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 ینوشته زهراسپاه|2 جلدی اگه نباشرمیمیرمان م
 

telegram.me/caffetakroman 
 وفقط وفقط به رفتن وخالص شدن از دمیفهمی نمیچیدراون لحظه ه.. داشتمشی درپي اندهی دونستم چه آینم
 ..کردمی خانوادم فکرمنی همه سرکوفت وسرباربودن دربنیا

رفتم ...چمدون ولباسامو برداشتم وسوارآژانس شدم... کارم فکرکنمنی به سرانجام انکهی وبدون اای به دردلوزدم
 نی اولي براخواستمیم..دزدمی رو دنالیباچشم اطراف ترم..تارفتم.. گرفته بودطیکوروش ازقبل بل..نالیترم

 که بهم داده ی عکسااون بدمی نگاه کردم کوروش رو ندیهرچ...نمی ببکیبارکوروش رو ازنزد
 :بالفاصله جواب داد..شمارشوگرفتم..بود
 ؟؟یی کجازدلمی عزالو

 :مشخصاتمو دادم وگفتم..شناختیاون منو بانقاب نم..شهی نقاب زده بودم طبق معمول هممن
 ..نمتیبی من نميتوکجا

 .. سواربشمامیمن آخرازهمه م.. توبرو سواراتوبوس شوزمیعز:کوروش
 .. قطع کردموی گفتم وگوشیچشم

 طرف هیاز..کردمیداشتم به کوروش فکرم.. نشستمی صندلي روباجوونی زن تقرهیکنار... شدمسواراتوبوس
 .. تموم بدنم شده بوددیهمه وهمه باعث لرزش شد..یدودل,استرس واضطراب,ترس

 .. االنه که سکته کنمکردمی وقتا احساس می نگران بودم وگاههمش
 .. چقدر سخته دودل بودن ودواحساس متفاوت داشتنواقعا

 می زنگ گوشي باصدایوقت.. بودم ومتوجه گذرزمان نشدم که چه موقع اتوبوس حرکت کرده بوداونقدرتوخودم
 بهم یدوباره دلشوره وترس ونگران..شهیاتوبوس راه افتاده وداره ازشهرمون خارج م..دمیبه خودم اومدم فهم

 :گفتی دوباره زنگ و زن کناردستم که ميباصدا..هجوم آوردن
 ..خورهی داره زنگ متونیون کجاست گوش حواستخانم

 ... زدم وجواب تلفنودادمي لبخندیبه سخت.. خودم اومدمبه
 ..دیچی کوروش پشت تلفن پيصدا
 ؟؟یکنیرمی کجاسيدی نمی چرا جواب گوشزمی عزنینگ..الووو
که ..بردمیاونقدرتوفکر وترس ودلهره به سرم..دمی ندکی افتادکه من هنوز اونو ازنزدادمی به خودم اومدم وتازه

 .. گفتميزی تعجب آميباصدا..شدمی نمیچیمتوجه ه
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 ..شتی پامی من بیکجا نشست..دمتی ندکی من هنو از نزدییتوکجا.. حواسم نبوددیببخش..کوروش
 : بزنم وبالفاصله گفتی اجازه ندادحرفگهی دکوروش

 ..گمی می کن عشقم چگوش
 ..ی بگيخوای میچ

 ..میفتیربیممکنه گ..می فکرکنه من وتو باهم هستینزار کس..اری درني بازعی ضازمیعز:کوروش
 ...ی بشی وعصبانی قول بده قهرنکنگمی که االن بهت میقتی حقهیفقط .. نگویچیه

 : زده گفتمتعجب
 ...یقتی حقچه

 ی سمت راست با ت عقبترپشت سرتیدوصندل..ینیبی شک نکنه برگردمنو می که کسي آروم جورنینگ:کوروش
 .. منماهیشرت وشلوارس

 .. سرمو برگردونم وعقبو نگاه کردماطی کردم بااحتی تکون دادم وسعيسر
 دم؟؟یدی می من چي خدايوا

 .. بزارهخوادسرکارمی کوروش کو؟؟نکنه گولم زده ومپس
 اهی پسره سهی بایبه جاش تقر.. کوروش اونجانبودیول.. که کوروش گفته بود اونجا نشستم افتادیی به جاچشمم

 ..دمی روديسوخته وموفرفر
  چشام چهارتاشده بودازتعجب
 کردمی داشتم به اون پسره نگاه ميهمونجور..سی کوروش ننکهیا.. کوروش کجاسنیپس ا: گفتمباخودم

 که اون پسره بهم رفت به ی دفعه باچشمکهی که کردیرمی کوروش سشیتموم فکرم پ...وچشام گردشده بودن
 که کوروش  آخهیول.. بوددهی پوشاهی شرت وشلوارسی پسره هم تنیخوب که دقت کردم ا..خودم اومدم

 ..حتما اشتباه گرفتمش... نبودی شکلنی که بهم داده بودایتوعکس
شماره کوروش رو گرفتم بعد چندبوق .. برداشتممویگوش.. به اون پسره رفتم وروموازش برگردوندمي غره اچشم

 ..تماس برقرار شد
 ؟؟يدی منودزمی عزسالم

 : گفتمباتعجب
  کوروش؟؟ی سرکارم گذاشت؟؟نکنهییپس توکجا..ي نشستم نگاه کردم تونبودی من که اونجارو که گفتنه

 ..دیخندی می داشت به چنیا.. عجب..حرصم دراومده بود.. خندش بلندشديصدا
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  خنده دار بود؟؟حرفم
 : دفعه ساکت شدوگفتهی کردتانخندهی که انگار داشت خودشو کنترل مکوروش

 .. چشات گردشده بودني بهت چشمک زدم توهم توجه نکردمی همونه؟؟منی سرکارچیزنی عشقم حرفا مآخه
 ..زارهیباخودم گفتم حتما داره سربه سرم م..شدیباورم نم..گفتی می من کوروش داشت چيخدا

 ؟؟یی بسه راستشوبگو کجایشوخ.. خب مسخرهیلیخ
 ینی ببموی که اگه عکس واقعدمیترسی منی ازاشهی من همدیببخش..گمی ميم جددار..زمی عزهی چیشوخ:کوروش
 .. عکسمو بدمکردمی جرات نمچوقتی هنیبخاطرهم..يمنونخوا

 طرف هی تمیمن عصبان..لحظه به لحظه باهرکلمه حرفش..شدنی کوروش دائم داشتن توسرم تکرارميحرفا
 ..دنیدست وپاهام شروع کنند لرز..همشون باعث شدن.. طرفهی میوترس ونگران

 خودت بهم ایخدا.. نداشتمی راهچیه.. برگردمکارکنم؟؟چطوری حاالکه کار ازکارگذشته بود چدونستمی نمواقعا
 ..رحم کن

 ...ستمی رو بلدنیی که جامن
 : کوروش به خودم اومدميباصدا

 .. انگاري شدمونی؟؟پشيچراساکت شد.. شرمندتمزمیعز
 قطع کردم وبعدش بالفاصله خاموشش ویگوش.. بود که بخوام باهاش جروبحث کنميزی بدتر از اون چحالم
 ....کردم
توافکارم غرق ..دیدی رو مرونی که چشمم بی اتوبوس چسبوندم ودرحالشهیسرمو به ش.. بدجورمشغول بودذهنم
 ..شدم

 شاگرد اتوبوس به ي چقدرگذشته بود که باصدادونستمینم... بودم ومتوجه گذرزمان نشده بودماونقدرتوخودم
 ....خودم اومدم

 ..میشی مکی به رستوران نزدمیدار.. نخوابهیلطفا کس...  محترممسافران
 .. کردمتعجب

 
  ساعت چنده؟؟دونستمی نمی شده بود ولشب
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بوس پامو  ازاتونکهیهم...می شدادهی رستوران بزرگ نگه داشت وهمه مسافرا پهی اتوبوس کنارقهیبعدچنددق
 یهنوزم ازدستش عصبان..کوروش بود..برگشتم طرفش... رو دستم احساس کردمیدست..رونیگذاشتم ب

 ...م وجلوتر حرکت کرددمی دستمو پس کشضیباغ... ازش متنفرمکردمی احساس منکهیوهم ا..بودم
 ... توجه به راهم ادامه دادمی بی ولکردمی قدماشو احساس ميصدا
 : دم گوشم گفتیکوروش به آروم..میدی در رستوران رسکینزد
حاال هم زشته .. مجبور بودم توببخشی گفتم ولی دروغ بزرگدونمیم..ادی نشده ازمن بدت میچی هنوز هزدلمیعز

 ..میزنی آروم باش بعدا باهم حرف مکنمی خواهش منجاشلوغهیا
 ...همه جا شلوغ بود وپر مسافر..گفتی به اطرافم انداختم داشت راست مینگاه

 ... وسرمو تکون دادمدمی کشیقی عمسنف
 : گفتمضی وباغدمی دستمو پس کشيزود..رهی دستمو بگدوخواستی به روم پاشي لبخندکوروش
 ..یستیتوهنوز محرم من ن... لطفا به من دست نزنکوروش

 .. که بخورمتخوامینم.. دست گرفتنهی چه اشکال داره زمیعز
 .. پرروششیا..ي بخوردی حتما بای هرچحاال

 : وگفتدی حرفم خندنی بااکوروش
 ..ای حداقل دنبالم بيدیحاال که دستتو نم..طونی شيا

 :بهش گفتم..چلومرغ سفارش داد.. داخل رستورانمیرفت..جوابشوندادم
 ..خورمی من نمری خودت بگيبرا

 ..یهنوز ناراحت..زمی چرا عزإ
 ..سیحالم خوش ن.. ندارملیم

 ..بخور تواتوبوس میبری مال تورو مزمی عزباش
 ...می منو برداشت وهمه سواراتوبوس شديکوروش پرس غذا.. مسافرا شام خوردننکهیبعدازا.. تکون دادميسر
 راحت به اتفاقات خواستمیم..دمی کشی راحتینفس..یمن موندم تنها روصندل... شدادهی پقهیدق20 کناردستم بعدزن
 ... دارم فکرکنمشی که درپیروزندگیاخ

 .دمیکوروش رود.. برگشتم سمتش.. کنارم نشستیکی احساس کردم دهی نکشقهی به دقهنوز
 ..دبغلشی دفعه دستشوانداخت دورگردنم ومنوکشهی که کردمی اسم تست منی رواهمونطورداشتم

 : گفتمتیباعصبان.. کردم خودمو ازحصاردستاش خالص کنمیسع
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 .. نشوکیلطفا بهم نزد..یچکارمیتوهنوز ه.. کن کثافتولم
 دلش ی هرغلطنمی بود واکیدراون وقت شب اتوبوس تار... شد ولم کنهیال کردم تاراض تقاونقدتوبغلش

 ...کردی مخواستیم
 : گفترگوشمی وگذاشت وآروم زمیشونی روپیبوسه آروم... رونیدبی کشتامنوازبغلش

 ...می بشیکی باهم ي بزارشهی میک..بدجورمستت شدم..نی نگعاشقتم
 : گفتمتی حرفش باعصباننیازا

 .. حرفارو نزننی امرض
 ..ی توکه زنمزمیچرانزنم عز:کوروش

 ..ستمین
 ..یشی محضر زنم ممیری شهرمون ممیدی رسی ولستمین:کوروش

 ..خوامینم
 : باتعجب گفتکوروش

 ؟؟؟يخوای منونمیعنی؟؟؟؟ییییییییچ
 ..خب هنوز فکرامو نکردم..ي قلدرشدچته

 : گفتمضیباغ..رهیکه باعث شددردم بگ.. رو بازم گرفتیشگونی نکوروش
 ..دردم گرفت..ی مرگته وحشچه

 ..یرخودمی اسگهید.. آب ازسرت گذشتهگهیتود...يخوای که منونميغلط کرد.. باباتهیوحش:کوروش
نتونستم جواب .. درانتظارم باشهی من قراره چه سرنوشتيخدا..ختی ته دلم فرو ريزی چهی حرفش انگار نیباا

 : گفتميبالجباز.. به بابامو تحمل کنمنیتوه
 ..ی کننی من توهي به بابايحق ندار.. خودتهيبابا

 که یشدکوروشیباورم نم... گونه راستم احساس کردم برق ازسرم پروندي که روی که تموم شدسوزشحرفم
 : بهم گفتتیباعصبان.. نگاش کردمیدستمو گذاشتم روش وباناراحت.. زدیلی به من سشداالنی عشقش ميادعا

 ..ی فقط صبرکن عوضکنمی وتو زبونتو کوتاه مدونمیمن م..ين دراز زبویلیخ.. گستاخدختره
 ..رسما خودمو ازچاله انداختم توچاه.. بدبخت شدمکنمی نشده احساس میچی هنوز هایخدا

 بهشون چه دونستمینم.. زنگ بزننداخانوادمی بابام دمیترسیم.. روشن کنممویگوش..کردمی جرأت نمحاالبدترازهمه
 ..کردمیداشتم سکته م.. بدمیجواب



              2رمان میمیرم اگه نباشی جلد                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 8 

 ؟؟يکه اوضاع چطوره؟؟اما آخه چجور..گرفتمی خبرمي نازقیدازطریبا
 .. روشن کنمتونستمی نمموکهیگوش
 ازدست بابام ده خوامیبهش گفتم م.. کرده بودمفی تعرزوی همه چي نازي دست به فراربزنم برانکهی ازاقبل
 ي من خاك برسر خام حرفایول... نکنمي کارنی همچ کرده بودکهحتمی نصیلی خچارهیب..امی برم وبيروز
 بدترتنهابودنم وکمبود مه وازهيازدواج اجبار,ییتنگ نا,یسخت,کتک,ازهرطرف زور... کوروش شده بودمنیریش

 ..ي لعنتت کنند مجازیه.... واالنارمی روبي که داشتم باعث شدبه مجازیمحبت
 :زدیکوروش داشت صدام م.. به خودم اومدمی دستي فکرا بودم که باتکونانیتوهم

 ؟؟یکنی فکرمی به چي دارزمی عزنینگ
 ..مونیخاك توسرت م...  مني دفعه مهربون شدبراهی.. زمیعز..هه
 

 ..شششیا...ت بود*ف*ا*ث* ازبس كخوردی منی به ایوونی هر حاصن
 تکون ي خاطرسرنیبه هم..دمکری ازسرم بازش مي بهونه اهی دبهیبا... نشده ازش متنفرشدمیچی هنو هایخدا

 :دادم وگفتم
 ..نجابخوابمی اخوامی سرجات مي برشهیم.. خستمکمی فقط یچیه

 : گفتمتی طرف خودش وبامالدی منوکشکوروش
 ...یخوابیشماهم توبغل من م..نجاستی من همي عشقم جانه
 نم؟؟یدببیوبای باشم کنی خدا من نخوام باايا

 :چون بالفاصله گفت.. کردمانی فکرمو بلندبانگار
 ؟؟ی گفتیچ

 : شدم وگفتمدستپاچه
 .. بخوابمخوامیبروکنار م...باتونبودم..یچیه..یه

کاش شب نبود واتوبوس هم .... عطرش حالمو بهم زديبو..ومجبورم کردتابخوابم.. توبغلشدی منوکشکوروش
 ...داشتی دست ازسرم برمنی نبودتااکیتار

صبرم به سراومد ..دادی خودش فشارمشترمنوبهیاون ب.. کردم خودمو ازحصاردستاش خالص کنمی سعیهرچ
که فرصت حرف زدن رو ازم گرفت وخودشو بهم چسبوندولباشو گذاشت ..وخواستم اعتراض کنم

 شده  احساسیمن اما مثل سنگ ب. اون دوباره لبشوگذاشت رولبمی ولدمیبالفاصله صورتمو عقب کش...رولبام
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آروم .. بوددهی لبام کشدنی که دست ازکشي اقهیبعد گذشت دودق.. تونستم حرکت کنمی ونمبودم
 تونستمیم..نمی چشماشوببي خمارتونستمیم.. که تو اتوبوس بودی کمیلی وخمیدراون نورمال..چشماشوبازکرد

 ی باکستونستمیرمچطو... م نبودم که بخوام اونو به لذت برسونی من اون کسیول... دارهیدرك کنم االن چه حال
 ..کردمی تحملش مدی آب ازسرم گذشته بود وازاالن تاآخرعمرم باگهی دیول..که ازش نفرت دارم هم خواب بشم

 : روخودش نداره بهم گفتی که معلوم بود االن کنترلیبالحن..دمی دم گوشم شنصداشو
 .. دارمازی عشقم االن باتموم وجود بهت ننینگ
 زکثافت*ا*ب*س*و*ه.. چقد پررو بودنی خدا ايوا

 رونی بدمیتموم قدرتمو جمع کردم وخودمو از بغلش کش.. کردم خودمو از حصار دستاش خالص کنمیسع
 : گفتمتیوباعصبان

 یخوددان..شهی می چیدونی اونوقت خودت مزنمی مغی تو اتوبوس جی بکننکاروی اگهی باردهی اگه بخدا
 که دندوناشو ی درحالنیبخاطرهم... کنهي کارطی شرانی تواتونهی نمی ولهی عصبانیلی خدمی تندش فهميازنفسا

 :آروم گفت..دادی فشارمتیباعصبان
 ... وتودونمی خونه من ممیبزار برس..ی خب کوچولو خودت خواستیلیخ
 ...ادی ازش برمي هرکاردونستمی مدمی که ازش دی واخالقافهی قنیباا..دمی حرفش از ترس به خودم لرزنیباا

 ی سه راههیصبح بود که اتوبوس طبق سفارش کوروش سر4ي گذشت وساعتاشی شب باالخره باهزاربدبختاون
 ..جاده بودنگه داشت

 آژانس اومد کوروش ازش خواست مارو یوقت...کوروش باآژانس تماس گرفت..می شدادهی ازاتوبوس پنکهیبعدازا
 ..ببره محمد آباد

 .. گرفتردلمی اخي اتفاقايادآوریدوباره با ..ن توش باشم محمدآباده که قراربود می باالخره اون قبرستونپس
 .. که چرا گول خوردمکردمی منی همش خودمو لعن ونفرتودلم

 که کردم ی غلطنیهمش به ا... حواسم اصال متوجه اطرافم نبودیدولیدی مرونوی پنجره بشهی ازشچشمم
 ..ي ساده بودنقدریلعنت بهت که ا..نی لعنت به تونگگفتمیهمش باخودم م..کردمیفکرم
 ... وبسازابسوزی گولت بزنند؟؟حاال بی راحتنی به ای چرا گذاشتآخه

 
 ...زمی شو عزادهی کوروش که آروم بهم گفت پيباصدا..میدی رسی کدمی بودم که اصال نفهماونقدرتوخودم

 ..نس رو حساب کرد آژاهی کرانکهیبعد از ا... شده ساك ولباسام دست کوروش بودادهی پنیازماش
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 آدم اطراف خودشو نگاه یکه وقت.. دهات دورافتادههی شدگفتیم.. محمدآبادهينجاروستای گفت اشدی نماصال
 .. هستیوونی اطراف همه نوع حنیمشخص بود ا..دادی گوسفندوگاو ميهمه جا بو..رفتی مجی سرش گکردیم

 : گفتیبه آروم..تاخواستم دستمو بکشم..دی دستمو گرفت ومنودنبال خودش کشکوروش
 .. نشنوهی نگو صدات رو کسیچیه..سییییه

 .. بکشم وسکوت کنمپشوی دادم زحیترج.. داشتدی تهدي بوحرفش
 : به طرف دوتا اتاق که کنارهم بودن اشاره کردوگفتکوروش

 ..میکنی می زندگنجای به بعدمنوتو انیازا
 خواستمیازخدا م..خوندمی ونمازمو مگرفتمی وضو مدیبا..دمیبح روشن اذان صيبودکه صدا5کی نزدي ساعتاگهید

 .. دهات دورافتادهنیبهم رحم کنه توا
 : منو به طرف اون اتاقا برد وگفتکوروش

 ..امیتا من ب.. هم برو خونه بخوابحاال
انگار متوجه ترسم شده ...دمی به خودم لرزسی توخونه بااون تنها باشم اونم االن که هنو محرمم ننکهی اازتصور

 : بهم زدوگفتیبیلبخند بدترک..بود
 ..خوابمیجدا م.. بخورمتامی نمنترس

 من يخدا.. سراغمومدی بد ميهمش فکرا..زدی بازم ته دلم شور می ولدمی کشی از سرآسودگی نفسازحرفش
 .. ازش بچه دارنشميوا..ز کنه*و*ا*ج*نکنه بهم ت

 که ازشدت دی نکشیطول....دمی برداشتم و دراز کشیی پتوکی گوشه ازاون اتاق کوچهی.. نمازمو خوندمنکهیبعدازا
 ...دمی نفهميزی چگهی مست خواب شدم ودیخستگ
 ..دمیازخواب پر.. که رو بدنم قرار گرفتی بااحساس دستصبح

 : وگفتمزشدمی خمیباترس ازجام ن..کشهی که دستشو داره روشکمم مدمیکوروشو د.. که باز کردمچشمامو
  ؟؟یکنی ميکارداریچ

 : بهم زدوگفتي پوزخندکوروش
 .. ندارمتی کنم کاردارتی اومدم ازخواب بنترس

 
 .. برو کناردارشدمی خب بخب

 ..ننتی ببخوانی خانوادم ممیابریب:کوروش
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 ی حس خوبیول..نمیبی مي ازطرف اونا چه رفتاردونستمینم.. اسم خانوادش دوباره ترس بهم هجوم آورددنیباشن
  نداشتم

 :  که ازجام بلندشدم گفتمیدرحال..سرمو تکون داد.. بسم اهللا تودلم گفتمهی..زدی بدجورشور مدلم
 ..می صبرکن صورتمو بشورم برکمی باشه

 : بهم گفتيمتری بالحن مالکوروش
 ..خب من دوستت دارم..امی کنارت می لج نکن وقتنقدربامنی ا؟؟توروخداينقدرلجبازی چرا ازمی عزنینگ
 : بهش زدم وگفتميزخندپو

 .. باشه جز هوسزای چنی دوروزمونه انیدوست داشتن فک نکنم توا, عشق..هه
 .. کنارتامی رو بشبی دیچرا نزاشت..امی بکتی من دوستت دارم بزار نزدنینه نگ:کوروش
دوست ندارم مرتکب ..می محرم نشدیپس تاوقت..می من وتو نامحرمنوبفهمیا..  دارمی موجهلی دلنکهیبخاطرا

 .. گناه کردمیلی حاالشم خنیتاهم..گناه بشم
 ..یشی باالخره زنم م؟؟توکهیزنی مهی چهودی بي حرفانیا... گناه کردم گناه کردم..بروبابا:کوروش
 ..میشی تااون موقع نامحرم محسوب می ولیحاالهرچ
 : گفتيازسرناچار..  کنهی منوراضي جورچی هتونهیدنمی که دکوروش

 .. خونه مامانممیری صورتتوبشور بعدهمونور ممیبلندشو باهم بر.. گذشتمرشیازخ.. خب بابایلیخ
دست وصورتموکه شستم چادرمومرتب کردم وسرمو انداختم ..رونی تکون دادم وبه دنبالش ازاتاق اومدم بيسر
 ...می وبه دنبال کوروش به خونشون رفتنییپا

 .. کنمینی بشیدشونو پ برخورتونستمینم..  استرس وترس داشتمهمش
به طرفمون اومدباکوروش .. دخترکوچولو توبغلشهیسالش باشه با20خوردی دختر که بهش مهی می اتاق شدتاوارد

 :دست داد و گفت
 ..ری بخدنیرس.. داداش محمدسالم
 : رفت وادامه دادی بهم انداخت وبه کوروش چشمکي سردنگاه

 ..نی باشه خوشبخت بشمبارك
  چطوره؟؟یینازگل دا.. جانقهیممنون صد:کوروش

 .. هست گرفت وبه داخل اتاق رفتقهی اسمش صددمی روازبغل اون دختره که فهمدخترکوچولو
 : سرد به نشونه احترام باهام دست دادوگفتیلیخ.. به طرفم اومدقهیصد
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 ..ي به خونه ما خوش اومدسالم
 کرد وخودش یی که کوروش ازقبل واردشده بود راهنمایمنوبه طرف اتاق.. باهاش دست دادم وتشکرکردممنم
 ..رفت

 مطمئن شدم یوقت.. به اتاق انداختمی نگاه اجمالهی.. بودنیی که سرم پای آروم به داخل اتاق رفتم ودرحالیلیخ
 دخترخانم که سنش بزرگتر هی قهیبعد چنددق... گوشه نشستمهی ودمی کشی نفس آرومسی داخل اتاق نیکس

باکوروش که ..می وباهم دست داددم ازجام بلندشهی بدونم کنکهی بدون ادنشیباد..اخل اتاق شد ددادینشون م
 .. هست وخواهر بزرگشهحهی اسمش ملدمی کرد فهمیاحوالپرس

 ... شربت برداشتم وتشکرکردموانی لهیبه طرفم گرفت .. شربت وارداتاق شدینی سهی باقهی لحظه صدهمون
 :گفتی ومرفتی خواهراش همش قربون صدقم ميکوروش هم جلو.. داشتی برام تازگي وهمه رفتارزی چهمه

 به دست آوردنش خطرو به جون بخرم ومال يمجبورشدم برا.. کار دستم دادنی آخرش عشق به نگدینیبیم
 ..خودم بکنمش

 ..دنی گفتن بهمون وخندکی تبرگهی هردو بار دحهی وملقهیصد
 .. چنگ به دلم انداختی بدجور نگرانحهی دفعه باحرف ملهی

 ه؟؟ی چنی واکنش مامان وبابا در برابر نگي فکرکردچی داداش هیول:حهیمل
 گفتمی کوروش بود منم عادت کرده بودم مي مجازيچون تو( بعد بگم محمدنی ازاابهترهی کوروش

 : داره گفتدیانگار ترد.... که مشخص بودییباصدا)کوروش(
 .. کنمشی اول بامامان حرف بزنم راضدیبا.. بکنمشی کارهی اونم دی باگهید.. بابايا

 
 که ی قبلياون دوتا..تی توزندگيباالخره توهم کم اشتباه نکرد..ی کنشی مامانو راضدیآره داداش با:حهیمل

 ..ییعاقبتش هم شدجدا..ی خودت جلورفتلیخودت بام
  بود؟؟ی ازاون دوتا چ منظورشحهیمل..دمیشنی داشتم می من چيخدا.. برام گنگ بودنحهی آخر مليحرفا
 عقل بودم ی همه بنی انکهیازا..دوباره دلم گرفت..بغض به گلوم چنگ انداخت.. به دوران افتاده بودسرم

 ..کردمی به عاقبت کارام فکرنمچوقتیوه
 کردم به خودم ی وسعدمی کشیقینفس عم.. بغضمو قورت بدمينجوریتاا..دمی شربت رو سرکشوانی ازلیکم
 .. کنمنیتلق

 .. بودگهیزدی منظورش چحهیحتما مل..کنمیمن اشتباه م..ستشی نکنمی که فکرميزی چاون
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 : دادم وگفتملی تحوي خودم به خودم پوزخنددوباره
 ..ياری ازماجرا سردربي جورهی دی بایدونیازکجام

 .. کردم رفتدای مزمن پيری اتفاقا پاك خوددرگنی باامنم
 ..دی کشرونی محمدمنوازافکارم بيصدا

 .. بشهي جارنمونی بتی محرمغهی صهی.. محضرمی آماده شوبرمی جان برنینگ:محمد
 سرمو تکون دادم وهمراه محمد ازخونه مادرش یول..زدیته دلم شور م.. گرفتمی حرف محمد دلشوره خاصنیباا

 نیی ازگلوم پايزی چطی شرانیچون واقعا توا.... ندارملی اصرار کردن صبحانه بخورم گفتم میهرچ..رونیاومدم ب
 ..رفتینم
 نیبدون کوچکتر.. کردمضی تعومی که تااون موقع سرم بود رو باچادرمشکیچادررنگ..می اتاق که برگشتبه
همش توتعجب ...می وهمراه محمد به محضررفتدمی بود رو پوشدهی قرمزمو که پروانه برام خريکفشا..یشیآرا

 ...انینشدن باهامون محضرب حاضرچکدومی مونده بودم که چرا خانواده محمد هنیا
 :  مهربون باشه گفتمکردمی می که سعی وبالحنایدلو زدم به در.. بپرسملشوی گرفتم از محمد دلمیتصم

 ..ادی حاضرنشد همرامون بیچکیچرا ه..ومدنیچرا خانوادت بامامحضرن..محمد
 چی اون بدون هیول.. بزنه توگوشمیلی سهیگفتم االنه که .. دمیترس.. سوالم اخماش درهم رفتنی امحمدبا

 : گفتختهی سرد وبهم ریلی خیکیزیواکنش ف
 .. مثل من خودشو تو دردسربندازهسی حاضرنیچکی هچون

 دونستمینم... به محمد زل زده بودمينجوریازشدت تعجب زبونم بند اومده بودوهم.. شده بود چهارتاچشمام
 : گفتتیباعصبان.. تعجب کردم وبهش زل زدمندمی که دقهیبعدچنددق..منظورشو از دردسر درك کنم

چون ..فتهی وصلت باشه چون به دردسرمنی تواسی حاضرنیمنظورم کامال مشخصه کس.. نگام نکنياونجور
 .. بکنندی اقدامهی نکاری خانوادت بخاطرايممکنه فردا روز

 ؟؟ی اقدامه؟؟چهی چمنظورت
 ..دعوا وجنگ وکشت وکشتار,تی اعم از شکایخب هراقدام:محمد

 ..واال..ابخندهی ارهی شاخ دربدونستیآدم نم..زدی مییواقعا عجب حرفا.. الخالقجل
 بخونند کارمون نمونی ساده بتی محرمغهی صهی..میدی نگو رسيزیچ:که محمد بهم گفت.. بگميزی چخواستمیم

 ..تمومه
 ... توسرمهالیمن بدبخت هزارفکر وخ..نیچه دلش خوش بود ا..هه
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 ...میحاال رسما محرم شده بود.. من ومحمد خونده شدنی بی دائم کوفتغهی اون صباالخره
 ..ددرانتظارمهی وسرنوشت جدی زندگهی ازاالن گهید
 .. خونهمی وبرگشتمی گرفتنی وبعدش ماشمی بامحمد توشهرگشتکمی

 الغروقدکوتاه،سبزه رو شیکی..گهیباسه تا دخترد..کشیهمراه باداداش کوچ.. محمدي مامان وبابامی اومدیوقت
 ازدخترا گهی دیکی..سالشه وعقدکرده هست19 خواهرمحمده ومهی نددمی داشت بعدهافهمیوصورت مهربون

 دمی که بعدش فهمش پسربچه هم توبغلهی داشت يچون چاق وقدش متوسط،صورت سبزه ا.. بگم زنابهترهی
 ..سالشه24 هست ومهیخواهرمحمده و اسمش حل

 مهی محمده واسمش حککهی خواهرکوچدمی داشت که بعدش فهمی متوسطکلیقدوه هم ي دخترآخراون
 ...سالشه18و

 ..هه..گنی نمیچی بخاطرمحمد هی به من ندارن ولیلی تماچکدومیکامال مشخص بود ه.. آشناشدمباهمشون
 دوبهمی من اخماشو توهم کشدنیباد..زدی وقدشم متوسط مخوردالغراندامیساله م45بای زن تقرهی که مادرش

 . رفتيچشم غره ا
 .. کرده بودفی گذشتمو براشون تعريای تموم بدبختی لعنتمحمد

 .. ونفرت آور مشهود بودزی ترحم انگي خانواده نگاه هانی خاطر تورفتار انی همبه
 ..میبه اتاقمون برگشت... خوردمی مادرش باهزاربدبختشی شام رو به همراه محمد پنکهیبعدازا

 .. امروزم بودني اتفاقاری ذهنم درگی ازطرفومدی گوشه بخوابم بدجورخوابم مهی برداشتم تا ییپتو
بالفاصله .. کنارم حس کردموی دفعه حضور کسهی شدکهیتازه داشت چشمام گرم م.. رو بالشسرموگذاشتم

 .. توبغلشدیمحمداومده بود کنارم ومنوکش..چشمامو بازکردم
 .. حالت چندشم شدنیازا... داغشو رولبام احساس کردميلبا.. ازخودم نشون بدمی واکنشنکهی ازاقبل

 ... زبونم کرددنی شروع به مکيشتری خودمو عقب بکشم که نذاشت وباولع بخواستمیم
 : خمارش توچشمام زل زد و گفتي لباشو ازلبام برداشت وباچشمابعدازچندلحظه

 .ي نداري بهونه اچیه..يمحرمم شد..ي مال خودم شدگهید
 .زدلمیعز..ی زن منگهیتود..ارمنیت دراخخودتوبزار
 : وترس گفتمبااسترس

 . ندارمشویتوروخدا ولم کن من آمادگ..محمد
 .. نکنتیاذ..م*ت*س*بدجور م..من بدجور توکفتم..خوادی نمینه عشقم آمادگ:محمد
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 : وگفتمدمی واونو ازخودم عقب کشنشی روسدستموگذاشتم
 ..خوامیمن نم..امشب نه.. بهم فرصت بدهي دوس داری جون هرکمحمد
 :گرفته گفتم.. شدسی گلومو گرفت وچشمام ازنم اشک خبغض

  محمدکنمی مخواهش
 

 . کردکی نزدشتربهمیخودشوب..محمدبدون توجه به حرفام.. بوددهی فای من بياصرارا
 ..زدیضربان قلبم ازشدت ترس م.. نداشتدهی فای نشه ولکی التماسش کردم بهم نزدیهرچ

 بالفاصله دمیو جلوش د*م*ن*ه*ر* بدن بیوقت..آروم لباسمو درآورد.. رو خودش نداشتی کنترلچی همحمد
 :زگفتمیدستامو استتارکردم والتماس ام

 ..سی حالم خوب نشوندارمی امشبو فقط بزار بخدا آمادگهی کنمی خواهش ممحمدتوروخدا
م نگاه *ت*خ* که به شکم لی درحاليباحالت خمارمانند.. به التماسامی توجهچی اون انگار نه انگاربدون هیول
 :گفت..کردیم

 ..کنمیخودم حالتو خوب م..ي داري چه بدن بلورنمی فداتشم نگآخ
 احساس یچی چرا هدونمینم.. حرکت توشوك بودمیمن همونطور ب.. بهم بده ی اجازه حرفنکهی ابعدبدون

 ...خوردی محمدکه رو بدنم تکون مي مردونه وپرموکلیجزه..کردمینم
 که داشت صورتمو غرق بوسه یدرحال.. دستشو به طرف شلوارم برددوآرومی هام کشنهی دست از سقهیبعدازچنددق

 :گفتی داغش مي دم گوشم بانفساي*ت*و*ه* شیلیخ..کردیم
 ... شبه اولهیادولی دردت مدونمی دارم من قربونت برم تحمل کن می جووووونم چه خانميا

 : کردم تموم قدرتمو جمع کنم تابتونم حرفموبزنمیسع..نفسم بنداومده بود.. بگمتونستمی نمیچیه
 ..کنمیم..یخواهش م..خوا..محمد.. نه..ن
ز *و*ا*ج* که بهم تنهیبهترازا.. بودنیآره تنها راهش هم.. تونستم ازدستش فرار کنمیفقط م.. بوددهی فایب

 .. خواستم باهاش رابطه داشته باشمی نم چه کنمی االن محرمم بودولدیشا..کنه
 شهرودهات هیباالخره من االن تو..خوردمی دونستم اگه از دستش فرارکنم باالخره ازدستش کتک میم

 ..ارهیربی منوگی به راحتتونستی مي روزهیاونم ..دورافتاده بودم
 به دومنوی دفعه دستمو کشهی که رونی خواستم ازاتاق برم بی قدرتم محمد رو پس زدم وازجام بلندشدم مباتموم

 ..زور خوابوند



              2رمان میمیرم اگه نباشی جلد                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 16 

 : وازشدت خشم گفتتیباعصبان
 ..رونی بي بريخوای وضعت منی ا؟؟بایکنی ازدستم فرار مي کجادارکثافت

 .. از گونه هام کردندنی کردن وشروع به باردای راه خودشونو پیاشکام به آروم.. متوجه خودم شدمتازه
 ..ادی خوشم نمهیمن ازگر..ریگبسه بسه واسه من آبغوره ن:محمد

 دراون حال بالفاصله صورتمو ازش دنشیباد..ت کرد*خ*خودشول.. ازطرفم بشهی منتظرواکنشنکهی اوبعدبدون
 .برگردوندم

 ..دمی نفهمیچی هگهیمنو بازور خوابوند ود.. شدکی نزدبهم
کوروش ..دمیه وپاهاموغرق درخون د*ن*ه*ر* چقدگذشته بودکه چشمامو بازکردم وخودموبدونمینم

 :بادودست به صورتم زدم وگفتم..اونجانبود
 ..ي بدبختم کردای خدايوا

 نی گذشته اون نگنی اون نگگهیآره د.. کردمی دخترونم خداحافظيای بادنی راحتنی االن به همشدمنی نمباورم
 .. لحظه نابودشدهی فقط توطونی شنیشادوسرزنده اون نگ

 خودم دراون حال دنیمن اون شب با د..یت آمازون*ف*ا*ث* آدم كهی توسط اونم
 ..ز نبوده*و*ا*ج* تهی نی قبول کنم که اتونستمی نمچوقتیه..هزاربارخوردشدم..هزاربارشکستم

  نداشتمیحال خوب,گذشتیزمحمدبه من  م*و*ا*ج* روز از تسه
 ..کال سست شده بودم, توان راه رفتن نداشتماصال..دل درد, دردهمش

 رفتی مجی راه برم سرم گخواستمی متا
 ..مارستانی حالم مساعد نبود محمد به خواهر بزرگش سپرد تا منو ببره دکتر و بنکهی به شدت ااخرش

 ؟یتازه عروس: تکون داد و گفی با ناراحتيسر, ام کردنهی دکتر معایوقت
  تکون دادمسرمو

 ..نهی عالئم نشون از همنی و خوب نبوده چون االن ااطی با احتادی رابطت زنی اولنکهیمثل ا: گفتی ناراحتبا
 .. خواهر محمد برام قرص نوشتمهی تو دفترچه ببعدش
 : گفتمبهش
 ... ام دارمی و نفس تنگی قلبی دکتر من ناراحتخانم

  ناراحت شده بودیلی که خدکتره
  قلبتيماری بي شهرستان براي بردیبا,شهی نمدای پ شهر دکتر متخصصنی متاسفانه تو اگف
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 ی نباشکنهی ك اضطراب بهت وارد میطی کن تو محی سعادهی استرس زي براتمی تنگنفس
 .... همراهم هستننامیمن هر جا برم و هر کجا ك باشم ا,دلت خوشه ها: دلم گفتمتو
 ... تکون دادمي سریول 

 ..می خارج شدمارستانی از بگی دی پزشکي هاهی از توصبعد
 .. به همون جهنممی از داروخونه گرفتم و دوباره برگشتداروهامو

 :گفتمی هفته  همش سره رابطه مجددبامحمددرنزاع بودم همش مکیتا
 .. وپوالت خرج بشن دوباره باهام رابطه برقرارکنمارستانی دوباره برم بي دوستداراگه

 ...... ازدستش راحت بودمقی طرنیالاقل ازا 
 ....ختنیری روگونهام می اشکهام به ارومکردمی  اهنگ غم گوش می حوصلگی وبيکاریزکه داشتم ازسرب روهی
 ذهنم هوبهی شیاداوریبا...اریادمازی, زهراگمی دي دوستانی ازبهتریکی ویفاط,يادنازی اددوستامی,ادگذشتهی

 ! االن کجاس؟یعنیایدخدایرس
 اصالبراش مهم بوده؟! فرارم خبردارشده ؟ي االن ازماجرایعنی

 اونوبه خودت جلب نکهیتوکه شانس ا, باشالی خنی به همهه： خودم دادموباخودم گفتملی تحويپوزخند
 ! ؟ی  مهم باشی الکی الکي اونوقت انتظارداری نداشتیکن

 به خودم می گوشي دفعه باصداهی ومتوجه اطرافم نبودم کردمیرمی ومن توگذشته هاسختنیری روگونهام ماشکام
 هفته کی نیاونقدتوا. رولبم  اومدي لبخندشگری روصفحه نماي اسم نازدنی به شماره انداختم وبادینگاه,اومدم

 ... باهاش نداشتم جواب دادمیتوخودم بودم که تماس
. 

 
 ...دیچی پشت تلفن پي گله مندنازيصدا

 ...ي زنده اای ي مردیالو سالم خانوم شهرستان:يناز
 ..دمیشنی کلمه رو ازت نمنی و اونوقت  امردمیکاش م...ي من کردادی خانوم خانوما چه عجب سالم

  شده؟؟يزی چنینگ:  گفتی از لحن حرف زدنم تعجب کرد و با نگرانيناز
 ؟؟؟یزنی حرف مينجوری گفتم ك ای مگه من چخدانکنه
 ..ی خانوم دهاتیگفتی مدی بایهه اشتباه گفت..ی خانوم شهرستانیگفت: زدمو گفتميپوزخند
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خسته از ...خسته بودم... چه مرگم شده بود بد جور دلم گرفته بود بغض داشتم دونمی شدم دلم گرفت نمساکت
 خسته از سرنوشت...یخسته از زندگ...روزگار
 ... بخودم اومدمي نازيباصدا

 .. شدمجی کن گفی ؟؟؟برام تعرهی چی چته منظورت از دهاتزمیعز:يناز
 

 .... افتادمگفتمی که تموم حرفامو دردامو باهاش می اون زمانادی آن به کی ي نازینبانگرا
 ... که محرم رازم،محرم دردامهي خودم گفتم نازبا

 ... بزار باهاش دردو دل کنمپس
 بهم دروغ گفت یلیخ... کثافت یلی ،محمد خيناز: گفتمي گرفته اي و صدای و با ناراحتدمی کشیقینفس عم 
 ...و
 اومدنم از ي که از همون ابتدایاز دروغ بزرگ..زدمی که توش دست و پا می و جهنممیاز زندگ...اره گفتم...گفتم 
 گفت ی با ناراحتستمی خوب ندی خودش از صدام فهمي اونقد براش حرف زدم  که  آخرش نازدمی فهمافشیق

 ... انگارسی خوب نحالت  استراحت کنکمی بعد االن برو ي بسته بزار برازمیخدا لعنتش کنه عز
 ... رو لبم نشستيپوزخند

  جمله خو گرفتمنی کال با استمی وقته خوب نیلی من خيناز
 .... ی سر زنشت کنم ولخوامی کارت اشتباه بود نمی قسمته ولی حرفارو نزن هرچنی ازمیعز:يناز

 کارو نیو ا مردمیغلط کردم کاش م...دونمیم...دونمیم: گفتم ي گرفته اي قطع کردمو باصداحرفشو
   کنمکاری چیول...کردمینم
 

 ... فعالي نداري کارالیخیولش کن ب: تکون دادمو گفتم يسر
  جان مواظب خودت باش خدافظنینه نگ:  گفتی با ناراحتيناز

 ینی تو دلم سنگيادی زيحرفا...آروم شده بودم...کردمی می و قطع کردم احساس سبکی کردم و گوشیخدافظ
 .... دارمی چه حالدونسی کنم فقط خدا مانی بتونستمی نمی ولکردیم

  وجودشو کنارم احساس کردم دستشو دفعهی تو خودم بودم که اصال متوجه اومدن محمد نشده بودم اونقد
 ؟؟؟... کنهی فک میخانوم ما به چ: انداخت دور گردنمو گفت

 ....ي تنهام بذارشهیم...حال ندارم... یچیه:  تفاوت گفتمیب
  شده؟؟؟؟یه تازه اومدم چچرا من ک:محمد
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 ...تنهام بذار... نده ریگ
 شدی مچمی بره اونورتر پا پگفتمی به محمد می چهر

   بوودختهی بدجور بهم راعصابم
  بوودنیمی اسکاج سنیع, رو نداشتم با اون موهاشی غول آمازوننی جر و بحث با اي حوصله اصال

  لبام نشستي روی خودم لبخند تلخهی تشببا
 دی ك لبخندمو دمحمد

 به به چه عجب خانومم لبخند زد: و گفدیخند
 افشیخندم گرفته بوود با اون ق, کردمنگاش
  شوهرم بودنی اشدی باورم نمهنوزم
 ؟يخندی می چه؟بهیها؟چ:محمد
 به تو چه: گفتمی گرفته بود از دستش با حاضر جوابحرصم

 ؟ی فضولمگ
 دستمو گذاشتم رو گونم, گونه چپم داغ شدهوی

  تو چشمام جمع شده بوودکاش
  ولهينجوریکثافت دستت ك هم: گفتمتی کردم و با عصباننگاهش
 ؟ي مگ مرض داریزنی مهمش

  بار ازش کتک خوردمنی چندميبرا, باال گرفته بوودبحثمون
 . برام دردناك نبوددادی ك به مادرم تو خاك و به بابام می بدتر از فشیچی هیول

 ...گذشتی منو محمد مي روز از اون دعواچند
 ...ری کاردو پننی عمی بودشده
 ... مادر سگگفتی همش به مادرم که تو خاك بود منکهی به خاطر اومدی بدم مازش

 از دستم ي کارچی در اون دهات دور افتاده هبی در اون شهر غری برام سخت بود ولیلی خدادی عذابم مفکرشم
 ...  جز ذره ذره آب شدنم... جز سکوت ومدیبر نم

 منم مثل خودش دنبال کردی چون فکر مي برم مجازدادی منع کرده بود اجازه نمي منو از رفتن به مجازمحمد
 ... با پسرامی و  خوش گذرونيالس باز

 .... گرم کرده بودممی روزام خسته کننده و کسل کننده شده بودن سرم با رمان خوندن تو گوشیلیخ
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 حال و روزمو در ی وقتومدنی من مدنی ديهمه برا... محمد به خونمون باز شدانی و اطرافالی و امد فامرفت
 ...رفتنی و مدادنی ملمی تحوي پوزخنددنیدی متیاون وضع

 ... بود اومد خونمون "هیعال" محمد که اسمش ي از دختر عمه هایکی روز هی
 نه در اون ی ولمی شدیمیهم  صم اومد ازش خوشم اومده بود بعد از چند بار رفت و امدبای می دختر خوببنظر
 .می بودیمی صمنایا " ی و فاطيناز" می قبلي که با دوستايحد
 ...گفتمی گذشته تا االنم نمی براش از زندگچوقتی من هی ولگفتی برام مزوی همه چبای تقرهیعال

 ..کنهی به گذشته محمد اشاره ممی مستقری حرفاش متوجه شدم غي البه الروزی
 

 ...  شوهرت که شانس نداره همش شکست پشت شکستنی انی نگیه: هیعال
 .. که شانس ندارهی چیعنی بود ی کردم منظورش چتعجب

 :  به محمد گفته بودحهی افتادم که ملي روزادی 
 رسهی کارت به کجا منی با اسی معلوم نی اون دوتا که نساختبا
 ...  فکر بد بکنهدی اولش روم نشد گفتم شاشدمی مای محمد رو جوی رو از زندگییزای چهی هی از عالدیبا 

 ازش يادی ززی  اخه من چی بگشتری محمد بی برام از زندگشهی مهیعال:  و گفتمای بعدش دلو زدم به دریول
 ...دونمینم
 ...باتعجب گفت مگه خودش برات نگفته...  چشماش گرد شده بودهیعال

 ...  بهم حجوم اوردینگران
 ...  بگهدی باویچ:گفتم

 . بعد از چند لحظه به حرف اومددمیدی رو می و دو دلدی تردهی عالي چشماتو
سال از محمد بزرگتر 7 زهرا کنهی سالش بود با زهرا دختر پسر عموش ازدواج م19 ی وقتمیی پسر دانینگ: هیعال
 ،بود
 بعدش ی دوست دارن ولگروی هم دیلی دو خوشبختن و خنی که ادنیدی کردن همه میسال باهم زندگ2
 ... گذاشت و از محمد طالق گرفت و رفتزوی همه چییهوی شد که زهرا ی چدونمینم

 ... شدساکت
 !!!!؟؟؟... دارهتی واقعیعنی باور بودن رقابلی اومد برام غی  تو سرم فرود میحرفاش مثل پتک 

 ... بخودم اومدمهی دوباره عاليباصدا
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 دی بهمون خبر عقد مجدد محمد با برادر زاده دامادش رسروزی گذشت نای ماه از طالق اچن
 سال ازش 4 که وهی زن بهی جمع بودن اونجا متوجه شدم محمد داره با ی مراسم عقدش همه خانواده خودمونتو

 ازدواج کنه ی زننی با همچمیی پسر داشدی بود باورم نمهی اسم دختره سمکنهیبزرگتر و دوتا بچه داره ازدواج م
 ... بودتقی حقیول
 
 اری زبون مازاز
 نی هفته بعدازفرار نگکی

 ..گشتمی به شهرمون برمکردمی بود کارمی بودم وداشتم ازشهرستان که حدودا دوماهسواراتوبوس
 دوماه نیتوا... تنگ شده بودیلی که باعث شد خودمو بهش ببازم خي دخترنیاول...نی نگيبرا, خانوادمي برادلم

 یلی محروم بودم خدنشی دوماه ازدیوقت..خواستی بدنم اونو ميتک تک سلوال.. همش توفکرش بودم
 .. چرا عشقمو بهش اعتراف نکردمکردمیدائم خودمو سرزنش م..کارکردن برام سخت بود

 ياباب( تا باعمو محمدزنمی من بامادرم حرف می نامزدداره ولدونمیم.. رو گرفتمممی تصمگهی مدت دنیتوا
 ..حرف بزنه)نینگ
 .. بهش بگمدادی بهم اجازه نمچوقتی همی غرور لعنتنیا.. شده بودرممکنی از عشقم برام غي دورگهید

 باهاش ندفعهی ادیبا.. من دوسش داشتمی بهم نداره ولی احساسچی که مشخص بود بااون رفتارسردش هنینگ
 ..کردمی اونو از احساسم خبردار مدیبا.. حرف بزنم

اونو به دستش ..نمیبی باالخره بعدازماه ها عشقمو منکهی به خودم زدم وخوشحال ازاي فکرا لبخندنیباا
 ... اتوبوس گذاشتم وبه خواب رفتمیسرمو به صندل..ارمیم

 ..میشی مکی خواب نمونه به مقصدنزدی محترم لطفا کسمسافران
 سر کرده نی به نگدنی رسيایو رو بارشبید..صبح شده بود.. شاگرد اتوبوس چشمامو باز کردميباصدا
 ..دمیدی من معشوقمو مگهیتاچندساعت د...بودم

 ..دمی گنجی توپوست خودم نمیازخوشحال
 

 .. استرس وترس داشتمکمی...بالفاصله سوار آژانس شدم وآدرس خونمونو دادم.. شدمادهی که پازاتوبوس
 دوختم تا حواسم از افکار مزاحم پرت رونی ونگاهمو به بدمی کشیقینفس عم..زنهی کردم دلم شور ماحساس

 ...بشه
 ..دیرسیکوچه خلوت بنظرم.. به اطرافم انداختمینگاه.. شدمادهی رو حساب کردم وپهی کرادمی مقصدکه رسبه
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 ..قفل خورده بود.. انداختمنی به سمت خونه نگینگاه
 ..زنگو زدم...دمی کشی به آسودگینفس..سادمی پشت درخونمون وايدیبا ناام.. رفته بودنیی جاحتما
 دمی شناطی رو ازحکمی خواهر کوچنی نگي چندلحظه صدابعد

 ه؟؟یک..هیک
 نگفتم تاخودش درو يزیچ... بشنزی تا سورپرادادمی خبربرگشتمو نمچوقتی به خانوادم همیشگی عادت همطبق

 ...بازکنه
 .. کرده بودممیخودمو پشت درقا.. دربازشدبعدازچندلحظه

 : زدوگفتی پراز ذوقیغی جی من ازخوشحالدنی وبادرونی از خونه اومد بنینگ
 ي داداش جون اومديوا
 : وگفتمدمی رو توبغلم کشنینگ

 ..آره اومدم فداتشم.. کوچولوی آبجي خوردسالمتو
 ..می وباهم به داخل خونه رفترونی بدمی رو ازبغلم کشنیبعدنگ

 :گفتی ورودش خونه رو سرش گذاشته بودومي ازهمون ابتدانینگ
 .. داداش جون اومدههی مرضیآبج.. اومدهاری داداش مازیانمام

 ازرفتار
 

 :گفتیکاش م.. عشق خودم افتادمادی لحظه هی.. خندم گرفته بودنی زده نگذوق
 .. اومدهی داداشنی داداش نگزن
 ..دمی فکر بچگانه خودم خندنیازا

 لحظه هم هی...دیچرخی کوچولو هم که پروانه وار دورم منی نگیآبج.. خوشحال بودندنمی ازدی حسابخانوادم
 ..شدیازکنارم بلندنم

 رفتمی منکهیوا... عشقمدنیبدتر ازهمه ذوق دوباره د.. خوشحال بودمدمی بعد چندوقت خانوادمو دنکهی ازامنم
 ..کردی رو چندبرابر ممی خوشحالشیخواستگار

خودمو .. گرفته بودم تا نگاش کنمنی ازنگیواشکی شی پ که چندماهی غروب هرطور بود  باعکسيکای تانزدگهید
 ..نگه داشتم تاهول نشم برم خونشون
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 عشقمو رفتمی مدیآره با..نی نگدنی هرطور شده برم ددیبا.. طاقتم تموم شده بودگهی دشدومنی شب مداشت
 ..کردمی اعتراف مششیپ

 وآروم آروم قدم زنان به سمت خونشون رونی داشتم ازخونمون زدم بيدی که استرس شدی فکر درحالنیباا
 ..حرکت کردم

 
. 

 ..دمی دنی به خودم اومدم وخودمو پشت درخونه نگي اقهی دقبعدگذشت
 ... بهم هجوم آوردی ودودلترس

 ي باباي خوب گوش دادم صدایوقت.. از داخل خونه توجهمو به خودش جلب کردیی برگردم که صداخواستمیم
 :دمی روشننینگ
 .. دختر چطور خودسر کرد ورفت پشت سرشم نگاه نکردنی انی ببزن

 :اومد)نی نگينامادر( نهی سميصدا.. شدمنگران
 ..ي که تودارهی چه دخترنیا.. برامون نذاشتتیثی وحآبرو

 ه؟؟ی چهی قضدمیفهمی مدیبا..زدیدلم بدجورشور م..دمیشنی داشتم می من چي خدايوا
 )نطورهیحتما هم(سرمو تکون دادم وگفتم..کردمی من اشتباه فکر مدیشا

 :باهام دست داد و گفت..دی منودیوقت.. درو باز کردنی نگي باباقهیبعد چنددق.. زدمدرو
 ..اااایریگی نمی پسر؟؟شهرستان بهت ساخته ازماحالي چطوراری به سالم آقا مازبه
 

 .. وبعدش منو تعارف کردبرم داخلمی کردی سالم واحوالپرسباهم
 .. و واردخونه شدمنیی وسرمو انداختم پادمتشکرکر

 که ی سالم واحوالپرسنهیبا سم...خونه رو سکوت مطلق فرا گرفته بود..می ازاتاقا نشستیکی يتو
 .. نشدي خبرنی از نگدمی دقهیبعدازچنددق..کردم

 ي جورهی خودشون کردمی تودلم خدا خدا میسکوت کردم ول..رمی سراغشو بگدمیکشی خجالت مکمی راستش
  من کجاست؟؟نیبگن نگ
 :گفت..دیباری از سروصورتش می وناراحتیشانی که پری درحالنی نگيبابا.. انتظارم به سراومدباالخره

  وکوره؟؟آره؟؟نقدسوتی سواله  چرا خونمون اي پسرم حتما االن برات جایه
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 که داشتم دونستی خدا میول..نییسکوت کردم وسرمو انداختم پا.. بزنمی حرفدمیکشی نگفتم خجالت میچیه
به خودم )نیپدرنگ( عمومحمديباصدا.. افتاده بود؟؟؟تودلم غوغا بودی چه اتفاقیعنی..شدمی مونهی وضع دنیازا

 :اومدم
 بار هیفقط ..نیآب شده رفته تو زم.. ندارمي هفتست ازش خبرهی.. کردچارهی دختره منو بنیپسرم ا:عمومحمد

 .. پسرفرار کردههی بادمیازدوستش شن
 من عشق من حاال نی نگشدیباورم نم..زبونم بنداومده بود.. سرم به دوران افتاده بوددمیشنی داشتم می چایخدا
 ..سی شهر ننیتوا

 ازخونشون ي سرسری خداحافظکی رو سرکردم وبعدش باقهی چطور چنددقدمیاصال نفهم.. اصال خوب نبودحالم
 ...رونیزدم ب

 ي زودنیآره به هم..خسته بودم..زدستم دررفته بودزمان ومکان ا...دمیچرخی مابونای هدف توخیب
 .. دراون وجودندارهینی که حاالنگکشمی نفس مي توشهرنکهی ازاخسته

 درقفل چرخوندم وبدون درویآروم کل..  چطور اومدم خونهدمی خودم بودم که اصال نفهماونقدرتوحال
 .. مطلق خونه رو فرا گرفته بودیکیتار... واردخونه شدمیی سروصدانیجادکوچکتریا

 و دمی کشنیی درو به پارهی ودستگدمی کشیقی پشت درقرارگرفتم نفس عمیوقت.. به طرف اتاقم رفتمی آرومبه
 درو ازداخل قفل کردم..وارد اتاقم شدم

با رو  بای ازعلی آهنگوترمیازکامپ...  بابا بودنی علي منو آروم کنه آهنگاتونستی که دراون لحظه ميزی چتنها
  که فقط خودمو بشنوم کم کردميگذاشتم روپخش وصداشو طور

 بزرگش گذاشتم رو ي کرده بودم رفتم وعکس رو بانمای رو دراون مخفنی که عکس نگی پوشه مخفبه
 ... موندمرهی خنیبه طرف تختم رفتم وخودمو روش انداختم وبه عکس نگ..وتری کامپشگرینما

 ..دیچرخی سوال توذهنم منی دائم اکردمیرمی توافکارم سداشتم
 خنده؟ی میعنی خوشبخته؟یعنیکنه؟یکارمی االن عشقم کجاس؟چیعنی ایخدا

 ...شدی دائم توسرم تکرارميزی چهی نابازمی اباتموم
اونوقت حاال .. بودی خجالتیلیشدخی دخترمحجبه بود جلوخودم که مهیاونکه .. کردي کارنی چرا همچنی نگیعنی
همونجور که داشتم به عکسش نگاه ..شدمی مونهی داشتم دایخدا.. مننینگ..عشقماونم .. پسرفرار کردههیبا
 .کردمی باخودم تکرار منارمی اکردمیم

 .. چطور خوابم برددونمیبعدش نم...کردمی سرمالی صبح همش توفکروخي شب رو تا دم دمااون



              2رمان میمیرم اگه نباشی جلد                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 25 

 چشم بازکردم..کردی مزدوصدامی مادرم که دائم درميباصدا
 که وتروی درو بازکنم کامپنکهیقبل ازا.. به بدنم دادمیازتخت بلندشدم وکش وقوس..گذشته بود12 ازساعت

 .. روشن مونده بود خاموش کردمشبیازد
 : بااون سرووضع آشفته نگران شدوگفتدنمیمادرم باد.. بازکردمدراتاقمو

   سرووضعت آشفتست؟؟چراي کجابودشبی شده؟؟دی چارپسرمیماز
 : سرهم کردم وگفتمی دروغهی خاطرنیبه هم.. بگمشبی دانیمادرم ازجر به تونستمینم
 .. بابچه ها رفته بودم کافهشبید..خواب بودم.. مامان جانسی نيزیچ

 : نگام کردوگفتی باحالت مشکوکمادرم
 ..یکنی پنهون مي داريزی چهی داستی حرف زدنت پ؟؟ازلحنیکنی ازمادرت پنهون مي داریچ..اریماز

 :من من کنان گفتم.. پاچه شدمدست
 ..مامان جان خواب بودم فداتشم..یچیه..یه

 ..میزنی بخور بعد باهم حرف ماصبحونتوی به دست وصورتت بزن بی آبهیپسرم برو :مادر
به زور تونستم چندلقمه غذابخورم تا مادرم ناراحت .. دست وصورتمو شستمنکهیبعدازا... تکون دادمي سرناچارا
 ..نشه

 : گفتیمی ولحن مالیبانگران.. بامادرم تنهاشدمی وقتابعدازغذ
 ..ی بگیتونی نمی هست ولتیزی چهی دونمیم.. من مادرتم بزرگت کردمپسرم
 احساس درونمو ازش پنهون کنم چون تونستمی نمچوقتی که هدونستمی منوخوبیا..گفتی راست ممادرم

 ..خوندیازچشمام م
 .. براش بگمموی گرفتم به هرصورت که شده احساس قلبمیتصم

 
 ..کردی ممیی راهنماشهیهم.. سنگ صبورم بودشهیآخه مادرم هم.. آروم بشمدیتاشا

 .. کردمفی مادرم تعري از اول برازویهمه چ.. بودی وبه هرجون کندنی به هرسختباالخره
 همه نیا نکهیازا.. بهم اجازه اعتراف به اون روندادچوقتی جام که هین،ازغروربی بانگاه اول به نگازعشقم

 ...شبی اما دشی خواستگارمیعاشقش هستم وحاال بخاطربه دست آوردنش ازکارم زدم واومدم تابر
 ..کردیانگارداشت تک تک حرفامو هضم م.. حرفام به شدت تعجب کرده بود وساکت مونده بوددنی باشنمادرم
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 دخترحرف هیش به  حاال داره ازعشقدونستی اساس می بزی چهی رو ی که عاشقشدپسرمغرورشی نمباورش
 ....زنهیم

 : تکون داد و گفتی باتاسف وناراحتي سرمادربعدازچندلحظه
 .... حاالی ولي خواستگاررفتمی من برات میگفتیاگرازهمون اولش بهم م..یرگفتی دیلی افسوس که خزمیپسرعز
 : بهم انداخت وادامه دادینگاه.. شدساکت

 وجود ینی نگگهی چون حاال دی بکننکاروی ادی بای سخته ولدونمیم..ي ندارشی جز فراموشی راهچی هزمیعز
 ..نداره

  افکارم تنها گذاشتيایومنو دردن... رونی همه حرفاشو زدازاتاقم رفت بنکهیمادربعدازا
 لحظه آرومم کی نی نگالیفکروخ.. تحمل موندن تواون شهرو نداشتمگهید...گذشتی هفته ازاومدن من مهی

 ..ادشی..خاطراتش..کردینم
 .... شده بودرممکنیفراموش کردنش برام غ..رونی بامی کردم نتونستم ازفکرش بيهرکار
 دست ودلم به تلفن یول..ارمیربیوباالخره به هرصورت بود تونستم شمارشو گ.... بودمنی دنبال شماره نگفقط

 ..شونداشتمیآمادگ.. تابهش بزنگمرفتینم
 ..نداختی منیادنگیشتری منوبنجابودنیا.. شهرستان وکاربشمی داشتم فردا دوباره راهمیتصم
 ... کردمطی رفتم وبلنالی به ترمی ازهمگی روز بعدباخداحافظصبح
نفس .. می به مقصدقبلگشتمی رفته بودم برمدوآرزوی که باهزارامي من تو اتوبوس نشسته بودم وداشتم ازشهرحاال
 ...  برام حفقان آوربودگهی تواون شهرددنیکش
 ... تحملهرقابلی اون شهربدون حضور عشقم غگهی دنکهی بودم ادهی خوب فهمویزی چهی مدت نیتوا
اون ... خراب بشهشی بخاطرتماس من زندگخواستمینم.. بهش زنگ بزنمدمیترسی می که شمارشوداشتم ولنیباا

 ... بودنی بودوترس منم ازهميگریاالن مال د
 ...کردمی براش می خوشبختي آرزوی خودم نداشتم ولي که اونو براحاال
 وباشگاه رفتن وگشت ادی وبا کار زي مجازيای تودنی بود باسرگرمنیتمام تالشم رو ا... به سرکارم برگشتمیوقت

 .... رونی بارمیوگذار خودمو ازفکرش ب
 .... موفق بودمي حدودهی تای سخت بود ولیلیخ

 ✘نیاززبون نگ✘
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غرق ..کردمی آهنگ گوش مي وهندزفرمی شده بودم وداشتم باگوشخوابی شب که محمدخواب بود ومنم بهی
 .. محمدبه خودم اومدمی اس ام اس از گوشهی يکه باصدا.. بودممیتوافکارم وزندگ

 شگرانداختمی به نماینگاه.. ازکنارش برداشتموی گوشیواشکی یوقت
 )ی گلمی از مردی جدامیپ(

 ه؟ی کگهی دی گلمی من مري کردم خداتعجب
 دلم برات یسالم محمدجان خوب: مضموننی با ایامیپ..ام اس رو بازکردم اس يباحس کنجکاو...دمیفهمیدمیبا

 زم؟ی توعزییکجا..تازه ازتهران برگشتم قربونت برم..تنگ شده بود عشقم
  بود؟؟ی کی گلمی مرنی ایعنی... ازتعجب گردشده بودامی باخوندن پچشمام

 ...هی بفهمم کدی گرفتم جوابشو بدم تا شامیتصم
 ؟؟یی نبود؟؟االن کجاداتیچرا پ.. گذشت؟؟سفرخوشي خوبم توچطورزمیسالم عز:فرستادم

 : جواب دادقهیبعدچنددق
 نتونستم بزنگم آخه خودت که زمیببخش عز.. االن خونمون لرستانمی توخالي عشقم خوبم بدنبود جاممنون

 ..یدونی مطمویشرا
 جوابشوندم گهی گرفتم دمیتصم..دن حدس بوهی فقط دونمینم..هیحتما لرستان.. دوست دخترمحمدهدادمی ماحتمال

 ...دمیپرسی دختره رو ازمحمدمنی اانی جردی بایول
 ...رونیدبی محمد منوازافکارم کشی زنگ گوشي صدابعدازچندلحظه

 زدی داشت زنگ می گلمی دختره مرنیآه باز ا... انداختمشگرشی به نمای نگاهتیباعصبان
 
 وگذاشتمی وگوشدمی کشینفس راحت... قطع کنم که خودش قطع شدخواستمیم..کارکنمی چدونستمینم

 :دمی خواب آلود محمدرو شنيصدا..سرجاش
 ن؟؟ی بود نگیک

 : رولب گفتمي وپوزخندی تلخبااوقات
 ه.. جونتی گلمی مرهی کیدونیتوبهترم

 :ازجاش بلندشدوروبه من گفت.. ونگاه کردشوبرداشتی گوشي حرفم محمد زوددنیباشن
 ي چه مرگته؟؟جوابشو که ندادهی چها
 : تفاوت گفتمیب
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 زدلتویعز..نی اس داده بودجوابشودادم برو ببچرا
  هاااان؟؟ي من دست زدی به گوشی ک؟بااجازهی گفتییییییییچ:محمد
 حد  کثافت نی تااکردمیفکرشم نم.. بودمیبدتر عصبان.. بترسماشی ازپرخاشگرنکهی اي لحظه بجادراون
 ... وهم به اون دخترهکردیکه همزمان هم به من ابراز عالقه م..باشه
 : گفتیبالفاصله جواب دادوباخوشحال.. محمد دوباره اومدی زنگ گوشيصدا

 ؟؟ییدای عشقم کم پی خوبزدلمی سالم عزبه
 : که اخماش توهم رفت وگفتدی شنی چدونمینم

 ..رنتیم بگ اززارمینم..ی کرده عشقم توفقط مال منغلط
 ..دادی ودل وقلوه مزدی حرف مگهی دیکی من بايمحمدچقد راحت داشت جلو..دمیشنی داشتم میچ...اخدای

قبل ..گفتی منم مشی کلماتو پنی همزی همه چی بی الشنی که اسوختمی میی من ازجایول..شدی نممی حسودنه
 ... بالنسبت خرم کردينجوری منو اامی باهاش بنکهیازا
 دمیدی واضح مزوی من داشتم همه چیول.. کاراش ادامه بدهنی بازم به اکردمی فکرشم نمچوقتیه

 ..ی ته بدبختیعنی نیوا...دمیشنیوم
 .. بخودم اومدمدادی مي جونش دلدارمی محمدکه داشت به مريباصدا
فعال من ..ی تومال خودمزمی نکن عزهیآروم باش گر..رمیمی عشقم توروخدا ترکم نکن من بدون توممیمر:محمد

 .. بشمممی قربون مرگمی برات مروی اخاناتی وجرزنگمی حرفارو بهت بزنم فردا می بعضتونمی مزاحم دارم نمهی
 .. حواسم هست خداحافظ دلبرمزمی عزباشه
 : رو به من گفتتی که قطع کردوباعصبانویگوش

 ؟؟یکنی دخالت ممی خصوصمی توحرنمی نبگهید
 ... دادم وساکت شدملشی تحويپوزخند

 
 باحرفاش خورد یول... خوشحال شدمیلیازتماسش خ..زنگ زده بود)میخواهرمحمد نامزدقبل( پروانه امروز

 ..توذوقم
 :پروانه بااظهارتاسف بهم گفت..ازم خواست محمد داداششو ببخشم.. رو برام روشن کردیقی حقاپروانه

 قهرتون نی ازامیماخبرنداشت... زده بودشوبهمی بهت زنگ زده بود ونامزددپسرعممی سعي محمد سرحرفانینگ
 ... کردفی تعرزوی من وهمه چشیتاخودش اومد پ
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 : بهش گفتمباتعجب
  گفت مگه؟یچ

 : برام گفتانوی جری باناراحتپروانه
 ي*س*ك* با پسرا چت ستالکی توبي به محمد گفته بود که توودوستت نازدی راستش سعنینگ
 خواستهی فقط مدی سعدهی حاال فهمید واون حرفارو بهت زده بود ول شده بوی حرفا اون عصباننیسرهم..نیدار

 ... خاطر ازم خواست تا زنگ بزنم وازت معذرت بخوامنی شمارو بهم بزنه به همنیب
 : ادامه داد و گفتی شد وبعدش باناراحتساکت

 .. اونو ببخش هنوزم دوستت دارهمونهی پشیلی بخدا محمد خزمی عزنینگ
 ی خاطربالحننیبه هم.. خبربودی فرارم بانیپروانه ازجر.. پروانه باز خاطرات گذشته بهم هجوم آورديباحرفا

 : کردم وگفتمفی براش تعرزویتاسف بار همه چ
 ینیبگو فکر کن اصال نگ..به محمدبگو فراموشم کنه..شرمندتم.. جاني پررهی دیلی حرفا خنی اي براگهید

 .. نبودهشیتوزندگ
 حسادت من االن افتاده هی بخاطرایخدا.. گرفته شده بودیلیحالم خ.. قطع کردمویدردودل گوش حرف ویبعدازکم
  افسوسیول.. نبودمنجای حرفارو به محمد نزده بود من االن انی ادیاگه سع... چاهيبودم تو

 : کردم وباحرص گفتمفی پروانه رو براش تعري بهم زنگ زده بود تموم حرفاي روز که نازهی
  کثافت دوست باشدی سعنی باایعال جنابهنوز

 :باطعنه گفت... که ازلحنم تعجب کرده بوديناز
 ... شماره منو بهش داده بود نه من که بهش زنگ زدمی نامزد جنابعالنکهی امثه

 ؟؟ي باهاش وجوابشو داديدی باالخره که حرفی هرچحاال
 من بازم کنترلمو ازدست داده بودم ی نداره وليری تقصچارهی اون بدونستمیم.. باال گرفته بودي با نازبحثم
 ... دلم خواست بهش گفتمیوهرچ
 ي محمدبرده ازدستش کفرشی اسم اونم پونی منی درادی بود سعدهی شننکهی رفتارامو وهم انی ادونستی ماونم
 ...بود

 : وحرص بهم گفتیباناراحت
اگه بهم بزنگه .. شدمي کفردیت سع از دسنکهیوهم ا.. ندارمی آروم باش منم حال خوشي جون نازنینگ

 ... کف دستشزارمیحسابشو م
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 زدم يپوزخند..بهم نگفته بود.. رابطه داشتی هنوزم بااون لعنتيشدنازی باورم نماوردمی ازتعجب شاخ درمداشتم
 :وگفتم

 ي که باهاش هنوزم رابطه داری موضوع رو نگفتنی بهم ای شدم که حتبهی برات غرنقدری ادونستمینم
 
 : باترس گفتيناز
 ی درحدسالم واحوالپرسزنهی وقتا که زنگ می ب بخدا من رابطه ندارم بجون توفقط گاهنی نگیگی می چیچ

 نی هممیحرفیباهم م
  ی چه چتیامکی باشه چه پی آخه رابطه رابطست چه تلفنکنهی می چه فرقخب

 دمی جوابشونمگهی بداخالق دمی خب بابا تسلیلیخ:يناز
  یوبامهربون رولبم نشست يلبخند
 :گفتم

  اعصابم خورد شدهکمی ي من بوس بوس فعال باي نازنازی عشقمنیآفر
 زمی مواظب خودت باش عزياوه اوه اعصاب باشه برو با:يناز

 ... فکر کردممی کردبازندگي کارنی همچدی چطور شدسعنکهی گذشته واي به اتفاقاکمی.. که قطع کردمویگوش
 همش قربون صدقم ارهی حرص اونو دربنکهیزدوبخاطرای بود به من زنگ مدی سعشی هردفعه که محمد پادمهی
 کردی نداشت مسخره می عشقنی همچدوکهی وسعرفتیم
 ی چدونمی که بهش تهمت نمي دفعه من سرنازهی بودکه نی اگشمی دلی ودلنهی هملشی ازدالیکی دونستمیم
 ... زده بود فحش داده بودمیچ

 دلم ی زنگ زد جواب دادم وهرچي به نازدی سعی برام گفت منم وقتانوی واون جري رفته بودم خونه نازاونروزو
 .... قطع کردموی گوشتیبعدش با عصبان..خواست بهش گفتم

 .. ازطرفش بهم دادغامی پهی ي روز نازهی انی جربعدازاون
 : بوددگفتهیسع

 ) فقط صبرکنکنمی می شکل تالفنی روزتموم اون رفتاراتو به بدترهی(
  دادم وگفتم بهش بگهي روبه نازغامی درجوابش پمنم

 )ی بکن عوضخوادی دلت میبرو هرغلط(
 .. رابطه دارهی گلمی باهمون مردونستمیم... محمدشده بودمانهی مخفي وضوح متوجه رفتارابه
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برگشتم .. کنارم حس کردموی حضور کسدفعهی.. بودمي مشغول بازمی بودم وباگوشکارنشستهی روز که توخونه بهی
 ...نمیبی بعدمدتها با لبخندمنویتعجب کردم ا.. رولبش بوديلبخند..محمدبود....طرفش

داشت آروم آروم ..نگاهش کردم.. بگم که بادستش که رو موهام قرارگرفت زبونم بسته شديزی چهی خواستمیم
 :باخودم گفتم..ه بودازشدت تعجب زبونم بند اومد...رفتی وقربون صدقم مکردمیموهامو نازم

  زده به سرشای مهربون شده؟؟نکنه جن زده شده نقدی امروز چشه انی اایخدا
  دوستت دارم باورکنیلیعشقم تعجب نکن من خ:محمد

 بهش محبت خاله خرسه رو رهی باشه میکیری کارش گی که وقتي اگهی مثه هرآدم ددیشا..آره جون خودت..هه
 ..آره؟.. منهرهی توهم کارت گکنهیم

 : گفتیمحمدبامهربون
 ..خوامی ندارم عشقم فقط تورو مي کاره؟؟منی حرفا چنی ازدلمی عزنه

 ................................ لباشو گذاشت رولبام وی بدون معطلسپس
 که دمیدی نمگهی دیحت...گردوندیمنو م..کردی بهم محبت میلیخ... مهربون شده بودیلی بود محمدباهام خچندروز

 ي همش ظاهریول.... سرش به سنگ خورده بودنی شادبودم که ایلیمنم خ..حرفهی رابطه داره وممیبا مر
 .... شب بعد ازقربون صدقه رفتناش باالخره حرف دلشوزدهیچون ..بودن

 :گفت..زدی موج مدتوشی که تردی لحنمحمدبا
 بدون اون تونمیمن نم...گمی دیکیمن عاشق ..ستمی عاشقت نیراستش من واقعا تورودوست دارم ول..نینگ

  کنمیزندگ
 ی ولزمی کردم نتونستم بگم منوببخش عزي هرکاری بزارم ولونی موضوع رودرمنی باهات زودتر  اخواستمیم

 .. باشم باتمام وجودخوشبختممی سخته بدون اون باشم من اگه بامریلیبرام خ
 .. هنوزبه گوشام اعتمادنداشتمی بودم ولدهی محمدوشنيحرفا
  کرده بودی درخواستنی همچشدمحمدازمنی نمباورم
 برام جهنم شمینجوری هممیزندگ... بشهمی واردزندگگهی زن دهی اجازه روبدم که نی اتونستمی من چطورميخدا
 ..بود

 : محمدبه خودم اومدمي فکرابودم که باصدانیتوا..فتادی برام می چه اتفاقاتسی معلوم نگهی زن دهیباورود
 ؟یکنی بگوقبول ميزی چهی؟؟ی چراساکتعشقم
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 که به یساکت بودم ودرحال..اشکام توچشمام جمع شده بود.. داشتم که بگمی چیعنی.. بگمتونستمی میچ
 :باالخره به حرف اومدم وبا بغض گفتم... کردندایاشکام راه خودشونو پ..کردمیمحمدنگاه م

 ؟؟ي ازم بخوايزی چنی از من همچیتونیتوچطورم..تو..محمد
 : گفتیباناراحت

 ؟؟یدونی نم؟؟مگهیستی مگه توعاشق من نهی بددردی درك کن ارواح خاك مادرت عاشقتونمی بخدا نمشقمع
  بشمی آدم هوسبازالشهیمگه مغز خرخوردم عاشق .. بشمیابونی غول بنی غلط بکنم عاشق اامنیخدا
 : گفتمی عصبی ولحنی تفاوتیباب
 ؟اونم عاشق تو؟؟مگه آدم قحطه؟..من عمرا عاشق بشم ..رینخ

 یستی من چمه؟؟عاشق من نه؟؟مگهیمنظورت چ:محمد
 

 ت؟؟ی هااان؟؟نکنه محمد نامزدقبلی هستی عاشق کپس
 .. بهم تهمت نزنی الکی شولعنتخفه

 هستم وباهاش می عاشق محمدنامزدقبلزدکهیاون همش بهم تهمت م... باالگرفته بودمنومحمدبازبحثمون
 ...درارتباطم

 رو کش بده وبه کی بحث کوچهی عادتش بود شهی هم همی لعنتنی حرفاخبرنداشت انی من بقرآن روحم ازایول
 ..می بود که بازباهم بحث کردییامشبم ازاون وقتا... بکشونه وبزرگش کنهکی باريجاها

 ...اونقدبهم مشت ولگدزدتا دادم رفت هوا..دی کارش به کتک زدنم رسآخرسر
 : گفتتیاشت وباعصباندست ازکتک زدنم برد..زنمی دادمددارمی دیوقت

 ...رهی آبروم مشنونی ها مهی همسادادنزن
 کردن هی عادتم بود موقع گرنیا..کردمی مهی بلند گري وداشتم باصدادمیچیپی من ازشدت دردبه خودم میول

 ..کردمی مهی بلند گريباصدا
 : دستشو آوردباالوگفتشمی نمدساکتید

 ..ی لعنتکنمی ودفنت مکشمتینجامی خفه شو وگرنه همگمی مکثافت
 : گفتميبالجباز..کردمی مرگ ميفقط آرزو.. برام مهم نبودیچی وازسرنوشتم خسته شده بودم که هاونقدرازخودم

 یراحت بشم ازدستت عوض.. بکشامنویب..  منو بزنای بی چرا معطلپس
 ... هام هماناهی من وگريایلج ولجباز... همانانی شب کتک وفحش ودعواوتوهاون
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 ..تاخوابم برد..کردمی مهیگر شب ي هامهیتان
 که رمی تادوش بگرونیبلندشدم ورفتم ب..سی محمدندمید..دارشدمی ازخواب بيدی بااحساس سردردشدصبح
 :دمی محمدوازپشت خونه شنيصدا

 شهی درست می کنم بعدهمه چشی راضنوی صبرکن نگکمی دادم حی برات توضانویعشقم من که جر:محمد
 ... جونممی فدات بشم مریشی مال خودم مگهیتود

 ازفرصت استفاده کرده دمی من خوابدهیالمصب سرصبح د..هه...زدی حرف می جونش تلفنمی داشت باز بامرپس
 ..حرفهیورفته بااون م

 بدم لحظه به تی اهمادی اگه زدونستمی عشقوالنش بااون دختره شدم چون مي گوش دادن به حرفاالیخیب
 ..کنهیلحظه داغون ترم م

 .. گرفتم وبه اتاق برگشتمیی دوش سرپاهی به حموم رفتم ویباناراحت
 ...می چندتاتخم مرغ املت کردم وبامحمد خوردصبحونه

 
 ادی محرم بنکهی قبل ازاخوانی شده ومیقطع)خواهرعقدکرده محمد(مهی ندی بود که خبردادن عروسيظهر

 ...رنی روبگیعروس
 ... گذاشتن آخرهفتهي رو برایعروس... بودکی نزدمحرمم
 اونقدرتوگوشم خوندوخوند واونقدربهم محبت خاله خرسه کردتا منم خرشدم وگولشو خوردم وباالخره محمد

 ... برام روشن شدمی مری اززندگیتی واقعهی وسط نی ای بمونه ولمی شدم اون بامریراض
 : برام گفتمی ازمرکمی شدم باعشقش بمونه ی راضدمنی دنکهی بعدازامحمد
 ...سی دخترنمی بگم مریراستش چ نینگ:محمد
 :باتعجب گفتم.. گردشدچشام

 س؟؟ی دخترننکهی ازاهی چ؟؟منظورتی چیعنی
 : پا واون پاکردن باالخره گفتنی ای ازکممحمدبعد

 .. پولدارنیلیخ..وضعشون تووووپه..اهل لرستانه.. ازهم جداشدنی هست وقبال شوهرداشته ولوهی باون
 : کردوادامه دادیمکث

 ..میشی اونموقع پولدارمرسهی اگه اون زنم بشه پول وثروتش به منم منی فکرشو بکن نگيوا
 : زدم وگفتميپوزخند
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 . نه خودش مگه نه؟ی تو عاشق پولشپس
 ...گهی درسهی ازاون به منم می ولهی حرفا چنی ازمینه عز:محمد

 : تکون دادم وگفتمي حوصله سریب
 .. باشهمبارکت

 : دست دست کردن گفتیمحمدبعدکم
قبال باهاش هماهنگ ... بفهمهی کسنکهی زنم بشه بدون امی نقشه دارم که چطور مرهی حاال گوش کن نینگ

 ... به توبگمخوامیم..کردم
 : گفتی رو گونم گذاشت وبامهربوني امحمدبوسه

فقط .. خانوادمیحت..رمی زن چهارم بگخوامی بفهمه من می کسدی نبانینگ... خودمون بمونهنی موضوع بنیدایبا
 ..می من وتوومرنیب

 : زده گفتمتعجب
  نفهمه؟؟یشه؟؟چطورکسی مگه مآخه

 ..گوش کن تانقشمو برات بگم:محمد
 قرار بود که من نینقشه محمدازا... دادحی توضقی که توسرش بودرو دقي تکون دادم ومحمد برام نقشه ايسر

 که دانشگاه اونجا قبول شده میبعدش مر...میخونه اجاره کن هی بندرعباس میواون باهم به بهانه کارکردن اون بر
 رهی اونم ممیکنی میما وسه نفره زندگ شی پادی ممیوبعدش مر...کنندی باهم عقدمانهی ومحمدمخفمیادومریم

 ....ادیدانشگاه وم
 

 : گفتگمی نميزی وچدساکتمی دیوقت..وتعجب کرده بودم.. واقعازبونم بنداومده بوددمی نقشه محمدو فهمیوقت
 ؟؟ی ساکته؟؟چرای نظرت چخب

  سوال؟؟هی ی ولیچی هیه
 جونم:محمد

 ...دیکنی عقدمانهی خانواده جفتتون باخبربشن وشما مخفدی وسط نبانی ایعنی
 : تکون داد و گفتي سرمحمدباافسوس

چون اونا باوجودتوهم ...کنندی اون مخالفه وهم خانواده من صددرصد  مخالفت مي آره چون هم بابامتاسفانه
 ...رفتنی توروپذي ناچارمی فرارکرددنی فهمی وقتیمخالف بودن ول
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  اونا باوجودمن مخالفنییییییییییچ
 يدی که شننیهم..آره: محمد

 : گفتمی تفاوتی دنده وبا بهی محمدبازم شدم همون دخترلجبازوي حرفانیباا
  چه بهترخوانینم..سیمهم ن... بدرك

 : گفتتیمحمدباعصبان
 ...می به فکرخودمون باشدی حرفا بانی ايبجا..اونا بهت محبت کردن نمک نشناس... احترامتو نگه داربسه

 ه؟؟ی چمنظورت
 آماده دیمنوتوهم با... بندرعباسرهی مگهی چندوقت دممیمر..منظورم مشخصه حاال که نقشمو بهت گفتم:محمد

 ...میرفتن بش
 : تکون دادم وگفتميسر
 ...شهی می خواهرته اون چمهی ندی آخه عروسیول

 ي شهربرادی بردمی سپردم بهت پول محهی به ملي صددرصدمی که هستی عروسياون سرجاشه برا:محمد
 می بپوشی توعروسنیری بگی منم لباس مجلسيخودت وبرا

 ..... ناچارا قبول کردمی نداشتم ولی وعروسدی به خریلی مچی که هنیباا
 

 ...میدرفتی به خرحهی وبدون خوردن صبحونه همراه ملدارشدمیب محمد ازخواب ي باسروصداصبح
 

 تورمانندکه ی سارافون مشکهی حهی به انتخاب ملنی همي لباس نداشتم براي حال وحوصله گشتن برااصال
 ی بلندنارنجرهنی پهی...ی مجلسی ودامن قرمزمشکی شده بودبا شلوارساپورت مشکي گردنش سنگ دوزيجا

 ...میدیحمدخر مي زردرنگ براشرتی تهی بای مجلسي شلوارمردونه قهوه اهی خودم وي کوتاه برانیآست
 ...دمی خودم خري مخمل مانند هم برای با پاشنه بلندورنگ مشکی ومجلسکی شیی جفت دمپاهی

 میدی محمدخري که برایلباس...می خونه برگشتدکردبهی خرمهی خودش وخواهرش حکي هم براحهی ملنکهیبعدازا
 بهش دادساکت حهی که ملي بعدش باچشم غره ایاوردولیرادمی وابی غرغرکردوعیلیدم اولش خروبهش دا

 ...شد
 وقتا یمنم گاه...شدنی آماده می مقدمات عروسي خانواده محمدداشتن برای شب حنابندون بود وهمگفردا

 فرض ی خاطرمنو دست وپاچلفتنیبه هم..دادنی نمتی وجودم اهمادبهی چون اونا زکردمیبهشون کمک م
 ...دادنی نمي وبهم کارکردنیم
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 : تابشورم که محمدبهم گفتکردمی داشتم ظرفارو جمع مبعدازشام
  چه خبره؟؟مینیبب.. اونورمی سر باهم برهیای بی ظرفارو شستنمی بشکمی رونی برمی من مزمیعز

آشپزخونه رو مرتب کردم وبعدش .. ظرفارو جمع کردم وشستمنکهی تکون دادم وبعدازاي فقط سردرجوابش
 ...دمی شنی نمی صداش زدم جوابیهرچ...دمیاطرافو نگاه کردم محمدو ند..ازاتاق خارج شدم

 که انگار داشت دمی محمدروشني برم پشت خونه صدانکهیقبل ازا.. سرپشت خونه رو نگاه کنمهی گرفتم میتصم
 :زدیباتلفن حرف م

 .. قربونت برمیدونی مطموی شرا؟؟توکهیکنی چرا درك نمعشقم
 اشی گرفتم برگردم تا راحت تر به عشق بازمی خاطرتصمنیبه هم..زنهی حرف ممی فکرکردم داره بامراولش
 : منو از درجا متوقف کردشی راه حرف بعدمهی نیول..برسه

 خواستمتی بازم من می وهرجورکه باشی باشیتوهرچ.. فراموشت کنمتونمینم... جان بخدا دوستت دارمهیسم
 ...دادمیکاش طالقت نم..خوامتیوم

 کرد؟؟ی صحبت مينجوری ای من محمد داشت باکيخدا... توبدنم افتادي محمد لرزي حرفادنیباشن
  بود؟؟ی کهی سمیعنی
 ... محمدگفته بود افتادمی که اونروز برام از زندگهی عالي حرفاادی..  توذهنم زده شدي دفعه جرقه اهی

 .. زن دوم محمدبوده که ازهم طالق گرفتنهی بهم گفته بود سمهیعال
 ...هی جزسمسی نی االن محمد مطمئن شدم طرف پشت خط کسی تلفني وحرفاهی عالي حرفايادآوریبا
 نی نبوده بخاطرهمی زن خوبهیمگه خودش بهم نگفته بود سم.. آخه چرا محمد هنوزم باهاش رابطه داشتیول

 ؟... دوستت دارم وگهیپس چرا داره م کنهی اونو پرداخت مهیطالق گرفته واالن مهر
 اونم هی حاال باسمممی گفت من عاشق مری مشی که چندروز پي به گوشام اعتمادنداشتم اون محمدهنوزم

 ؟...کنهی مي که طالقش داده عشق بازیکس
 . نشده بودکردمی بودم وبه حرفاش گوش مسادهی حواسش به تلفن بودواصال متوجه من که پشتش وامحمدتموم

 .. حتماگهی بکن دشی کارهی درك کن خودت طموی شرازمیعز:محمد
 

 ...زدی موج می خوشحالتوصداش
 مه؟؟ی حنابندون نديای فردا که مزمی عزیراست...ی جونم بشم عشقمهی قربون سمیاله:محمد

 : گفتی گفته بودکه محمد باناراحتی پشت خط بهش چهی دونم سمینم
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 . کنمی هم آشنات منی با نگیخواست.. بخدا دلم برات تنگ شدهای حتما بزمی عزمی نداردی اما و اگر وشاگهی دنه
 تی که باعصباندمی دفعه محمدو دهی که دادمی وتودلم بهش فحش مکردمی همونجور به حرفاش گوش مداشتم

 ...برگشت طرفم
 : من بالفاصله به طرف پشت خطش گفتدنیباد

 .. مهندس  خداحافظيحتما کارو برام جور کن قربانت آقا.. کنمی فعال قطع مخب
 : قطع کردوروبه من گفتویوگوش

 . برو به کارت برساالی يسادی وانجایچرا ا..  اونورمی برای نگفتم ظرفارو جمع کن بنجا؟؟مگهی اي اومدی کتو
 : گفتميبا لجباز.. شده بودمی طرف عصبهیاز.. گلومو گرفته بودبغض

 مگه به من ؟ي نبودمیتومگه عاشق مر...ی باشرتی غی حد بنی کردم تاای محمد اصال فکرشو نمی کثافتیلیخ
 .انهی مخف؟؟؟اونمي کردی مي عشق بازتی زن قبلهی دوستت دارم پس چطور االن با سمینگفت
 هیدستمو گذاشتم روگونم وگر... زده بودیلیدوباره بهم س..اشکم توچشام جمع شد.. سمت راستم داغ شدگونه

 ی بود نثار محمد منی فحش ونفری وهرچهیرگری بلندزدم زيباصدا..کنون به اتاق پناه بردم ودرو ازداخل بستم
 . خوردموی لعنتنیوگول ا  بودمنقدرسادهی فرستادم که ایازاون طرفم همش به خودم لعنت م..کردم

 فکر نیباا...دادمی خبرمهیدوسم ذاشتم وبهشون ازرابطه محمی مونی موضوع رو با خانواده محمد درمنی ادیبا
 چطور ممکنه حرفمو باورکنند ادی خانوادش ازمن خوششون نمنکهی ايادآوری با ی رو لبم نشست ولیلبخندتلخ

 به کاراش نی انمی دست بذارم وببرو  دستينجوری که همشدینم. کردم؟ی مکاری چدی باایخدا.رندیوطرف منو بگ
 .دهیادامه م

 و تاحاال هم دی رسیاون نسبت به خانوادش مهربون تربه نظر م.. افتادممهی ندادی دفعه هی فکرا بودم که نیتوهم
 نیباا... کنهشونی گفتم تااون با مامان وباباش حرف بزنه و راضی به اون مدیبا... بودمدهی ازش ندي بدرفتارچیه

 : اس فرستادممهی ندي برداشتم وبراموی گوشیفکر باخوشحال
 . نگوی فقط به کسسی طرف من حالم خوب ننی ايایب سرهی شهی جان ممهیند
 
 :دمی روشنمهی ندي دراتاق ومتقاعبش صداي صداقهی ارسال شدبعدازچنددقامیپ

 .نمی شده؟درو بازکن ببيزی جون چنینگ
 صورتم دنی بادمهیند...درو براش بازکردم...کردمی ازاشک بود وهق هق مسیصورتم هنوز خ.. بلندشدمازجام

 :نگران شدوگفت
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 زم؟؟ی عزی کنی مهی؟؟چراگري شده خواهریچ
 : وبابغض گفتمدستشوگرفتم

 ؟ی به حرفام گوش کنيای بشهی جان ممهیند
 : تکون داد و گفتيسر

  شده؟؟ی چنمی بگو ببزمی عزالبته
 امشب رو ازاول اناتی بودم تموم جری طرف عصبهیاز..ختنیری که اشکام رو گونه هام می ومن درحالمینشست

 : گفتی باناراحتمهیند.. حرفام تموم شدنکهیبعدازا... کردمفیبراش تعر
 ..کارکنهی چدونهیاون خودش م..کنمی مفی تعرزوی بابا همه چيبرا..کنمیمن حلش م.. جاننی نباش نگنگران

 ..دمی محمد رو ازپشت درشني بگم که صدايزی خواستم چیم
 ..نمی درو ببنیبازکن ا:محمد

 : گفتی باترس ساختگمهیند
 . من فرارهی اوه داداش جون عصباناوه

 :گفتم.. رو لبم نشستیلبخندتلخ.. بالفاصله ازجاش بلندشدسپس
 .ي به حرفام گوش کردنکهی ازاممنون

 : روشونم گذاشت وگفتی دستمهیند
   جوننی بکنم نگنکاروی ادی بای باالخره زن داداشمهی حرفا چنیا

 .کنهی رفتارمينجوری نه اونم بخاطرداداشش ای حداقل طرفدارمه ولنی کردم ایمنوباش فکرم..هه
 درواقع داشتم به یول... وخودمو به خواب زدمرپتوی دوباره بااون بحثم نشه رفتم زنکهی ايمنم برا.. که رفتمهیند

 :کردمی تودلم ورو زبونم تکرارمشهی همزی چهیفقط .. کردمیگذشته هام فکرم
 )کردمی نمی غلطنی وهمچشکستیکاش پام م..نجااومدمیه ا کيلعنت به روز(

 بادامن یسارافون وساپورت مشک..می شدی مراسم آماده مي برامیهمه داشت.. بودمهی مراسم حنابندون ندامشب
داشتم به .. سرم انداخته بودمي چادرقهوه اهی ساده هم کرده بودم ویلی خشی آراهی.. بودمدهی پوشیقرمزمشک

 : زددامص)هیعال( دفعه دخترعمه محمدهی که کردمی توجشن شربت تعارف ميمهمونا
 .ی دورهممینجابرقصی اایب..نینگ..نینگ
 الت بودوهمه داشتن ي اطرافونگاه کردم همه جا پرازمردوپسرادمی دفعه به خودم لرزهی هیشنهادعالیباپ

 . گرفتنی ملمی فاشونیباگوش
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 : گفتمیلی می طرفش رفتم وبا ببه
 . خوش بگذرهدیشماراحت باش.. برقصمی مختلطي مراسمانی توهمچستمی جان من اهلش نهی عالشرمنده
 . موندمرهی گوشه به رقص اونا خهی زدم وي لبخندسپس
 نیبه هم.. تونستم تحمل کنمی عنوان نمچیبه ه.. برام سخت بودیلی خي اونجوري تومراسماموندن

 .من به اتاق برگشتم.. دامادو آوردن تا مراسم حنابندون رو شروع کنندنکهیخاطربالفاصله بعدازا
 : شد و گفتی عصباندنمیمحمدبودباد.. که در زدنکردمی نگاه مونیزی تلوداشتم

 .ارنیحرف درم..پاشو پاشو زشته.؟ی باشی توعروسدی نبا؟؟مگهیکنیکارمی چنجایتوا
 : گونه گفتمالتماس
 .برام خفقان آوره.. بمونمیی مراسمانی تونم توهمچیبخدانم رندهی توروجون مادرت بهم گمحمد

 : تکون داد و گفتي سرتیباعصبان
 . رسمیبعدا به خدمتت م..نجای پس بتمرگ همباشه

 
 . که اصال انتظارشونداشتمدمی ازمحمد دي اعمال رفتارهی ی شب عروسدرست
 : تا پرس غذاآوردخونه گذاشت وگفت3 دمی شام دادن به جمع دموقع

 .انی ازراه دور مقامهی غذاهاباشه مال رفنی به احواست
 . نگفتمیچی تکون دادم وهيسر.. که زود باورمنم

 
 کمیتوخونه داشتم ..ارنی بشگاهی عروس رو از آرانکهی ساعت قبل ازاکی نکهیتاا
 
 : دفعه محمداومد وگفتهی که دمی رسی خودم مبه
 .ارنی االن عروسو ممی پاشو برنینگ

 :گفتم
 . کاردارمینی بیم..امیبذار بعد خودم م.. باباهنوز زودهنه

 : گفتی عصببالحن
 . هارو بده من نگه دارمهیبلندشو اون کارت هد. گهی نکن دي لجبازبامن
اونم ساکت ..کردمی راه همش غرغر مونهی میکارتارو بهش دادم وباهاش همراه شدم ول.. تکون دادمي سرناچارا

 :همون لحظه محمد بااشاره به جمع آروم گفت..می چندتا دختروزن شدکی دفعه نزدهیبود که 
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 ..سسسسسسسیه
 

 .. کردی ادب وکالس سالم واحوالپرسهی محمد بادمید..می شدکیبه اون جمع که نزد.. کردم والل شدمتعجب
 نی کگهی دنایا.. ازتعجب گردشده بودچشام

 : دفعه محمد رو به من گفتهی
 .. جان سالم کننینگ

 : زن گفتهی به بااشارهوبعد
 
 . منی خانم همسرقبلهی سمشونیا

 
 نجا؟یاونم ا..شی زن قبلهیسم..گفتی داشت می چنی اایخدا

 : گفتهیبااشاره به من رو به سم...  به خودم اومدمشی بعدباحرف
 

 . همسرم که برات ازش گفتمنی نگنمی اهیسم
 
 . زدی اون همه آدم داشت حرف مي جلوی چه راحت وخودمونای خدايوا
چون شب بود نتونستم رنگ .. رنگ شدهي و موهاظی غلشی آراهیساله با27بایتقر.. شدمرهی که خوب خهی سمبه

 .نمیموهاشو بب
 : گفتمباخودم

 ..) تحفستنی رفت ای که همش قربون صدقش مهی سمنیپس ا(
 : به خودم اومدمی زنيباصدا

 .می باهم آشناشنی بشنجای اای خانم بنینگ
 . زدنی نشسته بودوداشتن باهم حرف مهیکنارسم.. کردمنگاش

 گوشه کنارشون هی سرمو تکون دادم ورفتم ومی باطنلیبرخالف م.. بدم اومده بودنای ازهمون اول ازانکهیباا
 ..نشستم

 ... واقعا ازسوال وجواب کردناشون کالفه شده بودمگهی دي اقهی چنددقبعدازگذشت
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 ازجمعشون بلندبشم رو ي بدون بهانه انکهی ایی توانای خواستم هرطورشده ازدستشون خالص بشم ولیم
 کردم یتودلم خدا خدا م.. کرده باشمی احترامی خواستم بی نمی عروسنینداشتم چون بزرگتربودن ومهمون ا

 : دفعه مادرمحمد صدام زدهیکه 
 
 .دیاده کن جان برو توآشپزخونه کمک بچه ها شربتارو آمنینگ
 

 :بالبخند سرمو تکون دادم وگفتم.. لحظه واقعا ممنون مادرمحمد شده بودمدراون
 

 .امی االن مچشم
 

 : رو به اونا گفتمسپس
 .. برمدیبا..شمی من ازجمعتون مرخص مدیببخش

 : تکون داد و گفتي با خنده سرهیسم
 . مادرشوهرت کارت دارهزمی برو عزآره

 : گفتمباخودم
 ...)هه خنده داشت آخه. هه(
 
 . واقعا دراون لحظه ممنون مامان محمدبودم که ازدست اونا نجاتم داده بودیول
 ..تاهمون طور که گفته بود بهشون کمک کنم.. آشپزخونه رفتمبه
 ...زآمادستی همه چدمی درکمال تعجب دیول

  مادرمحمدوگفتمشی پرفتم
 . آماده بود کهی همه چی ولمین آشپزخونه شربت درست کامی بنی گفتمادرشما

 
 .یازدستشون راحت بش.. بهانه صدات زدمنی به اي وکالفه ای اونا نشستشی پدمیدختر من د:مادرمحمد

 .نی چه مهربون ودلسوز شدادفعهی اووووف
 : گفتمي زدم وبالحن قدرشناسانه ايلبخند
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 .نی مادرجان لطف کردممنون
 
 ی حرف می کردن ودرگوشی مردم که بهم نگاه مي طرف پچ پچاکیاز..حوصلم سر رفته بود.. نگفتيزیچ

 .بدجورکالفم کرده بود..زدن
 ..نیخندی ومدیکنی نگاه مينجورینکنه شاخ دارم ا..نیخندی من می من موندم شما به چآخه

 
 :  محمد به خودم اومدميباصدا

 ؟؟يسادی چرا تنها وانجای اای جان بنینگ
 
 محمد که داشت با دوتا دخترحرف شی رفتم پی مردم راحت بشم به آرومي ازدست حرفانکهی اي وبراي ناچاربه
 ...دی خندی ومزدیم

 : محمدروبه من بااشاره به اون دودخترگفتدمی که رسبهشون
 . مژگان ومژده آشناشومیی با دختردازمیعز

 هی می بودسادهی باهمونا وا کهقهیبعدچنددق..می کردی کوتاهی زدم وباهاشون دست دادوسالم واحوالپرسيلبخند
 : پسربچه دادزدهیدفعه 

 .انی ودوماد دارن معروس
 رو شروع یکوبی عروس رقص وپانی بااومدن ماشنکهی ايمهمونا همشون برا.. خودمو جمع وجورکردميزود

 .کنند آماده شده بودن
 یی وبه دختروپسراسادمی  گوشه واهی باشم يلمبرداری فنی دوربي خوش نداشتم جلوچی هنکهی من بخاطرایول

 دنیچرخی منی دورماشينجوری رو همیکساعتی بایتقر...کردمی نگاه مزدنی وکل مدنیرقصی منیکه دورماش
 .. عروس بازکردي براروود.. شدادهی پنیازماش)مهیشوهرند( یآقادوماد عل.. دادنتیبعدش که باالخره رضا

ازاون طرفم دوتا دختربچه .. رو گرفتمهی دست نديلمبرداری فنی دوربيدرست روبرو.. بودی باشکوهصحنه
 . رفتنی عروس دومادآماده کرده بودن مي که برایلباس عروس بزرگشو گرفته بودن ودنبالش به اتاق

 
 . بگنکی عروس داماد بودن تا تبرشینصفه شب بود که مهمونا دائم دررفت وآمد پ2 ي ساعتاکیتانزد
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 باهزار ی ولدمیکشی خجالت میلیخ.. بگمکی کردم برم وبهشون تبرمنم جرات.. خلوت شدکمی ی وقتباالخره
 . کردمنکاروی بود اي هرجوریبدبخت

 ..بدجور خسته بودم.. ازاتاق خارج شدم به خونه خودمون برگشتمی وقتبالفاصله
 

دم  دفعه متوجه شهی بخوابم که رمی خواستم بگیم.. بودیتنهابودم چون هنوز محمد توعروس.. که اومدمتواتاق
 . تواتاق جاگذاشتهشویمحمد گوش

 
 .. چک کنشوی گوشگفتی بهم می حسهی ی چرا ولدونمینم
صندوق ..اماشیرفتم توپ.. شماره ناشناس داشتههیچندتا تماس با.. برداشتم تماساشو چک کردمشوی گوشدی تردبا

 .. شماره ناشناس فرستاده بودهی به امی پیارسال
 ..رهی میاهی احساس کردم چشام سامی متن پدنیباد.. بازکردماموی پیوقت

 نه؟ی نبی برات کسارمی جان من پرس غذابرات گرفتم کجابهیسم:ی ارسالامیپ
 هی سمياونا برا..اون.. کنارگذاشتهقاشی رفيپس اون غذاها که محمد گفته بود برا..دمیدی داشتم می چایخدا
 بود؟
 .. چک کنماماروی گرفتم تاآخرپمیتصم

 
 .يای کجابکنمی خبرت مامیهروقت ب..ی عروسومدمی بذار هنوز نزمی عزممنون:یافتی درصندوق

 
 دستام به لرزه تیازشدت عصبان..شدیلحظه به لحظه حالم بدترم..کردمی چک مبی به ترتاماروی داشتم پهمونطور

 ...دراومده بودن
 

 .. دلم برات تنگ شدهای زودبزمیباشه عز:ی ارسالصندوق
 
 .. ساعت بعدبودکی ي براي بعدامیپ

 
 . هستمی من اومدم االن توعروسییسالم محمدکجا:یافتی درصندوق

 
 .ارمی وسهم غذاتوبنمتیقربونت برم فقط بگو کجا تنها بب:ی ارسالصندوق
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 )هی سمییدختردا( پشت خونه هاجرایب:یافتی درصندوق

 
 .نهی مارو نبی فقط حواست باشه کسامی االن مزمیباشه عز:ی ارسالصندوق

 
 اونم تنها..نمتیباالخره تونستم بعدازمدتها بب.. جان چقدر دلم برات تنگ شده بودهی سميوا:ی ارسالصندوق

 
 . خوامی ميزی چهی محمدگمیم..يلطف دار:یافتی درصندوق

 
 .جون بخواه عشقم:ی ارسالصندوق

 
  یقول بده امشب  منو با زنت آشنا کن:یافتی درصندوق

 
 .زدلمیباشه عز:ی ارسالصندوق

 
 فحش بود نثار یازاونطرفم هرچ..دمیلرزی به خودم متی خوندم داشتم ازشدت عصباناماروی همه پنکهیبعدازا

 ...کردمی مهیمحمد وسم
 
 راست گرفت هی محمداومدتواتاق ودمی که دخوردمی چقدرگذشته بود که توخودم بودم وهمش حرص مدونمینم

 .دیخواب
 

 : گرفتم سمتش وگفتماماشویووپی سمتش وگوشرفتم
 

 .. جواب منو بدهی بخوابنکهی قبل ازامحمد
 م؟ی بخوابيذاری نمی نصفه شبه؟؟؟چتهیهاااان چ:محمد

 
 : گفتمی به گوشبااشاره
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  هاااان؟؟هی چامای پنیا
 

 : وگفتدی رو ازدستم قاپی گوشتیباعصبان.. تودستمشی گوشدنی بازکردوبادچشماشو
 

 هااان ؟..ی نگاه کنموی گوشي بهت نگفتم حق ندار؟؟مگهي من دست زدی به گوشی کبااجازه
 

 : خاطرمنم باهمون لحنش جواب دادمنیبه هم.. نداشتمیی ترس واباچی اون هتی بودم که ازعصبانیاونقدرعصب
 

 امای پنیبعدشم ا..کنمی منکارویمنم ا..یکنی منو چک میهمونطور که توگوش..توی چک کنم گوشدیمن زنتم با..هه
 . جوابمو بدههیچ
 

 ؟؟یکنی میی ازمن بازجوي داری هستی تومگه کیکنی میمثال اگه جوابتو ندم چه غلط:محمد
 

 ان؟ی که ازراه دور می گرفتقاتی رفي غذاها رو برانی اکه
 

 .. گرفتمی کيآره پس برا:محمد
 

 ي برایگیآخه توکه م...منوباش حرفشو باور کردم..نقدزودباورمی خودم متاسفم که ايواقعا برا.. خودتو خرکنبرو
هاااان ..نه بگو.. ؟؟هاااهی چنایا.. هی پشت خونه هاجر باسميوقرارا...تی توگوشيامای پنی گرفتم پس اقامیرف
 ه؟؟یچ

 .. براش آماده کرده بودمی خوبيچون جوابا..دمی ترسیاصال ازواکنش محمد نم.. شدمونهی ازشدت خشم دداشتم
 
 : وگفتمدمی کشغیج..دیچی توکمرم پيدیدردشد.. لگدبزرگ توکمرم زدهی تی محمد بلندشدوبا عصباندمید
 

 ؟يسوزی مزنمی حرف حق مهیچ...یلعنت
 : گفتتی و اومد جلوشو گرفت وباعصباندی دفعه مادرش سررسهی دوباره منو بزنه که خواستی ممحمد

 
 .ي برد؟؟آبرومونویکنی مهی کارا چنیا.. خواهرتههیمثال عروس.. خبرتونهچه
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 :باهق هق گفتم..کردمی مهی که داشتم گری درحالمنم

 
 غذابرده پشت خونه یواشکی هی سميبرا..ب..دمیفهم.. چک کردمشویمن گوش..بخدا..بخد.. مامان..مام

 ..شییدختردا
 

 : من گفتروبه
 

چرا به ..هی غذا چهی چهیسم..ی آبرو برامون نزاشتی خونه ولنی تواي سال نشده اومدهیهنوز .. دخترهيهووو
 ؟؟یزنیپسرم تهمت م

 
 ..پس ال..دی چک کنشوی گوشنیمامان شما که سواد ندار..ما
 

 رهی آبروش مشهیامشب عروس..نی هم که شده ساکت بشمهیبخاطرند..خفه شو:مادرمحمد
 

 :باخودم گفتم.. شدممیتسل..مهی اسم نددنیباشن
 ) ما آبروش برهي کرده بخاطردعوای چه گناهچارهیآخه اون ب(

 داشتمی محمد به زورخودمو نگه مي درجواب غرغراگهی خفه خون گرفتم ودی که توکمرم داشتم ولي دردباتموم
 : بهش گفتميزی چهی فقط یول.. نگمیچیه

 .کنمی باهات روشن مفموی فردا تکلیول..شمی االن ساکت ممهی بخاطرندفقط
 

 ... گذشته بودهی سمهی من ومحمدسرقضي دعواانی ازاون جردوروز
 باالخره ی نگم تاچندروز بعدعروسيزی بودکه خودمو کنترل کنم وچنی درامی مدت باتمام توانم سعنی اتوتمام

 آماده مونی ازجانب اون محمدمی هرواکنشي خودمو براگهید.. نتونستم خودمو کنترل کنمگهیاودیدلو زدم به در
 ..کرده بودم

 .. ساکت باشماشی احترامی خودمو نگه دارم ودرجواب بتونستمی وقت نمچی که ازش داشتم هيدیبخاطرتنفرشد
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 که ازقبل راجع به ازدواج یمی ازدواج کنه وازتصممی که نذارم بامرنهی ای عوضنی اهی تنبي راه برانی بهتردمید
 .. گرفته بودم برگردمانشونیمخف

 چه بادا بادبذار هر.. نداشتمیی ترس واباچی ازکتکش هم هی حتگهی فکرا دنیباا
 

 . تونستم بذارم اون به عشقش برسه وباهاش خوش باشهیچطورم.. دوربودمارمی من ازعشقم مازحاالکه
 

  عشقم بسوزم؟ادی لحظه به لحظه بانجای اومن
 

 ...زدی جونش حرف مهیاسمی جونش می خونه وانگار داشت بامررونی هم محمد طبق معمول رفته بود باونروز
 

 یلی خدابودی که ازرفتارش پیدرحال..داشدی سروکلش پرفتمی که من همچنان داشتم باخودم کلنجارمقهیبعدچنددق
 :روبه من گفت..خوشحاله

 
 ..اداونجای جون ممی بندرعباس ومرمیری روزا منی همری بگی آمادگزمیعز
 

 :ه گفتم نتونستم خودمو نگه دارم وبدون مقدمگهید.. حرفش بدترشدمنیباا.. خودش خراب بوداعصابم
 

 .. رو من حساب نکنگهی لطفا دیول..خوادبکنی هم دلت می برو وهرغلطي دوس دارییهرجا
 

 .. ازجاش بلندشدوبه طرفم هجوم آوردتی دفعه باعصبانهی..کردی گردشده داشت نگام مي باچشمامحمد
 .. خودمونباختمیول..دمی ترسکمی

  حرفاا؟؟نی بود ازایمنظورت چ: محمد
 
 :دادم تفاوت جوابشو یب

 
 محمد من نوبفهمیا.. کالم ختم کالمکی..منظورم کامال مشخصه..يری منظورمونگی اونقدخنگ باشکنمی نمفکر

 .. باهاشی ازدواج کننکهی چه برسه ای حرف بزنمی بامردمی عنوان اجازه نمچی به هگهید
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 ي به قرمزتی که چشماش ازشدت عصبانیدرحال..کترشدی بهم نزدی برزخافهیباق.. حرف آخرمدنیمحمدباشن
 :گفت..زدیم
 

 .ی رو سرکارگذاشتمی مدت منومرنی که توانگو
 

 .ي کردمونمی،پش...نمی بی مرتوی اخي حاال که رفتارای بودم ولیمن اون موقع واقعا راض..متاسفم..سرکار..هه
 

 وقت عشقشو چی حرفاست وهنی محمد گند ترازادونستمی نداشت مدهی من فايجروبحث وحرفا.. کردمسکوت
 زنهیپس نم

 
 : گفتباخشم

 ؟ی عوضي بزن چرا ساکت شدها؟حرفتو
 

 :دادزدم
 

 .ی وخوش باشی که من بذارم به عشقت برسي نداراقتیتول.. جونتمی بااون مری خودتیعوض
 
 .کردمی مهی ودادم به هوارفته بودوبلندگرغیج.. بعداون حرفم محمداونقدرکتکم زددمی نفهمیچی هگهید

 : گفتيزیدآمی کنم دست ازکتک زدنم برداشت وباخشم ولحن تهدی مهی وگرزنمی مغیدجی دیوقت
 
 (***) مادرکنمی وچالت مبرمی اتاق سرتو منی توهمنجای همای یکنی هم نمهی وگریزنی نمغی وجیشی ماخفهی

 
 یول..شدمیمن دربرابراسم مادرم سست م.. به مادرم توخاك فحش دادی عوضنیا..دمیشنی داشتم می چایخدا

 : بهش برگردوندميبالجباز
 

  کرده؟کارتیمگه مادرم چ..ي به مادرم توخاك فحش بدیکنیچطورجرات م.. هفت جدتهیخودت(***)مادر
 

 .. دستشونگه داشتیکی منوبزنه که خواستی مدوباره
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 :گفت بهمون تیباعصبان.. کردم مادرش بودنگاه
 

 .. شمايآبرو برامون نمونده ازدست کارا..نیدی به جون هم پربازشما
 

 خودش شروع ی عوضنیا..رخودشهیطبق معمول تقص.. کنمی نمی کاراشتباهچی من هیدونی جونم توکه ممامان
 ... اون..کرد

 
 یچه خودشو ب.. کردی محمد چه زود دربرابرمادرش رنگ عوض منی اایخدا..شدی داشت ازتعجب گردمچشام

 ..دادیگناه جلوه م
 که قرار يمگه تونبود.. زنتشی پي که ازعشقت اعتراف کردي بهش بگه مگه تونبودسی نیکی آخه

 ..ی گذاشتگهی دختردهی باانهیعقدمخف
 ...ي به مرده توخاك فحش دادي خودت نبودمگه

 .. همه کارا ورفتاراتری زیزنی مچطورحاال
 : تحمل کنم وبه مادرش گفتمنتونستم

 (***)حاال پسرت به من گفت مادر...رمنهی تقصشهی و نمشهی میهرچ..رمنهی تقصفتهی می هردفعه اتفاقخوبه
 : کردم وادامه دادمیمکث

 رمنه؟؟ی تقصنمی احتما
 . دونستی همون طور باالگرفته بودومادرمحمد هم همش منومقصرمبحث

 . گرفتی وپشت پسرشومدونستیشدمنومقصرمی مییومدوسروصدای مشی پیی تا دعواشهیهم
 :گفتی هم بهم مهردفعه

 . خوشحال باشهيذاری ونمیرسی پسرم نمتوبه
 :دادمیجوابشو م.. نگاه کنم بزرگترهنکهی وقتابدون ای بعضمنم
 .دهی انجام مادی جونش مهی حتما لباساشو غذاشو خونشو سمرسمیمن به پسرت نم..کنمی نمي کارچی من هآره
 ...زدمی دم نمی ولدمیشنی مراهی حرفم هزارتابدوبنی وقتاسرهمیگاه

 .. شده بود لعنت کردن خودمکارم
 :  تودعواوجروبحثامون جملههمش
 .دمی کردم ودارم تاوان پس می غلطنی به من که همچلعنت
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 ...کردمی زبونم بود وهمش تکرارمورد
 تمومش کردم موی مرهی قضخوردمی که می وقتاکتکی وفحش وگاهنی بود وباهردعواوتوهی به هرصورتباالخره
 :  وگفتمختمی رودست هردوشون ریوآب پاک

 ...نهههههههه
 .کنهیرنمیی تغگهی دممیتصم

 هنوز نکهیبه ا..کردمی وقتابه رابطشون شک می گاهیول.. رو منع کرده بودممی که رابطه محمدومرنیباا
 ..درارتباطن

 .. داشتموی سمیک کردن توگوش وچاطی احتي رو براهی وسممی مرشماره
 ..شدی منومحمد رفتارمون باهم ازقبل بدترمگذشتی که مي روزهر

 .. کردی باهام بحث ممی بخاطرمری وقتا حتی گاهاونم
 ...میشدی مکی کم کم به ماه محرم نزدمیداشت

 دعوامون کمترشده بود واون گهیکرددی منی روزا چون نوحه تمرنیتوا.. تومحلشون نوحه خون بودمحمدم
 .سرگرم نوحه خوندن بود

 . دادنی مبی ترتیکی کوچي محرم هم تومحلشون مراسم عزاداريتوشبا
 .. بزرگ تو مرکز شهرهي مراسم عزادارهی بود که خبردادن عاشوراتاسوعا

 .می رفتیی عاشوراي خانواده محمد به مراسم عزادارهمراه
 .. اومدامی پمی بودم که به گوشنی برگشتن سوارماشهنگام

 : مضموننی رو بازکردم با اامی بودپمی نگاه کردم شماره مریوقت
 اون دوستت نداره اون عاشق منه خودت یدونیخودت بهترم...ي خانم بهتره دست از سرعشقم بردارنینگ(
 ..)تی زندگیخانم خانما دست از سرمحمد من بردار برو پ.. بودهي ترحم ودلسوزي ازدواجتون از رویدونیم

 : شدم وبالفاصله جوابشودادمی عصبامی پباخوندن
 اگه اون تورودوستت داره منم اونو دوسش یاهرچی ترحم بوده ي شو اون االن شوهرمنه اگه ازروخفه

 مرگ بکنه ي آرزوکنمی ميکار..شمی تباه کرد حاالحاالها ول کنش نمموی اون عشق جونت زندگیول..ندارم
 )يبا.. بدهگهی دي جاتویتوهم برو خداروز

 اومدم دمنی دی بودکه وقتدنیمحمد درحال ماهواره د..شدمی مادهی خونه ومن داشتم پمی بوددهی رسگهید
 :بالفاصله گفت
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  به چه عجب خوش گذشت؟به
 : دادم وبا طعنه گفتملشی تحويپوزخند

  گذشته باعشقتشترخوشی کنم به تو بفک
 .. به اون راهزدی داشت خودشو مای منظورمو گرفته بوددونمینم
 : گفتی لحن آرومبا

 ن؟؟ی نگهی چباعشقم؟؟منظورت
 : جوابشو دادمیزقبلی لحن طعنه آمباهمون

 .شناسمی به اون راه من توروخوب مخودتونزن
 کارهیمگه چ..کردی مفی دختره تعرنی اشی پدی گذشته من رو چرا بایآخه زندگ.. خودمو کنترل کنماصالنتونستم

 ..شدی باخبرمزمی ازهمه چدیمنه که با
 : گفتمتیباعصبان

 فی جونت تعرمی مري منو برای زندگي بردی بایلی به چه دلی خودتو نزن اون راه فقط بگو چرا با چه جراتیلعنت
 نه واقعاااااا چراااا؟؟...هااااا...یکن
 

 ...... بهیرفت.. باخبربشهدی ازسرگذشت من بادی منه که باکارهی اون چمگه
 : وسط حرفم وباخشم گفتدیپر
 نی اصال روحم خبرنداره ازا؟؟منیزنی مهی حرفا چنی؟؟؟ایکنی خودت بلغورمي پشت سرهم براي داری چیچ

 ...انایجر
لم به حال د.. ترحم بودهي ازرونی گفته ازدواج من بانگمی مرشی آره روحت خبرنداره حتما عمه من رفته پهه

 ..رفتم نجاتش دادم.. سوختهتشیوضع
 : رو نشونش دادم وگفتممی مريامایآخرش پ.. باالگرفته بودشهی طبق معمول همبحثمون

  گفته شماره منوازکجاآورده؟؟ی پس کی تونگفتاگه
 :گفتی مکردوهمشی گفتم اون انکارمی میهرچ
 . رابطمو قطع کردمزنمیمن اصال باهاش حرف نم.. روحم خبرندارهمن
 ااصالی شناختی مموی کجا مريبعدشم ناز.. من باخبرنبودی اززندگی کسيرازمحمدونازی من مطمئن بودم غیول

 .. اعتماد داشتمي به نازشترازچشمامیمن ب... اون فاش کنهي منو برای زندگادی داشت بیلی چه دلشناختیاگه م
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 ای دادمی نماجوابی من یول..زدیماره ناشناس بهم زنگ م شهی بود همش يچندروز... محرم تموم شده بودماه
 . کردمیقطع م

 .... ازهمونا بودنمیا...دادمی وجواب نمدادمی نمتی ناشناس اهمي به شماره هاادیز
 : دادمامی پیهمون مزاحم زنگ زدجواب ندادم ول...میکردی باهم دعوا ممی شب که من ومحمد داشتهی نکهیتاا

 ..شما
 .. هستمی کگمی منم مي کجایاگه بگ:فرستاد

 ..منوجان:گفتم
 .. پسرفرشتهارمیماز:گفت
 ... براش فرستادمکنمی واقعا اشتباه مکردمیفک م...دمیدی انگارخواب مشدی من باورم نميخدا
 ؟؟واقعااااا؟؟؟ياری مازآقا

 اس دادن به ي که ازبس توآرزویمن..بهم اس داد.. انتظارباالخره عشقم بهم زنگ زدشدبعدازمدتهای نمباورم
 .. زدن بااون بودم حاالآرزوم برآورده شده بوداروحرفیماز
 کردبهی مدمیچقد قلدر شده بودکه تهد.. بود منو باچاقوبزنهکی محمدنزدنیتاقبل ا.. خوشحال بودمیلی دلم خته

 : منو به خودم آوردمی گوشي افکاربودم که صدانیتوهم.. نبودمی قبلي ترسونی اون نگگهی من دیول..کشتنم
  خانم؟؟نیحالت خوبه نگ..ارمیآره ماز:اری مازامیپ

 : جوابشودادمبالفاصله
 .گذرهی مممنون

 اممیدرادامه پ.. گذشتمو بگمي اتفاقاانی خاطرخواستم براش جرنی عشقم درموردم فکربدبکنه به همخواستمینم
 ..نوشتم
 ؟؟یگی سوال بپرسم راستشو مهیدیببخش

 ..آره بپرس:فرستاد
 دونستمیالبته م.. بگه که بهم بربخورهيزیاچی بهش بربخوره دمیترسی میی جوراهی ودداشتمی تو سوالم تردکمی

 .....ه ام*ز* دختر هرهی من کنندی فک متیاکثر
 : براش فرستادمرتوجوابی تاخکمی هرطوربود باباالخره

 .ي راستشو بگو جان هرکس دوستش دار؟؟خواهشاي کردي فرارم درموردمن چه فکرانیشمابعدازجر
 : برام فرستادقهی چنددقبعدگذشت
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  دتوروخداشرمندهیببخش..ی هستی کردم دخترخرابی فکرمی چطوربگم بهتون برنخوره ولراستش
 :گفتم.. کرده باشهیی فکرانی درموردم همچدادمی حق مبهش

 انی جردنیتون بگم اونموقع بعدازفهم گذشتم برای اززندگییزای چهی خوامیم.. دشمنت شرمندههی حرفا چنیا
 .. رو بدونمدتونی عقخوامیم

 ..بامن راحت باش:فرستاد
از .. اومده روگفتمشی که برام پی سختطی گذشتم واون شرايباالخره براش ازاتفاقا..ی دودلدوی تردیبعدازکم

از رفتگرمدرسه که با بهانه .. شرم آورشيشنهادای به من وپي حافظ مسجدمون به منظور تجاوز زورداتیتهد
 ششونیخوادپی ونمادی ازمن بدش مد که گفته بونهیاز سم...رو داد..... سشنهادی بهم زنگ زدوبعدش پيبرادر
 .....از.. که برام گذاشته بودنی که بهم خورد وبعدش قرارازدواجمیازنامزد... کنمیزندگ
 :ردم ودرآخرفرستادم کفی طورخالصه تعراربهی مازي وهمه رو براهمه
  درموردم؟؟هی چدتی عقحاال

 : جوابمو دادي اقهی پنج دقبعدگذشت
 دهی فقط عقی خانم منو ببخش ناراحتت کردم ولنینگ.. همه مشکل سرت اومده؟؟خدا لعنتشون کنهنی ایعنی
 ... داشتن گفتمانی همه مردم درموردت بعداون جربای که تقريا

 : فرستادمختنیری که اشکام روگونه هام می ودرحالیباناراحت
 ..کنمی نداره درك ماشکال

 
 ............... چون منيکردی کاش اونکارو نمی سرزنشت کنم ولخوامی نمنینگ:فرستاد
 . فرستادمدبراشی تردیباکم.. بگهخواستی می چیعنیتعجب کردم .. شدساکت

 ؟؟ی چشما
 : باالخره جوابم اومدی طوالنقی دقابعدگذشت

 ...دوستت دارم:   فرستاد
 نه بعدازچندبار خوندن ی ولنمیبی اشتباه مای نمیبی حتما خواب مگفتمیم..دباورنداشتیدی رو که ميزی چچشمام

 هی رو از زبون عشقم داشتم ی کلماتنی که تواون موقع ها حسرت همچی منيبرا..شدیکم کم داشت باورم م
 ..نبوده  طرفههی اری احساسم به مازنکهی خوشحال بودم ازایلیخ.. ارزش داشتایدن
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 دی وشک وتردی دودليای تورواز دنادی بهوی ی که عاشقشی احساس طرفونی مدی تواوج تردهی حس خوبچه
 .. وبگهارهیدرب

 ..منم دوستت دارم.. همون احساس تورودارممنم
منم درجوابش عشقمو  تونستم ی دوسش داشتم نمنکهی مطمئن بودم باانوی ایول.. بگمی درجوابش چدونستمینم

 ...اعتراف کنم
 ... نگفتميزی سپردم دست گذرزمان وچویهمه چ.. وقت خودشي حرفارو گذاشتم برانی انیبنابرا
 :برام فرستاد..دمی نمدجوابی دارکهیماز

 ؟؟ي شدناراحت
 : براش فرستادمبالفاصله

 .. باورش سخت بودکمی نه فقط نه
 چی هگهیاالن د.. نشدی ولزدمی مشی وقت پیلی خدی که بایحرف..قتوگفتمی حقی ولدیکنی باور نمدونمیم:فرستاد

 ..افسوس.. ندارهي ادهیفا
 افتادم که ی لحظاتادی.. کردندای اشکام که بنداومده بودن دوباره ناخواسته راه خودشونو پاری حرف مازنیباا

 ... فرستادمی وبه خودم واون محمد لعنت مکردمیهمش خودمو سرزنش م
من به .. قسمتهینه نه هرچ..(ی کننیبازم به خودت تلق..یرسی بهش نمی بدونی ولیته عاشق باش سخیلیخ

 )رسمیعشقم م
 . بودگذروندمی وافسوس وناراحتیباالخره باهر خوشحال..اری بامازي بازامی پکمی شب بعدازاون

 که دائم توگوشم يبه جمله ا... کردمی خوابم نبردوهمش به اون فکر ماری شب ازشوق برگشت مازي هامهی نتا
 :زدیزنگ م
 ....دوستت دارم... دوستت دارم... دارمدوستت

 وفقط می حرف بزنی رومون نشدتلفنچکدومی هفته ههیالبته به مدت .. شروع شداری شب رابطه منومازبعدازاون
 ..می رابطه داشتیامکیپ
 ...میدادی به هم اس ميدعا... نبودي بودن وابراز عالقه ای معمولیلی خامکامونیپ

 ..ابودی باعشقم در ارتباطم برام دندونستمی قدرکه منیهم.. بودمتی اندازه غننی من هميبرا
 ...می حرف بزنی دوست داشتم صداشو بشنوم وباهم تلفنیلیخ

 ... ذره شده بودهی صداش ي برادلم
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 ..می غرورشو بزاره کناروبه طرفش بزنگه رو نداشتنکهی رغبت اچکدومیه
 یماه56 بای صبرکنم تقرنیشترازای بتونمی نمگهید..( وباخودم گفتمایدلو زدم به در... باالخره صبرم سراومدنکهیتاا
 ... کاريهمون زمان که من خونه بابام بودم اون توشهرنبود ورفته بود شهرستان برا.. بودمدهیشدصداشونشنیم

 استرس کمی.. شمارشو گرفتمدی شکستم وبا تردموخیباالخره امروز .. نتونستم صداشوبشنومچوقتی هگهی دمنم
 ... بوق کامل نخورده بودکه جواب دادهیهنوز .. جوابموندهدمیترسیداشتم م

 :دی به گوشم رسراشی گرم گيصدا
 ..سالم

 ... همون لحظه جواب داد انگار منتظرتماسم بودنکهی کردم ازاتعجب
 . بودای دنمی کم شدن دلتنگي کلمه برانیهم

 اریاززبون ماز
 زنگ ی هفته تمام هرچکی..دادیجواب نم.. زنگ بزنمنی بعدازمدتها کلنجاررفتن تونستم باالخره به نگباالخره

 بهش زنگ ادی خوشش نمدی شاگفتمی ومشدمی ممونی وقتا از کارم پشیگاه...دادی جوابمو نمدادمی مامی پزدمیم
 ....زدمی زنگ مه ودوبارکردیانع م بعدش خودمو قیول...دهی جوابمو نمنیبزنم بخاطرا

 ... هستمی کگمی منم میی کجایگفتم اگه بگ, شب جواب پبامامو دادبهشهی نکهیتاا
 ي ازشهرستانایکی ی عبارتابهی... بندرعباس بادوساعت فاصلهکی نزدیشهرکوچک(منوجان :  داد و گفتجوابمو
 )کرمان
 شدم وبه قول معروف ی عصبانیلی ازگذشته خودش برام گفت دراون لحظه خیوقت... کردمی بهش معرفخودمو

 ... دارشدحهی جررتمیغ
  ی بهش بگم ولموی دوست داشتم احساس قلبیلیخ... برخوردکردمي عادیلی عشقمو ناراحت نکنم خنکهی ايبرا
 دمیترسیم
 

 ..دادی اجازه نمغرورم
 : گفتمبهش

 ..... چون منيکردیارو نم کاش اونکی سرزنشت کنم ولخوامی نمنینگ
 ...یباز همون غرور لعنت.. دفعه ساکت شدم نتونستم بهش بگمهی

 .. بهم اجازه اعتراف به عشقم رو ندادچوقتی که هيغرور
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 ؟؟یشما چ: گفتیوقت
 ... بگمي چه جورتونستمینم
 .. کردمپی تااری اختیب

 ...  دارمدوســـــــــتـــــت
 .. وقت ناراحت نشههی که کردمی خدا خدا متودلم

 .. کاش اونم دوسم داشته باشه کاش اونم احساس منو داشته باشهایخدا
 ........کاش

 : واسترس فرستادمیباناراحت...ادی جواب نمدمی انتظاردیقی بعددقایوقت... ازجانبش بودمیمنتظرجواب
 ؟؟ي شدناراحت

 اون االن شوهرداره نکهی ايادآوریبا ...مدی کشی از سرآسودگی راحت شد ونفسالمیخ... گفت ناراحت نشدهیوقت
 نی دلم منو به طرف نگی ولشدمی ممونیبارها ازکارم پش.. باز عذاب وجدان اومدسراغمگستی دیکیومال 

 ...کشوندیم
 دمی فهمیوقت.. دلمو بهش دادمیوقت..دمشی بار دنی اولي برایوقت.. هنوز فرار نکرده بودیوقت

 اعتراف ششی نتونستم عشقمو واحساسمو پچوقتیه.. بهش بگمدادی اجازه نممی غرور لعنتچوقتیه..نامزدداره
 ...کنم

 ...ی وغرورت نزاره عشقتو اعتراف کنی نتونی ولی عاشق باشچقدسخته
 ... غرور وعشقنیجدال ب..استی کاردننی بدترنیا

 ... بودروزشدهی بارها وبارها دربرابر احساسم پغرورم
 .. بزارمتی کردم تا عشقمو اولوموی وتموم سعای دلمو زدم به درندفعهی ااما
 ..کاش اونم منو بخواد..کاش اونم دوسم داشته باشه.. شدتی من برام اولونینگ

 ..می بودامکی ودرحد پی معمولیلیخ.. ازاون شب رابطه منو عشقم شروع شدبعد
 به میکردی جرات نمچکدومی هیول..خوشحالش کنم..دبدمیبهش ام...باهاش حرف بزنم.. صداشوبشنومخواستمیم

 .. دکمه سبزو بزنمخواستمی منکهی دستم رفت رو شمارش همی روز اتفاقهی نکهیتاا..می زنگ بزنگهیهمد
 :باتعجب بالفاصله جوابشو دادم وگفتم..خودش بود.. زنگ خوردمیگوش

 ..سالم
 : دوباره گفتم..ادی ازش نمیی صدادمید
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 ..ادی صدا منینگ..الو
 اونم بعدازمدتها..دمیشو شن قشنگي صداباالخره

 ؟؟یخوب..سالم..س :نینگ
 ؟؟ي توچطورممنون
 :دی قطع کنه ازم پرسنکهی قبل ازایول..دی رسی تماس ما فقط درحد احوالپرساونروز

 ....دی خان ببخشاریماز
 : گفتمی لحظه بامهربونهمون
 .. درخدمتمجانم

 ..انگار روش نشده بود.. ساکت بودنینگ
 .. باشراحت

 .. اومدهشی سوال برام پهیراستش :نینگ
 :دی پرازدهنم
 ..زمی عزبپرس

 :بالفاصله گفتم..شهی ناراحت مکردمیفکرم.. حرفمو جمع کنمنی اخواستمیم
 .. بپرس راحت باشنهی منظورم ادیببخش
 و راحت ي لحظه آرزو کردم کاش کنارم بودهی... حس کنمتونستمی می نفساشو از پشت تلفن به راحتيصدا

 ..نمتی نفساتو حس کنم وببتمتونسیم
 : به خودم اومدمباصداش

 مزاحمت نشم وزنگ کردمیاولش فکرم..ي بوق نخورده جوابمو دادهیراستش تعجب کردم چرا هنوز :  نینگ
 ..نزنم

 .. حرفش دلم گرفتنیباا
 .. بهش زنگ بزنمخواستمی منم مدونستیکاش م.. قلبمهرکنندهی وبلکه تسخسی مزاحم ندونستی مکاش
 .. بهش بگمدیبا.. بدونهدی تکون دادم وباخودم گفتم نه نه باسرمو
 : گفتمیمی ماللحن

 ..ي که خودت زنگ زدگرفتمیمنم داشتم شمارتو م..راستش..راست...اوووووم
 ...هوووووف...دمی کشی به آسودگنفس
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 که ناراحت بشه مدیترسی منی ازاشتریازهمه ب... اعتراف کنمششی پنیشترازای کردم نتونستم بي هرکارگهید
 ...کردمی حرفام ناراحتش منی با ادینبا...چون ازعشقش نسبت به خودم مطمئن نبودم

 ..به هرحال ببخش مزاحم شدم فعال خداحافظ..اوهوم چه جالب:  نینگ
 .. خوشحال شدم خداحافظ مواظب خودت باشی مراحمنه
 ✘ نیاز زبون نگ✘
 ... اشکم دراومدیناخودآگاه از خوشحال.. قطع کردموکهیگوش

 اشکام از سرشوق ي وشادی عشقم ازشدت خوشحالي صدادنی باشنی بعدازمدتها اشک وغم وناراحتباالخره
 ..بودن

 ..زمی بهم گفت عزیوقت
 .. گفت مواظب خودت باشیوقت.. که من بهش زنگ زدمي بهم زنگ بزنه همون لحظه اخواستهی گفت میوقت
 ..کردی ازعشق رو برام ثابت مییایدن..ي ازشادییایدن..ود از حرف بییای من دني کلمات برانیهم
 
 گهی چهار کلمه حرف عاشقونه که ديبرا.. بااون بودنيبرا...  دمیکشی همه وقت انتظار وحسرت منی که ایمن

 .. شدنلی تبدتی دفعه به واقعهی یول..شدیکم کم داشت رو دلم عقده م
 خاطرحاال نیبه هم.. لحظه بودمنیمدتها منتظر ا..دمشیستپریم.. من دوسش داشتمیول.. خنده دار باشهدیشا

 ...ختنیری رو گونه هام ماری اختیازسرشوق اشکام ب
 ... دل اونو هم شاد کنمينجوریتاا.. عشقمو بهش اعتراف کنمي منم بتونم به زودکاش
 يبه زود..گفتمی موی به مرور زمان همه چیول.. اعتراف کنمششی پشدیروم نم..دمیکشی ازش خجالت مهنوز
 ..زود

 ...دیزکشی کم کم ارتباط ما به تلفن نگهی قدم شدم دشی که من پی تماس تلفننیبعدازاول
 .. توذهنم جرقه زديزی چهی دفعه هی نکهیتاا..گشتی کارمکاربودودنبالی بودکه محمد بلی اواهمون

 ...دی ارزی به امتحانش می که کرده بودم مطمئن نبودم ولي فکراز
سرهم ... هی کاری مازنکهی درمورد ای دروغهی ودادمی به محمدمشنهادوی پنی بعدش ادمیپرسی ماری از مازدی بااول

 ... راحت بودالمی باعشقم رابطه داشته باشم وختونستمی بهتر مينجوری تا اکردمیم
فمو بزنم که  خواستم حری متفرقه واحوالپرسي صحبتاکمیبعداز.. زنگ زدماری وبه مازای دلو زدم به درباالخره

 :  بگم چون بعدش بهم گفتيزی چهی خوامی بودمدهیخودش انگار فهم
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 ؟؟ی ساکتی ولی بگيزی چيخوای انگار مزمیعز
 : کردم وگفتمدیی تاحرفشو
 ..شهی چطور بگم روم نمراستش
 : گفتی مهربونبالحن

 .. بامن راحت باش گلمبگو
 :باخجالت گفتم.. پا واون پا کردننی ایکمیبعداز

 .. وتوخونه افتادهکارهیراستش محمد ب..اووووم
 : مکث ادامه دادمیکم, کردم وبعدسکوت

 .کنهی متمی ودائم اذنجاستیبخدا خستم کرده ازبس ا.. اونجا کارکنهادی خودتون بشی پی جورکني کارهی یتونیم
 ..دیرسیجوابمو دادلحنش گرفته به نظرم.. مکثی بعدازکماریماز
 ... خرابهنجاهای چون وضع ادمی بهت قول نمیول شهی می چنمیباشه بب:  اریماز

 : گفتمیباناراحت
 ..رسهی انگار ناراحتت کردم آخه لحنت گرفته به نظر مدیببخش
 : تعلل جواب دادیبعدکم

  حرفاا؟؟نی وامی من کنکهیا.. ی بگی بهش چيخوای که  منمی نگران اکمی آره خب
 :دی باتعجب پرساریماز.. گرفته بودخندم
  خنده داشت؟؟حرفم

 ... زور خندمو جمع کردمبه
 :دی ازدهنم پرناخودآگاه

 ؟؟ی عشقتو دست کم گرفتانگار
 : جمع کردن حرفم باخجالت گفتميبالفاصله برا.. گفتمی چدمی فهمی وقتتازه

 ...کارکنمی چدونمیم..بسپارش به خودم...اااای خانمو دست کم گرفتنی نگنهی امنظورم
 : گفتيبا کنجکاو..رده بود گل کشی بدجور فضولانگار

 ؟؟ی بهش بگيخوای میچ
 : گفتمطنتیباش
 ... توکفش بمونگمینم
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 :آخرش گفت...کردمی متشیداشتم اذ.. دراومده بودحرصش
 .. بالاااطونی تو سرته شي من بگو چه فکرجون
 ..دی کردنش ازسرم پرتی اون کرم اذگهید.. قسم جونش سست شدمدنیباشن
 .. تعلل کنمتونستمیبودم چطور م,من به قسم جون عشقم حساس.. گرفته شدحالم

 : گفتمنارچارا
 .ي کرددای براش کارپگمی بعدش میکنیوشهرستان کارم..ی هستمی داداش ناتنگمی بهش میچیه
 

 : بعدش گفتکمی..دمیازخنده اون منم خند..دمی خندشو ازپشت تلفن شنيصدا
 عموت بشنوه ایاگه ازبابات .. حرفا دروغهنی که افهمهی نمچوقتی وهرهیگینقشت م,یحاال مطمئن... ناقالاااايا

 .. فکرشو بکننی نگي ؟؟وایچ
 که تو داداشم فهمهی نمچوقتیاون ه..نباش فکر همه جاشو کردم,یچی تو اصال نگران هیترسیچقد م... ییییا
 .یستین

 : گفتباتعجب
 .؟ی اونوقت چفهمهی باالخره مشهی مگه موا
 ... تختالتی خانواده من ارتباط نداره خي ازاعضاچکدومی اون باهاریماز نه

 :دوگفتی کشی به آسودگینفس
 .. راحت شدالمی خیگی حاال که تومزمی خب باش عزیلیخ

 : کرد وگفتیمکث
 ؟؟ی گلم متولد کدوم ماهیراست

 : که ازسوالش جاخوردم گفتمیدرحال
 ؟؟ی آذر توچاول
 ...مرداد26منم :اریماز

 ..گفتمی موضوع رو به محمد مدی قطع کردم باوی گوشگهی صحبت دیکمیبعداز
 نشون بدم خوشحالم کردمی می که سعی ودرحالششی به خودم زدم وشب بعدازشام رفتم پي فکر لبخندنیباا

 :گفتم
 . خبر خوب برات دارمهی مژده بده محمد
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 :شده گفت گشاديباچشا... که ازلحن خوشحال وذوق زدم تعجب کرده بودمحمد
  خانم خانما؟هی خبرخونهی کبکت خروس مرباشهیخ
 : گفتمی خوشحالبا

 . راحتهالمی کارکن منم خششی برو پی باشکاری بنکهی ايبجا.. کرده شهرستاندای برات کار پاری مازآره
 : گفتی رفت توهم وبا لحن عصباخماش

 ه؟؟ی کگهی دارین؟؟مازی نگی چیعنی
 :وگفتم.. خندم گرفتافشیازق
 رو يگردی دنبال کارمنکهی اانیمنم جر..دی زنگ زد حالمو پرسشیچندروز پ..میداداش ناتن.. داداشمهیرتی غبابا

 ؟؟يریم.. خودش جور کرده براتشی کار پهیبهش گفتم اونم برات 
  هست؟؟؟يحاال چه کار...عجب:محمد

 . ازخودش بپرسدمی واال شمارشو مدونمینم
 ..باشه بگو:محمد
 از نکهیهم ا..زنمی دونشون مری تکی فکرم با نی با اينجوری انکهیبهش دادم وخوشحال ازا اروی مازشماره

 نکهی وهم اسی درکار نیی ودعواشهی اعصابم خورد نمگهی ودزنمی وراحت با عشقم حرف مشمیدستش راحت م
 انه؟ی رابطه داره یا درکل باکسی زنهی حرف ممی هنوزم بامرنمی که ببرنظردارمی عشقم اونو زقی از طرينجوریا

 .. هماهنگ کردمانویجر)خب عشقمه خخخ(می جون جوناری به خودم زدم وبامازي نقشم لبخندنی ازاخوشحال
 یمنم ازشدت خوشحال...ارشدی مازشی شهرستان پی هفته راههی شد ومحمد بعد خواستمی همونطورکه مباالخره

بدون ..زدمی خونه بودم وباعشقم حرف منی تک وتنها تواگهی از دستش راحت بودم دگهید..شناختمیسرازپا نم
 .. ي دعوا وفحش کارنیکوچکتر

 خانواده محمد شی پرفتمی مدی شب موقع خواب بادی بانکهی ناراحت بودم ایلی خيزی چهی ازطی تواون شرافقط
 .دمیخوابیم
 : مانع شدوگفتاری خواستم مخالفت کنم که مازی نبودم و می که راضنیباا

 .. نکن وبرو همونجا بخواب فداتشميلجباز..خطرناکه..ی تواون خونه بخوابیی تنهاخوامی نمعشقم
 ...دمیخوابی اونطرف مرفتمی مشدی بخاطر اون قبول کردم وشبا موقع خواب که مناچارا

 آقا نکهی خوب تونستم بفهمم اویزی چهی..شدمی محمد خبردارمي عشقم داشتم از دسته گالقی از طردورادور
 ...هه.. جونش ارتباط دارهمیهنوز بامر
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 که من کم کم يجور..می باهم جورشده بودیلی خاری مدت منو مازنی وتواگذشتی دوهفته از رفتن محمد مبایتقر
 .. اعتراف کنمششی وقته تودلم نگه داشتم پیلی تا عشقمو که خکردمی مدایجرات پ

 گهی بامحمد ازدواج کردم دیچون ازوقت.. برگردمي مجازيای مدت ازم خواست که دوباره به دننی توااریماز
 .. بودمدهی هم دست کشيازمجاز

 ... نصب کردممی موافقت کردم وبعدازمدتها دوباره واتساپ وتلگرام به گوشاری مازباخواسته
 ومخاطبامونو ادد می گروه بزنهی همراه همون توتلگرام می گرفتمی پسرعموبه اسم رئوف داشت که تصمهی اریماز
 ... گروه بزرگ بشههی تا میکن
 . مخاطب داشت اددکردیاونم هرچ.. کردمری گروهو من زدم وعشقمو مداریطبق خواسته ماز...می کردنکارویهم

 عشقم نمی برام سخت بود که ببیلیخ..ارهستنی مازي اون گروه دوست دختراي از اعضایی چندتادمی فهمبعدها
 خواهر وبرادر گروی که توگروه ها همدمی منوعشقم قبل ازاون قرارگذاشته بودنکهیه بدتراازهم..کنهیبااونا چت م

 ...می کنیمعرف
 نی تواون گروه مجبوربه االمونی فامتی کم کم باوجوداکثری بود که بهش بگم داداش ولرممکنی برام غلیاوا

 ..کاربودم
 
 ..دونستیم نموی واقعتیهو)دوستم(ي تواون گروه به جز رئوف ونازچکسیه

 عشقم خطاب یپشت گوش...ي پری آبجزدی توگروه صدام مارمی مازیحت.. بودای پرتالکی مستعارم مثه باسم
  خخخخ...شدمیم

 روز محمد زنگ هی نکهی تاامی بهم وابسته شدی حساباری ومنومازرفتی مشی پی وخوشی داشت به خوبزی چهمه
 :زدگفتی که ناراحت مییزدوباصدا

 . خونهگردمی دارم برمکارمیاالنم ب.. ازکار اخراج شدمنینگ
 اخراجشو لی ازش دلی با عشقم دراومدم وهرچی خوشيایازرو.. باشنختهی آب جوش روم رگی دهی انگار
 ..دادی ملمی جواب سرباال تحوهی دمیپرس

 :دمی ازش پرسی احوالپرسکمی تماس گرفتم وبعداری و با مازاوردمی طاقت نباالخره
  چرا محمد ازکارش اخراج شده؟؟ی بگشهیم

 : من جوابمو دادي بعدبااصرارای نگفت ولیچی اولش هاریماز
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 زدی حرف می همش با گوشای بود وشی محمد ازبس سرش توگوشقتشی دروغ چرا بگم حقزمی عزراستش
 .. شدوازکارش اخراجش کردیمهندس ازدستش عاص

 اریازماز.. حاال بخاطرش ازکاراخراج شدهزدکهی حرف می تلفننقدی ای محمد باکیعنی.. به دوران افتاده بودسرم
 . چک کنه وبهم خبربدهشویخواستم اگه تونست گوش

 وضع خسته نی ازاگهیواقعا د.. وآزار منم شروع شدتی که به خونه برگشت طبق معمول دوباره دعوا واذمحمد
 . عشقم بوداری فقط وفقط بعدخدا مازی ادامه زندگي برادمیتنها ام..شده بودم

 .. چقدعاشقشم چقددوسش دارمگفتمی بهش مدیبا
 : وبهش گفتمایدلمو زدم به در...دی روزم فرا رساون
 .. وقته باهاشون کلنجاررفتمیلی بهت بگم که خیقی حقاهی خوامی ماریماز
 .. راحت باش فداتشمزدلمیبگو عز:اریماز

 .. به عشقم اعتراف کنمنکهی ازادمیکشی کوچولو خجالت مهیهنوزم .. شده بوددهی بردهی برصدام
 .دمی بگم دوستت دارم بخاطرت جونمو مخوامی وقته میلیخ.. بهت بگم عاشقتمخوامی وقته میلی خاریماز

 : ادامه دادمي گرفته اي مکث باصدایباکم.. شدم بغض به گلوم چنگ انداخته بودساکت
 عاشقت یفهمی ماریماز.. دلمو بهت باختمدمتی دمی که تو مراسم خواستگاری لحظه اول ازهمون شبازهمون

 ..وونتمیبخدا د.. شدم
 حرفم ونهی دفعه به مهی که زدمی حرف مششیهمونجور داشتم بااشک پ..ختنیری روگونه هام می به آروماشکام

 ..دیپر
 : گرفته وبغض داربودصداش

 ..من طاقت اشکاتو ندارم قربونت برم.. نکنهی عشقم آروم باش گرنینگ
 .. اطرافم؛ازسرنوشتم و ازآدما گرفته بوديایدلم ناجور ازدن..ختنیریناخودآگاه م.. خودم نبودن دستاشکام
 .. به خودم اجازه دادم که باهاش حرف بزنم ودردودل کنمی خجالتچی که بعدازمدتها بدون هواالنم
 :گفتم.. که هنوزصدام گرفته بودیدرحال

 ..پس بزار بگم.. حرفا چندوقته سردلم موندهنی ایدونیم.. کنمی به خدا دلم گرفته بذار خودمو خالزمیعز
 :ناچارا قبول کردوگفت.. خرابهدحالمی دی وقتاریماز

 .. نکنتیفقط جون من خودتو اذ.. نفسمباشه
 ... دلم کردمي راحت براش شروع به حرفایالی مکث وخیوسپس با کم.. گفتمیچشم
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 که مامانمو داشتم بازم کارم شده بود غصه ی موقعیحت.. آدم بدشانس وبدبختمهی من کال یدونی مارمیماز
  چرا؟؟یدونیخوردن م

 : کردم وادامه دادمیمکث
 مامانم ي هايماری تموم غمم بنایگذشته ازهمه ا.. بودسیبدجور خس.. بابام مشکل اعصاب داشتنکهیبخاطرا

 يماری بی طرف ولهیعلول بود پاش م.. بوددهی ندشی توزندگی زنده بود خوشی تاوقتچارمی مامان بامرزیخداب..بود
روز ..دادیمامانمو عذاب م..گهی مرض دتا   وهزارزد،فشارخونی که میی هاد،سکتهی شدی قلبي هایابت،ناراحتید

 درمان ي برای پولچیبابام که ه..ومدی ازدستم برنمي کارچی هی ولدمیدیبه روز آب شدن مامانمو جلو چشام م
 .. برعکسی ولشدمی مزکردهی عزدیمثال تنها دختر بابام بودم وبا..دادیمامانم نم

 ... عشقم نبودي دلم براي حرفاختنی مانع رچکدومی هیول..سرم ناجور دردگرفته بود..دنیباری همونجور ماشکام
 

 .. که عاشقش شدمیی به جادمی رسنکهی گفتم وگفتم تا امی دردودل کردم و اززندگاونقدبراش
 :گفتم..کردمی پاك میانگشتام قطرات اشکامو به آروم که با یدرحال

 لحظه به لحظه با دارمیبعدازاون د..امی نتونستم ازفکرت دربگهی ددمتی دیازوقت..خوامتی میلیبخدا خ..اریماز
 عاشقت شتری وبشتری بدمیشنی که ازعالم وآدم دربارت مییفای که به خونتون داشتم با تعرییرفت وآمدا

 .. طرفتامی بدادی غرورم اجازه نمقتچوی طرف ههی..چی  اون موقع ها نامزدکه داشتم هی منِ لعنتیول..شدمیم
 : گفتیدوعصبی حرفام پرونی به ماریماز
 .. راستش چطوربگمنینگ..می غرور کردنی اي وعشقمونو فدامونویزندگ.. غرورنیلعنت به ا..آه

 :بالفاصله گفتم.. شدساکت
بهم ..ی لحظه عمرم برام حرف بزننیدوست دارم تا آخر..خوادبگوی دل تنگت میتوهرچ.. فدات بشهنی نگیاله

 .. کنیتوهم خودتو خال..ي دوس داریبگو هرچ
 : بغض دارشدوگفتلحنش
 گذاشتن شی پاپيتنها مانع من برا.. خواستمتی منم ازهمون موقع میول.. طاقت دردوغمتوندارمعشقم
 منو نیا..ي بودگهی دیکینشون کرده ..ی بودکه نامزدداشتنیگم ا احساسمو برات بذاشتی غرورم نمنکهیبعدازا

 ..دادی عذاب میلیخ
 : کرد و ادامه دادیمکث
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 درکنارت گهی دیکی دنی تحمل دگهی بودکه دنی برگشتم شهرستان همش بخاطر اي بالفاصله زوديدی داگه
 ..نداشتم
 اون ي خواستگارداگهی شادکهی لحظه به ذهنم رسهی ی ولدادمیفحش م)موینامزدقبل( بارها وبارها محمدتودلم

 ..دمیدینبود من عشقمو نم
 :با همون لحن گفتم.. گرفته شده بودهی اشکام بنداومده بودوفقط لحنم ازشدت گرگهید

 یول..زمی تموم عشقمو به پات برتونستمی من مداونوقتی شاي که دوسم داریگفتیکاش بهم م..دمیفهمی مکاش
 ....االن
 : حرفم وگفتدوسطی آخرم بالفاصله پريرفا حدنیباشن

فقط صبرکن تا ..جنگمی مای داشتنت با دنيمن برا..ی تومال خودمگذرهی منایهمه ا.. خودتوناراحت نکنعشقم
 .. ارزهی مشی به سختی ولبرهی زمان مکمی..وقتش برسه

 دمی رسری دیول.. کنمي گرفتم برگردم وهرطورشده ازت خواستگارمی هفته بعدرفتنت تصمکی من درسته
 ..ي بوددهیتوازدستم پر

نه نه من طاقت ..نمی واشکشو ببی ناراحتتونستمی من چطور مایخدا.. گرفته وبغض آلودبودارم،عشقمی مازيصدا
 ..ندارم

 
 ..می قطع کنوی گوشمی دادتی بعد دوساعت حرف زدن ودردودل کردن باهم باالخره رضااونروز

 بار بزرگ ازدوشم هی زدم وانگار می دلم رو به تنهاعشق زندگيباالخره حرفا نکهی دلم خوشحال بودم ازاته
 ..برداشته شده بود

 ..دمی راحت خوابالی شب رو باخاون
 .. کاري بهش زنگ زدن وگفتن بره براشی کرهی روزاز جزهی که گذشتی ازاومدن محمد مچندروز

 .. بشهرهی جزی فردا قرار بود راهاونم
 خودمو ناراحت نشون بدم تا کردمی می اون سعي جلویول... باالخره بازم قراره تنها بشم خوشحال بودمنکهیازا

 ..  برهی لحظات آخرو با بداخالقنیفک نکنه از رفتنش خوشحالم وا
 ... نبود کتکم بزنه وبهم فحش بدهی کسگهی بود دنی آسوده شده بودم حداقلش ایلی خگهی محمد دبعدازرفتن

 .. که زده بودمی توگروهاچتی ي بازامی پای زدمی حرف می با عشقم تلفننکهیبود ا شده کارم
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 دختره به اسم رها داشتن توگروه با هی..میکردی توگروه چت ممی داشتشهی که طبق معمول همیی ازاون روزایکی
 نی وازامی که چقدعصباندی انگار ازطرز چت کردنم فهماریماز.. شده بودمی حرصیلی خدیحرفیکردومی مارچتیماز

 .. هستمی ناراضتیوضع
 ي وی پاومد
 ي همشونو جلوخوامی که منهی ادد کردم گروه فقط بخاطر اموی قبلي من دوست دختراینیبیعشقم اگه م:اریماز
 .. تو جواب کنميرو

 : تفاوت گفتمی ازدستش ناراحت بودم وحوصله جروبحث نداشتم بچون
 ..زمی عزسی نمهم

 همشونو هویبعد ..دهی همه به دوست دختراش فحش مي داره توگروه جلواری نشده مازقهیدق10 هنوز دمید
 ..ازگروه حذف کرد

 رو عوض کنم نکی ازم خواست لاریآخرش ماز.. اومدن وتوگروه باهم جروبحثشون شدنکی بار اونا بالنیچند
 ..دیواونارم حذف

 ..بحث اونروز اومدوسط..میدیحرفی می تلفنمی دفعه که داشتهی...گذشتی از اون ماجرا مچندروز
 .. باهمشون کات کردمگهید..دمی دختره خط کشیعشقم بخاطرتو دور هرچ:اریماز
 ..دهی بخاطرمن دست از همه دختراکشارمی خوشحال شدم که مازیلی دلم خته

 که مدونستیم..رهی بخواداونوازم بگی کسدمیترسیهمش م.. حساس شده بودماری به مازیلی خودم نبود خدست
 ..ستمی اگه عشقمو نداشته باشم خودمم نگهید
 .. بدنم پرازخواستن بودنيتک تک اعضا..اری وجودم شده بودمازلی زنده بودنم دللیدل

 .. بکنمي وبخاطرش حاضربودم هرکارخواستمشی وجودم مباتمام
 واعصابم گفتی ازپشت تلفن بهم زورمشتروقتاهمیب..شدیشترنمی بقهی ما پنج دقزدومکالمهی محمد زنگ مهرشب
 ...شدیخراب م

 دلم گرفته بود یلیاونروز خ..زدمی داشتم حرف ماری روز بامازهی..گذشتی ازرفتن محمدمي چندهفته ابایتقر
 :آخرش گفت.. من کالفه شده بودی هم ازناراحتی مرتضدمید..وبدجورناراحت بودم

 ..زنمی من برم شب بهت زنگ مي نداري کارنینگ
 ... ردبشهی سادگنی من به همی از ناراحتتونستی عشقم  چطور مایخدا.. بهم برخورده بوددجورب

 ... خاموش بودشی زنگ زدم گوشیهرچ.. کردمهی گریلی قطع کردخوکهیگوش
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 ..جواب نداد.. غروب بودکه دوباره بهش زنگ زدميکاینزد
 :دیچی پی توگوشی پسرناشناسي صدانکهی تااچندبارگرفتم

 ...دیی بفرمابله
 اری زبون مازاز

 بدجور کالفم کرده کردی بدش گله می که از زندگشی وناراحتهی گريصدا..دمیحرفی باعشقم می تلفنداشتم
 .. بشنوم ودم نزنمشوی گري صداتونستمیپس چطور م.. اونو نداشتمیمن طاقت اشک وناراحت..بود

 :همون حالت گفتمبا ..کالفه شده بودم.. اعصابم بدجور داغون شده بودگهید
 ..زنگمی من برم شب بهت مي نداري کارنینگ

دست خودم نبود به سرم زدم .. اعصابم داغون شده بودیحساب.. قطع کردم وبالفاصله خاموشش کردمویگوش
 ..رونی بامی بالی بزنم باال تا از فکر وخيزی چهی بار نی اوليبرا

 : گرفتم وگفتمفروختی که مشروب مقموی رفشماره
 ..بزنم باال..اری برام بیسکی وي چندتا بطرنیحس
 .. نگفتميزی چيخوای ميزی چنی شده وچرا همچیاصرارکردچ,یهرچ

 بهش داشتم ی خوبم که ارادت خاصيقای ورفالی از فامیکی انیآر.. رو برام آوردنیسکی ساعت وکی بعدگذشت
 .. تو دستم تعجب کردیسکی وي هاي بطردنیباد
 
  دستت؟؟هیناچی شده؟؟ای چته پسر چاریماز:انیآر

 : کردم وگفتمی عصبخنده
 ..خوش باشم.. امروزو بزنم باالخوامیم.. داداشسی نمیزیچ
 ...چطوراالن..ي بودزای چنیتوکه مخالف ا..اری مازدهیازت بع:انیآر

 : قطع کردم وکالفه گفتمحرفشو
 .. بار تجربه کنمنی اولي براخوامیم..رندهی گداداش

 ..گفتیکردومی اعتراض مانی آری هرچگهید
 "...برات ضرر داره و..نکن خطرناکه"
 که خوردمی دوم رو داشتم ميبطر.. شده بودنیسرم سنگ.. اول رو زدم بااليبطر..دادمی نمتی حرفاش اهمبه
 .. ازم گرفتتی باعصبانانیآر
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 .. نداشتمرمی رو ازدستش بگي بطرنکهیقدرت ا..رفتنی میاهی وچشام سرفتی مجی گسرم
 اومد طرفم انیآر..گرفتنی مشی هام داشتن آتهیکل..دیچی توتموم بدنم پي چقدرگذشته بودکه دردبددونمینم

 .. قدرت جواب دادن نداشتمزدی صدام میهرچ
 ...دمی نفهمیچی هگهی بسته شدودچشام
 ♂انیاز زبون آر♂
 ازش یی صدای ولشهی که باز وبسته مدمیدیدهنشو م..کردی مشدنگامی خمارکه هرلحظه بسته مي باچشمااریماز

 ..بدجور نگران شده بودم..ادیدرنم
 : صداش زدمیهرچ
 ...اریماز..چشماتو بازکن...اریماز...اریماز
 .. بالفاصله به آمبوالنس خبردادمفتادمی پس میداشتم ازنگران..هول کرده بودم.. نداشتي ادهیفا

 .. منتقل شدمارستانی وبه بمی رو برانکارد گذاشتاریباکمک دوتامردپرستار ماز..دی آمبوالنس رسقهی چنددقبعد
 ..بالفاصله روشنش کردم.. درآوردم خاموش بودبشی ازجشویگوش
 ..شدنیمانع م.. باشمششی اصرار کردم بزارن پیهرچ..اری مازنهی معاي بالفاصله رفت برادکتر

 :باعجله گفتم..دزی که صدام نگران می تماس گرفتم ودرحالبارئوف
 ...مارستانی حالش بده زود خودتو برسون باری مازرئوف
 : گفتیبانگران.. که از لحنم شوکه زده بودرئوف

 مارستان؟؟ی بان؟؟کدومی شده آریچ
 : گفتمعیسر

 ..مارستانیب
 ..رونی چقد گذشته بود که دکترازاتاق اومد بدونمینم..دمیچرخیکالفه ونگران دور خودم م.. قطع کردمویگوش

 : گفتمی بانگرانزدمی که نفس نفس میدرحال.. به سمت دکتررفتمباعجله
  ماچطوره؟؟ضی شد؟؟حال مریدکترچ
 : بهم انداخت وگفتی موشکافانه نگاهدکتر

 ه؟؟ی چضی شما بامرنسبت
 ... حالشنیدکتر توروخدا بگ..داداشمه

 :دوگفتی حرفم پرونی به مدکتر
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اگه زودتر ..فهی بدنش ضعشونیا.. بکنهي کارنی داداشتون همچنیدادی اجازه مدیشمانبا... آقادی باشآروم
 ..کردی نکرده سنگ کوب مي خدانشیاوردینم

 : باحالت تاسف تکون دادوگفتي کردوسپس سریمکث
 ..دیبراش دعاکن..میکنیماتمام تالشمونو م..مهی وخیلی حالشون خشونی امتاسفانه

 :همونجا رو دوپا افتادم ودستامو زدم به سرم وگفتم.. وازم دورشدنوگفتیا
 یجواب خانوادشو چ..بخشمی خودمو نمادی سرش بییاگه بال..کارکنمیحاال چ..خودت کمکمون کن... خداااااايا

 ..بدم
 ...سرموبلندکردم.. رو شونم به خودم اومدمی چقدتوخودم بودم که بااحساس دستدونمینم

 :زدگفتی موج می توصورتش نگرانیدرحال..ستمو گرفت وازجام بلندم کرد دی به آرومرئوف
  شده؟؟ی چانیآر

 : گفتمی وبا ناراحتنییسرموانداختم پا.. شرم داشتمانی که ازگفتن جریدرحال
 ..زاشتمی مدینه نه نبا.. بزنهای لب به اون زهرماراری ماززاشتمی ونممردمیکاش م..رمنهی همش تقصرئوف
  خورده؟؟یکارکرده؟؟چی  چاری شده مازیفقط بگو چ..آروم باش داش:رئوف

 : گفتمشرمنده
 .. زده باالیسکی وي دوبطرکینزد

 :دوگفتی کشي نگران دادرئوف
  بخوره؟؟ی چرا گذاشتيتوکجابود..وونستی پسر دنی االیواو!؟ی چيآخه برا!...؟یییییییییچ

 یلی رو بزنه باال خای شدم وگذاشتم اون زهرمارمی راحت تسلنکهیازا..فرستادمی بارهاوبارها به خودم لعنت متودلم
 .. بودممونیپش

 : وگفتمنیی سرمو انداختم پایباناراحت
 ی چقد عصبیدونی؟؟مي آخه چطوریول..گرفتمی مدازشیبا..شدمی خواسته اون ممی تسلدیمن نبا.. رئوفرمنهیتقص
 .. به حرفام نداشتی توجهچیاصال ه..بود

 ... کمک کنهم؟؟خداخودشی بدی حاال جواب داداششو خانوادشو چيوا:رئوف
 .. به ذهنم زده شدي دفعه جرقه اهی..می همونجورنشسته بوداری ازمازي خبرچی ساعت وبدون همی نبعدگذشت
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 امیپ.. انداختمشی گوشيامای به پی فکر نگاهنیباا.. چک کنمشوی گوشگفتی بهم می حسهی ی چرا ولدونمینم
 ..وبودی شماره که اسمش عشقم سهی تماس ازنیآخر.. سر رفتم به گزارشات تماسهی مدی ندیمشکوک
 "  عشق داره؟؟مگه عاشق شده؟؟اریمگه ماز " کردم باخودم گفتم تعجب

 : خودم تشرزدم وگفتمبه
 ..حتما دوست دخترشه..دهیبع!!  شدناروعاشقیه؟؟مازیعشق چ.. بابابرو

 : رئوف به خودم اومدميباصدا
 ؟؟ی چته توخودتانیآر

 :گرفتم طرفش وگفتم)وبودیعشقم س( شماره اون اسم روناخودآگاه
  ؟؟یشناسی شماره رو منی توارئوف
همونجورساکت به ..اخماش رفت توهم..دیاحساس کردم رنگش پر..  به شماره انداختی باتعجب نگاهرئوف

 .. شده بودرهیشماره خ
 : زدمصداش

 ؟؟یت شناخگمیم.. بابايکجا..رئوف...رئوف
 :گفت.. شده بوددستپاچه

 ..ازکجا بشناسم..نه..نه...ها
 نی بودم اداکرد؟؟مطمئنی اون حالو پدنشی رئوف باده؟؟چرای شماره مال کنی ایعنی... وازم دورشدنوگفتیا

 ..ستی ناری ارتباط باحال االن مازیشماره ب
 

بازم .. به شماره انداختمینگاه..رونی بدمی ازافکارم پراری مازی زنگ گوشي دفعه باصداهی بودم که اونقدتوخودم
 " عشقم "همون اسم وهمون شماره

 مکرر ازاون شماره بدجور کالفم ي بار تماسانیچند.. گذاشتمبمی توجوهمونجوری جواب بدم گوشنکهی ابدون
 .. بودختهیاعصابم بهم ر..کرده بود

 : ومحکم گفتميبه سرد..ارتباط برقرار شد.. سبزو زدمدکمه
 ..دییا بفرمبله

 :دیچی پشت تلفن پي نگران دختريصدا
 .. به صاحبشنی بدوی گوشکنمی خواهش میول..نی هستی شماکدونمی من نمدی ببخشسالم
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 : گفتمتی باعصبانی چرا ولدونمینم.. دستپاچه ونگرانش تعجب کردمازلحن
 پدر جفتتونو ادی سرش بییاگه بال..اربخاطرتوئهی مازی اگه بفهمم خودکشی؟؟ولی هستی شماکدونمی نممنم
 .... کثافتاریبااون ماز..ارمیدرم
 :گفت.. بغض کرده بودی درحالدوی حرفم پرونی مبه
   به عشقیول..نی به من بگدیگی میهرچ..کنمی التماستون مکنمی توروخدا خواهش مآقا
 

 :کردگفتی مهی که گریبعددرحال
 ....من..کنمیهش م شده؟؟توروخدا خوای االن عشقم کجاست؟؟چنی بگزتونی جون عزلطفا

 : گفتمی وسط حرفشو وعصبدمیپر
 ی امروز چدونمینم.. افتادههوشی بمارستانی االن رو تخت باریماز...ریواس من آبغوره نگ.. خب دختره لوسیلیخ

دکترا هم گفتن براش دعا ... زد باالیسکی ويدوتا بطر.. زدیسکی بار لب به ونی اوليبه سرش اومده بود که برا
 ..دیکن
 :باهمون حالت گفتم.. حرف دکتر دوباره بغض بهم هجوم آورديادآوری دفعه با هی

 تماسشو از نی که چک کردم آخرشویگوش... جواب خانوادشو چطوربدمدونمینم.. دارهیفی بدن ضعاریماز
 نشه وگرنه شیزی که هست برو دعاکن چی هرچیول..ستی ارتباط به تونی اتفاق بنیشک ندارم ا..توداشته
 ..دمیتو به بادمدودمان
 ...بمیوانداختمش توج.. قطع کردموی گوشتی ازجانبش بشم باعصبانی منتظرجوابنکهی بالفاصله بدون اسپس

 قرمز که نشون يرئوف باچشما..برگشتم طرفش.. کنارم نشستی چقد گذشته بودکه احساس کردم کسدونمینم
 : داشت گفتشیاز گر

  نگفت؟؟يزی چگهی نشد؟؟دکتر دي خبرانیآر
 .. تکون دادمی به عالمت منفسرمو
اون بدبختم نگران ..خبردادم)اریداداش بزرگ ماز(یباهزار تا کلنجار رفتن به مصطف.. نگرانشمیلیداش خ: رئوف

 شی بهوش اومد بفرستمش بره پنکهیمانع شدم وبهش قول دادم به محض ا..نجایادای بخواستیم..شد
 ... راحت بشهالشونیتا اونا خ..خانوادش

 : گفتمننگرا
 ....اگه مادرش بفهمه.. یگفتی نمکاش
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 : حرفم اومدو گفتونی مبه
 ... نگهیبهش سپردم که به کس.. راحتالتی خنه

 بمونه تا من اری مازشیبه رئوف سپردم که همونجا پ.. آزادداشتمي به هوااجیاحت..دمی کشی راحتنفس
 دنج وخلوت ي جاهی رونیبه محوطه ب..رج شدم خامارستانی آسوده از سالن بیالیباخ..سرشو تکون داد...برگردم

 ..پناه بردم
درحال "عشقم  "دوباره .. به خودم اومدماری مازی زنگ گوشي نشسته بودم که باصداي همونجوریکساعتی

 : دادن دکمه سبزو زدم وگفتمرتوجوابی تاخیبعدکم..تماس بود
 ...زنهیهروقت خوب بشه خودش زنگ م..هوشهی که گفتم اون االن ب؟؟بهتي چرا زنگ زدباز

 ..دیجون مادرتون بهم بگ.. حالش چطوره؟؟من نگرانشمدی بگکنمیخواهش م: دختره
 ..ششهیپسرعموش پ..ستمی نششیمن االن پ..دونمینم

 ...رئوف:دختره
 :گفتم.. که دهنم از جوابش بازمونده بودیدرحال

 ...یول....آره
 نی زبون نگاز

قلبم ..شدمی مونهی داشتم ددمی عشقمو شنی خبر خودکشانهی اسمش آردمی از زبون اون پسره که بعدها فهمیوقت
 دردم گفتی مراهی بدوبارمی که داشت به مازانی آريباحرفا..شدمی مونهی داشتم دیازشدت نگران..دردگرفته بود

 : والتماس بهش گفتمیباهزار بدبخت.. شده بودشتریب
 ..دی به عشقم نگیول..نی من بگدبهیگی میهرچ..کنمی التماستون مکنمی خواهش مآقاتوروخدا

 شی سالمتي داره برایفی بدن ضعاری دکترا گفته بودن مازنکهی واگهی حرف دکمی بعد ی نگفت وليزی چگهید
 .. قطع کردوی بهم بده گوشی اجازه حرفنکهیبدون ا....دویدعاکن
 وناله نفس آورده بودم که توهمون لحظه مامان محمد با هیزشدت گر اگهید.. نگران حال عشقم بودمبدجور
 : وگفتشمی اومدپینگران

  چه خبره؟؟گنی ها جمع شدن مهی همسا؟؟همهیکنی مهی گري چته چرا دارنینگ
 : آب برام آوردوگرفت طرفم وگفتوانی لهی باعجله دهی بردنفسمی دیوقت.. حرف بزنمتونستمینم
 ..می بدی جواب خانوادتو چادی سرت میی بالهیبسه ..دخترچته حرف بزن.. آب بخورایب
 :گفتم..ختنیریهنوز اشکام م.. حالم جااومده بودکمی.. ازش خوردمی آبو ازدستش گرفتم وکموانیل
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 ..رمیمی بشه من مشیزی اگه اون چااایخدا..حالش بده..مارستانهی توباری مامان بدبخت شدم داداش مازيوا

 : محمد با حرص گفتمامان
 هی..برو دختر جمع کن..رهیمی بشه مشیزی شوهرشه که اگه چکنهی ندونه فک میکی.. شدهی کردم حاال چفک

 .. ندارهي همه دلسوزنی ایداداش ناتن
 وقت ازدستش هی تا ی بخاطرعشقت به همه دروغ بگي سخته بخوایلیخ.. بود رو زخمامی محمدنمکيحرفا

 مهی اون عشقمه زندگای آخه لعنتیول.. همه براش نگران نبودمنی اگه داداشم بود ادونمیم "تودلم گفتم ..يند
 " چطور بگم؟؟

 ی ساعتمی ونکی بایتقر..دوباره تنها شدم..رونی از خونه رفت بنای که ساکت باشم واحتی نصکمی بعد مادرمحمد
 اروی ودوباره شماره مازایباالخره دلو زدم به در..دمکری سکته میداشتم ازنگران..از اون تماسم گذشته بود

 من دست بردار نبودم وباالتماس یول..دم دعوام کرد که چرا زنگ زکمی... جواب دادانی بعدش آرکمی..گرفتم
 وخودش ششهی پاری مازيآخرسرگفت پسرعمو.. باخبرکنهاریازش خواستم منو لحظه به لحظه ازحال ماز

 :دوگفتمی اسم پسرعمو ناخودآگاه ازدهنم پردنیباشن..رونهیب
 ..رئوف

 : گفتباتعجب
 ...یول.. آره

 ..شماره رئوف رو ازقبل بخاطر گروه تلگرام داشتم.. قطع کردموی حرف بزنه وباعجله گوشنذاشتم
 :دیچی پیبعد چندبوق صداش توگوش..تماس برقرار شد..شماره رو گرفتم.. دنبال اسمش گشتمتومخاطبام

 .. دییبفرما سالم الو
 : گفتمی ولحن نگرانباعجله
 ؟؟یی؟؟کجای رئوف خوبسالم
 ..ارمی شما بجا نمیمرس: رئوف

  درسته؟؟مارستانهی خورده حالش بده االن بیسکی واری مازدمی شنانیراستش از آقا آر...نمینگ
 : گفتی باناراحترئوف
 ی سعی هرچانی خورده قبلش آریسکی وای امروز عصر گواری راست گفته مازانی آرن؟؟آرهی خانم خوبنی نگآهان

 ..دنیدارن معدشو شست وشو م..هوشهی نتونسته وانگار اعصابش خراب بوده واالنم هنوز برهیکرده جلوشو بگ
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بالحن التماس ..دلم براش تنگ شده بود..ادی بهوش بي عشقم زودکردمیتودلم خدا خدا م.. کرده بودمبغض
 : گفتميزیآم

 .. خبر نزار بهوش اومد خبرم کنیتوروخدا منو ب..ششی پامی بتونستمی کاش مرمیمیم ی ازنگراننجای دارم امن
 .. نگرانمیلیمنم خ.. توهم براش دعا کنکنمیخواهش م.. باشه چشم حتما:رئوف

 ... کردمی گفتم وباهاش خداحافظي باشه ایبه سخت..زدی بغض آلود مصداش
 ومدوسرمی صدام درنگهی کرده بودم که دهیاونقدر گر... ورئوف بودمانی بار دائم درتماس با آرنی شب رو چنداون

 ..کردیدرحدانفجاردردم
 .. نماز وقرآن بخونمتونستمی تو دوران عادتم بودم ونممیازبدشانس.. کردن ودعا نداشتمهی جزگري اگهیکارد
 مارستانیم ازب وسالحی وصحادی هام نذرکردم عشقم بهوش بهی گرونیاون شب درم.. دعاکنمتونستمی مفقط

 ..مرخص بشه سه روز روزه نگه دارم
 ..ومدی جز نذرکردن ازم برنمي اگهی وحال وروزم کاردطی شرادراون

 .. واشکام قصد بنداومدن نداشتنکردمی مهیهنوزم داشتم گر.. شب بودي هامهین
 یدون معطلبالفاصله وب..نگران شدم..شماره عشقم باالاومده بود.. به خودم اومدممی زنگ گوشيباصدا
 : گفتمي بغض آلودوگرفته اي دادم وباصداوجوابیگوش

   خان حال عشقم خوبه؟؟توروخداانیآر
 : گفتی خوشحالي حرفم وباصدادوسطیپر

 ..آره تازه بهوش اومده خداروشکر.. آروم باشی آبجاوووف
 : گفتمیبدون معطل.. همون لحظه ازته دل خداروشکرکردم.. رو لبم نشستيلبخند

 .. راحت بشهالمی بهش صداشوبشنوم خنی بدوی گوششهیتوروخدا م.. شکرتای خدايوا
فقط االن .. باتلفن حرف بزنهنکهی چه برسه ادنشی دمی برزارنی شرمنده االن دکترا نمینه آبج:  انیآر

 ..کنندیفرداصبحم مرخصش م..دکترخبردادکه بهوش اومده وخطررفع شده
 : ناراحت شدم وگفتمدوباره
 ..شدی راحت مالمیداشوبشنوم خ صتونستمی مکاش

 .. که تونست صحبت کنه بگم بهت زنگ بزنهنی فردا صبح همدمی قول می ولشهینه نم:انیآر
 : قبول کردم وگفتمی باناراحتناچارا
 ..کردمی سکته می داشتم ازنگرانگهید..ي بهم خبردادنکهی از ای مرسباشه
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 ..خداحافظ زن داداش..کنمیخواهش م:انیآر
 .. قطع کردوی ازجانبم گوشی اجازه حرفبدون

 
 "..زن داداش..زن داداش "..شدی بار روزبونم تکرارمنی آخرش ناخودآگاه چندکلمه

 ..شدی مي کلمه تموم وجودم سرشار ازشادنی اباتصور
 ختنیری که اشکام میدفترخاطراتمو برداشتم ودرحال..هنوزم نگران حال عشقم بودم..کردمی مهی داشتم گرهنوزم
 :نوشتم

 ؟؟چراي کردنکاروی جونم چرا ااریماز.. شفاش  بدهکنمیازت خواهش م..مارستانهی عشقم االن رو تخت بایخدا "
 ..رمیمی تنهام نذار من بدون تو م؟؟نفسميمشروب خورد

 ..اری عشقم مازی سالمتيفقط برا.. سه روز روزه نگه دارمکنمی به درگاه تو نذرمایخدا.. بهم برگردوناری مازایخدا
 .. ببرای به اون عمربده منو از دنایخدا.. خودتشی ببر پاری مازي جاامنویخدا

 تو بازم اونو ازم یول.. مادرم دعاکردمي شفايبرا..ي همه وقت دعاکردم دعامو مستجاب نکردنی اخداجونم
 ..یگرفت
 .. از دست دادمزانمویعز..ی دردونمو ازم گرفتزی داداش عزتنها

 که امروز تولدش ی محمدمصطفامبرتی خودت،تو روبه پی وبزرگی توروبه پاککنمی التماست مپروردگارا
خدا جونم من .. برگردونارموی مهربونم مازيخدا..رمیمیاگه اون نباشه من م..يری عشقمو ازم نگدمیبودقسمت م

 .. اگه عشقم نباشهرمیمیم
 " ی اگه نباشرمی می که میدونیم.. توروخدا برگردعشقم
 دمی کردم که نفهمهیاونقدرگر..ختنیری هنوزم اشکام میول.. آروم شده بودمیکم.. ازاشک شده بودسی خدفترم

 ..چطورخوابم برد
بالفاصله شماره .. ازجام بلندشمنکهیبدون ا..بود7ساعت ..دارشدمی ازخواب بيدی با احساس سردردشدصبح

تو همون حال دوباره .. سراغم اومده بودیانبازنگر..دادی جواب نمگرفتمی میهرچ..دادی جواب نمی ولارگرفتمیماز
 ..دنیاشکام شروع کردن بار

 ي برای نکنه اتفاقایخدا..کردمی سکته می داشتم ازنگرانگهید..دادی جواب نمی ولگرفتمی داشتم شماره مهمونجور
 ..سرموتکون دادم وگفتم نه نه خدانکنه..عشقم افتاده باشه

 :بعدچند بوق جواب داد..شمارشوگرفتم.. رئوف افتادمادی دفعه هی
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 ن؟؟ی خانم خوبنی نگسالم
 ..دهی جواب نماری مازی گوشزنمی زنگ میهرچ..کنمی سکته می دارم ازنگرانستمی رئوف اصال خوب نسالم
 : گفتی با لحن آرومرئوف
صبرکن ..دهی که جواب نمدنیخواباالن حتما ..خدا جواب دعاهاتو داد.. االن حالش خوبهاری نباش خانم مازنگران

 ..سرکارم...ستمی نمارستانیمن االن ب.. زنگ بزنگهی ساعت دکی
 : ولحن بغض آلودگفتمی نگرانبا

 .. خداحافظ.. رئوف خانی مرسباشه
 .. به دست وصورتم زدمی آبهی که قطع کردم با همون حالم ازجام بلندشدم ورفتم ویگوش

 .. ضعف کرده بودمیلیخ..رفتی نمنیی از گلوم پایچیه..رم نتونستم بخویچی تاحاال هروزی داز
طبق .. گرفتماروی شماره مازیآخرش بانگران.. نداشتماری از مازي خبرچی هنوز هی گذشته بودولی ساعتکی

 :گفت.. بهم بدهی اجازه حرفنکهیقبل ازا.. جواب دادانیمعمول آر
 .. زنگ بزنه بهتاری مازشی پرمی بصبر مکمی..ي زنگ زدمی اونموقع خواب بوددی ببخشی آبجسالم
 .... فقطباشه
 ..داشتی دست از سرم برنمي لحظه اینگران.. دلمنیآخ که لعنت به ا.. بوق اشغال خبراز قطع تماس داديصدا

 اری زبون مازاز
 یساعت1012بای وتقرمارستانمی توبدمی بهوش اومدم فهمی شب وقتي هامهی نشبید.. چشمامو باز کرده بودمتازه

 .. بودمهوشیب
داشتم دنبال ..حتما تا االن که بهش زنگ نزدم نگرانم شده.. افتادم چقدر دلم براش تنگ شده بودنیادنگی

 : سرشو آوردداخل وگفتانی در زدومتقاعبش آریکی دفعه هی که گشتمی ممیگوش
 ؟؟يدیخوب خواب..ری به سالم قهرمان صبحت بخبه

 : زدم وگفتمی جونلبخندکم
 .. داشآره
 : گفتمچرخوندمی که چشمم اطراف می کردم ودرحالیمکث

 ..ستشی نگردمی می؟؟هرچيدی ندموی توگوشانیآر
 : گرفت طرفم وگفتموی تر وگوشکی اومدنزدانیآر

 ..کشت مارو از بس زنگ خورد..تی گوشنمی ابفرما
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 :دمیپرس..گرفتمی منوی که داشتم شماره نگی ازش گرفتم ودرحالوی گوشبالفاصله
 !! هم زنگ زده؟؟ی مگه کسچرا
 ..ینیبهتره خودت بب:انیآر
 که هنوز یدرحال.. شوکه شدممی اسمش رو صفحه گوشدنی دفعه بادهی زنگ بزنم به عشقم که خواستمیم

 ..مبهوت مونده بودم جواب دادم
 : پشت تلفن الل شدمنی بغض آلودونگران نگي بگم که با صدايزی چخواستمیم

 ..دارم از.. حرف بزنماری با مازخوامی تحمل ندارم مگهیبخدا د توروخدا انیالو آر:نینگ
 : پرازعشق گفتمیی وصدای وسط حرفشو وبا مهربوندمیپر

  قربونت برم؟؟یکنی مهی گريچرا دار..سالم خانمم.. عشقمسالم
 

 :دیچی پی پشت گوشنی نگي پرازشاديصدا
 ..نکیآخه چرا ا..کردمی سکته م؟؟داشتمی عشقم توخوباری مازسالم

 : گفتمیبامهربون.. کنههی دوباره گرخواستمینم.. حرف بزنهنزاشتم
 ..ونهی برات تنگ شده بود د؟؟دلمی خانومیی کجای خوبعشقم

 ..کردی مچمی که صداش بغض آلودبودهمش سوال پی دست بردار نبود ودرحالنی نگیول
 ..تونمی فداتشم االن نمدمی محی بعدا برات توضزمیعز
 :فت وگفت ازم گروی گوشانیآر

 ..ي استراحت کن توهنوز کامل خوب نشدکمی هی کافگهی دصحبت
 : صحبت کردوگفتنی بانگبعدخودش

 ..دی استراحت کنه بعدا حرف بزندی شرمنده عشقت فعال بایآبج
 ... کردوقطع

 دمی چقد گذشته بودکه فهمدونمینم...می سوارآژانس شدانیهمراه رئوف وآر..  ظهربودکه مرخص شدميکاینزد
 ..ستی به سمت خونه نرمونیمس

 :  گفتمانی رو به آرباتعجب
 ..ستشی نرخونهی که مسنیا!م؟یری ممی کجادارانیآر

 نالی ترممیری ممیدار:رئوف
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 ؟؟ی چي برانالیترم
 .. همونجامتی بفرستيبهمون سپردن تا مرخص شد.. نگرانت شدننایداداشت ا:انیآر

 : گفتمي بالجبازکارکنمی چتونستمیاصال نم.. مونده بودمانی آري ومبهوت حرفامات
 ..رمی مگهیبزار چندروزد..برام خطرناکه.. من تازه مرخص شدم اونوقت مسافربشمبابا

 ..می بفرستمی سوارت کنمی بردی االنم بامی لباساتم جمع کردمی گرفتطیمابل..اری مازشهینم:رئوف
 .. قبول کردمیتیه بگم وناچارا با نارضا نتونستم نی داداش بزرگم مصطفان،حرفی وآراری مازدی شدي اصرارابا
 ..دادمی بهش خبرمدیبا..  رو گرفتمنی ساعت قبل سوارشدنم شماره نگمین

 : چندبوق نخورده که جواب دادهنوز
 .. تا حاال منتظرونگرانم؟؟صبحیی دلم توکجازی سالم عزيوا

 : گفتمطنتی کردم وباشي اخنده
 ..راستش توبغل عشقم بودم.. کنچمی بعد سوال پی بزار برسی خانمسالم

 :دی پرسمشکوك
 .. بکنمساشوی بگو تا برم گيجرات دار..هاااان! باشن؟ی کعشقت
 ي رفتارانی ايدلم برا..ارمی حرصشودربکمی چرا دوست داشتم دونمینم..رهی باعث شدخندم شدت بگحرفش

 ..بچگونش تنگ شده بود
 ..به توچه.. جونمهنی عشقمه نگعشقم
 : گفتی قهرساختگهیبا .. شده بودیحرص

 .. منويترسوند..ي بدیلیخ..ی روانووونهی دکوفت
 .. قربون اخمت برم خانوم خوشگلمیاله
 ..ییخدانکنه آقا:نینگ

 : جمع کردم وگفتمخندمو
 .. نگرانندنایداداشم ا..مجبورم کردن برم شهرمون..نالمی راستش االن ترمنمینگ

 : گرفته شدوگفتلحنش
 ..زمی عزشهی برات تنگ مشنوم؟؟دلمی صداتو نمگهی دیعنی اریماز
 : کردم وگفتمیاخم
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بعدشم ..کنندی حرف بزنم چون بهم شک مدی فقط چون اونجام کمتر بازدلمیعز! زده؟ی حرفنی همچیک.. إإ
 ..تحمل کن عشق من..گردمی برمگهیدوسه روز د

 کردم وسوار اتوبوس به وقطعی دادن بهش گوشنانی حرف زدن واطمیبعدازکم.. گفتي باشه اي ناچاري رواز
 ..طرف شهرمون حرکت کردم

 موج ی تو صداش نگرانزدمیهنوزم که باهاش حرف م.. داشتمی تماس کوتاهنی بار بانگنی راه چنددرطول
 ..زدیم

 گهی دهیثان30 کهمی دفعه اخطارگوشهی که میتوحرف زدنمون غرق بود.. بازطبق معمول بهش زنگ زدمغروب
 ..رونی حرفامون ماروکشوندبيایاز دن..شهیخاموش م

 .. خاموش شدمی که گوشدمیهنوز جوابشو نشن.. کردمی اطالع دادم وخداحافظنی وشتاب گونه به نگعی سرناچارا
 .. به رستوران صبرکردمدنی تارسگهید

 .. زدم به شارژمویمنم از فرصت استفاده کردم وگوش.. صرف شام نگه داشتيبودکه اتوبوس برا11ي ساعتاشب
 .. گرفتمنویشماره نگ.. شارژ شده بودمی گوشبای تقربعدازشام

 )نیدوست نگ(ي زبون نازاز
 .. اعتبارنداشتمی گوشی از بدشانسینگران حالش شده بودم ول.. نداشتمي خبرچی هنی بود ازنگيچندروز
توتلگرام باهم .. دوسش داشتمیلی عشقم بودخریام ".. اونم برام شارژفرستاد.. رگفتمی هرطور بود به امباالخره

 "..میشدیروز به روز بهم وابسته تر م..گذشتی مکسالی ما یی آشناانیازجر..میآشنا شده بود
 ... رو گرفتمنی نگشماره

 " مشترك مورد نظردرحال مکالمه است"
 یزنیرف م حیشب با ک11 ساعتدهیآخه دختره ور پر.. کالفه شده بودم.. گرفتم وبازم درحال مکالمه بودچندبار

 
 :دمی پشت تلفن شنزدیبالفاصله صداشو که خوشحال م.. زنگ خوردشی بعدچندبار تماس گوشباالخره

 !؟ی کنادشی دی که باي دوست دارهی غربت اری افتاد تو دادتیچه عجب ..سالم خانم خانما:نینگ
 : صدامو گله مندکردم وگفتمباحرفاش

 ادتمی به شهی من که هم؟؟بعدشمینیبی مارو نمگذرهی خوش مدوما حالت خوبه.. سالم خانم بامعرفتکی علاوال
 !؟يپری می باکستی معلوم نيتو منو فراموش کرد

 .. خودم غرقميایمن تو بدبخت.. بابایچکیباه:  نینگ
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 : گفتمطنتیباش
 ی نصفه شبيزدی حرف می داشتی باکنمیپس االن من دوساعت  درحال مکالمه بودم ؟؟بگو بب.. جون خودتآره

 هان؟؟
 ..اریبا ماز: نینگ

 اسم رو نی جا اهی کنمی حس می ولدونمینم.. اسم آشنا بودنی چقداایخدا..اریماز..اریماز.. گردشده بودچشام
 ..دمیشن

 : گفتممشکوك
 !ه؟ی کگهیاردیماز
 :با تته پته گفت.. دستپاچه شده بودنینگ
 ..دیببخش.. ببدیازدهنم پر..چکسیه..چیه..یه

 ..دونستمی نمشوی پنهان کارنی الی دلیول..کنهی ازم پنهون مییزای چهی داره نی بودم نگمطمئن
 .. بگهاری مازنی اانی کردم تا حرف بزنه وجری رو راضنی به هرصورت بود نگباالخره

 دوست ویکی می اومدن خواستگارنای من از همون موقع که محمد وپروانه اي راستشو بخوايناز:  نینگ
 کم کم شناختمش نکهیازهمون لحظه حس کردم دوسش دارم تا ا..دمشی دمیخواستگاراونو تومراسم ..داشتم

تا .. ندادجازهغرورم ا.. عشقمو بهش اعتراف کنمشدی روم نمچوقتیه..شدمیوروز به روز بدتر عاشقش م
 .......نکهیا

 که تو ییفایکاش همون روزا از تعر.. شدهاری عاشق مازنی نگشدیباورم نم..زدی داشت همونجور حرف منینگ
 ..دمیفهمیکردمی وخانوادش ماری از مازی منو فاطشیمدرسه پ

 بهم نگفت که چوقتیاونم ه..ارهی نشون ازعشقش به مازفای تعرنی اکردمی فکرنمچوقتیمنِ احمق ه..هه
 ..دوسش داره

 .. عاشق رو بفهممهی تا حال دونستمی نميزی چی بودم وازعاشقرآشنانشدهی ها هنوز با اماونموقع
 : گفتمناخودآگاه

 !؟يکردی مفی ازش تعرشهی که هم؟؟همونياری تو عاشق مازنینگ 
 :باهمون لحن مات ومبهوت گفت.. ازحرفام تعجب کرده بودانگار
 ..ي نازادی نمادمی!ار؟یاونم از ماز! کردم؟فیمن تعر..من

 : گفتمکالفه
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 !؟يکردی مفی وخانوادش تعراری از مازی منوفاطشی وقتا پی بعضستی نادتی بابا
 مامان وخواهربزرگش یگفت.. شدی چدونمی نميدی نخرگهیبعد د..ي بخرشوی گوشيخوای می بار گفتهی یحت
 ..کنندی میاطیخ
 : فکر گفتیبعداز کم..زدی نمی حرفچی ساکت شده بود وهنینگ
 .. اومدادمیتازه ..آره آره همون..آهان 

 : کردم وگفتمي اخنده
 .. خانم مغز متفکری نباشخسته

  چه خبر؟؟حالش چطوره؟؟رخانی از عشقت امیراست..یسالمت باش:  نینگ
 :ذوق زده گفتم..ری اسم امدنیباشن

 ..شهیبا وجود من توپ ترم م.. توپ..یعال..خوب
 :دوگفتیخند
 .. من برمي باريفعال کار..دی خوش باششهیهم

 .. خدا حافظنیفدات برو همچن 
 ..چقد زود اون دوران گذشت.. زدمیلبخند تلخ.. رو مرور کردمتازه اومدم گذشته.. که قطع کردمي بانازویگوش

بهش قول دادم تا صبح ..می کني بمونم وشب زنده دارداری افتاد با عشقم قرارگذاشتم تاصبح بادمی دفعه هی
 ..باهاش حرف بزنم

 ..شدی مي وجودم سرشار ازشادزنمی امشب تاصبح با عشقم حرف منکهی فکر ااز
 .. راحت بودمينجوریا.. نرفتم خونه مادرمحمد وتواتاق موندمحرفمی با عشقم منکهی اي شب هم به استثنااون
 .. بادا بادی هرچستی محمد وخانوادش مهم ني کردم ودعواسکی رزوی چهمه
 .. عشقم آروممي که امشب باصدانهی امهم

 .. جواب دادمیدون معطلب.. بوداریشماره ماز.. به خودم اومدممی زنگ گوشي چقدر گذشته بودکه باصدادونمینم
 ..میزدی اذان صبح باعشقم حرف مکی شب روتانزداون
 
 بهم گفت اسم اریاون شب ماز..از بچه هامون.. مشترکمونیاز زندگ.. مونندهیازآ..میکردی صحبت مي هردراز

 ..می اسم دخترمونو هلنا بزارمی ازدواج کردی وقتخوادی دوست داره ومیلیهلنارو خ
 .. شدمی فقط وفقط دست خدا وسرنوشت بود پرازخوشافتنشی که تحقق ي اندهی تصور اون دوران وآاز
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 ..می رو باهم گذرونده بودی خوبیلی خشب
 ..دنمی دادی شد بی راضاری باالخره مازامی قراری وبامی ابراز دلتنگبا

 ..میکردی مي لحظه شمارگهی همددنی ديجفتمون برا... منوجان ادی خانوادش بدنی بعد چندروز داری شد مازقرار
 ..نمیماه عشقمو بب67 چندروز بگذره ومن بتونم بعدنی زود اکردمی خدا مخدا

 ..دمی کردم ورفتم وضوگرفتم نمازمو که خوندم گرفتم خوابی خداحافظاری اذان صبح از مازوقت
 :خواب آلوگفتم.. بوداریجواب دادم ماز..دارشدمی بمی زنگ گوشيبودکه باصدا8 ساعت صبح
 ؟؟يدی؟رسی خوبرعشقمی صبح بخسالم

 کردم دارتی بيانگار خواب بود..دمینه هنوز نرس.. عشقم خوب باشه منم خوبمزمیسالم عز:اریماز
 ..دمعذرتیببخش

 ..شدمی می ناخودآگاه عصباندمیشنی می مثل تشکر وعذرخواهی از زبون عشقم کلماتی وقتی چرا ولدونمینم
 :فتم گی عصببالحن

 .. تکرار نشهریحرفتو پس بگ..شمی می حرفا نزن عصباننی من از اشی من نگفتم پ؟؟مگهیچ 
 .. فداتشمشهی ام تکرار نمگهید..باشه نفسم حرفمو پس بده:اریماز

 :  رو لبم نشست وگفتميلبخند
 .. فدات بشهنینگ..می زندگنیآفر

 : گفتیعصب
 .. إ خدانکنه من باهات قهرمإ

 : زده گفتمتعجب
  چرا؟؟وا

 ..افتاد.. فداتشمي قربون من بري شما حق نداررمیچون من فقط قربونت م: اریماز
 : گفتمطنتی وباشدمیخند

 ..هنوز معلقه تو هوا..فتادی نه ناووووم
 ؟؟ی خانومییخب کجا..مشیندازی دوباره  مزمیباشه عز:اریماز

 .. تو رختخوابخونه
 ..زنگمیت باش بعدا م فعال خداحافظ مواظب خودزمیباشه عز: اریماز
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ازجام بلندشدم ورفتم دست وصورتمو شستم ورفتم خونه .. قطع کردموی کردم وگوشی خداحافظازعشقم
 ..مادرمحمد

 
 :مادرمحمدجلوموگرفت ومواخذم کرد.. شدمتاواردخونه

  خونه؟؟يومدی ن؟؟چراي کجابودشبید
 : تفاوت گفتمیب

 :  دفعه مهربون شد و گفتهی مادرمحمد امی حالم بدبودنتونستم بکمی حوصله نداشتم ودیببخش
 ...نجای ايای بگمی خودت مي برایکنی مينجوری آخه دختر چرا اخب
 : کردوگفتیمکث
 .. خطرناکهگهی نمون دییمادر اونجا تنها..ي نداری با دخترام فرقتو

 : زدم وگفتمیلبخندتلخ
 ..دی مامان ببخشچشم

 .. دخترمنیآفر:مادرمحمد
 .. گرفتمارویدوباره به اتاق برگشتم وبالفاصله شماره ماز.. دوسه لقمه صبحونه خوردمنکهیبعدازا

 
 اری مازاززبون

 .. شدمادهی از راننده پيچمدون لباسمو برداشتم وباتشکر.. شدنالی واردشهر وبعدازاون داخل ترماتوبوس
 :بالفاصله جواب دادم.. بودنینگ.. زنگ خوردمی گرفتم وسوارشدم که گوشآژانس
  قربونت برم؟؟ي چطوری خانومسالم
 :دیچی پشت تلفن پنی گرم نگيصدا

 ..زدلمیبه قول خودت اگه عشقم خوب باشه منم خوبم عز.. عشق منسالم
 : وگفتمختمیتموم عشقمو توصدام ر.. عشقم غش رفتنیری شي حرفاي برادلم

 ..ی خودموونهی دخوامتی میلیخ.. فدات بشهاری مازی الهجووونم
  االن؟؟ییکجا..زنمتای مامیم..یخدا نکنه روان..إ إ : نینگ

 .. خونمونکی آژانسم ونزدسوار
 زم؟؟ی عزي خبر بدي زنگ نزد؟؟چرايدی رسیک: نینگ
 ..ي بهت بزنگم که خودت زنگ زدخواستمی قربونت برم مدمیعشقم تازه رس 
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 .. مواظب خودت باشمیباشه زندگ:نینگ
 .. حواست جمع باشهگمی می چنی گوش کن ببیخانوم.. نفسمنی همچنچشم
 : کردم وادامه دادمیمکث
 اریسالم ماز " اس بده مثال بگو هی قبلش ی بزنگیخواست.. مهندسکنمی موی موقتا سمی شمارتو توگوشمن
 ".. کارمون لنگ موندهایزودب
 .. فداتشمدمی جواب ندادم زنگ نزن وگرنه خودم بهت اس ميدی داگه
 : که هنوز مات ومبهوت حرفام مونده بود گفتی بالحن تعجب زده درحالنینگ
 ؟؟ي شدونهی چرا ؟؟دوا

 : کردم وگفتمي اخنده
 وضع مشروب خوردنم نی که باایدونیم..هینجوری بهم شک نکنه ای کساطی احتي چندروز برانی ازمینه عز 

 .. دارنرنظریصددرصد خانوادم رفتارامو ز
 : گفتنگران
 ..  مواظب خودت باشی چشم پس حسابباشه
 ادهی رو حساب کردم وپهیکرا.. کردمی خداحافظنیباعجله از نگ.. درب خونمون نگه داشتنیماش.. گفتمیچشم
 ..شدم
 نی نگيصدا..پشت درخونمون قرارگرفتم ودر زدم..سرصبح خلوت بود.. به اطراف کوچه انداختمینگاه

 ..دمیشن" هی کهیک " زدی روصدامکمیخواهرکوچ
 :دوگفتی کشی ازخوشحالیغی من جدنیباد..م ومنتظرشدم تا دروبازکرد ندادجواب

 ..ی جون داداش جونم اومده مامان آبجآخ
 : بغلم وبلندش کردم وگفتمدمی کشنوینگ

 زم؟؟ی عزي کوچولو چطوری آبجسالم
 : شادگفتنینگ

 ..يخوش اومد..ی داداشخوبم
 ..واردخونه شدم و درو از پشت بستم.. زدميلبخند

 :دوگفتی منو درآغوش کشیبامهربون.. وبه طرفش رفتمنیی گذاشتم پانوی مادرم نگيبای قامت زدنیباد
 ..طونی شي خبراومدی باز که بي خوش اومدزمی پسرعزسالم
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 : براش زدم وگفتمیچشمک
 ..مینیما ا.. گهی دگهید
 

 نی نگاززبون
 .. فی حیشهرمو کرده بود ول يدلم هوا..واقعا خوشبحالش... خانوادش بودشیارپی مازشدکهی مي روزسه
 .. اومدم وبزرگ شدمای  که به دني برگردم شهري روزهی منم شهی میعنی ایخدا

 .. تنگ شده بوددهی به ارث رسامرزمی بزرگم وداداش خدابی که ازمادرم به من وآجي خونه اي دلم براناجور
 .. بوددهی ازمادربزرگ به مادرم وازمادرم به ماارث رسيخونه ا.. بودیمی قدیلی که خي اخونه
 .. وداداشمی وبزرگ شده بود وهم منو وآجااومدهی خونه هم مامانم به دنتواون

 ..ی دورباشتی سخته از خونه وزندگیلیخ
 سرخودش یی دوباره بخاطرمن بالخواستمینم.. دردودل کنماری مازشی دوباره پدمیترسی می گرفته بودولدلم

 ..هاریب
 ..کردمی می بودکه توش خودمو خالي دردودالم دفترمرهم
 ..  به خودم اومدممی گوشي دفعه باصداهی که نوشتمی دلمو مي تودفترم حرفاداشتم

 :بالفاصله جواب دادم وگفتم.. بوداری نگاه کردم مازشمارشو
 ..سی نداتیصبح تا حاال پ.. بابا دلم برات تنگ شده بودیی کجاي عشق من چطورسالم
 :دمی گرم ومهربونش رو شنيصدا

 .. نتونستم بهت زنگ بزنمربودمی گی فداتشم معذرت صبح تا حاال کمی من الهی خانومسالم
 : فرستادم وگفتمي ازپشت تلفن براش بوسه ایبامهربون
 ؟؟يگردی برمیک.. نداره قربونت برم دلم برات تنگ شده بوداشکال

 .. درستش کنمدی خراب شده بارانشهرکارتمی ارمیفردا دارم م:اریماز
 کی عشقمو از نزدي به زودنکهیخوشحال ازا.. قطع کردموی حرف زدن گوشگهی دی گفتم وبعدازکمي اباشه

 .. خداروشکرکردمنمیبیودرکنارخودم م
 

 زدم وشمارشو ي فکرلبخندنیباا..زدمی بهش زنگ مدیبا.. باالخره االن کجاستدونستمی خبربودم ونمی باریازماز
 :گرفتم بعدچندبوق جواب داد

  خانواده خوبن؟؟یی چه خبرکجای خوبسالم
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 :باهمون لحن تعجب زدم گفتم.. حرف زدنش تعجب کردمازطرز
 .. انگار مزاحم شدمیزنی حرف مينجوری چرا ای خوبم ولی عشقم مرسسالم
 : کردوگفتی کوتاهدخندهی گرفتمو که ديصدا

 گه؟؟ی دیدونی خودت نمیعنی
 : اطرافش گوش کردم گفتمي که به صداهایکم

  مگه؟؟ییشته؟؟کجای پی کسآهان
 شمهی پی االن علرانشهرمیا:اریماز

  گفتمی اخمام رفت توهم وبااوقات تلخی اسم علدنیباشن
 

 ..ي باشمیپس مزاحم نم..نطوری که اآهان
 .. خداحافظزنگمیبعدا بهت م:اریماز

 کردمی توتلگرام باهاش چت مشی وقت پیلی بودکه خی کسیعل.. اندازه بدم اومدی بی اسم علدنیازشن
 ی علگفتی باهاش آشنا شده بودم آخه اونطورکه مي نازقیازطر.. بوديرابطمون فقط درحد خواهروبرادر

ه  بودکانی در جرودشم رابطمون تازه شروع شده بود والبته خارهمیاون زمان با ماز..بود)عشقش(ری اميپسرعمو
 ..کنمیمن باهاش چت م

 .. وبالکش کردمدادمی جوابشونمگهی دعوامون شدومنم ددای باهم شدی من وعلیاناتی جری دفعه طهی
 اری که توواتساپ همراه مازیتوگروه مختلط..دادمی نمتی من اهمی داده بودولامی چندبار بهم زنگ وپالبته

 ...دادمی نمتی من بهش اهمی دوستش عرفان اددشدولقیازطر..داشتم
ازشدت ... اون کثافت بمونهشی عشقم پخواستمیاصالنم.. اسمش اعصابم خراب شددنی االن باشننکهیتاا

 ..دیلرزی دستام متیعصبان
 بالفاصله جواب دادم اری اسم مازدنی به خودم اومدم وبادمی زنگ گوشي چقد تواون حال بودم که باصدادونمینم

 : گفتمیوباناراحت
 ره؟؟گذی خوش مي چطورسالم

  ؟؟ونهی دیسالم عشقم چراناراحت:اریماز
 .. جون برسی با اون علتیشما به خوشگذرون.. یچیه

 ..زمی داداشت بود عزی زمانهی ؟؟اونکهی ناراحتنیبه خاطرا:اریماز
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 : جواب دادمی تلخبااوقات
 ..ادیازش خوشم نم.. پس طعنه نزنستی االن نیعنی بود یگی مخودت

 .. امشب دعوتم کرده خونشونی؟؟علیزنی مهی حرفا چنیا..طعنه نزدم عشقم:اریماز
 : گفتميباحالت قهرمانند.. دست خودم نبودگهید..شدمی داشتم منفجرمگهی حرف دنیباا

 دورمنو خط بکش شهی همي براای شمی پيای ميریگی مطی االن بلنیاهمی ي دوراه دارزمی عزنطورشدی که احاال
 ..من باهات قهرم.. مردهنیفک کن نگ

 : گفتی ولحن پرازعشقی باناراحتاریماز
 آخه من هنوز کارتمو ی ولامی مرمیگی مطی االن بلنیچشم هم.. قربونت برمرهی عشقم خدانکنه دشمنت بمعه

 ..ینگرفتم خانوم
 : گفتمی زدم وبامهربوني لبخندی ناراحت بودم ولی که هنوز کمیدرحال

 بعدخبرت انهی هست نیبندرعباس بانک اقتصاد نو ازمحمد بپرسم زنگمیاالن م.. کارتت نباش عشق مننگران
 ..کنمیم

 .. منتظرمزمیباشه عز:اریماز
 ... فعالپس
 مخ یی جوراهی کردمی می که سعی درحالی احوالپرسکمی کردم وبالفاصله شماره محمدوگرفتم بعد وقطعیگوش

 :مهربون گفتم.. کنمیزن
 ی خرجي براخوامی پول مکمی.. دلم براش تنگ شدهشمی پادی دعوت کردم بارمی جان راستش داداش مازمحمد
 .. به کارتمزکنی برام وارنیجون نگ..خونه

 :خوشحال شدم ودوباره گفتم.. هم بدون چون وچرا قبول کردمحمد
 انه؟؟ی داره نیبندرعباس بانک اقتصاد نو.. سوالهی ی راستآهان

 آره چطور؟؟:محمد
 .. خونمونادی بي بگم چجوراری به مازی کنیی راهنماکمی شهیم..نی کارتشو عوض کنه همخوادی ماری مازیچیه

اونم ازخدا خواسته خوشحال .. خبرشودادماریمنم به ماز.. قطع کردوی ودادن آدرس گوشیی راهنماکمی بعدمحمد
 .. حرکت به سمت بندرعباسي گرفت براطیشد وبالفاصله بل

 ..رفتمی نمرباریمن ز.. برامارهی بی چی بهم اصرار کرد سوغاتی ازحرکتش هرچقبل
 ..خواستمی نمیچی اون هداری  عشقم ودی به جز سالمتمن
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 : گفتمی آخرباالخره قبول کردم وباشرمندگلحظه
 ..نی ازت داشته باشم هميادگاری برام بخررانسلی کارت امی سهی
 وونهی دیخوشحالداشتم از.. به سمت بندرعباس حرکت کردارمیباالخره ماز.. قبول نکردمگهی دشترازاونیب
 ..شدمیم

 اذان کینزد..میزدی حرف می تلفناری رو بامازنی صبح خوابم نبرد واز اي اون شب رو تا دم دمای خوشحالازشدت
 وسالم برسونه حیبعدش وضوگرفتم نمازموکه خوندم ازخدا خواستم عشقمو صح.. کردمیصبح ازش خداحافظ

 ..نجایا
  کجامدمی نفهمگهی چشمام گرم شدودیخوابیازشدت ب روبالش که بالفاصله بعدنمازسرموگذاشتم

 گرم يصدا..جواب دادم.. که صدام خواب آلودبودیدرحال..دارشدمی بمی زنگ گوشيبودکه باصدا8 ساعت صبح
 :دیچی تلفن پارپشتیوسرشارازعشق ماز

 ؟؟یخوب..ری عشقم صبحت بخسالم
 : دادمی گرفتم جوابشوبامهربوني صداباهمون

  ؟؟یی آقاییکجا..ری ماهت نفسم صبح توهم بخي به روسالم
 قطع دیفعال با.. بدمدنمویزنگ زدم بهت خبررس.. بانکرمیاالن دارم م.. بندردمی رسشی ساعت پکیتازه :اریماز

 ..زمیکنم عز
 فعال خدا حافظت.. به کارت برسی عشقباشه
 نکهیبدون ا.. وازجام بلندشدمدمی به صورتم کشی هرچه تموم تر دستیبالفاصله با سرحال.. قطع کردمویگوش

 که کل لباس ي اروزهی فی شلوار به رنگ آبرهنی پهی نشونیازب..به سمت کمدلباسام رفتم..صبحانه بخورم
 بودکه مامان ودمون خی محلي از لباسایکی لباس نیا( شده بود به همراه شالش برداشتميسنگ دوز

 ) بودمدهیشترنپوشی بار بهیرازیچون غ..هنوز همون لباس نو بود.. برام سفارش دوختشو داده بودامرزمیخداب
 شدجلوشی طرف اصال روم نمهیاز.. دوست دارهی عشقم رنگ آبدونستمیچون م.. لباسو انتخاب کردمنیازقصدا

 خودم راحت تر يتولباسا.. کجايآخه من کجا ولباس بندر.. بهم بخندهدمیترسی میی جوراهی.. بپوشميلباس بندر
 بودم واال

 رونی بهم حال داد از حموم اومدم بی که حسابی دوش مفصلهیبعداز.. برداشتم وبه حموم رفتملباساروباحوله
 شمارشوگرفتم بعدچندبوق جواب داد. پاسخ ازعشقم داشتمیدوتماس ب.. رفتممی سراغ گوشیوقت
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 .. نگرانت شدميدی جواب نمزنمی زنگ می هرچیی کجازمی عزسالم
  فداتشم؟؟ییتوکجا.. عشقم حموم بودمببخش

 :  باذوق گفتاریماز
 .. عشقمداری دي به سوشیپ.. منوجانتوراه

 فرستادم ينتونستم خودمو کنترل کنم وازهمون پشت تلفن براش بوسه ا..اوردمی داشتم بال درمیازخوشحال
 :وذوق زده گفتم

 ..ای بيزود.. صبرانه منتظرتم عشقمی خدا بيوا
 ..نمی توماشيفعال با..ی اونجام خانومگهی ساعت دکی:اریماز

 .. خبرم کنيدی رسي نفسم باباشه
 .. درست کنمي عشقم قورمه سبزي براخواستمیم.. که قطع کردم به سمت آشپزخونه رفتمویگوش

بعدازاون ..چون عشقم دوست داشت..دمی خررینوشابه وش.. مغازهرفتمی مدیبا.. مرغ وبرنج رو بارگذاشتمنکهیبعدازا
 : بودکه بالفاصله جواب دادم وگفتماریماز.. زنگ خوردمی گذشته بودکه گوشي اقهیچنددق
 ؟؟يدی مجدد عشقم کجارسسالم

 ..نمتی تا ببایب..ستمی راهو بلدنی شدم ولادهی خونتون پکی من االن نزدیسالم خانوم:اریماز
شالمو روسرم مرتب کردم وباعجله به .. کرده بودمی کمرنگیلی خشیازقبل آرا.. قطع کردموی زده گوشذوق

 ..سمت جاده رفتم
براش ..دمی دومدی نه چندان دور قامت بلندومردونه عشقمو که ساك به دست به طرفم مي خدا ازفاصله ايوا

 .. شدکی بهم نزدنکهیدست تکون دادم ومنتظرشدم تا ا
 
   جلد دومانیپا
 

 ......... داردادامه
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