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 ینوشته زهراسپاه|3 جلدی اگه نباشرمیمیرمان م
 
 فیاونقدرخوشحال بودم که اصال توص.  انگار دوباره متولد شده باشمی بعدازمدت ها انتظارودلتنگاری مازدنیباد

 . نبودیکردن
 پهن که ي ولبخندی که محو من شده بود دستش رو جلوآورد و بامهربونی درحالمی شدکی که بهم نزدنیهم

 :برلب داشت گفت
  قربونت برم؟ي چطورزمیسالم عز-

 : به عشق گفتمختهی آمی تو دستم فشردم وبالحنی دستش رو به گرمی خجالتچی هبدون
 ي صفاآوردي ماهت عشق من خوش اومديسالم به رو-

 : به طرف خونه مون اشاره کردم وادامه دادمبعدش
 زمی عزمی طرف برنیازا-

 . رد وبدل شدنمونی بیی راه حرف هانیب.میون دادوهمگام باهم به طرف خونه حرکت کرد برام تکيبالبخندسر
 که دستم روگرفت  و ارمیخواستم برم براش شربت ب. اش کردمیی به داخل اتاق راهنمامیدی خونه که رسبه

 :باعشق گفت.نذاشت
 . ذره شده بودهیدلم برات .نمتی خوام فقط ببیفعال م.ی نرو خانومییجا-

 زدن ی که عشق رو برام داد میی ورودش باچشم هايازهمون ابتدا. تمام حواس ونگاهش  به من بوداریماز
 . کردینگاهم م

 : وگفتمنییسرم رو انداختم پا.. هام از خجالت گل انداخته بودگونه
 .زمی عزي خسته شديتازه ازراه اومد.ی تازه کنیی گلوارمی بيزی چهی بذار برات امی ماالن
 : که توچشمام زل زده بود،گفتیدرحال.سرم رو بلندکردم. ام احساس کردمرچونهی وپرمهرش رو ز گرميدستا

 . خوام نگات کنمی منیی سرت رو نندازپایباشه ول-
  معذب کننده اش فرارکردم وبه آشپزخونه پناه بردمي هارنگاهی از زعی تکون دادم وسريسر

 . گذاشتمینی توسرکنارشی شوانی لهی. آماده کردمی خنکشربت
 که متوجه نیهم. درپنهان کردنش داشتم وارد اتاق شدمی که سعیجانی وباهدمی کشیقی در نفس عمپشت

 دمی پرازعشق به روش پاشي بودبه سمت من معطوف کردلبخندشیورودمن به اتاق شدنگاهش رو که به گوش
 :وگفتم
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 رخنکی شربت وشهی نمیا-
 : زد و گفتيند لبخیبامهربون. رو کنارش گذاشتم ونشستمینیس
 دست گلت دردنکنه-

 کی رو به لبم نزدوانی وسپس لدی ازش سرکشی رو برداشت وکمری شوانی رو باهمون لبخندم دادم،لجوابش
 : رو پس زدم وگفتموانیاز واکنشش تعجب کردم ول.کرد

  دوست ندارم توبخورری من شزمینه عز-
 : کردوبالبخندگفتکی رو به لبم نزدوانیل دوباره دمی نداشتم،دردوستی گفتم واقعاشی راست مداشتم

  تونم همشو بخورمی بهترمينجوری حاال بخاطر من بخور؛ایول-
 : ازش بخورم که نذاشت وگفتي تاجرعه ارمی رو از دستش بگوانی تکون دادم وخواستم لي ناچارسربه
  دمینه خودم بهت م-

 : وگفتمدمی ازش خوردم وسرم رو پس کشي کرد جرعه اکی روبه لبم نزدوانیل. زدم ولبام رو بازکردميلبخند
 زمی تونم بخورم واال دوست ندارم عزی نمگهیبسه د-

 : برام زد وگفتيلبخند
  دارهرخوردنی شنی حاال ازمیباشه عز-

 :دوگفتی نفس سرکشهی رو ری شوانی بالفاصله لبعدش
 . بودکه توعمرم خوردميری شنیبهتر-

 مرد رو نی من چقدراایخدا. رفتی واخالقش غش ماتی خصوصنی ايدلم برا. خنده ام گرفته بودازرفتارش
 .دوست داشتم

 : گذشته بودکه به قصدآماده کردن مقدمات سفره نهار ازجام بلندشدم وگفتمي اقهی دقپنج
 امی االن مارمیمن برم نهار رو ب-

 .رونی بروش زدم وازاتاق اومدم بيلبخند
 بافاصله ازش نشستم ی وگذاشتم جلوش،روبرو کمدمی بشقاب برنج کشهی اری مازي برادمی نهار رو چسفره

 . کردمی که تودستم بود ازم گرفت و پشت خودش قای قاشق وبشقاباری خودم برنج بکشم که مازيوخواستم برا
 : ازتعجب بازمونده بودباهمون حالت گفتمدهانم

 !؟ی کنی مينجوریچرا ا! شده؟يزیوا چ-
 .هنوزم تو شوك کارش بودم. بودم گذاشت جلوم وفاصله اش رو باهام کم کرددهی که براش کشی برنجبشقاب
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 : کردکه مخالفت کردم وگفتمکی برنج به دهانم نزدیقاشق
 . قاشق خودم رو بدهاریعه ماز-

 . خورمی که خودم می قاشقنی دم اونم باهمی من بهت مزمینه عز:اریماز
 . تونم بخورم توراحت باشی خودم میول-

  راحت ترم حاالهم دهنت رو بازکن بخورينجوری من ازمینه عز:اریماز
 گرفته بود شیانگار باز. لوسم کرده بودی واقعي به معنااریماز. دهنم رو  بازکردم وقاشق برنج رو خوردمناچارا

 ! قاشق اونکی قاشق من کی
 ؟رهی حرصم بگای دونستم بخندم ی رفتارش نمنی ااز

  صرف شداری و لوس کننده مازنیری شي نهار با رفتاراباالخره
 .به اتاق برگشتم. ظرفا رو جمع کردم وشستمنکهیبعدازا

 
 . باز قبول کردي وگشت وگذار دادم که اونم با رودی خرشنهادیارپی عصربودکه به مازکینزد

 .می باآژانس به بازار رفتمی آماده شدنکهیبعدازا
 

 .می گشتی شهرمي ومغازه هاابونای خ توگهی هم ددوشادوش
 چی به هارمی خواست واقعا چشماشونو از کاسه دربی ماربود،دلمی که چشمشون به مازدمی دی رو ميادی زيدخترا

 ! نگاه کنهیوجه دوست نداشتم عشقم رو کس
 . برام عذاب آور خواهد بودرنی که  اون رو ازم بگنی فکر به اي که ازدستش بدم،لحظه ادمی ترسی منی ااز

 وسفارش می رفتي فست فودکی خودم به شنهادی پم،بهی توشهر گشتی وکممی کرددی خری که حسابنیبعدازا
 :ارگفتمی مازم،بهی دادتزایپ

 .می رو باخودمون ببرتزای بهتره پروقتهی شب شده دگهی دزمیعز-
 .می وبه خونه برگشتمی سوارآژانس شدتزای پدیباخر. بدون چون وچرا حرفم رو قبول کرداریماز
 .منم به کمکش نسکافه آماده کردم. که همراهش آورده بود رو آماده کردي اوهی مونی قلاریماز
 بهم ی کمدامونی اتاق رو که با خراری دراتاق اومد بالفاصله منومازيم،صدای بکشونی قلمی خواستی که منیهم

 .ردم ومن در اتاق رو بازکمی بود جمع کردختهیر
 چندوقت باهاشون دوست شده نی محمد بودن که تو ايالیفام"سای وپرمیمر)دخترعمه محمد(هی عالدنیباد

 !تعجب کردم"بودم
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 : باخنده گفتنهی وعالمیمر
 ؟يخوایبه به سالم خانوم خانوما مزاحم نم-
 . کردمشونیی به روشون زدم وبادست به داخل اتاق راهنماي خودم اومدم ولبخندبه

 . گوشه نشستندهی تواتاق خندشون جمع شد واری مازدنی واردشدن که بادباخنده
 .نیی دادوسرشو انداخت پای کوتاه سالمیلی خاری نشستم،مازاریکنارماز
 : گفتمکردمی اشاره ماری که به مازی زدم ورو به اونا درحاليلبخند

 ارهی داداشم مازشونیا-
 . کردمی تک اونارو براش معرفارتکی به مازورو

 . بودنددنی کشونی درحال قلنای اهی گذشته بود وعالي اقهی ده دقبایقرت
 : که اونا ازجاشون بلندشدند وگفتندمی زدی باهم حرف ماریمنوماز

 .دی چسبیلی خاری دستتون دردنکنه آقا مازمی ری مگهیماد-
 : سرشو تکون دادوباتعارف گفتاریماز
  عجله؟نی کجا باانیحاال بود-

 : کردم وگفتمدیی رو تااری مازحرف
 .می بکشونی قلدینیآره بش-

 : زدوگفتیطونی لبخند شهیعال
 .میای فردا مروقتهی دگهینه د-

 . کردمی تکون دادم وباهاشون خداحافظيسر
 .می کرددنی شروع به کشي روپهن کردو دونفرونی بساط قلاردوبارهی اونا مازبارفتن

 
 .اختم،هواسردبود رختخواب هارو انداری خواب که شد به کمک مازوقت

 .می رو نفت وروشنش کردي بخاراری کمک مازبه
 بکنه از حد ي دونستم اگه هرکاریبه عشقم اعتمادداشتم م. انداختماری بافاصله ازمازی خودم رو کمرختخواب

 .شهیخودش خارج نم
 .ارگذاشتمی مردونه مازي نهی سي روی وسرم رو به آرومختمی ري ورهی رو ازسرم برداشتم،موهام رو شالم
 . آروم درحال نوازش کردن موهام بودیلیخ. موهام وگونه ام حس کردمي گرمش رو رودست
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 .می زدی حرف مي باهم از هردرمیداشت
 . از حرف بودییای چشم ها خودش برامون دننیم،ای زل زده بودگهی هم دي هاتوچشم
 : بودم زمزمه وارگفتمرهی که توچشماش خی به عشق درحالختهی آمبالحن

 اریماز-
 :دمی گرمش رو دم گوشم شنيصدا

 اریجون ماز-
 : زدم وگفتمي شد؛لبخندی وصفرقابلی صداش وهرم نفساش دم گوشم وجودم پرازآرامش غدنیباشن

 دوستت دارم-
 حس متفاوت هی ودرکنار خودم طی دراون شرااری مازدنی زد،با دمهی آروم روم خیلی خاری حرف من مازنیباا

 گفت شهی که بود فقط می دونم هرچی نوع اضطراب نمهی نوع ترس هی حس خواستن هی.درونم احساس کردم
 ! احساس متفاوت اونم درکنارعشقتهی

 صورتم احساس ي رو به روشی گرم وخواستني صورتم قرارداشت ،هرم نفس هاکی که صورتش نزدیدرحال
 :کردم که گفت

 .یو بکن که فکرش ريزی چشترازاونی بیلی خیمنم دوستت دارم خانوم-
 . زدنی مادی مرد رو فرنی بدنم حس خواستن ايتک تک سلول ها. حرفش وجودم پرازآرامش شدنی ابا
 

 : کردگفتی زده بود وداشت باچشماش نگاهم ممهی که روم خی درحالاریماز
  دور از تو روزام بگذره؟دی بای؟تاکی ؟خانوم خونه ام بشی مال من بششهی میک-

 : با دو دستش گرفت وباهمون لحن ادامه دادی گرفته وبغض آلودشده بود؛صورتم رو به آرومصداش
 ! کنمی تونم زندگی بخدا بدون تونمنینگ-

 .نمی چشم ها رو ببنی شدن ای من طاقت نداشتم بارونایدم،خدای اشک رو توچشماش دبرق
 : به خواهش گفتمختهی آمیبالحن

 ...یتو چ. لحظه نفس بکشمهی ی تونم حتی تو نمعشقم توروخدا آروم باش منم بدون-
 : حرفم اومد وگفتونی مبه
 ... نینگ!؟هانی هستگهی دیکی کنم که تو درکناری فکرمنی به ای تونم آروم باشم وقتیآخه من چطور م-
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 رو نداشتم بالفاصله با شی اشک وناراحتدنیتحمل د. شده بودسی ادامه بده صورتش از اشک خنتونست
 که بغض ی که چشمان خودم رو اشک پرکرده بودزل زدم بهش ودرحالیدرحال.انگشتام اشکاش رو پاك کردم

 : به گلوم چنگ انداخته بودگفتميبد
 نای که همه اادی مي روزهیمن مطمئنم !شهی درست می خودت رو عذاب نده همه چگهی دنی جون نگزمیعز-

 .شهی خاطره مهیبرامون 
 : پاك کردوگفتزنی خواستن از چشمام بری مگهی که دیی با سرانگشتاش اشک هااریماز
 جون خودت رو به من گهیبعدشم د.زنی ری ازچشمات مينجوری با ارزش ايدای مروارنی انمی  نبگهی دیخانوم-

 .قسم نده من طاقتش رو ندارم
 : کرد وادامه دادیمکث

 . ان شاءاهللاشهی حل می روز همه چهی زمی عزیگیتو درست م-
 . نشوندمیشونی پي گرم به رويبوسه ا. حرفش تکون دادمدیی رو به نشونه تاسرم

 . بردارخوابمی چطور تو آغوش گرم وپرازعشق مازدمیبعدش نفهم.می کردی دردودل ماری شب بامازي هامهی نتا
 

 برام ییای قشنگ ورویلی شب خشبیدم،دی داری هشت صبح چشمام رو که باز کردم خودم رو کنارمازساعت
 . کردم بخوابمی که براش جونم رو فدامی که تونستم باآرامش درکنارکسمی شب زندگنیبهتر.بود

برگشتم طرفش،چشماش رو . بشه ازجام بلندبشم که دستم رو گرفتداری باری که مازنی خواستم آروم بدون ایم
 :بازکردوگفت

 طون؟ی شي بري خوای مر،کجایسالم عشقم صبح بخ-
 : بهش زدم وگفتميلبخند

 ! صبح شدهی بلند بشي خوای نمزمیرعزیسالم صبح توهم بخ-
 :زگفتی آمطنتی رو بست وشچشماش

 . سرمون رو بردمی که خانوم خانوما نذاشتن بخوابشبی بخوابم دخوامینه فعال م-
 : شدم گفتمی که از جام بلند می شدم ودرحالیحرص

 !بل خان بخواب تنری من نذاشتم،بگونهیکوفت د-
 .رونی که تموم شد،ازاتاق اومدم بحرفم

 
 : گفتي خواب آلودي بود،باصدادهی همون طور که درازکشاری که به اتاق برگشتم مازنیهم
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 .ری بگی زحمت کارتم رو بردار برو مغازه خوراکی بنینگ-
 : لباسش برداشتم وگفتمبی تکون دادم وکارتش رو از جيسر
 رم؟ی بگی چیخب خوراک-

 .ری بگي که خودت دوست داری وتخمه وهرچپسیر،چیچندنوع پفک بگ:اریماز
 .امیچشم االن م-
 : که دوباره صدام زد؛برگشتم طرفش که گفترونی خواستم از اتاق برم بیم
 .ری بگادی زی گرفتیفقط هرچ-

 :  گفتمباتعجب
 !م؟ی منوتو که دونفرادیچرا ز-

 : کردوگفتي خنده بامزه ااریماز
 .انی مقاتی رفته امروز رفادتی انگار زمیخب عز-

 .انیبودند که قراربود امروز همشون ب"دهی وسعسای وپرمی ومرهیعال" منظورش
 : تکون دادم وگفتمزی آمطنتی شي سرم رو بالبخندبازم

 چشم قربان-
 نی خونه که بامی خواستم بی ومدمی خری عالمه خوراکهی اومدم وبه مغازه رفتم،رونی وازاتاق بدمی خنددمنمیخند

 : بهم رفت وگفتی چشمککی پالستدنی بادهیعال.دمی دساروی وپرهیراه عال
 ؟ي کرددی خری حسابنمی بیبه به م-

 : وگفتمدمیخند
 .رمی بگی همه خوراکنی اصرار داشت برم اارهیرمازی تقصگهیآره د-
 : گفتطنتی باشسایدندوپری جفت شون خندهیساوعالیپر
 .میی آی بگو ماهم ماریپس به ماز-

 .رو بالبخندتکون دادم وازشون دورشدم سرم
 عکسش اری بودم که مازسای کردم،خونه پری مارچتی بارکه داشتم تو وات ساپ با مازهی". بودسای عمه پرهیعال

 .دی رو داری عکس مازمی ازگوشسایهمون موقع هم پر.رو برام فرستاد
 . شماره رو دادمي ناچاريمنم از رو. رو ازم گرفتاری قدر اصرارکردتا شماره مازاون

 . کنندی وقتا تو وات ساپ چت می زنه وبعضی بهش زنگ مسای که پردمی شناری از مازبعدها
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 کردم ی می کردم که سعدای پسای جور نفرت تو دلم به پرهی وي چرا بگم؟از همون موقع حس حسوددروغ
 ". بروز ندمچوقتیه
 .دم به لب وارد شي سرم رو تکون دادم وبالبخنددمی اتاق رسبه

 : رو جلوش گذاشتم که گفتی خوراککیپالست. تو اتاق درحال اتو کردن موهاش بوداریماز
 .یدست گلت دردنکنه خانوم-

 : گفتمطنتی رو تکون دادم وبا شسرم
 . کردمی کارتت رو خاليفقط ورشکست شد-

 :دوگفتیخند
 . سرت عشقميفدا-

 : زدم وگفتمشی به رويلبخند
 .زمی درست کنم عزي خوری میصبحونه چ-

 .می بازکن بخورپسیچندتا پفک وچ.زمی عزیچیفعال ه:اریماز
 : کردوگفتکی به دهنم نزدی رو بازکردم وجلوش گذاشتم که پفکپسی رو تکون دادم ودوتا پفک وچسرم

 زمیبخور عز-
 . وپفک رو خوردمدمیخند
 . روآماده کردونیش بساط قل به خواسته خوداریماز. به خونمون اومدننای واهی ظهربود که عالکینزد
 

 ــاریماز
 

 . کردم االن کنارم بودی مي لحظه شماردنشی دي که مدت ها برایکس. بودمنی االن خونه نگمن
 .می بودونی قلدنی مشغول کشنی نگي به همراه دوستای دسته جمعیهمگ

 ي ناچاري از روی بهش ابراز عالقه کنم ولنی نگي دوستاي بودم که جلوی داشتم اون قدر راحت مدوست
 !یمجبور بودم صداش بزنم آبج

 !ی زمان کوتاهي فقط برای بود ولسخت
 نی که نگیی های خوراکمی هنوز داشتی شدهمگی به عصر مکی دوازده ظهر تا به االن که نزدي ساعتااز

 .میدی کشی مونی وقلمی خوردی بود مدهیبرامون خر
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دوستش که متاهل " دهی بهم زدوسپس رو به سعیطونی نگاهم کرد وچشمک شنینگ. عصرکه شدکینزد
 :گفت"بود
 .می تو شهر بزني دورهی می به شوهرت بگو موتورش رو بده ما بردهیسع-

 : تکون دادوگفتي سردهیسع
 !کنهی ممهی جرنهی ببسیپل!هیری آخه موتور گدی حواستون رو جمع کنی ولگمیباشه بهش م-
 :گفت. که انگار بهش برخورده بودنینگ
 .حواسمون هست!د؟ی ترسی بابا چقدر مباشه-

 . نگفتيزی تکون داد و چي سردیسع
 : به عشق گفتختهی آمي رفت و با لبخندی رو به من چشمکنینگ
 ! دور دور؟می بري اهیپا-

 : که ازخدام بود ناخواسته بدون چون وچرا قبول کردم وگفتممن
 .زمی ام عزهی پاهیپا!آره چرا که نه-
 : با ذوق دستاش رو به هم زد وگفتنینگ
 .می برولیا-
 

 ــنینگــ
 

 . گردش ازشدت ذوق ازجام بلندشدممی بردهی قبول کرد تا باموتور شوهر سعی حرفچی بدون هاری مازیوقت
 :ارگفتمی کردم وبه اتاق برگشتم ورو به مازیمی مالشی وآرادمی پوشلباس

 .میری موتور بگمیبر-
 واعتراض نییسرم رو انداختم پا.از شدت خجالت صورتم گر گرفته بود.محو صورتم شد دوباره دنمی با داریماز
 :زگفتمیآم
 !گهی بلندشو داریعه ماز-

 : گفتطنتیباش
 !ونهی کشه خب بزار نگاهت کنم دیمثل بچه ها خجالت م-

 : به روش زدم  وگفتمیلبخندمهربون
 !شهی مرمونی االن دی نگاهم کنی تونی شم بعدمی من که تموم نمی روانآخه
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 : شدوگفتکیبهم نزد. که ازجاش بلندشده بودی تکون دادودرحالي ناچار سراریماز
 . قربونت برممی خب باشه بریلیخ-
 . لبش گذاشتمي رو ي وبوسه ادمی پراری اختی شدت ذوق باز

 .رد کینگاهم م. گشاد شده بودی که قدنعلبکیی که از واکنش من تعجب کرده بود با چشمااریماز
 : وگفتمرونی از اتاق زدم بینیری داده بودم باخنده شی سوتبد
 . در اتاق رو هم قفل کني اومداریماز-
 

 !حی گردش وتفري ری درکنار عشقت می وقتهی قشنگیلی خحس
 عاشق باشه هی تونه داشته باشه که خودش ی می که درکش رو فقط کسنیری حس خاص وشهی

 ! لحظات رو تجربه کنهنی که عاشقانه از جون ودل دوستش داره ایوباعشقش،باکس
 ي آزادانه تومی داشتای دني که ازفارغ از تموم غم وغصه هامی خوشحال بودگهی اون قدر درکنار هم داری مازمنو

 .می گشتی گاه مارتی زیشهر وپارك وحت
 .درکنارعشقم شادوخوشحال بودم ی موندنادی به ي روزهانی شد ومن درهمچنی داشتم زمان متوقف مدوست

 . داشتنش رو داشتم االن کنارم بودي آرزوشهی که همیکس
 . عوض کنمای با دنی حتای ويزی لحظات رو با چنی وجه حاضرنبودم اچی هبه
 

 .میشب بودکه به خونه برگشت9يساعتا. بهمون خوش گذشتیلی که خی گشت وگذار درست وحسابهی از بعد
 .می رقم زده بودگهی همدي خاطرات رو برانی امروز بهتراریمنوماز. بودمی روز زندگنی بهترامروز

 :ارگفتمی حال به مازنی با ای ولمی خسته شده بودادی از گشتن زجفتمون
 . رم شام درست کنمی من منی جا بشنی تو همزمیعز-

 : دادوگفتلمی تحوینیری به عشق لبخند شختهی با لحن آماریماز
 ! کنمي خوام همراه خانومم آشپزیمنم م.می ری باهم مزمینه عز-
 : حرفش خنده ام گرفت وگفتماز
 !؟ي مگه بلدونهید-

 : گفتی به خودش گرفت وبالحن حق به جانبی ژست خاصاریماز
 . رسمی دست پخت عشقم نمي وقت به پاچیالبته ه!من دست پختم حرف نداره! یدستت دردنکنه خانوم-

 : دادم وگفتملشی عشق تحوی با چاشنيلبخند
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 .میپس بزن بر. آقامون بشميفدا-
 : بهم رفت وگفتیچشمک

 !ي آشپزي به سوشیپ-
 . خواستم مرغ وباگت  سرخ کنم وبرنج بپزمیم.می به آشپزخونه رفتاری همراه مازبه

 . کنهی بهم گفت که باگت رو اون درست ماریماز
 . ساعت شام رو آماده کردمکی بعد اری به کمک مازباالخره

 کردم وتو ی خواست مثل قبل غذا بزاره دهنم که زرنگی ماری دفعه مازنیبازم ا.دمی وغذاروکشمیدی رو چسفره
 .دمی جفتمون برنج کشي بشقاب براکی
 .می وپراز عشق مون خوردنیری شيشام رو حرفا.می دفعه هرکدوم جداگونه قاشق داشتنیا

 . کردمی مي که با عشقم سپری لحظاتنیبهتر
 . ازش رو عوض کنمهی ثانکی ی حاضرنبودم حتی با هم بودن مون هرچندکوتاه بودولنیهم

 ! صرف غذا درکنارعشقتفی توصرقابلی حس آرامش خاص وغهی
 .می بکشونی قلي رو پهن کردتادونفرونی بساط قلاریماز.می ظرف هارو جمع کردبعدازشام

 
 : گفتماریرو به ماز. که در اتاق رو زدندمی بوددنی کشونی قلدرحال

 . باشننای اهیفکر کنم عال-
 .دراتاق رو که بازکردم مادرمحمد پشت در بود. رو تکون دادسرش
 . در کناررفتم تا وارد بشهي کردم واز جلویسالم

 از جاش بلندشدومودبانه سالم دنشی بود با ددنی کشونی درحال قلارکهی که مادرمحمد وارد اتاق شدمازنیهم
 . کردیواحوال پرس

 " رو ازقبل با خانواده محمد آشناکرده بودماریالبته ماز"
 :ارگفتی اون بودم؛روبه مازدنی که مشغول کشي اوهی بزرگ مونی قلدنیباد. گوشه ازاتاق نشستهی مادرمحمد

 .ستی بکشه براش خوب نونی کن نزار قلحتی رو نصتی آبجنیپسرم ا-
 :دی مودبانه پرسیلی شدو خارنگرانیماز
 ! داره؟ی مشکلنیچطورمگه نگ-

 : تکون دادوگفتيمادرمحمدسر
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 ی اون بازم کار خودش رو می ولادی نزای چنیدکترا منعش کردن سمت ا! داره؟یآره مگه بهت نگفته نفس تنگ-
 .کنه
 : دادزادامهی کرد وگله آمیمکث

 ! دهیبه حرف ما که گوش نم-
 . کنحتشی نصکمی ی داداشش هستتوکه

 کرد ی می که سعی بهم رفت ودرحالي اون چشم غره ای داده بودم ولحی رو توضانی که من از قبل جرنی ابا
 : رو ازم گرفت و باتحکم گفتونی کنه قلتی مادرمحمد تظاهر به عصبانيجلو

 ! دمی من بهت اجازه نمی بکشونی قلي حق ندارگهی تو دیآبج-
 : رو به مادرمحمد گفتسپس

 ! زنهی نم رو حرف شما حرفگهی دنی راحت نگالتونی خشما
 : به من ادامه دادرو
 !؟یمگه نه آبج-

 : سرم رو تکون دادم وگفتمبالبخند
 یچشم داداش-

 نشستن از اتاق ی ازش کردوبعد از کميتشکر. خوشش اومده بوداری که از رفتار وطرز برخورد مازمادرمحمد
 .خارج شد

 
 .می وبخوابمی رو جمع کنونی که قلمی دادتی رضااری از دوازده شب گذشته بودکه باالخره منو مازساعت

 . بار رختخواب هارو کنارهم انداختم چون اون قدر به عشقم اعتماد داشتم که ازحد خودش نگذرهنیا
 . مردونه اش قرارداشتي سرم رو شونه هامی بوددهی دراز کشگهی کنار هم داری مازمنو

 .می زدی کرد ودرهمون حال حرف می آروم داشت موهام رو نوازش مآروم
 قی وپراز عشقش زل زده بودم وتصدی مشکي مردونه عشقم قرارداشت تو چشماي که سرم رو شونه هایدرحال

 . خوندمی گفت رو تو چشماش می که برام مییتک تک حرفا
 . زدی کرد وبرام حرف می روشنم نگاه مي قهوه اي تو چشمارهی خرهی همون طور خاونم

 ی از عالقه مون،حرف از زندگنده،حرفیحرف از آ. پرازعشق داشتیی معنامی که هر کلمه اش برایی هاحرف
 .می ساختی هم مي براندهی که در آیپراز عشق ومحبت
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 . دونم چقدر گذشته بودکه احساس کردم خواب به چشمام غلبه کردینم
 . وقشنگهییای رویلی ختهی که تموم زندگی و حرف زدن در کنارکسدنیخواب
 . رو باتمام وجودم استشمام کنماری اش فرو بردم تا گرما وعطر لذت بخش تن مازنهی سي توشتری رو بسرم
 .دمی که به خودش زده بود رو بوکشیی وخوش بونیری وعطر شدمی کشیقی عمنفس

 . گردنم احساس کردمي رو به رواری داغ وپرحرارت مازيلبا
 که پر ی که تو چشمام زل زده بود؛با لحنی پرازعشقی خمار ولي با چشمااریماز. باره داغ شدکی وجودم به تموم

 :ازخواستن بود گفت
 .می دم از حد خودمون خارج نشی بهت قول می دارم ولازی خوامت واالنم بهت نی میلی که  خنی با انمینگ-

 : سرم رو براش تکون دادم وآروم گفتمبالبخند
 . دارممانیعشقم من با تموم وجودم بهت ا-

 : برام زدوگفتی خواستنيلبخند
 گهی دی خودمیخب خانوم-

 . لبام گذاشتي داغ وپر حرارتش رو به روي لباي اگهی حرف دچی بدون هسپس
 :دوگفتی نرم وآروم لبام رو بوسیلیخ

 نی دارم نگدوستت
 

 1394اسفندماه
 زنگ می دفعه گوشکی روز که مشغول لباس شستن بودم هی. گذشتیارمی مازدارمنوی دوماه ازدبایتقر

 . شماره ناشناس تعجب کردمدنیخوردباد
 :دمی روپشت خط شنی مردناشناسي دادم،صداجواب

 سالم زن داداش-
 : کرده بودم با همون لحن گفتمتعجب

 ! سالم شما؟کیعل-
 نی نگی آبجانیمنم آر-

 . بود افتادممارستانی باری که مازی درست وقتشی چندماه پادی لحظه هی انی اسم آردنیباشن
 ! تعجب کردممی بار به گوشنی اولي اونم براانی آرازتماس
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 : حال گفتمنی داشتم بااي حس بدانی تماس آراز
 !ان؟ی آقاآرنیآهان خوب-
 ؟یممنون خوبم شماخوب:انیآر
 . از تماستون شوکه شدمی شده آخه کميزی چدی ببخشیمرس-
 . مزاحم شدمدیببخش. حالتون رو بپرسمينجوری نشده گفتم زنگ بزنم هميزینه نه چ:انیآر
 .نی کنم لطف کردینه خواهش م-

 . تعجب کردمانی ازحرف آخرآرمی کردی که قصدخداحافظی صحبت متفرقه موقعیبعدازکم
 .شهی مشی آخه حسودمی نفهمه ما باهم حرف زداری فقط مازنی نگیآبج:انیآر

 : گفتممی باطنلی حال برخالف منی با ای زده شده بودم ولتعجب
 . راحت روزخوش خدانگهدارتونالتونیبله چشم خ-

 . غروب شده بودکیلباس هارو که شستم نزد. رو قطع کردمی که گوشنیبعدازا
 رو انی خاطر شمارش رو گرفتم تا بهش خبرتماس آرنی رو پنهون کنم به همقتی حقاری تونستم از مازی نممن
 .بدم

 .گ انداخت به دلم چنینگران. کردی هربار رد ماری مازی برقرارشد ولتماس
 . خسته شدم ورفتم تلگرامگهی داری چندبار تماس و ردکردن مازبعداز

 . درحال چت بودمی که از قبل داشتی توگروه دوستان خاصاریماز
 . کنهی توگروه داره چت می ده ولی عشقم جواب تلفنم رو نمدمی دی بهم برخورد وقتیلیخ
 : دادمامیبهش پ 
 !؟يدیسالم عشقم چرا رد تماس م-

 .ي بامی حرفی تونم حرف بزنم بعدا میاالن نم:اریماز
 .  شدمی مونهی زد داشتم دیدلم بدجور شور م. سردبودیلی خاری مازلحن
 . سرد بودیلی رو داد،لحنش خمی قدر التماسش کردم تا باالخره جواب گوشاون
 ؟ی داشتي کارنیسالم نگ:اریماز
 .دی ترکی باره مکی به ی توجهی همه بنی داشت از ادلم

 : گفتمی ناراحتبا
 !؟ی کنی باهام رفتار مي جورنیچرا ا! شده؟یسالم عشقم چ-
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 : زدوگفتي صداداريارپوزخندیماز
 .اری نفتی خواهشا اسم عشق رو به اون زبون کثنیهه عشق،نگ-

 به گلوم يبغض بد.ختی باره فرو رکیدلم به . گفت چشمام از تعجب گردشده بودی می داشت چارمی مازایخدا
 : گفتمیچنگ انداخت با ناراحت

 ؟ی گفتی چه طرز حرف زدنه؟تواالن به من چنی ااریماز-
 :دمی رو شناری گرفته مازيصدا

 .ی هستیی آدم دو رویلی بخدا قسم خنینگ-
 !ه؟ی چار؟منظورتیچرا دو رو هستم ماز-

 .ی وقت نگفتچی به من هی ولی زنی وحرف مي رابطه دارانیبا آر:اریماز
 : بغض آلودش ادامه دادي کرد وبا صدایمکث

 . ماتموم شدنی بی همه چگهی دنیفقط برو گمشو نگ-
 : که صدام به شدت گرفته بود گفتمی کردند،درحالدنی اشکام شروع به باراری مازيباحرفا

 !!هااان! رابطه دارم؟انی گفته من با آریک!؟یگی خودت مي براي داریچ-
 : زدادی فرتی باعصباناریماز
 از اون بشنوم که دیمن با!ي به من خبرندادی ولي حرف زدانی بگه امروز با آری کسسی الزم نیفه شو لعنتخ-

 . برو گورتو گم کنی کثافتیلیخ.با عشقم رابطه داره
 ختنی ری گونه هام مي محابا رویاشک ها ب.دمی شکسته شدن قلبم رو شنيصدا. خوردم کرداری مازيحرفا

 : گفتمي گرفته اي کردم با صدای پس زدن شون نمي برای تالشچیومن ه
 ! آخه با کدوم مدرك؟اری مازي بدیلیخ-

 : داد زدیعصب
 .ي خوش باش باانی آرزتیخفه شو آره من بدم هه شما برو با دوست عز-

 : کنون گفتمهی وگرباعجله
 . بزار حرف بزنمسای لحظه واهی تورو جون مادرت اریماز-

 . ندارم برو گمشو دست از سرم برداری حرفچی با تو هگهی من دنی نگنیبب:اریماز
 : ادامه دادي کرد وبا لحن گرفته ای مکثیعصب

 .ی خوش باششهی هميخداحافظ برا-
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 : ناله داد زدمبا
 اریماز-

 . دادی بوق بوق اشغال خبر از قطع تماس رو ميصدا
 . کردمی مهی بلند گري خودم نبود داشتم باصدادست

 ! شد؟ينجوریآخه چرا ا.مرمی می ماری من بدون مازایخدا
 . ام کرده بودونهی دستمی با عشقم نگهی که دنیفکرا
 : روگرفتم که جواب دادانی شماره آریعصب

 دییسالم بفرما-
 : بودگفتمی گرفته وعصبصدام

 الو
کرده دوباره شماره رو گرفتم که خطش رو خاموش . قطع کرده بودیآه لعنت.دمی بوق بوق اشغال رو شني صداباز
 .بود
 
 . باشماری تونستم بدون مازی لحظه هم نمهی شدم ی مونهی داشتم دگهید

 . بوددهی فای برام بی رو نداشتم زندگاری مازگهی که دحاال
 ی ميدی راحت تنهام گذاشت به چه امیلی خگهی دمیتموم دل خوش. خواستمی نماری رو بدون مازی زندگمن

 . کنمیتونستم زندگ
 . بدمانی جهنمم پای زندگنی خواستم به ای تموم ميدی دستم،با ناامي رو گذاشته بودم روغیت
 ............ دفعههی رگ دستم فشاردادم که ي رو به روغیت

 
 اریماز
 . خورد شدمدمی اون حرفا رو شنانی از زبون آریوقت

 !ختنی که با عشقت رو هم ري بشنوقتی رفنی بعداز مدتها از زبون بهترسخته
 نی دونستم اگه باهاش حرف بزنم با ایم. شده بودمی شاکی حسابنیاز دست نگ. وناراحت بودمی عصببدجور

 .شمی میوضعم بدتر عصب
 حالم نی خواستم با ای نداشته باشم چون نمی صحبت وچتچی گرفتم امشب رو باهاش اصال همی خودم تصمبا

 .اون رو ناراحت کنم
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 ی هي وی تو پنی دفعه نگهی خودم رو سرگرم چت نشون دادم که می که باهم داشتی دوستان خاصتوگروه
 . کرد که جواب تلفن رو بدمیاصرار پشت اصرارم

 التماسا واصراراشو ی نبود ودست آخر وقتلکنی وچونمشی خواستم بپی وممی زنی گفتم فردا حرف می مهرچقدر
 . دادمي کوتاه اومدم وناچارأ جوابش رو به سرددمید

 . بودم وصدام هم گرفته بودی عصبیلی زدم خی داشتم باهاش حرف می باال گرفته بود،وقتبحثمون
 . زدم دست خودم نبودی که بهش میی حرفای کردم ولی اشک رو گونه هام حس میگرم

 ...   . حالمنی با ای نبودم از گل نازك تر بهش بگم ولی بودم راضی عصببدجور
 . که زدم شکستمیی شدم قلب عشقم رو با حرفای مونهی داشتم دایخدا
 ....خدا

 آه..یلعنت به همه چ..لعنت به عشق ..انیلعنت به آر.. به منلعنت
 . اومدی کرده بودم که صدام در نمهی دست خودم نبود اونقد گرحالم

 ..ی هم عصبانی کردم وحسابی مهی ساختمون داشتم گري شب باالي هامهی نتا
 خواستم خودم رو پرت کنم ی می به سرم افتاد بدون تعلل وترسي رو نگاه کردم فکرنیی پای لحظه وقتهی
  به خودم اومدمی مصطفي که باصدانییپا

  داخلای بيسادی وانجای وقت شب انی چرا تا ااریداداش ماز:یمصطف
 . زدمی وقت رو حرفش حرف نمچی داداش بزرگم بود هیمصطف

 .نهی رو نبتمی بود که وضعکی اونقدر فضا تارخوشبختانه
 : تکون دادم وگفتمي باشه سري کردم صدام عادی می که سعی رو پاك کردم ودرحالاشکام

 چشم داداش-
 !ار؟ی شده مازيزیچ:یمصطف

 : گفتمعیسر
 .رونی زده بود به سرم اومدم بی خوابی نشده فقط بیچینه داداش ه-

 .نمتی بی مينجوریآخه دفعه اوله ا:یمصطف
 ی خونه رو کرده مصطفيدلم هوا:دیر دهنم پاز
 :دوگفتی آروم خندیمصطف. بودرشدهی دگهی دی شدم ولمونی باره پشکی که زدم به ی حرفاز
  برو شهري چند روزری بگیخب مرخص-
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 . دادی مری داداشم کم تر به حال داغونم گي جورنی هم نبود ايبدفکر
 : تکون دادم وگفتميسر
 .رمی اگه بزارن فردا مشهی می چنمیبب-

 .می به داخل اتاق برگشتی که تموم شد همراه مصطفحرفم
 هم دستمون ي اتاق بزرگ کارگرهی. کردمی ساختمون بزرگ کار مکی توانی عموم وداداش بزرگم با آرهمراه

 .بود
 

 . موافقت شد واالن سوار اتوبوس هستممی با مرخصباالخره
ازش شمارش رو . دردودل کردم تا سرگرم بشمیش بنفشه بود توچت کم که اسميزی دختر تبرهی رو با امروز

 .می صحبت کردی رو تلفني اقهیخواستم که دادوپنج دق
 . بود که اونم به من گفت باعشقم قهرمبیعج

 . برام سخت بودی گفت ولیبد هم نم. طرفه قضاوت نکنمهی رو من اصرار داشت همش
 هم تعجب کرده بودم وهم خوشحال از ی اسم عشقم رو گوشدنیبا د.. زنگ خوردمی غروب بود که گوشکینزد

 . که اون هنوز منتظرمهنیا
 .از تماس عشقم مثل بچه ها ذوق کرده بودم. تونستم جوابش رو ندمینم

 . داشتم جوابش رو دادمجانمی کردن هی در مخفی که سعیدرحال
 
 نینگ

 . گرمش ناخودآگاه لبخند رو مهمون لبام کردي صداشهی هممثل
 !؟يسالم چطور:اریماز

 : بهم داده باشن ذوق زده گفتماروی صداش انگار دندنیباشن
  منم خوبمیسالم عشقم توخوب باش-

 !؟ي خوبم زنگ زده بودیمرس:اریماز
 .ختی باره فرو رکی به می حرفش تموم خوشحالنی ابا

 " برگردهارمی خودت کمکم کن مازایخدا"تم تودلم گف. به گلوم چنگ انداختبغض
 : که صدام گرفته بود گفتمیدرحال
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 تونم التماست ی بخدا بدون تو نممی کنی آشتای منو ببخش اشتباه کردم ،عشقم غلط کردم تورو خدا باریماز-
 . کنم برگردیم

 فی زد،تموم اتفاقات وحال امروزمو براش تعری که تموم صورتم رو اشک پوشونده بود وصدام گرفته میدرحال
 .کردم
 : آروم شد وگفتی که کمنی کردم تا اهی قدر براش حرف زدم وگراون

 کنترلم دست خودم نبود توهم منو ی دونی خودت می بودم ولی درسته ازت انتظار نداشتم وعصباننینگ-
 .ببخش که اون حرفارو بهت زدم

 . کردمیم عشقم رو برگردونم خوشحال بودم وته دلم خداروشکر م تونسته بودنکهی حرفامون و ازااز
 : با عجله گفتاری بگم که مازيزی خواستم چیم
 .شهی اخطار دادخاموش ممی االن گوشنی زنم نگیمن شب بهت زنگ م-

 : گفتمیباناراحت
 . شانس مننمیباشه عشقم ا-
 . بگه که تماس قطع شديزی خواست چیم

 .خوشحال بودم قطع تماس ازته دل بعداز
 !  بودم اونم تماس عشقمزی چهیحاال فقط منتظر. کسل نبودمنی اون نگگهید
 

 . لبخند به لبم نشستاری شماره مازدنی زنگ خورد با دمی شب بودکه گوشمی ونازدهی بای تقرساعت
 . رو بدمی وجواب گوشرونی خواب بود وناچار بودم برم بمحمد

 :دیچی پشت تلفن پاری گله مند مازي وجواب دادم صدارونی اومدم بتا
 !ي دادرجوابیانگار بدموقع مزاحم شدم د-
 

 : گفتمیباناراحت
 !ه؟یچرا همش فکرت درموردم منف!ار؟ی مازیسالم خوب-

 . گفتم مزاحم شدمي دادرجوابی ددمیآخه د:اریماز
 . همه با حرفاش زجرم بدهنی تونست ای چطور ماری مازایخدا

 : ناراحت وگرفته گفتمیبالحن
 !ی زنی بازم بهم طعنه مي خبردارطمیخوبه خودت از شرا-
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 ..ستیطعنه ن:اریماز
 : کردوادامه دادیمکث

 !؟ی خانوميخودت چطور.می بگذریچیه-
 !!ی زد االن شدم خانومی االن بهم طعنه منیهه تا هم.. رو لبم نشستی تلخلبخند

 : وجواب دادمیالی خی حال خودم رو زدم به بنی ابا
 !؟يدی رسيکجا..عشقم خوب باشه منم خوبم-

 . رو زدم به شارژ تا بهت زنگ بزنممی راهم گوشنینه هنوز االن رستوران ب: اریماز
 . با اون حرفات و رفتاراتي وامروز رو که منو به کشتن دادشبیآهان فدات عشقم،د-

 ! محمد کجاست؟میبگذر.. جفتمون بودری تقصیخانوم: اریماز
 . شدمی آوردن اسم محمد نامحسوس عصباب

 
 : رو لبم نشست گفتمي مسخره البخند

 دهیخواب-
 تونسته بودم عشقم رو دوباره برگردونم وباهاش باشم احساس نکهی حرف زدم؛از ااری رو با مازي اقهی ده دقبایتقر

 . کردمی میخوشحال
 هــه.. من دوام دارهي های خوشحالنی مگه ایول

 .ادی سرم بنی کردم باز بدتر ازای نمفکرشم
 

 . سروصدا به اتاق برگشتمی بیلی قطع تماس آروم وخبعداز
 

 .... دفعههی ی شد ولی گذشت رابطه مون داشت مثل قبل می کردم می آشتاری که با مازی ازاون شبدوهفته
 
 شدم وباهاش ی می عصبیهرچ.. دادی ملمیتحو18+ زشت ويرکتم،حرفای اومد داي پسرنستاگرامی روز تو اهی

 . دادی کردم اونم بدتر ادامه میبدبرخورد م
 .ی حال کندمی گذره بهت قول می بهمون خوش می شهرتون حسابامیم:پسره
 :رمز شارژ برام فرستادوبهم گفت. نداشتدهی فای کردم ولی نثارش مي بديفحشا
  شارژتنمیس چت ا*ك* سایب:  پسره
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 . شدم چندفحش دادم وکال بالك کردمی عصببدجور
 .دمی کشي آسوده انفس

 
 : رو جواب دادمی زنگ زد،گوشاری مازانی روز بعداون جردو
 سالم عشقم-
 :دمی پشت تلفن از جا پراری داد مازبا
 !؟ي بازی چقدر الشي آخه چقدر گندکارنیسالم وزهرمار نگ-
 : تعجب وترس به تته پته افتاده بودمبا
 اریماز..ما!؟ شدهیچ.. یچ-

 : گفتیعصب
 یخفه شو لعنت-

 : به گلوم چنگ انداخت صدام گرفته شدگفتمبغض
 !ار؟ی شده مازی چی هستی چرا عصبانی ولباشه
 ! بشه هااان؟ی خواستی می چگهید:اریماز
 : دادرونی کرد ونفسش رو با حرص بیمکث
  ههی شارژ دو هزارتومانکی به ی تو منو فروختنینگ:اریماز
 !!رمی گیمنظورت رو نم!؟ی چیعنی! ؟ی گی مي داری چاریماز-

 !!برو خوش باش خداحافظ:اریماز
 . رو قطع کردی از جانبم باشه گوشی که منتظر جوابنی ابدون
 !! افتاده بودی باز چه اتفاقیعنی ایخدا
 

 . شده بودمجی کامال هنگ کرده بود گمغزم
 . گرفتمیمنظورش رو نم.. بودارشدهی دفعه مازهی ي حرفا ورفتاراری ذهنم درگتموم
 : دادم وبا التماس گفتمامی ناچارا بهش پدمی نرسي اجهی فکر کردم به نتیهرچ

 ! بود؟ی حرفا چنی تورو خدا مرگ من بگو منظورت از ااریماز-
 . دادی شمارش رو گرفتم رد مومدی نی منتظر موندم جوابیهرچ
 . کردی موونمی داشت داریمازترس از دست دادن . نداشتم همش نگران بودمی خوشحال
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 .. زنگ زدم تا باالخره جواب داداونقدر
 

 :دمی روشناری مازی عصبيصدا
 !! مگه بهت نگفتم برو خوش باشی زنی زنگ منقدریچته ا-
 ي خواستم از دستش بدم به خاطرش حاضربودم هرکاری نمی بدجور دلشکسته شده بودم ولاری مازي برخوردااز

 . باهام باشهیبکنم ول
 

 : کردم وصدام گرفته بود باالتماس گفتمی مهی که داشتم گریدرحال
 !؟ي شدينجوری بگو چرا ااری تونم مازیمن بدون تو نم!! توروخدا تنهام نزاراریماز-
 : حرفم اومدوگفتونی به ميزی لحن طعنه آمبا
 . زارند نگران نباشی هستن که تنهات نمایلیمن اگه برم خ-

 : گفتمباحرص
 . به من طعنه نزننقدی برند به جهنم اایلی خوام خینم-

 !د؟ی سعیحت: اریماز
 : با تعجب گردشدوگفتمچشام

 !؟ی گی مي داریچ!ه؟ی کدیسع!! دیسع-
 کلی کل هی شارژ دوهزارتومانهی که بخاطريدیهمون سع!؟ی شناسی رو نمدی سعی بگي خوای میعنی: اریماز

 !؟یمنو فروخت
 : نشناختم به ناچار گفتمدی رو به اسم سعی فکر کردم کسیهرچ. بودزی کامال طعنه آماری مازلحن

   شناسمی نمیگی که مینی بخدا قسم من ااریماز-
 

   داشتمي*س*ك*هه آره من بودم باهاش چت س: اریماز
 اون که یول.. مزاحمم شد افتادمنستاگرامی پسره که تو ااداونی دفعه هی.. از شدت تعجب چهارتاشده بودچشام

 ی حرفارو به من منی ااری نداشتم چطور مازی چتنی من که اصال با اون همچایخدا! نکردیاصال خودش رو معرف
 !گه؟

 
 ..نکنه..نکنه!! از کجا خبرداشت؟اری مازیعنی
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 : گفتمي ازش بپرسم؛با لحن ملتمسانه ابهتربود
 اریتوروخدا بهم بگو ماز! رفت بهت بگم؟ادمی که مزاحمم شده بود نستاگرامهینکنه منظورت اون پسره توا-
 ! نکنتمی اذنی از اشتریب

 
 رکتمی اومد دای عوضدی اگر مزاحمت شده چطور بهت شارژ داد اون سعنی نگای نلمی من في برانقدریا: اریماز

 . رو بهم گفتزیهمه چ
 
 : تعجب گفتمبا
  من و اون بوده که بهت بگهنی بيزیمگه چ!؟ی چیعنی

   نکني نقش بازنقدریخفه شو ا نینگ:اریماز
 : گرفته ادامه دادي کرد وباصدایمکث

 خداحافظت.. ی رو بفروشکلمی کل هي شارژ دوهزارهی کردم با ی فکر نمچوقتی هیول-
 

 . زنگ زدم جوابم رو ندادی هرچگهی رو قطع کرد و دیگوش
 . مزاحمش نشمگهی رو بالك کرد تا دشمارم

 ! رنج بکشم؟دیچقدر با!؟ی آخه چقدر بدبختایخدا
 

 !؟ی حاال چی به اون بود ولدمیبعد ازتو ام.. به وجود عشقم خوش بوددلم
 ..ي کرددمی ناامی چازهمه

 ........ شبهی نکهی گذشت هنوزم حاضرنبود جوابم رو بده تا ای ماری هفته از قهرمازکی
 
 .ون ورفتم پشت خونه مرونی شب به محمد به بهانه رفتن به خونه مادرش اومدم بهی

 
 ومنتظر برگشتش نمی تونستم بشی نمگهی خودم رو گرفته بودم دمیتصم. رو گرفتم جوابم رو نداداری مازشماره
 .باشم
 . کردی منو رها نمي از دست دادنش لحظه اترس

 .دمشی پرستی وار موانهی خواستم ازش جدا بشم دی نمیمتی قچی هبه
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 "میهمه زندگ" من شده بود ي برااریماز
 ی بی جوابم رو بده ولادی کردم دلش به رحم بی لب خدا خدا مریز. دادی شمارش رو گرفتم جواب نمیهرچ

 . بوددهیفا
 : شدم،بهش اس زدمی مونهی دداشتم

 
 . تورو جون مادرت جوابم رو بده کارت دارماریماز-
 . حساسهيزی از هرچشی دونستم به قسم جون من ومادرش بیم

 خواستم قطع کنم که صداش رو ی مگهی خورد،دیره شماره رو گرفتم فقط بوق م صبر کردم و دوباي اقهیدودق
 :دمیشن
 !؟ي موقع شب زنگ زدنی ای داشتيسالم کار-
 . کنمی لحظه فقط به حرفام گوش بده بعد قضاوت کن خواهش مهیعشقم توروخدا -

 : گفتي با لحن کالفه وگرفته ااریماز
 . شنومی خب میلیخ-

 . دادمحی اون پسره رو کامل براش توضانیصدام رو صاف کردم وهمه جر. رو لبم نشستینی غمگلبخند
 اگه داشت بازم شک تو دلش انداخته ای اعتماد به من نداشت ي اون باز فکرش درموردم خراب بود،ذره ایول

 .بود
 

 :دمی کرده بود با التماس نالسی که اشک تموم صورتم رو خی تموم شدن حرفام درحالبعداز
 !! تونمی کنم تنهام نزار بخدا بدون تو نمی کنم التماست می خواهش ماریماز-

 : با هق هق ادامه دادمارمی خواستم دلش رو به دست بی دست خودم نبود حالم واقعا خراب بود محرفام
 . طاقت ندارمگهی نکن به اون خدا دتمی اذنی از اشتری بی رو کفن کننینگ.. عشقم تورو مرگ من-
 
 رفتاراش نی الی دلی دونستم دوستم داره ولی کردم،می رو پشت تلفن حس ماری آروم مازهی گريح صدا وضوبه
 . کردی مونمید
 : حرفم اومد وگفتونی بگم که به ميزی خواستم چیم

 !؟يمگه تو از حال من خبردار! شم؟ی نمتی من اذی کنی تو فکر منینگ
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 عکس از صفحه که برات شارژ فرستاده بود رو هی داد و لی اون حرفارو بهم تحوشعوری روز که اون پسره باون
 !! شدمی چه حالی دونیبهم داد نم

 .المیخی من بی کنی فکر می دونی نمیچی هتو
 
 : گفتمهی گربا
 . ذره بهم اعتماد کنهی ی ولیالیخی من نگفتم بارینه ماز-
 . درکم کنی ولنی از چشمام اعتماد دارم نگشتریمن بهت ب-
 
 :دمیال هق هق نبا
 افتم تورو به حرمت یبه پات م. خوردم نکننی از اشتری پام اومدم طرفت بریعشقم من غرورم رو گذاشتم ز-

 .می دوباره باهم باشایعشقمون ب
 

 ی شد آشتی راضاری پا گذاشتم تا باالخره مازری اونقدر التماس کردم واونقدر خودم وغرورم رو زی شب لعنتاون
 .میکن
 
 .  خواستم رابطمون رو دوباره گرم کنهی خدا ماز
 

 . به روال گذشته برگشته بودبای تقراری من ومازرابطه
 . رفته بودادمی ام گهی دي که با عشقم خوش بودم تموم غمانیازا
 

 . محمد بهم شروع شده بوديردادنای بود گيچندروز
 . نداشتمیی گونه رابطه زناشوچی بود که با محمد هیمدت. بودمی کالفه وعصببدجور

 
 . زدی وقتا کتکم می داد همش دعوا وبحث،گاهی مری بهم گیلی خمحمد

 . خانواده اش برام آبرو نزاشته بودشیپ. دادی مری روم حساس شده بود وگیلیخ
 
 . دادی من رو بهشون متیشکا.دی رسی به مادرش وخواهراش متا

 : کردنمحتی کرد به نصی خورد شروع می دائم تا به من ممادرش
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 نینکن ا. دارهازیاونم مرده ن.ی خوابیتوچرا با محمد نم. خوابندیعروس گلم زن وشوهرا باهم م: مادرمحمد

 . شهی ازت زده ميجور
 

 . کنمانتی خاری خواستم به مازی عنوان نمچیبه ه. تونستمی من نمی کردند ولی برام محتای نصیلی خخالصه
 . باهاش نبودمي رابطه اچی هي به برقراریراض بازم بخاطر عشقم ی محمد شوهرم بود ولنکهی ابا
 

 . کردمانتی گفتم اگه با محمد رابطه برقرار کنم پس به عشقم خی باخودم مهمش
 
 . عشقت باشهشی تموم روحت واحساست پی باشی سخته عاشق کسیلیخ
 .ي نداری گونه احساسچی باشه که نسبت بهش هی کسشی جسمت پیول

 . به جز عشقم باشمی تونستم با کسی خواستم ونمی دختر عاشق بودم نمهی من
 احساس محمد زده ی آرامش بخش آغوش عشقم رو تجربه کرده بودم از آغوش سرد وبي که اون گرمایازوقت

 .شده بودم
 . درآوردری تنش تموم وجودم رو به تسخي گرمانی همی ولمی برقرار نکردی با عشقم رابطه آن چناناگرچه

 
 . کردمی نداشتن رابطه با اون مقاومت ميمن ومحمد ادامه داشت وبازهم برا ي وکشمکش هادعواها

 
 . خواستیاون از وجودم بچه م. خواستی لذتش مي ارضاي من رو برامحمد
 .خواستمی رو منی که من خالف ایدرحال

 
 . خونه خوابم برده بودي کارای روزظهر بود که از شدت خستگهی

 . رو احساس کردمی خواب بودم که وجود کستو
 . حالم بهم زن محمد روبرو شدمافهی خواب آلودم رو بازکردم که با قيچشما

 : خواستم خودم رو از دستش رها کنم که با خشونت منو نگه داشت وگفتی مباوحشت
 نی کنم نگی نکنم ولت نمی تا خودم رو خالي از دستم در بری کنی غلط مگهید-

 : وناالن گفتمیعصب
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 .ی خوام ولم کن لعنتینم.. خوامینم-
 

 .محمد کار خودش رو کرد. بوددهی فای من بيتقالها
 . کردنددنیناخودآگاه اشکام شروع به بار.. ازم دور شدنکهی ابعداز

 :گفتمی خودم مشیهمش پ. سراغم اومده بودیعذاب وجدان سخت.. کردمی مهی هق هق گرداشتم
 " کردمانتی خاریمن به ماز"
 

 : اشکام با تاسف سرش رو تکون داد وگفتندی با دمحمد
 رابطه هی ي برادی که بامیما زن گرفت. خوشبختن وبا زناشون خوشندرندی گیمردم زن م.زن مارو باش-

 .می وبه زور متوسل بشمیالتماسش کن
 

 رو ندادم چون واقعا حوصله دعوا وجروبحث دوباره رو نداشتم با همون حالم اشکام رو پاك کردم وبه جوابش
 . زنگ زدماری دوش مفصل به مازکیحموم رفتم وبعداز 

 
 : از چند بوق جواب دادبعد
 ؟ي چطوریسالم خانوم-
 !؟ی خوبی من که اصال حال ندارم توچزمیسالم عز-
 

 : گفتی نگراني باصدااریماز
 ! افتاده؟یاتفاق!ن؟ی شده نگیچ-
 : گفتمی حالی ببا
  بخدا خسته شدم از دست محمداریماز-

 ! کرده؟یباز چه غلط!عه چرا؟:اریماز
 . محمد رو براش بگم نتونستمي کردم وهرچه قدر با خودم کلنجار رفتم که رابطه زوريهرکار

 
 : زد گفتمی که نفرت تهش موج میی صدابا
 . برقرار کنمیی باهاش رابطه زناشوخوادی دعوا و جروبحثه خستم کرده ازم م فقط دائم درحالیچیه-
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 : کردم وادامه دادمیمکث

 . خوام باهاش باشمی من ازش متنفرم نمیول-
 
 ی مي خودداری برخورده ولرتشی بود ناراحته وبه غدایاز لحنش پ. تونستم حال اون رو درك کنمی می راحتبه

 :کرد
 ...خب عشقم شوهرته به حرفش گوش کن تا-
 
 : وگفتمدمی حرفش پرونی به می ولحن عصبی ناراحتبا
 سقف هی ری با اون زستمی لحظه هم حاضر نهیبخدا مجبورم وگرنه . خوام باهاش باشمینم.اریبس کن ماز-

 . کنمیزندگ
 

 : زدم ادامه دادمی که نفس نفس می گرفته بود درحالصدام
 . خوام درکم کنینم.. ی فهمی کنم مانتی کارم بهت خنیم با ا خوای نماریماز-
 

 . کردندنی اشکام شروع به بارناخودآگاه
 : بغض آلودم شده بود با التماس گفتي که متوجه صدااریماز
 ...اری مرگ مازی نکن خانومهیباشه عشقم غلط کردم فقط گر-
 

 .. ادامه بدهنزاشتم
 !؟یی کجامیبگذر. کنمیم نهی گرار،باشهیعه عه خدا نکنه ماز-
 

 . کامال آروم شده بودمگهید. حرف زدماری رو با مازی ساعتمی نبایتقر
 . من آرامش بخش بودي برااری مازيصدا

 
 . بدهی وجود عشقت بهت دلگرمهی خوبحس

 .ی که با عشقت باشی وقتاستی حس دننی ترقشنگ
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 . از دستش ندمیبه خاطرش حاضر بودم جونم رو فدا کنم ول. رو دوست داشتماری وجود مازباتموم
 

 دارم یکی رهی دلم بگی ناراحت باشم وقتی وقتشهیهم.سنگ صبور دردامه. تموم وجودمهنکهی عالوه بر ااریماز
 . کنهیکه تموم وجودم رو قرص م

 
 .هی من کافي از راه دور برای بودنش حتنی همی کنارم نبود ولهرچند

 
 حرفم ي لجباز بودم وهستم رونیمنم همون نگ. ادامه داشتیی رابطه زناشوي محمد روي وکتک هادعواها
 : کردمی ميپافشار

  خوام باهات رابطه داشته باشم محمدینم-
 
 .دمی خری وآزارش رو به جون متی خاطر عشقم تموم اذبه
 
پارچ تو صورتم شکست وقسمت سمت راست گونه ام زخم ! مادرش پارچ رو انداخت تو صورتمي شب جلوهی

 .شده بود
 

 . نداشتی به حال خراب من نفعنی ایمادرش محمد رو دعوا کردول. اومدی بود که از صورتم مخون
 

 . بودمیی درد تنهانای بدتر از همه ای گرفته بود ولدردم
 . به آشپزخونه پناه بردمهی گفتن بهش وبعد با گرراهیدوب شروع کردم به بمی تموم لجبازبا
 

 اری مازي گرفتم وبرای عکس سلفهی حال زار صورتم نی وبا ااوردمیطاقت ن. کردمی مهی با تمام وجود گرداشتم
 . تلگرام فرستادميتو
 

 : بهم زنگ زددی عکس رودی وقتبالفاصله
 ! بود؟ينجوریچرا صورتت ا! شده قربونت برم؟یسالم عشقم چ-
 

 . که نگرانم شده وهول کردهدابودی گرفته وناراحت بوداز لحنش پاری مازيصدا
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 :با همون حال جواب دادم. اشکام نداشتمي رویکنترل.ختنی ری کردم واشکام می مهی داشتم گرهنوزم
 !! کنمکاری دونم چی خوامش نمی خسته شدم نمگهید. بخدارمی میدارم م. محمد منو کشتنی ااریماز-
 
 : گفتي مقدمه اچی بدون هاریازم
 . عشقمدمی بهت قول مشهی درست می بابات همه چشی برگرد پنینگ-
 
 . تونستم تو صورت خانوادم نگاه کنمی میی من با چه روای لحظه تو حرفش موندم،خداهی

 ! سر من اومده؟هی بدبختیچرا هرچ. دو عالم کردمي رو رسواخودم
 
 : ترس گفتمبا
 !؟یاگه اونا من رو نخوان چ!؟ی گی مي داری چی دونی ماریماز!؟يآخه چه جور-
 
 : حرفم اومد وگفتونی بغض خواستم ادامه بدم که به مبا
 . که دخترش رو نخوادستی نای تو دني پدرچیه. عشقمستی نيزی چنیمطمئن باش همچ-
 

 : کرد وادامه دادمکث
 نی تر از اشی خوام بینم. نمونی الشنی اشی پگهی دم فقط مرگ من دی خودم پول برگشتت رو منینگ-

 .برگرد شهرمون.نمیزجرت رو بب
 

 : تکون دادم وگفتمي به ناچار سری ولدداشتمیترد
 .توهم پشتم باش. کنمی خودم رو میچشم عشقم تموم سع-
 

 : گفتی با مهربوناریماز
 .می خورم زندگی کنارتم قسم مشهی من همنینگ-
 

 . بود بر دل شکستمی مرحمشهی مثل هماری مازيحرفا
 . کردی با حرفاش وصداش آرومم ماریماز
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 :دمی محمد به خودم لرزادی فري در ومتقاعبش صدادی شدي که باصدامی زدی باهم حرف ممیداشت
 . خراب شده رونی باز کن انینگ-
 

 : گفتماری به مازی لرزوني در رو محکم زدکه بالفاصله با صدادوباره
 .خداحافظت فعال می حرفیعشقم بعد م-
 

 به صورت محمد بکنم سرجام ی نگاهنی که کوچک ترنیبدون ا. رو قطع کردم و در رو باز کردمیگوش
 .برگشتم

 . کردنددنیاشکام که تااون موقع بند اومده بودن دوباره شروع به بار. دستام گرفتمونی رو مسرم
 

 .دمی ازش جدا خوابشهی مثل همی ول محمد هرطور بود من رو دوباره به اتاق خواب برگردوندی شب لعنتاون
 

 . خواستم به بابام زنگ بزنم وبهش بگمی رو گرفته بودم ومممیتصم
 شرمنده اش نی تراز اشی نزنه که بی کردم دعوام نکنه وحرفیخدا خدا م. هزارتا کلنجار شمارش رو گرفتمبا

 .بشم
 : پدرم از پشت خط به خودم اومدمي افکار خودم غرق بودم که باصداتو
 
 ..دییالو سالم بفرما-

 ترس واسترس به سراغم اومده یی جوراهی بوده هم خوشحال بودم وهم دهی پدرم روشني مدت ها صدابعداز
 .بود
 
 : گفتمی لرزوني صدابا
 !ن؟ی منم نگی خوبییسالم بابا..س-

 :دمی پراز تعجب بابامو شنيصدا
 ..نینگ..دخترم!؟یی تونینگ-
 

 : که بغض کرده بودم گفتمی درحالیباخوشحال
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 نی منم دخترت نگییآره بابا-
 

 : کردم وباهمون لحن ادامه دادممکث
 .مونمی کردم پشیمن اشتباه بزرگ.بابا من رو ببخش-

 .ی وخوددار باشیسخته بعداز مدت ها با پدرت حرف بزن.. کرده بودندای راه خودشونو پاشکام
 
 . کردمفی بابام تعري رو برامی صورت مفصل تموم زندگبه
 
 : گفتمی به بابام با شرمندگی وقتی کنه ولی برخورد اول بابام فکر کردم ازم استقبال ماز
 !؟يهنوزم دخترت رو قبول دار. خوام برگردم خونهی ممونمی پشییبابا-
 
 : دفعه به وضوح متوجه لحن بابام شدم که گفتهی

 !؟ي روزا فکر نکردنیاون موقع چرا به ا!؟ي افتاد بابا دارادتیتازه ! سنگ خورد؟عه تازه سرت به-
 

 : من با همون لحن شرمنده وشرمسارم جواب دادمیول.. دلمي بود بر زخمای بابام نمکزی سرزنش آملحن
 !شتی دوباره پامی خوام بی ممونمیاالن پش..شرمندتم بابا-
 

 : گفتي با لحن سردبابام
 . گهی می زنم چنمی صبر کن ببایفعال ن-

 !!هه. رو لبم نشستيپوزخند
 !!! شد؟ی کردم وچی فکر میچ
 

 . کردمی اشتباه مدمی االن فهمی ولستی به فرمان زنش نگهی کردم بابام دی مفکر
 
 : خراب گفتمیبا حال. توان التماس نداشتمنی از اشتریب

 . سالم برسون خداحافظییباشه بابا-
 : حرف بودهی جواب اونم تنها یول.. گفتماری بابام رو به مازي حرفاتموم

 . کنهی نمی مطمئن باش پشتت رو خالی ولهیعشقم صبور باش االن بابات عصبان-
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 . کردی آرومم مشهی داشت که همی چاری مازي دونم لحن وحرفاینم
 

 .نم بهش زنگ بزدیاون روز به فکرم رس.. حرف نزده بودمي بود که با نازیچندوقت
 .بعد چند بوق جواب داد.. فکر شمارش رو گرفتمنی ابا
 
 . رفته بودادمی بودم که به کل اون رو امی بدبختری حق داشت اون قدر گچارهیب. کردی ازم گله میلی خيناز
 

 از جمله رفتارا ودعواهام با محمد،از ری واتفاقات اخاناتیبراش تموم جر.می از هم گله کردی که حسابنی ازابعد
 . بابامضی ضدونقي کردنامون ودر آخر از رفتاراار،ازقهریرابطم با ماز

 
 .بماند که چقدر بخاطر رابطه ورفتارم با محمد مورد سرزنش قرار گرفتم. تعجب کرده بودی حسابيناز
 

 : با ذوق بهم گفتي تموم شدن حرفامون،نازبعداز
 !؟ي برگردي خوایم ي حاال جدنی نگيوا-
 
 : تکون دادم وگفتمي سريدی ناامبا
 ..آره ان شاءاهللا اگه بشه-
 .نی شم نگی خوشحال میلی خونه ما بمون،بخدا خای چندوقت بهیحتما :يناز
 
 .دمی بالی داشتم به خود می دوست خوبنی همچنکهی واز اي نازی همه مهربوننی ااز
 
 : وذوق گفتمی خوشحالبا
 . شمی مزاحمت مامی مزمیچشم حتما عز-
 

 . رو قطع کنمی دادم گوشتی رضاگهید.دمی حرفي ساعت با نازکی اندازه نکهی ابعداز
 بمونم تا بابام نرم ي نازشی مدت کوتاه پهی تونستم برگردم ویم. ذهنم زده شدي توي جرقه اي نازشنهادی پبا

 .بشه وقبولم کنه
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 .دمی پرسی م رواری نظر مازدی بای مطمئن نبودم ولممی تصماز

 . عشقم برام شرط بوداجازه
 
 . جا نمونهیم،کسی شی مکی صرف شام نزدي راه برانی به رستوران بمیمسافران محترم دار-

 . شاگرد اتوبوس به خودم اومدميباصدا
 . گشتمی به شهر خودم بر مشهی هميداشتم برا. به اطرافم انداختمینگاه

 
با . بمونمي نازشی مدت کوتاه پهی تونم ی که منی ازااریبعد ازموافقت ماز. به سرعت برق وباد گذاشتی چهمه

 . دعوامون شددای شدروزی دنکهیمحمد همچنان سر لج بودم تا ا
 

 . داد واقعا کفرم رو درآورده بودی ملی که محمد بهم تحوییحرفا
 . شده بودمی عصبی زد حسابی که بهم میی طرز فکرش واز تهمت هااز
 

 : محمد همش طعنه وتهمت بوديحرفا
 
 ! شهرتون چون عشقت منتظرته؟ي ریم -
 !؟يدوست پسر دار-
 !دتر؟ی جدیکی دنبال ي ری مي دارياز من خسته شد-
 ...یه ، الش*د*ن*دختره ج-
 
 رید وز بلندشی بهش حمله کردم وبا جارو زدمش که اونم با تالفی بودم وحتی حرف آخرش که واقعا عصباناز

 .مشت ولگداش بدنم کوفته شده بود
 

 چکدومی کرد تا مارو آروم کنه هي بود دعوامون شده بالفاصله اومد وهرکاردهی ما فهمي که از سروصدامادرش
 .می شدیآروم نم

 
 . خواستم هرچه زودتر از اون جهنم خالص بشمی فقط ممی لجبازباتموم
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 ی راهشهی هميتومان پول نقد من رو برا150 کردم تا باالخره مادر محمد با جور کردن مبلغ ي پافشاراونقدر
 .شهرم کرد

 
 . از دست محمد راحت شدم ومستقل شدم خوشحال بودمنکهی ااز
 .. نداشتندی دوامچوقتی من هي های خوشحالیول
 
 . شدمی وقت حاضر به برگشت نمچی نبود هاری اگه وجود مازدیشا
 
 !!  هماناانمی خانواده واطرافریتم برگشت من همانا وسرکوفت وتحق دونسیم
 
 : شاگرد اتوبوس به خودم اومدمي افکار خودم غرور بودم که با صداتو
 وقت شامه-
 

 . شدن به طرف رستوران بودندادهی توقف کرده بودو مسافران درحال پاتوبوس
 .فارش دادم وبا خودم به داخل اتوبوس آوردم سیی پرس غذاي ناچاري از روی به غذا نداشتم ولیلی مچیه
 

 آنتن قطع شد نکهی تا امی رو با هم حرف زدی ساعتکی بای تماس گرفتم وتقراری ازحرکت اتوبوس بامازبعد
 . نتونستم باهاش درتماس باشمگهیود
 

 . تونستم تو اتوبوس بخوابمی کردم نمی ميهرکار
 . خوابم بردی شب به سختي هامهی نباالخره

 
 .دمی مسافران از خواب پري سروصدابا

 . شدن هستندادهی از مسافران درحال پيمتوجه شدم عده ا. اطرافم نگاه کردمیوقت
 

 . دوباره برگردممی از شهرم و محل زندگي سال دورکی بود که تونسته بودم بعد از 1395ماه رمضان 7 امروز
 

 . داشتی سال از شهرم دور بودم تازگکی که ی مني برایهمه چ. انداختمابونای به اطراف وخینگاه
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 . گذاشتمنی رو داخل ماشالمی رو دربست گرفته و وسای شدن؛آژانسادهی از پبعد
 
 . بودمرونی بي رو دادم وخودم از پنجره مشغول تماشاي راننده آدرس خونه نازبه
 
 . درانتظارم بودی دونستم باز چه سرنوشتینم
 ......  به جونم انداخته بودکهی که هم اکنون پا در اون گذاشته بودم ترسی نامعلومندهی آاز
 
 ...  جلد سومانیپا
 
 

 ..... در جلد چهارمي رمان به زودنی اادامه
 

 : خواندمی در جلد چهارم خواهآنچه
 
 .. خودش برگشتي ومشقت دوباره به شهر مادری وبدبختی بعداز مدتها تحمل سختنینگ
 

 �..انداخته بود باالخره کار دستش داد که به جونش یترس
 
 .. زدی دست به خودکشیاناتی سرجری شده بود و حتمونی پششی از برگشت دوباره خودش به محل زندگنینگ
 

 .... ی اون رو تا دم مرگ برد ولنی نگیخودکش
 
 دختر از جنس سنگ هی دختر مغرور، هی شهی می ناگهانشهی از جنس شی دختر زود رنج وقلبهی قصه ما از نینگ
 ... دختر بداخالق و تخسهی،

 
 ! چرا؟ی بدوني خوایم
 

 ! همه اتفاق افتاد؟نی دفعه اهی چرا ي شدکنجکاو
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 !رسه؟ی اخر به کجا منی سرنوشت نگی بفهمي خوایم
 

  .....دی مارو در جلد چهارم رمان دنبال کنپس


