد قول بھم و میکرد اروم منو اون و میگفتم رضا محمد با ھام نگرانی از نمیداشتم بر

 

 لذت.…بودم ندیده زندگیم تو حاال تا کھ بود گرفتھ خودش بھ بویی و رنگ یھ چیز ھمھ عشق با انگار

 

 تولد یھ تو منو اقل حد رضا محمد کھ میکردم ارزو مدت تمام در میشد زندگیم وارد داشت کم کم جنسی

 

 زیادی مدت تا کھ حیف ولی.……………بگیرم بوسھ.…زیباش لبای اون از سیر دل یھ الاقل تا کنھ دعوت

 

 یھ بھش و میکردم ارامش احساس کنارش در نبود حرفا جور این از ھم خبری و بود من با حسرت این

 

 بفھمھ میالد اگھ کنیم تر کم ھارو قرار این تعداد خدا رو تو جان با با میگفتم بھش بودم کرده تکیھ جورایی

 

 ھم بار این نیست معلوم نزد کتکم خیلی و بخشید منو قبل ی دفعھ میکنھ چارم بی میاره در منو پدر

 

 میگفت و میشد گیر جو سریع اونم ھا کنھ برخورد طوری ھمین

 

 میگفت سرشم پشت.حرفا این از و میگیرم رو حالش خودم کنھ بلند تو رو دست کرده غلط مردم من مگھ

 

 ..میکرد محکم منو دل جوری این و نداری غم داری منو تا

 

 بھش روز یھ کنھ براورده منو کوچیک ی خواستھ بخواد کھ اونیھ از تر پاک خیلی اون کردم احساس وقتی

 

 داری؟؟؟؟؟؟ فرق دنیا پسرای تمام با تو میدونی رضا محمد وای.گفتم

 

 ..……میگی تو کھ حد این تا نھ لی و العادم فوق خیلی میدونستم عزیزم؟؟؟؟؟؟من چرا

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 84 

 

 جنبن بی خیلی پسرا اکثر کھ این خاطر بھ نھ شو گم برو

 

 نیستم جنبھ بی من کھ فھمیدی کجا از تو و

 

 نشدی عمل وارد زودیا این بھ اقل ال چون

 

 دخلشو کھ کنم ازدواج باھاش میخوام کھ رو کسی من بعدم ھمیم با ماھھ یھ ھمش ما بابا برو اوووووه

 

 بخوای تو چی ھر ولی بچھ نمیارم

 

 حاال تا کردی رم چرا پرسید ازم شدم بلند جام از و انداختم دوشم روی رو کیفم ذوق با اما عصبانیت با

 

 بزنھ؟؟؟؟ حرفشو صریح من مثل کھ ندیدی عاشقی

 

 اره؟ رضا محمد شدی دیوانھ

 

 بشین بابا نگیر جدی بودم دیوانھ

 

 بوسی رو پیشونیم اروم و کمرم دور انداخت دستشو و نشستم نیمکت روی

 

 درونم از حسی یھ انگار اما اما شدم قرمز خجالت از.…بودم شوق سراپا اما میپیچیدم خودم بھ گربھ مثل

 

 جفتمون میاد داره پارک مامور دور از دیدیم یھو کھ این تا نداختم گردنش دور رو دستم میاورد فشار بھم

 

 بریم کھ رسید اون وقت دیگھ……میمردم داشتم خنده از.رفتیم در چموش موش تا دو عین و شدیم بلند

 

 خونھ برم باید شده دیرم دیگھ من گفتم بھش….. خونھ
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 میرسونمت خب خیلھ شده دیر خیلی دیگھ میگی راست اره

 

 (تو و میدونم من نھ وگر نزنیا حرفا این از دیگھ گفت و کرد بھم خشمگین نگاه یھ(میرم خودم میای چی واسھ دیگھ تو بابا نھ

 

 گفتم بھش بردم حساب ازش لحظھ یھ

 

 میشی؟؟؟؟؟ ناراحت چرا بابا خب خیلھ

 

 خونھ بره تنھا دخترم دوست نمیدم و ندادم اجازه من میاری باال رو ادم روی اون اخھ

 

 میخوام معذرت.………گیر جو بابا باشھ

 

 نشھ تکرار دیگھ خوبھ

 

 باشھ

 

 فکر ھمش خونھ توی و رفت اون و کردم خداحافظی رسیدیم خونھ بھ زدن قدم از بعد باالخره و رفتیم و

 

 ھمین تو مدت تمام میپروند سرم از را عقل ھاش لب میشدم دیوونھ داشتم کنم کار چی باید کھ میکردم

 

 رو رضا محمد ی ھا لب بوسیدن شانس و کرد عوض رو چی ھمھ میالد روزه ۱ سفر باالخره تا بودم فکرا

 

 .………………داد من بھ

 

 کھ کرد مامور رو میالد داشت قیمت ھم کلی کھ قدیمی ھای فرش از یکی رسوندن برای میالد کار اوستا

 

 قطار بلیط بده صاحبش دست بھ داشت قیمت ملیون ۴۰ اقل حد موقع اون کھ رو فرشی و بره کاشان بھ
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 فرستاد بزرگ مامان خنونھ بھ اجبارا منو میالد بنابراین میرفت میالد کھ بود روزیز اون فردای برای برگشتی

 

 باختھ واقع در اما شدم برنده خودم خیال بھ من و شد عوض چی ھمھ اون با کھ کردم پیدا راھی من و

 

 حسابی درست عقل و ھوش کھ بزرگ مامان پیش من و شمال بود رفتھ میالد بارفتن زمان ھم عمو..…بودم

 

 شومی شب عجب شدم کار بھ دست من و نبود سختی کار خیلی پیچوندنش پس میموندم باید نداشت

 

 بده یاد درس بھم قراره بخونیم درس باھام باید دوستم و من مامانی میدونی گفتم نی ماما بھ بود

 

 کی؟ باشھ خب-

 جون مامان دیگھ پیشش برم باید امشب-

 

 میکنھ پا بھ خون بفھمھ میالد مامانی جون بھ االن ظھر از بعد ۶ نزن حرفشو اصال امشب؟؟؟؟؟نھ-

 

 خیلی کھ ھم خونھ تا جا این از خدا بھ مراقبم کھ بکنم نمیخوام کاری بخونم درس میرم دارم مامانی-

 

 قول قول قول برمیگردم زود خدا بھ نیست راھی

 

 نزن حرفشم اصال نھ نھ-

 

 دیگھ خدا رو تو نبودی گیر ھمھ این کھ تو مامانی-

 

 کھ میشناسیش میترسم داداشت کردن پا بھ خون از ندارم تو کار بھ کاری ھنوزم من نھ-

 

 نمیگیم ھیچی بھش خب-
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 ..………………نمیشھ اخرمھ حرفھھ خیر نھ-

 

 بابا باشھ اه-

 

 ذھنم و بود ھم اور خواب قرص یھ ھا دارو ون قاتیھ دیدم میز رو رو مامانی داروھای ی کیسھ اتاق تو رفتم

 

 زد ای جرقھ

 

 خوردی؟؟؟؟ ھاتو دارو مامانی-

 

 برام بیار مامانی نھ-

 

 بیرون زدم خونھ از من و برد خوابش ھفت ساعت و خورد اونم کردم حل ابش. تو اور خواب قرص تا دو-

 

 جا اون ساعت سر من و بریم مھمونی یھ بھ ھم با تا دنبالم میمد خونھ دم رضا محمد ھشت ساعت

 

 داده صفا ابرومو زیر کوچولو یھ من اما نشھ باورتون شاید دنبالم اومد دوستاش از یکی پیکان با.بودم حاضر

 

 بود نفھمیده چیزی داداشم خوشبختانھ اما بودم برداشتھ ھم رو سیبیالم و بودم

 

 ازش و نخورم چیزی مھمونی توی گفت بھم میکردیم بازی عشق حرفامون با و بودیم نشستھ ماشین تو

 

 شدیم مھمونی اون وارد خره باال میکردم قبول میگفت چی ھر منم نشم دور

 

 و.. …ج دخترای انواع و بازی ولب لب و مشروب و رقص از بود خبر چھ کھ اووووووووووووووووووووووووووووف

 

 ..…حش پسرای انواع
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 نمیخواستم اما ببوسم رو رضا محمد ھای لب نمیومد بدم کھ درستھ بودم ترسیده انگاری بود لرزیده دلم

 

 …شم ده……

 

 نشستم ھا صندلی این از یکی رو رفتم و بودم کرده کپ بود مشروبا میز دم صندلی تا چند

 

 ندارم حرفی من بیرون بریم بگو اومده بدت ھم اگر نکن کپ چیھ نشست پیشم و عقب کشید بقلیمو صندلی

 

 نیست طور این اصال نھ نھ-

 

 سط بریم-

 

 نمیخوری مشروب تو البتھ اره اره-

 

 کنی چیکار میخوای تو نمیدونم-

 

 بگی تو چی ھر-

 

 میگیری درد سر بعدش بخوری زیاد بخور ذره یھ میخوای اگر-

 

 و شدیم داغ کم کم خوردیم ھم با و ریخیت مشروب ھا گیالس تو خودش و خودم برای کم خیلی بعد

 

 کھ خرابی حال اون تو و نکردیم احساس رو زمان گذر ما و بود نیم و یازده ساعت کردیم شروع وسط رفتیم

 

 و میداد حرکت م کمر دور دستشو نمیشدم سیر ھاش لب بوسیدن از رسیدم ارزو بھ من باالخره داشتیم

 

 دیره خیلی دیگھ بزرگت مامان خونھ میرسونمت گفت بھم شد کھ ۱۲ ساعت بود زیبایی حس.………من
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 ھمشونو حال کھ انداختن تیکھ بھم مست پسرای از تا چند مھمونی تو رسوند خونھ اون در دم تا منو و

 

 بود خوابیده خرس ممثھ مامانی تو رفتم و انداختم کلید رفت اون و کردم تشکر ازش رسیدم..…اورد جا

 

 و غم از انگار نھ انگار اومد میالد کھ بعد روز بود شده بھتر حااااااااااااااااااااااالم و گذشت گوشم بیخ از خطر

 

 انگار نھ انگار ھست و بوده خبری غصھ

 

 یک و کرد باز حساب یھ من برای و بود گرفتھ پاداش داریش امانت خاطر بھ چون بود خوشحال میالدم

 

 میکردم فکر ازدواج بھ و بودم شده پیش از تر عاشق من و ریخت حساب اون تو تومن ملیون

 

 خونشون پارتی اون تو پسرای از یکی برامون بود شده شر پارتی اون انگار اما.…………………………اما

 

 ……… و بودن دیده در دم مارو بودن افتاده راه ما با زمان ھم چون و بود مامانی ی خونھ از باالتر کوچھ یھ

 

 رضا میکردم صداش رضا من البتھ کھ رضا محمد با قرارام از یکی تو برگشتیم خونھ بھ ما و گذشت روز چند

 

 گفتم بھش و رنجوندمش جور بد من و کشید وسط رو حرف و زد حرف شب اون مھمونیھ از

 

 میخوره بھم حالم نرو راه من اعصاب رو قدر این بزنی حرف مھمونی اون ی باره در نمیاد خوشم-

 

 فھمیدی؟

 

 من با بگیر یاد دارن نگھ احترامتو تا داری نگھ احترام کھ بگیری یاد باید ولی ندارم حرفی کھ من باشھ-

 

 بزنی حرف درست
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 گفتم بودم لبریز اون عشق از کھ من

 

 نیست چیزی نباش ناراحت باشھ-

 

 بدونم کھ اون از خبر بی میشدم تر لبریز رضا عشق از البتھ و ترس از روز ھر من و میمد و میرفت ھا روز

 

 نظر بھ دروغین و عادی غیر این االن ی زمونھ دوره تو ازدواجھ فکر بھ و داره دوست قلبا منو ھم رضا

 

 ولی جنسیشھ روابط ارضای برای مسلما بده ازدواج پیشنھاد سالھ ۱۶ دختر یھ بھ کھ پسری ھر و میرسھ

 

 بیخیال..……از بعد ما کھ بود این تقدیر نمیورد زبون بھ رو عشق این و بود عاشق واقعا رضا محمد درواقع

 

 میرفتم خوندن درس اسم بھ بدم امتحان ھا تجدیدی با و بخونم درس من بود قرار بود شده تابستون اول

 

 بودم رضا پیش و بیرون

 

 یاد درس بھم کرد شروع ھمین برای نشم قبول و بیارم تجدیدی اگھ میشھ ضایع خیلی کھ گفت بھم رضا

 

 درس کھ داشتم فرصتی من ھم و بودیم باھم ھم مدت این تو کرد کمکم میتونست کھ جا اون تا و داد

 

 ی ھمھ باالخره تا میپرسید درس ازم و خونھ میمد میالد شب تازه بگیرم یاد ازش نبودم بلد کھ رو ھایی

 

 رضا و میالد شدم قبول نیم و ۱۵ معدل با و دادم امتحان ھا تجدیدی با و رفتم من و گذشت ھا روز این

 

 ولی نبودند راضی گند معدل این از جفتشون

 

 نمیشھ این از بھتر ھم ماھھ دو خوندن درس کھ میدونستند
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 باید دعوایی کوچکترین بدون بودم دوست رضا با کھ بود ماه ۶ بود نمونده بیشتر مھر اول تا روز ۱۵

 

 برای بودم کشاکش اوج تو من مونده باھام سوزی دل سر از میکردم احساس اما داره دوستم میفھمیدم

 

 ۲۰ اما برم کھ شد قرار رضا و میالد اجبار بھ اخرشم کھ مدرسھ بھ رفتن و جدید تحصیلی سال شروع

 

 با مالقات شد عوض چی ھمھ رفتیم مامانی ی خونھ بھ ما و بود بزرگ بابا فوت سالگرد کھ شھریور

 

 بختیای بد ی ھمھ عامل بود زمین روی ادمای ترین کثافت از یکی و بودمش دیده پارتی توی کھ پسری

 

 بودیم کرده روزش یھ واقع در کھ بابایی و بابا سالروز مراسم برای ما من شدن ……ج و زن علت مردم ھای ناموس دزد من
 چیز ھمھ بودیم مامانی ی خونھ

 

 و بودم ایستاده)مراسم زنونھ بخش( حیاط در جلوی شلوغیھ ھاتو فیلم مثل…….. نکردنی باور و ساده

 

 برو قربونت جون مھناز گفت و اومد فامیال از یکی یھو کھ اصلی در و سالن جلوی و خونھ سمت اون برادرم

 

 ی عجلھ کھ منم بیا و بگیر ازش دادید ما بھ کم استکان کارت یھ بگو تر پایین کوچھ تا سھ ایھ کرایھ ضروف

 

 خط یھ کھ پیکان یھ راه وسط کھ افتادم راه حیاط در از و نگرفتم اجازه میالد از دیگھ دیدم رو خانوم اون

 

 … تر پایین کوچھ تا سھ گفتم و باال پریدم بود ھمراھم پول یکم زد بوق برام بود افتاده روش ھم نارنجی

 

 ھمانا ھم برگشتن و ھمانا رفتن اما

 

 و داد شدیم خارج مسیر از کھ فھمیدم زود خیلی بودم شده پسره ھمون ماشین سوار کردید فکر درست

 

 شد شروع بیداد
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 میزدم لگد در بھ میریم داریم کجا انتر مرتیکھ

 

 گفت بھم

 

 رو ماشین کھ زدم جیغ و کردم بیداد و داد قدر اون نمیشھ باز تو از من در بجز دری ھیچ ……خرابھ نزن زور

 

 درا از یکی بھ و بودم شده دراز صندلی رو میزدم داد کرد باز بیرون از رو عقب در و رد ک پار یگوشھ

 

 در بطری یھ پاھام رو نشست دید رو دادم و جیغ وقتی ماشین تو نشست و کرد باز رو در بودم چسبیده

 

 اون از رو دستمال میزدم پا و دست بود بست بن کوچھ میزدم داد کرد خارج جیبش از دستمال یھ و اورد

 

 ھیچی دیگھ و زدم بال بال ای دقیقھ یک بود گرفتھ دستامو دھنم جلوی گذاشت و کرد خیس مایع

 

 ۳ اومدم ھوش بھ تا و بودم شده بستھ تخت بھ شیک خیلی خونھ یھ تو کھ اومدم بھوش وقتی نفھمیدم

 

 ……………میدیدم برم و دور رو قد نیم و قد پسر تا

 

 داشتن نقاب مثھ چیزی یھ بود ملوم چشماش فقط.………بود پیشم یکیشون بودم اومده بھوش

 

 از خیلی اما میزدن حرف ھم با دویدن تخت سمت بھ ھم دیگھ دوتای اومد ھوش بھ بیاید پسرا زد داد

 

 گیج گیج گیج گیج بودم گیج نمیفھمیدم رو حرفاشون

 

 کنید بازش وس..…د نامردای کنید بازش بستید چرا پاھامو دستو ھستید کی شما کجام من-

 

 اوردید کجا منو ھا عوضی..……میکردم نالھ و میدادم فحش
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 اومد حرف بھ یکیشون تا کردم بیداد و داد قدر اون

 

 گفت و گرفت دھنمو جلوی

 

 ما حال در میتونی بخوای اگھ میکنیم رو خودمون کار ما نیای چھ بیای راه ما با چھ ده.. ی دختره ببین-

 

 یھ ممکنھ میشھ سخت یکم تو کار نمیکنیم باز دستاتو ما نداره فرقی ما برای نخوای اگرم باشی شریک

 

 برداشت دھنم رو از دستشو کھ میشدم خفھ کم کم داشتم شی اذیت ذره

 

 رو دختر یھ نجابت دخل میتونید راحتی ھمین بھ کردید فکر نامردا گفتم زنون نفس نفس ھھ ه ھھ ه ه-

 

 اره؟؟؟؟؟؟؟ میکنھ ولتون داداشم بشید موفق اگھ میکنید فکر بیارید

 

 میگیرم گل گشادتو دھن میام بزنی زیادی زر ده……….. پتیاره شو خفھ-

 

 کنھ شروعع اول کی کھ میکردند بحث ھم با اونا و میزدم داد من

 

 دیگھ میدونید خودتون نوشت نمیشھ کھ ھم رو بقیش)

 

 ..…………من و نرفتھ پیش میخواستم من کھ جور اون دنیا فھمیدم کھ نکشید طولی

 

 شد شروع دوباره بحثاشون

 

 کنیم کار چی باھش حاال خب-

 

 ..……دیگھ میکنیم ولش بیابونی بر یھ تو بعد داریم نیگرش شده کھ حولمونم و حال واسھ روزی چند یھ میگم کھ من-
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 نیست فکریم بد-

 

 گورستون میفرستیمش فردا کنن پیدامون ممکنھ بگردن دنباش ھم جوری ھمین بابا میزنید ور چی-

 

 گلو تو اومده ھلو بار این بزنیم دور رو یکی تا میاد باال جونمون دفعھ ھر داریم نیگرش بیشتر ذره یھ بابا-

 

 منھ حرف حرف جا این رفتھ یادت کھ این مثھ مرتیکھ میبندم تخت بھ اون مثھ ھم رو تو یا شو خفھ یا-

 

 کجا بھ باید مردم حرف و داداشم ترس از اینکھ فکر بودم شک تو نمیکردم گریھ من بودند بستھ دھنمو)

 

 بودم خونده مجلھ یھ تو کھ افتادم داستانی یاد میومد سرم بھ چی یعنی..میکرد دیوونم داشت ببرم پناه

 

 (..…میشدم دیوانھ داشتم واقعا.……میکشتش باباش و میده دست از پردشو اتفاق یھ طی کھ دختری

 

 کردم باز کھ چشم شدم بیھوش دوباره و دھنم دم اومد دستمال یھ دوباره و گذشت روز یھ زود خیلی

 

 زنم پیر یھ ی خونھ تو دیدم

 

 مادر؟ بود شده چت اومدی ھوش بھ شکر رو خدا-

 

 ھستید؟ کی شما-

 

 بیھوشی کھ ساعتھ شیش االن کردم پیدات بیھوش باغا از یکی تو من طالقانی تو تو جون مادر-

 

 چند میکنھ درد سرم االن گفتم زن پیر بھ.…شده چی فھمیدم پریدم جام از و اومدم خودم بھ زود خیلی-

 

 میگم براتون چیو ھمھ دیگھ ی دقیقھ

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 95 

 

 کلی از بعد

 

 

 تا ھستم مریضم و ندارم کسیو و مردن بابام ننھ میگم داھاتیھ بھ کھ رسیدم نتیجھ این بھ فکر

 

 داره نگھ منو

 

 کرد قبول خداھم بنده اون شد ھمینم

 

 خود بھ چیز ھمھ از بیشتر البتھ و نمیبینمش دیگھ کھ میکردم فکر میالد بھ مدت تمام و بودم اونجا روز ۵

 

 ..……………کشی

 

 باز واسم میالد کھ حسابی ھمون از کردم برداشت پول بانک از و شھرک رفتم پیرزنھ شوھره با ششم روز

 

 اگھ کھ بودن کرده استعالم ھم رو حساب شماره و بود داده خبر پلیس بھ میالد اینکھ از غافل بود کرده

 

 اومد مدیر کھ نکشید طولی فھمیدم اینو یارو اون برخورد از من و بفھمن کرد برداشت حساب از کسی

 

 یھ تو چپیدم اما اومدن دنبالم ھم اونا بیرون زدم بانک از و رفتم در کھ بزنھ حرف باھام خواست و پیشم

 

 سینمایی فیلم مثھ زندگیم اومدم کی نفھمید دارم مغازه حتی شدم قایم ھا گونی پشت و بقالی

 

 یھ داشتم زیادی مدت یھ رفتم در و اومدم بیرون یواشکی افتاد اسیا از کھ ابا سخت و نکردنی باور.بود

 

 و تنھام و قریب کھ بستم خالی زدم درشو و رسیدم قدیمی کلبھ یھ بھ تا میکردم طی رو طوالنی مسافت
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 چرت بھشون ھی و میشدم جیم سیم تو رفتم)شھ تموم زود کھ نمیزنم حرف طوالی(میخوام جا شب یھ

 

 تو دادن نشونم راھو و کجاس دستشویی گفتم انداختن اتاقا از یکی تو جامو و شد شب میگفتم پرت و

 

 گرفتم اسا برق تصمیم یھ کھ اقاھھ اصالح تیغ بھ خورد چشم شویی دست

 

 بگید نبوده من تقصیر ھیچی بگید داداشم بھ گفتم و کردم باز درو شد جاری دستم از چی مثھ خون

 

 و مردم میکردم فکر تمومھ کارم کھ میکردم فکر بیھوشی ھوای و حال تو رفتم حال از و دارم دوسش

 

 صد مرگ از بار چندمین ی واسھ من و بود خورده رقم ای دیگھ جور قضیھ انگار اما بودم عزراییل منتظر

 

 تکرار مدام کھ ھایی صحنھ از پر بود سینمایی فیلم مثل زندگیم.کردم پیدا نجات ای معجزه طور بھ و درصد

 

 بار این.نبود پیشم میکرد انگولک سرمو یھ داشت کھ پرستار یھ بجز کسی کردم باز چشامو میشن

 

 کھ گفت حرفاش اخر و کردن نصیحت و زدن حرف بھ کرد شروع دید منو تا پرستاره چون کجام من نپرسیدم

 

 وقتی نھ گفت ھستن ھنوزم اینجا اوردن منو کھ اقایی و خانم پرسیدم ازش بمونم زنده خواستھ خدا

 

 پا از و باال رفت فشارش دید رو تو حال وقتی داداشتم جویی باز بردنشون اومن داداشت و پلیسا

 

 ……بقلیھ اتاق.دراومد

 

 پریدم جا از شد خراب سرم رو دنیا

 

 خانمی کنی استراحت باید بخواب بگیر چیھ-
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 برم باید-

 

 تا تو اومدن پلیسا دارن کار باھات بیاد باید پلیس بری جایی نمیتونی گفت و چسبید ھامو شونھ

 

 و کند دستش از سرمو و لرزید میالد دل گریم صدایھ از کھ قدر اون داد و جیغ و گریھ زیر زدم دیدمشون

 

 بخدا کھ میزدم وجیغ شد تر بد برابر چنیدین حالم دیدمش وقتی میکرد نگاه منو الود اشک اتاق تو اومد

 

 دزدیده کھ گفتم فقط نالھ و اه ساعت ۴ از بعد نیارم درد رو حرفاااااااااااااااااسرتون این از و نبوده من تقصیر

 

 اگر اما میشناختم رو اونا از یکی من جوری این چرندیات و رفتم در کھ میخواستن پول ازم و بودنم

 

 بودم پارتی کھ میرفتم لو بگم راستشو میخواستم

 

 کردی کشی خود چرا میگی تو کھ جورییھ این واقعا اگھ گفتن بھم کردن شک بھم پلیسا

 

 قضیھ این کھ میدونم گفتم بھشون دریا بھ زدم دل یھو کھ بدم بھشون جوابی چھ کھ میکردم فکر داشتم

 

 میگم اما بشھ مرگم باعث ممکنھ

 

 نمیشناختم رو اونا از کدوم ھیچ گفتم اما کردم تعریف واسشون وجریانو

 

 ..… بودم مبھوت و مات من و شکستھ ھم با غیرتش و قلب کردم حس میریخت اشک صورتش پھنای بھ میالد

 

 شده؟؟؟؟؟؟ تجاوز بھت زور بھ کنی ثابت کھ داری ای نشونھ گفت بھم پلیس

 

 نھ گفتم و کردم نگاه بھشون گینانھ غم
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 کبود دستم مچ باالزد رو لباسم استین و اومد جلو و دارم من ولی گفت و زد لبخندی پرستار موقع ھمون

 

 بودن بستھ بھش کھ ھایی طناب خاطر بھ بود

 

 دارم رو ھا نشونھ این ھم پام مچ دور گفتم و پریدم جا از

 

 کردن پیدا برای پلیس سعی و پرونده تشکیل…….. بھ من شدن فرستاده گذشت سرعت بھ چی ھمھ

 

 بودیم خونھ بودم نرفتھ مدرسھ بھ کھ بود ماه یھ بود ابان اول شد ثابت کھ من بیگناھی نامردااااااا اون

 

 …………بود کرده پر رو خونھ سوکوت

 

 میالد؟؟؟؟؟؟

 

 چیھ؟؟؟-

 

 شیرین طعم چرانمیذاری نمیدی فحشم چرا نمیزنی منو چرا شی اروم کھ بیاری سرم بالیی یھ میخوای-

 

 چرا؟؟؟؟؟؟ برم و شم سیر کھ بخورم قدر اون و بچشم مشتتو

 

 کھ افتاده اتفاقی یھ کھ نشده چیزی حاالم نبوده تو تقصیر میدونم چون نبودی ای کاره تو میدونم چون-

 

 کسی نمیذاریم میکنیم حفظ اھرتو تره مھم و تر سخت بعدش بھ این از مراقبتم خودم میافتاده نباید

 

 و میومد اشک چشماش از اما میزد حرفاشو(حلھ چیز ھمھ میدیم نشون پروندتو ازدواجتم زمان بفھمھ

 

 (میلرزید صداش
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 گفتم بھش و پاھاش رو افتادم التماس حالت بھ پاش جلوی نشستم و پایین اومدم صندلی رو از

 

 .………میریخت اشک فقط اون و بکشم رنج نذار کن خالصم خدا رو تو-

 

 نبوده تو تقصیر-

 

 زننننننننننننننننننن میفھمی زن شدم زن من میالد خدا رو تو بوسیدم پاھاشو دوباره-

 

 نبوده تو تقصیر شد تر عمیق بغضش-

 

 راح عوضی کن راحتم میالد-

 

 کن تم

 

 .………………میکشید ھوار نمیزد داد شد بلند جاش از و باال برد صداشو

 

 اورد جا حالمو سیلی یھ برق و نبوده تو تقصیر کھ نبوده تو تقصیر نبوده تو تقصیر لعنتی ددددددددددددددد

 

 گفتم بود سرازیر چشام از اشک اینکھ با شدم بلند جام از

 

 میالد بزن بزن رو دومی بزن ھستی قبلی میالد ھمون ھنوز خودتی شد راحت خیالم اخیش اخیش-

 

 بزن مھناز جون

 

 باال گرفت دستشو و وایساد جلوم اومد

 

 بزنم؟؟؟؟؟؟؟ بزنم؟؟؟؟؟؟پرسیدم-
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 بزن زدم داد اگھ زدم جیغ اگھ بگیر گل دھنمو داداش بزن اره-

 

 اتاقت تو برو-

 

 دیگھ بزن بزنی شد قرار-

 

 اتاقت تو برو-

 

 نمیرم نزنی سیر دل یھ تا نمیرم نزنی تا-

 

 ……چی یعنی زدن حرف من حرف رو میکنم نھ؟؟؟؟؟؟ننننننھھھھھھھھھھھھھھھھ؟؟؟حالیت نمیری

 

 شدن بلند جون تخت رو کرد پرتم و برد منو اتاق توی تا کشون کشون و بلندم موھای تو انداخت چنگ و

 

 شده قاطی و قر اشکامون بوسید ھا بار رو بود زده بھم کھ سیلی محل و نشست تخت جلوی نداشتم

 

 میکرد تکرار جملرو این مدام و..………بود

 

 نبوددددددددددددددددھھھھھھھھھھھھھ تو تقصیر نبوده تو تقصیر بیگناھی تو

 

 خالی نیفتاده اتفاقی فامیل تو گفت بھم مدرسھ میرم و میدارم نگھ دخترونھ ظاھرمو کھ گفت بھم روز اون

 

 حرفاش اما بود درگیر خیلی فکرم ھرچند کرد ارومم حرفااااااااااااا این از و نبوده خوب حالت تو کھ بستیم

 

 کرد جور برام رو رفتن مدرسھ شرایط میالد روز اون فردای از اتیش روی اب بووووووووووووووود اتیش روی اب

 

 کال کھ رو رضا محمد کھ بود ابان ۱۳ کنم درگیر خودمو خوندن درس با کردم سعی میرفتم مدرسھ بھ من و
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 براش رو غیبتم علت من و بود گیر دل ازم اون ولی بودم خوشحال دیدنش از دیدم اتفاقی کردم فراموش

 

 کھ سالت ۱۸ نداره اشکال گفت ولی کرد گریھ اونم کردم تعریف براش بود افتاده اتفاق چی ھر و گفتم

 

 کھ میگفت اونم میزدم لبخند فقط منم و میکنم کھ کنم قبول و بپسندم باید من خواستگاریت میام بشھ

 

 حرفاااااااااااا این از و باشم درسم فکر بھ فقط

 

 دل و درد و زدن حرف و بود زده ارمین صمیمیش دوست با حرفاشو ھم میالد و کردم دل و درد رضا با من

 

 بھ و کنھ اشکار لرز و ترس با رو پنھانش عشق ارمین کھ بود راھی من ماجرای و ارمین با میالد کردن

 

 .……………بیاد من خواستگاری

 

 ..……رضا عاشق طرف یک از و بودم مدرسھ درگیر طرف یھ از من گفتم کھ طور ھمون

 

 پسری ھیچ بھ من چون اما بود گفتھ من بھ عالقشو و بود کرده اشکار رو پنھانش عشق باالخره ھم رضا

 

 خدا امون بھ کنھ ولم بعدم و برم ھاش با شدم زن من کھ حاال کھ میزنھ بلوف میکردم فکر نداشتم اعتماد

 

 داره دوستم واقعا کھ نمیدونستم اما…اما

 

 چشمای و عرق از پر پیشونی و برفروختھ ی چھره با میالد کھ میخوندم درس داشتم خونھ تو بعد روز چند

 

 .………بست درو شپلق بعد و تو اومد و در تو انداخت کلید قرمز

 

 اومدی زود داداشی سالم گفتم تعجب و لرز و ترس با-
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 سالم گفت اروم-

 

 دکتر؟؟؟؟ بریم بده؟؟؟؟میخوای حالت-

 

 میشم خوب نیست چیزیم منم خوشگلھ خانم لباسی چوب بھ بزن اینو گفت و بھم داد بارونیشو-

 

 شدی مریض یا کردی دعوا انگار اما باشھ-

 

 ھان؟؟؟؟ بزن حرف بار یھ دارم عادت من کھ میفھمی کی تو نمیدونم من-

 

 ببخشید باشھ-

 

 بگم بھت بعدا شاید عصبیانیم االن نشو ناراحت خب-

 

 ندارم حرفی من بگی شما جور ھر-

 

 میترسیدم ریختھ بھم ھمھ این رو میالد چی کھ بودم فکر این در خودم با مدام من و گذشت شب اون

 

 شده چی نمیدونستم واقعا باشھ رفتھ لو کردم کھ کارایی از یکی

 

 کردم صدا میالدو و شدم بلند زود صبح فردا کھ این تا

 

 سرکارررررررررر بری باید پاشو داداشی-

 

 مدرسھ برو شو اماده تو کار سر نمیرم امروز من-

 

 نھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کرده اخراجت دیروز چرا اخھ-
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 نکرد داغونت تا برو نیست خوب حالم خیر نھ-

 

 اه بابا باشھ-

 

 کھ میدادم واحتمال کار سر نرفتھ میالد چرا کھ بود این درگیر فکرم ھم مدرسھ تو رفتم و شدم واماده-

 

 ………نبود طور این اما نزنھ رو شبمون نون شور دلم کھ باشھ نگفتھ من بھ و باشھ شده اخراج

 

 برام میالد خیابون دست اون دیدم کھ بیرون اومدم مدرسھ در از بود نیم و ساعتیک خورد مدرسھ زنگ

 

 رستوران یھ بھ ناھار کھ گفت پرسی احوال و سالم از بعد رفتم طرفش بھ سراسیمھ میده تکون دست

 

 بود فکر تو خیلی ماشین تو افتادیم راه و گرفتیم دربست تاکسی یھ بزنھ حرف باھام میخواست میریم

 

 .……میفھمی بذاری جیگر رو دندون گفت شده چی پرسیدم چی ھر منم میکرد جور و جمع حرفاشو داشت انگار

 

 .…………کرد زدن حرف بھ شروع من من با دادیم سفارش غذا و رسیدیم رستوران بھ

 

 نمیخوام؟؟؟؟؟ رو تو بد کھ داری قبول ام تو برادر من مھناز ببین-

 

 اره خب-

 

 اگھ میکنم تشویقت اگھ میزنم کتکت اگھ خودتھ خاطر بھ میکنم کاری یا میزنم حرفی اگھ کھ میدونی پس-

 

 دیگھ؟؟؟؟؟ میدونی خودتھ خاطر بھ میکنم مجبورت

 

 مطلب اصل سر برو نساز قصھ اره-
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 نپری حرفم بین بده قول پس باشھ-

 

 کردی لبم بھ جون بگو باشھ-

 

 ما ی جامعھ و ضمن در و بیفتھ کسی ھر برای کھ نیست اتفاقی افتاده تو برای کھ اتفاقی مھناز ببین-

 

 پسره تا برسھ ازدواجت وقت و شی بزرگ کھ فردا پس اما داری زیبایی صورت کھ درستھ تو نیست پذیرفتھ

 

 امر تو ممکنھ بنابراین.شده تجاوز بھت چجوری کھ نداره ھم کاری میره میکنھ ولت نیستی باکره بفھمھ

 

 من ضمن در و میشناسھ رو تو وقتھ خیلی کھ یکی و کرده رو تو بھ شانس اما بشی مشکل دچار ازدواج

 

 و خوب پسر دارم اعتماد بھش من……کنھ ازدواج تو با میخواد داره دوست دلش تھ تھ از رو تو کھ میدونم

 

 نفھمی زندگی از چیزی کھ نیستی سالھ ۱۶ دختر یھ ھم تو تیپھ خوش و خوشگل اون از گذشتھ نجیبیھ

 

 ..………من نظر بھ نیست نفھم و اسکل بچھ پسر یھ اونم بزرگی ھم خیلی سنت نسبت بھ

 

 نمیتونم کنم کھ ازدواج بخونم درس میخوام بچرخونم زندگیرو یھ نمیتونم من میالد نگو چیزی بسھ بسھ-

 

 امادگیشو بدم شیر بچھ و خونھ خانوم بشم زودی این بھ نمیخام اون از گذشتھ مدرسھ برم روزا

 

 نھ.دارم ھم بھتری شانسای کھ میدونم اما درستھ ھمش ھم تو حرفای شدم زن من درستھ……. ندارم

 

 ..…………بدم ازدواج بھ تن زودی این بھ نمیخوام

 

 بش جع را ندیدی طرفتو وقتی تا نمیدم اجازه بھت اون از گذشتھ کمھ ھم خیلی زنا جور این شانس نھ-
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 کن صبر لحضھ چند بزنی حرف

 

 دوشم روی رو کیفم سرعت بھ دیدم ارمینو وقتی بود اومده ارمین با برگشت وقتی بیرون رفت رستوران از

 

 نمیکرد نیگا چشام تو و پایین بود انداختھ سرشو بود نجیبی پسر ارمین نذاشت میالد اما برم کھ انداختم

 

 چیزی حرفاش از کریت بھ بودم زده خودمو منم میداد جواب اونم و میپرسید سوال ازش مدام میالد و

 

 مدام خونھ تو شب گذشت روز اون میکردم تکرار خودمو حرفای مدام و نمیدادم گوش اصال چون نمیگم

 

 سر روز سھ داشتیم بحث ھم با تموم روز سھ میزدم خودمو حرف مدام من و میزد تکراریشو حرفای میالد

 

 ارمین از و داشتم دوست رو ای دیگھ کس کھ بود این مشکلم من میگفت برام ارمین اون از و کارنمیرفت

 

 ؟.…………چطور میگفتم میالد بھ اینو باید چطور اما دیگھ چیز نھ میومد بدم

 اوردم ای بھانھ جور ھمھ

 

 بکنید فکرشو کھ جور ھر

 

 نخواستم و خواستم کھ طور ھر

 

 نمیشد و میشد کھ جور ھر

 

 درد کھ نمیاد پیش برام دیگھ ارومی این بھ زندگی کھ اضافم کھ میشدم باورم داشت کم کم نداشت فایده

 

 چی؟؟؟؟؟..………میگفتم بھت چی میالددددددددددددددد ای مار زھر کھ کوفت کھ

 

 گفتم خودم با فکر کلی از بعد

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 106 

 

 خوبھ این اره اره میندازم تیکھ بھش میندازم جور بد ھای تیکھ بھش

 

 زندگیت بھ بری میخوای بگو بدی خرجمو نمیخوای بگو دیگھ شی راحت شرم از میخوای بگو گفتم بھش

 

 بشنوم خودت زبون از اینارو میخوام فقط میشم اون زن میرم بیارم نھ کھ این بدونھ وقت اون بخونی درس برسی

 

 زندگی بھ من بھ خودش بھ میداد فحش و میزد مشت دیوار بھ بود شده جمع چشاش تو اشک کرد گریھ

 

 وسط بیارم رو رضا پای اینکھ جز نداشتم ای چاره دیگھ نخورد درد بھ ھم راه این نمیارم درد سرتونو

 

 بزنم حرف باھت میخوام میالد-

 

 بزن-

 

 از قبل وام میخ اما نیست مھم اصال میاری سرم بالیی چھ نیست مھم برام ببین ممکنھ حرفام میدونم-

 

 و دارم دوسش کھ دوستم پسری با وقتھ خیلی من نمونھ دلم تھ کھ بزنم حرفمو بشم بخت بد کھ این

 

 دارم رو حس ھمین و شرایط ھمین مقابل در اونم و بدم راه دلم بھ اون بجز رو ای دیگھ کس مھر نمیتونم

 

 .……………ولی میدونم چیو ھمھ میدونم میالد ببین

 

 می اما نمیدم فحشت نمیزنمتنمیکشمت نگو چیزی چی ولی ھان چی ولی بگی میخوای نگو ھیچی-

 

 حالجھ مرده چند ببینم میخوام بزنم حرف باھاش خوام

 

 چی کھ نفھمیدم موقع اون پارکی چھ بره ساعتی چھ کھ گفتم بھش و نیاوردم تاب میالد ھای اسرار زیر
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 .………بود این مضمونش کھ رسید دستم بھ نامھ یھ بعدش اما گذشتھ بینشون

 

 ………عزیزم سالممھناز)))

 

 نمیدونم نگفتم کھ بگم بھت رو چیزا خیلی باید و دارم حرف خیلی کھ این با بزنم حرف خیلی نمیخوام

 

 چون کنار میذارم تو خاط بھ عشقو این ولی داشتم دوست من کھ بدون اینو ولی نھ یا داری دوستمن

 

 کھ احساسی حساب بھ ذار بھ وفایی بی حساب بھ نذار رفتنمو ھستی ای دیگھ دلداده دلبر میدانم

 

 کنی درک زندگیتو مرد موقع اون اگھ میفھمی برسی من سن بھ کھ زمانی فقط و بوده

 

 (((((رضا قربانت…………داشتم دوست

 

 بیارم کھ نداشتم ای بھونھ ھیچ دیگھ من و گذاشت تنھا منو و رفت راحتی ھمین بھ ھمین

 

 گذاشت تنھام خوم حال بھ روزی یھ و نزد حرفی دیگھ و کرد پرت طرفم بھ رو نامھ برادرم

 

 .……خستھ ی خستھ بود نمونده برام نایی ھیچ دیگھ کھ قدر اون کردم فکر خودم با مدت تمام

 

 بیرون اومدم اتاقم از روز یھ از بعد

 

 میزد زمین بھ پاشو تند تند و بود داده لم مبل رو میالد

 

 نزد حرفی اما کرد نگاھم کردم نگاھش

 

 بگم چیزیز یھ میالد
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 بگو گفت چشماش با-

 

 ..……میگی تو کھ بشھ ھمونی وارم امید مثبتھ من جواب-

 

 گذشت برق مثلھ چیز ھمھ دوباره و

 

 بودن شاد ھمھ بود مھرم سکھ ۲۵ ارمین با من عقد و مدرسھ واسھ مجردیم ی شناسنامھ از کپی تا چند

 

 از بعد رو داداشم ی خونھ من و خرید برام چیزایی یھ میالد ارمین و داداشم عموم بزرگم مامان عروس اال

 

 و پیشونی عقد از بعد شدم ھام ارزو ی خونھ وارد و گفتم ترک ریختیم ھم بغل تو کھ اشکی کلی

 

 میکرد تحمل سردمو لبخند باید فقط و نبود گرم ھاش بوسھ انگار کردم فکر چی ھر اما بوسید ھا بار دستمو

 

 تر د سر لبخند و سر ی بوسھ

 

 شد شروع

 

 مھر اون طرف از

 

 احساسی بی من طرف از

 

 میدونستم داشت دوسم واقعا

 

 بھم درسام و خونھ کارای تو اما بود خستھ میومد کار سر از وقتی کھ این با میومدم و میرفتم مدرسھ

 

 .………………میکرد کمک
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 گرفتم یاد کتاب رو از کم کم اما نمیکردم درست غذا خوب اوالش

 

 بوسھ غرق منو و میکشید موھام تو دستی میزدم بھش کھ لبخندی یھ میخورد،ھر کھ قاشقی یھ ھر

 

 بودم ساکت فقط من و میکرد

 

 شد تر رنگ کم رابطھ این کم کم اما میزد سر بھمون زیاد میالد اوال

 

 نھ یا دارم دوسش کھ میپرسید ازم مدام

 

 عزیزم بفھم کارام از خودت میگفتم ھمیشھ و نیاوردم زبون بھ را بلھ وقت ھیچ من و

 

 بیرون میبرد منو زور بھ میشد کھ ھا جمھ شنبھ پنج

 

 سینما

 

 پارک

 

 ………………… و رستوران

 

 نداشتم بھش تنفر بجز حسی ھیچ من و پرپرمیزد عشق از چشام جلوی بود بدی دوران چھ

 

 با بود اون واسھ فقط جنسی ھای رابطھ این لذت و بوسھ این اما میگرفتم بوسھ ازش میبوسید ھامو لب

 

 میدادم انجام میلی بی با کارو این اما میشدم لذت غرق خیلی خیلی من کھ این

 

 گل برگ مثھ بود مھربون نمیشد کنم شکایت ازش کھ میگشتم بھونھ یھ دنبال چی ھر
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 نمیشد عصبی

 

 میخواست زندگیش از زن یھ کھ چھ اون ھر داشت دوسم عاشقونھ و نمیزد داد

 

 ..بدم جا دلم تو مھرشو نتونستم ھم ماه شش از بعد حتی و نمیخواستم خودشو من کھ بود این اصلی مشکل اما

 

 کردم اذیتش جاھا خیلی

 

 اعتراض میالد بھ برم کھ کنھ بلند دست روم بده فحشم بزنھ داد اقل ال تا ریختم بھم اعصابشو جاھا خیلی

 

 میخواست معذرت اون بودم کار تقصیر من اگر حتی ھمیشھ بود دعوا ساکت طرف ھمیشھ اون اما کنم

 

 گر میگیره اتیش تنم اوردم سرش بالیی چھ مشترک زندگی سال سھ از بعد میکنم فکر وقتی ھنوزم

 

 خیلی کردم بد بھش خیلی میگیرم

 

 کھ نباشھ حسی ھیچ توش کھ غذایی واقعا اما میرسیدم بھش و میکردم درست غذا واسش کھ درستھ

 

 بھم مدام و بود سپاسگذار ھمیشھ اون اینکھ جالب داره؟؟؟؟و خوردن بدی ھدیھ شوھرت بھ بخوای

 

 .…………برسم درسم بھ و نکنم خستھ خودمو قدر این کھ میگفت

 

 شده صدم چھل و ۱۸ اولم ترم معدل خودم سرشار ھوش و اون کمکای با و بود تحویل سال نزدیکای

 

 بود

 

 میالد کھ شدم اخراج مدرسھ از ابرو برداشتن خاطر بھ روزی چند ولی کالس ھای نمره باالترین از یکی
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 ……………… کرد ردیفش

 

 ما پیش و نمون تنھا گفتم میالد بھ چی ھر شد شروع مشترکمون زندگیھ بھار اولین یا عید اولین باالخره

 

 نکرد قبول بیا

 

 رو بدبختیام از یکی داغم اشکای از کدوم ھر و میومد اشک چشام از خوندن کھ رو نو سال تحویل دعای

 

 بود زندگیم تو عشق نبودن دردم ترین بد و ترین مھم و بودم بدبختیام ی ھمھ فکر بھ من.……میکرد بیان

 

 بودم ساکت ھنوز من اما گفت تبریک بھم عیدو و بوسید ھا بار لبھامو و صورت و کرد پاک اشکامو

 

 زدن حرف بھ کرد شروع

 

 ببینیم ھم رو صدمیش امیدوارم مشترکمونھ زندگیھ عید اولین این

 

 روزگار دست از و اون دست از این دست از کشیدی رنج خیلی گذشتھ دوسال تو میدونم

 

 من نبخشیدی منو وو داری کینھ ازم ھنوزه کھ ھنوز اولم گناه اون خاطر بھ کھ میدونم اینم ھنوز حتی

 

 میدونم رو اینا ی ھمھ

 

 میبری رنج تنھایی از دری کھ میدونم اینم و کنی ازدواج دار خانواده دار پول پسر یھ با میخواستھ دلت میدونم

 

 کنی ازدواج من از بھتر یکی با و کنی تموم درستو میخواستھ دلت میفھمم و میدونم من

 

 میدونم اینارو ی ھمھ من
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 میدونم ھم رو اینا از بیشتر خیلی

 

 خیلی دارم دوست خیلی رو تو من بمونم عاشق میخوام اما اما

 

 گفتم بھش بود اشک از پر چشام کھ حالی در و کردم نگاه چشماش تو

 

 میدونی؟؟؟؟؟ اینم اره ندارم تو بھ ای عالقھ ھیچ من تو خالف بر کھ میدونی اینم میدونی چیزو ھمھ کھ اقایی دانا اقای ای-

 

 گفت لرزون صدای با و شد جمع چشاش تو اشک-

 

 میدونم اینم میدونم اینم اره-

 

 اصال..………ندارم دوست اصال ارمین ندارم دوست من بده طالقم و ر بیا بھونھ یھ پس-

 

 ………شکوندم جوری بد دلشو

 

 گفت و کرد نگاه بھم ھاش ناراحتی ی ھمھ با ولی

 

 باش مطمئن میکنم عاشقت بشم جدا ازت کھ این جای بھ پس.ھستم کھ من نباش عاشق تو

 

 اما ارزشھ کم میدونم گفت و گذاشت جلوم بود اورده عیدی برام کھ انگشتر یھ و کرد پاک اشکاشو بعد

 

 دادم تحویل لبخند یھ بھش و م کرد دستم انگشترو…سوخت براش دلم…نیاری درش دستت از امیدوارم

 

 بزنھ پس بوسمو ممکنھ کردم فکر اما ببوسمش میخواستم

 

 شو بلند گفتم بھش
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 چرا-

 

 نداره چرا-

 

 شد بلند

 

 بود شادی از لبریز او و بوسھ غرق ھاشو گونھ و کردم حلقھ کمرش دور دستمو و ایستادم منم

 

 ..……نداشتم دوستش ھنوزم منم…………………. ولی

 

 نداشتم دوستش

 

 نداشتم دوستش

 

 میدونم کھ مسخره نامھ اون و ناگھانی رفتن و بودم کرده پیدا ای دیگھ جای رو عشق نوجوانی عالم تو من

 

 ارمین بازوی روی رو سرم وقتی شبا بود کرده مشغول دلمو و ذھن بود شده نوشتھ اجبار روی از

 

 کرد کارو این رضا محمد چرا کھ میکردم فکر این بھ میذاشتم

 

 باشھ دیگھ جای دلت و باشی خوابیده دیگھ یکی بقل بده خیلی

 

 بیداره کھ میدونستم من ولی بود بستھ چشماشو ارمین شب اون

 

 کردم صداش

 

 بیداری؟ ارمین-

 
 



 اختصاصی کانال کافھ تک رمان
@cafeetakroman 

@ c a f e e t a k r o m a n ن    ا م ر ک  ت ھ  ف ا ک ل  ا ن ا ک  
 

Page 114 

 

 دادم ادامھ دوباره من و نداد جواب

 

 دستم از دلت میدونم..…میخوام معذرت ازت برخوردم خاطر بھ میشنوی صدامو و بیداری میدونم-

 

 سختی زندگی میدونم……………میدونم..میکنی درکم کھ میدونم درگیره ذھنم من ولی شکستھ

 

 بیخیال…… ھنوز کھ بم چی من بیشتره من از تحملت باشھ کھ چی ھر مردی تو ولی..………داشتی

 

 بستم چشمامو و ببینی خوب خوابای خیر بھ شبت

 

 ……کردم سپری عالی ھای نمره با و خرخونی با رو خرداد امتحانات میگذشت سرعت بھ زمان

 

 مجبور و ریخت بھم واقعا زندگیمون شرایط و شد اخراج کارش از ارمین کھ بود سال اون تابستون اوالی

 

 خودشو ارمین نشده ماه یک اما بگیریم قرض ھم پول کنیم خرج مونو اندازه پس کھ این بر عالوه بودیم

 

 بود جنمی با پسر.کرد کار فروش دارو یھ دست ور بازار تو رفت و کرد جور و جمع

 

 گذشت خوش واقعا اما نیومد باھامون میالد شمال رفتیم ھم با مرداد وسطای

 

 نمیزد داد و نمیکرد خالی من سر میشد عصبی اگھ کھ بود گذاشتھ چی ارمین وجود تو خدا نمیدونم من

 

 میگفتم پرت و چرت من و بود ساکت اون دفعھ ھر کردیم دعوا باھم بار دو یکی سفر تو

 

 اما بیرون زد خونھ از و گرفت باال دعوامون و رفتم در کوره از منم و کرد پیلھ من حجاب بھ بار یھ یادمھ

 

 کرد ارومم و برگشت گل بایھ شبش
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۰ 

 

۰ 

 

۰ 

 

۰ 

 

۰ 

 

۰ 

 

 ..……… و نداشتم دوسش ۰

 

 بدم زجرش خوبھ کھ رسید فکرم بھ خره باال

 

 بگیره طالقمو میالد بدمو جلوش بد کھ بکنم کاری یھ یا

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 
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. 

 

 خودم نظر بھ البتھ بود خوبی فکر.

 

 بابا فوت سالگرد از قبل خونمون اومد میالد روز یھ

 

 .…………بیارم چایی براشون تا رفتم منم و کرد گرمی استقبال ازش ارمین

 

 کردم تعارف میالد بھ  رو چای سینی من و دستشویی رفت ارمین

 

 کنارش و گذاشتم میز روی رو سینی زده وحشت کرد تشکر ازم امیزی محبت لحن با و برداشت رو چایی

 

 شده چیزی چیھ پرسید نشستم

 

 گفتم مضطرب

 

 میاره ابجیت سر بالیی چھ ھور لنده مرتیکھ این نمیگی نمیگیری سراغی من از و رفتی نامردی خیلی

 

 مگھ کرده غلطی ارمین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چھ کی

 

 میزنھ کتکم باز بفھمھ اروم ھیس-

 

 با کرده کارو این اگھ میکشمش نمیرسھ مورچم بھ ازارش اون میگی چی؟؟؟؟؟؟؟ارمین؟؟؟؟؟؟؟؟؟دروغ-

 

 شھ

 

 میگم دروغ من میگھ راست اون اره-
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 بزن حرف درست

 

 کردیم دعوا باھم دیشب

 

 چی سر

 

 حرفاااااااااااا این از و میخونی درس ھمش و میکنی کار کم خونھ تو تو بیخودی مسائل سر

 

 بعدش خب

 

 بجونم افتاد وحشیا عین و کشید کمربندشو بیداد دااد کردم شروع منم

 

 نبود ادمی ھمچین ارمین داررررررررررررررررررررررررررره امکان-

 

 شده چیزی پرسید ارمین برگشت ورق میالد ی چھره دیدن با اما بود زده لبخند اومد دستشویی از ارمین

 

 یھ خودم باشی بستھ خالی اگھ اما رو مرتیکھ این کشتم باشی گفتھ راست تو اگھ گفت من بھ رو میالد

 

 نشی بلند دیگھ کھ میزنمت جوری

 

 خبره چھ جا این بگھ ھم ما بھ یکی گفت مضطرب ارمین

 

 کردی بلند دست من خواھر رو دیشب تو گفت و کرد نگاه بھش میالد

 

 نزد حرفی اما کرد میالد بھ نگاه یھ بعد و زد امیز تمسخر لبخند یھ و کرد نگاه منو ارمین

 

 کرد تکرار دوباره میالد
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 عوضی زدی کمربند با منو خواھر دیروز تو بده منو جواب.………………بودم تو با

 

 دیگھ زدم یعنی زدم میگھ خودش اگھ بپرس خودش از نمیدونم-

 

 چسبید یخشو و رفت جلو میالد

 

. 

 

. 

 

 کردی کار چی بگو بزنی حرف باید االن ولی جاش سر دوستیمون ن

 

 کبود ذره یھ اگھ کن نگاه تنشو برو زدمش کمربند با نمیگھ مگھ گفت ارامش با و کرد بھش نگاھی ارمین-

 

 دروغ داره جونتون خواھر من ی ساده رفیق بیار من سر میخوای کھ بالیی ھر بیا بود شده قرمز یکم یا بود

 

 کھ میکنھ کار چی من با کھ بپرسی خودش از نمیری چرا نکردم بلند روش صدامو حاال تا من میگھ

 

 میشکونھ دلمو چجوری

 

 اومد من طرف بھ و برداشت ارمین یقھ رو از دستشو میالد

 

 باشی نگفتھ دروغ کھ وارم امید پس برادرم اونم خواھرمی تو تو با میدونم من باشی گفتھ دروغ اگھ

 

 المسبو اون باال بزن د باال بزن بلیزتو جلو بیا توام با جلو بیا

 

 نیست کبودی از خبری کھ دید و باال زد لباسمو و جلو اومد میرفتم عقب دنده ھی من چون و
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 داد نوازشم اسایی برق ی کشیده با و باال اورد دستشو و کرد نگاھم خشمگین

 

 میگی دروغ من بھ پتیاره دختره

 

 و گرفت اغوش در منو سر و جلو اومد طرف اون از ارمین یھو کھ گوشم تو بزنھ کھ باال اورد دستشو دوباره

 

 تو و میدونم من کنی بلند دست من زن رو دیگھ بار یھ مرتیکھ زد داد

 

 میکردم باید کار چی

 

 گرفتم تصمیم ھم من کشی منت اومد دوباره زود خیلی اما بود قھر من با شب چند تا ارمین و رفت میالد

 

 میاورد در پدرمو میالد نھ وگر باشم خوب باھاش مدتی اقل حد کھ

 

 گفت بھم ارمین شب یھ بودیم کرده رد رو بابا سال میشدیم مھر نزدیک داشتیم کم ک گذشت ماجرا اون از شب چند

 

 مھنازززز؟؟؟؟؟؟؟؟-

 

 عزیزم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چیھ-

 

 اره؟؟؟؟؟ شی خالص شرم از میریزی نقشھ نداشتی؟؟؟؟؟داری دوست منو کھ تو شدی مھربون اینقدر من با یھو چرا-

 

 گفتم کردن فکر کمی از بعد بود کرده فکر درست کردم مکث یکم

 

 فھمیدم تو طرفداری و گفتم کھ دروغی اون از بعد شدم مند عالقھ تو بھ کم کم من نکن شرمنده اعمالم خاطر بھ منو عزیزم نھ-
 دونستم بیشتر عشقتو قدر و لیاقتم بی خیلی
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 کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ باور میگی-

 

 باشم دنیا ھمسر بھترین برات میکنم سعی نکن شک معلومھ اره-

 

 //مھنازززززززززززز؟؟؟؟؟؟؟-

 

 جانم-

 

 دارم دوست-

 

 طور ھمین منم-

 

 دوستم میکردم باور باید بیچارھھھھھھھھھھھھ میخورد گول زود چھ و بود ابلھ و ساده قدر چچھ سوخت براش دلم وای
 ……………بود دستم طالق برای ای بھانھ جوری اون بھتر ببره یاد از رو چی ھمھ بدم رو بھش یکم تا داره؟؟؟؟؟میترسیدم

 

 ..………بگیرم رو دیپلمم میتونستم و دبیرستان سوم میرفتم من مھر اول

 

 نمیدونستم و شم خالص شرش از باید جوری چھ کھ میرفتم کلنجار خودم با

 

 دوری ھمھ از اجبارا بشھ نباید کھ بشھ باز کسی پیش دلم ی سفره و بره لو زنیتم میترسیدم چون و شدم مدرسھ راھی مھر اول
 دوم شاگرد ھرگز من نبود اون اگھ میکرد کمکم دل و جون از ارمین خداییش و بودم گذاشتھ درسخوندن رو وقتمو تمام میکردم

 گرفتم رو دیپلمم من گفتم ارمین بھ باشم دور مشکالت از تا میخوندم درس حال ھر بھ……نبودم معلمام ی دردونھ عزیز و کالس
 کار؟؟؟؟؟ سر برم میذاری

 

 بعد بگیر لیسانستو-

 

 میکنی نصیحت منو داری دیپلم خودت تو-

 

 میام بر مخارج و خرج پس از کھ من کنی کار میخوای چی واسھ بدم میدیم کنکور میریم ھم با بگیری دیپلم کھ تو-
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 میده ارامش من بھ کردن کار نکن فکر سطحی-

 

 کنیم فردا فکر شود فردا چو شم فدات نکن بحث-

 

 قرن مثال بھ ھاش ثانیھ ھم و بود تلخ ھم من برای ارمین و من زندگی اما میگذره زود قدر چھ زمان میبینم میکنم فکر کھ االن
 میزدم گول بدبختو اون ھم خودمو ھم بیخودی بود چی چاره بودن

 

 یھ طی مدرسھ تو خره باال دارم دوستش کھ بود کرده مجاب رو ارمین امیز محبت کلمات و بازم اغوش و عاشقونھ ی ھا بوسھ
 کردم تعریف رو ماجرا پیاز تا سیر از براش و گرفتم سر از رو پریناز با روابطم اتفتق

 

 از میخوام و ندارم دوست ارمینو گفتم بھش نبود فھم قابل براش و نمیگنجید مغزش تو چیزی چین ھم انگار درمیاورد شاخ داشت
 شم خالص دستش

 

 رو ھا ماجرا وقتی بزنھ؟؟؟؟و کتکم  حاال نزده ھم داد عمرش تو اون خدا بنده گفتم بھش بگیر طالق بزنھ کتکت کن عصبیش گفت
 رفتم فرو فکر بھ..……دیگھ راحت بکشتت و کن خیانت بھش بارکی یھ میخوای خب گفت و زد خندی پوز کردم تعریف براش

 

 شدی؟ ناراحت کردم شوخی دیوونھ اوی-پ-

 

 ندارم دوست اونو دارم دوست جونمو و زندگی بعدم ندارم کارارو این عرضھ من شوخیھ کھ فھمیدم بابا نھ-

 

 خونمون؟ میای فردا حرفا این خیال بی-

 

 بده اجازه ارمین نکنم فکر خونتون؟؟؟؟نھ-

 

 خونھ میاد ۸ نمیگی مگھ بفھمھ میخواد کجا از کاره سر کھ اون-

 

 ……ولی چرا-

 

 دوتا خودمون میخندیم میگیم نیست مامانم فردا نداره اما و ولی دیگھ-
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 /پرپر؟؟؟؟؟؟-

 

 چیھ-

 

 میمونھ پیشت ھمیشھ برای رازم-

 

 فعال میبینمت مدرسھ از بعد فردا میمونھ پیشم ھمیشھ برای ھاااااااااااااااااااااااااااااااااات راز اره-

 

 بای-

 

 میدونستم ندارم کارارو این جرات کھ میدونستم اما میزد موج ذھنم تو خیانت کلمھ بودم پرپر ھای جملھ فکر تو اومد ارمین کھ شب

 

 ھشتم و بیست فصل

 

 رو ارمین و گرفتم ای تازه جان افتاب دراومدن با رسید راه از فردا و اومد سر بھ طوالنی شب اون باالخره

 

 بیدا نماز خوندن برای

 

 کردم ر

 

 ………………میزنھ موج گوشم توی ھنوز زیباش صوت حتی و گفتنش تکبیر گرفتنش وضو

 

 شد رفتن ی اماده زود خیلی و خورد کمی ی صبحانھ نماز از بعد

 

 بخرم برات نمیخوای چیزی-

 

 نمیخوایم شما سالمتی جز چیزی ما اقا خیر نھ-
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 شد خانھ داخل و دراورد دوباره رو ھاش کفش

 

 رفت و کرد نوازش را موھایم زد ام برگونھ ای بوسھ

 

 شود بستھ میخواھد کی عشق  بی زندگیھ این در کھ بودم اندیشھ این در من در صدای شدن بستھ با و

 

 و زندگی مدت ھمھ این از بعد الاقل بود اورده محکمی دلیل رفتنش برای رضا محمد اگر کھ بودم مطمئن

 

 ان ھر کھ بود این بزرگ تصمیم این در میالد اشتباه اما میشدم مند عالقھ او بھ ارمین محبت و مھر دیدن

 

 اگر شاید میگرفت ارام قلبم میزدم حرف او با اگر شاید بوود کرده تحمیل رضا محمد بھ میخواست خود چھ

 

 دیگر ھای شاید خیلی و..…میکردم فراموشش میکرد تندی من بھ کندن دل و رفتن از قبل رضا

 

 میرسد پایان بھ ھا زنگ کی و میگذرد کی ھا ثانیھ نمیفھمیدم نبودم متوجھ را زمان گذر روز اون

 

 برمیداشتیم گام ھا ان ی خانھ سمت بھ ھم دست در دست پریناز و من و شد نواختھ خانھ زنگ

 

 میزد تند تند قلبم و بود پر شور از دلم

 

 نمود صحبت بھ شروع و کرد من از کوچکی پذیرایی رسیدیم کھ ھا ان ی خانھ بھ

 

 بده طالقت کھ کنی راضیش نمیتونی جور ھیچ یعنی-

 

 نبودم جا این میتونستم اگر-

 

 شدم غرق اشک در من و گذشت ساعت ۲ کھ کرد پیدا ادامھ قدر ان بحث این و
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 و اورد برایم را ام مانتو نداشت خوبی حال و بود پریده رخسارش از رنگ من ھوای و حال بادیدن کھ پریناز

 

 کردم قبول ھوایم و حال کردن عوض برای ھم من و برویم پارک بھ تا بپوشم را ان کھ کرد اصرار

 

 بود شده من ھای نگاه این متوجھ ھم پریناز و مینگریستم داشتند خود والدین دست در دست کھ ھا بچھ بھ نیمکت روی

 

 گفت ناگھان

 

 من ببخشھ سامون زندگیتون بھ بچھ شاید بده نشون رو محبت و عشق ھم شما بھ بچھ وجود شاید-

 

 زنیھ ھر ارزوی بدبخت بیار براش بچھ یھ بعد و کن صبر ھم گرفتنت دیپلم پایان تا کردی تحمل کھ تو میگم

 

 داشتھ دوستش نمیخوای چرا داره دوست کنی قبول نمیخوای چرا باشھ داشتھ ارمین مثل شوھری کھ

 

 بدی راه دلت توی رو مھر میتونی کنی سعی اگر کن باور باشی

 

 گفتم و کردم نگاھش گین غم

 

 بفھم بدم جا دلم توی رو ای دیگھ عشق نمیتونم و نمیشم اروم نپرسم رو رفتنش دلیل و نکنم پیدا رو رضا تا من-

 

 درستھ میکنیم پیدا رو رضا و میگریدم بعد بده رو ترم ھای امتحان کنیم کار چی باید شد معلوم پس خب-

 

 المسبو اون میکنیم پیداش میرسھ ادم بھ ادم کوچیکھ خیلی دنیا گفتن قدیم از اما بزرگھ خیلی شھر این کھ

 

 میکنم پیداش برات میکنم پیداش مھناز میکنم پیداش سفیدو اسب بر سوار ی شاھزاده
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 داد قول بھم کھ وقتی پریناز دلنشین صدای ھنوز و میشدم نزدیک اول ترم امتحانات بھ من و گذشتند سرعت بھ ھا ماه و ھا روز
 روز و بودم زنده رفتنش برای دلیل پرسیدن و رضا کردن پیدا امید بھ میداد نوازش رو گوشم و پیچید می گوشم تو کنھ پیدا رو رضا
 ……فرارسید ماه دی اول در اول ترم امتحانات برگزاری زمان خره باال کھ این تا..…میکردم سپری ارمین با خوب یا بد رو ھا

 

 نمره ھم نخونده و بودم باھوشی ی بچھ خودم کھ ھرچند کنھ کمک من بھ ھا درس در و بمونھ تا گرفت مرخصی روزیز چند ارمین
 و بخونم درس و کتاب پای بشینم میدادم ترجیح خونھ ھای کار انجام و پختن شام زیر از رفتن در برای اما میاوردم عالی ھای

 …داره باھوشی و زرگ زن ھمچین کھ میکرد افتخار بھم ھم ارمین

 

 بود زده رقم جوری این تقدیرمو خدا چرا نمیدونم میشدم نزدیک دیپلم گرفتن بھ داشتم کم کم

 

 دیدن از ھام معلم ھم و ارمین ھم و نداشتم ھم رویی و رنگ و بود شده سیاه چشمام زیر بودم شده ضعیف خیلی امتحانات ایام تو
 کھ وقتھ خیلی من در ناراحتی کھ نیمدونستند اما نیار فشار خودت بھ قدر این میگفتند من بھ و میکردند نگرانی احساس چھرم

 میده بروز رو خودش وجود داره تازه و کرده ریشھ

 

 بھ و بیرون برد شام ھم با رو میالد منو موفقیتم مناسبت بھ ھم ارمین و بود شده ۱۹/۱۹ معدلم شدم کالس اول شاگرد نمیشد باورم
 ..…داد شیرینی بھمون خودش قول

 

 از ھاش مھھربونی میگیرم تحویل ھمھ این رو ارمین من کھ دید وقتی بود شده سنگین و سر خیلی من با ماجرا اون از بعد کھ میالد
 شد گرفتھ سر

 

 خوبھ چیز ھمھ خدا شکر میگفت اون و میپرسیدم چیزا جور این و دانشگاه و درس ی باره در ازش

 

 .…شدم دعوت اینا پریناز ی خونھ بھ دوباره کھ بود ماه بھمن اواخر

 

 ببریم پارک بھ ز رو دو ھفتھ در جدید سال شروع با کھ گذاشتیم قرار ھم با

 

 چھ میبینم برمیگردم ھا زمان ان بھ کھ اکنون اما میگذششت قرن مثال بھ من برای زمان اون چھ اگر ھا ماه و ھا روز و ھا ساعت
 نمیفھمیم ما و میگذرد عمر طوفانی

 

 پولی تا بود کرده کار ھا روز و ھا شب ارمین…شدیم نو سال نزدیک دوباره و دید خودش بھ رو ای دیگھ بھار ما زناشویی زندگی
 بی کھ ھا شب چھ کشید پول اوری جمع برای زجری چھ میکنم فکر کھ وقتی ببره کیش بھ رو میالد و من عید برای و کنھ انداز پس

 خونھ بھ خستھ کھ ھا روز چھ نکشید خوابی
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 برای میشد لھ من ھای پا زیر داشت کھ محبتی برای میسوخت براش دلم کھ این باوجود موقع اون اما میشھ کباب براش دلم نیومد
 کنم بیشتر بھش رو ام عالقھ ای ذره نمیتونستم اما میزدم اتشش کھ عشقی برای میکردم تبدیل سرما بھ رو حرارتش کھ ھایی بوسھ

 شروع عید از قبل روز یک از کیش بھ ما ی روزه ۴ مسافرت بودم سنگ قدر چھ…… بودم سنگ چھ میبینم میکنم فکر کھ االن و
 کھ وقتی میشد خوشحال قدر چھ کھ اخخخخخخخخ……گرفتم جشن کیش توی رو ارمین با مشترکم زندگی بھار اخرین من و شد

 توی رو رضا ھای لبخند حالت کھ وقتی میشدم سیر زندگی از قدر چھ من و میدید رو من رفتن طرف اون و طرف این بھ و شادی
 زده بھم بچگی روی از من کردن خوش دل برای حرفی رضا خودم خیال بھ بودم شده ناامید دیگھ..…میدیدم ھاش لب

 میکرد کاری ھمچین یھ ادمی کدوم واقعا بشھ مند عالقھ ھیچی بی سالھ ۱۵ دختر یھ بھ کھ بد ای سالھ بیست پسره کدوم.……بود
 باور این بھ دیگھ اما بودم داده وقت کردنش پیدا برای پرپر و خودم بھ کھ این با میزد صداقت روی از رو حرفی ھمچین یھ و

 زمانی ی برھھ یھ توی کھ کنم باز حساب خنکی نسیم عنوان بھ رضا روی و باشم داشتھ دوست رو ارمین باید کھ بودم رسیده
 کھ بود مسافرت اون توی نمونده باقی زندگیم توی خنکیش بخش لذت طعم بجز اثری ھیچ دیگھ و رفت و داد نوازش رو صورتم
 بھ داشتم کم کم کم کم کمککم میزدم پس رو احساسش بار ھر کھ بودم احمق چھ من و داره دوست رو من قدر چھ ارمین فھمیدم

 شدم مند عالقھ ارمین

 

 روزای از یکی توی کھ برمیگشت داشت ارمین بھ نسبت حسم کم کم من و گذشت زود خیلی سفر اون

 

 گفت و نشست پیشم عجلھ با پریناز بودیم چیزا جور این و دوره درگیر سخت مدرسھ توی کھ اردیبھشت

 

 بزنم حرف ھات با باید پیشم بیا حتما اول تفریح زنگ

 

 چی بھ راجع-

 

 منتظرتم اول زنگ بده گوش حرفام بھ و کن صبر فقط نپرس سوال-

 

 اننداختی شور بھ رو دلم-

 

 خیره نزنھ شور-

 

 تو سراسیمگی رفتم پرپر طرف بھ سراسیمھ من و شد زده تفریح زنگ گذشت قرن یھ مثھ برام زنگ اون

 

 گفت و داد قورت اروم رو دھانش اب میشد دیده اون چشمای تو رضایت و شادی و من چشمای

 

 خبر خبر-
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 بگو خدا رو تو-

 

 کردم پیدا رو فراری سفید اسب بر سوار ی شاھزاده-

 

 کردم تعجب قدر رضا؟اون میشھ مگھ..نمیشد حاال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟باورم چرا..واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای

 

 .……میشد مگھ میکردم زندگی ارمین با کھ ود ب ای خورده و سال دو بھ نزدیک افتادم و رفت گیج سرم کھ

 

 باش اروم خدا تورو مھناز چتھ گفت پرپ

 

 بگو خودت بپرسم من نذار عزیزم ببین-

 

 کرد شروع و

 

 بعد اما بودمش دیده بار یھ فقط چون نمیشد باورم اول دیدمش کھ بودم پارک توی پسرم دوست با من –

 

 شروع و دادم رو جوابش من و ندیدم جایی یھ رو شما من گفت رضایی محمد تو گفتم بھش و رفتم جلو

 

 نفس سختی بھ و میریخت اشک صورت پھنای بھ گفتم براش زندگیتو داستان و زدن حرف بھ کردم

 

 ببینیش باید بده نجاتش و بیا زیاده جواب بی ھای سوال دلش تو مھناز گفتم بھش میزد حرف و میکشید

 

 باید داری یا داشتی دوسش اگھ.……نوشتی میالد اجبار بھ مسخررو ی نامھ اون تو کھ میدونھ اون

 

 شوھرش اگھ میدونی نیستم کاری خیانت ادم من اما دارم و داشتم دوستش گفت..…بدی نجاتش

 

 بفھمھ اون اگھ اما نیستم ناراحت خودم برای بیاره مھناز سر بالھایی چھ میتونھ بشھ ما مالقات متوجھ
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 ترم امتحانات از بعد اما ببینتت پنھانی کرد قبول باالخره تا میزد حرف بریده بریده..…………مکنھ ممکنھ

 

 اون از ارمین کھ بود نگران کردم راضیش تا اومد در پدرم نمیشھ باورت مھناز بخوری ضربھ نمیخواد گفت

 

 داره دوستت ھنوز کھ معلومھ کنھ بلند دست روت و باشھ خشن مردای

 

 تو از پریشونی و ناراحتی خونھ رفتم زود درد سر ی بھانھ بھ روز اون بود سرم تو پتک مثل پرپر حرفای

 

 سعی بودم کرده سکوت من و نشده چی شده چی کھ میپرسید ازم مدام ارمین و بود معلوم چشمام

 

 نمیشد یعنی نمیتونست اما کنھ ارومم اغوش و بوسھ با میکرد

 

 رسیییییییییییییییییییییییید قدیمی یار دو موعود روز باالخره و شد ۱۷ معدلم شد تموم زود ھم امتحانا

 

 نمیگرفتھ صورت ما ازدواج ھم موقع ھمون پس گفتم و کردم گریھ شدم اشنا بیشتر رضا زندگی با وقتی

 

 نیستیم ھم دار مایھ شما مثلھ و مردن ھم بابام مامان و کردم ازدواج دور یھ من کھ حاال بھ برسھ چھ

 

 عشق یھ تو منو کھ شعوری بی خیلی کردی پنھان من از رو حقیقت و گفتی دروغ من بھ کھ بدی خیلی

 

 لحظھ چند واسھ میخواستی بود خوب وضعت چون ندیدم تو نامردی بھ ادم کردی رھا ھام تنھایی و کور

 

 سالمت بھ مارو خیر بھ رو تو البد بعدم و کنی استفاده سو ازم و بیاری دست بھ منو

 

 .…………بده منو اره؟؟؟؟؟اره؟؟؟؟؟جواب

 

 من مادر کشیدم چی مدت این تو من نمیدونی تو میزنی خودتو حرفای کھ وقتی بھت بگم چی-
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 من چون بشھ سرش چیزی خدا و دین از یکم کھ کنم ازدواج سال و سن کم دختر یھ با من میخواست

 

 بھ االن و داری شوھر تو کھ حاال کن باور نگفتم بھت چیزی باشی داشتھ دوسم خوم خاطر بھ میخواستم

 

 با بودی گرفتھ طالق اگھ کھ کن باور اما خائن میگن تو و من

 دیگھ حاال اما کن باور میکردم ازدواج ھات

 

 کنیم چال جا ھمین رو عشقمون میخوام من برای ھم میشھ بد تو برا ھم چون ببینمت نمیخوام

 

 گم عوضی کثافت نامردییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی رضااااااااااااااااااااا نامردی خیلی-

 

 شو گم غیرت بی نامرد شو گم چشمم جلوی از شو

 

 رفتم و شدم بلند جام از کنان گریھ و زدم پس دستشو کھ بکشھ اغوش در رو من دوباره خواست رضا و

 

 زندگی این شر از کھ کنم کاری کھ کردم فکر ھمین برای رو ارمین نھ اونو نھ ببینمش نمیخواستم دیگھ

 

 تو ۵ ساعت تا و شدم تاکسی سوار نبود خوبی راه نھ اما سوم بار برای کشی خود بشم خالص نکبت

 

 جا ھمین نگرانمھ و خونست ارمین کھ میدونستم میرفتم راه خیابون تو ھم ۸ تا ۵ از چرخیدم ول خیابون

 

 دقیقا بکشھ منو و کردم خیانت بھش کنھ فکر ارمین تا خونھ برم شب ۱۲ گرفتم تصمیم زد سرم بھ فکری

 

 ………………اقل ال یا میکنھ کارو این کھ بودم مطمئن بود عاشقم ارمین چون فیلمااااااااااااااااااااااا تو مثل

 

 اون تو شب میدونھ خدا بودم راضی دنیا این از کشیدن پر و مرگم بھ اما بکشم درد قراره میدونستم

 

 احتیاط با بود روشن خونھ چراغ رسیدم خونھ بھ وقتی میرفتم طرف اون و طرف این ترسی چھ با تاریکی
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 بھ را یش پا و بود نشستھ الود اشک و متورم باصورت در جلوی ارمین شدم خانھ وارد و انداختم کلید

 

 گفتم زیر بھ سر شد بیشتر ھایش اشک سیل دیدنم با..…………میکوبید زمین

 

 سسسسسالااااااااااااااااااام-

 

 تصمیم و شد عوض نظرم جا ھمون

 

 حرفا این از چیزی یھ یا بودم کرده تصادف بودنم دزدیده کھ بگم گرفتم

 

 میریخت اشک و بود کرده سکوت من بادیدن ارمین

 

 ..…من ارمین ببین-

 

 نگو چیز ھیچ خب نگو ھیچی-

 

 کھ بگم خواستم فقط من-

 

 گفت و برد باال بار اولین برای رو صداش

 

 عزیزم شو خفھ………باشھ شو خفھ-

 

 من و کرده پیدا منو کھ گفت و زد زنگ میگشتن من دنبال کھ دوستاش از نفر چند بھ و برداشت رو تلفن

 

 گفت لرزان و الود اشک و دوخت چشمانم بھ را نگاھش دوباره میکردم گریھ و بودم ایستاده در کنار شده خشک

 

 بردی؟ لذت……… دیگھ یکی من بجز کھ این از گذشت خوش عزیزم؟؟؟؟؟؟؟ھان؟؟؟؟؟الواطی نمیشینی-
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 .……ام تو با پتیاره زنیکھ ھوی

 

 گفتم بغض با

 

 خدا بھ عزیزم-

 

 کردی تصادف نت..…کر زور بھ بودنت دزدیده چی خدا بھ عزیزم نگو من بھ عزیزم نگو من بھ شو خفھ-

 

 بھ گلی چھ جونش ابجی نداره خبر داداشت کدومش کدومش ھان بودی مونده صمیمیت دوست خونھ

 

 چیھ نظرت بودی کجا بدونھ شاید بودی اون پیش شاید کنم خبرش میخوای زده شوھرش سر

 

 کردم خواھش خدا رو تو ارمین نھ-

 

 نھ یا بوده گوری کدم خواھرش میدونھ بپرسم ازش میخوام کن التماس میخوای کھ قدر چھ ھر-

 

 نمیکنی باور بگم چی ھر میدونستم افتادم پاش بھ بود نشستھ کھ حالی در و رفتم جلو گفت کھ اینو

 

 میریخت اشک بزنھ حرف کالمی کھ این بدون اون و میبوسیدم رو پاش

 

 کردم فرار کنم کاری بخوان کھ این از قبل بودن دزدیده منو خدا بھ میکنم التماست خدا رو تو ارمین-

 

 برای ھااااااااااااان بیرون بودی رفتھ من ی اجازه بی چی واسھ معلومھ تنت عطر و پیشونیت رو عرق از اره-

 

 ام تو با بیرون بودی رفتھ من ی اجازه بی چی

 

 کنم تشکر ازت زحماتت خاطر بھ تا بخرم ھدیھ یھ برات میخواستم میخواستم-
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 خودتی عزیم خودتی میکنی خر بچھ جالب چھ ااااااااااااااااااا-

 

 شدم بلند ھم من شد بلند جاش از غضب با گفتم کھ اینو

 

 اتاق تو بیا گفتم دارم کارت جان مھناز اتاق تو بیا-

 

 کرد قفل رو اتاق در و برد اتاق بھ منو کشید رو دستم زدم باز سر من چون و

 

 خداااااااااااااااااااااااااااااااااا رو تو ارمین کنی کار چی میخوای

 

 شو مھنازخفھ شو خفھ-

 

 نکردم کاری من خدا بھ-

 

 خودم بھ ترس از کرد باز کمرش از رو کمربندش سپس زد من بھ محکمی سیلی و اورد باال رو دستش

 

 گفتم بھش میلرزیدم

 

 رو بذار چاغو یھ راحت بعد کردم خیانت بدم امضا کھ بیار ورق یھ اینھ تصمیمت اگھ اما میکنی فکر اشتباه-

 

 نده زجرم ارمین نده زجرم خالص و گردنم رگ

 

 گفرت دستاش تا دو بین رو سرش و نشست زمین روی و کرد پرت ای گوشھ بھ رو کمربند

 

 خونھ از نداشتی منو ھای کندن جون لیاقت نداشتی منو عشق لیاقت خیلی مھناز معرفتی بی خیلی-

 

 اینھ خاطر بھ فقط گذشتم خونت از اگھ میبینمت کردم عقدت کھ محضری ھمون دم فردا بیرون شو گم من
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 بزن حرف باھاش برو تو طالق از بعد نمیگم چیزی فعال ھم میالد بھ دارم دوستت ھنوز کھ

 

 کشید ھوار و کرد باز رو اتاق در بعد

 

 عوضی شو گم من خونھ از یرون شو گم خیابونی ھای اشغال ھمون پیش برگرد برو بیرون

 

 ..………من خدا بھ ارمین-

 

 از و کردم نالھ ۳ ساعت تا بست پشت از درو و زد بیرون اتاق از و ااق تو کرد پرتم و گرفت رو بازوم دوباره

 

 رسید راه از بعد روز صبح و نمیداد رو من جواب و میکرد گریھ بلند صدای با اما زدم مو حرفا در پشت

 

 

 

 یکم و سی صل

 

 

 

 ھم رو ماجرا راست ھا سری اخر این حتی میزدم حرف ارمین با در پشت و بودم نخوابیده من مدت تمام رسید راه از بعد روز صبح
 میگفت ھم راست خداییش و نداشتی دوست منو اول از نداشتی منو عشق لیاقت تو میگفت مدت تموم اون اما کردم تعریف براش

 با منو نشد کردم کاری ھر اما دارم نگھ زندگیمو خواستم رفتھ ھمیشھ برای رضا کھ کردم حس و کردم رجوع خودم بھ وقتی اما
 گفت محضر در جلوی نکرد باور رو حرفام ھم راه تو حتی برد کشون کشون محضر در دم تا خون ی کاسھ چشمای و زاری و گریھ

 رو دوستام من نھ اگرم بیاد داداشت بزن زنگ میخوای اگھ.…خوشحالم واقعا میشیم خالص زود و داریم اشنا جا این کھ حالم خوش
 گفتم بھت چی ھر خالص و میدی رو مھرم جا ھمین ھم تو نمیزنم زنگ میالد بھ من نھ……باشن اینجا شاھد عنوان بھ بیان میگم

 بار ھر مطمئنید؟و شد تکرار سوال این بار چند رسید ما نوبت باالخره نداره ای فایده واقعا اطمینان بی زندگی نکردی باور شده چی
 رو طالق خطبھ بود قرار کھ کسی و میریختیم اشک دو ھر میداد سوال این بھ مثبتی جواب قبل از تر محکم اما اشک با ارمین

 ھامون اشک بوسید رو من گونھ ارمین کنید صبر لحضھ یھ بخونم؟نھ سروش اقای پرسید بار اخرین برای بود شده گیج کنھ جاری
 خطبھ بعد و داشتم داشتم داشتم دوستت خیلی گفت درگوشم اروم بعد و کرد مکث ام گونھ روی ای لحظھ بودند شده درگیر باھم
 ھم نگاه ھم صورت تو حتی دیگھ داد بھم و طال سکھ ۱۴ بود اورده خودش ھمراه مھریمو شدیم جدا ھم از ما و شششششد جاری

 جواب بی سواالتم اما کنم کار چی برم کجا باید حاال کردم خریتی چھ کھ میکردم فکر داشتم شدیم جدا ھم از اندوه و اشک با نکردیم
 بھ این بنابر میاورد سرم میالد بود نیاورده سرم ارمین کھ رو بالیی چون برگردم برادرم گرم اغوش بھ نمیتوستم مسلما میموندن

 ھم خودم اما برگردم میالد پیش کھ داد پیشنھاد پری کردم تعریف براش اندوه و اشک و گریھ با رو چیز ھمھ و بردم پناه پریناز
 پیدا اجاره برای جارو یھ کھ وقتی تا گفت بھم اون و انداختم رو پرپر مامان بھ باالخره مدتی یھ تا البتھ نداشتم برگشتن روی دیگھ
 خراسون میدون ھای کوچھ از یکی تو باالخره تا موندم جا اون روز ۵ دارم برادر کھ نگفتم اون بھ البتھ بمونم پیشش میتونم کنم
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 میداد بھم کھ کوچیکی اتاق برای ماھیانھ و میکرد زندگی اون تو بود سنگین ھم گوشش کھ پیرزنی کھ کردم پیدا ای خرابھ الونک
 ھام تنھایی ھمھ با و بدن میالد دست بھ کھ دادم ای نامھ و کردم تشکر مادرش و پرپر از اندوه و اشک با میگرفت ازم تومان ۵۰
 ھا شب بود کرده رو برادرم ھوای دلم خیلی گشتم کار دنبال بنابراین میشھ تموم زود خیلی پولم کھ میدونستم شدم جدید خونھ وارد

 میرسیدم بیچاره زن پیر اون بھ طرف یھ از…نداشتم برگشتن روی فایده چھ اما بود خونین چشمام و خیس بالشم دوریش غصھ از
 مشغول تومان ۱۵۵ ماھی با منشی عنوان بھ شرکت یھ تو باالخره تا بودم کار دنبال طرفی از و مینالیدم غم و درد از طرف یھ از

 خیلی میرم دھات یھ بھ تھران از کھ بودم نوشتھ نامھ توی بود نشده کم ھام ناراحتی از بود شده گرم سرم کھ این با شدم کار بھ
 اون بھ کار برای دختری کھ ماه بھمن تا میکردم کار شرکت اون تو من…نداشتم اصال نداشتم رو روش اما خیلی برگردم کردم سعی
 پس کھ نکشید ماه یھ بھ شد نام ثبت من جای اون و شدم اخراج من بود شده مند عالقھ دختر اون بھ رئیسمون چون و اومد جا

 کردن پیدا برای کھ روزایی این از یکی نمیشدم استخدام ھم جایی. و بکنم نمیتونستم ھم کاری و نداشتم پولی من و کشید تھ اندازم
 کھ من میخواست چی کھ میزنید حدس خودتون میدونم زد بوق پام جلوی پسری بودم رفتھ پیاده شھر ور اون تا شھر ور این از کار

 کھ میگفتم ھم زن پیر بھ بود شده قبل از بھتر خیلی وضعم فروشی خود بود شده قشنگم شغل و کارم ذیرفتم نداشتم ای چاره دیگھ
 کوچیکھ خیلی دنیا کھ جایی اون از.…………کیرم کی و میام کی من نمیدونست میخوابید ۸ ساعت چون اونم میمونم کاری اضافھ

 مند عالقھ بھش کم کم داشتم من و داشت زیبایی صورت ھم خیلی اتاقا کھ رفتم مجردی پسر ی خونھ بھ من کھ بود اسفند ماھھ توی
 خود از لحظھ یھ برای بیاد ھم دوستام از دیگھ یکی بگم ھست خوب حالت پرسید ازم دادم بھش حالی کھ این از بعد روز اون میشدم

 ..…………………………بمونم منتظر کھ گفت و خواب اتاق تو فرستاد منو کردم قبول اما خورد بھم حالم کثافتم

 

 

 

 در الی از رو سرش ز در بھ اروم پسره ساعت یک از بعد موندم منتظر و نشستم اتاق تو ساعتی یھ یھ

 

 پسر خدا بنده بدی بھش حالی یھ بیاد بگم عزیزم تو بیاد بگم اومد اونم بیاد رفیقم گفتم گفت و کرد داخل

 

 اولشھ بار اومده لرز و ترس با مذھبیھ

 

 بیاد بگو نگو قصھ دیگھ بسھ-

 

 اومد در صدا بھ در صدای گرفتم ژست و نشستم تخت روی

 

 تو بفرمائید-

 

 شد اتاق وارد بود دوختھ قالی گل بھ رو نگاھش کھ پسری و شد باز ارومی بھ در

 

 شدیم چشم تو چشم وقتی میشد مگھ نبود ممکن نھ نداشت امکان این بود رضا رفتم حال از دیدنش با
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 بگم تونستم کلمھ یھ فقط

 

 ……اینجا رررررررررضاااااااا-

 

 سا نیم اومدم کھ ھوش بھ

 

 سھند دوستش و میریخت اشک و بود گرفتھ اغوش تو منو رضا بود گذشتھ عت

 

 بھ ھاش اشک ی معجزه البتھ و شد پاشیده صورتم بھ کھ ابی ھای قطره با بود کرده بیرون اتاق از ھم رو

 

 میکرد گریھ سخت بود اورده ھوشم

 

 میپرسید نالھ تو

 

 این بگو بزن حرف خدا رو تو شد چی ارمین رفتھ کجا دختر؟خدفروشی؟حیات خودت با کردی کار چی-

 

 کردن گریھ بھ نشستم پاش جلوی و پریدم بیرون اغوشش از دیگھ بگو دروغھ میبینم کھ چیزی

 

 شب اون ی خاطره کردم شروع و……انداختی روز این بھ منو افتادم؟تو روزی چھ بھ رضا؟میبینی میبینی-

 

 کنن سرت بر خاک اوردی رو فروشی خود بھ چرا چرا گفت و بوسید منو بار کردمچندیدن تعریف براش رو

 

 بیرون انداختت بیغیرتت داداش اون مگھ اخھ چرا

 

 زندگی پیرزن یھ پیش جا یھ شھر پایین تو و گرفتم مھریمو نداشتم برگشتن روی دیگھ خودم رضا نھ-

 

 کار دنبال کردن اخراجم تمام نامردی با اما میاوردم در نمیری بخور پول یھ شدم منشی رفتم میکردم
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 ای چاره بودم شده چاره بی دیگھ شد تموم کھ اندازم پس نمیخورد دردشون بھ دیپلمھ زن گشتم

 

 نمیکشید پر بابام کاش داشتم پدر کاش نمیشد جوری این من زندگی کاش ای نداشتم

 

 بود این از بھتر خودکشی مھناز بود این از بھتر بودی کرده کشی خود-

 

 گریھ دادم نشون بھش و اوردم در توش از رو تیغی رفتم کیفم سمت بھ کردم بلندش و گرفتم دستاشو

 

 گفتم کنان

 

 زندگیم تو چیز یھ بھ الاقل بذار کن خالصم بیا بزن بیا پیشمھ وقت ھمھ جا ھمھ اینو رضا؟میبینی میبینی-

 

 بزن خدا رو تو رضا بزن بمیرم سفیدم اسب بر سوار شاھزاده دست بھ بذار برسم

 

 و چپ زدن سیلی بھ کرد شروع دیگش دست با و گرفت دستش یھ با دستمامو دادن فحش بھ کرد شروع

 

 میگفتم بھش مدام فقط نگفتم اخ بود بخشی لذت درد چھ اما میومد دردم راست

 

 بمیرم کھ بزن اینقدر شی خالی بزن رضا بزززززززززززززززززززن اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخی-

 

 اغوش در رو صورتم و کشید دست کاری کتک از شده جاری خون ام بینی و لب گوشھ از دید وقتی و

 

 بود کرده گلگون رو سفیدش لباس خون میکرد گریھ بلند صدای با و گرفتھ

 

 گفتم بھش

 

 وقتی لذتم اوج تو من نشی ناراحت کھ نمیگم اخم من نمیزنم حرفی کھ من بزن شدی خستھ زود رضا-
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 رضا بزن میکنن نوازش صورتمو محکم دستات

 

 عقدت میشی خودم مال دیگھ شد تموم فروشی خود و پری ھرزه و االفی دیگھ شو خفھ مھناز شو خفھ-

 

 کھ موقعی اون اگھ حالتھ بھ وای کنی خطا پا از دست اگھ حالتھ بھ وای ولی خدم خونھ تو میبرمت میکنم

 

 میشم خود بی خود از دیگھ کھ موقست اون باشھ زمین بھ جز نگاھت و بیرون بریم کردیم ازدواج ھم با

 

 دار بچھ میخونی نماز میکنی شروع دوباره مذھبی و سگ میالد برار دو چیزیم یھ نیستم ارمین من

 

 داری دوست ھنوزم منو نگو دروغ میگم چیز یھ مھناز……. میکنیم زندگی..……دانشگاه میفرستمت میشیم

 

 بیشتر خیلی تو چی خودت رضا چی بابات مامان ولی دیوونتم من ندارم دوستت من بگم رو راستش-

 

 نھ حیا با و باشھ داشتھ بابا ننھ و باشھ دار پول کھ کنی ازدواج دخترباکره یھ با میتونی تو داری لیاقت ازنا

 

 ندارم رو ھا این از کدوم ھیچ کھ من

 

 تردت داداشت و یتیمی بچھ میگم بھت کردی ازدواج نمیگم ھم بابام مامان بھ مھناز دارم دوست رو تو من

 

 نکردن موافقت اگرم حلھ چیز ھمھ کنھ جلب توجھشونو نجابتت و بسوزه حالت بھ دلشون یکم اگھ کرده

 

 با دارم متری ۹۰ خونھ یھ و وایسادم خودم پای رو من نمیخورم بابام پول از من اما میکنیم فرار درک بھ

 

 مھناز؟ میکنی ازدواج من

 

 میمونم بگی تو میمیرم بگی تو عزیزم دستتھ اختیارم االن از-
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 سختی ھمھ این از بعد مھربونی قدر چھ تو بزرگی قدر چھ خدایا بود خواب چی ھمھ انگار نمیشد باورم

 

 شکرت خدایا گذاشتی ھم راحتی یھ

 

 کرد باز بود کرده قفل کھ رو اتاقی در بعد بپوشم رو لباسام کھ گفت من بھ گریھ و اشک با رضا محمد

 

 گفت کھ این تا میگفت بیراه و بد رضا بھ مدام و میکرد بیداد و داد و بود وایساده شاکی در پشت دوستش

 

 کنم حال باھاش میخوام میکنی شیون شادی از میبری کجا منو صید مرتیکھ اوی-

 

 گفت بھش و چسبید را اش یخھ و برد یورش بھش رضا گفت اینو تا

 

 برات درشو میگیرم گل یا ببند دھنتو یا-

 

 میکنی؟؟؟؟؟ جوری این چرا دیوانھ باشھ گفت میشد خفھ داشت کھ حالی در پسره و

 

 حال کھ رضا گرفت صفا دلم نور دیدن با بود روشن تھش انگار اما میزد شور دلم امیدیم بیرون خانھ در از و

 

 گفت بود خندان لبش اما متورم چشمانش

 

 اما ندارم حرفی ذرش یھ با من مھناز ببین طرفیاااااااااااا من با بذاری بیرون فکل االن از خانما خانم اوی-

 

 میشھ راحت خیالم دیگھ کردیم ازدواج باھم کھ بعدم.نشھ سوتی اینا مامان جلوی کھ کنی عادت بھتره

 

 گفتم و کشیدم جلو رو روسریم

 

 بگی شما چی ھر-
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 میخواست رضا اما بودم ارزو در غرق من ماشین توی شدیم سوار و رفتیم ماشین طرف بھ ھم با و

 

 خب میدادم حق بھش…………من کھ مخصوصا بکشھ حجلھ دم گربرو و بکنھ وا سنگاشو و کنھ صحبت

 

 میزد شور من از بیشتر دلش اون چاره بی میگفت راست

 

 اماده رو اینا مامان من تا بذاری جیگر رو دندون ماھی ۱ یھ باید تو دارم دوست واقعا رو تو من مھناز ببین-

 

 

 بیرون توش میبرمت کھ ای خونھ از و نمیکنی کاری ھیچ ھم ماه یھ این تو ببینیشون کھ میبرمت بعد کنم

 

 فھمیدی میرسم بھت و میکنم خرید برات نمیایخودم

 

 گفتم اروم صدای با

 

 بشھ شر برات نمیخوام راحتم خودم خونھ تو من اما بگی تو چی ھر-

 

 خونھ خانم االن از میخوام نمیزنھ سر بھش ھم کسی افتاده خالی و داره اسباب من خونھ شر شر؟کدوم-

 

 کنی تمیزش یکم و بشی

 

 باشھ؟ پرسید دوباره بودم کرده سکوت اما شدم عمیق چشماش تو دوباره

 

 بگی شما چی ھر چشم-

 

 گفت و برگردوند ازم رو روش زد حلقھ چشماش تو اشک و شد تبدیل ناکی غم صورت بھ لبخندش لحظھ یھ برای

 

 میکشیدم درد بیشتر تو از من کن باور ولی اومده دردت خیلی کھ میدونم ببخشید ھا سیلی خاطر بھ-
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 کنی حاللم وارم امید بود الزم برات کھ کن قبول

 

 گفتم و کشیدم صورتم رو دستی

 

 میکردم تنبیھ خودمو خودم بود اومده بدم خودم از خودم کرد ارومم بکنم تشکرم باید کنم؟؟؟؟تازه حالل-

 

 میداد انجام وقتپیش خیلی باید ارمین کھ کاری کردی ارومم تو نمیشدم اروم اما میبریدم انگشتمو میسوزوندم دستمو

 

 نداری خبر ازش-

 

 نھ-

 

 داشت دوستت-

 

 اره-

 

 دیوونتم من چون باالترم اون از امتیاز یھ من-

 

 دارم من خدایا نمیشد باورم بود رویایی چھ کھ وای برد خونش بھ منو زود خیلی نشست لبانم روی خنده

 

 داره امکان میشھ؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی میبینم؟؟؟؟؟؟مگھ درست

 

 تمیز رو خونھ داشتم من کھ حالی در بعد ساعت ۳ رفت بیرون خرید برای و گذاشت تنھا خونھ توی منو

 

 دانشگاه بود خوب خیلی ھم درسش کاریھ پسر کھ بود معلوم کردنش کمک از برگشت پر دست با میکرد

 

 بود شده ۱۰ ساعت میخوند معماری و میرفت
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 نمیترسی کھ شب خونھ برم باید دیگھ من مھناز-

 

 تنھایی از-

 

 اره؟میترسی؟؟؟؟؟؟؟؟-

 

 کردی خونھ قلبم تو تو چون نیستم حاال ولی بودم تنھا وقتھ خیلی من نھ-

 

 میخوام گفت و کشید عقب اما بودم عاشقشون من کھ ھایی لب ببوسھ رو من تا اورد جلو رو ھاش لب

 

 عروسیمون شب برای بذارم ھاتو لب خوردن لذت

 

 رفت و گفت اینو

 

 اولش شد شروع کمکم میخندیدیم و میگفتیم بودیم باھم ساعت ۳ روز ھر میگذشت سرعت بھ زمان

 

 کھ شد راضی ھم باباش ماه یک از بعد اما خواستھ خدا از مامانش و بود مخالف من با ازدواج با باباش

 

 منو پوشش طرز کھ خونھ بود اومده بود استرسی پر و حیاھو پر روز چھ نمیره یادم وقت ھیچ ببینھ منو

 

 و نشستم صندلی روی وقار با و حجاب با مظلوم بچھ دختر یھ مثل درست من کھ دید وقتی اما ببینھ

 

 کرد تشکر و خورد و برداشت رو میز روی میوه اب میاورد در پر داشت حالی خوش از گرفتم میوه اب براش

 

 چی ھمھ جوری این نشو ناراحت زود گفت چیزی یھ وقت یھ بابام اگر فقط میکنھ کمکمون خدا ایشاال بفرست صلوات تا چند گفت و
 میشھ خراب
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 گفتم و ایستادم جلوش و زدم ارومی لبخند

 

 میکنم زندگی جا این من میدوننھ پدرت سوال یھ ولی بدم دست از رو دنیام تمام کھ نمیکنم کاری من راحت خیالت-

 

 ھم با جوری این و بود شده مزاحمت اقایی یھ دیدمت کھ باری اولین گفتم بھش میدونھ رو یکی این اره-

 

 نمیدی بھم ورود اجازه و میکنی قفل روم درو تو ولی خونھ اون تو اوردمت داری بدی شرایط فھمیدم من وقتی و شدیم اشنا

 

 چی؟ ببینن شناسناممو اگر-

 

 حت را خیالت نھ-

 

 یھ و صورتی کمرگ خیلی رژ یھ جز بودم نکرده چندانی ارایش افتادیم راه خونشون سمت بھ استرس پر و

 

 بود کرده برابر ۱۰۰۰۰۰۰ رو زیبایییش رضا قول بھ کھ چشمم توی مداد

 

 در خوبم ھای ارزو ی ھمھ کھ کنم باور نمیخواستم بود زده یخ دستام میمرد داشتم وای رسیدیم باالخره

 

 رویاییشون قصر وارد و کرد اروم منو رضا بود دردسری ھر بھ باالخره بس و بوده گانھ بچھ خواب یھ حد

 

 بودن فھمیده چون شاید ببینن رو ندار ھیچی من بودند شده حاضر ادمایی ھمچین چرا نمیدونم شدیم

 

 ……نیست پول تو چیز ھمھ کھ

 

 نرم و بودم گرفتھ اروم چھرشون دیدن با من ارومی و داشتی دوست و خوب ی خانواده چھ شدیم وارد

 

 اوردم زبون بھ رو نامش و گفتم پدرم از وقتی و داشتند لب بھ لبخند مدت تمام مادرش و پدر و میزدم حرف
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 رو پدرم وقتی و بود بازاری خودشم اخھ کرده خرید پدرم از بار چند گفت و پرید جا از فاز سھ برق مثلھ پدره

 

 گفت و بوسید رو رضا پیشونی و شد بلند بعد داری نسب و اصل ادم دختر این خانوم گفت زنش بھ رو شناخت

 

 پسرم باشھ مبارکت

 

 باشھ جفتتون مبارک

 

 کنید شیرین رو دھنتون بفرمائید

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

 زیباش ھای لب اون و چپش ابروی شکستگی کھ کرد مردی زن رو من راحتی ھمین بھ خدا نمیشد باورم

 

 حال و بودم کرده سپری را بدی ھای روز و ھا شب بود سوزانده عشق در سال ۳ و بود اورده وجد بھ منو

 

 در میکردم شکر داده بھم کھ نعمتی برای رو خدا کھ این با بودم نشستھ خورشید دوباره طلوع انتظار در

 

 ھیچ بدم حق بھش نتونستم وقت ھیچ کنھ خراب رو زندگیم ارمین اه کھ این از میترسیدم بود اشوب دلم

 

 باید.ارمین بھ من و بود کرده ظلم من بھ میالد بودیم شده واقع مظلوم دو ھر ما کھ میفھمم حاال اما وقت
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 کار با نمیخواستم و ھست مذھبیی و غیرتی مرد رضا میدانستم میگرفتم سر از را نماز خواندن دوباره

 

 ی خانواده دھم ازارش ام گانھ بچھ ھای

 

 

 پسر دوست ھم فامیلشان دخترای نبود مذھبی خیلی رضا

 

 و کند پا بر بزرگی جشن تا شد خواستار رضا پدر. بودند عجیبی فامیل خالصھ بودند چادری ھم و داشتند

 

 این دلیل خوب رضا و نمودم مخالفت من اما بشناسند مرا ھمھ تا نماید دعوت عروسی این بھ را فامیل

 

 و ھا بار کھ ان با نرفتم عروسی گرفت بار زیر من و شد تمام شب ان حال ھر بھ میدانست را مخالفت

 

 خاطر بھ کمی کھ رضا پدر بازگردم خانھ بھ تا کردم گرمی خداحافظی بودم پرورانده دل در را ارزو این بارھا

 

 دیگھ مرم دارم چرا-وقتھ نمیرسونی؟دیر خانمتو گفت و زد تشری رضا بھ میرسید نظر بھ عبوس مخالفتم

 

 زد گریھ زیر پدر ناگھان شد خیره پدر چشمان در رضا نگاه……بابا

 

 خودش برا میشھ مردی داره پسرت میکنی گریھ چرا برم قربونت الھی احمد بابا بابا-

 

 بابا ببینم عروسیتو داشتم ارزو من-

 

 بزند حرف او با تا برد اتاق بھ خود با و گرفت رو پدر بازوی رضا

 

 است کرده صحبت چنین او با کھ گفت من بھ بعدا

 

 در نداره وجود اون از فامیلی ببینھ عروسی شب میشھ ناراحت کھ کن قبول تنھاست مھناز بابا ببین
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 برای رو مھناز شرایط باید حرفا این ی جا بھ تو میدن قر وسط اون دارن ما نفری صد چند فامیل کھ حالی

 

 با زودی بھ کھ داره گیرایی دل قدر اون مھناز مطمئنم خودم کھ چند ھر ندن ازارش تا بدی توضیح فامیل

 

 میشھ مچ کامال و رفیق ھمھ

 

 کند درک را من میتوانست خوب و بود شده بزرگ یتیم خود او کھ چرا بو اتش روی اب مثال بھ پدر برای رضا ھای حرف

 

 دور از رضا امدند بیرون اتاق از نمیشد دیده اقا احمد چشمان در خستگی دیگر کھ حالی در بعد ای لحضھ

 

 دادم تحویل نرمی لبخند او بھ و خواندم را قضیھ تھ تا من و زد چشمکی من بھ

 

 فامیل در من تا باشیم نامزد ماھی چند تا بود ان بر قرار امید بیرون خانھ ان از و کردیم خداحافظی باالخره

 

 رضا فامیل در امد و رفت بار چند با من و گذشت زودی بھ شب ان شد ھم ھمین و کنم امد و رفت

 

 در ببودم شده مچ حسابی ھم فامیل جوانان با و اورم دست بھ را ھایش دایی و عمو عمھ دل توانستم

 

 دختر میگذشتمھسا ازدواجش از یکسال کھ بود جوانی زن ھای نگاه میداد ازارم کھ چیزی تنھا میان این

 

 ..……رضا سالھ بیست عموی

 

 صدایی با و شد عصبی روز یک باالخره تا نداد جوابی ھیچ ھم او و کردم سوال رضا از او ی باره در بار چند

 

 گفت بود باال ان تن کمی کھ
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 اونو من اما داشتھ عالقھ من بھ زمانی یھ مھسا بگم بھت ھان؟؟؟؟؟بذار مھناز بشنوی میخوای چی-

 

 اون یاد تو دیدن با ھم حاال کنھ انتخاب رو خودش عالقھ مورد پسر تونست ھم باالخره نداشتم دوست

 

 نکن سوال موضوع این باره در دیگھ فھمیدی باشھ تو جای میتونستھ میکنھ فکر و میافتھ خودش ھای موقع

 

 نزدم حرفی کھ من میزنی داد چرا رضا خب خیلھ-

 

 گفت و شد خیره مظلومم چشمان در ارام

 

 دیگھ بخند ببینم رو گونت گوشھ چال اون من تا بخند حاال بشم خوشگلت چشمای قربون ببخشید-

 

 دادم تحویل او بھ شوق سر از لبخندی بعد و کردم ناز کمی

 

 روز در درست ماه اردیبھشت در و کردم جا فامیل دل در را خود تر زود من اما باشیم نامزد ماه سھ بو قرار

 

 کردیم شروع را مشترکمان زندگی روز اولین و امدم در رضا عقد بھ ان اول

 

 خود در ای لحضھ میچرخاند و بود گرفتھ اغوش در مرا رضا بودیم خانھ یک در ھم با کھ بود شبی اولین

 

 بود کافی فقط بیاندازد مرد یک دل در را خود مھر بخواد کھ وقت ھر میتوانست زن یک من نظر از نبود مھم بودم دختر کاش گفتم
 کنم اراده

 

 پرسیدم رضا از داشتیم باھم کھ جنسی ضیافت از پس شب ان

 

 بمونی کنارم در ھمیشھ میدی قول-
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 نھ-

 

 چرا اخھ نامرد بدی خیلی-

 

 کنم چیکار وقت اون شدم برزخ راھی تو از تر زود من و خواست خدا شاید-

 

 میگیرم پس حرفمو خوردم گھ نزن حرفا این از اولی شب رضا-

 

 گفت و بوسید را ھایم لب و کشید دراز بدنم روی و زد غلتی بود شده خیھ سقف بھ و بود ولو تخت روی کھ حالی در رضا

 

 پاره اتیش کنم ول رو تو مثلھ جیگری خلم مگھ من باش من با تو

 

 نمیاد بھت اصال کھ نزن حرف جوری این خوبھ خوبھ-

 

 میزنی وول و میخوری قل خوابم تخت تنگ تو کھ میمونی ماھی یک مثلھ تو بلدم بازم گرفت؟؟؟؟؟تازه چیھ؟؟؟؟اقت

 

 پسر شاعره چی ھر بھ زدی گند شو خفھ رضا-

 

 دیگھ داره چالھ ماه مثل صورتت مھناز میدونی اخھ ماھی ھمانند تو چطوره یکی این خب-

 

 رضا؟؟؟؟؟؟؟-

 

 جونم ماھی چیھ-

 

 دارم دوستت-

 

 ھمین فقط واقعا نباشی خستھ-
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 نھ-

 

 بگو خب-

 

 رضا؟؟؟؟؟؟؟-

 

 چیھ-

 

 ھستم دیوونتم-

 

 گفت و ماند خیره چشمانم در

 

 شبیھ بیشتر شھ سرازیر چشمات از اشک خنده از کھ بدم قلقلکت یکمی کردم ھوس اره؟پس دیگھ مجنون و لیلی میگن ما بھ االن-
 شی ھا ه دیوان

 

 کرد شروع و

 

 نمیشد تمام کاش بود شبی واااااااااااااایچھ

 

 و شد وارد کتاب کلی با بودم پختھ شام برایش من و میگشت باز کار سر از ۸ ساعت کوفتھ و خستھ رضا کھ درحالی روز ان فردای
 گفت

 

 میکنم کمک بھت خودم بگیری باید ھم تو گرفتم رو لیسانسم من بسھ تنبلی

 

 کنم درس درگیر خودمو نمیخوام من رضا-

 

 باید باشھ کرده تحصیل باید کیان اقای زن ولی-

 

 نھ میکنم خواھش-
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 سعی کھ حالی در و زد کمرش بھ دستشو

 

 

 گفت بده نشون عصبی خودشو میکرد

 

 کردی؟؟؟؟؟؟ گوشمالی ھوس-

 

 بلدی؟؟؟؟؟ کارام این از اقا حضرت مگھ اوھو-

 

 بخورم بلدم گھی جور ھمھ من کردی خیال چی پس-

 

 دادم ادامھ من و م خندیدی دو ھر حرف این گفتن با

 

 شھ خورد استخونام نمیخوام من تسلیم-

 

 لیسانستو بودی خونی درس بچھ تو میگم جدی اینو ولی کنم بلند دست ھا فرشتھ رو بخورم گھ من-

 

 میترسم کمی کھ ھرچند بگیری باید

 

 چی؟؟؟؟ از-

 

 دانشگاه محیط از-

 

 بیشعوری خیلی-

 

 میدی فحش چرا-
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 نداری اعتماد من بھ-

 

 نیاری در دستت از حلقتو بده قول ولی ببخشید چراااااااااااا-

 

 نمیکنم کارو این کھ معلومھ-

 

 کنی شروع باید فردا از باشھ-

 

 بگی تو چی ھر چشم-

 

 اینا؟؟؟؟؟ مامانم خونھ بریم فردا-

 

 اینجا بیان اونا نھ-

 

 زودی؟؟؟ ھمین بھ نیست سختت-

 

 میکنم دعوتشون فرداشب شام برای میزنم زنگ االن نھ-

 

 عزیزم ممنون-

 

 نداره تشکر وظیفمھ-

 

 با رضا کھ بود ماه تیر ۸ رسید فرا تابستان….. میخوندم درس ھم مقداری روز طول در من و میشدند سپری خوبی بھ ھا روز
 شد خونھ وارد خیس بلوز و عرق و خونین پیشونی

 

 اخ اخ-

 

 اورژانس میزنم زنگ االن کن صبر کن صبر ھان رضا شده چی برم قربونت الھی رضا بگردم دورت الھی رضا رضا-
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 کن قفل درو و اتاق و برو من بھ کن گوش نمیخواد نھ اییییییییی نھ-

 

 بزن حرف رضا شده چی اخھ چرا-

 

 گفت و برد تر باال رو صداش ولم نالھ و اه با

 

 ………دیگھ برو.میرسھ داداشت االن ببند درو و اتاق تو شو گم-

 

 جا ھیج نمیرم جا ھیج من-

 

 دیگھ برو د ندارم کنم مراقبت وحشی اون مقابل در تو از کھ این توان االن اورده سرم بالیی چھ نمیبینی سگ پدر برو د-

 

 بیاد بذار رضا نمیرم جا ھیج-

 

 زدم زنگ اورژانس بھ نشوندمش صندلی ی رو و گرفتم رو دستش

 

 زخم جلوی و میشھ خوب ھم بخیھ بدون و برداشتھ زخم یھ فقط رضا سر گفتند و رسیدند ما بھ زود خیلی

 

 در خانھ از ھا اون خروج با میکرد درد احساس و بود دیده ضرب چون انداختند دستش بھ اتلی و گرفتند رو

 

 امد در صدا بھ در زنگ میدادم قند اب رضا بھ من کھ حالی

 

 کند پر من برای ھم اورا جای بود توانستھ رضا بود شده تنگ میالد برای دلم قدر چھ کھ وای

 

 گفتم و زدم سربا من و بروم اتاق بھ کھ خواست من از دیگر بار رضا
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 امد باال ھا پلھ از میالد و زدم ر در زنگ اورده شوھرم سر رو بال این چرا ببینم میخوام نمیکنم گوش حرفت بھ بار یھ این ببخشید-
 .…………شد خیره چشمانم در خانھ در بھ مانده پلھ ۵ و

 

 این خاطر بھ اول.بیشتر شایدم داشتم دل بھ کینھ تا تو ازش من چون نکرد اما میکرد جاری گونم روی رو اشک باید میالد چشمای
 و کرد مکث کمی پلھ اون روی بود کرده بلند دست کسم ترین عزیز رو اینکھ برای دوم و بود کرده تباه رو زندگیم از سال دو کھ

 گفت بغض با بود شده جمع چشماش توی اشک اومدم باال سپس

 

 تو بیام نمیکنی تعارف من وفای بی خواھر سالم-

 

 بفرمائید چرا من نامرد برادر سالم-

 

 ایستاد من کنار و کرد باز رو دستش دور اتل بود نشستھ کاناپھ روی کھ رضا میالد باورود

 

 بیارم چای داداشم برای برم میخوام من کن استراحت برو نباش نگران جان رضا-

 

 نزد حرفی مھمونھ میالد کھ این احترام بھ رضا

 

 میشھ تر بد زخمت بستی دستت دور کھ لی و شل ی پارچھ این با گفت و گرفت رو میالد دست رضا رفتم اشپزخانھ بھ کھ من

 

 نیست مھم بیاد خون بذار مھندس نباش نگران-

 

 دیگھ بشینید بیاید وایسین میخواین جوری ھمین-مھناز

 

 و بودند نشستھ ھم کنار رضا و میالد کردم شروع رو چای خووردن حرفی کوچکترین زدن بدون و کردم تعارف چای طرفشون بھ
 بود زده زل من ھای چشم توی خیس چشمھای با میالد میکردند نگاھم

 

 االن داشتی نھ؟؟؟؟؟؟توقع ببینی مردی ھمچین یھ دست بغل خونھ ھمچین یھ تو جا این منو نداشتی چتھ؟؟؟توقع میالد چیھ-مھناز
 اونو من اما کامل مرد یھ بود نقصی و عیب بی پسر ارمین میگفتی راست تو دادی زجرم تموم دوسال نامردی خیلی باشم رمین پیش

 جای رضا ناگھانی رفتن با میدونستی کھ ھان؟؟؟؟تو نبود دلش حرف کھ کردی چیزی نوشتن بھ مجبور رو رضا چرا نداشتم دوستش
 کھ وقتی سر؟؟؟؟؟؟؟از سایھ میگن تو برادر؟؟؟؟؟؟؟بھ میگن تو بھ معرفت بی کردی کارو این من با چرا میمونھ من دل تو زخم یھ

 ھان؟؟؟؟؟؟؟ گشتی دنبالم قدر چھ رفتم
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 و بود بستھ رو چشماش رضا و میریخت اشک ھم میالد میافتادند پایین و میخوردند سر ھام گونھ روی از نبوداشکھام خودم دست
 میداد فشار ھم روی ھاشو دندون

 

 گفتم و زدم تشر بھش کھ پرید جا از و کرد باز رو چشماش باشھ ترسیده رضا کھ انگار شدنش بلند با شد بلند صندلی روی از میالد
 میکنم خواھش رضا بشین

 

 گفت کنان گریھ و نشست من پای جلوی میالد

 

 رو فکرش کھ رو جا ھر بزرگ مامان خونھ..……بیمارستان……. خونھ شور مرده گشتم دنبالت رو جا ھمھ-

 

 انداختھ خونھ از رو تو چرا کھ کردم سرزنشش……………… کردم بیمارستان ی روانھ دوبار رو ارمین بکنی

 

 میکرد تکرار جملرو یھ ھمین حرفام تمام جواب در اون وقت اون و بگی من بھ کھ این بدون گرفتھ رو طالقت و بیرون

 

 دا طالقت خودت خاطر بھ اما بود کرده باور بودی گفتھ بھش رو واقعیت کھ وقتی اون)))))))باشھ ازاد میخواست مھناز)

 

 

 نیافتاد چشممش بھ چشمم دیگھ اون از بعد..…………د

 

 .………گرفت من از رو تو سراغ دید خیابون توی منو رضا کھ امروز

 

 باشرم و رفتم جلو داری دوست رو میالد قلبن تو میدونستم من مھناز.میالد اقا بگم من بقیشو بذار-رضا

 

 ھمسر االن کھ گفتم ببھش بیارم طاقت نتونستم……….. گریھ زیر زد گرفتم ازش رو تو سراغ ساختگی

 

 خواھرش نگفتم بھش چرا کھ داشت گلھ من از داداشت شدیم یخھ بھ دست ھم با منی

 

 جاییم این جفتمون االنم ببینتش نمیخواستھ دلش خودش خواھرش کھ نمیدونست.کجاست
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 حرفش بین پریدم کھ بزنھ حرف اومد میالد

 

 عذر ازش کاری کتک خاطر بھ و کشید اغوش در رو ن او و وایساد رضا روی در رو میالد بده فرصت میالد ببخشمت بده فرصت-
 کردم صداش کھ میرفت بیرون در از داشت کرد خواھی

 

 میالد؟؟؟؟؟؟؟؟-

 

 جانم-

 

 کشید اغوش در منو و برگشت بوده من بھ عالقت روی از کردی کاری اگھ میدونم کھ این خاطر بھ و رضا خاطر بھ فقط بخشیدمت-
 کردیم گریھ ھاھای و ریختیم اشک ھم اغوش در دقیقھ ۱۵ بھ نزدیک

 

 و رضا دست در دستم یک بودم بیمارستان تو کردم باز کھ چشم…………شدم زمین پخش من و رفت و کرد خداحافظی میالد بعد
 بود میالد دست در دیگری

 

 و شم بلند جام از خنده با کردم سعی بعد روز صبح گذشت بود بدبختیی ھر بھ شب اون بود کرده بیھوشم ضعف و بود شده بد حالم
 کنم بیدار نماز برای رو رضا لبخند با دوباره

 

 ھا میشھ قضا االن پاشو پاشو جان رضا رضا-

 

 سالم-

 

 عزیزم خیر بھ صبحت سالم-

 

 کنی استراحت نبود قرار مگھ پاشدی چرا تو-

 

 مامانت بابا گفتم ھم میالد خود بھ رضا راستی بشھ خراب دیشب بد خاطرات با نمیخوام تازست روز یھ امروز بود دیروز مال اون-
 باشھ شده پیدا میالد کلھ سرو بفھمن نباید فعال
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 بده اقاتون بھ بوس یھ بیا سرتھ قشنگت نماز چادر اون تا حاال گل خانم بخوای تو چی ھر باشھ-

 

 نکردم بلندت وشگون با تا بدو بخونھ رو نمازش باید اول اقامون-

 

 و بود گرفتھ کامپیوتر لیسانس میزد سر ما بھ بار یھ ھفتھ ۲ ھر میالد میکرد طی عادی روال چی ھمھ دوباره بعد بھ اون از
…رو اون بھ رو این از وعضش و بود شده کار بھ مشغول ھم خوب جای یھ میخوند درس سراسری دانشگاه تو کھ این با ھمزمان

………. 

 

 با خیلی ما میکشید زحمت خیلی بیچاره چون بده انجام خونھ کار نمیذاشتم منم کنھ کمک من بھ درسھا تو میکرد سعی ھم رضا
 سرمیزدم رضا ی بابا مامان بھ گاھی گاه اما نداشتیم امد و رفت فامیل

 

 بعد تا گذشت و گذشت ھا روز میشد عصبانی زود کھ این داشت کوچولو اشکال یھ و بود کامل مرد یھ رضا

 

 کھ این بر عالوه موقع اون رضا گرفتن رضا با کاری تماس یھ رفتیم زھرا بھشت بھ کھ بابام فوت سالگرد از

 

 بود شده کار بھ مشغول ھم سازی ساختمان شرکت یھ تو میداد انجام رو پدرش داری حساب کارھای

 

 درسا تو نتونھ و خونھ بیاد تر دیر شبا ممکنھ کھ گفت اون و کردند واگذار رضا بھ رو مھم پروژه یھ روز اون

 

 رضا بود ماھھ دو پروژه این کردم قبول خودمھ خاطر بھ میکنھ کاری ھر میدونستم کھ منم کنھ کمک بھم

 

 شده تنگ شوھرم برای دلم میکردم احساس گاھی میخوابید سریع و خونھ میمد شب ۱۲

 

 

 

 اما زدم نالھ کردم گریھ مینداخت راه بیداد داد میزدی باھاش حرف خونھ اومد پاتیل و مست شب نصفھ ۲ رضا ماه ابان تو شب یھ
 پارتی و گذرونی خوش دنبال یا بوده پرژه انجام مشغول مدت این تو رضا کھ این بھ کردم شک چیز ھمھ بھ نداشت ای فایده

 

 گفتم و باال بردم رو صدام ولم خواستم توضیح ازش بود اومده جا حالش کھ بعد روز رسوندم صبح بھ رو شبی چھ میدونھ خدا
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 مردم دخترای بغل کاری؟میری کثافت دنبال میری میذاری تنھا خونھ تو زنتو کار اسم بھ اشغال مرتیکھ-

 

 کار دارم میگی میای بعد میدی قر مردم دختر فیس تو فیس میکنی مست میکنی؟میری حال میخوابی

 

 میذاشتی……بعد شھ خشک مشترکمو زندگی عرق اقل ال میذاشتی………میکنم

 

 کردی باز حسابی ھمچین یھ من رو واقعا تو میگی داری چیھ چرندیات این مھناز شو خفھ-

 

 دیگھ میاره در ھم رو مردم دختر پرده پدر میشھ جوگیر البد میکنھ مست کھ ادمی خرم من کردی فکر عوضی مرتیکھ معلومھ-
 میکنی خیانت بھم کھ چندمھ بار بگو رو راستش

 

 میزنمتا سگ عین میگیرم ببند دھنتو مھناز-

 

 خوابیدی تاحاال تاشون چند دست بغل بده منو سوال جواب میخوری گھ تو-

 

 گفتم گریھ با لرزاند را خانھ ستون ۴ زد من بھ کھ سیلی صدای ناگھان

 

 نمیدارم بر زندگیت تو از ھم چیز ھیچ میرم باشھ باشھ اره شدی خستھ ازم-

 

 میکنھ گریھ داره دیدم کھ رفتم در سمت بھ و پوشیدم رو ام مانتو رفتم

 

 نامرد اقای خداحافظ گفتم بھش

 

 گفت و چسبید سر پشت از رو بازوم

 

 فھمیدی منھ دستھ اختیارت نشدی صاحب بی ھنوز بگیری تصمیم خود سر بتونی کھ باشی شده بزرگ قدر اون نکنم فکر

 

 کار خیانت اشغال نیست تو مثل عوضیی دست من اختیار-
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 اتاق اون تو برو میگم خوابد اتاق تو شو گم-

 

 کنی چیکار مخوای ببینم نمیرم نمیرم-

 

 کرد قفل پشت از درو و تخت رو کرد پرتم و گرفت رو بازوم

 

 ..……………………دادم دست از ھم رو یکی این میکردم فکر میسوخت خودم حال بھ دلم نداشت فایده کردم گریھ کردم نالھ

 

 د با شب ۸ ساعت بودم مونده اتاق تو شب ۸ تا

 

 

 رو گل کرد سرازیر چشماش از رو اشک قرمز و کرده پف چشمی کرد باز روم از درو و اومد زیبا گلوبند یھ و شیرینی و گل ستھ
 داد ادامھ و بوسید رو پیشونیم و داد بھم

 

 دارم کارت وایسا پاشو

 

 کرد بلندم و کشید رو دستم نشدم بلند من چون و

 

 قلبت کھ بسازم برات بھتر خونھ یھ میزدم دو سگ داشتم مدت این تمام تو من گفت و ایستاد یم رو در رو

 

 خوابم کھ بودم خورده کھ بود قرصی تا ۵ زور از خونھ اومدم حال اون با من کھ دیشب خدا ی بنده نگیره

 

 زنگ داری شک مرام بی کردی نثارم اومد در دھنت از ھرچی ھم امروز مستم کردی فکر بودم کرده روی زیاده خوردنش تو نبره
 بپرس میخواد دلت کھ کسی ھر از بزن

 

 کنم باور میگی-

 

 تو برای قراره خونھ این میبینی اینو گفت و اورد در نقشھ یھ کیفش تو از بعد میکنی باور ببینی کھ خونرو-
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 نگفتم بھت صبح ھمون چیزارو این اگھ میکردم کار نقشھ این ی رو مدت این تمام در من بشھ ساختھ

 

 دارم دوست خیلی من مھناز ببینی کھ بیارم نقشرو میخواستم کھ بود این برای

 

 پایین انداختم رو سرم شد جمع چشمام تو اشک

 

 دیگھ ببخشید دستم شم؟؟؟؟بشکنھ فدات اره گرفت دردت خیلی بمیرم الھی..………صورتتو ببینم اورد باال رو سرم و گرفت چونمو
 کن حاللم ببخشید شده کبود یکم من بمیرم نمیشھ تکرار

 

 برداشتم رو گوشی من و خورد زنگ تلفن یھو کھ بوسیدمش و بغلش پریدم

 

 بفرمائید الو-

 

 بود شده بد حالشون بودن خورده کھ زیادی ھای قرص زور از ایشون دیشب سپھری اقای ھمکار ھستم اکبری سپھری خانم سالم-
 شدند؟؟؟؟؟؟ بھتر

 

 —————————و

 

 دیگھ بار یھ کردم فکر..…شکرت خدایا گذاشتم بالشت روی رو سرم اروم دیگھ بار شد راحت خیالم

 

 معذرت ازش بودم زده بھش کھ ھایی تھمت خاطر بھ باید بودم مقصر ھم من خوردم شکست

 

 کردم زمزمھ ارووم گوشش در و گذاشتم بازوش روی رو سرم خوابید کنارم ھمیشھ مثل درست میخواستمشب

 

 رضا؟ داری دوستم

 

 دیووونتم من نھ-
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 میبخشی منو.بود حقم زدی بھم کھ سیلی زدم تھمت بھت کھ ببخش منو-

 

 نیست خودم دست اما میدادم توضیح برات رو چیز ھمھ موقع ھمون باید من ببخشی منو باید تو نھ-

 

 پسره میرفتیم راه ھم با داشتیم بار یھ یادتھ میشھ خارج دستم از کنترلم دیگھ بشم عصبی کھ میدونی

 

 زد چشمک بھت دخترمی دوست کرد فکر

 

 خوب پسر زدیش بد بود کم خیلی سنش کردی ناقص بیچاررو زدی رضا یادمھ اره-

 

 گرفت جلومو نمیشھ بشم عصبی کھ میگم دیگھ خب-

 

 ککمربند دست یھ باید البد ھم سیلی یھ عوض حبسم اتاق تو روز ۱۰ روز ۱ عوض کنم اذیت تورو دیگھ دوبار من اگھ پس خب-
 بخورم

 

 بخواب و بده اقاتون بھ بوس یھ حاال میکنی ترکم تو بیرون برم من تا ترسیدم کردم حبست اگرم ببخشید کھ گفتم ننداز تیکھ مھناز-

 

 ممنونم ازت چی ھمھ خاطر بھ ندارم رو تو لیاقت من رضا-

 

 ھا خوبھ دستم ضرب مثل ھم پام ضرب ببین کردی لگد کتکو حوس جدی جدی کھ این مثلھ خیر نھ-

 

 داری دوست تو کھ جور ھر-

 

 بخواب بده اقاتون بھ بوس یھ شدی خل گذشتھ خوابت وقت از شبیھ شدی دیوانھ-

 

 سر رضا و شد تمام نقشھ اون تنظیم و ساخت بعد روز چند رفتیم فرو خواب بھ دو ھر و بوسیدم رو گونش کردم بلند رو سرم
 خونھ اومد ساعت

 

 رو خوندن درس تازه چون بدم کنکور برم سال اون ماه تیر من نبود قرار شد شروع نو از زندگی دوباره
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 جواب کھ موقعی درست شھریور و دادم ھم کنکور رفتمو ھا سوال با اشنایی برای اما بودم کرده شروع

 

 موقع اون رشتھ اون البتھ شدم قبول داخلی تھراندکوراسین ازاد دانشگاه رقمی ۳ ی رتبھ با اومد کنکور

 

 قبول کھ نگفتم بھش چرا کھ پرسید ازم رضا بودم ھیچی از بھتر حال ھر بھ ولی نبود بورس تو خیلی

 

 خواست اجبار بھ اون کنھ کار بیشتر بشھ مجبور نمیخواستم بوده سنگین ازاد ھزینھ چون گفتم منم.شدم

 

…شد بیخیال نمیام کوتاه بازم من دید وقتی اما کرد قھر باھام روز ۲ رضا کھ جا اون تا نرفتم بار زیر من اما کنھ نام ثبت منو کھ

…. 

 

 ..……داد دست من بھ شدیدی تھو حالت کھ این تا میکرد طی رو عادیش روال زندگیمون کردم شروع رو خوندن دوباره من

 

 .…………… داد دست من بھ شدیدی تھو حالت میخوردیم سبزی قورمھ ھم با ۹ ساعت در کھ ھنگامی شب یک کھ بود ماه ابان

 

 میپرسید را حالم و میکوبید در بھ مشت با حال پریشان رضا بستم را در و دویدم دستشویی سمت بھ سرعت بھ

 

 خانمم کن باز شد چت ببینم درو کن باز عزیزم خوبی جان مھناز مھناز-

 

 اغوشش در را خود کھ میکرد سیر مرا پریشان رضا گشودم را در میچکید اب ان از و بود خیس صورتم کھ حالی در سپس و
 ……………نفھمیدم ھیچ دیگر و انداختم

 

 متوجھ و داشتم شدیدی گیجھ سر امدم بھوش میزد صورتم بھ کھ ضرباتی و میپاشید صورتم بھ کھ ابی قطرات با بعد ای لحظھ
 دھیم انجام را کار این فردا است بھتر گفتم و کردم ممانعت من اما برویم دکتر نزد شبانھ است بھتر کھ گفت نبودم رضا پیاپی سواالت

 گفت دید مرا عجیب ضعف وقتی اما نیست گرسنھ کھ گفت رضا بخوریم غذا ھم با تا کنم گرم را غذا دوباره تا رفتم شام میز سمت بھ
 دو کرد شک مورد دو بھ دکتر چون و برد دکتر نزد صبح رو من و نرفت کارش محل بھ رضا بعد روز صبح میخورم تو خاطر بھ

 خواست ازمایش

 

 خونر-۱
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 مسمومیت و داخلی یزی

 

 من بودن حاملھ

 

 دلم بدھند ساعتھ دو و فوری مارا ازمایش جواب تا داد ھشدار ھا ان بھ و گرفت تماس ازمایشگاھی با سرعت بھ و بود اشنا دکتر
 شدن پدر ی استانھ در رضا و شدن مادر ی استانھ در من بودم حاملھ من میزنید حدس درست داشتم عجیبی حس و بود اشوب

 

 را خود و مینشست کھ این با زمان ھم و گرفت مشت در را سرش بود داده تکیھ دیوار بھ کھ حالی در دید را ازمایش جواب تا رضا
 ناراضی ھم و بودم شاد ھم داد تحویلم مالیمی لبخن و فشرد خود گرم اغوش در مرا و شد بلند سپس گفت شکر رو خدا میداد سر

 ان گشدم خاطر اسوده داد من بھ را پرستار گرفتن مژده رضا کھ شب اما میشدم محروم خواندن درس از بچھ امدن دنیا بھ با زیرا
 ھا ان این بنابر بدھم ھا ان بھ من را مادرش و پدر شدن دار نوه خبر تا خواست رضا رفتیم بیرون بھ شام و گذشت باشادی ما روز
 گفت نھادم سر بازواش روی دوباره کھ شب بود بچھ دختر عاشق رضا کردیم سورپرایزشان و نموده دعوت رستوران بھ ھم را

 

 بده قل جونش دخمل خالی خال میخلھ کوتاه دامن براش میره باباش کھ میاد دنیا بھ بابایی خوچگل دخمل یھ دیگھ ماه نھ-

 

 گفتم میخندیدم کھ حالی در

 

 نداری؟ دوستش بود پسر اگر و-

 

 منو دخمل تا میزایی بزایی یکی سالی کنم مجبورت شده بود پسر اگھ ولی باشم نداشتھ دوستش میشھ مگھ منھ تن ی پاره من بچھ-
 ..………………بیاری دنیا بھ

 

 بخواب دیگھ بسھ گفتم و خندیدم

 

 …………ذره یھ عسلت مثلھ لبای ائونننننننن از میخوام من میگردونی بر تشنھ چشمھ لب اوردی مارو بابا-

 

 بودم اتشینش لبان عاشق من گرفت بوسھ لبانم از و خوابید من روی سرعت بھ و

 

 پشت صندلی دادن تکان خاطر بھ ھا بار کھ جایی تا میکرد عوا مراد شدت بھ رضا میزدم سنگینی چیز بھ دست اگر گذشت ماھی ۱
 خانم مامان نمیکنم اکتفا دستی پشت این بھ دیگھ ی دفعھ گفت و کوبید دستم
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 مین ۵ در درست.…بودم پزشک نظارت تحد مرتب من بودیم داده شدن دایی ی مژده تازه ھم را میالد بود ماه اذر گذشت ماھی یک
 .امد سراغم بھ عجیبی درد میرفتم فرو واب بھخ داشتم رضا کنار وقتی ماه اذر شب

 

 ایییییییییییییی اخخخخخخخخ-

 

 گفت و برداشت بالش روی از سر رضا

 

 مھناز شد چت-

 

 اومده سراغم عجیبی درد رضا رضا-

 

 درمونگاه میریم شبونھ پاشو شو بلند کرد روشن را چراغ

 

 میشھ خوب عادیھ نیست چیزی رضا نھ-

 

 ھما تو میره کالھمون گرنھ پاشو عزیزم پاشو میشھ خوب چی یعنی-

 

 اییییییییی بشینم شم بلند نمیتونم من رضا اخ اخ اییییییییییی فردا باشھ نھ-

 

 کاه پر چون میپیچیدم خود بھ درد از من کھ حالی در ارامش با و انداخت کمرم زیر را دستش نشست رضا پیشانی روی سرد عرق
 بیمارستان یک بھ کھ نکشید طولی کردم تن بر را ان ارام مینشاند کاناپھ رویی مرا کھ حالی در و داشت بر را ام ممانتو کرد بلندم

 رسیدیم روزی شبانھ

 

 چشم شدم بیھوش من بعد ای لحضھ خواباند تختی روی پرستار دستور با و برد بیمارستان اورژانس بھ و کرد بلند مرا طور ھمان
 دیگر اتاقی در من و بود صبح ۹ ساعت کردم باز کھ

 

======================= 
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 در کھ حالی در کھ میدیدم را رضا بود باز نیمھ بودم بستری ان در کھ اتاقی در میرفت گیج سرم گشودم سختی بھ را چشمانم
 بردم تر باال کمی را صدایم نشنید اما زدم صدایش ارامی بھ میرفت راه بیقرار در جلوی میانداخت چنگ موھایش

 

 رضا-

 

 عزیزم خوبی گفت و کرد بوس را ام یشانی فشرد رو دستم شد اتاق وارد

 

 رضا بود شده چم من-

 عزیزم میکنھ تعریف برات خودش میاد دکتر دیگھ ساعت نیم یھ بذار-

 

 پریشونی چرا.بگو بھم تو-

 

 شد اتاق وارد دکتر خام یھ کھ میزد حرف من من با داشت تازه شد سرازی چشماش از اشك

 

 خوبین سپھری خانم سالم-

 

 چطوره بچم نیست مھم من بودن خوب االن-

 

 حتی ممکنھ شدن دار بچھ و داره مشکل شما رحم خطرید در کھ ھستید شما این نیست خطر در و سالمھ کامال شما بچھ خانم ببینین-
 این. باید بچھ این اما باشین وار امید کھ بھتره حال ھر بھ نداره معجزه بجز درمانی متاسفانھ شما بیماری انجامھ بی شما مرگ بھ

 ببریم بین از باید رو بچھ

 

 عزیزم اروم میگفت و میگرفت منو دست کنان گریھ رضا شم بلند جام از خواستم و باال م برد رو صدام

 

 چی یا میمیرم یا بزن حرف درست چی یعنی-

 

 بشھ فقراتتون ستون کردن پیدا مشکل یا سرطان عث با ممکنھ

 

 بیاد دنیا بھ سالم باید بچم نیستم مھم من شده چی کردم فکر حاال خب خیلھ-
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 بشھ بزرگ مادر بی بچم نمیخوام من مھناز چی یعنی-رضا

 

 گذاشت تنھا رو ما دکتر

 

 دور و فلج یا مردم من اگھ کھ فرضم بھ خب زیبایی داری ول جوونی تو شھ بزرگ مادر بی باید تو ی بچھ گفتھ کی عزیزم رضا-
 ھمین نمیندازم رو بچھ خودم نجات خاطر بھ من کن بیرون گوشت از پنبرو این میگیری دیگھ زن یھ میری شدم ریختنی

 

 در نمیاد پیش برات بار یک حملھ این ببین فھمی نمی چرا بدم دست از رو تو قیمتی ھیچ بھ نیستم حاضر من کن گوش تو اینم-
 کمکمون خدا ایشاال میندازیم رو دونھ یھ این بیای در پا از نمیخوام میکنھ ضعیفت و میاد سراغت بھ ھا بار داری بار دوران طول

 عموم پیش امریکا میبرمت اصال کمھ سنت خیلی ھنوز تو برمیگردونھ بھت رو سالمتیت میکنھ

 

 نیس مھم من رضا-

 

 

 میارم برات رو دختر ھمین ھم من حاال نمیخواستی دختر مگھ بشی بابا نمیخواستی تو مگھ تم

 

 بچرو این گرفتم وقت فردا میاد دنیا بھ فعال ھم بچھ این نیست چیزی عزیزم-

 

 طالق ازت شده رضا نمیذارم نمیذارم من نھ کنی امضا بچتو قتل ی برگھ خودت دستای با خودت چی؟میخوای رضا چی بچرو این-
 بیاد دنیا بھ باید بچھ این بگیرم

 

 ببرم حساب ازش تا بشھ وارد ھمیشگیش اقتدار با باید و است فایده بی محبت و مھر کھ دید کرد پاک ھاشو اشک رضا

 

 میگیرم تصمیم براش من باباشم فھمیدی؟من مھناز نمیزنی حرف من حرف روی-

 

 نداره قاتل بابای بچھ این-

 

 خیلی مھناز مرامی بی خیلی-
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 میکردم حس رو بچم من نبود ضروری دنیا این تو وجودم نظرم بھ گریھ زیر زدم اومدم خودم بھ تازه رفت بیرون و گفت اینو
 نمیخواستم بدم دستش از نمیخواستم

 

 کرد تنم رو لباسم و گرفت رو دسم حرف بدون و داد را ام مانتو باشھ کرده قھر من با انگار کھ حالی در برگشت رضا بعد ساعت ۱
 مرخصی فعال گفت و

 

 بزنم حرف خواستم شدم ماشین سوار گریھ با اما حرف بدون

 

 گفت کھ

 

 ھیچی نگو ھیچی ھیس-

 

 نمیرفتیم خونھ سمت بھ دادم قورت رو بغضم

 

 نیست جا این خونھ میریم؟راه کجا داریم رضا-

 

 میبینی خودت نزن حرف اصال نزن حرف-

 

 وایسادیم کیلینیک یھ جلوی

 

 کنی کار چی میخوای رضا رضا-

 

 شو پیاده فقط نزن حرف-

 

 داره تو مثلھ بابایی کھ بدبختھ چھ من بچھ نمیشم پیاده بدبخت خرفت عوضی نمیشم پیاده نھ-

 

 دویدن بھ کردم شروع نکردنی باور سرعت با و پایین پریدم ماشین از اومد من سمت در سمت بھ سرعت بھ و شد پیاده ماشین از
 بھش رو رضا مامان بابا خونھ ادرس و شدم تاکسی یھ سوار کھ میشد نزدیک من بھ داشت میدویدم اما میشنیدم رو ھاش فحش
 داشتھ برشون وحشت ھا خدا بنده شدم وارد گریھ با رسیدم اینا مامانش بھخونھ کرد گممون باالخره اما میکرد تعقیب مارو دادم
 اومد درد دوباره کھ بود نشده تموم حرفام ھنوز گفتم براشون ھق ھق با چیو ھمھ باالخره نداشتم زدن حرف نای و میزدم زار.بود

 گرفت تماس رضا با و خوابوند اتاق توی منو میکرد گریھ کھ درحالی مھربانانھ مادرش سراغم
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 کھ فھمیدم اتاق توی از اومد در صدا بھ در زنگ.…بخوابم نمیتونستم اما گرفت خوابم بخش ارام قرص تا چند با کھ نکشید طولی
 .میشد احساس قلبش یاتپش رضا گرم ھای نفس صدای میشد شندیده خوبی بھ صداششون کرد باز درو مادرش………اومده رضا

 

 مادر خوبی پسرم سالم-مادر

 

 سالم-بابا

 

 زد داد بگھ علیک رو اونا سالم کھ این بدون و برد باال رو صداش تن رضا

 

 نزدم بدی حرف کھ من بابا میره راه ھزار دلم میره در میذاره ھا دبستانی بچھ عین یھو نمیگھ اورده در کجاست؟مسخرشو کو-
 حالی چنان پایین یا باال اتاقھ کدوم گید فقط بدم دستش از نمیخوام کھ کنم حالی بھش باید چجوری رو لعنتی این دارم دوستش خوب

 بندازه بچرو اون میبرمش کتک با شده.……بیارم جا ازش

 

 دیوار و در بھ خودشو و میکرد گریھ رضا کردم نگاه رو پایین ھا نرده الی از باال از و شدم بلند تخت توی از بودم دوم ی طبقھ من
 چسبید رو بازوش پدرش کھ باال بیاد خواست میکوبید

 

 میفھمی.بده براش میترسونی حاملتو زن داری جوری این تو کھ کردم بلند مامانت رو صدامو کی حاال تا من پسر ای-بابا

 

 میفھمم بابا اره-

 

 میندازی راه رو ھا ھوار و داد این و میکنی کارارو این کھ بکشیش دستی دستی میخوای پس-بابا

 

 بی نوت حاضری بدم دست از اونو بچھ خاطر بھ من ھستی راضی تو بابا بزنم حرف باھاش باید ببینمش بذار فقط ببخشید بابا نھ-
 بزنم حرف باھاش برم بذار بشھ؟بابا بزرگ مادر

 

 جنجال و داد با نھ بزن حرف مھربونی با باھاش برو عاقلیھ بچھ مھناز-بابا
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 بردم پناه اتاق بھ نیز من دوید باال سمت بھ را ھا پلھ رضا

 

 بود اروم صدایش نبیند را خشمش پدرش کھ ان برای اما میزد حرف حرص با شد اتاق وارد زده وحشت کرد باز را در

 

 میکردم گریھ و بودم شده گولھ تخت روی و بودم خزیده خود بھ باشد دام در کھ موشی  مثلھ نیز من

 

 کثافت.………………بعد میدویی سگ مثلھ ککردی ول خیابون وسط منو…………….. خیلی مھناز مرامی بی خیلی-رضا
 بیشتر ندیدمش ھنوز کھ ای بچھ از رو تو ولی بچم عاشق ھستم بچھ عاشق من میدونی خودت تو مھناز..………دارم دوستت

 پایین بیا شیطان خر از مھناز..……کاملی تو ولی توھھ از ببخشی فقط.……مادرشھ وجود از بخشی بچھ اون دارم دوست
 بریم بیا بیا.…………مھناز میکنم خواھش میاریم اینو از بھتر یکی میکنیم درمانت میندازیم اینو.…………میکنم خواھش

 بد تو از وعضم من خواه خود باش من فکر بھ ھم ذره یھ دارم دوسش منم نیست ای چاره ولی داری دوسش تو میدونم من عزیزم
 ……………جان مھناز پاشو پاشو………تره

 

 کردم نگاھش غیظ با و وایسادم جلوش غضب با و شدم بلند جام از

 

 نمیافتھ گردنت قتل الاقل کنی پیدا منو از تر نجیب و تر ترگل یھ بری میتونی تو بشھ توریم اگرم من رضا محمد نمیفھمی چرا-

 

 صدای شنیدن با بودند در پشت مادرش و پدر نواخت صورتم بھ اش کوبنده سیلی با بعد و کرد مشت رو دستش کمی گفتم کھ اینو
 ی چانھ پدرش و کشید اغوش در را سرم مادرش بود کرده سر را صورتم درد بود امده بند من گریھ شد باز بالفاصلھ در سیلی

 

 گفت و اورد باال بود افتاده پایین ناراحتی و شرم از کھ را رضا

 

 لش تنھ کن نگاه من بھ گفتم کن نگاه من بھ-بابا

 

 شد خالی دلم تھ نواخت صورتش بھ محککمی سیلی بود زده صورتم بھ رضا کھ سیلی جبران بھ پدرش اورد باال ارام را سرش رضا
 ببینم رو رضا غرور شدن شکستھ نداشتم طاقت

 

 کنی گوش پدرت حرف بھ دبگیری یا تا میزنم ھم رو دومی و کردی بلند دست زنت رو کھ این برای اولی این-بابا

 

 زدم ان بر ای بوسھ سریع و گرفتم ھوا و زمین بین در را پدر دست و جستم مادر سینھ از
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 کرد فروکش پدر خشم ناگھان

 

 دختر میکنی کار چی ااا-بابا

 

 بلند دست روش چرا بابا……نیومد دردم اصال من خدا بھ زد اروم بابا نکرد کاری نکنید اذیتش داره گناه خدا رو تو بابا.…بابا-
 ..………کنی پیدا میتونی کجا خوبی این بھ پسر داره گناه.کردی

 

 پس بخوابانم را پدرش خشم میکردم سعی ھم من و میریخت اشک مادرش میکرد لمس را صورتش رضا بود امده در ھمھ اشک
 دادم ادامھ

 

 ……صورتش شد داغون طفلکی اخھ زدینش جوری این چرا نیومد دردم ھم ذره یھ من..پاکھ خیلی دلش میدونید بھتر کھ شما-

 

 دیدی؟ اینھ تو رو صورتت بمن نگو دروغ برم قربونت الھی-بابا

 

 رفتم اتاق اینھ سمت بھ شده چی کو میگفتم داشتم کھ حالی در

 

 بود کرده ورم لبم پشت و بود شده جمع راستم پلک کھ بود کوبنده و محکم قدر ان اش ضربھ بودم کرده وحشت خم صورت دیدن از

 

 ھاااااااااااااااااااااااااا خوبھ ھم دستش ضرب اومد خوشم نھ..……گفتم و خندیدم

 

 افزود و بوسید مرا و اومد من سمت بھ مادرش

 

 کنی بلند دست ظریفی این بھ صورت رو اومد دلت چطور رضا محمد دستت بشکنھ-

 

 گفت و گرفت باال رو سرش رضا

 

 اگر چرا دیگھ تو برم قربونت الھی من مامان.………………بچگی تو حتی.بودیااااااااااااااااااااااا نکرده بلند دست روم تاحاال بابا-
 از شھ بلند نتونھ دیگھ کھ میزنمش قدر اون شما خود روی جلوی شاھده خدا بگھ اورد زبون بھ کھ رو ای جملھ اون دیگھ بار یک

 جاش
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 طفلکی؟ گفت چی مگھ…………احمق شو خفھ-بابا

 

 زن یھ برو تو میمیرم من میگھ من بھ.راحتھ من برای میکنھ فکر..قاتل میگھ من بھ.………بابا گفت چی میگی تازه گفت چی-
 بابا کنم چیکار داشتی توقع نموندم ھم نموندم دنیا این تو من میگھ من بھ.……میگھ من بھ بیمارستان تو………بگیر دیگھ

 بود حقش سیلی این از بیشتر

 

 پایین صدای بود بیرون اتاق از و گرفت رو زنش دست و خانم بیرون بیا گفت ھمسرش بھ رو و انداخت من بھ نگاھی ش پدر
 کردم شروع و نشستم تخت پایین رفتم جلو بود شده کبود صورتش شد ولو تخت روی رضا رفتن کھ ھا اون میشنیدم رو رفتنشون

 کردن لمس رو صورتش

 

 عزیزم؟ گرفت دردت برات بمیرم الھی-

 

 گفت و زد خندی پوز زد پس دستمو باشھ کرده قھر من با انگار کھ حالتی بھ

 

 ..……کن ول………بابام سیلی.گرفت دردم تو حرفای از کھ قدر اون نھ-

 

 شرمندم خوردی سیلی من خاطر بھ ببخشید حال ھر بھ-

 

 .…………گفت و کرد نگاه چشمام تو و شد بلند جاش از

 

 کنم پاره رو گوشت ی پردده بود نزدیک پیش لحضھ چند کھ منی برای دلت مھربونھ المسبت دل این چقدر دختر صبوری چقدر تو
 ……قدر چھ لیاقتم بی قدر چھ من من خدای وااااااااااااااای میسوزه ھم

… 

 

40 

 

 میگم کھ ھمینھ واسھ نمیترسم رفتن از کھ ھمینھ واسھ ندارم رو ارامش این رو زندگی این لیاقت اصال من منم لیاقت بی رضا نھ
 ………یھ برو میگم کھ ھمینھ واسھ بھتره رفتنم

 

 خرد دھانت تو رو ھات دندون بعدی ی دفعھ فھمیدی نمیگی موضوع این مورد در ھیچی دیگھ دھنم روی گذاشت دستشو
 خرد مھناز میکنم خرد..میکنم
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 شیرین بود شیرین واقعا سیلی اون بود نیومده بدم نھ..……………اما میومد بدم حرفاش و برخوردش طرز از باید کھ این با
 گند ی ھمھ با ھام بختی بد ی ھمھ با داره دوستم منو کھ ھست دنیا تو کسی کھ این بھ کرد محکم رو دلم زندگیم ی لحضھ ترین

 ..………بودم ممنون ازش و میکردم شکر رو خدا چقدر کھ وای بچگیھام ھمھ با کاریھام

 

 لبم گذاشت من ھای لب روی رو سوزانش و داغ و گرم ھای لب و بست رو چشمانش داد ھل دیوار سمت بھ منو بعد ای لحضھ رضا
 از نمیخواستم اما میگرفت درد بود زده بھم کھ سیلی از ناشی درد جای و میگرفت گاز ھامو لب رضا بستم رو چشمام بود شده کبود

 گذاشت اونا روی دستشو کھ کنم باز رو چشمام خواستم برداشت ھام لب روی از رو ھاش لب باالخره بکنم دل لذت این

 

 داده قول بھت شکستمش پیش لحضھ چند کھ بودم داده بھت قولی یھ من مھناز ببینم رو ھات موژه بذار نکن باز مھناز نھ-رضا
 بلدی خوب بیمرامی خیلی توھم ولی..…………میشم عصبانی نیست خودم دست ببخشید شکستمش اما نکنم بلند دست روت بودم

 بدی قلقلک ادمارو غیرت

 

 کردم باز اروم رو چشمام

 

 رضا؟؟؟؟؟؟؟-

 

 دلم؟؟؟؟؟ جان-

 

 ………میدی وقت من بھ-

 

 نیاری نھ و بدی گوش حرفم بھ شد قرار-

 

 تو رضا میندازیم بچرو میام باھات خودم نشد خوب حالم اگھ تن ۵ نیت بھ شب ۵ فقط میخوام وقت ازت فقط بیارم نھ نمیخوام نھ-
 .……شب ۵ خدا رو

 

 میکنیم سره یک رو چیز ھمھ فردا نمیشھ نھ کشیدم چی من بودی بیھوش کھ مدتی اون میدونی بشھ بد حالت باز ببینم نمیخوام نھ-

 

 رو دلم تھ داشتم ایمان میزدم کھ حرفی بھ نمیشھ راضی جوری این دیدم
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 زیر زدم نیاوردم طاقت ھمین برای.……………بودم شده خون نماز اون با بودم کرده پیدا رضا کمک با رو دا من اصال بود شن
 افتادم پاش و دست بھ و گریھ

 

 خدا رو تو داری دوست منو اگھ رضا میکنم التماس میکنم خواھش رضا-

 

 نیاری نھ شب ۵ از بعد بده قول ولی پاشو خب خیلھ نکن میکنی داری کار چی پاشو مھناز نکن-

 

 میدم قول باشھ گفتم و کردم رھا اغوشش در رو خودم حال خوش

 

 ھام نالھ و گریھ صدای شدم بیدار مناجات برای ۵ ساعت من بعد روز صبح گفتیم بھشون چیو ھمھ و رفتیم باباش مامان پیش بعد
 من ساز بھ و بود شده کردن کار بیخیال برگشتیم فرداش قم برد منو قم برم میخوام کھ گفتم بھش بود کرده بیدار ھم رو رضا

 سمت بھ زد زنگ تلفن کھ میرسید پایان بھ داشت چھارم شب دیگھ جاھای وکلی……… و العضیم عبد شاه برد منو میرقصید
 دویدم گوشی

 

 بفرمائید الو-

 

 سپھری خانم منزل ببخشید سالم-

 

 شما؟ ھستم خودم بلھ-

 

 معالجتون پزشک ھستم عبدلی من-

 

 شما خوبید دکتر خانم سالم بلھ-

 

 (.……… من اما بگیره من از رو گوشی میکرد سعی رضا)

 

 داده تشخیص اشتباه را بیماری بود کرده ویزیت رو شما من از قبل کھ من ھمکار اون اومده پیش اشتباھی یھ راستش متشکرم-
 خانم؟ انداختید رو بچتون شما بود

 

 برداشت اونو رضا و افتاد دستم از گوشی رفتم حال از شوق از
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 شده چیزی الو الو الو-

 

 ھستم مجازاتی گونھ ھر اماده بلھ؟من انداختینش پس-

 

 شما میگید چی ننداختیم خانم نھ-

 

…بیاره دنیا بھ رو سالم بچھ یھ میتونھ بودن درمان تحت با و داره رحمی ضعف نوع یھ فقط شما خانم اقا ببینید شکرت خدایا وای-

………… 

 

41==================== 

 

 گذاشتی مردی کنار منو کھ مرسی داری توجھ من بھ ھمھ این کھ مرسی بزرگ خدای شکرت خدایا وای

 

 ..……………شکرت خدایا دارم دوستش کھ

 

 بچمو اگر خدایا میگفت خودش با کرد توبھ و خواست معذرت ازم و بوسید منو ھا بار بود گین شرم رضا

 

 نعمتی پاس بھ گفتم نذاشتم من اما کنھ شکایت دکتره از میخواست.……………میشد چی بودم انداختھ

 

 یھ من بھ دکتر بود رفتھ کالنجار خودش با ما با تماس برای و بود ریختھ اشک کلی دکتره بیچاره میبخشیمش داده بھمون خدا کھ
 گفت رضا بھ تلنگر با و داد و دارو سری

 

 و سراغشون بیاد درد لحضھ ھر ممکنھ خانومتون تمومھ دیگھ اومدن خونھ نیم و ۸ ساعت سپھری جناب-

 

 ارامش بھ نیاز. کنید مراقبت ازشون و باشید پیششون بیشتر باید ضعیفھ رحمشون چون بشن بیھوش

 

 مراقبت توانایی اگھ بیاره سراغشون بھ رو وحشتناکی درد ممکنھ ناراحتی سمھ براشون استرس دارند
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 بگیرید پرستار براشون بایید ندارید

 

 ماه ۴………خونھ میومد ۶ ساعت اما داشت گره و گیر خیلی کاراش کھ این با و بود کرده ردیف ھاشو برنامھ من خاطر بھ رضا
 رو کشیدنم درد تا میذاشتم دھنم جلوی بالشی و اتاق تو میچپیدم بود خونھ رضا اگھ سراغم میومد درد وقتی مدت این تمام تو گذشت
 تر زرنگ ھمیشھ اون اما.……میدیدم رضا پیشونی رو کھ بود عرقی از تر کم ناراحتیش میکشیدم کھ دردی نخوره غصھ و نبینھ
 انگار مکرد نوازشم و میفشرد دستمو مینشست تختم کنار میکشم چی دارم و شده  چم من کھ میفھمید زود و بود حرفا این از

 جیغ کھ میگرفتم گاز رو لبام بس از گاھی میگرفت ازم دردو میکرد ارومم پیشونیش روی ھاش،عرق لب ،سرخی دستش گرمای
 این دوشش رو من از مراقبت دوشش رو خونھ کار دوشش رو بیرون کار کشید چی رضا طفلکی.……میافتاد خون بھ ھام لب نزنم
 خونھ میمود اگر میزد سر بھم روز ۲ ای ھفتھ ھم مادرش کنم کار نمیذاشت بود دوشش رو اینا ی ھمھ خریدن دارو دکتر اون دکتر

 ملوس خودشو بعد مینداخت راه بیداد و داد دفعھ ھر میکرد درست شر میکنم گردگیری برداشتم دستمال مثال میکنم کار دارم میدید و
 بھ و عشقھ خاطر بھ بیداداش و داد ناراحتیو میدونستم بودم کرده عادت دیگھ منم ببخشید میگفت و درمیاورد بچھ صدای میکرد

 رسید برابر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰بھ من بھ توجھش شد برابر چندیدن رضا شادی بود دختر بچھ سونوگرافی رفتیم…خودم سالمتی خاطر
 ادمی بود کرده فروشی خود کھ بودم ای پتیاره زنھ بود رفتھ یادم دیدم ھا بیچارگی چھ کشیدم بدبختی قدر چھ بود رفتھ یادم دیگھ
 رفتھ یادم رو اینا ی ھمھ دارم کینھ داداشم از بود رفتھ یادم بودم یتیم بود رفتھ یادم بود شده انداختھ بیرون خیانت جرم بھ کھ بودم

 بود کرده عوض رو کارش میاورد پرت و چرت و خوراکی برام و میزد سر من بھ یواشکی دفعھ یھ وقت چند ھر میالد.بود
 از تر پاک اون اما.…میدویدن دنبالش دخترا بود شده خوب مالیش وضع.……فوق برای میخوند داشت و بود گرفتھ رو لیسانسش

 نشست رضا پیشونی روی عرق پریدم خواب از بودم خواب گرفت دردم بود شب ۱۲ بود ماھم ۸ من تراز پاک خیلی بود حرفا این
 تو دستی فھمید تا ولی رحممھ از درد دوباره کرد فکر رضا اول بیاد دنیا بھ تیر بچھ بود قرار بود مونده ماه یھ ھنوز بود ماه خرداد

 رسونود خودشو ربعھ یھ بیچاره دکتر رسیدیدم بیمارستان بھ گذاشت ماشین تو و کرد بلند وعضم اون با رو من کشید موھاش
 بدید اجازه ندارید حق ندادید بغلم بھ بچرو تا بودم گفتھ بدم شیر بھش تا اوردنش شکرت خدایا اومد دنیا بھ دخترم شد انجام سزارین

 بابا

 

 باز درو تو بیاد رضا دادم اجازه لحظھ ھمون.گذاشتم بچم دھان تو سینمو کھ وقتی داشت لذتی چھ وای. …رضا طفلکی ببینتش ش
 کرد ھدیھ من بھ ای جعبھ بوسید رو پیشونیم نباشید خستھ و گفت تبریک بھم داد سالم من بھ اومد جلو.میخورد شیر داشت بچھ کرد

 بامزه صدایی با و میکشید بچھ صورت روی اروم اشارشو انگشت رضا شکرت یا خدا کردم دستم بود زیبا انگشتری توش کھ
 میکرد تکرار ھارو جملھ بعضی

 

 ..…بخلھ خالی خال صولتی دامن بالش میخواد باباش بشھ مھندس میخواد خودمھ دخمل.بلھ قبونت بابا الھی-

 

 میشھ زخم صورتش نکن بوس اینقدربچرو باباش اااااااا-

 

 دیگھ زدم ریشامو رضا جون نده گیر مھناز-

 

 رضا اقا میکنم خورد دھنت تو دندوناتو بزنی حرف من حرف رو میگم من کھ ھمین نباشھ اضافھ حرف-

 

 وایسا خانوم مامان بگیرم ازت حالی یک…………اره.……………درمیاری منو ادای بدجنس ای-
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 تنھایی تو منھ پشت دخملمون نمیتونی-

 

 شانس بده خدا-

 

 ..…………کاش ای بود ابدی خوشی این کاش بود رفتھ خوشی بھ رو من زندگی

 

 نتونستھ اما کنھ پیدا ارمینو بود گشتھ میالد بود شده خوب ھم رضا و میالد رابطھ.………باباش مامان عزیز رضا عزیز بودم شده
 منو میکردم ارزو و میکردم دعاش ھمین واسھ میندازه سایھ من زندگی جای یھ ارمین دل شکستن میکردم احساس بود

 .…………………شیدا.. …کرد انتخاب رضا رو دخترمون اسم.……………ببخشھ

 

 میدادم شیر بھش و میکردم بغل رو شیدا ھروقت..…میکردن ھم با بازی عشق دخترچھ و پدر میدونھ خدا بود شده سالش یھ شیدا
 میبینم ھم کنار در ستاررو و ماه وقتی داره لذتی چھ میگفت و میکرد نگاھم عاشقانھ

 

 شماست وجودش برکت از داریم چی ھر ما رضا اقا خورشیده از ماه نور میگفتم جوابش در منم

 

 ..………ممنوع خواری پاچھ خوبھ خوبھ میگفت میکرد لوس خودشو اونم

 

 زمان کھ صدماتی یاد بھ میپذیرفتم دل و جون با ھاشو بھانھ منم میگرفت بھانھ و خونھ میومد خستھ بود شده زیاد دوباره رضا کار
 داد من سر بود خواب بچھ خونھ میومد ۱۰ ساعت…………میگرفت ایراد زمان و زمین از خونھ میمود بود کشیده من بارداری

 میکشید

 

 نبینمش من کھ خوابوندی بچرو باز-

 

 تقصیر میبره خوابش دھنش میذارم سینھ من تا خب میمود خوابش کوچیکھ شم فدات الھی میزنی کھ حرفیھ چھ این عزیزم رضا-
 بذارمش؟ گشنھ میخوای نیست کھ من

 

 ………………………زیاده کارم خورده اعصابم نیست خودم دست ببخش نھ-

 

 قبلی حقوق ھمون بھ ھم اولش از من بابا میشی خستھ.………………میکنی کار قدر این چرا میدونم شم فدات الھی میدونم-
 اخھ بشھ چی کھ گرفتی پروژه بیخودی بودم راضی
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 دانشگاه بفرستمت شد تموم دوسالش کھ بچھ میخوام کنم جمع پول یکم باید-

 

 تو کنار در نمیخوام چیزی من نمیخوام خدا بھ من ببین-

 

 ندارم کاری باھات دیگھ بعد بگیر رو لیسانست بخونھ درس زنم میخوام من ولی-

 

 کنم کار اینا میالد شرکت تو برم میذاری بگیرم رو لیسانسم من-

 

 تا بوده کم چیت کولم و کج خودم من مگھ خونھ از بیرون بره زن داره معنی چھ غلطا چھ میشنوم جدید حرفای.………خیر نھ-
 حاال

 

 چرا شدی منطق بی قدر این چرا بپرسم میشھ میخوره دردی چھ بھ خونھ کنج بشینم بعد بخونم درس برم قراره اگھ میکنی داغ چرا-
 نیست؟ گرم موقع اون مثھ اغوشت دیگھ چرا میدی گیر چرا میزنی داد

 

 بخواب بیا خواستی بکپم میرم خستم من.…………نیست گرم موقع اون مثھ اغوشت حھحھ-

 

 اگھ و میاد بدش خیلی کار این از میدونستم کھ این با اینا مامانش پیش برم کھ این جز نداشتم ای چاره دیگھ بود اشک پر چشمام
 بود حالم کمک خیلی ھم داری بچھ تو اون ایھ فھمیده زن مامانش میدونستم اما پخ پخ بفھمھ

 

42 

 

 نمیتونستم دیگھ بود سخت سالھ ۲۰ من برا کافی اندازه بھ داری بچھ..……………بود شده تموم طاقتم نداشتم ای چاره دیگھ
 و بزرگ مامان ببرم رو شیدا کھ این بھانھ بھ سرکار رفت رضا وقتی فرداش……………کنم تحمل ھم رو شوھر بیمھری

 بود سرکار باباش……………اینا شوھرم مادر خونھ رفتم ببیننش بابازرگش

 

 میرفت صدقش قربون و میبوسید رو شیدا مدت تمام بود شده شادی غرق من دیدن از مامانش

 

 مامانی ناناز برم نازت چشمای قربون الھی-
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 رضا اعصاب و شھ اروم تا بکشم رو منتش کلی باید من میکنھ گریھ ذره یھ جوری ھمین خدا رو تو نکنید پرروش قدر این مامان-
 نریزه بھم رو

 

 شده چیزی خستس چشمات مادر جان مھناز..…………دیگھ ھمینھ بچھ بریزه خب-

 

 نشده چیزی نھ..………چیزی نھ-

 

 کنم کمکت بمونم پیشت ماه چند ای؟میخوای خستھ داری بچھ خاطر بھ شده چیزی یھ معلومھ چرا-

 

 ..……فقط مظلومھ و اروم خیلی بچھ این دارم دوست خیلی رو شیدا از مراقبت من خدا بھ مامان نھ نھ-

 

 …………کرده بلند دست روت..…………کرده کاری رضا چی فقط-

 

 از میگیره بھونھ.………خونھ میاد دیر شده زیاد کارش مدتھ یھ طفلک نھ………نھ-

 

 بدون نمیزنھ حرف من با کلمھ یھ بعدم میده گیر چی ھمھ بھ…………زمان و زمین

 

 شب چند.……………ھستی کی تو نمیگھ اصال میخوابھ میگیره میره شام خوردن

 

 دق داشتم کھ کرد برخورد بد من با اونقدر گریھ زیر زد شب ۱ ساعت شیدا پیش

 

 خفش دھنش بزار المسبو اون برو سرت خیره گفت من بھ شب نصفھ میکردم

 

 بپیل برش و دور میترسم شده عوض زدنش حرف طرز اصال.……کن

 

 

 ازش بزنھ کتکم یکم
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 پیام اونم دانشگاه بفرستمت میخوام میگھ متحجر مردای این مثھ شده میترسم

 

 چیزی خدا رو تو حاال نمیدونم میکنھ رو کارا این چرا نمیدم بھت کردنم کار اجازه…نور

 

 میکنھ بازی لج بدتر بشھ عصبانی کھ میدونید نگیدا بھش

 

 تنھایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خونھ تو کی تا شبا الدنگ پسره خورده گھ-

 

 خوابھ مدت تمام کھ ھم ھا جمعھ میاد ۱۰ ھم گاھی نیم و یازده یازده تا معموال-

 

 بمونھ تنھا موقع این تا نباید جوانی این بھ زن نمیگھ بیشعور پسره برات بمیرم الھی-

 

 چی یعنی داری زن کنھ حالیش میگم بیاد باباش کن صبر کنھ حال کھ بگیرم ازش حالی یھ

 

 میشھ تموم کارش کردم دل و درد باھاتون یکم فقط من..………مامان خدا تورو نھ-

 

 .…………شھ مریض میکنھ کار قدر این میترسم بمیرم الھی خب خستس داره گناه کھ میشناسینش میشھ خوب

 

 گفت می و میخورد وول بزرگش مامان بغل تو شیدا میزدم حرف من کھ حالی ددر

 

 بھ بھ…بھ بھ-

 

 مامانت پیش برو بیا بیا مامانی؟اره شده گشنت-مادر

 

 …میکردم نازش..……میزد میک ام سینھ بھ ارام کھ حالی در و بوسیدم و گرفتم رو شیدا

 

 چرا کردی کار چی خودت با دختر ببین میشد ادم تاحاال نمیذاشتی محلش ھمھ این اگھ کردی لوسش منو پسر تو چیھ میدونی-مادر
 بچھ بھ نمیخوای کھ قھره شیر بخوری نباید غصھ قدر این.………میدی شیر بچھ تو شدی؟؟؟؟؟؟؟ناسالمتی الغر قدر این

 کیلویی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چند خدا رو تو ببین رخشو رنگو…بدی
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 تا ۵۹-

 

 …………بده بھش خودتو شیر دوباره بعد شی چاق ذره یھ بده خشک شیر شیدا بھ مدت یھ تا ببین من خدای وای-

 

 .………اخھ..چیبگم واال-

 

 چی؟ اخھ-

 

 کھ حاال بعدم کنم ناراحتش نمیخوام..بدی شیر بچھ بھ باید سالگی ۲ تا گفت کرد دعوام رضا ولی بکنم کارو این میخواستم اخھ-
 میکنم ضعف گاھی فقط نشده طوریم

 

 پسره این نکنھ جوریھ این مادر حال کھ وقتی نھ ولی داد شیر بچھ بھ باید مذھبی وقت تا میگیم ما کھ درستھ کرد بیخود خیلی رضا-
 زنگ یھ بیار برام رو تلفن پاشو دختر پاشو پاشو ھا میکنھ باز ادمو دھن چجوری ببین…ال الھ ال………دستی دستی میخواد

 جا این بیاد امشب بزنم بھش

 

 ..……………… خدا رو تو مامان نھ-

 

 اون طرف یھ از تو..……………ھا بچمھ ناسالمتی چکنم باید میدونم نترس بدو نزنی حرف بزرگترت حرف رو باشھ یادت-
 دختر بیچاره طرف یھ از بیچارم مھسای

 

 شدده طوریش مھسا مگھ-

 

 رفتھ کرده ول نامزدش طفلک اره-

 

 طفلکی اخی-

 

 براش کم دعا بچم اره-
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 چشم-

 

 ایفون رو گذاشت رو تلفن بھش دادم رو گوشی

 

 چطوری مادر سالم الو-رضا

 

 کجایی؟ شده ذره یھ برات دلم بیمعرفت تو ھای پرسی احوال با-

 

 مادر شلوغھ سرم…حالل نون کجام؟؟؟؟؟؟دنبال-

 

 ما خونھ بیا گفتم مھنازم بھ ھا منتظرتم ۸ ساعت امشب ببین معلومھ-

 

 دارم کار شب ۱ یا ۱۲ تا امشب من نزن رو حرفش امشب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اصلال-

 

 میذاری؟ تنھا موقع این تا شب ھر رو زنت..…………حرفا چھ وای وای وای-

 

 خونم ۷ شب ھر من دارم کار یکم امشب مادر نھ-

 

 .……………میگی دروغ معلومھ صدات از-

 

 شکایت اومد مھناز نکنھ مامان چیھ-

 

 ………………خانومھ پارچھ یھ عروسم اقا خیر نھ میگی دروغ دیدی-

 

 دارم کار امشب من حال ھر بھ-

 

 خدافظ نمیکنم حاللت شیرمو نیای منتظرتم امشب من حال ھر بھ-
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 دنبالش نمیرم دیگھ من شما خونھ سمت بیاد خودش بگید مھناز بھ پس حافظ خدا مادر خداحافظ-

 

 خداحافظ بیارتش اقاجونت میگم خان تنبل نترس.………………شدی کھ غیرتم بی بھ بھ-

 

 گذاشت رو گوشی و

 

 این از اینم بفرمایید-

 

 بیاد کھ نمیخوره اب چشمم کھ من-

 

 میشناسم بھتر رو پسرم من میبره حساب باباش از سگ عین…………….. میاد شده کھ باباشم ترس از چرا-

 

 بود برده خوابش شیدا

 

 پاشو شھ حاظر ناھار تا بکش دراز یکم خودتم تخت رو بذار بچرو برو پاشو نفسم پاشو-مادر

 

 مادر چشم-

 

 لج بدتر رضا بشھ شری یھ میترسیدم..بود اشوب دلم میکردن پچ پچ باھم ساعت یھ تا زد زنگ شوھرش بھ جان خانم اتاق تو رفتم
 کنھ

 

 ۹ ساعت پرسید ازم سوال تا چند و زد حرف باھام یکم و گرفت تحویل کلی منو و اومدم اقاجون عصر خوردیم ناھار گذشت مدتی
 ..……………خونھ اومد گل دستھ یھ با زدیم بھش کھ تلفنی تا ۱۰  با باالخره رضا کھ بود

 

 خوبین عزیزممممممممممممممممممممممممممممممم پدر و مادر بر سالم سالم-

 

 گشید بیرون بغلم از رو شیدا من بھ کردن سالم بدون کرد ماچ رو پدرش بوسید رو مادرش

 

 بخولمت؟الھ؟ دخملم شده بزلگ چھ بلھ قبونت بابا الھی-
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 ………………رفت یادت رو کاری اصل کھ مث  -بابا

 

 مھناازم؟ خوبی ببخشید-

 

 ممنون مرسی-

 

 .………………بخوریم شام بریم پاشو پاشو-مامان

 

 ..………………گریھ زیر زد کھ میخوردم شام داشتم بودم خوابونده زمین رو رو شیدا میز سر نشستیم

 

 شدم بلند جام از سرعت بھ

 

 کن اروم بچتو برو بدو رضا بدو..………………دخترم بشین-مامان

 

 بدم؟ شیر بش برم من میخوای گشنشھ بعدشم خستم من مامان-

 

 میگم بت پاشو-مامان

 

 میام االن من بخورید بفرمایید شما………………گشنشھ شیدا میگھ راست رضا مادر نھ-

 

 .………………کشیدم صورتش روی رو شالم و گذاشتم دھانش سینمو کشیدم اغوش در رو شیدا نشستم مبل رو

 

 بد شیر ھم بچھ بھ میذاری وضع این با..استخون و پوست شده خانومت چرا رضا-بابا-

 

 

 ه؟
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 گفت سختی بھ میداد قورت لقمشو کھ حالی در رضا

 

 معصومم طفل بچھ خورد بھ خشک شیر ھا زنیکھ این مثھ بذارم نداری توقع بعدم…گنده و مور و سر ماشاال بابا مگھ چشھ-
 ..…………………ھست شیرا اون تو اشغالی چھ نیست معلوم..……………بده

 

 تقویت االن ھای شیر سوما زیاده بچھ برا ضررش و قھره شیر میشھ شیر اون مریضھ ادم زن وقتی دوما بزن حرف درست اوال-بابا
 داره کننده

 

 گفت من بھ رو بعد

 

 دخترم شدی الغر میفرستم میخرم خارجی خشک شیر براش فردا از جان مھناز-بابا

 

 بگید شما چی ھر بابا چشم-

 

 شما بعدم بخوره مادر شیر باید من بچھ……………خانوم مھناز شدی کن گوش حرف قدر این تاحاال کی از ااااااااااااااااااااا-رضا
 شھ ھیکل خوش گرفتھ رژیم خانوم البد.نباشید مھناز الغری نگران

 

……پاشو ام تو با د بیرون بیا پاشو پاشو.…………گفت رضا بھ و کنار زد رو صندلی غضب با رفت در کوره از دیگھ پدرش

…………. 

 

 سوم و چھل فصل

 

 بھش باباش ترسیدم داشت درد ھاش نوازش اما بود ظریف خیلی کھ این با دستاش داشتم دوست خیلی رو رضا.......ترسیدم من
 ...کنم حس ھاشو نوازش بشم مجبور دوباره خونھ میریم وقتی و بگھ چیزی

 

 گفتم ھراسون ھمین واسھ

 

 اصال بچشھ نگران.........خب میگھ راست.......خوبم من خدا بھ نزد حرفی کھ رضا یھو؟بیچاره شد چتون بابا بده مرگم خدا وا-
 بگیره تصمیم باید اون بگھ رضا چی ھر...........نداره بحث قدر این کھ سادگی این بھ مسئلھ
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 میدادم بھش رو کاری ھر اجازه....میدونستم باالتر خودم از رو رضا چون میدونید شدم دل دو ترس و عشق بین لحضھ یھ برای
 درست حدیش تا فکرا این...........داشتم وضعی چھ االن نبود معلوم نبود رضا اگھ کھ ھستم.ده....ج دختر یھ من میگفتم خودم پیش

 دست و کمربندشو و باباش از کھ نوجوون یھ مثھ و کنم کوچیک خودمو اون خاطر بھ بودم حاضر من کھ حد این تا نھ اما بود
 قدر اون گاھی جنسیش ھای لذت تو حتی بود خشن خیلی مسائل از سری یھ تو رضا.........کنم موش خودمو میترسھ سنگینش

 وقتی یا!!!!!!!!کنم خیس خودمو ترس از البتھ و درد از بود ممکن کھ میگرفت گاز رو ھام لب محکم اونقدر یا میچسبید بدنمو سفت
 بھ کھ اونجایی تا میکردم موش خودمو دھنش تو نریزه فلفل باباش مثال کھ سالھ ۵ بچھ یھ مثھ شھ انجام باید کاری یھ میداد دستور
 رو از.داشتم زیادی ی تجربھ من نبودم نھ.............بودم بچھ نمیگم...میکرد تعریف خودش از ودیکتاتوریش بودن مستبد خاطر

 ............کنم حفظ زندگیمو شده جور ھر میخواستم کھ بود تجربھ ھمین

 

 میگھ ھمینو ھم خودش ببین بابا بفرما-

 

 بیرون بیا پاشو-

 

 جست بیرون میز پشت از رضا

 

 گوشش دم میشنیدم صداشو من کھ طوری اما اروم صدای یھ با و برد رضا گوش نزدیک ھاشو لب چسبید محکم رو بازوش پدرش
 گفت

 

 رو تو شدی بدنی تنبیھ بار چند ریختی کھ شرھایی اون تموم تو بچگیت تموم تو دارم ازت سوال یھ......اخرش رضا لیاقتی بی اخر-
 بده جواب پدرت جان خدا

 

 داشت دردناک خاطره یھ انگار...........خورد سر رضا گونھ از اشک یھ یھو

 

 اون از چقدر من میدونید شما نزدم کتک رو مھناز االن کھ من نداره جریان این بھ ربطی اصال موضوع این میکنم خواھش بابا-
 خدا رو تو کنید ول متنفرم خاطره

 

 روز اون تو مربوطھ ھم خیلی تازه و داشتم نگھ ھنوز رو لعنتی کمربند اون من چون زندس ھنوز روز اون پسر نھ-
 ....................کن ول...................یھ

 

 برده خوابش من بغل تو شیدا میکرد نگاه من بھ چشمی زیر بود عصبی و ناراحت کھ درحالی و نشست صندلی روی دوباره رضا
 اتاق بھ و کند من اغوش از رو شیدا شوھرم مادر نبود جاش سر ھوشم اصال و میکردم نگاه رو دیوار و در زده بھت ھم من و بود
 العملی عکس ھر اماده پس دادم خبر من فھمیده کھ میدونستم میپایید منو عصبی و چشمی زیر بود قرمز رضا چشمای..........برد

 .........پرسید یھو بودم
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 میفھمی؟ چیزی داری راز میغھمی؟از چیزی زندگی از تو-

 

 بدم رو جوابش بغض با کھ باال اوردم رو سرم خورد سر گونم روی از اشک یھ یھو میکرد نگاه من بھ پدرش پایین انداختم سرمو
 گفت من بھ و رضا حساسیت رو گذاشت دست پدرش کھ

 

 داره دوست کھ این میفھمی؟از چیزی زن یھ احساس میفھمی؟از چیزی ناموس از تو رضا چی تو.............بده اجازه دخترم-
 میفھمی؟ چیزی باشھ سرش سایھ شوھرش

 

 میکنم جون روز و شب دارم چی برا نیستم؟پس سرشم سایھ میفھمم بلھ-

 

 اخرش دقیقا................ناموسی اخررررررررررررررربی بگم باید اما شھ حالیت چیزی یھ موضوع این از خودت قول بھ ممکنھ-

 

 بابا؟ چی یعنی نکنھ درد شما دست-

 

 شب ۱۱ تا شده کھ تھرونم ھای گرگ ترس از رو خوشگلی این بھ و جوونی این بھ زن بود رگت اون تو غیرت جو یھ اگھ یعنی-
 .............نمیذاشتی تنھا

 

 اومد من سمت بھ و شد بلند عجول رضا میذاشت نباید کھ ای رونقطھ گذاشت دست درست باباش

 

 پاشوووووووووووو خونھ بریم بردار رو شیدا پاشو پاشو-

 

 دوید بیرون اتاق از بغل بھ بچھ مادرش

 

 بابا ای دعوا بسھ حاال کجا؟زوده-م

 

 باشن تنھا ھم با یکم بھتره برن بذار خانوم نھ -بابا

 

 جان رضا نکن گفت و انداخت صورتش بھ چنگی مادرش بره در دستم بود نزدیک کھ کشید چنان منو دست رضا میکردم گریھ
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 .............اگھ رضا حالت بھ وای -بابا-

 

 بگردم بیرون برم بچم و بازن یکم میخوام بابا نترس-

 

 کرد اک مرا ھای اشک ارام و امد جلو کند جلب را پدرش اطمینان کھ این برای و کشید بیرون جعبھ ز کوچکی کاغذی دستمال سپس

 

 نکن گریھ عزیزم نکن گریھ-

 

 ناخن او و میریختم اشک من مدت تمام ماشین داخل زدیم وبیرون کردیم خداحافظی شد روانھ در سمت بھ و قاپید مادرش از را بچھ
 .............لرزید قلبم ترسیدم میفشرد ھم بھ دندان و میجوید

 

 ....من رضا ببخشید-

 

 ھیچی..........باشھ نگو ھیچی ھیس-

 

 رسیدیم خانھ بھ

 

 انداخت کلید در درون ارام رفتیم ھا پلھ سمت بھ.......شدم پیاده گرفت را بچھ کرد باز من روی از را در

 

 تو بر میگم ددددد تو برو-

 

 من بھ بده رو خونھ در کلید بدو...........کلیدات.........رفتم داخل

 

 چی برای اخھ-

 

 ا میخوای باز یا میدی-

 

 بدم نشونت قشنگمو روی ون
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 نبخشیدی؟؟؟؟؟؟؟؟ منو چشم بیا نھ-

 

 بخواب برو شو گم-

 

 نیومد شد ۲ شد ۱ شد ۱۲ شد ۱۱بود گذشتھ گریھ از کارم گذاشت تنھا اندوه با را من و کرد قفل پشت از و بست رو در رفت بیرون
 ...................بیرون میرفتم زنگمیزدمچجوری کجا بھ.....ترسیدم

 

 بود مست رضا..................اما بتوپم بھش میخواستم بودم داده لم کاناپھ رو و بودم ریختھ چای تازه چرخید در توی کلید نیم و ۲
 میدونستم گرفت ازم مدتی برای رو زدن حرف مجال وضعش میزد حرف سختی بھ بود قرمز چشماش ی......حش ھم و مست ھم

 میبوده نباید کھ بوده جایی

 

 کجایی ھست معلوم-

 

 ندادم جرشون تنت تو خودم تا برو درار لباساتو برو تخت رو برو ھیچی مھناز نگو ھیچی-

 

 شدم عصبانی بدتر دامن یھ و داشت تزیینی ھای دکمھ روش کھ بود تنم باز جلو نخی تاپ یھ من

 

 سرت بر خاک رضا برسرت خاک ای-

 

 برد باال رو صداش اومد جلو کر قاتی سوخت تنش پاشیدم سینش سمت بھ رو داغ وچایی

 

 دیگھ برو د............جا ھمین یا اتاق تو میری-

 

 ھل خواب اتاق سمت وبھ من و چسبید پشت از بازوھامو دوتا کھ برم اتاقش سمت بھ خواستم کردن گریھ بھ کرد شروع پرید شیدا
 بود دردگرفتھ بازوم میکردم گریھ برد کشون کشون و داد

 

 .......حشر دیوانھ بخوابنم بچرو برم بذار-

 

 میکپھ خودش نکرده الزم-
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 اومد بند شیدا گریھ تخت رو کرد پرتم

 

 حالم نیست خوب بدو سگ پدر بیار درش بجنب-

 

 نمیارم در بودی گوری کدوم نگی تا نمیارم درررررررررررررررر نمیارم در-

 

 ستون کردم احساس کنم تحمل نمیتونستم داشتم درد کمرم زیر انداخت دستشو بودم ولو تخت روی اوردمن یورش تخت سمت بھ
 بود شده دیوانھ زدن لیس و بوسیدن رو گردنم کرد اوردشروع ال با کمی رو سرم میشھ نصف داره فقراتم

 

 نفھمید کھ بود حول قدر اون گذاشت من ھای پھلو دوتا بغل رو پاش دوتا شد سوار بدنم کشیدروی بیرون کمررم زیر از دستشو
 داد جررررررررررررررر تنم تو رو تاپ نتونست کنھ بازشون خواست مصنوئیھ تام دکمھ

 

 دیوانھ میکنی کار چی-

 

 نمیشھ اروم نبره رو لذتش تا میدونستم اما میکردم گریھ

 

 خفھ دارم من و خوابیده روم کامل نبود ھواسش کھ بود ھول و داغ قدر اون خوابید روم قد تمام کرد پرت و کشید پام از رو دامنم
 میزدم بال بال و شده قرمز بکشم بیرون ھاش لب از ھامو لب نمیتونستم بودم اورده کم نفس ھام لب گازگرفتن بھ کرد شروع میشم

 بکشھ بیرون سوتینم از راستمو سینھ دستراستش با میکرد سعی میبلعید ھامو لب کھ تور ھمون

 

 میدم شیر بچھ من دیوانھ نکن زدم داد کشید دھن بھ سینمو برداشت لبم روی از ھاشو لب بود کرده بیچارم درد

 

 بخوره شیر بچتم این بذار پس-

 

 گذاشت دھنم رو دستشو زدم داد میپیچیدم خودم بھ درد از میگرفت گاز سینمو ھا وحشی عین

 

 خفھ شو خفھ-

 

 میکردم گریھ برداشت دستشو
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 میکنی ھمچین چرا باکره دختره من نھ ای ندیده زن پسر تو نھ جان رضا رضا-

 

 شو خفھ-

 

 میومد قلقلکم میکرد لمس نوک دستش ھر دوم و اول انگشت دو با کنھ لمس ھامو سینھ ھنرمندش دستای اون با کرد سعی بعد
 افتادم خوردن وول از و رفتم ریسھ کھ طوری گرفت پام رون کنار از قایمی نیشگون شم اروم کھ این برا تخت تو میخوردم وول

 

 داد فشار و چسبید سینمو دو ھر نوک مردانھ ناجوان و مکم انگشتاش با سپس

 

 رسید اوج بھ زورش یھو میگرفتم گاز لبامو فقط پس کنم تحمل دردو میتونستم اول-

 

 اییییییییی ای رضا سینمو کن ول کن ول رضا اخ اخ اخ اخ اااااااااااااااخ-

 

 میکنم حال دارم تازه میگفت من کندنای جون تمام جواب در اون و میرفت ضعف بدنم تمام

 

 بود زده بیرون سینم از شیر بود شده خیس دستاش

 

 میدی حال خوب حد این تا بودی نگفتھ ججججججججججججججووووووووووووووون

 

 خدا تورو میشم لمس دارم کن ول رضا رضا-

 

 افتاد ھم رو پلکام ضعف از و کردم ضعف من کھ جایی اون تا میفشرد ھامو سینھ نوک تر محکم و محک میکردم تقال چی ھر

 

 رضا.......بره حال از و کنھ ضعف کھ بده فشار قدر اون رو ده شیر زن یھ ھای سینھ نوک کھ باشھ رحم بی خیلی باید مرد یھ
 بود شده خل پاک کنم باز رو چشمام تا بگیره نیشگون بدنم از کنھ بیدار منو و بگیره من از رو لمسی حالت کھ این برای بود مجبور

 بود کرده کبود رو بدنم نیشگوناش...اومده بدم ازش کردم احساس میرفت قنج کاراش از دلم کھ موقعی اون لحظھ یھ برای
 شلوارش داره و تختھ کننار دیدم شد باز چشمام دفعھ یھ وقتی باالخره میزد صورتم بھ سیلی تا چند ھم گاھی.........رونھام.پھلوھام

 پلکام ھم من و شد زمین پخش درد از رضا پاش وسط کبوندم قدرتم ازز نیمی با ھمین برای نداشتم رو توانش دیگھ میاره در رو
 رفتم خواب بھ و افتاد ھم روی
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 گریھ خواب تو قدر اون پریدم خواب از میدیدم بد خواب داشتم کرد بیدارم شیدا گریھ صدای کھ بود صبح ۱۰ ساعت بعد روز صبح
 رسیدم شیدا داد بھ و پوشیدم لباس رفتم بود خوابیده و بود اومده تخت روی زمین روی از رضا نمیشد باز پلکام دیگھ کھ بودم کرده

 رو کسی و جایی بیرون بزنم خونھ از کھ پوشیدم لباسامو شھ بیدار خواب از رضا کھ این از قبل کھ کنم ساکت رو شیدا کردم سعی
 برا شوھرم این گفتم دلم تو نداشتم برادرم بجز

 

 بھم ارمین با تو زندگی خاطرش بھ کھ مردیھ ھمون مست حشری این خانوووووووووووووووووووووووم مھناز نشد شوھر ت
 نمیکنھ؟ رحم بچشم بھ کھ پست کار خیانت این خاطر بھ کی خاطر زدی؟بھ

 

 دیگھ اینکھ با............بدم بھش دیگھ فرست یھ کھ میخواست دلم تھ اما زدم بیرون و کردم باز درو.رفتم در سمت بھ کنان گریھ
 تو فقط میکردم باید چیکار خیابون وسط اما............اما میپیچیدم خودم بھ درد از...........بدم شیر بچھ بتونم نمیخورد اب چشمم

 .......کاش ای بودم مرد کاش کردم ارزو.......زنھ چی ھر بھ ددادم فحش دلم

 

 چھارم و چھل فصل

 

 چی پرسید بار چند گوشیش بھ زدم زنگ نبود خونھ.بود رفتھ برباد کھ ھای ارزو خونھ ھام بچگی خونھ خوم خونھ رسیدم خونھ بھ
 ........شد راھی باالخره شده

 

 از رو شیدا شده چت نپرسید در دم بود شده ترسناک قیافم ترسید خورد جا داداشم طفلک دید منو بودم ول خونھ در دم دقیقھ ۴۰
 گرفت بغلم

 

 کردی گریھ قدر این چرا باھات کرده کار چی عزیزم تو بیا بیا-

 

 بذاره چایی کھ رفت و نشوند صندلی رو منو خودش تخت رو برد میالد بود خوابیده شیدا.................بودم گیج

 

 کار سر یا بودی دانشگاه انداختم کار از ھم رو تو داداشی بشین بیا بیا-

 

 ھستم نوری پیام کھ من ھا شدی خل پاک-

 

 میگی راست-

 

 گردنم دور انداخت دستشو و کنارم نشست
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 باھات بیشعور اون کرده کار چی شده چت بگی نمیخوای بمیرم الھی-

 

 سکوت

 

 کرده چیکار نگفتی-

 

 بمونم جا ھمین روز چند میذاری-

 

 شده چی بگو حاال بمونی میتونی بخوای وقت ھر تا تو مالھ نصفش رفتھ یادت خودتھ خونھ-

 

 سکوت

 

 الدنگ مرتیکھ کرده بلند دست روت نکنھ ببینم.......نبوده ساده دعوای یھ-

 

 ....................دیشب خدا بھ نھ نھ-

 

 چی؟ دیشب-

 

 نمیداد اجازه حیام بودم کشیده کھ رو ھایی درد و ماجرا بقیھ اما خونھ اومده حالی چھ با شب و شده چی دیروز کھ گفتم براش
 کنم تعریف

 

 میکرد رد موھاش تو دستشو کھ حالی در و اشک با پشتمھ مرد یھ ھنوز دیدم وقتی کردم حال خورد سر گونش روی از اشک
 پرسید

 

 چی؟نزدت؟ کتکت-

 

 .....................................نھ
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 بیشتر من از اون بیارم میوه تا رفتم اشپزخانھ بھ بااجازش ھمین واسھ شده چی نیارم خودم رو بھ و کنم سرگرم خودمو خواستم
 پرید جاش از ھا جنی عین یھو کھ بردارم رو چاقو شدم دال افتاد چاغو گذاشتم جلوش رو بشقابش میکرد گریھ

 

 شد چیزیت داداش چیھ-

 

 جلو بیا-

 

 پرسید و کرد اشاره کمرم رو کبودی بھ و زد باال کمی رو لباسم گوشھ رفتم جلو

 

 نزدتت میگی کھ-

 

 ببین..................چیزه جای این نھ نھ-

 

 نیشگون پام کنار از بابا میکردم اذیت بودم بچھ یادتھ ھنرمندم موضوع این تو خودم نیشگونھ جای چیھ جای این میدونم نزن حرف-
 میگرفت

 

 اشپزخانھ سمت بھ باشھ نیفتاده اتفاقی ھیچ یا باشم نشنیده ھیچی کھ انگار بعد و زدم سردی لبخند کودکی دوران اوری یاد با
 برگشتم

 

 میالد میخوری چی ناھار-

 

 ندادی منو جواب خدا بھ پیچوندنی استاد-

 

 ..................دوختی خودت بریدی پرسیدی؟خودت ھم سوالی مگھ-

 

 لگدی و مشت نیشگون بجز دیوانھ گفتی؟این دروغ بھم مھناز؟چرا بزنی حرف نمیخوای...بدوزی باید شما رو لباس این ھای دکمھ-
 نھ؟ یا زده بھت ھم چیزی

 

 سکوت
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 زده پس-

 

 بوده شوخی اینم نزده نھ -

 

 کنم؟ باور میگی-

 

 گفتم راستشو من داره بستگی خودت بھ اونش-

 

 مھناز؟ میکشی سیگار تو.................نگو دروغ من بھ وایسا-

 

 داداش نکنھ درد دستت کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من-

 

 چی؟ رضا-

 

 نیست معتاد اونم خیر نھ-

 

 /نھ؟؟؟؟؟؟؟؟ اونھ چیھ؟کار دستت پشت سیگار اون جااااای میده شکنجت یا میزنھ کتک رو تو مرتیکھ این-

 

 سیگار کدوم سیگار چی-

 

 قدر اون حتی اومده کجا از و چیھ دونستم نمی ھم خودم بود سیگار یھ جای دستم پشت میگفت راست کردم نگاه دستم پشت بھ
 بودم نکرده احساس ھم رو سوزشش کھ بودم درگیر

 

 .نمیدونم خودمم من خدا بھ-

 

 بابا روح بھ بگو نگو چرند-

 

 چیھ نمیدونم بابا روح بھ-
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 خونھ؟ بود اومده مست گفتی-

 

 گفتم اروم بالحنی و پایین انداختم سرمو

 

 داداش اره-

 

 ..................گرفتم سواالمو ی ھمھ جواب اخرشو تا خوندم-

 

 کردم گریھ و پایین انداختم سرمو........میشدم اب خجالت از داشتم فھمیده کھ فھمیدم بود زرنگی بچھ میالد پایین انداختم سرمو
 اتاق تو رفت حرفی بدون بعد..................بوسید پیشونیمو و جلو اومد

 

 کنم درست چی ناھار پرسیدم دیگھ بار

 

 دیگھ میخوریم چیزی یھ من خواھر کن ول-

 

 را دایی کلمھ شیدا رفت اش صدقھ قربون و رفت ور باھاش بس از میالد شد بیدار شیدا کردم سرگرم خودمو و اشپزخانھ تو رفتم
 گرفت یاد کمی

 

 دای دای-

 

 بخورم جیگرتو من عسل بره گفتنت دایی قربون دایی الھی-

 

 ناھار بیا داداش میالد-

 

 چششششششششششششششششششم-

 

 کرد خوردن بھ شروع و میز سر نشست میالد
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 ششده عالی پختت دست شدی پز خوش بودم نخورده رو خانم یھ پخت دست بود وقت خیلی مرسی-

 

 داد یادم رضا مامان ھم رفتم کالس ھم مرسی-

 

 دیگھ نیار اونو اسم بابا ای-

 

 زدنش و کردند دعوا رضا با من خاطر بھ بار چند منن طرف مامانش بابا اتفاقا-

 

 واقعا-

 

 میر من بخور تو اره-

 

 گشنشھ بچھ بدم شیر شیدا بھ م

 

 باشھ-

 

 افتاد خوره عین درد شدم خیس عرق از نرسیده دوم بھ اول میک دھنش گذاشتم سینمو و سینم رو انداختم شالم کردم بغل رو شیدا
 یھ من برد خوابش شیدا دراومد صدا بھ زنگ یھو...........کردم تحمل.......کردم تحمل.....بکنم نمیتونستم ھم کاری طرفی از بجونم

 کرد باز رو در میکردم فکر من کھ چھ اون خالف بر و پرید میالد بود در پشت رضا...........کشیدم عمیق نفس

 

 کن قفل درو و من اتاق تو برو-

 

 نندازی راه کاری کتک ابجی جون میالد-

 

 تخت خیالت دختر تو برو-

 

 پنجم و چھل فصل
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 کھ اون بی بودم ترسیده.بخوام خودم کھ اون بی بودم کرده شک بخوام خودم کھ ون بی بود شده سرازیر ھام اشک اتاق توی دویدم
 بشنوم صداشو کھ میزد حرف بلند میالد بخوام خودم

 

 اینجاست؟ مھناز مھناز سالم-رضا

 

 میگی؟؟؟؟بشین چی ببینم تو بیا تو کردین؟؟؟؟بیا چیزی شده؟؟؟دعوایی نیست؟؟؟؟؟چی خونھ ؟مھناز؟مگھ کی خوب پسر سالم-
 بشین عزیزم

 

 برده خودش با بچرم.....افتاده شور دلم چرا نمیدونم............نیست دیدم پاشدم خواب از دیر من صبح چیھ دعوا بابا نھ-

 

 زدی اینازنگ مامانت بھ-

 

 باشھ اومده سرش بھ بالیی یھ نکنھ نکنھ میالد اشوبھ دلم پیچوندم گرفتن من از رو مھی سراغ گرفت تماس دفعھ ۱۰ صبح از اونا-

 

 کھ بره بذاره نداشتھ مرض نکردین کھ دعوا میشھ پیداش نترس میکنھ گریھ داره گنده مرد کن نیگاه ااااا بگیر گاز زبونتو-

 

 کمکم خدا رو تو کنم پیداش باید شب تا من من.......بود دلگیر یکم من اومدنای دیر خاطر بھ ولی نکردیم دعوا چی؟نھ-
 ..........................کن

 

 تنھایی و شب از گاھی ھستم ھم مرد کھ سالھ ۲۴ من میترسھ نمیگی بچست خیلی بابا میذاری خونھ تو تنھا منو خواھر بھ بھ--
 نیست بیشتر ھم سالش ۲۰ و زنھ یھ کھ اون بھ برسھ چھ میترسم

 

 نمیبینم صدات تو رو نگرانی میزنی حرف مطمئن خیلی-

 

 ........... کرده قھر شاید ببین نمیشھ درست کاری گریھ با اما نگرانم ھم من-

 

 گریھ زیر زد و شد بیدار شیدا بدشانسی از

 

 کجا بشین-میالد
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 ............نھ اینجاست-

 

 بیرون بیا دختر شده چت بیرون بیا مھناز مھناز

 

 بردم باال گریمو صدای

 

 میالد گفتی دروغ من بھ چرا بپرسم میکنی؟؟؟؟؟؟؟میشھ گریھ چرا چتھ-

 

 کوبید در بھ تر محکم ھاشو مشت

 

 باید دارم ازت سوال تا چند قبلش ولی میفرستمش کتک با نیاد خونھ برمیگرده و میاد.........بیرون میاد نزن در بھ دست ۰-میالد
 بزنیم حرف باھم مردونھ و مرد

 

 خونھ برم باید االن بعد برای باشھ-

 

 بیرون میاد اتاق این در از زدی حرف من با کھ این از بعد مھناز خونھ برو االن پس-

 

 بفرمائید نشستم من بیا پسر لجبازی قدر چھ-

 

 حرفی پرسیدم ازش چی ھر.دیدم کبودی تا چند کمرش روی....برداره چیزی زمین از شد دال وقتی خیلی.داره تو خیلی من خواھر-
 ..........نزد

 

 میزنمش؟ من میکنی کبودی؟فکر کبودی؟کدوم-

 

 کبودی؟اره؟ کدوم میپرسی کھ-

 

 .کن باز درو ابجی مھناز

 

 نمیکنم باز نھ-
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 میکنم خواھش بیرون بیا-

 

 سرریزان ھای اشک و پایین باسر بیرون اومد و تخت رو گذاشتم رو شیدا

 

 پرید جا از

 

 میریزی؟ اشک چرا دختر کجایی معلومھ سالم-

 

 .......برد باال صداشو میکرد عرق کھ حالی در و زد باال کمی بلوزمو اورد جلو و کشید دستمو میالد

 

 ........بگیره نیشگون جوری این شوخی برا ادم نکنم فکر.......... نیشگونھ رضا؟؟؟؟؟؟؟جای چیھ جای این-

 

 افتاد من من بھ

 

 بھش بگو خب نیست یادت جون مھناز کردیم شوخی چرا چچ چ-

 

 زدم خند پوز

 

 ...............بوده شوخی داداش میگھ راست چرا چرا-

 

 بوده شوخی کھ-

 

 ..................اورد رضا صورت جلو و کشید دستمو

 

 شده؟ سیگاری من خواھر-

 

 اون نھ من نھ کدومھ سیگار........خورده من؟گھ زن کی-
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 چی؟ صورتش رو ھای کبودی..........نیست سیگار مال ھم سوختگی این جای طور این کھ-

 

 دیگھ شده ضعیف میده شیر بچھ بیارم جا حالشو سیلی با شدم مجبور بود کرده قش-

 

 زود ببرش دار برش داشتم نگھش دیدم اینارو بزنھ سر من بھ بود اومده ببرش بگیر زنتو دست پس اینطور کھ اھن-

 

 !!!!!!داداش-مھناز

 

 ....خونت برو نمیاد دیگھ کردی؟خب قھر خونھ میاد دیر کھ این برا فقط........خونت برو کوفت و داداش-

 

 بود زرنگی پسر میالد گفتن برا داشت حرف کلی انگار کردم نگاه میالد چشمای بھ

 

 اون وقت حاال ریخت رو کرمش و انداخت رضا بھ تیکشو درواقع کرده چیکار میدونست

 

 بذاره تنھا ھم با مارو کھ بود

 

 بدو بپوش لباستو برو ابجی مھناز-

 

 تو دوید سرم پشت اتاق تو رفتم

 

 حاللھ خونش دیگھ اونوقت بگو بھم فقط مھناز کرد اذیتت اگھ کردم درستی کار-

 

 برام لطیفش دستای بود اومده بدم رضا از.....رضا از اما پشتمھ یکی بودم خوشحال

 

 با و باسید رو شیدا و من دیگھ بار یھ میالد در دم برداشتم رو شیدا بود شده زمخت

 

 ھام گونھ روی از اختیار بی اشکھام شدیم ماشین سوار.....بست درو دادو دست رضا
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 ...بودم کرده سکوت فقط بگیرم جلوشونو نمیتونستم من و میخورد سر

 

 مھناز شدم دیوانھ بدی خبر نباید میری مرام بی میمیرم بیتو من نگفتی-رضا

 

 سکوت

 

 میشم دیوانھ دارم ھا شده تنگ چشمات برا دلم کنی نیگام نمیخوای-

 

 بو دیوانھ-

 

 

 نمیخوام بودتنھ خورده کور موش حاال تا نداشتی رو زبون این اگرم رضا اقا دی

 

 دستا این نیست من رضای چشمای چشما این کنم نگات نمیخوام دیگھ کنم نگات

 

 باھات دنیا اخر تا اوردم رو شیدا چون کردی فکر شدی دیگھ ادم یھ طور ھمین ھم

 

 اره؟فکر بخوری میخواد دلت کھ گھی ھر بری میتونی تو بعد میمونم پیشت و میام

 

 بدبخت...بیشتره تو از عقلم کمھ سنم........خودتی خر اقا بچم؟نھ من کردی

 

 قبلنا نمیدادی فحش-

 

 دوستم فھمیدم نبند خالی....دھنم تو بودی کوبیده بامشت االن کھ بود نکرده گیر اره؟اگھ کرده گیر پل دم خرت چیھ-
 .......میکنیم باز رو یکی اون جا میریم بچم منو وسطھ دیگھ یکی پا میدونم.....نداری

 

 اره؟؟؟؟ کرده پرت میالد میشنوم جدید حرفای نھ-
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 خالص و میریخت خونتو جا ھمون برگردم تو با نمیذاشت بود پرکرده منو اگھ اون بدبخت-

 

 میزنی حرف مردنم درباره راحت اینقدر کھ نیستم مھم برات دیگھ من معلومھ جالبھ-

 

 .....خوشبخت عروس این ھست کی حاال زدی حدس درست بار یھ این-

 

 ....نمیدم دنیا صد بھ رو تو ی گندیده موی تار یھ من مھناز-

 

 درازه زیادی تو زبون اقا درازه؟؟؟نھ من گوشای........کردم باور حھحھ-

 

 نکنی خرد غرورمو کن سعی مردم من مھناز-

 

 یعنی مردونگی فھمیدم ھم رو مردونگی و مرد معنی مررررررررررررررررررررد حھحھ-

 

 بھ بیفتی خونھ بیای مست بعد کنی حبس خونھ تو زنتو بعد بکنی زن تا چند با بری

 

 پشت بچسبونی سیگار نیومد ھم بھوش کنی کبود تنشو ضعف بھ بندازیش زنت جون

 

 کشی چپق و خوری مشروب و دیگھ یکی با حال و عشق بری تنھا یعنی مردونگی....دستش

 

 گفتھ؟ ھان؟کی بودم دیگھ بایکی من گفتھ کی-

 

 وقت بری بھتره نیست حالیم چیزا این من درون سر از میدھد خبر رخساره رنگ-

 

 ال...........یھ حتی حتی دوستام با خدا بھ ولی بودم مھمونی دیشب من اره.......باش خیال ھمین کنم؟بھ معلوم داداگاه وقت برم-
 مردونھ مردونھ میدم قول اخره دفعھ خدا بھ بودم محروم خانواده توی من مھناز..........الھ
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 کردم باور مردونھ اونم قوووووووووول-

 

 داری؟ کبودی بازم کمرت بجز نبودم خودم حال تو بمیرم الھی میگم راست دارم خدا بھ-

 

 ..........ھمین دستم پشت و ساعدم بازوھامو و صورتم و ھامو رون و ھام سینھ سر فقط اصال نھ-

 

 فایده خواھی معذرت میدون کھ چند ھر ببخش مھناز ببخش.کرد پنھون دستاش بین سرشو و داشت نگھ ماشینو
 ...................نداره

 

 بچرو ھم حلھ چی ھمھ قانونی پزشکی برم چون ندی نمیتونی طالق سپھری اقای میخوام طالق من نداره فایده میدونی کھ خوبھ-
 میشم راحت شرت از من ھم میدن بھم

 

 

 

 

 ... اینطوري دیدي -حاتم

 ... نبودم گفت مي كھ كاري متوجھ اصال

 كرد مي ام دیونھ داشت... بدنش گرماي

 ؟ ھدي..بگیر ؟درست... توام با.. نمیاد؟ در صدات چرا... -حاتم

 ... بودم شده داغ درون از بودو گرفتھ گر صورتم

 .. ماھھ چند این تو.. بشم اروم كمي كھ بستم چشممو

 بود نشده نزدیك انقدربھم وقت ھیچ

 ھدي؟ -حاتم

 كردم باز چشمامو دفعھ یھ

 ھان؟ -

 ... خورد ام گونھ بھ اش گونھ.. جلو اورد سرشو

 كرد نگاه بود پایین كھ صورتم نیمرخم بھ

 ... كردم سرما احساس... شد خیره بھم... چرخوندم خودش طرف بھ سرمو و ام چونھ زیر گذاشت دستشو

 ..كرد نگاه دستام لرزش بھ
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 كردم نگاه بھش

 ... كنار گذاشت و گرفت دستم ازم اروم دف

 ... بستم چشمامو... پایین امد شد حس بي دستام

 .. كرد بغلم محكم و برد فرو خودش تو بیشتر منو و كرد حلقھ دورم دستاشو

 ... داشتم شدن رھا احساس...

 بود چسبونده صورتم بھ اشم گونھ و... بود ام شونھ رو كھ اش چونھ

 ... خودش سمت برگردون منو دستش با ....

 ... بود بغلش تو خوابیده حالت بھ باالم تنھ نیم و بود نشستھ حاتم كردم باز چشمامو اروم

 ... كرد نگاه صورتمو اجزاي تمام و...زد لبخند بھم

 .... اش سینھ رو گذاشتم زود سرمو و كشیدم خجالت

 ... نكنھ نگام اونطوري كھ

 ...خواد مي چي دونستم مي

 .... بود نشده نزدیك بھم بودو مونده حرفش رو...ماه چند این تو

 . میشھ كالفھ خیلي است خونھ تو وقتي دیدم مي گاھي ولي

 .. كنھ مي مشغول چیزي با خودشو و

 .... بیرون زد مي خونھ از دلیل بدون یھو..گاھیم.

 ... داد فشار خودش بھ بیشتر منو... بود اش سینھ رو سرم

 .... شد خالي دلم تھ كردم احساس

 .. .....كرد جدا خودش از منو.. بود بغلش تو سرم كھ ھمونطور

 ... شدیم چشم تو چشم

 ... اورد مي وجدم بھ لباش

 ...... بودم اسیر دستاش قالب تو

 .. كنم عوض لباسمو بودم نكرده وقت بودیم رسیده بیرون از تازه چون

 . بود سرم سري رو ھنوز و.

 كشید سرم از روسریمو و كرد باز رو روسري گره و گلوم طرف برد اروم دستشو

 ... كرد باز امو گیره و كرد دست.. بودم بستھ گیره با موھامو

 ... اورد در حركت بھ دستشو و... موھام توي كرد دست..... شدن رھا بلندم موھاي

 ....بستم چشمامو خواستھ نا و شدم لذت غرق كارش این با
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 كردم باز اروم چشمامو مدتي از بعد

 .. صورتم روي كرد پخششون خنده با و... باال برد و گرفت رو موھا از اي دستھ

 ... كرد نزدیك خودش بھ بیشتر منو و .

 ... كنار زد موھامو و صورتم روي بھ كشید دست... اوردم تر پایین سرشو

 ... نداشتم نگاشو طاقت..  بود شده قرمز رنگم

 ...داشت نمي بر لبام روي از لباشو لحظھ...... حرارات پر و داغ.. كردم احساس لبام روي لباشو داغي كھ... بستم چشمامو...

 شنوم مي راحت استخونامو شكستن صداي.. كردم مي احساس كھ بود گرفتھ بغلش تو محكم منو انقدر

 كردم باز چشم تا... برداشت لبام روي از لباشو

 ... لرزه مي كردم احساس.. داد فشار محكم و گذاشتم اش شونھ گودي تو سرمو

 .... بود شده خیس حاتم صورت تمام.. چرخوندم سرمو

 

 ... شد جاري منم اشكاي.. اشكاش دیدن با

 .. داد فشار بیشتر بغلش تو منو و زد لبخند بھم گریھ ھمراه

 ... پیچید گوشم تو اش گریھ ھق ھق صداي.

 كنم عوض دنیا تو اي دیگھ چیز ھیچ با نیستم حاضر گرمو اغوش این و دارم دوسش چقدر فھمیم مي حاال

 بود زندگیم ارزش با چیز تنھا حاتم

 ...رسیدم ارامش بھ حاتم اغوش تو كھ بود شبي اولین... مدتھا از بعد

 ... خوند مي گوشم دم الالیي مثل حاتم كھ اي عاشقانھ نجواھاي ھمراه بھ.. عشق از پر شبي.. كنم نمي فراموشش ھرگز كھ شبي.

 داشتم دوست رو مرد این من

 وجودم ھمھ با

 باشھ من مرد ھمیشھ براي گذاشتم و...

 

 ... شد دیرم باز واي-

 ... دویدم اشپزخونھ طرف بھ و برداشتم میز روي از وسایلمو و كیفو... شدم سرم رو كردنش مرتب مشغول و كردم سر امو مقنعھ

 .... كردم اماده رو صبحونھ وسایل سریع..... اپن رو كردم پرت وسایلمو

 ..سوزند دستمو سماور جوش اب.... ریختن چایي موقعھ

 لعنتي... اخ-

 ... كنم كم سوزششو كردم سعي انگشتم بھ زدن زبون با و لبم رو گذاشتم انگشتمو
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 .....وسایل بقیھ كنار.... اپن رو گذاشتم رو چایي لیوان

 .. شد ظاھر در چوب چار تو حاتم كھ.. بیام در اشپزخونھ در از خواستم و كشیدم اپن روي از چادرمو کیفو

 ؟ عجلھ این با كجا -حاتم

 بستم چشمامو و بیرون دادم ناراحتی با نفسمو

 .. اشپزخونھ تو برد كشیدو دستمو

 تموم كارم... نبینم رو عنق بد استاد این اگھ امروز... برم بذار خدا رو تو-

 بعد... بخور اتو صبحونھ اول -حاتم

 خورم مي چیزي یھ بیرون.. میشھ دیرم حاتم نھ-

 ... اشپزخونھ اپن سنگ رو نشوندم و كرد بلندم دفعھ یھ.. حرفام بھ توجھ بي

 .. شد لقمھ كردن درست مشغول و ایستاد مقابلم

 ره نمی پایین گلوم از چیزی خدا بھ... سیرم من-

 ... دھنم تو گذاشتم رو لقمھ.... کردنام غر غر حین و نكرد گوش حرفم بھ

 ... شدم خیره بھش داري خنده حالت با

 : گذاشت خودش دھن تو اي لقمھ خنده با

 بودی خورده لقمھ تا ۱۰ االن تا.. بودی نزده حرف اگھ انقدر -حاتم

 ...تو دادم.. بود دھنم تو نیمھ نصفھ كھ رو لقمھ بقیھ باالو بردم دستمو

 ..برم دي مي اجازه حاال.. -

 ام میشھ -حاتم

 

 

 نري روز

 نمیشھ.... حاتم نھ-

 .. یومدي مي ھم با.. خواست مي دلم -حاتم

 ... دیگھ میام ظھر از بعد-

 ... دھنم تو گذاشت دیگھ لقمھ یھ

 ... شم راحت من کھ.. میشھ تموم درست این كي -حاتم

 ... شده تموم كني تحمل دیگھ ذره یھ.. نمونده چیزي-

 .. یكم... بگي خوای می ھم موقعھ اون حتما..ر سركا بري خوي مي اونم از بعد -حاتم
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 ..شم مي بازنشستھ كن تحمل دیگھ

 ... كردم قالب گردنش دور دستامو..بود ایستاده مقابلم كھ ھمونطور...گرفت خندم

 ؟... كني مي بیني پیش منو حرفاي تمام تو چرا-

 ... كني نمي فكر پیچیده زیاد چون -حاتم

 ... خندیدم

 ... باشم باھات كھ... نرم امروز خواي مي-

 ؟... كني مي تحریك احساساتمو داري االن مثال -حاتم

 كردم نزدیك لباش بھ و برداشتم رو چایي لیوان

 : گرفتم خودم بھ مظلومی حالت

 ..بھتره برم االن اما..اما... كنما صبر دیگھ ھفتھ تا میشھ-

 .. بیمارستانھ ظھر از قبل تا.. كجاست دونم مي الاقل.. االن.. بشم استاده این اسیر ترسم می دیگھ ھفتھ -

 اورد گیرش شھ می راحتر.. دستھ دم االن... شھر اون بھ شھر این از.... کنفرانس و سمینار ره می ھمش

 ... خورد اشو بقیھ خودش و گرفت دستم از.. پایین اوردم لیوانو

 ؟ ري مي كي تو -

 كنم تمومشون باید... مونده كارام از یكم -حاتم

 بودي بیدار وقت اخر تا كھ دیشب-

 ؟ شدي اذیت -حاتم

 میاری فشار خودت بھ خیلی... گم مي خودت براي....نھھھھ-

 .... برسونم نمایشگاه افتتاح از قبل.. كارارو باید امروز اخھ -حاتم

 ... دھنم تو گذاشتم و كردم درست خودم براي لقمھ یھ

 در دم بود شده یاب شرف صاحبخونھ دیروز-

 خوب -حاتم

 ..شد چي ما سفارش... کھ داشت دعا التماس... دیگھ ھیچي-

 :خنده با حاتم

 ...كشم مي ات چھر از پیكاسو یھ.. گفتم كردم غلطي چھ... ھا گیریھ اینم

 .. خندیدم دوتایي باھم

 ... شیم دار خونھ تا... باش داشتھ ھواشو فعال-

 .. كردم قالب گردنش دور دستامو دوباره
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 ... برم حاال-

 ... كشید بار چند..چپم سمت ابرو رو و باال اور شستشو انگشت

 ... نرو ور اینا با انقدر گفتم بھت بار ھزار -حاتم

 ... ارایشگاه برم كنم نمي وقت كنم چیكار-

 ... بیاي افتتاح موقعھ واینستي.. بیایا زودتر نره یادت -حاتم

 بیا دیر من میشھ مگھ.. اقا چشم-

 ... نداره كتاب حساب تو كاراي اخھ -حاتم

 ... رفتم در طرف بھ و بوسیدم زودی اشو گونھ... اپن رو از پریدن از قبل و برداشتم وسایلمو

 ... میام زود... میام-

 .. پوشیدم كفشامو و شدم خم

 ھدي -حاتم

 باال اوردم سرمو

 ... كرد پرت طرفم بھ سرخي سیب دفعھ یھ

 .. قاپیدم ھوا تو

 ... نكني دیر -حاتم

 بپوش ایتو سرمھ شلوار كت اون ھم تو...... باشھ-

 

 داد تكون سرشو

 خداحافظ-

 .. باش خودت مراقب خداحافظ -حاتم

 بیرون زدم خونھ از كیفمو تو گذاشتم سیبو

 ؟..... كجاست استاد این پس

 .. بشھ پیداش كھ االناست- زینب

 ... برم زودي باید من.-

 ... خبرتھ چھ اوي اوي- زینب

 برم باید منتظره حاتم-

 .. کنن می حاتم.. حاتم چقدر مردم– زینب

 ؟... نداره ي دیگھ برادر حاتمتون اقا این ھدي. - زینب
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 ..داره چرا-

 ؟ گي مي راست- زینب

 ؟... بگیرمش تو براي خواي مي... اھوم-

 ؟... دیگھ حاتمھ اقا مثل یعني- زینب

 ... دادم تكون سرمو خنده با

 عالي چھ واي- زینب

 ؟ بدم پیشنھاد بھش رو تو...کنم چیکار-

 .... شم مي ممنونت دنیا یھ كھ كني كارو این اگھ- زینب

 ؟ كني زندگي است دنبھ پر خودت مثل کھ..زشت مرد یھ با عمر یھ توني مي فقط نیست مشكلي باشھ-

 چي؟؟؟؟؟؟؟؟- زینب

 .... خنده زیر زدم بلند

 گرفتن جدی حرفاتو باش منو....ھدی گورت تو خاك- زینب

 . رسید می پاش گرد بھ عمرا.. داشت برادریم اگھ حتی....نیست بیشتر دونھ یھ حاتم-

 ...شوھرت این با ھم تو بابا برو- زینب

 ....شوھرم شد....؟...شد چی حاال... بودي برادرش دنبال كھ پیش دقیقھ چند تا

 نھ؟ یا داره حاال- زینب

 :خنده با

 نھ

 ... بگیره رو تو بیاد كھ زدي مخشو خوب خیلي بگم تبریك بھت باید- زینب

 ... نزدم رو كسي مخ من-

 تو دنبال امده.... رو برو این با حاتمت اقا کھ بگي خواي نمي- زینب

 ..زدم پھلو بھ خنده با دستامو

 ؟... چمھ من مگھ-

 :..انداخت باد لپاشو

 .. حاتمت اقا بغل تو افتادي فرتي و.. شدي جدا اسمون از كھ... ماھي تیكھ یھ ھیچي- زینب

 نیومده تو بھ خنده.... پرو بچھ گمشو-

 .. خنده زیر زدیم دوتاییمون

 .. ره نمي یادم نامو ثبت روز اولین وقت ھیچ- زینب
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 .. بود امده در چشماشو ا دختر تمام.. بودی امده حاتم با كھ روزي

 یادتھ؟ كھ شھینو... نام ثبت براي امده كھ اونو كردم فكر من- زینب

 ... رفت کردو ول ترم دو از بعد کھ ھمونی.. اره -

 ... داره صاحب طرف نداشتھ خبر بیچاره.... شیم با كالس ھم پسره این با کنھ خدا.. گفت مي دوستش بھ مدام.... ھمون اره– زینب

 نیفتاد کھ روزی و حال چھ بھ..فھمید وقتی دونی نمی- زینب

 خندیدم

 ..باشھ اقا و خوشگل كھ.... دنبالم بیاد یكي.. دارم شانسا این از من نظرت بھ - زینب

 كن متوقف ارزوھاتو لحظھ یھ... اوي اوي-

 كرد نگاه بھم

 ؟.چرا- زینب

 . پیشكش ارزو.... كن الغر یكم برو اول شما.-

 ؟... چزوني مي منو انقدر ھمیشھ چرا تو.- زینب

 ھمونھ برا.. عاشقتم کھ نیست-

 ن یا امده استاد ببینم برم من- زینب

 

 

 بیمارستان امدیم مي باید... دانشگاه بیاد وایمیستادي میمردي حاال.. ه

 ... بیام تونم نمي ظھر از بعد.... بابا-

 نبود یادم... داري قرار حاتمتون اقا با بلھ اوه- زینب

 كردم نگاه بھش اخم با

 ..... اوردم در ھامو برگھ و نشستم صندلي رو.... استاد دنبال رفت خنده با

 ...كرد جلب نظرمو اشنا صداي یھ كھ

 ؟.. برم باید كجا گفتید

 ... بشید داخلی خونریزي دچار بود ممكن... باشید خودتون مراقب بیشتر یكمم...حسابداري -پرستار

 .. بود خودش...  نداشتم شك.... كردم نگاه جمعیت بھ و شدم بلند جام از.... گشتم صدا دنبال... باال اوردم سرمو

 افتادم راه تردید با خروجي در طرف بھ... گشتم دنبالش جمعیت بین و كردم پایین و باال سرمو.

 .. جلو رفتم و دادم ھل خودمو جمعیت بین از.. بینم مي اشتباه كردم مي فكر

 بود خودش من خداي
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 ...بود نشده من متوجھ

 شده شكستھ چقدر

 خودشھ نھ... كنم مي اشتباه من شاید

 بود قدم ٥ اندازه بھ باھاش ام فاصلھ

 :ردم داد

 الھھ-

 ..نشنید

 :كردم صداش دوباره

 ....الھھ -

 ... طرفم برگردوند سروش اروم... بود من بھ پشتش.... وایستاد جاش سر

 نمیشھ باورم.. خودتي الھھ واي-

 ... كردم جدا ازش خودمو زودي.. گرفت دردش كردم احساس كھ.. كردم بغلش و دویدم سمتش بھ قدرت با

 .. كردم نگاه شكمش بھ

 ؟ كردي ازدواج تو-

 ..كردم نگاه بھش لبخند و شگفتی با

 . ایستادم روش بھ رو من كھ شد نمي باورش اون ولي

 : کرد صدام ناباوری با

 ... ھدي -الھھ

 ... معرفت بي خودمم اره-

 ..؟. كردي ازدواج كي.. باشی خودت کھ نمیشھ باورم-

 کردم نگاه شکمش بھ دوباره

 ؟ ماھتھ چند-

 ...داد ادامھ راھش بھ و شدو رد كنارم از حرفي بدون دفعھ یھ كھ... كرد نگام منگ کمی

 گرفت جلوشو.... دویدم دنبالش و.. طرفش چرخیدم سریع

 ...الھھ-

 .. لرزیدن بھ كرد شروع لباش

 برو.. ھدي برو -الھھ

 ... معرفتی بي خیلی الھھ.. شدي؟ نارحت انقدر من دیدن از..؟ شد چت یھو-
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 برو خدا رو تو ھدي -الھھ

 ... رسوندم بھش خودمو.. افتاد راه بھ و امد در اشكش گفت اینو تا

 .؟...بود شده تنگ برات دلم چقدر دوني مي...الھھ-

 ؟... اي محلھ اون تو ھم ھنوز-

 ؟.. كردي ازدواج وقتھ چند.. كیھ؟ شوھرت-

 ... نشوندمش نیمکت رو.. بیمارستان سبز محوطھ تو بردم کشیدمو دستشو کھ بره و شھ خیالم بی بازم خواست می

 میام االن من ھا نری جایی-

 ...پیشش برگشتم گرفتمو چایي لیوان تا دو سریع

 بودم كرده ذوق كلي.. داشتم دوسش و بود اشنا برام كھ دیدم مي رو اي چھره مدتھا از بعد اینكھ از

 کرد نگاھی بھم

 ... شدي خوشگلی چقدر -الھھ

 ... رسم نمي كھ تو بھ عزیزم الھھ.. زد لبخندي

 ... رفتم محلھ اون از نھ -الھھ

 ؟... نیست اونجایي شوھرت پس-

 .. ھمونجایي چرا -الھھ

 ؟.. شناسمش مي من-

 ... داد تكون سرشو

 ... ؟ بیمارستان امدی چي براي تو -الھھ

 دیدمش مي باید.. كنھ مي كار بیمارستان این استادم از یكي-

 ري؟ مي دانشگاه -الھھ

 دادم تکون سرمو

 .. رسیدي ارزوت بھ.. بزنم حدس بذار -الھھ

 زدم لبخند بھش

 ... ام كوچھ یھ خم اندر ھنوز كھ من.. خوب چھ -الھھ

 ؟ داري خوب شوھر یھ حتما عوضش-

 .. زد تلخي لبخند

 ..شد بلند جاش از دفعھ یھ

 شدم پا باھاش ھمزمان
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 ؟.. پاشدي چرا-

 ... برم باید -الھھ

 .... ندیدمت وقتھ چند دوني مي انصاف بي.. الھھ-

 ؟ شوھرت -الھھ

 ... خوبھ اونم....؟.حاتم-

 گذرونھ می اونجا وقتشو بیشتر.. نقاشیشھ نمایشگاه کارای درگیر روزه چند.... شلوغھ حسابي سرش فعال-

 ... انداختتش كول كتو از حسابي ھم موسسھ تو كار

 ؟.. كنھ مي نقاشي مگھ -الھھ

 ... ھنرمنده پا یھ اقامون... نداري خبر پس او-

 ..لرزیدن بھ كرد شروع ش ا چونھ

 .. راضي زندگیت از پس -الھھ

 ؟ نیستي تو-

 .. ھدي -الھھ

 .. گرفت دھن بھ زبون كھ.... بزنھ رو حرفي خواست

 .. برم باید من -الھھ

 ... كني مي دست دست ھي كھ بگي بھم خواي مي چي-

 ... شكمش رو گذاشت دستشو

 شدن سرازیر چشماش از اشك قطره چند کرد بازشون کھ وقتی.. بست محكم چشماشو

 شدم خیره بھش نگراني با

 : گفت و کرد ای اشاره شکمش بھ

 ؟ كیھ بچھ این دوني مي -الھھ

 بگم چیزی خواستم

 .... داد ادامھ شدو خیره روش بھ رو بھ کھ

 .. تو و من بودنای باھم... تو منو دوستی... گذشت زود چقدر -الھھ

 ... اون از بعد اما... بوده عمر روزای بھترین از.. بودم تو با کھ قسمتایی فقط بینم می.... کنم می فکر گذشتھ بھ کھ وقتا بعضی

 کرد سکوت

 انداخت نگاھی نیم بھم
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 جوری یھ یا.. کنی عوض اخرشو بتونی تو شاید... ندارم خبری پایانش از ھنوز... کنم تعریف تلخ و کوتاه داستان یھ برات خوام می
 کنی تمومش

 ؟... امده سرت بالیی چھ... نبودم کھ وقت چند این.. الھھ -

 زد نیمھ نصفھ پوزخند یھ و کرد نگاھی روش بھ رو بھ

 .. بودن مدرسھ بیاره اتش دوتاشون ھر... بودن دوست دوتا پیش سال چند -الھھ

 .. مستبد و گیر سخت.. دوتاشون ھر ي بابا

 .. متوسط یكی..بود خوب وضعش یكي

 ... نداشت یكي.. داشت مامان یكي

 ... بودن ھم با بودن کھ جا ھر.. شدن نمي جدا ھم از وقت ھیچ

 ... لرزید مي صداش... بیرون داد نفسشو کردو سکوتی

 ... طرفم برگردوند صورتشو

 ھي ولي... كرد مي حسودي داشت مامان كھ اوني بھ ھمش.. نداشت مامان كھ ه دختر این

 

 

 ... یورد نمي خودش روي بھ وقت چ

 ... ھدي اره.. بود ھدي دوستش اسم قضا از

 بھم رو چی ھمھ کار یھ ھمون کھ... کار یھ اال... کنھ کاری ھر تونست می.. كرد مي اراده اگھ كھ دختري.. داشت مامان كھ دختري
 ریخت

 داره.... امده فرنگ از خوب خواستگار یھ عزیزش ھدي..  فھمید ھدي دوست وقتي

 بودن دوست باھم چقدر رفت یادش.. کھ ناراحت اونقدر.. شد ناراحت خیلي

 ...... نبود شانس خوش اون مثل وقت ھیچ اون چون

 دونست نمی... دیگھ یكي و ھدي خود جز..اي دیگھ كس ھیچ كھ... دونست مي ھدي درباره رو چیزي اون.... پیش وقت چند از

 دنبالش افتاد و نکرد دست دست... پشتي حیاط ره مي قایمكي داره جونش ھدي دید مھناز عروسي شب کھ وقتي

 . شد جاري صورتش از لبخند ھمراه بھ اشكاش

 ... پرید شدت بھ صورتم رنگ....  موند باز دھنم.

 ... دیدم حاتم با شدنتو رو در رو.... دیدم رو شیره ظرف شدنھ شكستھ.. شب اون اره -الھھ

 .. برداشت زمین روي از گرنبندتو حاتم كھ دیدم.. اتون خونھ رفتي و كردي فرار وقتي

 ... دنبالت افتاد و.

 ... دوتاتون دنبال منم
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 ... رو چي ھمھ.. دیدم چیزو ھمھ

 .... نكني ازدواج مسعود با كھ كني متقاعد اقاتو نتونستي دیدم وقتي -الھھ

 ... شانس خوش و باشھ خوشبخت ھمیشھ ھدي باید چرا کھ.. زدم نھیب خودم بھ

 ؟... یادتھ ھمیشگي مزاحم اون -الھھ

 ... ھالو اصغر -الھھ

 ... كشیدم گند بھ خودمو و تو زندگي خودم دستاي با كھ بودم اون از تر ھالو من چقدر -الھھ

 ... امدي نمي مدرسھ بھ دیگھ تو اونروزا

 ...رفتم مي تنھا منم

 کنی ازدواج خوای می بود فھمیده اونم... بود خون دستت از دلش

 ...بود كنارم اونم.. سوزندم من رو اتیشا ھمھ.. اره

 ...كرد كپ حسابی اقات..دادن ھم نشوني چندتا و دیدن رو تو شب اون بگن اقات بھ بیان كھ كرد پیدا نفرو چند وقتي

 ...نداره دوست و مسعود كھ ھدي گفتم مي خودم بھ اولش

 .... كنم مي خواھري حقش تو دارم پس

 ..شناخت نمي و بود ندیده منو وقت ھیچ مسعود

 . .... بود خونتون حیاط تو روز اون.. بودمش دیده کھ باری اخرین و اولین

 ...كنم دور ازت اونو خواستم مي فقط..نبودم دنبالش پس.

 ... كنھ مي ابرو بي منم.. نكنم ازدواج باھاش اگھ كھ شد پیم پا اصغر...محل اون از رفتنت و ابروریزي اون از بعد

 . بودم خونھ تو کھ روز یھ مدت یھ از بعد كھ.. دادم نمي اھمیت حرفش بھ اول

 کنھ می تموم بیمارستان بھ رسوندنش از قبل و کرده سکتھ اقام. کھ. اوردن خبر.

 ... منھ با كھ بود گفتھ اقام بھ بود رفتھ بیشرف

 ..گفت كھ كنم شكایت ازش خواستم.. خودشھ كار فھمیدم وقتي

 ...كنھ مي پول یھ سكھ محل اون تو منو.... نشم زنش كنمو شكایت اگھ

 . اوردم خودم سر بالیي چھ خودم دستاي با.. ھدي بیني مي -الھھ

 ... باشم نخورده كتك دستش از كھ نبود روزي... كرد نشینم مستاجر و اواره.. کرد ھوا دود پدرمو داریی و اموال تمام.

 

 ... كرد باھت كارو این كھ بشھ كسي اون دامنگیر تا.... كشیدی كھ اھي..... تو اه ھمش اینا... دونم ي

 ... اوردم می باال خون داشتم کھ بودتتم زده انقدر.. بودم بستری بیمارستان این تو كھ بود روزي چند االنم

 مواد شھ می عشقش تمام.... نیست حالیش چیزی کھ معتاد و مست ادم
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 ..... زدكھ انقدر قبلم دفعھ..میشم حاملھ كھ باره دومین این.. نکرد رحم خودشم بچھ بھ حتي..... رسیدن دادم بھ ھا ھمسایھ..

 نداد ادامھ دیگھ و افتاد ھق ھق بھ

 .... باشھ كرده كارو این باھم.. خواھرمھ مثل كردم مي فكر كھ.. الھھ.. شد نمي باور

 .... چرخید می سرم دور داشت بیمارستان محوطھ

 ... رفت می رژه جلوم داشت گذشتھ اتفاقات تمام... بستم چشمامو

 ... شد خشک دھنم.. بود الھھ کار ھمھ و ھمھ... اللھ جونو خانوم از شدن دور.... بودم کشیده سختی چقدر

 ...... زمین رو افتاد بود کنارم کھ چایي لیوان..شدم بلند جام از بشینم تونستم نمی

 .. بکشم نفس اروم کردم می سعی... کردم نگاه لیوان بھ

 ...میشن زده بدنم رو دوباره دارن بودم خورده کھ یی کتکا اون تمام کردم می احساس... کنم ھضمش بتونم تا.

 کرد می کر گوشامو داشت..... زدم می جون اقا پای و دست زیر کھ... ھام ضجھ صدای.

 ..گرفت دستش تو.. بودو اویزون کھ راستم دست.

 مي زوزه سگ مثل لگدش و مشت زیر وقتي.. خورم مي كارمو چوب دارم ھنوز كھ ھنوزم... بینمت نمي دیگھ... دونم مي -الھھ
 . كشم

 كردم جداش خودم از خودم دستای با خودم و داشتم كھ دوستي بھترین آه.. توه آه ھمش و حقمھ كھ دونم مي.

 کشم می عذاب دارم سالھ چند... بگو بھم... بخشي مي منو کھ بگو....بگو بھم -الھھ

 .... کردم نگاه چشماش بھ..... شد اشك پر چشمام

 .... شد شل دستاش.. گرفت جوابشو.. کرد چشمام بھ کھ نگاھی با

 ... شد جدا دستم از دستش.. افتادم راه بھ اروم.

 کھ.. بود حرفا اینا از بیشتر خیلی دردش... شد نمی ولی.. نیاد در اشکم کھ کنم منحرف ذھنمو خواستم می اطراف بھ کردن نگاه با.
 کنم تحملش بخوام

 ؟ ؟چطور... نفھمیدم چطور... شب اون کھ بودی تو.. بودي تو پس... الھھ

 ... دادم تکون ماشین اولین برای دستمو.. امدم در کھ بیمارستان در از

×××× 

 ... دیدم حاتم نقاشی گالري جلوي خودمو.. شدم پیاده ماشین از وقتي

 شد وارد جون بی و کردم باز اروم درو

 شد می نزدیک بھم حاتم دوستای از یکی

 .. كبیري خانوم سالم

 .. بود حاتم دنبال... شدم رد کنارش از دادمو تکون سرمو فقط

 . بود اونجا كاركنان از یكي با زدن حرف حال در بودو وایستاده سالن وسط
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 .... بودیم ھم کنار کھ عیدی اولین کادوی.. كردم نگاه خودم تابلویي بھ... ایستادم بھش قدم چند.

 شد اشك پر چشام.. ذاشت می کاراش از یکی عنوان بھ رو تابلو این.. زد می نمایشگاه وقت ھر

 ... دید منو حاتم کنار مرد

 .. من طرف برگشت اون نگاه با حاتم

 ؟... بیمارستان بری نبود قرار مگھ.. كني؟ مي چیكار اینجا ھدی -حاتم

 شدم خیره کتش یقھ بھ... بودم گفتھ بھش صبح کھ بود پوشیده رو کتی ھمون

 ؟.. پریده رنگت چرا -حاتم

 ... امد طرفم بھ

 ھدی -حاتم

 بود ام چونھ لرزش با ھمراه کھ بغض با

 حاتم -

 ام شونھ دور انداخت دستشو و شد نزدیکتر بھم

 ؟ نیست خوب حالت... شد؟ چی ھدی -حاتم

 ...برد دفترش طرف بھ منو...  بودم ریختھ بھم خیلی.. چرخید نمی زیونم

 ..اش شونھ بھ دادم تكیھ سرمو

 جون اقا حتي.. اللھ ندیدن.. جون خانوم از دوري.. بود سخت چقدر برام ھضمش

 ... الھھ..الھھ.... بود الھھ سر زیر ھمش

 .. نشست پاھام جلوي.....ریخت اب لیوان یھ برام و نشوندتم مبل روي

 ؟... ھدي شده چي -حاتم

 

 دارم احتیاج گرمش اغوش بھ فقط فھمید.. بغلش تو گرفت سرمو و.. نشست كنارم و شد بلند.... بود امده در اشكام

 . بودم دنبالش بھ سالھا كھ جوابی.. كردم خالي خودم من و

 ...غریبی واژه چھ.. دوست.... بود كرده خیانت بھم كھ بود دوستي دستاي توي.

 ..بگم حاتم بھ رو چی ھمھ بیامو خواستم می نمایشگاه بھ رسیدن از قبل

 ... اورده اون و من سر رو بال این کی کھ بگم

 بگم چیزی بھش تونستم نمی.. تونستم نمی نھ.. حاال اما

 ..عذابم در ھاش با بودن از من.. كنھ فكر خواستم نمي..

 ... ریختم بھم انقدر موضوع این فھمیدن با حاال كھ
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 ... حاال مثل درست.. اھمیتی بی برام کامال موضوع این..... بدونھ و بفھمھ کھ وقتی.. بگم بھش سالھا از بعد روزی شاید

 ...موضوع این کردن مطرح با نباید.. بود پر دلم فقط

 داشتم دوست حاتممو من نھ... کردم می خراب زندگیشو روزای بھترین از یکی

 ... وقت ھیچ.. کنم فکر ھا گذشتھ بھ نباید دیگھ

×××× 

 .... كشیدم دست ھا گذشتھ از..رسیدم خونھ در جلوي بھ

 .. كردم نگاه كردم مي یاد دروازه عنوان بھ ازش روزي كھ دري بھ لبخند با

 

 

 خونھ این بھ برگشتم كھ افتادم روزي یاد بھ... كردم باز درو

 .. بودم تماس در باھاش تلفني اینكھ یا... زدم مي سر بھش قایمكي سالھا این تمام تو... گذشت مي ماھي ۲ جون خانوم مرگ از

 .... بیاد در خونھ از جون خانوم ذاشت نمي مدتھا تا و كرد جمع خونھ از تلفنو..شد متوجھ جون اقا كھ وقتي اما.

 .... بخوره تكون تونست نمي و شد مي نفس تنگي دچار شدت بھ.. بودم پیشش كھ باري چند

 پشتش انقدر باید

 

 

 ..... بیاد باال نفسش كھ دادم مي خوردش بھ اب زدومو مي ضربھ

 نبود كھ نبود بدھكار گوشش.. دكتر بیاد باھام كھ كردم مي اصرار كھ م ھرچقدر

 . عنقتر بد و بود شده تر پیر حاال كھ مخصوصا... ترسید مي جون اقا از ھنوز سال ھمھ این گذشت از بعد

 .. گفت مي و كرد مي تعریف برام جون اقا بد اخالق از خیلي

 ... گیره مي بھانھ و كنھ مي غر غر مدام ھا بچھ ومثل شده بدتر كھ ھست اي سالھ چند

 . نیست دیگھ جوني خانوم كھ اوردن خبر قتي و....و داد دستش كار بالخره.... جون خانوم نكردناي گوش حرف ھمین

 ... شدم مواجھ جون اقا وحشتناك برخورد با كھ..... رسوندم خونمون تا چطور خودمو نفھمیدم.

 ... كنھ بلند روم دست نكرد جرات... بود كنارم حاتم كھ دفعھ این... قبل سال چندین مثل درست

 ببینم خودم رو دوباره رو نگاھا كھ بود كافي برام..... پروند بھم كھ حرفي تیكھ چند ھمون با ولي

 "... بلرزونھ قبر تو باز مادرش تن میاد خوشش انگار.... امده پاشده رویي چھ با نمیكشھ خجالت.. كن نگاش"

 .. بود ھمونطور ھنوز.. كرد نمي تغییر محلھ این وقت ھیچ

 ...بودن نخورده تكونم جاشونم از ادما این ولي... بود كرده تغییر حاتم.. بودم كرده تغیییر من
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 .... ببینم دیگران نگاھاي زیر تونستم مي ریختنشو بھم وگرنھ... زد نمي حرفي من خاطر بھ...  حاتم بیچاره

 

 .. باشم گر نظاره دور از مراسمو تمام.... قبرستون تو.. شدم مجبور

 حركت از داشت... مادرش روي دیدن از بود شده محروم.... بارم اخرین براي كھ قلبي و... نداشتن ایستاندن توان دیگھ كھ پاھایي
 وایمیستاد

 زمین رو افتادم نشستھ حالت بھ و دادن دست از توانشونو پاھام... قبر توي گذاشتن جونو خانوم وقتي

 .. بود كشیده تھ ھقم ھق صداي.... داشت نگھ منو پشت از حاتم

 رفتن ھمھ و شد خلوت قبر دور كم كم كھ گذشت چقدر دونم نمي... شد مي سرازیر كھ بود اشكم فقط

 

 ... بود خوابیده خاك خروارھا زیر... من جون م خانو حاال

 برگردونھ منو نتونست كرد كھ كاري ھر... حاتم

 ... شدم بلند ازجام و دادم تكیھ زمین بھ دستمو... .. بود شده سردم... شد مي تاریك داشت كم كم ھوا و بود شده غروب نزدیك

 ... شدم نزدیك قبرش بھ شد مي كشیده زمین رو كھ پاھایي با و

 رسیدم قبرش سر باال بھ

 ... كردم نگاه روش شده پر پر گالي و..خاك كپھ بھ ناباروي با

 ... شد جاري دوباره.... بود شده خشك كھ اشكي دریاچھ

 .... نشستم قبرش كنار

 ... دیدم نمي....  رو چیزي ھیچ و كسو ھیچ... كرد مي باز سر داشت ھا عقده

 ..موندم دور ازت ھمھ این... جون خانوم دیدي-

 ... ببینم ماھتو روي نذاشتن اخرم

 ببینمت بار اخرین براي نذاشتن و... كردن جدا ازت چطور تنتو پاره دیدي

 ... برداشتم رو شده پرو پر ھاي گل و خاك از مشتي و خاك كپھ بھ كشیدم دست

 ?... كنم باور چطوري زیر این خوابیدنت -

 ... شدي جدا ازم... دوم بار براي كھ نگو.... دروغھ ھمش كھ بگو و پاشو-

 .. شدي رو و چشم بي تو چقدر دختر وبگو بپیچون گوشمو بازم.. پاشو

 ... امده ت ھدي.... امده دخترت ببین.. دیگھ پاشو

 .... شد رد كنارم از اي سایھ

 ... خوندن فاتحھ بھ كرد شروع و رفت قبر طرف بھ حاتم
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 نشست م رو بھ رو و.. امد طرفم بھ... خوند اشو فاتحھ وقتي

 ... پاشو.. كشتي امروز...خودتتو... دیگھ بسھ -حاتم

 ... بود شده خاكي چادرم تمام..كردم مي نگاه قبر بھ ھنوز

 ... پاشم تونستم نمي

 كرد بلندم بغلمو زیر كرد دست

 ... بمونم بذار-

 ... میارمت صبح فردا.. شده شب.. میارمت باز فردا -حاتم

 .... برد زور بھ منو ماشین دم تا

 ... افتاد راه كھ بود قبر بھ چشمم ھنوز

 خونھ برم مراسم برا خواستم سرخاك از بعد فرداش كھ وقتي

 ...داد جراتي چنان دیگران بھ و كرد باھم كاري چنان جون اقا

 كنن بیرونم كھ افتادن مي دنبالم چوب با دیگھ محلھ تا دو تا.. رفتم نمي بیرون خودم پاي با خودم اگھ كھ

 خاطراتمھ تلخترین آور یاد كھ اي خونھ.... بود من بچگیھاي خونھ این

 زدم رو خونھ در كھ ماه ۲ از بعد....

 ..كرد باز درو اشفتھ ضعي و سر با جون اقا

 ... نیومده بیرون ھم خونھ از جون خانوم ۷ و ۳ از بعد بودم شنیده.... شده تنھا كھ دونستم مي

 بست درو دید منو تا.... زد نمي سر بھش دیگھ ھم اللھ حتي...

 طرف بھ كھ جون اقا قدماي صداي بعدم و... شد باز.. در كھ گردم بر خواستم مي... وایستادم در پشت گریون چشماي ھمون با
 ..... رفت مي حیاط

 ... شدم حیاط وارد و دادم ھلش و در رو گذاشتم دستمو تلخي لبخند با

 .. بودم شده نگرانش..... بود كرده پشت بھش بدتر كھ ھم اللھ.......نداره كسیو ھیچ.. تنھاستو دیگھ كھ بودم فھمیده

 .. زدم مي سر بھش روز ھر كھ بود روز اون از.  سراغش بودم امده ھمین براي

 .... بود شده نشین خونھ خودش و شاگردشو دست بود سپرده رو مغازه

 .... زدم در بھ ضربھ دو.. اتاقش طرف بھ رفتم ریختمو چایي فنجون دو... اشپزخونھ تو بردم خودم با خریدو ھاي بستھ

 ...كرد مي نگاه بیرون بھ.....زدم بھش لبخندي... كردم باز درو و

 كنار كشیدم ھارو پرده و میز رو گذاشتم رو سیني

 ... بندازم برق رو خونھ بیام باید عید براي-

 ..شد خیره بھم و داد حركت چشماشو
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 ... شد تر رنگ پر لبخندم

 ... جلوش گذاشتم فنجونو

 سرشو

 

 

 ... كرد نگاه عكس قاب بھ و گردوند بر

 : خنده با

 ... شده تنگ براتون دلش... میارمش امشب -

 ...كرد نگاه بھم و برگشت

 .. شده تنگ صداتون برا دلم... زدید مي حرف باھام كاش-

 .... شد خارج اتاق از و شد بلند جاش از.

 ... بود نشستھ حیاط تو. دنبالش رفتم برداشتمو فنجونشو

 ... نشستم چوبي تخت رو كنارش

 ... شده تنگ براتون دلش حتما اونم دونم مي.... اللھ سراغ برم خوام مي امروز -

 چروكش و پیر دستاي رو گذاشتم دستمو

 میایم شب.... منتظرمن مطب تو.. دارم مریض چندتا امروز... جون اقا برم دیگھ من -

 ... كردم سرم چادرمو

 ... بود كرده داغونش جوري بد جونم خانوم مرگ..بود شده پیر خیلي. كردم نگاه صورتش بھ

 ... بوسیدم اشو گونھ اروم و كردم خم سرمو

 ... جون اقا خداحافظ -

 رفتم در طرف بھ

 ھدي -جون اقا

 ... طرفش برگشتم ناباوري با

 .. كرد صدام بالخره مدت ھمھ این از بعد

 ... جون اقا بلھ - ھدي

 .. شد اشك پر چشمام

 ...شد خیره بھم

 .. میاریش امشب -جون اقا
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 دادم تكون سرمو

 .... شده ذره یھ براتون دلش كھ گفتم...جون اقا اره -

 .... باشھ تنھا خود مي فھمیدم.. خونھ تو رفت شدو بلند كھ بزنھ حرف بیشتر خواستم مي..بوسیدم اشو گونھ دیگھ بار یھ

 سیخ تنمون تو مو... اللھ جونو خانوم منو.. زد مي وقت ھر كھ فریادایي و داد اون از... نبود خبري جبروتش و جالل اون از دیگھ
 ... شد مي

 بیارم دوم تونست نمي روزم دو.. رسید نمي بھش كسي اگھ كھ مسن مرد یھ بھ بود شده تبدیل ھمھ حاال

 .... زد نمي حرف باھام دیگھ كھ كرد مي گناه احساس شاید

 ... بزنم سر اللھ بھ.... جون اقا پیش امدن از قبل خواستم مي امشب

 دونستم مي جون اقا مصوبشو و امد سرم بال ھمھ این اینكھ با

 چي ھر.... ... بذاریم احترام بھش خواست مي ما از و ذاشت مي احترام بھش ھمیشھ جون خانوم.. بود پدرم.. داشتم دوسش اما...
 بود پدرم بود

 ... خوبیاش و بدیا تمام با

 ... داشت فاصلھ جون اقا با شھر ین چند فاصلھ بھ اما... بود محلھ ھمون تو ھنوز اللھ

 ... زدم خونشونو زنگ

 : بود محمد صداي

 بلھ

 ام ھدي سالم -

 ... كرد باز درو نگفتو چیزي

 بود وایستاده منتظرم در جلوي محمد..... رفتم باال ھا پلھ از

 سالم - محمد

 ... ھست اللھ..سالم

 ... كرد باز بیشتر درو

 ... بود نشستھ مبل رو پذیرایي تو

 اتاق تو رفت پاشدو دید منو تا

 .. كردم نگاه محمد بھ

 ... میشھ تر گند داره روز ھر اخالقش -محمد

 رفت اشپزخونھ طرف بھ و

 كرد مي جمع زمینو رو افتاده لباساي داشت.. كردم باز اروم در

 ؟.. امدي چي براي - اللھ
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 نگفتم..گفتم بھت پیشم دفعھ

 ... ببینمش ندارم دوست

 كرد مي باھامون كارارو این كھ روزي... افتاده ما یاد شده تنھا كھ حاال

 نشھ تنھا اینطور كھ.. بود مي حاالشم فكر بھ باید....

 نزن حرفو این -

 كرد باز كمدو در شدو رد كنارم از

 ... خاك زیر كرد اون جونمو خانوم - اللھ

 اللھ-

 اینھ غیر مگھ - اللھ

 است زنده ھنوز اون چرا پس.. بود اون از كوچكتر... نداشت سالي و سن كھ جون خانوم

 اون گي مي چرا-

 .. ندارم دیگھ جون اقا یا..پدر اسم بھ كسي من - اللھ

 اللھ داره گناه-

 كرد مرتب روشو و رفت تخت طرف بھ

 داشتي تو گناه..داشتم من گناه - اللھ

 بیرون انداختت خونھ از چطور نیست یادت

 بیاي جون خانوم مراسم تو نذاشت حتي

 گذشتھ ھا گذشتھ-

 نگذشتھ چیزي من براي - اللھ

 .. من ولي... كني فراموش راحت بتوني تو شاید

 ... كرد نگاھي بودم بستھ من كھ اتاق در بھ

 نكرده كھ چیكارا باھام خودش رفتھ یادش.. میشھ تر گنده روز ھر اخالقش... میگھ بھت كھ اقا ھمین - اللھ

 كرد مي مرتب تا رو لباسا داشت مثال.. نشستم صندلي رو سرش پشت

 .. كردي قاطي تمیزا با رو كثیفا كني مي چیكار -

 خودم و نشستم كنارش و شدم بلند

 .. شدم كردنشون مرتب مشغول

 .... نبودي دل سنگ انقدر كھ تو اللھ -

 . نیورد سرم كھ باالھا چھ دوني مي... دختر تا دو اوردن از بعد - اللھ
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 ....چي؟ كھ.. دوره بود افتاده راه مادرش.

 زا پسر زن.. بگیرم زن پسرم برا خوام مي

 .... كردم تحمل متلك چقدر...دوني مي

 ... كني مي زندگیتو داري االن كھ تو-

 ... بیاره ھوو سرم خواست مي.. ریختم پاش بھ جونیمو كھ عمري بعد... زندگي گي مي این بھ تو - اللھ

 .. ... كرد گیر زمین مادرشو كھ شنید صدامو خدا ھا لحظھ اخرین تو شاید - اللھ

 .. اورد مي ھوو م سر....  باره صد.. شدش فالن فالن مادر اون گرنھ و.

 ... خوبھ شوھرت.. شدي دكتر خانوم خودت برا... نكن نگاه خودتو تو - اللھ

 اورد؟ سرت رو بال این كي كھ گي نمي ھمھ بھ چرا

 ؟ ھان... كني؟ مي تحمل مردمو نگاھاي داري....ھنوزه كھ ھنوزم چرا

 بزرگمي خواھر مثال تو.. داره ربطي چھ -

 

 .. ھمین خون و گوشت از.. خواھرمي چون.. گفتم بھت اگھ من

 .. مردم نھ كنن باورم ام خانواده كھ مھمھ برام

 ... بگي بھشون واقعیتم اگھ كھ

 كنن مي علم جاش رو دیگھ چیز یھ بازم

 كردم نگاھي زندگیش خونھ و صورتش و سر بھ

 ..برس خودت بھ یكم.....  كردي درست خودت براي تو كھ وضعي چھ این روخدا تو نگاه -

 ... وقت ھیچ... بخشمش نمي دارم عمر تا بگو بھش - اللھ

 ... گرفتنش تصمیم این با....  ببینم رو زندگي خوش روي نذاشت

 نیا اینجا انقدر ھم تو

 

 ندارم اتو حوصلھ... برو...

 ..كشید سرش رو رو مالفھ و....خواب تخت رو رفت شدو بلند.

 .. بیرون دادم نفسمو و دادمو تكون سرمو

 ... شدم خارج اتاق از

 بود نشستھ تلویزیون جلوي محمد

 است فایده بي باھاش زدن حرف -محمد
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 افتاده گوشھ یھ چیزي ھر.... بنداز نگاه یھ زندگیم خونھ بھ

 ..شدم كردن جمع مشغول و برداشتم بود افتاده طرف یھ كدوم ھر كھ لباسا از تیكھ چند شدمو خم

 شد بلند محمد

 ... كن ولش...؟ كني مي چیكار -محمد

 ... نیست كھ غریبھ ي خونھ... خواھرمھ خونھ -

 ... شد كردن جمع مشغول باھم اونم و نگفت چیزي

 ... اشپزخونھ تو بردم رو ظرفا

 ... كشید مي اب اون و شستم مي من... امد و برداشت رو دیگھ ظرف تیكھ چند محمد.... كردم دستم دستكش

 چطوره؟ حاتم -محمد

 ... خوبھ -

 ... امد خوشم ازش.. دیدمش كھ باري چند این... خوبیھ پسره -محمد

 .. كردم چیكار من انگار..كنم چیكار اللھ دست از دونم نمي -محمد

 ... بودم گرفتھ زن االن تا كھ برم حرفش بار زیر خواستم مي اگھ من.. زد حرفي یھ مادرم موقعھ اون كن باور

 . ندارن تمیز لباس یھ ھا بچھ.. درك بھ من.. كن نگاه خدا رو تو

 نیستم بلد چیزي كھ خودمم.. كنن كمكم خونھ كاراي تو بخوام ازشون كھ سالشونھ چند مگھ.

 ... انداخت راه اي شنگھ الم چھ دوني نمي... برسھ خونھ كاراي بھ مدت یھ بیارم نفرو یھ خواستم

 ...شدم خستھ... مغازه پام یھ.. است خونھ پام یھ

 ؟... خوردید شام-

 ... ھنوز نھ -محمد

 ..اوردم در رو قابلمھ و... كردم باز رو باالیي كابینت در و اوردم در دستكشو

 بیارن بیرون از چیز یھ....  زنم مي زنگ االن -محمد

 ... كنم مي درست چیزي یھ االن.. خرج تو ندازي مي خودتو چرا نھ-

 ؟ كجان دخترا -

 میان دیگھ ساعت نیم تا......... دارن حق.. شدن كالفھ دیگھ اونام... خواھرمن خونھ -محمد

 ... بدم سامون سرو اشپزخونھ بھ كمي كردم سعي

 كردم تمیز... بودو شده كثیف دیگھ چیزاي و نونو خرده از كھ میز روي دستمال با و پذیرایي تو امدم

 ... كني كارارو این بیاي كھ نگفتم بھت... توروخدا كن ول.... كني؟ مي چیكار -محمد

 .... داره اشكالي چھ -
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 ..كردم نگاھي اش چھره بھ

 .... بده اھمیت بھش بیشتر... برس بیشتر اللھ بھ -

 نشست روم بھ رو و نگفت چیزي

 زدم زنگ حاتم بھ برداشتمو تلفنو گوشي شد تموم كارام اینكھ از بعد

 كجایي؟.. سالم -

... 

 افتادي راه اه -

... 

 ... پایین میام زودي بزن بوق یھ رسیدي پس..-

 خداحافظ فعال

*** 

 كردم كم زیرشو و زدم سر غذا بھ

 بود رفتھ تو بھ اخالقش یكم كاش -محمد

 .... داره توجھ بھ نیاز فقط... خوبھ اخالقش اللھ -

 ؟... كنم چیكار گي مي -محمد

 ... بذارید وقت ھم براي بیشتر دوتایي..بگردونش..... بیرون ببرش.. بگیر ھدیھ براش -

... 

 .. اینجا امد مي گفتي مي حاتم بھ -محمد

 ... دیگھ شب یھ انشاہلل.. جون اقا پیش بریم باید امشب نھ -

 ..امد در خونھ زنگ صداي

 برم دیگھ من... حاتمھ كنم فكر -

 ... نكنھ درد دستت -محمد

 زدم لبخندي بھش

 ... داره محبت بھ نیاز فقط.... نداره خاصي قلق زیاد.  شناسم مي اخالقشو.. برس بھش... نره یادت-

 ... ممنون بازم -محمد

 .. پایین بیاد خواست

 خداحافظ..پیشش برو.. پایین نیا دیگھ تو -

 ... برسون سالم حاتم بھ -محمد
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 باشھ -

 خداحافظ -محمد

 

 

 واقعا رضا داشت حق بچھ بیارم در شیدا دل از رو سیلی اون تا کشید طول خیلی بود انداختھ خاطراتم یاد منو دوباره رضا صورت
 میشد خوب و بود شیدا پدر اون................کنم فکر رضا با دوباره ازدواج بھ ندادم اجازه خودم بھ...............بود شده وحشتناک

 حتی دیگھ من و گذشت ھفتھ چند............بود داده دست از اون بھ نسبت عالقمو از خیلی من اما کنیم زندگی ھم با دوباره اگھ کھ
 شده دوست ھم نفر چند با بودم اول ترم و میرفتم ھم دانشگاه دیگھ حاال من..................بزنم حرف تلفنی رضا با نشدم حاضر

 یھ الخره با تا بود کردن جمع پول مشغول سخت و بود گرفتھ رو فوقش ھم میالد.........میکردم دعوتشون خونھ بھ گاھی کھ بودم
 خواستگاری میرم برات داداشی خب گفتم بھش.......زد حرف من با داشت عالقھ بھش بود ھا مدت کھ دختری درباره و اومد بار

 نمیده بتھ بی مادر و پدر بی ادم بھ دختر گفتھ زدم حرف باباباش بودم دوست باھاش ماه ۱ گفت و شد جمع چشماش تو اشک

 

 .....................عصر مگھ حرفیھ چھ این چی یعنی-

 

 یھ زیر باھاش ھمچنان من نیستیم تنی کھ کنم قبول بودم نتونستھ اصال یعنی داشتم دوستش داداشم مثلھ جدی جدی براش شد اب دلم
 نبود اش خمیره تو چیزھا جور این یعنی نبود استفاده سو فکر ھرگز ھم اون.................. و میبوسیدموش میموندم تنھا سقف

 چادری اما بود زیبا نشد باورم دیدم کھ را دختره عکس

 

 میخوای؟ چادری زن تو-

 

 نھ-

 

 چادریھ کھ این خب-

 

 تره راحت خیالم بھتر خب-

 

 میکنم راضیشون بزنم حرف باھاشون من میخوای-

 

 بگم بھت باید کھ افتاده مھم اتفاق یھ مھناز کرد احترامی بی بھم خیلی باباش اومدم بیرون فکرش از دیگھ من-

 

 امادم من بگو خب-
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 ببینتت میخواد برگشتھ مالزی از تزه کردم روپیدا راستشارمین-

 

 اشک کھ حالی در بود شده پاک ام زندگی و ذھن از اسمش کھ بود وقت خیلی داد دست من بھ غریبی حال دوباره اسمش شنیدن با
 .....گفتم بود شده جاری چشمانم از

 

 بذار قرار باھاش عصر فردا برای-

 

 نیست اصراری ھیچ-

 

 بدھکارم بھش خواھی عذر یھ میدونم-

 

 بگی تو چی ھر بخوای تو جور ھر-

 

 و پرید جا از خورده سوزن سگ عین اومد در صدا بھ زنگ وقتیصدای باالخره خشکتا خشک بودم یبس ھای ادم این عین صبح از
 خیلی نبود سابق ادم اون اصال تیپی چھ اوه...تو اومد شیرینی و گل با باشم تنھا میخوام کھ گفتم و باالفرستادم میالد با رو شیدا

 ........بود شده تیپ خوش

 

 بفرمائید سالم-

 

 بفرمائید متشکرم سالم-

 

 دادم ادامھ دوباره

 

 بیارم چای میرم من بشینی جا یھ شما تا-

 

 نشستم کرد تشکر ازم کوبندش نگاه با کردم تعارف و بردم طرفش بھ رو چای سینی

 

 بزرگھ چقدر خدا کھ وای................جا این بھ جا اون از باشھ مبارک قشنگیھ خونھ-
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 ...............ما کھ گفتھ بھت میالد پس-

 

 .................گفت بھم رضا نھ میالد نھ-

 

 رضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 

 جا اون سفرم از قبل سال ۳ میکنم کار اینا رضا شرککت تو وقتھ خیلی من کھ نمیدونستی مگھ کردی؟؟؟؟؟؟ تعجب اره خب-
 .............بودم

 

 دوم و پنجاه فصل

 

 گفتم اروم لحن یھ با اما بودم کرده تعجب

 

 کردم؟ ازدواج رضا با من میدونستی و جدا؟-

 

 حرفا این نھ اینجام ای دیگھ چیز برا االن و..............اره-

 

 میشنوم؟-

 

 سالھ ۱۹ ارمین من نھ و سالھ ۱۶ مھناز اون تو نھ نیستیم بچھ کدوم ھیچ چون میپرسم رک سوالمو و میزنم رک حرفمو-

 

 ..........نگفتم دروغ میدونستی کھ صورتی در بیرون انداختی حیووون مثھ منو کھ شب اون.........میگذره زود چھ میبینی اره-

 

 بعد میدونی کشیدم چی من میدونی نزدم حرف کام تا الم و خوردم دل خون و ریختم پات بھ عشق کھ دوسالی اون میگذره زود اره-
 اومد؟ سرم بالیی چھ رفتنت از

 

 خونت از عشق خاطر بھ منو کنم باور.............. با تو مھری بی با من کردیم اشتباه.......... دو ھر ما کھ اینجاست مشکل-
 بیرون؟ انداختی
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 ..............گیره دیگھ جای دلت میدونستم چون کن باور-

 

 ...........اومده سرم بھ چی بدونی نخواستی وقت ھیچچ-

 

 از وقت ھیچ چی تو کردم اشتباھی چھ فھمیدم موقع ھمون نکردم پیدات اما گشتم دنبالت خیلی شکوند سرمو و زد کتکم میالد وقتی-
 نشدی؟ پشیمون کردی مھری بی من بھ کھ این

 

 بھم ھات نفرین سایھ میکردم احساس رضا با زندگیم تو باشی بخشیده منو بودم وار امید اما نبودم بلد ای دیگھ کار چون........نھ-
 ...........نزدیکھ خیلی

 

 داری؟ ازدواج قصد تو............بگذیریم نکردم نفرینت وقت ھیچ من ولی-

 

 ......نھ کھ چرا باشھ خوبی موقعیت اگھ-

 

 اره؟ میشم حساب بد خاطرات و بد ھای موقعیت جزو من-

 

 .............دقیقا-

 

 وضع میکنم پدری دخترت برا من باشیم ھم برای خوبی زوج میتونیم تو منو..............اینو بفھم مھناز داشتم و دارم دوستت من-
 نزن جفتمون بخت بھ لگد خدا تورو...............خوبھ شکر رو خدا ھم مالیم

 

 میخوام وقت کرنم فکر باید-

 

 چقدر؟-

 

 ھفتھ سھ-

 

 قبولھ-
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 شد خارج حافظی خدا با و گذاشت میز رو تلفنشو شماره و خونھ ادرس سپس

 

 حرف و کنم ازدواج باھاش کھ کردم قصد بود خوبی پسر گرفتم تصمیمو اول ھفتھ یھ ھمون تو.بود شده درگیر سخت فکرم

 

 

 دیدم کوچھ سر اما افتادم راه خونش سمت بھ قبلی تماس بدون ظھر از بعد ۶ جمعھ روز این بنابر بزنم بھش رو نھایی ای

 

 خورد جا....رفتم جلو میکنیھ راھنمایی ساختمون داخل بھ رو اون کرده قالب دختری کمر دور دستشو کھ حالی در

 

 تا کھ ادمی اون بدبخت سر بر خاک میکشمت بزنی زنگ من بھ دیگھ بار یک..............حاال ولی بگم بھت رو بلھ بودم اومده من-
 ادم اون برسر خاک میبازه خودشو میبینھ ل.پ

 

 ندادم اھمیتی صداش بھ و شدم دور و

 

 ھمیشھ برای شد پاک زنگیم از ھمیشھ برای و.....................کرد ردش میالد و زد زنگ بار چند

 

 کھ گفتم مادرش بھ و گرفتم تماس خونشون با بود کارخونھ اون کھ وقتی و رفتم کش دفترش تو از رو میالد دوست شماره روز یھ
 میدونستم چون رفتم اونا ی خونھ بھ بگم میالد بھ کھ این بدون مم و کرد قبول چارم بی اون کنم مالقات خانواده پدر با میخوام

 بی کمال با منو داشت و کرد برخورد بد خیلی اوالش پدر رفتم پیششون و کردم سخت و سفت رو حجابم گیر سخت و بازاریھ طرف
 احساس نی.بار شد چشماش یھو کنم تعریف براشون زندگیمو داستان تا گرفتم وقت ازش دقیقھ چند من اما میکرد بیرون احترامی

 بود این اخرش حرف بود کرده خودشو کار دخترانھ

 

 کنم مالقات میالدو اقا ھفتھ این اخر پنجشنبھ نمیاد بدم-

 

 برم ھا پلھ ز ا میخواستم...... بدم میالد بھ رو خبر این چجوری کھ این فکر تو شاد شاد شاد خونھ برگشتم شاد دل و خندون لب با
 دیدم راھرو تو میالدو کھ باال

 

 بزنم حرف باھات میخواستم سالم ا-

 

 طور ھمین ھم من-
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 بریزم برات چایی یھ پایین بیا پس جالب چچھ-

 

 نشست روبروم

 

 تو یا بگم من اول داداشی خب-

 

 تو اول-

 

 گفتم و فشردم محکم و گرفتم دستم تو دستاشو

 

 ........................ممژدگونی مژدگونی-

 

 دیگھ بگو-

 

 ببینتت میخواد زدم حرف ایندتون ھمسر بابای با-

 

 نشست دلش تو مبھم حس یھ شادی جای بھ و پرید چشماش از برق

 

 نشدی؟ خوشحال چیھ-

 

 ازت بودم اومده من............بودم اومده منمن مھناز-

 

 میالد چی من از-

 

 ببینھ منو میخواد کی ھیچی........... ھیچی-

 

 دیگھ ھفتھ پنجشنبھ-
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 کنھ قبول میکنی فکر-

 

 بخواد خدا چی ھر نمیدونم-

 

 

 باال رفت و بوسید پیشونیمو میالدد

 

 کرده رخنھ وجودش در تری کھنھ و تر قوی عشق ظاھرا اما بگھ بھم میخواست چی و بود چی دلش تھ فھمنیدم و میدونستم
 دنیا زندگی بھترین میتونست اون با زندگی کھ ھرچند بپذذیرم شوھر یھ عنوان بھ اونو نمیتونستم ھرگز من حال ھر بھ...........بود

 داشتم دوست برادر عنوان بھ اونو من و بود من برادر میالد اما داشتیم ھم از شناختو بھترین ما چون باشھ

 

 سوم و پنجاه

 

 و بودم مونده من باش نامزد سالی یھ شد قرار و دراومدن ھم عقد بھ زود خیلی اونا و زد دختره بای بابا حرفاشو و رفت میالد
 یک....................میدادم بلھ جواب میالد بھ میشد کاش میکردم فکر اصال باشم داشتھ شریک یھ ھم من نمیومد بدم تنھاییھام

 فکر بھ حاال و بود گرفتھ طالق و بود کرده ازدواج بار یک کھ شدم اشنا ای سالھ ۳۳ بامرد ناگھانی صورت بھ میال عقد از بعد ھفتھ
 رو صورتش کھ چپ اابروی روی کوچکی شکستگی با جوان و رو زیبار و قد بلند کامران نام بھ مردی بود جدید زندگی یھ تشکیل
 راضی و کرد قانعش دادم ارائھ کھ مدارکی اما نمیکرد باور کس ھیچ مثل ھم او گفتم برایش زندگیم از بود کرده زیبا برابر چندین
 بچھ امدن بوجود با کھ میدادم احتمال من البتھ بداند خود فرزند مانند را وی کھ کرد قبول و پذیرفت گفتم برایش شیدا از...شد

 بود خوب اوایل بردم خود نزد را شیدا بار چند داشتیم رابطھ ھم با کھ ماھی یک این در بنابراین ببرد یاد از کلی بھ را شیدا خودش
 وقتی میکند بیان کھ نیست چیزی ان فھمیدم بار یک اما کند جا او دل در زور بھ را خود میکرد سعی و میخرید کادو شیدا برای مدام

 شیدا سر کامران برگشت کامران کت روی نوشابو و خورد نوشابھ بھ شیدا دست میخوردیم پیتزا و بودیم رفتھ بیرون شما برای
 رو میکردم پاک را ھایش اشک کھ حالی در و گرفتم را شیدا دست وقفھ بی من شد جلب او بھ مردم ھمھ توجھ کھ کشید دادی چنان

 از باالخره تا زدم حرف ھا طلبکار مدل او با بار ھر اما زد زنگ بار چند رفتم و نکن تظاھر زندگیت تو وقت ھیچ...گفتم کامران بھ
 زندگی ی ھمھ بود شیدا ام خوشی دل تنھا میماندم تنھا من و میرفت میالد میکردم تنھایی احساس پیش از بیش شد خارج ام زندگی

 گریھ خیلی فراغش در رفت خدا رحمت بھ و کرد فوت رضا مادر میالد عروسی بھ مانده ماه ۵....بود شده سرشار او عشق از ام
 زجھ بین فرقی تشییع مراسم در میدانست تر عزیز خود رضای از مرا او گاھی و داشتم دوست خود مادر چون را او کھ چرا کردم
 دیگر طرف در و من ھای اشک طرف یک شد خالی مزار سر مرحومم ان دختر من کھ میپنداشتن چنان ھمھ نبود رضا و من ھای

 گفت ارامی لحن با و کرد دراز من سوی بھ دست و برخاست و داد قورت را بغضش رضا بود رضا ھای گریھ

 

 ..............خیلی شدم تنھا من...........رفت ھم مادر خانم پاشو شو بلند-

 

 امدم خود بھ اما شد چھ نفھمیدم دیگر نگریستم رضا ملتمس و خیس چشمان بھ و کردم باال سر شدم بلند و و گذاشتھ زمین بھ دست
 انداختن برای گرم اغوش  ھمان انگار.........نمیگوییم ھیچ اما میکنیم گریھ سخت و میفشاریم اغوش در را یکدیگر دو ھر دیدم و

 نگاه چشمانش در دوباره و بازکردم ھایم شانھ دور از را اش شده حلقھ دستان بود کافی من دل در رضا مھر دوباره
 ...............کردم
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 ......گفت و شکست را غمگینش سکوت  بعد ای لحظھ میزد حرف باچشمانش

 

 کرد ارومم دوباره گرمت تن مھناز مرسی-

 

 گفتم و زدم سردی لبخند

 

 میدی اجازه کنم کمک مراسم برای و بیام نمیاد بدم-

 

 دست مام ی اجازه بکنم کاری ھر دیدنت بیشتر لحظھ ھر برای حاضرم اما میفتی زحمت بھ میدونم کھ چند ھر میکنم خواھش-
 بانو شماست

 

 رفتیم شان خانھ سمت بھ ھم با و نشستم ماشینش در و زدم لبخند

 

 گفت و چسبید محکم پشت از را بازویم میرفتم بیرون خانھ در از نفر اخرین کھ وقتی درست و شد تمام چھلم مراسم

 

 کن حاللم بدیھام ھمھ خاطر بھ و مھناز ممنون خوبیھات ھمھ خاطر بھ-

 

 عشق بھ مدت تمام ماشین در شدم خارج خانھ از ارامی بھ نگفتم ھیچ اما کردم نگاھش و برگشتم بست حلقھ چشمانم در اشک
 درست انتخاب و رضا و شیدا و ھا خاطره و میکردم فکر امده وجود بھ دوباره

 

 نگران کشید کھ سوم بار بھ زد زنگ دوباره کردم پرت سمتی بھ را گوشی شماره بھ توجھ بدون زد زنگ ھمراھم رسیدم کھ خانھ بھ
 برداشتم را گوشی شدم

 

 خانوم مھناز الو الو-

 

 شما بفرمایید بلھ-

 

 دارید نسبتی سپھری رضا اقای با شما میگیرم تماس رسالت بیمارستان از-
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 شده؟ چیزی ھستن ھمسرم بلھ-

 

 جا؟ این بیاید میتونید رفتند کما بھ تصادف علت بھ ایشون متاسفانھ-

 

 رساندم بیمارستان بھ را خود ریزان اشک و سپردم میالد بھ را شیدا د افتا دستم از گوشی

 

 فکر امدم خود بھ ھایش پلک شدن باز با تا دوختم چشم صورتش بھ و کردم دعا و ریختم اشک شب ھر و روز ھر تمام ماه یک
 ....................اما است پرکشیده ھمیشھ برای میکردم

 

 گفت زیر صدای با شد منتقل بخش بھ

 

 میبینم سرم باالی کھ ھستی نفری اولین کھ خوشحالم-

 

 فشرد را دستم............. کردم گریھ

 

 ھمیشھ برای رفتی کردم فکر رضا-

 

 کر تعقیبت و شدم ماشین سوار زدی بیرون کھ خونھ از-

 

 

 شد جوری این کھ بگم بھت چیزی یھ تا دم

 

 رضا ؟چی چی-

 

 شیدا برای خوبی پدر و........باشم برات خوبی ھمسر میخوام................دارم دوستت مھناز دارم دوستت اینکھ-

 

 میدم قول رضا میمونم پیشت ھمنیشھ برای-
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 خب خب

 

 باشھ اومده خوشتون کھ امیدوارم ھاش شادی و ھا غصھ ی ھمھ با شد تموم اینم

 

 تایپیست

aram. 

 
 


