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 ر گاروز قلم لیو نحیف و  زک ناو  ه شکنندو  لطیفو  منر  مخترد من:مقدمه

 ..... مشد تبدیل هنینا کوهیک ب   نوشترا  سرنوشتم نچنا

 

 ....سرنوشت سیرا نبما  تو گفتن کنم اض عترا سرنوشتم  قلمب   ممدا تا

 

 ..... دکر تبدیل شب  یکیرتا بهرا  نمدرو ن تابا شید رخو سرنوشت   قلم ینا

 

 ....نشدروز  هرگز  مندرون  شب لیو  دمیشوروز  شبی هر
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 ۱رتپا#

 

 یرکا ترین سستر ا پر بگم تونم می اتجرب  ممداو ونبیر عمل قتااز ا ساعت   ۰۱از  بعد   
 ازه ندب ا هم  رکنکو حتی  دبو عمل یندادم ا منجاک ا

 ، یکسر همهاون  با  باباهم نکنم فک  دنبو سختو   سسترا پر امبر  عمل ینا

  بلند دمنهااه از  بابا  سماوردن ا با باشهداده  منجاا گیربز ینب ا   یکسیر                         
 ر کا چیداره  ن الا کجاست بابا یاا خد شد

 ده.... نمی ابجورو   گوشیش  اچر میکنه

 م مداو دمخوب  ن مهربو ییا صد  باک   دبو ق غر  رمفکاا تو

 ی ادشنور خانم نمهربو  هچهرب  نباشید خسته  مسال _                                           
 ب روش زدم  خسته لبخندی  دمکر هنگا

رو در  ستکششد شتک دا  رجو نهمو  نباشید خسته هم شما نممنو _                  
 گفت  وردمیا

  تو  سختی  ینب ا  عمل ییاخد  لی... و نممنو_                                                       
  لسا  یک  فقط  با  شماک  شتما ند رنتظاا صال ا بگم  ینوا لبته و ا مندید خدمتم لسا  ۰۲ینا

 بیاین  بر پسشاز  ربهتج

 دبو  عالی نتو رکا قعاوا

 

 د بو بخو  خیلی هم شما رکا نممنو : _  گفتم خسته ییا صد  با        
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 هستین  خسته خیلی ینکها مثل_

 

 خستم  همیشه من_

  من نمد او ونبیر.... ونبیر  ممدو او شستم ستامود منم دنز حرفیداد و   نتکو  سری   
 دم بو دهکر کپ همانا سمتمادم ب  گله ی  مهجو همانا

 ه شد  چی  کترد خانم_ 

 

 کشتیش ن بز  فحر  خانم شد چی_  شد چی  طبیب _               

 منت ب دا  ستمد خانم_

 

 نمی ممیشد  قبلاز  تر  گیج  منو  نمیپرسیدازم  باهم ن مشووکد هرک   دبو التیاسو یناا 
  مشد کالفه  اشخرا یگهزد د می  فحر  نشو یکی دممیکر  زبا  هند تا مبد بشونواجو نستم دو
 گفتم  بلندی  تقریبا ی اصد با

 بدید  زهجاا لحظه ی _

 

  دنبو بستانید بچه مثل  نشد ساکت   خیشا دنمیکر نگاهم هخیر و  نشد  ساکت ن همشو
 همم ا دبو گرفته  امصد دممیزاول داد  ن همواز  شکا ی ا

 بشه زبا امصدک  دمکر
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  بدیم  نجامشا خوبیب  تونستیم دبو سخت خیلی عمل ینا ینکها  با  شکراروخد خب_ 
 ش هو ب   کنین صبر  باید  فقط  خوبه حالش نالا شما  ربیما

 

 و.....  ببینینش بعد دبیا

 

 و   دنمیکر بوسم نپرسید السو بجای   رینبااوردن ا مهجو سمتمب  رهبادو

 .......  میرفتنام  صدقه نقربو

  من مگه عجیبن رینقدا ا چر؟؟؟؟   کین  یگهد یناا  یااخد  میومددر  جااز  شتدا مچشما        
 کنن می  بوسمدارن  ی رجو ینا گفتم چی

 ...... اااااااااااخد

 .....  مشد می خفه شتم دا  دمبو دهکر حشتو   اشخرا ین ا یگهد

 

  پرست سر(  حمدی  خانم) و ن ستاربیما ئیس(رسرمدی  قای ک ا  نباهاشو دمبو ال جد تو 
 ید د منو  ضعیتک و حمدی  خانم نمد او یگهد قای ا ی  با) بخش

 گفت   تعجب با

 

 ......  میشناسید همو ها شما_ 

 

 گفتم  دبو ام صد  توک   ترسی با
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 نعععععع _

 

 

 بلند  تقریبا یی اصد  با  ضعیتمو و حشتو نید د با  شناختمش  نمیک   قاا اون

 گفت 

 

 _ نخاتو........ 

 

 کنین  تخلورو  کترد خانم دور

 

 ین ا دممر می شتم دا خیشا فتنر  یکی یکی  دن بو هترسید ک   هم ها زن 

 .......  هبد  شخیر  اخد کیه یگهد

 

 ..... دبو دمخو لساو   همسن تقریبا  دمکر ه نگا نجاتم  فرشته ب

 

  خما  ی  دمیکر  خیس شود خو دمیکر شنگا هرکی شتدا ییا پرجزبه لیو ی دعا رتصو
و    هسیا ار شلو ی  با دبو ه پوشید بجذ قهویی نهدامر  پیرهن ی  دبو شها  وبر ا بین  کوچیکی
 تا  چند لباسشم یقه هسیا  اقبر کفشهای 
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 .....  نهویود هبد  بچه شیر ستاخو می رنگاا دبو  زبااش  کمهد

 ردخو هگر همب   ننگاهامو  دکر منگا  نمک او  دمکر هنگا تشرصوب  رهبادو

 زد .....  چندشی لبخند ک

 .... شکراروخد هست همچشم چرون    شچند هپسر اه  اه

 .....  شانس هبد  اخد

 

 دادم سرمدی  قای و ب ا گرفتمازش  مو  هنگاو  دمکر  زک نا چشمی پشت

 ؟؟؟   خوبین  سرمدی  قای ا مسال _

 

 ره؟؟؟ چطو نحالتو شما حمدی  خانم

 

 خوبی   دتخو معزیز مرسی: حمدی  نباشید خسته نممنو:سرمدی    

 ن ممنو _

 

 دادم بشواجو کنم شنگا ینکها  ونبد خوبین مسال :سناشنا  قای ا      

 ن ممنو  مسال _

 

  نکیا میرا  قای ا نیشو_ا  گفتو    دکر رهشاا  قاب اون ا ید رو د جوک  حمدی  خانم           
 شما ک  محتشم نماراد قای ا پسر هستند محتشم 
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 ین د کر عملش

 

 گفتم   منمیشنید ممدخوک   ییاصد باو   دمکر هنگا ی  بهش

 گفت دمیکر ه نگا منوک  ر جو ن همو قتمو شخو _                 

 شما  مثل  محترمی خانم با شناییا رهفتخاا باعث _

 

 ن ممنو _

 

 چای  ی   فالسک   تواز  رمکا قتا ا تو ممداو من  بعدو  گفتیم  تپرو  تچر  موندیمو یکم    
  شد متمو  من شیفک   یگهد ساعت ۱  ودحدو  ردمخو بیسکویت  باو   یختمر دمخو سهوا
 ندگیم و ز دمخوب  همشراه    تو خونه ممداو

 ..... دمکر می فکر 

 

 .... دممجر سالمه ۹۲ مم راالد من

 

 ....  هستم  احجر

 

  ی ابرداره و   یزسا مچر خونهرکا رمپدداره.....  خونه درمما                                   
از  خبریو   رهمیگذ  فتنشاز ر هفته سه نالا متاسفانهک   فتهر نلماب ا  ی داد ارقر بستن
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  ستما ابجو هیچ گرفت نمی  ستما نالا لیو  میگرفت ستما دو روز اول  یکی  نیست
 دش خو ی ب رو لیو رطو همین ممدرما  دمبو اننگر خیلیداد   نمی هم نهامو

 ل قبو بگیم پلیسب  بریم گفتم  ربا چند وردنمیا

 

 ....... میکنه دیاز راکا یناز ا ت بابا گفت می دنکر

 ....بگیم پلیسب   بایدک   گفتم  میو  دمبو اننگر زمبا من لیو

 ..... اشنو شگو کو لیو

 

 و  سر بی های  همسایه دبو خوبی خیلی محله  مشد  یکد نز نکوچمو ب

 ....ینجاا مدیمک او   میشه ماهی ۴  ی  نالا  دبو یی اصد

 

  ط حیاو وارده  دمکر ز با تیمور بادرو   دمکر توقف نخونمو در  جلوی و    کوچه تو مپیچید
 الچیقا ی   با دبو هلوو  سگیال   ختدر چندتاو  چمن طرفش ی ک  دبو  گیربز ط حیا مشد
  بلند های  یزگا اغچر با ط حیا  دبو  رگبز ستخرا  ی  هم یگهد  فطر دمبو  عاشقش منک 

 خیلیک   دبو هشد   تزئین

 .... دبو سفید هم خونه نمای  دنبو  خوشگل

 

و   دبو  شپزخونهآ  تو بترسونم مامانو تا مشد خونهوارد  ا صد بیو  دمکر  رک پارو  ماشین    
  یناز ا  تا مشد قایم  میز پشت اشیو خیلی دمبو  اشصد  عاشق خوند می شعر شتدا

 حالت  نماما نچو  کنم دهستفا ا طالیی  فرست
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رو   دهستفاا نهایت ینکها  هطرا بخو ببریم فیض اشصدک از    خوند نمی شعر ن موابر ی دعا
 دم کر ظبط  شوا صددراوردم و  گوشیمو باشم  دهبر

  گل  بیرنگمو  دمسر  نتابی من  بر گها بفتا ا مثل تنگماز دل   بگم چی سنگم گل  سنگم گل_ 
  هما همه  بیرنگمو   دمسر نتابی برمن  گها بفتاآ مثل تنگماز دل  بگم چی  سنگم گل  سنگم
 ا صحر توک  مستم  دبادردم  پر نطوفا  مثلدردم  همه

  من بر گهآ  ب فتاآ  مثل تنگماز دل  بگم چی سنگم  گل سنگم  گل دمگر می تودور   پیچم می
 ی ارند من لحااز  خبر یر نبا گها رونبا مثل بیرنگمو   دمسر نتابی

 دو روزه  شم می  پرپر تو بی

 .....زهمیسو امبر  سنگت دل

 

 ا بر لشد من مثل  نماو کیه نماما حرفای  مخاطب نستمدو می بخو خیلی

 ....کجاست مبابا  یااخد رهیا نمی  دشخو ی ب رو  لیو هشد   تنگ بابا

 رو ......   نهامو ستما ده  نمی ابجو اچر یااخد

 ...... ارهند ستدو  روما یگهد یعنی

 ....باشه شتها ند ستدو  منو مبابا  یگهک د  سخته امبر ورشبا

 

  رهشما شرکت  ممیر دافر همد او پیش  اشبر مشکلی حتما بابازدم  پسرو  حمامز رفکاا  
اون   طریقاز  شاید  تا ممیگیر  منشیرو از  ببندیمداد  ارقر  شباها دبو ارقرک  ییا خانهرکا

 بزنم  فحر  بابا با بتونم
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 دادم شگو نماما نخوند  مهادا ب

  مثل  بیرنگمو  دمسر  نتابی من  بر گها بفتا ا مثل تنگماز دل   بگم چی سنگم گل  سنگم گل_ 
 ی ارند من لحااز   خبر یرنبا گها رونبا

 

 دمکر کپا  شکامو..... ا شد  خیس تمرصو کی منفهمید خوند می ز سو با  نماماک   رنقداو    
و    دنبو سشا حو زهنو نماما فتمر  جلو سمتب  اشیو اشیو  ممداو ونبیر میز  پشتو از 
 پشت  قیقد فتمر  خوند می  هنگا شتدا

 زدم جیغو   شسر

 

 ن ماما_

 

 میک ا سرب  مسر  مینز دمفتادادم و ا ستاز د لمودتعاک   اهو پرید نچنا

 رو دراورد...... خمک ا  ش تو پیچید ی درد  ردخو شپزخونهآ کف

 

 ی.....وا مسر اخد.... ی ا ی ...ای_ اخ ......ا گفتم  مند روخو می  سرمو شتمک دا رجو نهمو

 کنم می  سکته بچه  میترسم گی  نمی _ گفت خیزبر   ییا قیافه باو   شد  کمرب  ستد نماما

 گفت ک  ختم اندا بهش نگاهی کولهو  کج هند با

 

 ین ا  ستاز د من زهبا  رعیلصد رغا عینک  هنش د ینا با  اخد وتر کن شنگا_
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  کنم سکته من باشم گفته بهت رامالد ببین....  خوبه نکنم سکته                               
 شیرمم   هاءتو نهدگر خونم

  ی داد شیر کیلو دو  منب   تو نماما   بابا ی _ا کنم نمی حاللت                                      
 ات بر شیر کیلو ۰۱ زاربااز  من

 ا خدب  کشتی  روما خوبه مخر می

ک    مبد بشواجو ستماخودارم...  بچه  منمدارن  بچه دممر الوا  خوبه_                            
  یرز  یمزد  ن تاموک دو  نماماب   هنگا ی  دمکر شکممب   هنگا  ی  مداو شکمم  رقوو  رقا ی اصد
 بتو اجو بخو گفتم هخند  نمیو هخند

 دکر بلندی  ه خندداد         

 

و ب   دمکر قطعش  هخند  با دمیکر ضبط اصد شتدا زهنو ینا  دمکر هنگا ستمد تو گوشی ب
 گفتم  نمامارو ب  دمکر شخیرذ  نجو نماما سما

 گشنمه مامانننن_

و   ستد چینم میرو  سفر تا پاشو  گفتو  دکر  ییا  هخند تک                               
 بیا  کن ضعو لباساتم بشورو  تترصو

 گلم  ی دکر چی  وزمرا بگو

 

  یناز ا شتمک دا رجو نهمو..... شد نمهربوزود  چه                                  
 ب  م ندرومیخا سرمو تعجب با تغییرحالتش

 .....  فتمر  باال  سمت
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  سلبا بارو  لباشم.... خستم چقد ی وا مشد تاقماول وارد ا فتمر باال ها پلهاز            
  ونبیر  ممداو زمال تعملیا م نجااز ا بعدو   تاقما ستشویی د تو فتمو ر دمکر ضعو خونگی

 رو  خونه اغذ شخو بوی  پایین فتمر  وبد

 نماما  ی دکر چه به به_ دبو دهکر پر        

 دمکر ه نگا سبزی  قرمهب   قشتیا ا با

 

 ....مشبا  دشو چه_

 .....شماییاون   کنه ستدر سبزی قرمه بتونهک  باشه نیاد توادم  ی  گها

 ..... دمکر شمو افررو   وزممرا های  خستگی اخد ی وا

 

 گفت  لبخند با  نماما

 .....  خترد  نگیری تیشا ی _ا

 ....کن لبرید کم بسه

 

 ن ماما میز پشت نشستمو  مکشید  رکنارو  صندلیزدم و  پهنی لبخند

 بگو  هشد   بس_ شت دابر منو ببشقا

 باشه _

 میکشید  سموا برنج شتک دا دبو نماما ستب د  چشمم

 پنجم  کفگیر رمچها  کفگیر مسو کفگیر دومکفگیراول  کفگیر  
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 شد   خسته ستشد نماما  کنم فک

 

 ششم  کفگیر

 باداد   بهم بشقابمو تبسم   با نماما بسه_                                                         
 و   گرفتمرو ازش  ببشقا  خوشحالی

 ...  دمکر  ردنخوب   وعشر

از   رمپد.... ک   دبو نقانو ی   ین..... ا یمد نز حرفی نردخو اغذ بین                            
 نواو  منک   گیربز رپد د بو  گرفته دیا رشپد

  ینوا لی..ونمدو نمی...  میشناخت شایدهم نمیشناخت منواون  لیو  میشناختم        
 اره ند نماماو  مناز  خوشیک دل   نمدو می بخو

 ۲ رتپا#

 

 نچو...  دبو  مخالف گمربز رپد  کنهازدواج  درمما با  ستاخو میک   پیش لسا چند رمپد   
  معلم درمما رپد دن بو دهسا ادهخانو ی  درمما اده خانوو  دنبو ادهخانزو  نخا ن شودخو
از  لی....و دهبو مخالف گمر بز رپد  خاطر  همین...ب شتناند نچنانیا ل ما ضعو و دهبو
 قعاوا رمپدک   نجاییاو

  همیر  دشخوده ...و  نمی شگو  حرفشو ب  رهمیا فحر  رشپد فحررو   دبو درمما عاشق 
  همو   میکنه وممحراز ارث  هم مورپدو  میشه عصبانی  هم گم ربزرپد....تنها یرستگااخو
 قطع  شباهارو  تباطشار یگهد

 ست ب د   دشخورو  خونهرکاو   لما همه مبابا ینکها یعنی...میکنه

 ....  دهیساوا  دشخو پای و رو      آورده
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 سمتش  برگستم نماما  ی اصد  با ممممممراال_د                  

  بله_                                                                                                     
 بکشم  اتبر اغذ یرمیخو شد   متمو اتغذ میگم کجاست ستاحو_

 دبو خالی... دمکر هنگا  ببشقا ب  ها_                                                 

 نممنو  مشد سیر نع_

  ی  نماما یمدکر جمعرو  میز باهم نجا  شنو_                                                    
  دبو هرجا  سماحوو  دمکر شنرو رو  ی و تیو  کاناپهدادم ب  لم فتمر منم شتاگذدم  چایی
 ی و تی جز

 دش یازد....  غیبش یهو اچر..... کجاست  یعنی.....دبو  بابا دنبو گیردر مفکر

 .... بهش خندیدیم   چقد  بابا تولد بخیر

 

ک   نماما  نیست دشیا کس هیچ اچر... تولدمه یگهروز د سه من.... تولد  گفتم ستیرا 
  نالا دبو دشیا همیشه) ک صمیمیم ست(دو  نرگس...نیست خیالش عین صال ا

  من صال ...... امداو نشودیا  شاید...هموند یگهروز د سه....دنبو دمیا مم دخو من....نیست
 ین ا تو...مبگیر تولدک   بچم

 ... تولد لبیخیا....میگه چی تولد.....نیستش باباک  عضااو

و   نشست رمکنا سینی با ن ماما  فکری  توک  زبا_                                                
 من نع...مامانم هپیرشد  چقد...... دمکر هنگا  نشانگر هچهرب  شت اگذ عسلی  ی رو رو سینی

 ه شتبا ا

 ... نهوجو  زهنواون     میکنم

 ؟ ی دکر می فک  شتی دا چیب  خب_
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 د نبو نماما ب  سماحو صال ا

  ستاشوو د شتدابر شو چایی ها _                                                                 
 وک چر  یکم  اچر شستا... د دکر حلقهدورش 

 هشد....

 ؟؟؟ ی دمیکر  فک  چیب  شتیدا گم  می چیه ها_

 

 هحترانا خیلیدرد داره...  خیلی شچشا ؟؟؟؟؟ کی_                                      

 _ تو!!!

 ؟؟؟؟؟ من _

 ...هشد  حوصله  کم میکنم   سحساا

 ؟؟؟ ی دمیکر فک  ت باباب   شتی_اره دا

 

 زد  می فحر کی ردمو در شتدا ؟؟؟کی بابای _                   

 دکر بهم حرصی هنگا

 ... شدی   لمنگو هم تو_

 

 هیچی..بابا ی _ا  هشد   لمنگو کی_  میگفت شتدا چی
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  ستاموو د شتمدابر چاییمو انلیوو  مشد خم....شد چی منفهمید که مندادم... نتکو  سری   
 رو ب  بخشی تلذ  حس چایی گرمای  دمکر حلقهدورش 

  چقد  نیدو نمی نماما ی دادم... _وا لم به رهبا....دودکر منتقل دمجوو                     
  عمل  بعد  ینکه...و اگفتم اشبررو  سخت عمل ی اماجر.....دبو سستر و درد  سختروز   وزمرا

 یختن ر همه رچطو

 ... شچند  پسراون  بجز گفتم رو  همه    مسر

 ین دکر رچیکا وزمرا  شما خب...خیلی_اره  شتیرو دا سختیروز   پس_             

  گفتم می  من زمبا...و دمکر صحبت بابا رهبادر یکممو   دکر تعریف هاشو  مرگیروز  مامانم    
از   بعد گذشت زدن  فحر ب   12 ساعت تا خالصه...نع گفت می نماما  پلیس پیش  بریم

  عمیق ابخو  ی  مبیدا خو سریع شتماند دنکر فکر فرصت حتی شدیم  نمو  ها قتااون وارد ا
 رو  وزمر ا های  خستگیک 

 شست 

 

 ********************************************* 

 

  با دمکر زبا  نیمه چشاموب زور  ااااااااااارااااااااامال_د                                                   
  میدو ب ا ادمند بیاجو...نیست کن ول  نالا یگهد اخد ی ...وابستم رهبادو  نماما نیدد

 رهبا دو شدنش لبیخیا

......  مبیدا خو                     
 م ــــــــــــــــــــــــم رااــــــــــــــــــــــــــــــــل_د
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  حترا  تونم نمی من اچر...شد  میدا نا مید...ایدز لر خونه کنم فکداد زد   تر بلند رینباا 
 لیو پاشم   ستماخو      مبید اخو نال ا همین رنگاا که من....دمیا بما خو یااخد.... بم ابخو
 هیچ .....شتماند چشامو دنکر ز با ناییاتو

 تونم  می یگه...دشکراروخد...شد لخیا بی...کنم  فک   نمیومد یی اصد

 ....مبیداخو حترا لخیا با  بم ابخو

  دبو نماما  میدک د  چیزی لیناو  مشد بلند حشتو با....دبو چی ینا اخد یازدم..... یخ  یهو 
 منگا  شتدا شیطونی  بالبخند ستشب د  خالی رچ پا ی  باک 

 م کشید هم  تورو  مخماا    دمیکر

 قطبی  سخر  پاشو   ناـــیام_  ناـــــامــــــم _              

 ا بخد مبیداخو نالا  همین من.....پاشم  چیو چی_

 پاشو   بالواخو_  دکر ییا هخند  تک

 هست  کنول  ببین ی وا

 داــــــــــــــــــمی  بماخو_               
 و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپاش_

 

 ی راکا فتهر بابا ک   قتیاز و شرکت  مبر باید  پاشم باید ممدخو....نیست کن ول  ینکها مثل نع
 دم خو یگهدارم د باباک از   کالتیو با  منه عهدب  شرکت

  حسک   دمکر نماما ب  نگاهی.... هتر حترا رمکاو   ممید منجارو ا هارکا                     
از   شتدا حقمدادم....  نتکو  سری      هشد هبرند  جهانی مجاک  شت دا ییا  هبرندادم 
 صبر  من دنکر اربید ابخو
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 تو  ازهندا هم  سخر  گفت می همیشه بابا.....ستاخو میرو   بیقو  تحضر

 با...نماما سمتب  دمکر.....رو دفتاا دمیا نال...ابابا ی .....وابهاخو نمی

 نشد  خبری بابا از  نماما _  گفتم غمگین ییا صد   

 ک  یی اصد  با....و دهفتاا سری  با.... دنبو خبری یوزپیر حساز اون  یگهد

 ارم ندازش  خبری  هیچ نع_ گفت  دمیز  ج مو شتو حتیرانا

 گفتم   جو دنکر ضعو  ی ابر...ندزوسو قلبمو اشصد  توی  غم

ذوق   با.. دکر منگا.....دمیز ق بر ک   چشمایی  با کجاست نمدو می من لی _و                    
 گفت 

 نگ ز بهش......میگی ست_را

 

 تا  دهبو کجا.....میگفتی بهش....ی دبو کجا  گفتی بهشداد... ابجو   ی زد

 ها    نالا

دادم   تغییر هنمو.... دلیو ادند  ابجو لیزدم و نگز بهش.....سبپر  یکی یکی نماما یسا_وا
 مهو ادا گرفتم  سهازش وا حتمالیا خطر وزبر ی ابرو 

دادم                                                                                                      
 هستن  اب جذو یباز  همه خوشگل خیلی نلماا های زن  میگن مشنید_

 

 گفت   همدر  های  و برا با
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ب    ستاموو د دمکر هنگا مینب ز  خب_                                                              
 زدم مکمر

 ر بو خترد  ی  مطمئنماورده... وهو   تسر بابا..من درما  یگهد  ارهند خب_

 قطع  حرفمو مسر تو ی درد نباپیچید....... خوشگ                                          
  شو مپایی د یکیاون   مشد  وبررو نماما خیزبر  رتصو بااوردم....ک  باال نگامو..... دمکر

 ستشودراورد.....د

 دادم...  جاخالیو     مخوند

 تو  ستاز د کنم رکا چی من...میزنی منو رینقدا  اچر_

 ...مگه گفتم  چی_وا  

  ممداو زمال تعملیا منجااز ا بعد...مشد  ستشوییو وارد د ختماندا باال ییا شونه
 ی ابر  سلبا بنتخا(((ا مبد  منجارو ا اخترد رکا ترین سخت تا فتمر کمد  سمت...ونبیر
 چی  من نال...اختمدو کمدب  مو  هنگا..)))ونبیر

 بپوشم 

 

 ۳رتپا#

 

 می  بنتخاا سمیر س لبا ی  باید  سمیر سلبا  شرکت مبر  ستماخو می نچو

  مانتو ی ... شد  می دسر کم  کم  شتدا اهو..... دمکر                                              
 ه سیا  ارشلو  ی  با طوسی ضخیم

 ...مپوشیدو   شتمدابر طوسیو  هسیا  سریرو و
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 ..شد عالی... ختم اندا دمخوب  قدی  ینها توی  هنگا ی 

 

  خط ی  با...و  مکشید لبم ی رو کمرنگ  خیلیو  شتم دابررو  قرمز و رژ  لتاتو میز جلوی  فتم ر
 دادم... ب  نپایا یشموارا یملو ر  کالسیک چشم

 ...شد مشخصام   کمرنگ های  گونه چالهزدم ک  لبخندو  دمکر هنگا  مخوند

 موقع  حتیاون  نرگس  ستمدو ازهندن ب ا لیو شتمدا گونه چاله من

  دبو فتهر  رمپدب   من چشمای .... میشد مشخص  هم دنکر صحبت                            
دار)  سگ یا(  یا اقبر سبز  درمما شبیه مچشما  شتمدا ستدو  من لی..ودبو بیو ا

  موهای ....دبوداده  خاصی یبایی ز  تمرصوب  فرمم  شخو های  لبو   یکربا غما....دباشه
 لیداره و  سگ تچشما میگفتن همه....دبو باسنم باالی  تا دبو نعاشقشوک  هم طالییم

 دم خو من

 ..... نماما  منظرو ب   نیست رجو ینا  ممعتقد

زاده ام  لحال  ؟؟؟تو کجایی راماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل_د     
 شتم دابر دمخو برسیاز  ست.....دهست

 پایین   فتمو ر  شتمدابر مو طوسی  کیف ممد_او                          

 میچید رو  صبحانه  میز شتدا  منب   پشت نماما

  نگیرپر لبخند  من ن یدد با سمتم نددوگر  بر  شورو نماما_                                        
 م خترد شدی  خوشگل چه... اماشازد _

 گفتم زدم و  لبخندی 

 دس ماا صبحانه_ 
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  صبحانهو  نشستم فتمر لخوشحا بشین بیا گلم _اره                                               
 م شد بلند و  دمکر کپا هنمودور د صبحانه بعد  شد وسر   تسکو تو صبحانه....ردمخو مو

 

 م عزیز اتهمرب  اخد وبر_ یگهد  مبر من نماما_     

 منم ....فتر ل یخچا  سمت.... و ب شتدابررو  مربا فظر ....و پاشد نماما

  هم رنها فقط نماما... _مبیا تونم  نمی رنها....دفتاا  دمیا یهوک   مبر ستمامیخو
 ی اخو نمی چیزی.....منمیا

 میکنم  خرید ممیر  وزمرا دمخو م عزیز نعداد _ نتکو  سری                     

 باشه دمیا......پوشید  ش سیاهپو کفشای  فتمدر ر  سمتو ب   گفتم  ییا باشه

 رام اــــــــــــــــــــــــــــــــل.. _دبزنم نگز نرگس و   باباب   وزمرا

 .... دمکر رچیکا زبا اخد یا

 گفتگ و   رمکنا مداو کیفم با نماما  لهـــــــــــب _                      

 یک دنزاورد  گونشو فتهر دتیا وچیز  تا_دو 

 دمکر محکم  سبو   ی  گونشو سبو  یک _                

 کیف _دو 

  ممدو او دمکر فظیاخد... ازش بوسیدمش رهباو دو گرفتمازش  کیفو                       
  پیشش  شتمدا  ستدو  شمدور  رشکنااز  ستاخو نمی  لمد لیو اچر  نمدو نمی. ..ونبیر

 تنگی دل  حس ی  شاید.... باشم

 .....هبد خیلی هستمک  چی  هر لیو دبو ی دعا
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  تیمور با شد   مگرک   ماشین..... بشه مگر ماشین شتماگذزدم و   رتستاا  مشد ماشین ارسو
 مید ب ا ونبیر  خونه... و زدم از دکر زبارو  ط حیادر 

 ...ممعلو نا ییا ه یندا

 

 ۴رتپا#

 

  رسانسوک ا  نکشید  طولیدو زدم  کمهو د فتم ر رسانسو ا سمتب   مشد   دهپیا ماشین از
  تو پیچید  خانم ی  زنا با  ی اصد بعد کمیزدم  رچها کمهو رو د  مشدوارد  شد  زبادرش 

 رو در  بابا قتاراه ا مشد رج خا  شد زبا در  رسانسوا

 هستین  ب خو مانفر آر خانم مسال _  شد  بلند میدد با  منشی گرفتم پیش

 تاقم ا ینر بیا امبررو  وزمرا های داد  ارقر کنین لطف...... نممنو  مسال _

  قتاا نسیو اکر.... دشم قتاوارد ا  چشم _                                                            
  با قهویی های  مبل  یگهد  فطرو    دبو سفید رگ بز میز ی  قتا ا فطر ی .... دبو سفید و  قهویی
  شتدا قهویی  های  احطرک  دبو سفید رگبز میز ی  نها...... ک در راس اوسفید عسلی  میز
 ق تاا کف

  نالیزاز آ ست.... دشتدا قهویی های  ح طر ک  دبو سفید های  یاریود  کاغذو  دبو  قهویی  
.......  شد  ۸ ساعت کی نفهمیدک   شتمدا رکا رینقد...... ا نشستم میز پشتو  شتمدابر قتاا

  ضاییر خانم فتمر  ونبیر قتا و از ا شتمدابر کیفمودادم و بدنمب  قوسی و   کش خسته
 جمع  سایلشوو  شت) دامنشی(

 د نبو سشاحو کال و      دمیکر



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
26 

 

 اورد  باال سرشو مسال _         

 

 میرین  یندار نممنو _ نباشید  خسته مسال _

  فتیمر باهمزد و   لبخندی  نمزدم.... او لبخندی  بله_                                                  
 کیگ رپا سمت

 مایلید   رطو هر خب_  نبالمد دمیا ادرمبر  ن ممنو نع_  ن؟برسونمتو میرین جایی_  

 و ب   ونبیرزدم   کینگرپاو از  دنکر شنرو رو ماشینو   مشد ماشین ارسو

  هنگا ثانیهب   دبو سنگینی خیلی فیکاتر...... مندرو خونه سمت                                 
  نرگسمب  ی..... وادمنز نگز لمانیا شرکتب اون    ی وا پیشونیم تو مکوبید محکم..... دمکر
 ن شد  سبز با.... میزنم  نگز بهش مشبا  ارهند عیب نرگس حاال     دمنز نگز

 ........... دمکر حرکت اغچر

 

 ۵رتپا#

 

 

رو   خوبی حس قیمه بوی  خونهورود ب   با  مشد خونهو وارد  دمکر رک پا  ط حیا تورو   ماشین
 داد زدم  لخوشحا..... دکر منتقل بهم

 ن ا ــــــــــــامــــــــــــــــم_

 فتم ر  نماما  سمت به خوشحالی باام  خونه شپزا تو بیا جانم _      
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 ....... میکنهام  نهویوداره د شبو  که امبر ی دکر چه..... من عشق مسال _

 دم کر محکم سبو  ی  لپاشو

 گفت   هباخند

  چی هر شما..... به به..... _دمکر ستدر تو عالقه ردمو ی اغذ_                                
 ستپخت د که رینقد...امنه عالقه ردمو کنی ستدر

 ک......   تو ی ا نمونه شما.... رممیخو همرو  منگشتاا من خوبه  شما

 کن  ضعو  لباساتو و بردون  نمک  نریز  نمک_  دکر ییا  هخند تک                           
 بیا   ربشو ستاتم د

 شتم اگذ  چشممرو  ستامو د

 نه  یا خوبه  ببینم کنم  تست یک  نالا شه نمی لی ....وورمسر   چشم_

 پایین  ختماندا  سرمو  مشد حترانا که مثال  نمیشه نه_                           

 م.....  لی.... ونمز نمی  فحر  شما  فحررو   که من... چشم_

 بیای  بگیریدوش  ی  تونستی  می ی زد فحر  بامنک   رینقد_ا

  خانم نماما باشه..... _پایین ختم اندا سرمو....بابا ی.....امیزنه لحازد  همش  که مامانم    
اش   عقابیدراز  شت ز غمااون د با حتما ی دکرول   روما یدی رو د خانم  طوبا خترد زمبا شما

 تعریف ب  دکر وعشرو   توور دل  نشسته

دادم   نتکو خانم طوبا خترد مثل  ستامود  بعد دشخواز  دن کر                                   
 دادم تغییر   مو ا صدو 

 بگه  ممید شوـــــــــگ مامانم فحر ب  همیشه من نوـــــــــــج هـــــــــــخال_
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 حالیدر  نمامااره  یگمــــــــــــم اره  بگه عــــــــــــــــن میگم عــــــــــــن  
 گفت و  گونش زد رو   هنخند شتدا سعی

 

 ر بشورو  تت رصوو  ستزود د وبر...یرمیارو در دممر  ی ادا خترد شته_ز

  تاسف  با سری نماما ک  دمکرک  یی ا هخند بیا                                                
  ستشویید  فتم.......رخیش...... ادمکر ضعو خونه س لبا  با  لباسمو مشد  قتا.داد وارد انتکو
 ت سکورو در  مشا نماما  پیش فتم....و رممداو ونبیر  زمال تعملیا  منجااز ا بعدو 

 پر  لمد لیو دمبو   دهکر تسکو....دبو  تر بد هم گمرک از   یسکوت    یمردخو

  نماما  ل حا عایتر ی ابرو  د بو هشد برابر چند بابا نشد   غیب طرابخوک  لیاز درد د دبو
  همیشهک   دمکر هنگا نماما.....ب شه حترانا نماما قتو ی  نکنه......ک کنم دمبو رمجبو

و   تالطم  پر نیو درو لخوشحا اروم و  ظاهرب  می.....اددبو نشدنی حل  معما ی  امبر
  شواد خانو تونه نمی باباک    شتدا ینوا قصه  نماما زمبا دبو بابا گها شاید..... حترانا

 تویی  ینداره ا  دجوو حتیراناو  خوشحالی سهوا لیلی د ندگیز تو همیشه خالصه...... ببینه

 ما ک  فعال ....اننگردل  ومکدو  باشی شلخو د ومکدب   کنی بنتخاا باید ک

 جمعرو  میز  نماما با  مشا بعد.......... اننگردل  باطنو در  لخوشیمد ظاهردر                 
 شویی  فظر   ماشین  تو روظرفهاو   یمدکر

 ....... دمکر دهما ا همیو و  شتماگذدم  جای       شتیماگذ

 

 ۶رتپا#
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زد   نگز نرگس ک   دمبو ردهنخو کامل چاییمو....دمبر  همیو باو  یختمر ناالیو تورو  چای  
 ب دمکر.....رو نیست کنول   یگهزده د نگ ز نالا نستم ومید

 گفتم و   نماما

 

  شو چاییاز   یکمزد و  لبخندی  شه متموزود  کن عا_د                                         
 ق تا ا سمتو ب  شتمدابر سیبی  نوشید

 ... فتمر

  نمودر  بیدرد  لودرد ا لوا کوفت لو_ا  لو_ا                                                              
  بزنم نگز ی  نگفتی...کجاستزده  فلک برگشته  بخت نرگس ببینم  بزنم نگز ی  نمیگی
  مااز  خبری دمیز نگز ی اورده... شسر باالیی  چه) شبابا)زن  یعوض  زسانا ینا ببینم

 ا پید جدید ستدو نکنه خانم رامال....دمیگرفتی ها رهبیچا بدبخت

 نمی  نگز ی  تو  لیو رامالرام،دالد ،میگم جا هر ممیر شبا  منو          ی دکر

 خ.......  غالا رامال....دی د کر مپیر منو     نیز

  جای  من   المصب شه نمی خسته فکش  رچطو نمدو نمی...دمیزور  دافر تا  شتیامیز ینوا 
 ب  روها فحر  ینرو ا  هر زهتا......م میگیردرد  فکاون 

  ینا با کجا.......یساوا  یسا_وا خترد ینا جهانه  عجایب ءجز......میگه  زسانا               
 یدار ی داد زگا ر جو نهمو.......عجله

 نگ ز ی دبوزاده  لحال  دتخوک  بزنم نگز بهت مشبا ستم اخو می    میری

 ک   باباهم دمبرمیگر شب  ممیر صبک   غشلو  مسر رینقدا  تمد  ینا تو ی زد

 د نز نگز تبابا اتبر مبمیر_ همش منه نهدگر راکا نیست
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 ن الا کنه رهپا منو  ستاخو می پیش قیقهد ی  همیناس...... نهویود  میگم

 ارهند عقل.....زهسو می سم وا لشد

 داره؟؟  السو جای  سموا چیزی ی  لی.......ودنز نگز نع_

 شدی  احجر رچطو عقلت ینا با تو ینکه_ا  چی_                                                       

 

  بیاجو..... ادمند بیاجو شدی  احجر عقلت ینا با توک   رطو نهمو _                          
 کم نکنه فک  ینکها ی ابر.....شد بست  هنمداد ک د بمواجو یرجو ی ..... مبد شتما ند هم

 دمکر  ضعو بحثواوردم 

  هستش  تواوازه  همش_ خبر  چه نستاربیمااز  خب_                                          
  می من لیو میکنن تعریفداده و ازت  منجاا هنحو بهترین رو ب  سخت  عمل ی  میگن همه
 ن چوک دروغ   نمدو

 داره  مالقاتی همش ک   عملشک   هم محتشم نمااون راد     میشناسمت

 ن بیا  همید  زهجاا قتو  بی قتوک و ششنا ا یا  سرمدی  ستدو نمدو نمی

 ..... زهتا مالقاتش

 رتپد رپد....میدرو د گتربابابز...... _باشه دهفتاا دشیا  چیزی ی ک  رنگاا

  شرکتش جلو رو  گمربزرپد قایمکی فتیمر  نرگس با ربا ی ......کنه نمی هشتبا ا نرگس مطمئنم
  ستشدو حتما دمیکر  رچیکا نجااون او ی ...وامیشناختش کامال  نرگس......و یدیمد
  منو  هم دمبو  جااون  من شاید لبته......ادمنبو نجااو من شکراروخد......دهبو

 رگ بزر پد باید رچطو اخد هعی......نشناخت

 کجایی  هویی... _ نشناسه شو هنو
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 ده بو ستشدو حتما.....مجا ین... _اکالهت تو هوی            

 ه میرراه  هشد  عاشقت کنم فک  نمیرکیاا هپسر  ینا ل بیخیا رویناا   حتما_

 چند......میشه شیفتش کی...... دنمیا مانفرار خانم اچر میگه

 ؟؟؟؟ خوبیه خترد     سالشونه

 دمکر خمیا

 

 محتشم  نماراد پسر _  کیه هخر ن کیا میر_ا 

 لبخند اون  یاور دیا باداد....  نجاتم عجیب مای اون اد ستاز د نیکهاو هاا

  ندی  محلشچشم چرون..... _ هپسر یش....ادمکر  جمع تمو رصو چندشش               
 ختر د نع بگو خوبیه خترد گفت گه.....اشچند هپسر..... ها

ک   بگه  چیزی ستاخو می...و دکر شیطانی هخند بدی                                           
 ها  نکنی قطع....دم میگر رچاها ینا ببینم مبر من یساوا لیزد _د اشصد زسانا

 باشه _

  غیبو     زسانا ی رافتار رهبادر  یمزد  فحر باهم کلیو   برگشت بعد یکمو   فتر گس نر   
 ن ماما  باو  پایین فتمر  نرگس با زدن  فحر  بعد.....بابا  نشد

 گفت زد و  نگ ز سرمدی ک   یمدبو  نمو  عالقه ردمو ل سریا  نیدد لحا در

ک    تاقما تو  فتمو ر دمکر جمعرو  ها فظر و   ناالیواون  دبادارا رمکا پیشش مبر سر ی  دافر  
  دهکر رونبا بینی پیش رخباو ا دبو بریا  اهو صب......از تاقشا تو  فتر  هم نماما  بم ابخو
 پتو.....ممیترسید  ق بر عداز ر خیلی لیو دمنبو ترسویی ختر....دنباشه ق برو   عدر کنه اخد دبو
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  ممیر نشد اشپید بابا هفته. ینا گه.....ادمکر فک  ممعلو نا هیندب ا مکشید  دمخو ی رو رو
 قعا وا نچو  منمید گوشی هم نماما فحر ب  ربا ین.....اممید خبر پلیس ب 

 ..... طبیعیه غیر بابا دنبو

 م پرید ابخواز   ق برو   عدر ی اصد  با شب نصفک   فتمر  اببخو افکر  ینا با

  دبو ۴۲:۳ساعت .... دمکر هنگا ساعتو ب    شتماگذ  قلبمرو  ستمود دممیز  نفس تند تند   
....اروم  د بو ابخو.... دمکر زبا تاقشواروم در ا فتمر  نماما قتاا سمت زدم و ب  رکمارو  پنو

 م خزید اشیو...و شتمدابر مقداروم 

 

  نتکو نماماک   مچسبید نماماب    مداو ق بر  عدر ی ا صدک دوره   دبو نگذشته چیزی  پتو یرز
 پیچید  گوشم تو  نماما  ی اصد بعد یکم  ردخو خفیفی

 رامال_د

 گفتم  نیزولر ی اصد با

  ستاشود شد  ترسم متوجهک  نماما   بله_                                                               
 با و  دفشر دشخوو ب   دکر حلقهدورم 

 اب بخو  پیشتم  من سنتر _  گفت بخشی  مشارا ی اصد

 ش غورو ب آ دمخوو  بزنم پسرو   ستر ک  دبو کافی نماما فحر  همین

 پر  ابخو ی   مبر ابخو لستقباو ب ا رمبسپا نماما بخش  مش و ارا منا

 مش...........ارا

 

 ۷رتپا#
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  تونستم  می دبو دهنز نگز ی دسر شکا ی ....ا دنبو  نماما از  خبری مپاشد  اب خواز  صبح
  نماما بارو  وزمردادم ک ا منجا ا همهرو  شرکت ی راکا وز یر.... دباشم ن ماما پیشرو  وزمرا

  نشد  هم گه.... اخونه دمبرگر .....زود نکشه لطو دیاز  سرمدی  رکا مشاید ......ونبیر بریم
 شکا ی ا لی.... ودافر

  سلبا ی      تاقما تو فتمر زمال  ت عملیااز  بعد و  ستشویید فتم.......رونبیر بریم  بشه وزمرا
 قهویی  ح طر با  کرمی سری رو ی و   هسیا ارشلو با کرمی

... دکر تر  بلندرو  مبلند های  همژ زم ک  یملر ی  با ت ما تیرصورژ  ی  ینها  جلو فتم ر شتمدابر
 نماما..... دبو عجیب پایین فتمو ر  شتمدابر مو گوشیو شتم اندرو  کیف شتندابر حوصله

 هم  ارمبید حتی.....دنز امصد

 

 یی ا شونه.... دنبو دهماا صبحانه رم نتظاا خالفه بر شپزخونها فتمر      دنکر

 ی رو کاغذک    دارمبر لیخچا تورو از  شیر ستماخو می......و ختماندا باال

 صبحانه شدی   اربید نجا رامالد مسال _  دکر جلب موا توجه لیخچا                               
  بیارو  رنها تونستی گها شبا  دتخو ظبامو درم ما خونه ممیر سر  ی  من وبر  بعد ربخو
 دارم  ستدو خونه

                                                                                                                    
  مدتم ینا های  لحا.....گرفت  لمو د دمکر بغض نیستش ن ماما ینکها  نفهمید با  نماما
 صال ....اکنم شنگا  فقطو   باشم نماما  پیش  ستمامیخو همش دبو السو  جای  ممدخو سهوا
  میکنم سحسا ا یا  مشد رجو ین ا  نیستش بابا نچو شاید.......شم اجدازش   ارمند ستدو
 داره........اره  جحتیا ا بهم نماما

 یه ر جو ینا حتما.....همین خاطر ب
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  شسرجاو   شستمرو  انلیو کشید سر نفس ی و  یختمر ان لیو توو  شتم دا بررو  شیر  پاکت  
ام   ه سیاو   مکر های  کفش      گرفت حالمو نماما دنبو شتماندرو  صبحانه حوصله شتماگذ
 م شد ماشین ارسو  فتمو ر  مپوشیدرو 

 ***************** 

 

 م بر مستقیم ستماخو می مشد  دهپیاو  دمکر رک پا یی ا گوشهرو   ماشین

 ن ا ـــــــــــــــــج راماـــــــــــــلک...... _د  سرمدی   پیش       

 تعجب  بازدم....  هم  تو یا میزنه اصد  رجو ینا منوک   نرگس ینا  اخد یا

 ....... سمتم مد او مهربونی لبخند باک   نرگس سمت برگشتم

 خوبی  عشقم مسال _

 

 تبدیل   یقینب   شکم نال ا هشد  چیزیش ی  ینکه ب ا  شتمدا شک نالا تا گها

 شد 

 ؟؟؟؟؟ بامنی_

 

  مودخو فاتحه منه عشقه کی تو  بجز یگه_اره د                                       
و  لید بجز   نرگس گرنهو  دبو هشد   نمهربوک  ستا خو می چیزیازم  مطمئنم......مخوند

 نمیگفت   چیزی منب  رامالد

 داره رمکا سرمدی  پیش_ عشقم میری کجا حاال_  



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
35 

 

 تاقش ا تو فتر  شچند پسراون  مید د دمخو نچو  بپیچونش من عشق_

 چشه   ببینم ممیر نع_ منتظرتن   النما     

 ارزو دارم اتبر روها بهترین گلی باشه_

 م بد منجا ا اتبر ی اخو میازم   چیزی_ دمکر ییا هخند                

 میمونی  مبجارو  مشب_ا

 کنع   نمی ا صد  عشقم کسیو مجانی  ینا گفتم 

 مشب _دوازده ا چند  ساعت_  

 شد  یرد مبر من     کی_او

 عشقم  وبر باشه_

 ......... گرفتم پیشرو در  سرمدی  قتا زدم و راه ا لبخندی 

 

 ره بادو مشد  رمجبوو   شد کپا  لیو دمبو دهکر دهما رو زود ا رتپا ینا

 بنویسم 

 ۸رتپا#

 

 ب در زدم  تقه چند

  بلنددو  هر....مشدو وارد  دمکر  زبادرو  بفرمایید_                                                     
 دبوداد داده   بهم درمما..... نشد

 کنم  مسال اول  همیشه
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 ره میباازش  خوشحالی دبو ممعلوک  ییا  هچهر  بازد و  لبخندی  نمیرکیاا مسال _

 مدین او شخو مسال _ گفت              

 نشه  میاحترا بیزد......ک  کیزور لبخند

 بفرمایین ...مسال _ گفت سرمدی  نممنو _          

 د بو نکیا میرا ی .....ک روب رودکر رهشاا  بمبل و

  می باشه  یناب ا  یمزد نمی فحر و  یم دبو دهکر تسکو  نتامو  سه هر.... نشستم مبل ی رو
 گفتم و  سرمدی   سمت دمکررو  نزنن فحر  دافر  تا انخو

 مد او فحر ب   هباالخر  مبیا گفتین  شتیندا رمکا_

 شت دا رکا شما  با محتشم قای ا قع_در وا

 

 شو دخو یکم...... ختمدو محتشمب  نگاهمو... دکر  ره شاا محتشم ب  و

 ....هبد نس اکنفر ادخو می رنگا ...... ادکر فصا  نشو اسرو   دکر جابجا

  نجااو همه ماو   ستاسترو ی  نخا  من رپد خب..... _شچند                                  
 میکنیم  ندگیز

  متمو یز با ادهخانزو  نخادوره  کنین نمی قک_ گفتم  مبگیر حالشو ینکها  سهوا              
 ه شد

 و  ادند بمواجو....دمیکر خیس نودخو شتمدا شد کترسنا ک  دکر خمیا

                                                                                                                                
  رمپد قلبک   گفتو   خبررو  کترد ما گرفتدرد  رمپد قلبروز ک   ی  گفتم  می شتم_دا گفتم 
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 انتهرب   رمپد نمادر ی ابرو  شدیم حترانا خیلی ما... همیمیر  گرنه و  بشه عمل باید 
 نمی یا... نمیشه میگفتن همه لیو  باشیم دهبو شتها گذ جارو  کترید نکنم فک...... مدیماو

 مانیدر یا ..... کنن عمل تونن

 شما  رمپد ستای از دو یکیک   یمدبو داده  سترو از د ن میدمو ا کال     ارهند

 ...... دکر معرفی رو

 

ب   ینا بخو  ستشو... _رامطلب صلا سر  وبر... بابا ی .... ایگهد  بگو خب میزنهزر  رچقد    
 شما  یورنابادر اوج  لیو شتیم ا ند میدی ا هم شما

 ین د کر لقبو

 

و   ینداد منجارو ا عمل قتی.... _و پشیمونم سگ  مثل  نمدکر لقبو طرا بخو النمو ا            
 خیلی  ما ینداد  تنجارو  رمپد نجو

  فکر   ینب ا  بابا  منو....ک کنیم تشکر شما ک از  یمد بو هیرا لنباو ب د  شدیم  لخوشحا
 و   رمپد لحا  نشد ب خو  مناسبتب  جشنی دافرک    یمدفتاا

 

 بیاین  نتواد خانو با دافر  میشم لخوشحا...... و کنیم اربرگذ شمااز   تشکر

 گفتم و  دمکر تشکری..... وگرفتمرو   تکرداد  بهمرو  تیرکا                

 کتری د هر ک  دمکر یرکا من نیست منتیدادم و  منجا ا مو  ظیفهو  من_

  ممدو او  گفتیم  تپرو  تچر و  موندیم یکم همید  منجاا                                      
 خفه  نستاربیمااز اون  ونبیر
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 ....... مندرو خونه سمت ب   هکنند

 

 ۹رتپا#

 

... داد زدم  باشه برگشته نماما  وارممید.... امشد خونه وارد
 یی ا خونه     ناــــــــــــــــــامــــــــــــــــــم_

 تاقم ا بیاتو    ــــــــــــــــــــــــــــــــه_ار

  نشستم    دمیکر مرتب روها  سلبا  شت دا فتمر ق تاا سمتاس...ب  خونه شکر اروخد  
 هر از  بیشتر وز مر ا بغلش تو ختما ندا مودخو.... رشکنا

  ستاشود   دمبو نشانگردل  خیلی لی...واچر نمدو  نمی ممدخو......شتمدا زنیا بهش چیزی
 دو  بستگیو وا نیانگر ینا ینکها مثل دکر حلقهدورم 

 نید د  دبو حترانااش  هچهر.....مبوسید گونشوو   ونبیر ممداو  بغلش...از دبو طرفه
 چه....هشد  حترانا رینقدا کیزد..... تشا قلبمو حتیشرانا

 از  غمش  نموندک  شدیم   قریبه رینقدا کی صال ......ادهکر حتشرانا چیزی

 خوبی.... _چیه

 زدم لبخند......شد رهپا رمفکاا شته ر  نماما ی اباصد

 

 .... خونه  ین ا تو پوسید ن لمو....دونبیر بریم شو دماا نماما_اره    

 میشم  دهما ا نال.... اگفتی ی _ا
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 ....... 

 حرکت و   نشسترول  پشت ن ماما فتیمر  ماشین سمت   دهماا ن ماما با

  دهپیا شتانگهد شیک رانستور ی  جلوی ......... یم د کر                                           
  گفت مدا ش خو نبهمو  دبودر   جلو صمخصو سلبا با نفر ی  ران ستور خل دا فتیمو ر شدیم
 فتیم ر یم دکر اپید خالی میز ی ...... دبو تمیزیو  شیک جای  شدیمو وارد 

 رش سفا بکبا جوجه منرو اورد....  منو نسو ر گا بعد یکم        نشستیم

و   خرید مرکز فتیماون ر بعد.... و سینما فتیمر اغذ ردنخو بعد......هکوبید .... هم نماما دادم
  شخو خیلی..گفتم نماما رو ب  دافر  سمامر ی اماجر بین  ینا تو  منم...... یمدکر خرید کلی
  بخو  من لی و خوشحالیهاز  گفت کنی می گریه اچر  گفتم قتی....ودکر گریه  کلیو   شد لحا
  نیست بابا  اچر دبو ینازا ن ماما حتیرا نا....خوشحالی نع حتیرانااز   گریه ین ا نستم ومید
  فتنب ر ییا  عالقه اچر نمدو نمی من لی... وخالیه  شجا دبو بابا شکا ی رو ا موفقیتم  ببینه
 ن نرفتنمو  میگفت نماما.....شتماند سما مر ین ب ا

 و  خسته خرید  کلی بعد......میگفت ستم.....رانریم میشه  شتو ز محاله

رو   ماشین اغذ بعد.......دمبو  همد او  رامکا هم با ربا چندک   سنتی  رانستور ی  فتیمر  گرسنه
 چرخی  ی ک  فتیمر دهپیاو  یم دکر رک پا ییا  کوچه ی  تو

 .......... یمربخو

 

  ن الا نشستیم ها صندلیاز   یکی ی و رو رک پا توی  فتیم ر نماما باو   گرفتم  بستی تادو  
 ی رو ستمود کنم زبا ش باهارو  صحبت سر...... ک دبو قتش و

 دادم بهش خفیفی رفشاو   شتما گذ ستشد

 ............ 
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 جانم _  نماما_

  نگاهشک    رطو نهمو........ بگن بهم هاشونو راز   باید خترو د درما گی نمی تو  مگه_       
 گفت  د بو  ماو اد حرکت لحادر  های  ماشینب 

                                                                                                                   
 ین ا هشد   باعث چی  دهکر حتترانا چیک   گی نمی بهم اچر  دتخو پس_اره _

 ......باشی حوصله بیو   غمگین رقد

 نمی شوخی  مباها قبل مثل  ا چر نماما _ دمکر ش نگا                                        
 حوصله  بی ر قد ینا اچر...... کنی

 ییا

 خت اندا پایین سرشو و   گرفت  ها ماشین از   نگاشو

                                                                                                                      
 لمو د دبو تو چشمای  مثلک   ن خا پسر بیا چشمای ک  دبو  سالم۹۱_ ۰۱رتپا#

 روز ک  ی ........ دبو معلمش رمپد.....مشد عاشقشدل   صد نعدل  ی     دبر

  ارپولدو  د بو  ادهخانزاون  لی...... ومشد  عاشقشو   دمبر  اشبر دبو شتهاگذ  جا کتابشو رپد 
 حد در  شمد ک درآ دبو دهسا معلم  ی  من  رپد لیو

 

ب    ابعد تا  شتمدا  می بر  مورپد  ب کتا کیک دزد  دبو  هشد تم دعا تمد ی ...... دبو نمیرو  ربخو
  یدنشک ب د  قتمو هر.... ببینمرو   نخا پسر بتونم  تا مببر اشبر......فتهر  دشیا ینکها بهانه

  دهکر شک بهم  کم کم درمما گفت  نمی هیچی........و دمیکر منگا مسخ نماو میرفتم
 جا رمپدب کتا گه......ادبو
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 گرفت  شکل لبم ی رو لبخندی  ن ماما های  شیطنتاز   دمیبر دشخو میموند                   

  پی سشاحو نخا پسر گفت درمماب  رمپدک  م شنید دمبو هبید اخو  منک  صبحروز  ی 
 عاشق  گه نمی لیو ه شد عاشق میگه نماو چشه  میپرسهازش  رمپد قتی و و  نیستدرس 
  یکی عاشقشمک   نیاو سموا  دبو سخت      ندید کسی لیو دممر پتو یر.... اون روز زکی
 شتهدا سترو دو یگهد

 کشی دخو  فکر شبعد.......روز دمکر گریه شب دخو  تااون روز       باشه

اش   نتیجه لیو ردمخورو  کبریت سر قرمز های  روت با فتمر کشی دخو سهزد و وا مسر ب
  گریهو  کشی دخو با مفهمید......اون روز شد  بخو کوهی شمنود ی   باک   ردلدد ی  شد

.... هبد ترجیح منرو ب  ارپولد های زاده  ببا ار شتدا  حق رتپد.......شه  نمی ست در چیزی
  ی  نمیشد لیو دمکر نشدکر شمو افر بر  سعید از اون روز بو هشتبا ا هم از اول  عشق ینا

 روز ک 

  ن خا پسر     دمکر زبادر  فتمر  سریع..... کوبیددرو  تند تند یکی...... دنبو  خونه هیچکی    
 رو  مخماا شبعد لیو یدنشاز د مشد  لخوشحااول  دبو

 گفتم و   جلو مکشید مودرچاو   هم تو مکشید

 دارم رکا دتخو با.....  ارمند یرکا رتپد با_  نیست خونه رمپد _                     

 سرمو زده  لهو میکنه منگاداره  نم او میدک د دمکر شنگا تعجب با

 گفتم و   پایین ختماندا

 

 گفت  مهابا بی نمرتو _ا     

  ستماخو میو  ردمخو جا میشی نم دارم ز ستدو من _                                              
 یکی  ینکها  یاور دیا  باک  ارمستددو منم اره  بگم
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 گفتم  تند ارهستدرو دو یگهد

 شم  نمی نع_

 ........ شد ط حیا و وارد  شت اگذدر  الیه  پاشوک  مببنددرو  ستم اخو می و

 ...... مبد ستتاز د امخو نمی  هم رهجو هیچ نهویو د عاشقتم  من_

 ین دار  سترو دو  یگهد یکی  شما لی_و پایین ختماندا سرموو   مکشید خجالت

 تویی _اون 

 ر گوب   هند ز منو میومد رمپد  گه....... ادممیمر خجالتاز  شتمدا یگهد

 د میکر

 

                                                                                                           
 نیست  بخو نحالتو  ینکها  مثل ونبیر بفرمایید_  ۱۱رتپا#

 گفت  عصبانیت و  باتعجب

از  نه رینباا  دمبو  هترسید خیلی......  میکنی ونبیر  منو ی_دار                                       
  شما ابر  میکشه منو دبیا رمپد نال ا میگم نع_ گفتم پته تته با......نخا  پسراز  بلکه رمپد
 برین  لطفا میشه میدی ا

  ضحو رکنا لج  سر  دبو ده فتاا یگه...... دارهند خوبی همسایهو  درجلو                         
 با زد و   هگر  بهم  ستاشوو د  نشست

 گفت   ییوپر
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از   ممیشداب  شتمدا سمارم ر  نمی یدار سمدو نگی  تا_                                      
  فتهر مفهمید مد در او ی اصد بعد  یکم دمکر قفلو درو  خونه خلدا فتم وربد وبد.......خجالت

 سر ......از دمبو من شتهدا ست ک دو نیاو مفهمیدک  دبو نگذشته فتنش از ر  لحظه چند

 ه مز  شخو ی اغذو  دمکر تمیزرو  خونه......و دمکر  گریه کلی خوشحالی

  نخا پسر نمد از او لی......وشد ل خوشحا خوبه حالم  یدد  مداو درمما قتی.......ودمکر ستدر
 جشن  لمد تو من  یرستگاا خو دبیا ارهقر نخا پسر ک  مد او خبر بعددو روز  شتاند خبر
 ن خا مفهمیدک  مانیز تا.....دبو

 نمی  ربارو دو حرفی ی  ن خا شد تبدیل  اعزب  جشنم موقع اون      مخالفه

 حرفا  یناز ا تر سخت سر ) رمپدو  ن خا پسر( محمد لیو     زد

 و بر  ستارو ین و از ا  بگیر   خترتوزن و د ستد گفت رمپدب  رشپد    دبو

 جمعرو   نمو بندیلو  رباک   شد  ینا  شتاندرو   نخا  فحررو  گفتن نه اتجر منم رپد
و     رپد دبو گریه شبم هر رکا میگذشت  شهرب   نفتنمواز ر هفته ی  شدیم  شهر هیو را  یمدکر
  دبو صبح  های  نزیکروز  ی ........شتناند یرکا مباها     مشد عاشق دنبو هفهمید  ممدرما

 ک در

 دمیز ونبیر  سینماز   شتدا قلبم دبو  محمد دمکر زبادرو  شدزده   نخونمو

ک   مفهمید ممداو شبهو  قتی......وشم  شبیهو اشبر تا دبو کافی جمله  ی  همین مسال _   
  ارهند حق  گفتهو  ده کر مشومحر از ارث  شمرپدو   هشد  اش عود رشپد من ی ابر با محمد
 ینکه ا من ی ابر......دهبرگر ستاب رو

 و   گرفتیم دهسا  عقد ی  دبو محمد  دخو مهم دنبو مهم  شتاند پولی محمد

  نضعمو و و دبو  دهکر اپید رکا دبو هخرید  خنه محمد بعد لسا  ۲ ن ندگیموز خونه سر فتیمر 
زا   خترد درمما نچو دبو شبابا کپی ک  خترد ی  شد  ش ثمرو   مشد حامله منم......دبو بخو
 م شد  حترانااول  دبو خترد بچم   منم دبو
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  قتیو  لیو   کنه شنیا شباها  بچه  خاطرب  محمد  رپد شاید باشه پسر  شتمدا ستدو
 محمد  خوشحالی مفهمید  میدرو د محمد خوشحالی

 ی  گیزمحمدتاو   یمد میکر رگبز  عشق بارو  نخترمود  خالصه     همهمتر 

داد و  ر کنکوو  شد رگبز مخترد ینکها  تا دبو بخو نضعموو  دوبو هخرید کوچیک شرکت
زده و    غیبش محمد ک  وزمرا تا......یمدبو لخوشحا خیلی محمد منو  شد  لقبو پزشکی

  ما کنول  هم قبال  نخا.....میکنه خیانت بهمداره  میکنم حسده  نمی  هم تلفن ابجو
  محمد لی ......وکنهازدواج  یگهزن د ی  باک  میبخشهرو  محمد شرطیب   میگفت دنبو
  خاطر  ی  من باازدواج   قبل محمد......تشدبرزده و   گولش ن خا میترسم  النما دکر نمی لقبو
 رام ال.....دباشهزده. گولشاون  میترسم .....دبو نشو یوک د  شتدا اهخو

 کنه   نمی لم و لخیا و  فکر میشم نهویود دارم

  کمی ستد هم  نماما... دمکر گریه کی من.....دبو شکاز ا  خیس مکشید تمرصوب   ستید
 گفتم .....و دمکر کپا شکامو......اشتاند مناز 

 نالا نع.....دمیکر  موقع نهمو  کنه خیانت بهت  ستاخو  می بابا گها نماما_

 چیه  دشنبو ینا لیلد پسداره.... _ رگبز خترد ی ک   

 ب  حبرینشد گها میکنیم صبررو  هفته ین......اخیانت جزب  چیزی هر_

  بگو بهش بخو_ میزنه رشو لمد زمبا من لی_و  میکنن اشپید نا.....اومیدیم  خبر پلیس
 بزنه   شکر

 میکنی  شوخی  هم عضااو  ینا  تو_ گفت   خندیدزد و  زومباب   شیایو  مشت

 

 ن ستمو د همش....دمکر هنگا  دبو هشدک اب  ها  بستنیو ب  دمکر ییا هخند
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  بریم نشداب  هم ها بستنی ببین  بیا_ دبو دهکر کثیفرو                                      
 ده پیا یکم یمربشورو  نهامو ستد

 خونه بریم کنیم ی رو

 فتیم دادو ر ن تکو سری

 *********************** 

 

  جلو ماشین ۲۱رتپا                                                                                        
 با نماما......شه ده پیا نماما ممنتظرشد.....و دمیسادر وا

 گفت  تعجب

  نرگس بجای  باید مشب.......امبر باید نه_  تو نمیای  ی دیساوا جا ین ا اچر_                      
 صبح  سمامر.....میکنی رچیکارو  دافر لیو     باشه _  یسموا  شیفت

 ...... میریم هم با میشم دهماا  خونه ممیا صبح دافر ....مشبا فقط نع_

  با لباساتو........ی دبرگر  اچر یگهد  نه_  گفت  باشه ه شد  ستپاچهد رنگاا نماما                      
 جا  ن همواز  صبح..... ببر دتخو

 ...... یگهد ممیا ینجا از ا منم     بیا

  حرفیدادم و   نتکو سری....شد  ستپاچهد رینقدا  یهو اچر....دبو عجیب امبر حالتش ینا
...... ب مشد  ارسواوردم و   هامو سلبا  فتمر  سریعو   شتم اگذ رجو نهمورو  ماشین.....دمنز

 فتم ر  نستاربیما  سمت

ک   دمبو  نشسته میز  پشت  زهنو........ پوشیمرو  صمخصو  م فر یونیو   مشد قتاوارد ا   
  عمو  ختم اندا گوشیم صفحهب  نگاهی...لعنت مرکعه مگس خر بر..مداو گوشیم  نگز ی اصد
 دادم ابجو گوشیو سریع  دبو نماار
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 ورد میا لحا سر منو نماار دشا  ی اصد من عشق مسال _                    

  خوبه نماو  نممنو _  خوبه مامانت خوبی تو  عشقم  مرسی_  خوبی ندگیز مسال _                 
 خوبی  دتخو

 عشقم  ببینمت ینجاا بیا کن رجو....هشد تنگ اتبر لمد  شما  خوشیب  ی _ا

  حتما هشد  تنگ ات بر لمد خیلی منم... _دمکر  ییا  هخند                                    
 نظر  یرز  کسیو نماار ستی...راممیا

 بال   همیرداره  سنت رهبیجا     یارند

 دشیا   چیزی رنگاا بعد..... بزنه باال ستینا سمداداش وا  ممنتظر_                           
 نگ ز محمدب    هرچی اچر ستیرا  گفت  باشه همد او

  بگم قتشهبهشو کنم فک.....شد بلند دمنهاده اه از   نمی ابجو میزنم                           
 میشد  جدی  شتدا  کم کم رمپد دنبو     نهوبدداره  حق ینما

 بدی  بهش گوشیو   پیشته_اره      مبابا_                       

 ییاصد  با.....ممیشنید شو ا صد  حدعقل یا.....و دبو رمکنا شکا ی ا

 گفتم  دموجمیز  شتو حتیراناو

 گفت   متما جدیت باو  شد جدی  اشصد....... ستانمربیما  من نع_              

 بگو  بهم... هشد  چیزی_

 .... بگم بهش رچطو  بگم بهش چی

 گفت  یدک د  سکوتم
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 بگم  بهش باید...ارهند ییا  هفاید  یرکا نپنهو ه شد  چی بگو بهم میکنم هش اخوازت  رامال_د

و   دکر نصیحتم و  شد حترانا  کلی نماو گفتمرو  ا ماجر همهو  دمکر وعشر نیزولر ی اباصد
 شکا ی ....ادممیکر  سبکی حس نما ار با س تما بعد   مشداروم  خیلیداد ک   یارلدد بهم
  بعد چای ک  لحقا یختمر دمخو  ابر چایی ی و  دمکر  کپا شکاموا بهش دم بوزده  نگز ترزود
 گریه  کلی

  مسرو   شتیما ند ربیما  شکر اروخد مشب...... امیچسبید                                       
 لیزدم و نگ ز باباب   کلیو  شتمدابر  گوشیمو بعد  مکشیددراز  یکم چای  بعد......دبو تخلو

 گوشیش 

 شدیم  رگرفتاک   مصیبتی چه یگهد ین ا یاا خد دبو شخامو                     

 ۳۱رتپا#

 

 

 

  نماو ار        نم دو می منک   نجااو تا........دمکر فک  نماو ب ار مکشیددراز  تخت ی رو 
 ستش دو خترد با  بایدک  میگه بهش  گم ربز  رپد گفته

 کنهک ازدواج  میکنه رشمجبو  نجو قاا لی...وکنه نمی لقبو نماار عمو  لیو کنهازدواج  
  منارو ب  گمربز رپد الموو ا لمااز   یکمداره  گم ربزرپدک از  کالتیو با  سما مر قبلروز  ی  نماو
رو  اماجر رمپد.......ب د بو ما خونه دمیاک   جایی لین...اوانتهر دمیاو  میزنه دشخو

 ه بر  ادخو میک   گفت ...و گفت
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 ساله  چند نالو ا نگفتیم هم ما  نگیم چیزی کسیب  گفت  نبهمو      داکانا

 ر با ینا بابازدم ب   نگز رهبا......و دوممداو ونبیر نما ار فکراز    داسکانا

 بدی درد  پایین  دمفتاا تختو از  مشد لهو.... هبد  ابجو ادمیخو حتما.....  ردخو قبو فقط
  ارشقر گوشمو  شونه بین شتمدابر  گوشیوک   رطو  نهموو   گفتم بلندی اخ  پیچی  ستمد تو

 بابا.... ادممید ژ ماسا ستمو دادم و د

 ..شد قطع لی..... ولوا بگه که دمبو  منتظر.... هبد ابجو  اخد وتر هبد ابجو

  مسر تو ستد با دبو شخامو گوشیش لی...ودمبو ق بو  ی اصد  منتظر.... گرفتمش رهبادو
 ی  لهیا  ابعذ گها       شتو  کن نمو سربلند دتخو لهیا نمتحا ا ینا  گها یاا خد مکوبید
 یم دار هگنا  ومکد ابعذ بگو نبهمو  یرجو

  نماماب  عقل حد کنی نمی حم ر من به گها رهبیچا  نماما  هم  من هم....میشیم نهویود
  دبو تو نظر فخال  رشکا کجای      بکشه ابعذ بایدک   دهکر گناهی چیهاون  ه گنا کن حمر

 بکشه  اب عذ رینقدا  بایدک 

 ی دکر ثابت  نبهمو تو گیربزو  گیربز  همیشه تو کن کمک منمب   کن کمکش

  نگز گوشیم لحظه همین تو....... ـم یااخد.......کن  ثابت نبهمو رمکا ی   ینا  توی              
 گفتم و   باال دمبر  سرمو..دبو نرگس...ردخو

 از نم وبدک  میفرستی هاتو تعبر ینها  تو میزنم فحر تباها دارم  من یااخد

 شتم اگذ  گوشم رکنا گوشیو..... هست تر بد منم

 

 ۳۱رتپا#
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 خوبی  عشقم مسال _ لو_ا               

 

 هخند........هشد نمهربو  رینقدا مبد منجاا یرکا اشبر...ستاخو می  زبا ینا

 ی امیخو چی یگه_د دمکر ییا       

 گفت و  دکر  ییا هخند  هشد رو  امبر  ستشد فهمید

ب اون   م شد تعود دافر منم ستی...رایسیوا کاملو   سترو در مشبا اممیخو فقط نع_
 رو  موفقیتتدارم  ستدو خیلی.....سمامر

 میکنم  رفتخاا  بهت  قعاوا      ببینم

 ابر  انشا......امعزیز نممنو _ گفتمزدم و  لبخندی                                     
  بمونم مشب ا منیا گفتم  همداو زسانا  نماما_ نیومدی  دتخو اچر مشبا ستی......راتوهم
 ن نمشوزوبچسو

 ....... روکا ینا نکن_

 یگه زن د ی   درمما گمر  بعد نباید بابا دکر می من با  روکا ینا  نباید_اون 

  هشد   مگر فکش زهتا نرگس ینکها مثل..... ونجوزن   ی  نماو وردمیا                               
 زدن و درد فحرب    دکر وعشر  باشع

 خالی کنهدرد دل  حترا شتماگذ منم دبو  نخو لشد قعاوا دنکردل                             
 د بو گرفتهاش  گریه رهبیچا.......شه

 می  همیرو  ارهند یرکا نباهاشو گفت و   گرفتدرد و دل......اروم  کلی بعد

 شیفت   شبجا مشبا کنه یسگاا  منو ستاخو می  فقط      بهاخو

 ی زبا زامیردراوردم و ا گوشیموو   کشیدیمدراز  تخت ی رو رهبادو    یسموا
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 دم بو ی زبا ینا عاشق دمکر

 

 *********************** 

 

و   شتم دا  سستر ا لیلد بی  دبو دهفتاا جونمب  ره خو مثل س سترو ا  رهشودل  صبحاز    
  اربید همش  من لیو     شکر اروخد  شتیم اند ربیما صبح تا یشب...... دردممیخو هامو ناخن

 شت انذ سستر و ا فکر دمبو

 ار شلوو   کت شجارو دراوردم و ب  پزشکی مفر  یونی         بم ابخو

  یشارا حوصله میومد بهم خیلی ...... مپوشیدرو  دمبواورده  دمباخو  یشبک د  طوسی  
  هم ماتیک ن همو با لیو بزنم ماتیک  ی از  بیشترداد  نمی زهجاا سسترا یعنی.... شتماند

 مبیا امنخو من بابا مزخرفت سمهامر ینا  با محتشم حترو تو ی ...... ادمبو هشد   خوشگل
 باید  کیو سما مر ین ب ا

 ستی در کیف..... و شتماگذ شجا سر  دمکر سترو در مفر  یونی      ببینم

در اوج   دمکر  مسر هم مو طوسیو  سفید سریو رو  دمبررو  دبو مها کتونی ستک    وسفید 
دادم و  تحویل شیفتمو  فتمر       دنبو هم سستر ا ینا شکا ی ..... ادمبو هشد   یباز گیدسا
 دم کر حرکت سمامر  محل سمتب 

 ************ 

 

 ۴۱رتپا#
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و   دمکر رک پا کینگرپا تو رو  ماشین سیدنماز ر بعد..مسید....و زود ردنبو  فیکاتر شکر اروخد 
  مشد رتاال ط حیا......وارد میشد اربرگز  مجللو   رگبز رتاال ی  ط حیا توی  سم امر.....مشد دهپیا
 می ستمود ناخن شتم ک دا  رطو نهموزدم و  نگز بهش    دبو  هنیومد زهنو نماما

 م جویید

 داره بر گوشیو  دمبو منتظر

 

 اد ند ابجو  ردخو قبو دو  ادند اب جو ردخو قبو ی  

 ..... هشد   مرگم چه  من یااخد.....شد  دیاز دبیخو  سترسما

 ..... ادند ابجوردخو قبو رچها

 جانم _ ق بو پنج

 د بو ه مداو پیش معمر قتفا ا بهترینک  رنگاا

  همرا تو....سبپر  یکی  یکی ختر د یسا_وا نمیای  اچر...خوبی....کجایی ن ماما  مسال _           
 میرسم  نالا

 فظ اخد باشه_  بیازود  باشه_ دمکر ت فو  نفسمو

 فظ اخد_

  لمد اچر یا اخد      دبو ق غر دمخو رفکاا تو ختمدو  ونبیرب   نگاهموو  دمکر قطع  گوشیو   
 یعنیدارم..... سستر ا رینقدا اچر....میزنه رشو

 همیشه ک  رممیسپا تو  ستب د  مودخو یااخد...... بیوفته تفاقیا  چه ارهقر

 میکنی   کمکم دتخو
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  صال ا دمیا  مبد  بشر ین از ا رینقدا من اچر......دبو نکیا  میرا دمکر هنگا  اصد صاحبب  مسال _

 ش چند یکم گها میشد چی.....چندشه  بشر ین ا رینقدا اچر

 ...ارمند بهش خوبی حس ا چر    دنبو

 

 خوبین _

 

 گرفتم ازش  نگاهمو  میکنم  شنگا  برو   برک دارم   مشد متوجه

 مم درما  منتظر نممنو_ شینی  نمی اچر_  نممنو بله_           

  با شمدور  هکنند خفه فضای از اون   ینکها ی ابرادب... بی.......میشه خاله پسرزود  چه
 یااخد.......مشد نماما  منتظرو   ختمدو چشم نخیابوو ب  ط حیااز  ونبیر  فتمر ببخشیدی 

 صال ا دمیا یرد رینقدا خها اچر....دنمیا اچر

 دارم........  سستر ا رینقدا اچر  من لبیخیا رویناا

 ..... ممیشد اروم  ممیشنید  شواصد بایدزدم  نگز ن ماماب  رهبادو

 ...... قبو ی 

 ....قبودو

 کجایی   نماما_ جانم_       

 قیقد دمکر هنگا  بهش دمکر رک پا ماشینو شا ــــــــــــــــیناها یدار عجله  رینقدا  اچر_
 د بو ده کر رک پا من وبررو
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  دبو هپوشید سفید  مانتو ی  شد  دهپیا ماشین... از دمکر هنگا  نماماو ب  دمکر قطع  گوشیو  
و   دمیکر م نگا لبخند با نم او فتماش ر  صدقه نقربو  کلی لمد تو دبو هشد  ها فرشته  مثلک 
 ی  دکر ب جذ  شخوب   نگاهمو ماشینیزدن  زگا  بلند ی اصد دنبو جاییب  صال ا  سشاحو

  نماما سمتب   شتدا سرعت ب  نماما از  باالتر یکم ییا  هنقر سمند ماشین
  با همهزدم  بلندی  جیغ بیوفته دبو ارقرک   تفاقیا  فکراز   ماسید لبم ی رو لبخند......میومد
 نماما...دبو  هشد   یرد خیلی لیزدم و جیغو   میددو  نماما سمت......ب دن میکر منگا تعجب

 ردبرخو   شباها سرعت ب   ماشین دبیا دشخوب  ستاخو تا

 

 ی  رنگاا ردخو رو  دهپیا رهکناب   نماما سرک   ییا لحظهرو  دهپیا رکنا شد  تپر ن ماماو  دکر
  ارفر هم سمندی اون  میددو نماما سمتب  گریهداد و   با شد  اجد  بدنم گوشتاز  تکه
 قغر بدنشزدم.. نوزا نماما  رکنا فتم.....ردکر

 و زار زدم گرفتم  بغلم تو سرشو........دبو نخودر

 خبر  مبوالنسا یکی اخد روتو       ا ـــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــم_

 ه میمیر داره   درمما.....کنه کمک یکی  اخد وتر      کنه

 هنش ب د سرمو .......میگفت نامفهومی تکلماو  دکر  زبا هنشو د نماما

 .....ر.....ا اـــــــــل..... _دل     ا......دمیگه چی بفهممک   دمکر یکدنز

 بزنه  امصد ادخو می مفهمید

     ـــــــــــــــــــــم........ _نماما  جانم جانم_             
 ا وـــــــــــــــــــــــــ

دور  نیازدم....د بلندی  جیغ دبو  بسته  چشاشو....... و دمکر هنگا بهش.......دنز حرفی یگهد و
 ه شد جمع نموادم دور کلی میچرخید مسر



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
54 

 

   دبو هشد  حالم متوجهک  خانمی ی .....نمیچرخید  نهمشو      دبو

ک    چیزی خرین...... و امنشد چیزی متوجه.....و فتر سیاهی مچشا....کشید شغوب ا منو
 بعد......و نکیا میرا ان نگر هچهرو   دبو  مبوالنسا میدد

 مطلق  سیاهی

 ************************************* 

 

 ۵۱رتپا#

 

 رنگاا دمکر هنگا افطرا به....دنبو  هشد سنگین مها پلک  دمکر زبا چشامو  سختی به  
  بعد رتاالاون  تو  فتمر صبح من......نستاربیما ممداو اچر من.....دمبو نستا ربیما

ک از   تصویری  تنها...هشد  چی  نماما  یااخد...نماما  ی ....وابی نماما  مموند ممنتظرموند
  کوا گوشم تو  اشصد....دبو نماما  نخو در ق غر  رتصو  دبو هنمذ  تو نماما

  هنگا  افطر.....ب اپیشش مبر   باید من...کجاست  نماما شد یرجا مشکا....»ارامال«د میشد
  ستم رو از د  مسر دمیا نخو  ستماز د  ینکهب ا توجه بی دبو صلو  مسر ستمب د دمکر

 رج خا و  فتمدر ر سمت ...ب ادمند بها لیو دمکر حس تورو  بدی  زشسودراوردم ک 
 رنگا....ادبو شناا  امبر ستانش ربیما...میرفتمراه   وهررا توی  فهد  بی...مشد

 ... دمبو  همد او ینجاا ربا ی 

  شتدا نی انگر باک   ی رپرستا به میرید  کجا خانم_                                                  
 مجلو...سوندر بهم  شودخوزود   هم رپرستادادم     مهادا همو ب را دمکر هنگا دمیز امصد
 فتنم راه ر  مانعو   دیساوا

 گفت  کالفه..و ختاندا دمخوب   هنگا  ی و  ختاندا ستمب د  نگاهی   شد
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 ازش  نخو خیلی نستتو....دیندراورد نستتورو از د  مسر اچر_

 ن؟؟؟؟؟ تودخو با یندکر رچیکا  فتهر

  ال سوازش  یساوا صال ..... اچیه کوفت مسر......میگه چی  ینا  دهکر دفتصا درمما  من      
 لبیحا..نستاربیما یناوردن ا ممدرما شاید کنم

  خانم_ گفتم                                                                                                  
 شنای ...اهستی شختر د تو نکنه_ دبو دهکر دفتصا...نستا ربیما ینراد رو اوردن ا  پریسا
 ی دمحمو نرگس کترد خانم

 

 اچر..حمقها  چه ینا سته..دردبو رامال......دهم نتو سمت _ا گفت  کنه فک رنگاا بعد           
 میزنه فحر  رینقدا

 ... کجاست درمما_

 تارود  کافی جمله ی  همین یو   سی ی _ا                                                        
  بد حالش رینقدا یعنی یو  سی ی ا نشدبر  اچر یااخد....مشد بدبخت  رچقد بفهمم

وزن رو   کیلو صدک   رنگا....اکنم رکا چیاون  ون بد من دبیا شسر  بالیی گه..ابغض.دبو
  مبر  باید من...نیوفتمک   گرفتم اریوب د ستمو ...دشتماند نمووز  تحمل باشه  شونم

 نماما پیش مبر بتونم.... مبرراه  کن کمکم یا اخد...  میریختن قفهو مشکا...اپیشش

 مبد مهادا همب را  ستم اخو... و گرفتم رپرستااز اون  رو

  اچر...گفت می  چی ین.... ابشین بستری باید نیست بخو نحالتو شما  کجا_                 
 چی  ینا  هبد  حالش مامانم من ...نسویود رینقدا

 ا بد حالش... مامانم  پیش مبر ام خو می.. _میگه                                                      

 بستری   باید...نیست بخو  شماهم  لحا لیو ستدر  هبد   نمامانتو لحا_
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  منداد زدم _ شبجا لی..وشتماند نشوزد کتک ناییاتو حیف....میگفت چی ینا شین
 از رکنا وبر....کنزر زر  ابی تو  هی حاال....نیست  ب خو حالش  مامانم

 هم را سر

 

 داد زد من مثل  نماو ۶۱رتپا#                   

 

  زطر چه  ینا  هستین دهکر تحصیل شما مثال ....نهزد فحر  زطر چه ین ا  ممحتر خانم_   
  شین بستری  باید  میگم قتی....وهستین دهکر  تحصیل شما ناسالمتی.....نهدکر صحبت
 ینجا ا  نه باشین نتو  تخترو  نال ا باید یعنی

  ینا من با  یک دار  هستی کی تو..... _دمیز فحر  رطو ینا  من با  شتدا  اچر ینا            
 من  مگه میکنی کل کل رطو

 م بر امخو می  رکنا گمشو    نوکرتم

  شتدا صدیگهزدم....  پس شکاموا ارمنمیز من_                                                     
 ن الا مطمئنم...میرفتراه  مخمرو 

 ر کنا وبر....میکنی غلط توزدم _ جیغ...دبو  هشد  قرمز تمرصو

 با....دبو نرگس دمکر هنگا  اصد  صاحبب  ه»خبر چه ینجا«ا                                        
 معزیز میزنیداد  اچر هشد  چی رامالد جانم_  رمکنا مداو نیانگر

 بپرسم ازش  باید......هشد  چی نستومید  اون

 گفتم  لش اسوب   توجه بی
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 م بد  ننشو بهت دمخو  بریم...معزیز بریم  بیا_  کجاست مامانم_                         

 لشک د  دبو دهفتاا  بدی  قتفا ا میخوندیم  مودخو فاتحه باید میشد ن مهربو نرگس قتیو
 گزینه لحتماا نال.....استا میخوازم  چیزی  یا  میسوخت  سموا

 ... زهمیسو سم وا لشد  نرگسک   هشد  چی  یعنی...هبیشتر اول

 ..ختاندا ستمب د  نگاهی نرگس

 

 ستت د بیا د میا  نخورو...داره ازش  ستتد ی دکررکا  چی بونترقو ببین_

 بیریم  بعد.... کنم پیچی  باند رو

 ن ماما پیش  بریم  نعزدم _ جیغ        

 پیش میرفتم سریع باید ...شتماند همرو  نموند لحظه ی  تحمل

  هنمایی را یو   سی ی ا سمتو ب  گرفترو  زومبا فحر  بی ید د نیایرک ا  هم نرگس...نماما  
  دمخوک  هستش ستانیربیما ن همو  نستاربیما ینا  ممیفهمید میرفتیم  جلوتر هرچی...دکر
 ختم اندا پایین سرمو...میکنم رکا شتو

 راه.....  چقد مگه نمیرسیم  اچر یااخد..میومد  نخو  ستماز د زهنو

  ی وبررو  مودخواوردم و  باال سرمو  »ینجاست«ا                                                     
  ممعلو...و دبو صلو  بهش هستگا د کلیک  خلشدا  یربیما با  میدد یو  سی ی ا های  شیشه

 خیمه و حالش دبو

 ؟؟ شت دا من با صنمی  چه ربیما ینا

 د» بو درمما«

 ...منه منتظر خونه  تو نالاون ا نع
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  نباید یعنی...نیست من درما نع ؟؟؟مه درما میکنم حس اچر لیو                             
اون   نعدادم  نتکو سرمو ...نستا ربیما  تخت رو  من درما نباید....باشه من درما

....و  فتمر  عقب ف طر.....ب همیمیر حتما میبینم من خانمی ین....اباشهاون  نباید....نیست
 من درماداد زدم 

 نیست  من  درما نع نیست

 ..... مداو طرفمزده ب  حشتو نرگس

 میگفت   ییاصد ی  لیو ستا هند ز من درما  

 

  نموز تحمل مپاها ه»میمیرک داره   تهدرما تخت ی زن رو ینا بپذیررو  قعیت«وا            
اون   همش... دمکر گریه بلند ی ا صد باو  مپوشوند تمو رصو  نشستم مینز ی ....روشتناندرو 
 د نمیکر لمک و  دبو لعنتی ی اصد

 ه» میمیر درتما«

 نع .........................

 

 ۷۱رتپا#

 

  ی ابر مها جهز رینباا تفاقا....اکنه  ممک ارو دنبو یدر ما رینباا لیو دممیز جهز بلند ی اباصد
 تخت  ی رو نجو  بیک   یدرما نهمو....دبو درما  نهمو

 ه؟؟؟ میمیر اون     ده فتاا
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اون      میمونه  پیشمداده ک   لقو مناون ب   ه بمیر   نبایداون  هنمیمیراون  نعزدم  داد
 نم او نیستش م بابازاره..... نمی متنها گفت  بهم دشخو

 در ما ون بدادم   ی .....کنم رچیکادون اون   بی من...میکنم دق  من نباشه

  مینجاا من  بگه رمکنا دبیا مامانم...بها خو همش بگه  گوشم  تو بزنه دبیا یکی....ارهند معنی
ک    رجو همین.....ظبتمامو  من بگو بیا تو پیشتم من  بگو بیا  تو..کن ممارو بیا  تو حدعقل بابا
 نرگس  دمخو توسر  دممیزو  دممیزداد 

  اخدوتر....نکن گریه  اخدوتر رامال... _ددمیکر گریه من  پای  به پا هم                             
  میکنم هشاخو....دمکر تجربه روها لحظه ینا ی  همه  منم...میکنم کتدر من ن نز  تودخو
 ننز  تودخو

 تنها  یطا شر ین ا توک  کسی ردهمد ی  شغوا  تو ختم اندا مودخو من و  زبا ستاشود    
 ی در ا  پشت  من نالا لحا مثل یروز ی  که کسی...  دبو هماهمر

 

  سرنوشت     دبو  دهفتاا تخت ی رو ن جو بیک   من درما مثل یدرما ی ا برزد  جهز یو سی  
 میشد  شکا ی ا نوشت  می خترد ینا  منو  سهوا بد شتدا

 ی اصد.....دکر عوضش بایدداره  مشکل  قلمشک  فهموندی  سرنوشت ب

  مبیا غوششاز ا شتماند ستدو  دبو دهکر پررو  نستاربیما کل نرگس منو های  جهز    
 دنکر خالی ی ابررو  ردهمد  شغوا ی ک  دبو قتو  خیلی نماو دبو من  مثل نم...اوونبیر
ک    یماربگذ نگاهمو مداو ونبیر مگر جای از اون  ستید  توسط....دهنکر اپید دشخو

 با ک  دمکر دبوزده  بهمرو   نخلوتمو

  شتین اگذرو   نستا ربیما خبرتونه چه_  مشد جعامو  رپرستا خیزبر هنگا                          
 ل حادر  مریض ینجا...انسرتورو 

 حته استرا
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 ه مد او ینا حاال....میدد می ضافها  وهمر....شتماند ممدخو حوصله یگهد

 مشکله  شم نمی ساکت_ ش با  ساکت میگه    

 سط و  ختاندا شودخو  نرگس..دگر شچشا

 شما ... ارهند خوبی حیرو لحا نالا  دهکر دفتصا درشما  ستمدو ببخشید_

 زد خندی زپو ببخشید   

 کنین ن جمعشو لطفا...نیست بخو ن شو نیروا حیرو لحا مشخصه بله_

 ین.....اختامیند  تیکه منب   شتدا ین...ادمیکر همسخر  منو شتدا ینا

 ...ختامیند  تیکه منب   شتدا

 ی ازمیند تیکه منب  حقی  چهب   توو داد زدم _  مشد  بلند           

 شد   بلند هترسید  نرگس

 

  صحبت  ظبامو خانم هوی _ میکنه  تحقیر منوک   ی دکر ض فر چی  تودخو تو  ربیشعو_
 باشین  ننتودکر

 کنم  حس میتونستم بخو  گرفترو  زومبا نرگس دبو هترسید یکشدنز فتم ر

  باشم ساکت  میگی یدار تو بهاخر  حالش درمما من_   زهمیلرداره  ستشد                      
 شو  ساکت بهاخر درتما  لحاک   جهنم_ب 

 شت اگذ  هنشرو د ستشود  حرفش ینا  بعد

  باال  ستامود دبو  هشد یرد لیو   پرید  هنماز د ببخشید_                                            
 م کوبید تشرصو  تو نماتو  ی  همه بااوردم و 
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 شد  بلندک   دبو نرگس هین ی اصد تنها

 .... ....... 

 

 ۹۱رتپا#

 

 

 درمما .... اون ب دبو حقشاون  لی... ومشد  نپشیمو  دمبو دهکرک   یرکااز  لحظه ی 
 ستم د نخو... شتاگذ تشرصو  ی رو ستشو..... دمیشد رینطوا  هم باید  دکر توهین

  نگاهی خشم با... هشد  خونی  تشرصو دمیکر  فک  میدید هرکیو  دبو ده کر خونی تشورصو
 شکایت ازت  گفتو  ختاندا منب 

                                                                                                                  
 ی دکر رچیکا_  گفت ورنابا نرگس...فتر  سرعتب   نم... و اودمکر رشنثا جهنمیب   میکنم

 ت مالقا بیای  ارهنمیز میکنه شکایتازت  نالا  ین.. انهویود

 درتما

 

 د کر توهین درممااون ب  دبو حقش_  ختم دو نرگسام رو ب  خشمگین هنگا

 شد  عصبانی لحظه ی ... دنبو سشاهو خب_

رو   ستا حر ش یناهاا مشزد مشد عصبانی لحظه ی  دنبو سماحو من_                      
 د بو ممعلوک   دکر رهشاا نفر چندب    سر با و  دکر خبر

 ن یشوا  با شما.. هشد گفته ما ب   خانم مسال _ یعوض  هختراون د با ستهستن ا حر عضو   
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 د کر رهشاا  رهپرستااون  ب

  مبداز دروغ  بچگیاز  ؟؟؟ستهدر شدین گیر_در                                                
 کنم  لقبو ام رو  هشتباا دبوداده   دیا  بهم بابا...میومد

 مش زد  منم  دکر توهین درمماب   نیشوا بله_

  نع بدین  خبر ما  به تونستین می شما.. _دبو دهکر  تعجب قتم اصداز                           
 بشین  گیر در نباهاشو  ینکها

 دم نکر فکر ییا  یگهد چیز.... و ب بزنم  کتکش ستماخو  می  فقط  لحظه اون

 گفتم  فقطو   بگم بهش روها  ینا  شتماند حوصله

  یماربز تونیم  نمی ما متاسفانه_  نگفتم حاال_                                                     
 دبیا گاهیا پلیس ارهقر النما  نمالقاتشو  بیاین دافر   انشاا باشین نتوربیما اههمر مشبا

 ن تودر ما دفتصا ردمودر

  نشستم و هررا رکنا صندلی ی رو  نمیا نال ا بشینید  لطفا کنه السو نتواز                        
  وهعال  کنن نمی ل قبو  ناو او ارهند ییا ه فاید  نباشم  درمما پیش ینکها با  مخالفت نستم ومید
  پلیس دمبو منتظر ک   بین ینا تو........ بکشمرو    هختر د ینا منت  شتماند ستاون دو بر
 ن پرسید السو کلیو   نمد او ها پلیس... دکر پیچی باند ستمود نرگس نبیا ها

 

و ادم رو  دبو عجیب نهاشو السو کال  لیدادم و اب جو دمبو بلدرو ک  ومکد هر من ک  
  فتنر  بعد.... دنبو مگر  لمد  من لیو میکنن  اپیدرو   شخصاون   گفتن نا.. اودمیکر گیج

  دنبو ممعلو  دمخو ماشین شدیم  نرگس ماشین ارسو.... ختناندا ون بیر رو ما تقریبا ها پلیس
  دنبواون  گهرو... ا هختر اون د کنه  لعنت اخد شدیمدور   نستاربیمااز  لتنگید باکلی کجاست

... دمیبو  پیشماون  نرگس بجای  نال ا بایدک   کسی درمما خخخخ... ادرم ما پیش نالا من
  ق تفاا ینا  ثانیه ی و  لحظه توی   شد  رینطوا اچر صال ..... انستا ر بیما تخترو  کجاست لیو
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  شکما خیس رتصوب  ستی.... ددمکر حس  ستمد ی رو رو نرگس ستد گرمای  دفتاا
 ه نگا نرگسو ب  مکشید

از   شودر ما من  مثل نماو دمیکر درک  منو بخو  نرگس... دمیکر گریه شتدا نم... اودمکر
 با ک   گرفت  یگهزن د ی  شبابا  بعد لسا  ی و  دبوداده  ستد

 ........... دبو لج نرگس

 

 ۱۲رتپا#

 

 

 

  ستماخو اخد.....و از دمفرستا  لعنت مبد بختب  همش...... و مبیدانخو صبح دخو تا  
  تونستم نمیو  دمنبو پیشش ینکه....... اهنگیرازم  مو درماو  کنه حمر بهمرو  ربا یک همین

 ربا ارهز.... دمیکر بدتر  حالمو ببینمش مشبا

 ....... رپرستااون  شگو   توزدم  اچرک  دمکر نشزسر مودخو

 

 میومد   بماخو خیلی دبو بعو ر هفت  ساعت ختمدو ساعتب   نگاهمو رهبادو

.... دبو نرگس حتما..... شد بلند  نیفوا  نگز ی اصد....... بمابخو شتذا نمی لخیاو  فکر لیو
 خلدا مداو نرگسو  دمکر زبادرو 

 مسال _

 دادم: بشواجو میرفتم  قتاا سمتب   شتمک دا  رطو نهمو
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 م میا  نالا شم دهماا یسا وا      مسال _

 ارمند میل نع_ ی ردخو صبحانه_

 .... ندزو سو مودجوو عمق تا  نرگس بعدی  فحر

  مهجو مگلوب    رهبادو لعنتی بغض  رک مبا تتولد_                                                   
 م تولدروز  باید من  اچر یااخداورد.....

 ....... باشه  حالم ینا

  ترکوندی  روها کنکد با اچرک داد زد... _ ادمند بشواجو                                
 دهکر  رچیکارو  خونه اخدوتر ببین.....نهویود

داد  می ق عر  بوی  بدنم......بهم مکوبید  کممحو درو  ستشویید تو فتم ...رادمند بشواجو
ب   شالقی  مثلاب  دسر های  هقطر.....گرفتم دسر دوش اب  ی رو دراوردم...و  مها لباسا
دل زار  ته.....و از بستم چشامو......دنبو  هشد گماب  یرز مشکا.....انشد  می  هکوبید تمرصو

 قغردم خو نیای د توزدم....

ک.....   دمبو                        
 رام اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل_د

 دادم سترو از د لمدتعا دبو لیز محما  کف نچو ...فتمر  عقب قدمی هترسید

 مشد مین ز پخش و

 

 ی اصد...مشد بلند اریود کمک با......و دمکر نرگس رنثا بدی  شفو   لب یرز

 میومد  نرگس های  هخند

 ون بیر بیا_زود    نکبت چته_   
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  خیلی نشو   شستنو   دبو بلند مموها شبا_                                                         
  ممدو او مپیچید دم خورو دور  حولهو   مشدزدن  شامپو لبیخیا ......دبو مشکل

 تمیزرو   خونه شتدا نرگس  کنم فک....میومد ها  فظر  ردنخو  بهم ی اصد....ونبیر
 سمت ..ب دمیکر

... پایین فتم..... رمهاروز  ین ا لحا نگب ر هسیازدم.... هسیا کامال  تیپ  ی و   فتمر کمد 
 رشکنا فتم.... ردبو منب   پشتشو  دبو خونه  شپزا تو هم نرگس..دبو هشد  تمیز خونه

 خیلی  ینکها با....میچیدرو  صبحانه  میز شتدا

 ...... فتر نمی ردنخوب  لمو د ستد  لیو دبوام  گرسنه

 میکنی رچیکا_

 _یرکو......

  پیش بریم باید...ربخو توا صبحانه_زود   هستش   تربیت بی کنن جونشب  نجو         
 بریم  بعد ربخو بیا مچید ومیز تو ابر....ردمخو من_  نماما

 ...ارمند میل_

 ی دکر خمیز زمبا همرو  ستتد زهتا....ه شد کچ مثل نگت_ر

 بری  جایی ارمنمیز صبحانه ون بد... _دکر رهشا ا ستمو ب د       

 

 ارمنمیز صبحانه  ونبد میگفتی بهم باید تو نرگس جای ....ب کجایی نماما

 .... لی....وبری جایی

 ....ونبیردادم  مانند اه  نفسمو

 دت خو نجو_اره   نیستم گرسنه_  
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 ۲۲رتپا#

 

 

  تسکوراه  بین... فتیمر  نستار بیماب  نرگس با بعد..... و ردمخو متولد کیکاز  یکم زور  ب
 مش ارا بهم نچو  دمبو ضیرا ت سکو ین از ا هم  منو  دبو

 رام ال_د ادمید 

 ه ببر  بیناز  روها مشک ارا  همد او نیاب د ینا سهوا نرگس  دنبو دمیا

                                                                                                                         
 بعد یشبدارن..... د  مهم رکا تباها) قلب احجر(شکانیا کترد با سرمدی _ چیه_

 بگم   بهت گفتن بهم نستاربیما  فتمر تو

 ش با_

 

  سمتب  نستا ربیماورود ب   با.......  یمد نز حرفی نستا ربیما دخو تا یگهد                      
  کلیو   ترکید بغضم یو  سی  ی ا های  شیشه پشت نماما  نید د با دمکر وازپر  نماما  قتاا

 از دکر  گلگیو  دمکر گریه

 ...... دمکر خالی مودخو ی ودحد تا  ینکها بعد     نماما

 

  من  سر  پشت.... مشدب در زدم و وارد  تقه چند... فتمر  سرمدی  قتاب ا نرگس اههمرب  
  هم  نادادم و او سالمی  یگهد خانم  ی  با دبو  نجا او شکانیا  کتر... دشدوارد  هم  نرگس
 رمکا سرمدی   با شکانیا گفت نرگسدادن....  بمو اجو
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  نشستم مبل ی رو و دمکر ت سکو  ؟؟؟کیه خانم  ین دارن... ا                                   
 تسکو  هم زبا... نشست رمکنا هم  نرگس

 دن کر نسکلموا یناهما بابا  ی ا     دنکر

 : گفتمو  شکانیا سمت دمکر رو

و    باال شگلو  سیبکداد ک  رتقو هنشو.... اب دشتیندا رمکا ینکها مثل_                      
 شد  پایین

 لیو نع یا  نیدومید  شما  نمدو نمی... بله_                                                             
  هما  یک تا کنن مت ومقا خیلی انبخو گهو ا نشد  مغزی ضربه رچاد  نتودرما متاسفانه

  رگرفتاک   دبو مصیبتی چه ینا یااخد فتم وا ر مبل  ی و رو شد شل بدنم میمونن هند ز یگهد
 درمما  یگهد ه یکما یعنی....دبیا مسر بالیی همچین باید اچر مشد

 من  یگهد هیکما  یعنی......میشم درما بی من یگهد هیکما  یعنی    همیمیر 

 ترزود مشاید....ارهند درماک   میاد ی  میشم

 

 گفتم  شکانی...ادنکر منگا  س تر با ن همشو

  فقط من مطمئنم ...دمکر شنگا خوبه نحالتو  کترد  خانم_                                          
ازم  شکانیا  ببینم دمبو وکنجکا....نیستم ینجاا هشد  مغزی ضربه درمما  نموبد  ینکها سهوا

 خش ی ا صد با...ادمیخو چی

 فرمایید ب   شما  بله_  گفتم یدار        

 

 دکر رهشاا رشکنا غریبه خانم.... ب اون محمدی  خانم ستش_را           
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 تا گها  هم نیشوا ربیماداره....  زنیا قلب  پیوند عمل..... و ب سالشه  ۹دارن ک  یربیما_
 متاسفانه  نشه منجاا نشوابر قلب پیوند یگهد هیکما 

 ه میمیرند 

 ...... مودرما قلبک  ادمیخوازم  نکنه.... دبو چی  رشمنظو

  شد تبدیل یقینام ب   شک شکانیا  بعدی   فحر با ارهند نمکاا ینا  نع                    
 قلب  پیوند  ی ابر  ستا گزینه  بهترین  شما درما_

 ...... یگهد یکیب   مبد  مودرما قلب  باید من یعنی میگفت شتدا چی ینا

 .... کنم نمی یر کا همچین من نع

 ....... میکشماون رو  دمخو درمما گ مر از  قبل رطو ینا

 ......نمیکنم ا هدا مودرما  قلب من نع ی وا

 

 ...... مشد  بلند سریع

 

 ۳۲رتپا#

 

 

وار   سلتما ا شچشما با... و شد بلند سریع دبو  هترسید  کنم یرکا من  ینکهاز ا هم  نرگس
 عمیقی  نفسو  گرفتم  نرگس چشای از   نگاموزل زد.....  بهم

 .... گفتم نهمشو بهرو میارو ی اصد باو  دمکر  تر لبمو    مکشید
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 باشین  یگهد نفر ی  لنباد  شما.... کنم نمی اهدا مودرما قلب من_

 

  قتاا سمت ب   ستمامیخو.....ونبیر ممداو سریعو   منموند نااو فطراز  بیا جو منتظر و
 کج  مو زدن را امصد خانمهو اون  نرگس لیو مبر نماما

 ..... دنمیز امصد  نهمچنا نااو لیو فتمر  جیوخر سمتو ب        دمکر

  مشد شته دا نگه ستید توسطک   فتمر  نخیابو سمتب   ونبیر  فتمو ر  دمکر تند پامو 
 نفسک   رطو ن همو..... دمکر هنگا  محمدی   خانمو ب  برگشتم

 گفت  دمیز نفس

رو ب   ییا خونه یتیم یاست ر  من بگم نبهتو  چیزیو  ی  ستما خو می مانفرار خانم ببخشید_
 یتیم  ینا های  بچهاز  یکی هم  سوگلدارم  هعهد

 ین اون ب ا  نکنین یغدر یتیم بچه ی رو از  نتودخو لطف  لطفا    خونس

  ستشاز د ستمو....دبگه حرفشو مهادا شتمانز شمداره.... زنیا قلب                            
 لنباد هم  شما کنم نمی اهدا  مودرما قلب  من م محتر خانم.....و داد زدم _ونبیر مکشید
 ش با یگهد یکی

  پیوند گه...انیست ییا یگهد  کس ابخد_ گفتو  شد  یرجا ش شکاا                            
 ه میمیراون  هنگیر رتصو

 اره ند بطیر من _ب 

  ی ابر    سوخت اشبر لم......دمبد تشخیص شچشا  تو رو  غم میتونستم  بخو خیلی  
 فاصله ...ازش منگیر ارقر تاثیر تحت بیشتر یناز ا ینکها

 دادم و  نتکو ست د ماشین  لیناو سهوا  فتمر  نخیابو سمتو ب  گرفتم
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 حتی.... دمکر  فک  شها فحر ب   خونه دخو تا مشد  ارسو                                            
 ه میمیر اون  هنگیر رتصو   پیوند گها یعنی....باشه یتیم  ختراون د دمکر نمی فکرشم 

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

 

 ین ا توی  باید  نالدادم ا تکیه بهش  سرموو   بستم....درو مشد خونه وارد

 ..... چی نالا لی.....وپیچید می اغذ بوی  خونه

 

  خیلی    سوخت می بیاخو بیاز  مچشا.....مکشیددراز  کاناپه ی دادم...و رو نتکو  سری   
 دمبو یاربیدو  ابخو بین......بستم چشامو میومد بماخو

 رام اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلک _د                        

 هستم  کاناپه ی رو  من نست دو نمی...دمکر هنگا  نرگسو ب   مشد  بلند سریع

 دنمیا دمیا.....همداو کجااز  ینا اخد یا  فتمر قتاا سمت و ب                                       
  عصبانیا رینقدا اچر صال اورده.....ا کجااز  رو ما خونه کلید...... باشمداده   کلید بهش

ک   فتمر  هورا نصف فتمر قتا ا سمتدادم و ب   نتکو  سری     ه شد  چی زبا یااخد....دبو
 دشخو

 و ب   گرفتام رو  یقه...دکر حمله بهم  خمیز ببر مثل من  نیدد با مداو

 ....داد زد میکنه رطو ین ا اچر چشه ین ا مچسبوند اریود               

 به اخر عصابت......استدر نیستش  تبابا..... ستدر بهاخر حالش مامانت _

  رفتار بقیه باک   رطو نهمو  یارند حق لیو ستدر ینم ا                                      
 کنی رفتار  انیگرد با میکنی
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 ... چشه  هشد نهویود ینا

 

 ۴۲رتپا#

 

...  حرفهستش  رچطو باتو مگه..... مگه دمکر رچیکاداد زدم _  دشخو مثل من                 
 میدی  شفو همش توک   نیست  ینا مگه

  خانم لیو ستدر ممید شفو   من_  غرید تمرصو  تو  گرفت تر سفت  موا یقه               
 ک   گفت چی بهتاون  چی محمدی 

 ... بهش  یدی ر یرینطوا

  منم کن ا هدا تودرما قلب  گفتداد _ اون   نتکو  سری   کالفه                                     
 مو درما قلب  من م عزیزدادم... بشواجو

 کنم  نمی اهدا

  تو... من درما مثل... همیمیر  یگه د هیکما  تا ی انخو چه ی ابخو چه درتما بفهم غالا خه_ا
  نماتو  همیمیر درمما ینکها  دیا رهبادو رهکا بهترین ینا  نسیومید شتیدا ر شعوذره  ی  گها هم
 حالم  متوجهک   هم نرگس گرفت رو 

  ا چر  بدبختم  چقد من یااخد.... دمکر بغل هامو نوو زا ردمخو سر... دکرول  موا یقه  دبو هشد  
 بزنه فحر  رطو ینا  مباها نرگس ک  شه  رینطوا درمما باید 

 داد زد  بلندی  ی اصد  با نرگس
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  رنتظاازش ا دمکر شنگا  دمیکر گریهک   محمدی ب   گفتی چی_                            
 گفتم   بغض با بزنه فحر م باها رینطوا شتماند

 کنم نمی اهدرو ا درمما قلب من گفتم هیچی_

 

 گفت  تری نمهربواروم و  ی اصد با ربا ینا

 ...نجا رامال_د

 

  قتیاز و یعنی....... هستش یتیم  خترد ی  بدی  بهش تودرما قلب اره قرک  خترید ینا
 درما نع شتهدا  رپد نه ردهخو نیاد ینب ا  چشمش

 درمما ک  یروز گه..... ادممیکر لقبورو  حقیقت دمبو تو جای  گها  من  رامالد           
 حتما  میشدداده  من ب  دپیشنها ینا  میشد تفو شتدا

رو   بچه ختر د ی  میشه لتد ر چطو تو  رامالد دممیکر لقبو                                        
دادن   با تو....  کنی وممحر  دتخو لطف از  دهکر مشو محر  درماو  رپد سایه  شتناز دا  اخدک 
  ینا گهک ا  کن فکر ین.... ب امیدی  بچه خترد ی ب   زهتا  نجو همیمیر ک داره    درتما قلب
ب   کن  کمک    ی دنبو عاطفه بی  رقد ین ک ا  تو......  همیمیر  بچهاون  هنگیر رتصو  پیوند
 ضیرا  هم درتما شبا مطمئن .... ختراون د

 ..... میشه ضیرا نتواز هم  اخد     هستش 

 .....همیگیر شقهر  اخد نکنیرو  رکا ینا گها لیو

  ونجو  ی ک  یکی..... شتهاگذ تو رختیادر ا اخدک  طالیی فرصت  ی  فرصت ینا       
 م نجارو ا عضو ی  همه ی اهدا همیر هستش  ساله  بیست

 ه مید
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 زنیا چیز  هراز  بیشتر تنهایی ی ب  نال...... اتو لیو                                             
 کنم  فک   ارهبزک  تنهایی ی دارم.... 

 ....ونبیر  وبر_

 وبر داد زدم  ربا ین...... اراال_د                                                                  
  ی  خرا لحظه ونبیر  فتو ر  شتدابر  کیفشو حرفی  هیچ بیو   ختاندا بهم نگاهی......ونبیر

 گفت  حتیرانا باو   ختاندا بهم نگاهی

 

 بلند.... بستدرو  بعدو  مشد عصبانیا لحظه ی   ببخشید_                                     
 گرفتم  مستاد  بین سرمو ... نشستم مبل ی و رو مشد

 دم کر فک نرگس های  فحر ب  و

 

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

 

 فکر ب    شتمک دا  دبو ساعت   ۸ نالا  دبو شب ۸  ساعت  دمکر هنگا  ساعت ب

 ..... دممیکر

 

 ۵۲رتپا#
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 ی  لیو دممیکر اهدا مودرما قلب من..... دمکر دمخو  با ها فکر   خیلی ساعت هشت ینا تو 
 مها ط شر  شاید.... شتمدا هایی  ط شر ی  عوضشو در  مبد منجاا ستماخو می هاییرکا

ب   ممید  نجامشا من  لیو میشد  بماعذ باعث  ننجامشو ا ینکها یا..... دنبو عجیب خیلی
 مشد بلند.....هشد قیمتی هر

 ....فتمر  ط حیا سمتب  و

 قلبم  دفتاا ن شو  دهبواورده  نرگسک   نماما و  دمخو ماشینب   چشمم

 ...شتهدابر نماما  ماشین توی رو از   خونه کلید نرگس مطمئنا     گرفت

 سویچ  شکر اروخد فتمر دمخو ماشین سمتو ب  گرفتم ماشیناز  نگاهمو

 ....... مندرو  نستاربیما  سمتو ب    دمکر شنرو رو  ماشین دبو خلشدا

 

  دبو وزیرد مثل ز هنو نماما.... مشد نماما  قتاو وارد ا مپوشیدرو  صمخصو  های  سلبا
 جابجا  هم  سانت ی  حتی... دبو دهنکر حرکتی کوچکترین

  توی  ستاشوو د نشستم  تختش رکنا صندلی ی رو  رشکنا فتمو ر دمکر بغض......دبو هنشد
 با....... دبو بخش مشو ارا مگر شستاد  زهنو... گرفتم  ستمد

 گفتم   گرفته یی اصد

 .....نماما مسال _

  تورو ک  قلبیدادن  دپیشنها بهم وزمر ا نماما..... خوبی                                            
  دمنکر لقبو  لشاو بدیم  تپه نمی بخو قلبشک  کوچولویی خترد ی رو ب  تپه می تو سینه

 بعد  لیو



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
75 

 

 ی د میکر لقبو ی دبو من جای  هم تو گها مطمئنم ارمند رکا ینا جز  ییا  رهچا مفهمید
 لی...... ومیکنن لقبو مطمئنم بگمرو  اماجر) درم ما رپد(حاجی باباب    امخو می مشبا

 دارم عجیبی های  ط شر رکا  ینا  ی ابر من نماما

 م مدو او دمکر درد و دل  شباها کلی زمبا.... و گفتم ن ماماب  هامو ط شر

  جیبماز  گوشیمو  ونبیر                                                                                    
 پیچید  گوشم تو حاجی بابا مگر ی اصد قبو   چند بعدزدم  نگز حاجی بابااوردم و ب   ونبیر

 ن جا رامالد مسال _

 خوبی   حاجی بابا مسال _ گفتم گرفته  ییاصد با 

 گفت  اننگر

 ده از  نمی ابجو میزنم نگز بهش  چی هر  اچر خوبه پریسا  خوبی دتخو_

 نشد  خبری تبابا

 

 تو  میکنم رکا ش تو دمخوک  ستانیربیما نهمو   ستانمر بیما من حاجی بابا_

 ینجا ا نبیا تونین می  نجو نماما و

 بیاین دارم....زود  نتو رکا نیست  چیزی_ ه شد چی اخد یا_                    

 م میا نال... اباشه_

 حافظ اخد_  ارنگهد اخد_

 م شد حاجی بابا منتظردراوردم و  روها سلبا اون  رهبادو
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 ۶۲رتپا#

 

 

 

رو   نجو  نماماو  حاجی بابا....از دور نشستم ها  صندلیاز   یکی ی و رو ط حیا تو فتمر   
  سمتمب    سستر و ا  ستر  باو   نشد من متوجه  هم نادادم او ن تکو  ستد نشو ابر میدد
 بگم  رچطو... نشه بد  نحالشو ک   کنم تعریف نشوابررو  اماجر  رچطو من.... نمداو
 داره  نندتوزفر تنها نخترتو د

 دادم مسال   نبهشوو   مشد  بلند.... کن کمکم دتخو یاا خد    همیمیر 

 گفت  هترسید  نجو ن ماما مسال _                          

 _ مسال ....

 درتما.... خوبه تبابا  ه شد چیزی مامانت... دهفتاا  تفاقیا خترد  هشد   چی هبد  اخد
 ابجورو  ن گوشیتو اچر..... میکنی رچیکا ینجاا دتخو.....کجاست

 

  تند تند...و تندرو دور  دبو فتهر  زبا نجو  نماما  یند  نمی                                           
  سر نجو نماما های  السو  با همش  مبر بونشرقوک   هم حاجی بابا....پرسید می السو
 مپرید .....میپرسی السو صبح  دخو تا شتم امیذ گه..ادبو ابجو منتظر و  ادمید ن تکو

 ن جو نماما _ حرفش سطو

 د کر منگاو   شد قطع  حرفش

 دم کر رهشاا صندلیو ب  شه نمی پا   سر بشینید  بیاین_
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ب    چشم منتظر دو  هر.....نشستم مینز ی رو نشو  وبررو منم  نشستندادن و   نتکو  سری 
 تر  لبمو...نیوفتن  پس  بگم رچطو....دنبو  ختهدو من هند

                                                                                                                   
 د بو ارقرو  دبو هشد   تعود سمامر ی ب  من  ستشرا بگم رچطو خب_ دمکر

 د بیا هم نماما

 سرمو  شتماندرو  نچشماشو ب  دن کر هنگا  ی رو نستمومید  مقصر مودخو

 صیا خو لحن بارو  اماجر  همهدادم.........  مهو ادا پایین ختم اندا                           
  گفتم  نشوابر منم.....دننمیز ف حرو  میریختن شکا من  پای ب   پا هم  ناو او گفتم  نبهشو
  یک   تاک   درمما......از دکر ارفرک    کثیف هنندزد از اون را غیبش یهوک  د نامر محتشماز اون 

 ک   سختی های  ط شراز  کنم ا هدا قلبشو  دافر  یا وزمرا باید ...و دمیمیر یگهد هما

  دمخو غماز     بتپه یگهد بچه خترد ی  سینه تو د بو ارقرک   گفتم قلبی.....از گفتم شتم دا  
 .....از نگفتم سرنوشتماز  نگفتم  فالکتم.....از نگفتم

 .....و اوننشه د یاز  نغمشوک   نگفتم چیزی دبو  فتهر بینک از   دمخو قلب

 

 ن نگامو یزلسود  یاو   تعجب با همه  فقط ندید  هیچکیو  یمدمر  سه ما شب

 ....دنمیکر

 

  ابعذ ین از ا بیشتر  شتمامیز بایدن  شتاند تمومی  نهاشو شکاوردم ا باال  سرمو
 رو  نتاشودو ستد فتمو ر دمکر کپا  تمورصو...بکشن

 ده فتاا  نشورفشا  دیاز لحتماو ب ا دبو  دهکر یخ نستشو د    گرفتم
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 کیک و  هبمیو ا تادو نشو ابر نستا ر بیما سوپریو از  مشد بلند    دبو

 ب خو  نحالشودادم ک   نبهشو یکمب زور   ردننخو دمکر  یرکا هر    گرفتم

 دمخو ی ابر لمد  لحظهاون  تو چقد....نکنن گریهدادم ک  نیشو ار لدو د   شه

 د نبو کسیو  دمبودرد  پر دمخو لیدادم و تسکین وهمر های درد  سوخت

 ضیرا قلب ی اهدا سهوا من-   گفتم ن شداروم  ینکها بعد....ببینه مودرد                      
 حاال...نبهتو  گفتمک   همرو  ها ط شرو   هستم

 .... هستین ضیرا شما  نموبد  اممیخو

 

 ۷۲رتپا#

 

 

 

 

  تسکو منمدادن     حق نبهشو.... دنمیکر فک شتندا ینکها مثل دنکر  تسکو نشودوهر
 فک  شتم دا ممدخو....کنن فک  بخو تا دمکر

 بشو اجو چی..... چی نیستش  ن ماما ببینه  دهبرگر گها مبابا    دممیکر

 از  همرو  بابا شتم اند ست... دودهفتاا تفاقیا چه ی د نبو تو  بگم       مبد
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دارم از    ه شد چی نالا لیو   مبد  ستاز د شتماند  ستدو همرو  نماما من....مبد ستد
 شتم اند ستدو  شد جمع م چشا تو شک.... امیدمش ستد

  ناک او  یرطو دمکر کج تمورصو... حتشنرانا ببینن شکموا  نجو نماما و  حاجی بابا    
ک   دمکر هنگا  یدرماب  ننشنو مواصدک   گرفتم زگا  لبمو... یختنر اصد بی مشکا..... انبینن

 و  دمیز مقد شخترد  با شتدا لخوشحا

 م قد رطو ین ا درمما با  شتمدا منم  پیش شب....... دو ردنمیخو بستنی

ک    نشستم ستانیربیما جلوی ...... نالا لیو ردممیخو بستنیو  دممیز                      
  شک و ا  میکنم فکدارم ب اون   منم     میکنه منر  پنجهو  ستد گمر باداره   شتو درمما

 ز قو هم بابا دنبو... ممیریز

 ...... زقو باال

 ...گسیخت همرو از  رمفکاا شتهر حاجی بابا ی اصد

....  میگی سترا  تو- حاجی بابا  جانم-                                                               
  گریه با  دمیکر  گریه شتدا هم  زهنوک   نجو نماما  ارهند دجوو اهدا  بجز ییا یگه د رهچا

 گفت 

 دنمیا شخورو  اخد.... کنیم لقبورو  حقیقت  باید ما... میگه سترا حاجی.... درمااره -
  مااز  قبل.....اون بزنیمرو  ه شد  وممحر درماو  رپد محبت  سایهک از  ییا بچهرد ب  ستد

 بهش روماادرس  اخدک   دبو اخد جمحتا

 ..... داده

 ل قبو دممیکر  فک..... مشد لخوشحا نفکرشو   زطرو   فکری  شنرو  ینا از

 ...... دنبو مناز  تر پذیر قعیتو وا فکر  شنرو لیو نکنن

 جانم - رامالد-
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 ..... ی اخو  میک   مطمئنی  تو-

 

 ..... مبد  منجاا روکا ین ا حتما باید من.... دمکر فک  بهش خیلیاره -

 ه بد ضایتر باید نماو نیستش ت بابا نالا  لیو-  گفت حاجی ن ماما                  

 مونه نمی مشکلیک ازش دارم   کالتیو با.... دمکر فک  نمب او-

 ..... دبیا پیش هخیر هرچیوارم   میدا-

 گرفتم  تشد گریش

 ..... دنبو ین ا  پریسا حق لیو-

 گفت  حاجی بابا

 من  سمت دکر..... رو خانم بسه-  

  پریسا پیش بریم بیا رامالد-                                                                            
 ق تاا سمتب   هم باو   نشد بلند هم  نااو متکوند مو مانتو  پشتو   مشد بلند

 ..... فتیمر  نماما

 

  هم نااو لحا میکنم جابجا کیلویی  ۰۰۲ نهوز ی  میکنم   حس شتمامید برک   قدمی  هر با 
  سلبا و  شدیم  مهزال قتاوارد ا  نمیرسیم اچر.. کجاست نمیپرسید همش.... دنبو مناز  بهتر
ب   حاجی  باباو   نجو نماما.....شدیم نماما  قتا و وارد ا بپوشیدیمرو  صمخصو های 

 واز پر  نماما  سمت

 کنه   نمشوو ارو کنه زبارو  غوششک ا دنبو ی درما لیو     دنکر
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 ۸۲رتپا#

 

و ب   دمبو  دهیساوا  گوشه ی .....دمیز تیشرو ا میاد هردل  ن ماما با  ننشودکرو دل  درد
 لعنت  شانسمو ب    میریختم  شکا رتصو پهنای 

... ب  ی دنکر فک  رامالب د تو مختر....... _ددممیفرستا                                       
 ما......میری  یدار اصد بی ر ینقدک ا  ی دنکر نمودیا چی تبابا  منو.... ی دنکر فک  محمد
 ندگیز تودرون  رچطو

 ....... میشع دنابوداره  رامالد    کنیم

 

 ..... ممیشد دنابو شتمدا میگفت سترا هم قعاوا

 

  باید اههمر لی....... و بمونن  نماما  پیش ستناخوازم  نجو ن ماماو  حاجی بابا رو  مشبا
 نم او دمکر صحبت  سرمدی  با  فتمر منم......دمیبو نفر یک

  قرمز اغچر نید د با...... نپرسید چیزی اهدا ردمودر لیو دکر ل قبو                    
 حق  هم نااو نشد لیو دممیبو نماما پیشرو  مشبا  شتمدا ستدو خیلی.....دمیساوا
  ارقراروم و  لمد من لی.....ود بو نا او خترد ش برابردو   دبو من  درماک   رقد  نهمو شتندا
 حتما  شب  دافر لی.....وشتاند

 .. بگم بهش بایددارم ک  ف حر کلی......میمونم پیشش

  خونهو وارد  ختم اندا کلید..... دمکر حرکت اغچر ن شد  سبز با                        
 از اون  خونهرو زدم و  پریز کلید......مشد
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اب   انلیو  ی  دمبو گرسنه حسابی فتمر خونه شپزا  سمت......ب مددرو یکیرتاو   تظلما
 بسکویت  بسته ی  با شتم دابررو  کاکائو شیر پاکت......و ردمخو

 ........ نشستم ممدخوو   شتماگذ  میز ی رو ئوییکاکا

 

 ق تاا سمت....ب دمبو ه شد  سیر یگه.....دردمخو  ته تا رو  بیسکوییت

 .....گرفتم دسردوش اب  ی      فتم ر

 

اون   دیا  کشیددراز  تخت ی رو  دمیکر کجی هند  بهم دشنبو فتمر نماما  قتا ا سمتب  
ک   هستش شبی  خرینا شباون  نستمدو می  گه.......امبیداخو رشکناک  دمفتاا شبی
 نمی  اربید قتو هیچ  بماخو می رشکنا

 مشد.........

  میتونستن  هاادم  ما شکا ی ...... امکشید نماما خالی جای  ی رو ستمود                      
  میگفتم  من قطعا  باشه رطواون   گها هبمیر کسی چهو  باشع هندز کسی چه کنن بنتخاا

 من و   باشع هند ز نماما

 کنم  عاد میتونستم تنها....شتاند دجوو نتخابیا رطو  ینا لیو      مبمیر

  شانس  شخو رنقداو من لی...... ومبمیر دمخو                                      
 منامعلو  ییا  هیندا میدو ب ا   بستم  چشامو  مبریزک   دبو هنموند   امبر شکی......ادمنبو

 ک   نکشید  طولی بستم  چشامو

 ......... ستر از  پر بیاخو فتمر اب خو ب
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 ممیزداد  همش...دبو تشنم خیلی دبو  ده فتاا  گیر کویر توی 

 کنه   کمکم نیست کسی_

 تشنمه من..... کمک 

 مد او ن ماما ی اصد نناگها

  بر رامال_د                                                                                                  
 دبو ده یساوا تراون ور   یکم  هم بابا  دمکر هنگا نماما و ب  گشتم

 

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

 

 ۹۲رتپا#

 

 

 

 فتم ر نماما  سمتو ب  گرفتمازش  مورو مداو سمتمب    خوشحالی با بابا

  یکدنز نماماب  رچقد  هر لیو دمیکر منگا شت دا لبخند باک                             
  بابا..... فتر نمی رکنا تشرصو ی ازرو لبخند هم لحظه ی  حتی.... میشد تراون دور ممیشد
  سمتب  فقط...... و دمبو توجه  بی بهش من لیو     رشکنا مبرک   دمیز امصد همش
 ن ماما

 ........ شتماندازش   یدی د  یگهک د  جاییی تا  میشداون ازم دور  لیو  میرفتم
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 دش نبو هم  بابا  دمکر هنگا  افطرا ب

 

 من ک   دبو بیاخو چه ی وا  دممیز نفس نفس مشد بلند ابخو از

 ..... دمبو  هنگ زهنو..... مشد  هخیر  اریود گوشهب   قیقهد چند    میدد

و   یختم اب ر  انلیو ی ..... فتمر ون بیر قتاو از ا مشد  بلند.... ممداو دمخوک ب  بعد یکم
 کاناپه  ی و رو فتم....... ر دبو هپرید مسراز  ابخو...... ردمخو

 ...... نشستم

 

  صال ا           دمبو محل بی بهش نسبت ا چر نرفتم بابا فطر ب  من  اچر چی  یعنی       
 کن  کمکم دتخو یااخد....... میشدازم دور  نماما  اچر

 

 گوشیمو ..... مبیا  ونبیر سربلند میگیریازم  یدار  سختی  نمواز ینا از

  لی....... وربخو ق بوک   دمبووار  مید..... العنتی داربر داربر گرفتم رو  بابا رهشماو   شتمدابر  
 .... ـدبو شخامو

  ابجو شکا ی ا بابا مسال  بگی میشه  چی بدی  ابجو میشه چی المصب خاموشی ا چر      
  ضربه ن ماما  بگم  بهت تا      بدی   ابحو شیکا.... اهمد او  نسرمو بالیی چه نیوبد  بدی 
 دمبر اممیخو دافر  بگم بهت تا  هشد  مغزی

  یگهد ی دبرنگر  نالا گها بگم بهت تا  لتنگتمد چقد بگم  تا مبد منجاا  قلبشو ی اهدا ی راکا
 نمیشنوی  نیستی تو لیـ...... و  بینی نمی رو  نماما

 ....... میکنه کجی هند بهم دتنبو      حرفامو
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 جا  نمیومدهمو بم اخو یکم...... دبو شب سه  ساعت  دمکر هنگا  ساعت ب

  نجو نماما و  حاجی بابا لبحا   شخو مکشیددراز  کاناپه ی رو                                 
 بن اخو نمی صبح تا  مطمئنا میکنندرد دل  میزنن  فحر  نماما  بادارن   نشو دخو ی ابر نالا

 لیو من.........

 ..... دبر بماخو کی منفهمید........ و دمکر فک شرطم ب   هم زبا

 

  فتمر  ونبیرزدم و  رکنارو  پتو دم بو تاقما تو ربا ینا  مشد اربید ابخواز  تشنگی سحسا ا با  
  فتم ر جلو یکم  دمبو هترسید خیلی دمکر حسرو  یگهد نفر ی  دجوک و  مشد ییا پذیروارد 
  نهمچنا.....اون فتمر تر جلو یکم و   مخوند عایید لب یر......زدبو نشسته مبل ی رو  دمر ی 
 .......ـشد تر نیدد قابل  امبراش   هچهر  مشد  یکدنز بهشک  یکم......دبو حرکت  بی

 

 نشسته  مبل  ی رو دکبوو  خمیز تیرصو باک  دمکر  هنگا  باباب  ورنابا

 دبو.....

 ...مکشید بلندی  هین

 

 ۰۳رتپا#
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 زدم اصد سمشوا تعجب باو   شد زبا مچشا

 ! اـــــــــــــابـــــــــــــب_

 گفت  دمیز نفس نفس ک   رطو نهمو

  مپاها مین ز ی رو نشستم..... سبر ب دادم  کن کمکم _                                          
 امصد.......بزنم  فحر تونستم  نمی دنبو هشد   فلج

 میچکید  بابا رتصواز  نخو....دبو  هشد خفه

 _دل     ارا.... م

 

 لی و بگیرمش ک  دمکردراز  سمتش   ستمو..... دمیشد محو شتدا کمکم بابا

 شت اند هفاید

 

 ..... مشد اربید ابخواز  فعهد  یک

 زدم.....  اصدرو   بابا سما

 ه شد  چی رامالد  چته_ بابا_                      

 ز با امبررو  غوشش.... ادمکر هنگا دمیکر  منگا تعجب با شت ک دا  نرگسی ب

 ...غوششا تو م شد تپر منو  دکر

 

 کن  تعریف امبر چیو همه_اروم 

 ...... اد مید  شگو تمد متما نم... و اودمکر تعریف اشبر چیو همه
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 .شنبا ان نگر هخیر     انشا_ا

 .... نیست شتو خیری هیچ ابخو ینا نستمومید بخو  من لیو

  بایدرو  رکا  ین.. _انبالشد نجااو بفرستم رو   یکی یا .... مبد خبر  پلیسب  باید  من  نرگس_  
 بری  باید  حتما دا فر  یا وزمرا لی..... وی ادمید منجاا ترزود

 فتم ر وفر   فکردادم.... و ب  ن تکو  سری  بدی  خبر  پلیسب              

 زن ابخو زه تا ده بو  ابخو شکررو  اخد... کنی فک  د یاز  ادخو نمی حاال_

 .... دمکر دهماا  صبحانه بیا    چپه

دادم و   نتکو سری لبیخیا...... گرفته  دیا. کیاز  ینوا  ؟؟حرفی  چه»  چپهزن   ابخو«           
  پیش هببر منو گفتم نرگسو ب     ردمخو پنیرو   ننو یکم..... پایین فتیمر  نرگس با

 ... کهختر و اون د محمدی 

  فتیمر نستاربیماب  گس نر با....شتمدا بهش خوبی حس نال... از ادبو  سوگل سمشا
 ی  عین  میرفتم  شباها منم  میرفت هرجایی نرگس

 زد نگز  حاجی باباک   دمبو  وهررا توی      اردک 

 مد او حاجی بابا گرفته ی اصد حاجی بابا جانم_           

 سوگل   پیش ممیر_دارم  رام الد کجایی_        

 بشه  اهدا  بهش قلب ارهقرک   هخترد نهمو_اره  ؟؟؟؟؟سوگل_                                     

 مبیا  تباها ی اخو می نجا بابا..... هتاهمرب   اخد باشه ها_ا

 

 کن مخبر دبو  یرکا نیدا دخو باشه_  میکنم ستشدر دمخو.... نممنو_ن 
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 ار نگهد اخد چشم_

 مهادا نهمو و ب را دمکر قطعرو  گوشی پناهت ا خد_                                             
 ا چر نمدو نمی.... یمداد

 شتم دا نهیجا  خیلی    منمیرسید

 دم یساوا منم دیساوا  نرگس

 دکر  ره شاا و هررا تهب   ی دیساوا  اچر_       

 باید  دتخورو  بعد ب   ینجا.... از انهاو قتا ا سترا سمت  قتاا خرین _ا

 .. فقط    بری

 دکر تسکو   سیدر  ینجاا ب

  تو باشی  گرفته ست در تصمیم ی  گه_ا چیی فقط _                                            
 هستش  رکا ینا  ندگیتز

 میشی  حرفم متوجه  ببینیرو   سوگل بری

  ناو   سست هایی  مقد با..... دکر  یتماهد جلوو ب  شت اگذ  مکمر ی رو ستشود بعد و          
 و  گذشتم بر  لحظه  ی  فتمر تاقشا سمتب   انتو

  بر مو.... رو دمیکر منگا شت دا میزا تحسین لبخندی  با.... ک دمکر نرگسب  نگاهی
 قلب  ارهقر پیشش م میردارم  نال ک ا خترید ین.... انمدوگر

 .. کنه دشخو لما درمما

 

 ۱۳رتپا#
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ک   دبو  تخت ی  یکیو اون    دبو پیر  خانم ی  یکی دبو تخت تادو دمیسا وا قتادر ا رکنا   
  ی ک رو ختریاون د ینکها سحد  دنبو ممعلو تخت  ی رو شخصو  دبو  بچه  چندتادورش 
 از یکی..... دنبو سخت باشه سوگل  هستش تخت

 ...ببینم چهرشو تونستمو  فتر  رکنا دبو دهیساوا  تخت جلوی ک   ها بچه

 چشای  با .... ک دبواش  اقبر سبز  چشای  دکر جلبام رو  توجه یدنشد با ک   چیزی لیناو
  ممعصوو  اق بر  لیو دمبو هید د د یاز  سبز  چشمدارن   شباهت چقد یااخد..... دنمیز مو درمما
  مثل اچر.....  خترد ینا  دبو غمگین چقد دمکر هنگا  حتشرانا هچهر..... ب میدد کم خیلیرو 
 خندید  نمی  شستادو

 اورد  نبو ب ز منو السو   شستااز دو یکی

 ... حتیرا نا اچر  نجو سوگل _

 زد  جونی کم لبخند

 گفت  شستااز دو یگهد یکی خوبم نع_               

  شتدا فرفری های  موک   نشو  یکی  ستاتیمدو ما..... نجا سوگل  حتیرانا ا چر گی  نمی اچر_
 گفت 
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زدم   کمرنگی لبخندی  گفتم بهت دمکر خیس  مودخو ربا ی  من تهدیا میگه ست_را            
 ین ا  قلبش  سن ینا  تو باید اچر  دبو بچه خیلی ارسو

 ...... باشه رجو

 

 د میکر یزبا شستا د با شتک دا رهمونطو و  پایین ختاندا سرشو  سوگل

  با شتدا محمدی  خانم مشنید  یشبد  ستش_را  گفت                                        
 د میز ف حر گوشی

 ک  ره خو می منب   خونشک  هستش پیوند  سهوا فقط  نفر ی  که میگفت

 داد مهادا بغض با..... دمبو من  هختر از د رشمنظوزاره  نمی شخترد  نماو                   

 .... ممیمیر من نشع منجاا  پیوند یگهد  هما  یک  تا  گها میگفت_اون 

 رم بخو ارهند بستنی نیااون د ببینم  تونم نمی روشما  یگه د مبمیر گها

  ممید لقو  ه نمیر سوگلاز  یاا خد_  گفت  فرفری  مو  خترد نهمو                              
 هر  هبمیر  گها لیو  نکنم خیس مودخو

 ...... میکنم  یشد شب

 گفت   بغض باو  گرفت  ستاشود یگهد یکی

  محمدی  خانم..... ممید توب   نصفشو میکنه رکا بخو قلبم من شنبا  حترانا سوگل_  
 شد ر نقلبمو  باشه رطو  ینا گها هستیم شد ر سن  تو ما  گفت

.....  مکشید  خجالت دمخواز   خیلی میشه کامل  قلب  ی و  میکنه                              
  چه محمدی  خانم با اون روز   من..... هبیشتر  گمربز میشه معاک اد منیاز  بچه ینا  معرفت

 شتم دا یرفتار
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  لیو شتم دا  شک یکم  نالا تا گها کنه نصف قلبشو   ادمیخو  بچه ینا لیو                      
 ن یدد با  صللخصو.... ادمبو مطمئن نالا

 سوگل سبز  های  چشم

 

 با  محمدی  خانم.....ک میکنم لقبو  منک   بگم بهشو  جلو  مبر ستماخو می

  گفت ین ا کنم نرگس  لفضو سر  تو  کخا ن مداو نرگس                                         
 محمدی از  جلوتر نال ا ببین دنمیا

 ه مد او

 

 ۲۳رتپا#

 

 

 

 

 

 ک   ها تختاز   یکی ی ....و رویمد کر پرسی الحوو ا مسال  محمدی  خانم با

  نتو ابر ید دار میل چیزیی... مدین او شخو خیلی_   نشستیم دبو خالی                          
 ن باهاتو دارم  ف حر کلی ستش.... رانممنو نع_ رمبیا

 خدمتم در  جانم_  گفت  لبخند با  
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 ....شتمدا نباهاتوادن روز ک   رفتار  بابت اممیخو رتمعذ قعا وا ینکه_اول ا

 وارم درک  مید... و  ا دبو هشد وارد   بهم گیربز ک شو  دنبو دمخو ستد قعاوا

                                                                                                                        
 لی.... وشتدا بدتری  رفتار دبو شما  جای  هرکی شاید.....میکنم  نکتو_در کنید

 ین د نکر توهینی شما

 شد  حل ینا شکراروخدزدم  لبخندی 

 

و   لبخندی  نرگس  هبگیر  رتصو عضو ی اهدک ا  میکنم لقبو من ینکه_و دوم ا              
 ار بدا چ ما ی  مدو او  پاشد خوشحالیاز  هم محمدی  خانم

 حقمرو در  گیربز لطف شما  ممنونم قعاوا- دکر  تمرصواز                                       
 نممنو  قعا.... وایندکر

 دارم هایی ط شر  من لیو هش اخو-

 شرطی چه گفتن   باهم ن تاشو دو ماسید نرگس لبرو  لبخند   

  امخو نمیو   ممید منجاا دمخو  ستای د با دمخورو  عمل  ینا باید  لیو میکنم  لقبو من گفتم 
 بعد..... نمید بچه هم  دمجر های  خانمب  مشنید..... هبد نجامشا یی ا  یگهد اح جر هیچ

  ستفاا پزشکیاز  عمل  ینا  بعد من  ینکها خرو در ا     من  خترد بشه سوگل اممیخو  عمل ینا
 م مید

  ستای د با دتخو مطمئنی_ دمیکر منگا دبو هشد  نعلبکی ازهندک ا  چشمایی با نرگس        
 بدی   منجارو ا عمل ینا ی اخو می دتخو

 _اره 
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  سطو گها     نیست  دهسا عمل ی  عمل ینا رامال... دبدی  منجاا روکا ینا میتونی رچطو تو_
 ه میر  بین از  چی همه.... شه بد حالت عمل

 اممیخو یگهد کتر د  ی و  تواز  رکا همین  طرابخو.... مطمئنم دمخوب  من_

 ...لیو باشین شتهدا رحضو  عمل قتاا توی 

 دمخوو   باشید  شتهدا رحضو فقطدادم _ مهادا  بیشتر  تحکم با                               
 ه نگا فقط  شما یعنی مبد منجارو ا عمل

 کنید

 گفت   محمدی  د نز حرفی یگهد یدرو د تحکممک  نرگس

 

  یناز ا نمومید ارهند مشکلیک    هم  سرپرستی عموضو  شد حلک  عمل عموضواز  ین _ا  
  لخوشحا خم سوگل مطمئنم ممید  منجاا شوراکا نتو ابر دمخو یدارند یطشوا شر شما  بعدب 

  ینکها  صللخصوا بدین  ستفاا نتو رکااز  شما  یم ارند ست دو سوگل   هم من هم لی.... ومیشه
  نسیدر  ی ابر کلی.... ومیشین موفق شغل ینا توی  ینو دار هستین ن شغلتو  عاشق  شما
 بهش

 .......کشیدین حمتز

 ی امیخو اچر ی داد ستاز د عقلتو میگه ست_را  گفت نرگس                                 
 بدی  ستفاا

 سر و   مبد امخو می ستفاا ارهند بطیر عموضو ین ب ا  صال ک ا  الیلی_ب د

 هستم   هم حرفم

 _لی.....و
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 سش وا  لمد کم تمد ینا توک  سوگل پیش بریم حاال......  ارهند ماو ا لی_و

 د بو هنگ  کال ک   گس  نر فتهر                          

 فتیم ر سوگل تخت  سمتزد و ب   لبخندی  هم محمدی  خانم

 

 ۳۳رتپا#

 

 

 

 ی  فتنر سوگل  ستای .....دودبو هنشد  پاشدیم  ما  ینکها متوجهو  دبو فکر  تو  زهنو نرگس
  دگر شچشا  شتمدا بهش خوبی حس مکشید سوگل سرب  ستی....ددن یساوا  تخت  فطر
 بیاجذ دهلعاا  قفو خترد دبو ه شد

 

 ه نگا  محمدی ب   تعجب با.....دبو  دیاز نماما  مثل شچشا  ییا گیر       دبو

 گفت  محمدی  خانمک     دکر

 هستی   مانفرار رامالد خانم ن یشو...انجا سوگل _

 کنه اهدا  شماب  قلبشو  ارهقر  خانمی نهمو ختر_د  دکر رهشاا  منو ب                       

 فت ر اشبر لمک د  ختاندا  بهم مظلومیو   سستر ا پر هنگا سوگل

 ...هبگیر رتصو پیوندک   دن کر لقبو نیشو_ا
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رو ب    تو سرپرستی نشودخو  ارهقر زهتاداد _ مهادا نهیجا  باو                               
 بشن  یعنی....ن بگیر  هعهد

 ن تودرما

 د کر هنگا بهم ورناباو   لخوشحا سوگل

 دادم بشواجو لبخند با  میگین ست_را      

  محکمو   بغلم پرید حرکت ی   وی ت  جانم_اره                                                        
 شوکه  لش...اودکر  حلقهدورم  ستاشود

و   نشد  لخوشحا  کلی ستاشمدو  دمکر حلقهدورش  ستاشود منم بعد م شد                    
  غماز  شد  باعث یکمو  دکر منتقل بهمرو  خوبی حالی نشو خوشحالی ن ید د دن میکر ی دشا

 مبگیر  فاصله

ک دو   د بو رکا کلیو  دمکر مضاا  کلی پیوند های  رکا لنباد فتیم ر سوگل با حافظیاخد بعد
  کمکو  دبو  نمورکنا هم  سرمدی   قای وا شتمدا شناا  کلی من  نچو لیو  میکشید لطو یروز

 رامکاو   شتمدا تیر پا ییرا جو ی  دمیکر

 شد  متمو تاشب زود

 

 *************** 

 

 

  فهمید  قتی...از ودمیکر  فک  شتو دا دبو پایین  شسر دمکر هنگا سرمدی   همدر هچهر  ب
 فک  شت ک دا دبو  ییا قیقهد پنج ی   مبد ستفا ا امخو می
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 گفت   خما بااورد و  سرشو  دمیکر                           

 ن ستا ربیما ینا  های  احجر بهتریناز  یکی شما  مانفرار خانم ببخشید_

  دمخو..بدید منجارو ا عمل ینا ادخو نمی صال ...امبد  نبهتو رو   زهجاا ینا تونم نمی هستین 
 میکنن  اپید نشوابر  قلب ه شدک    هم سنگ  یراز ز

 بطیر عمل ینب ا صال ....اممید ستفا ا عمل ین ا طراخوب   من میکنن فک همه اچر_
 ستفا ا  زمبا دنبو سطدر و هم پیوند ی ا ماجر گها من...ارهند

  هستین حترانا نال ا شما  مانفرار خانم لی_و ادممید                                          
 وارد نبهتو گیربز  ک شو

 بشین   نپشیمو ابعد شاید    ه شد

  ونبد همرو  تصمیم ین...امیکنم  فک  ممیگیرک  هایی تصمیم ب  یطیا شر هر  تحت من_
 نمی من  نیدومید  حصال  رطو  هر باشه_  اچر نپرسین لطفا...مطمئنم رم کاو از  نگرفتم فک
 کنم  رمجبورو   شما  تونم

 م شد بلند نممنو _ 

 شد  بلند نماو مبر من  زهجاا با_

 

ب   شتماگذ  هستگیرد ی رو ستمود نشین نپشیمو وارممید_ا                                
 گفتم و  برگشتم سرمدی   سمت

 ون بیر  ممدو او  شم نمی نپشیمو _

  بر نجو نماما و  حاجی بابا دمبو  لتنگشد چقد  فتمر نماما  قتا ا سمتب                     
 روها  سلبا منم خونه فتنر  نشو میل فخال 
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 م شد ق تا...و وارد امپوشید

 

💛💛💛💛 

 

 ۴۳رتپا#

 

 

 

 مچشااز   شکا هقطر  لیناو  دمخو معرفت بی نماما  مسال _                                     
 یگه .... دمگر مستاد تو ستاشو.... دمداو پایین

 بینه  نمی منوات  جنگلی  چشای  ینکه_از ا دبو دسر  شبجا دنبو مگر  ش ستاد             
 خوشحالی 

 ..... شکا هقطر  میندو

  تد معرفت بی..... ممیمیر تو  ونبد نستیدو می که تو... شدی  معرفت بی رقد ینا کی_از 
 هستم ک   ینیاز ا من دبو فنصاا نیستش  بابا ک   یطاشر ینا

 کنی متر تنها دل

 

 ...... شکا هقطر  سومین 
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 معنیک    میفهممدارم  نالا  نماما..... _شکا هقطر مینرچها                                   
  خبر نم.....درودبو چیاز  لعنتی ره لشوو د  سستر اون ا یا....گاهم بیو  ه گا  های  لتنگیاون د

 دامید عظیم سردرد ی از 

 دبو لبیخیا  مظاهر لیو

 ... شکا هقطر پنجمین

 ... شک ا  هقطر  ششمین

ازم   چشاتو جنگل ی داد لقو  که تو... _شکا هقطر   هفتمین                                  
 منم....کنم عملش دافر یگهادم د هر مثل ارهقرادم ک  ی  شدی  تو.....یهو شد چی.....نگیری
  میتپه  سینش  تو قلبتوک   بچه خترد ی ب  لمود  تو بعد   بایدک  نهویو د دهفسرا ی  مشد
 لمو د

 ...... کنم شخو

 هشتمین 

 همین د نهمین 

  ست بابا منو جای  گفتی میک    قلبی_  شکا هقطر  همینزدیا                                   
  منکه......ی دنبر ا چر منو فتیر که تو نماما....بشه  یگهد یکی لما ارهقر  دافر....چی نالا لیو
 نه ویود

 ....ممیمیر  اتبر که منی   توعم

  ستدو زمبا من لی_و  نیست رششما قابل   ها شکا ادتعد                          
 مثل  شچشا  نچودارم  ستدو هم رو  سوگلدارم.....

 دارم.....  سش دو من باشه جنگلی شچشاک  هرکی صال ....اهستش تو

 ............. 
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  مخترد  ارهقرک   بچه ی ب   مبددرارم  رو تو قلب دمخو ستای د با من ارهقر دافر  نماما_
ب   نالاز ا  ارقرک   خترید     باشه  لخوشیمد متما بعدب   یناز ا  ارهقرک   ختری......د باشه
 باشه  ندگیمز لیلد تنها بعد

  میگفتی  تهدیا ن ماما_ دمکر حس  هنمد تورو  شکا یرشوک  دمکر تر  لبمو                 
  من بچه تا  بری باید توک  ده کر یرکا سرنوشت نال.....اببینم توا بچه تا منمیرارزو دارم 

  نمی دشخو طر ابخوک   خترید    میشم خترید درمادارم  نماما.....بمونه
 جنگلی  چشای  طرابخو....مشاخو

  اشصد  با معمر کلک  مشا خو می قلبمی خاطرب   هستش تو شبیهک    مشاخو می 
 جنگلاون  تو گمشمو   کنم هنگا  شچشا گلـجنک ب  اممیخو  نو....اوگرفتم مشارا

  تو  بوی  میشد  شکا ی ا لی......وتو با ات خاطر تو شم   ق غرو  ارمبز سینشرو  سرمو....عمیق
 دممیکر یافتدر  تورو ک از  عشقیو 

 نمیشه  لی....وکنم منتقلاون   روب

 

 لیو دمکردرد و دل  شباها صبح  دخو تا...شتاند تمومی مهاو دل  درد

  ساعتی دبو  عمل قتو هفت ساعت  نشونه یا حرکت ی از  یغدر                                  
 ی  لیو ونبیر هبر  رامالد ی  دبو ارقرک 

 ..... دنیا ونبیر ی دعا رامالد

 

🖤🖤 
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 ۵۳رتپا#

 

ب   هم نگاهی ی ..... و ختما ندا سستر ا پر نرگسو  تجربه   پر شکانیا  کترب د نگاهی    
  نیاب د باعث و  دبوداده  منب    نجو دشخو ستای د باک  یدرما....نماما  ممظلو هچهر
  بانیو  باعث  نجو دمخو ستای د با  من  دبو ارقر  نالا  لیو شد من نموند  هند و ز  نمداو
  ییا یگهد ی  رهچاک   منه سرنوشت  مناز  تر دنامرو  من دمبو دنامر چه...... مبگیر ندگیموز

 ام بر رکا ینا ءجز

... از دبو یاور  ابعذ تلحظا..... دمبو دهکر مودخو  بنتخاا من... دبو شته انز                 
  یتیمو  ممعصو خترد ی  پای   یگهد ف طراز  دبو نمیو در  تنماز  ییا رهپا درمما پای  فطر ی 
 می دشخو از درد ب  هرشب.....و  دمیکر منر پنجه ستهد گمر  با شتک دا  دبو نمیودر 

 ب نتخارو ا ومکد..... دممیکر رکا چی باید   من یااخد     پیچید

 ..... دممیکر

 

  همه با من  الجد لی....وهستش قلبو   مغز بین  ها الجد ی  همه گفتن  بهم بچگیاز   
  ستای د با میگفت ف طر ی از  قلب...... دبو  قلبو  قلب  بین  من الجد شت دا ق فر   ها الجد
  تو منتظر سوگل ارهند یی ا  یگهراه د میگفت  یگهد فطر و از  نگیر  تودرما نجو دتخو

ب   من نال...... اکن شگو قلبت  ی اصدب  همیشه میگفت   بابا بخیر دشیا..... هستش
  ستای د  باداره  تخترد ببینیک   کجایی بابا.... بابا گفتماخ     کنم شگو  قلبم ی اصد ومکد
 دشخو

 ی رو رو  کسی ست..... دهمید نپایا ندگیشو ب ز  رهمیادر  تو ندگیز ی  همه قلب          
 عجب... میدرو د نرگسو  برگشتم.... دمکر حس شونم

 ..... شتدا  انیگرد رفکاا شتهر دن کر رهپاب   خترد  ینا خاصی عالقه
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 مطمئنی  رامال_د

 

 ...ا_ ره

 شد   یکدنز شکانیا  کترد

  عظیمی خانم و ب  گرفتم نشو تااز دو نگاهمو.... کنید  وعشر خب_                             
 ختم دو

 جای ب   نیو اش. ا نرگس بدینرو   قیچیو  تیغ _                                              
 من  بهرو   قیچیو   تیغ عظیمی برگشتن ن شودخو

 د کر هنگا منب  وکنجکا دشخوو     داد

 نالا ی دبو  رمکنا جا همه تو یا اخد..... گرفتم ستم د  توی رو   تیغ                                
  قفسه سمترو ب  تیغ.... سوگل طراخوب  نع من طر ابخو کن. کمکم.... شبا پیشم هم

 همهو  گفتم  لب یرا    ز بسم دمیز  قلبشک   جایی دمبر نماما  چپب   مایل سینه
 من  سمت ن نگاهشو

 دمخو جا  نهمو دبو                                                                                     
 دادم منجارو ا رمکاو   دمسپر  اخدرو ب 

 ه گیر _

.... گرفتم تیشا دمیز شتک دا  ن ماما  قلب نید دباداد......   بهم رو  ه گیر  سریع  عظیمی خانم
و   باالک   درمما قلب  نیدد با..... مشد  هندو ز دمرم  شتدا  نبضک   درمما قلب  نید د با

 نالا نع لی.... وگرفترو   مگلو بغض میشد پایین

 ..... باشم قوی دادم  لقو دم خوو  نماماب  من نیست گریه  قتو
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  دمخورو  بغضم  ادمندراه  ممغزب  ماو ا لی..... ولیو                                                
 مشد هند و ز دممر رچقدک   نهومید اخد لیدادم.... و مهادا رمکارو اوردم و ب  اخد مناو 

💔💔 

 

 ۶۳رتپا#

 

 

 ن پایا درمما ندگیب ز منک  ادمید یناز ا خبر رمانیتو ی رو فصا  های  خط

  صمخصو باکس توی رو  قلب...... شد سمونیا درم ما.... و دمخو ستای د بادادم            
 رو  سفید  مالفه  بغض با..... شتماگذ

 یگه.....دبانو پریسا اببخو حت_را  گفتم بغض باو   هسته... و اشتمدابر                          
 میکنه   مت.... اون آرو میارو اخد پیش

  پرک  ماهش رت صو ی رو رو مالفهو  مبوسیدرو  پیشونیش                                   
  حتیرا همین.... و ب گرفتم ندگیموز ترین  عزیز نجو  حتیرا همین...... و ب مکشید دبو رنو
ب   شالقی مثل ت بدبختیاک   رگاروز بهت لعنتدادم....  ستشو از د شد سمونیا درمما
  یط ا شر ینا توی ک   باباب   لعنت.....کشتم مودرماک    منب  لعنت..... میشه   هکوبید تمرصو
و   رپدب  لعنت    مشد رکا ین ب ا  رمجبواون  طراخوک ب   سوگل ب   لعنت.....نیست رمکنا
 اب عذرو  بچه ینا ر ینقدک ا   سوگل درما

 ...... همهب   لعنت صال ا     دادن
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 ....دمکر هنگا سوگل ش بیهو هچهر  ب

 

  قلبش  سهوا  فقط نواو من.....دمنبو نه دم؟؟؟بو درشما من                                      
 می  دبو درممااور  دیاک    شچشاو 

 ..... ستماخو

 !!!درمما

 !!!! درمما اخ

رو   تیغ عظیمی خانم!!!! دمکر سمونیا نواو دمخو ستای د با پیش قیقهد  چندک   کسی       
 لی....ودبو تر  نسو ا  امبر سوگل دنکر عملداد..... بهم

  هم منم....و میریخت شکا  شرشر نرگس.... دبو سخت  زمبا                                      
 می  رتقو بغضمو  قیقهدم ب د

  گرفتم مودرما نجودادم....                                                                                
 یا اخد.... ادممید نجو یگهد نفر ی ب   شتمدا نالو ا

 دم سپر  تو  ستد مو دخو من شبا پناهم دتخو
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  ینا  دنبوارزش  بیب  تپید می یگهد نفر ی  سینه  تو شتدا ربا ینک ا  درمما قلب  نید د با
اون   نالا لیو تپید می دشخو  سینه تو درمما قلب  پیش  ساعت سه همین.....دمبر پی نیاد
  شتمک دا دمبو  من ینا سطو ین.......و ادبو ییا یگهد خترد ی  لما قلبشو  دبو سمونیا

 ذره ذره اب 

 دادم....  رتقو بغضمو بساز  دمیکردرد  مگلو     ممیشد

 *** 

 س سترا  پرو   حترانا هچهرو ب   ونبیر ممداو

 ...... دمکر هنگا پرسنلاز  تا  چندو   محمدی  ن،جو  نماما،حاجی بابا،سرمدی 

 

 ....دمیبو ینجاا باید مبابا  نالا میکنن رچیکا جا  ینا یناا

 ؟؟؟ کجاست اون  لیو

 ده کرول  منو نکنه نمونمید       

 مد او  سمتمب   حاجی بابا

 گفت  حاجی نماما  خوبی رامال_د    

  خوبیب   پیوند_ گفت   گریه  باو  ونبیر  مداو نرگس.. نیز نمی  فحر ا چر درما شد چی_
 گرفت  رتصو

 دن کر می گریه همه

 ...چی پیوند....پیوند گفت نرگس

 درم ما قلب پیوند
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 دادم؟!  منجارو ا پیونداون  من

 دمکر ه نگا مستا...ب ددمخو ستای د با.... کشتمرو  درمما  من دبودار  هخند 

  رینقدا ضعمو دنمیکر منگا تعجب با همه مخندید  هیستریکو                                  
 طرفم  کسیک    دبو کنا حشتو

 .... دبو شتهدا بررو  نستا ربیما کل مها قهقه ی اصد    نمیومد 

🖤 

 

 ۷۳رتپا#

 

 

 

 

 

 ...کشتم  دمخو ستای د با من  لیزدم..... و قهقه رهبا دو دبو جالب قعاوا

 زار زدم ه خند نمیو  ارمند درما نالا  من یعنی

 د مر یااخد..... دمر درمما_

 جالبی  نکته درم ما گمر لی.... ودنکر گریه  ستثناا ونبد   همه حرفم ینا با

 ..... مخندید رهبا... دومشامر بی خترد من..... کشتم نواو من.... شتدا هم

 ه بد حالت چقد نمومید  مخترد نجا رامال_د ن مداو یکمدنز نجو ن ماماو  حاجی بابا  
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 ..... حتیرا همینب  کشتم  مودرما  پیش  ساعت چند  من دبو بد حالم اره

....  شهارز بی نیاد چقد بینید می_  حاجی بابا  سمت دمکرزدم..... رو  قهقه ره بادو              
 کنی شخودل  چیب  نیدو نمی

 گفتم  هخند  سط..... ومخندید رهبادو

 ..... کشت مودرما پیش قیقهد چند همین_

 .... مخندید رهبا..... و دوادمند  مهادا حرفمو... دبو ه برید رو   مونما هخند

 دمکر  بغض هخند سطو

 گرفت رو  ن قاجوا یقه ارمند درما من نالا لی..... ولی_و             

 فت ر پریسا نماما..... ارمند درما من نجو قا_اره ا

 

 ن نشنو بقیهک   یرطو گفتم اشیو......پایین ختاندا سرشو  نجو قاا

 ن خندیدب  دمکر وعشر  بعد دهنمر بگو..... نه بگو_     

 مد او جلو  نرگس

 ...... هشد  شوکه نالا  گوشش  تو بزنید _ 

  تمرصو فطر ی  یهو.... مخندید  می فقط..... و دنبو ناب او  سماحوزدم  قهقه  رهبادو   
 لبو  دبو  پایین شسر ....ک دمکر هنگا نجو  قا....ب اسوخت

 دمیز ش سر  تو  شتدا هم  نجو نماما میگید

  یگهد توزده  کتک سرنوشت  منو حاجی بابا_  گفتم بغض با                                      
 دارم ه گنا  ابخد.... ن نز منو
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 نزنم  یگه.....ددمبو درمما گمر  شاهد نال ا همین

 اممیخو رتمعذ بزنمت  ستماخو نمی  ببخشید_  گرفت بغلش تو سرمو حاجی بابا          

 یگه د یکی دنگر  ازن میند میکنن بدی  رکا سهر مد توک   هایی بچه مثل بعد

 دکر رهشاا  نرگس ب

 گفت _اون 

 ........... مطلق سیاهی بعددادم و  جای  غوشش ا تورو  دمخو

 

 

 رمکنا هم نجو  نماما و  دمبو نستاربیما.....دمکر  هنگا  افطرو ب ا دمکر  زبا چشامواروم   
ب   خاکی چه...دمکر بغض..هشد  چی  بفهممک  کشید لطو یکم......دبو   ابخو ق غر....دبو
  نمورکنا یگهد نماما ببینیک   کجایی بابا ی .....واشدی  سمونیا  نماما....اخ شد مسر

 نهویود حتما...نیست

 

 ز با  شیدد حاجی بابا  مثل مشاید.....میبخشه منو بفهمه گها صال ...امیشه

 شد   بلند نجو  نماما ک   ردمخو تکونی باشه

 

 ********** 

 

 ۸۳رتپا#
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 کجاست  حاجی بابا_  معزیز شدی   اربید_ 

  یرخاکسپا های  رکا لنباد نستمومید  نهوبیر _                                                     
 ن ماما

 پایین ختاندا سرشو ن ماما ی راکا لنبا_د  

 کی پایین  ختماندا سرمو_اره                                                                        
ک   خترید تنها..... شخترد یر خاکسپا سم امر ی راکا لنباد بیوفته حاجی بابا دمیکر فکرشو 
 قسم  شقبر   نجوب   باید بعدب  نالاز ا لیو      ردمیخو قسم جونشب  همیشه

 چیشد..... ـهربخو

 بجای ک   مشد تعود ییاکذ سما مراون  سهوا من...... شد  زل نا بال  ینا ک

اون   بعد     میمونه دمیا همیشهک   بدبختی میدد  بدبختیم ببینم شتو مو موفقیت ینکها 
 اش پید حتما گفتن ها پلیس.... مداو لعنتی سمندی 

 دم خو منک   هستش ها رکا سری ی  دمنبو شخودل  ناب او من لیو میکنن

  یا اخد    دمفشر  هم ی رو چشامورو.....  دنامر قاتلاون   کنه لعنت اخد.....  اممید منجاا باید 
 گرفت رو  مگلو  بغض..... کن کمکم رگ بز نمتحا ا ینا تو

 

  قتاوارد ا  نرگس با کتر د بعد  یکم دمکر خفه بغضمو.... شتماند دنکر  گریه  ناییاتو لیو 
  بهم کترد  ینا  نفر لیناو     مبر میتونمک  گفت تسلیتو  نصیحت  یکم بعد کترد  نشد

 و رمکنا مداو نرگس یکم  گفت تسلیت

  شبعد.. می دو ینم....اـکنم صبر ستاخو.... و ازم میکنه کمکم گفت بهمو  گفتم  تسلیت  
 سمت دمکر.... رو ه بد منجارو ا نستاربیما های  رکاک   فتر
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 گفتم  بغض باو  نجو نماما  

 کجاست   نماما نجو نماما_

 شاید....مپرسید   رهبادو ا چر نمدو نمی لیو نستمومید  بشو اجو ینکها با

 ردخو  سر  چشمش  گوشهاز   شکیا ه قطر  نیست یدرما یگهد شم  مطمئن ستمامیخو

 خونه دسر_

 بخش ه بر بعد دبیا شبهو باید..... یو سی سی_ چی  سوگل_                               

 خونه .... ما خونه فتیمر  باهم.. و ـمد او نرگس بعد یکمدادم.....   ن تکو سری

  بدبخت ،غمگین  منه بخت  شخوو  دشا نفر سهاش از اون   هماند باقی تنهاک  ییا
  با خونه.... کجاست دنبو ممعلو  ن چو  هبهتر نگمک   هم  مبابا دبو خونه دسر درمما....دمبو
  تو نفر چند مشد.... وارد دبودر   جلو ماشین چندتا.... دبو ه شد تزئین نگر ه سیا های  چهرپا

  فقط هم حاجی بابا.... ادنمید روها رکا ترتیب شتنو دا  دنبو مدو ا  فتر لحادر  ط حیا
 هم  نجا او شدیم خونه..... وارد کنن رکا چی  میگفت شتک دا     میومد  اشصد

 ما  نیدد با.... دنبو همد او  مامانم های  عمه...دنمیکر کمک شتندا نفر چند

 گریه   تونستم نمی  لیو دمکر بغض....  دنمیکر  گریه.... و نمداو نسمتمو ب

 

 تسلیت  نمشو وهرکد..... دنمیکر گریه هم نرگسو  ن جو نماما     کنم

  وسر مشا نمد او هم ها خاله شب تا... هشد   تفو رچطو  نماما  شتن اند  خبر زهنو میگفتن  
) ب  نماما  عمه( یحانهر عمه نمیرفت پایین مگلو از  منکه ردننخو  نبیشترشو  لیو شد

 لخیا ینو ا  کنن رچیکا  میگفت ها رخدمتکا

 ...دمیکر حترا منو
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💔 

 

 ۹۳رتپا#

 

 

 

  تودراوردم و  قلبشوک  قتیو یا  دمیز  نبض شتدا نماما  قلبک  یی ا لحظه تصویر    
 یناا ی   همه سینه توی  نشزد نبض یا.... رمانیتو ف صا  های  خط نید د  ،شتما گذ باکس

 هارباو   دمبو فکر تو همش... دمیکرام  نهویود

 کی منفهمیدک  دمبو فکر  تو رینقد..... ادممیکر ارتکر دمخو بارو   لحظه اون

  فاطمه سمشا قبال ( ینوال لیلی لیال  خالهاوردم و ب  باال سرمو...نشد  جمع همدور  همه 
  فحر  بپوشن چی دافر ینکهاز ا  هم باو   ادنمید نتکورو  نستشود زنا باک  دمکر هنگا)  دبو
....  دنبو مد و   سلبا لنباد نااو مثل صال ا نچو  دنبو نشو   هراخو رنگاا ن جو  نماما... دنمیز
 ها خاله فخال  بر لیو

 .....دنبو پیله شیله   بی ییرایجوو  دن بو صمیمی و   نمهربو خیلی مها عمه

 گفت  لیال  عمه

 

 چی  نفهمید  صال ... اشدیم  شوکه کال  ما.. ک دفتاا قتفاا  ینا یهویی   رینقد_ا

 دکر  سترو در شالش  بعد مپوشید           

 ....رینقدا هم.... ادم هنشد تو  نزنمک   دمکر مشت ستامو د
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 ین وال  ،لیلی ،لیال  خاله جزب   همه کبرا  ا

 گفت  ز نا با هم  ینوال خاله.... دنکر خما        

  تفو نشو زاد هراخو رنگاا نه رنگاا یندکر نهولمو  رینقدا  یهو  چیشد میگه   ست_را          
 یابی شوهر سما مر نع یرخاکسپا سمامر  مدیناو شما_ گفتم  عصبانی...اهشد

 ن ماما  شدوا   نخماشو ا هم ها عمه.. و دکر ییا هخند  تک حرفم از  نرگس

 گفت  یرلخود لحن با هم نجو

 ...میکنین رفتار رینطو ا ینک دار دنبو بد  شما سهوا  پریسا_

 ال داره وا  خجالت_   گفت  بهداصو عمه

 ....دمکر خما دشخو مثل منم....هنگا منب  خما با لیال  عمه

 گفت   یدرو د ضعک و راسا عمه

 د؟؟؟ کر ت فو  رچطو پریساک   نگفتی تو_داداش 

 

داد  ون بیر نفسشو  هم حاجی بابا..... ختدو حاجی  باباو ب   گرفتازم   نگاهشو لیال  خاله   
  حرفش  قتی..... وسوگلو  نماما  ی اماجر تا گرفته من  های  ط شراز  دکر  تعریفرو  همهو 
 خت اندا منب  نگاهی ینوال.... شد متمو

 ...مشد  بلند  منم.... مداو سمتمو ب  شد  بلند  و

 

  محکمو  باال  دبر ستاشود بکشی تودرما تونستی  رچطو ... سفت  سگ_                          
رو   ضعک و  نجو نماما  گرفت مو دجوو کل خشمو   شد یور ی  تمرصو.....  تمرصو تو کوبید

 ی و  شد  بلند خشم با یدد
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  تنهاب  ارمنمیز نیست پریساک   حاالزد _ ینو الب   محکم هکشید                                
 صبر  خیلی کنی  توهین اش  یرگادیا

 شما   لیو باشم شتهاند نباهاتو  یرکاک  دمکر

  رینقدا دبو ربا لین... اودکر بلند ستد شهراخو ی رو  من بخاطر نجو  ن ماما  نمیشد ورمبا
 نمی رو  رکا ینا گهک ا  هرچند لبته... امیدیدمش عصبانیا

 شد   بلند حاجی بابا دممیکر دمخو دکر

 کنی  بلند ستد رام الرو د یارند حق لیو  جبوا حرمتت_

 حمقا هستی کی ی دکر فکداد _ هولش  جلو ب  یکم  مداو هم  نرگس

 ن ختنشواندا خونهاز  محترمانه خرو در ا   دنمیکر ننششوزسر  هم ها عمه

 ...ونبیر

♡♡ 

 

 ۰۴رتپا#

 

 

 ن ماما  حتی دنکر نمداد یارلددر د سعی نحوی  ی ب  همه ها  خاله فتنر  بعد

 ....دبوداده  سترو از د ش خترک د  نجو

 

 سم امر ی ابر دبو  دهماا چی همهو  دبو هشد   یستو ر ست را ها رکا ی  همه
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 ...بیما بخوک   فتیمر همه      دافر

  اربید منو  دبو صبح  ۳ ساعت ن الا دممیکر هنگا  سقف و ب  دمبو هکشیددراز  تخت ی رو 
  شها ه خند  ی اصد دنبو کنمول   نماما  دیا دبو اربیقر خیلی..... شتانداروم  لم.... ددمبو

و ب   برگشتم میبست نقش ممغز توی  حتشرانا  هچهر  تصویر..... میشد  کوا گوشم توی 
 د بو منب   پشت ک  نرگس

  تو     میکنه گریهک داره  ادمید  ننشو ینو ا شتدا  خفیفی زشلر شها  شونه دمکر هنگا
 تسکو  فقطو   مبد یشارلدک د دنبو یرطو  حالم  یطاشر ینا

 ی  با نبستم هاشو کمهو د مپوشید  هموسیا  مانتو مشد  بلند   هستهو ا دمکر

......وارد دبو هکنند خفه  امبر خونه فضای  هسیا لشا                                          
  ننشد من رحضو متوجه.... و دنمیکر گریه  شتندا نجو نماماو  حاجی بابا  مشد یی اپذیر
 نشن  متوجهک   یرطو مشد رج خا  ا صد  بیو  گرفتم ن شو از نگاهمو  غم با

 

ک   ستم ا میخورو  جایی فقط  دنبو مشخص ممقصد میرفتمراه  ها نخیابو  توی  فهد  بی
 فاصله  لعنتی  عملاز اون  ییا لحظهو  کنم  هار مودخو

 ....نشتم  رک پا رکنا صندلی ی ..... روشتا ند نجو یگه د مپاها     مبگیر

 .... دبو من نفعب   خیلی ین.... و ادنبو رک پا توی  هیچکی

 ؟ میکنه رکا چی  بفهمه بابا یااخد

 ! میشه نهویود حتما

 ! میبخشه منو صال ا

 !شعازم دور بیشتر  مشاید یا
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  نماما  ینها با...دبو بابا شکا ی ا کنهدرک  وارممیدا هست هرچی لیو                       
 تنهایی  حس زمبا لیو هستند یناا نجو

 امبر گرفت نمی نواو جای  هیچی    دممیکر

 گوشیمو و  دمکر نیت ی .....شتدابر  شاید بزنم نگز بهش نالا  هبهتر

 گرفتم رو  بابا ره شماو    دراوردم

و   شنهرو  بابا گوشی  ینکها حتی دبو جالباول......  قبو                                            
 نمی  خوشحالم هم رهمیخو قبو

 ....گیر  مپیغارو  فتر  بعد یکم     دکر

 م نالیددرد  پر.....و گرفت گلمو  بغض..... دمکر تر لبمو

 _بابا......

 لحظه  خرینا تا.....دهمر نماما بابا....  ی دبرگر قتشهو کنم  فک                                
 حت ب را چشم و  ببینه روتو ستامیخو

 ..... بیا نالا عقل حد.....نیومدی  تو لیو   دبو

 شد  جمع مچشا تو شک... امیشم نهویوک دارم د بیا

  ی ابرک   تو     ونبیر  بیای  ساختی دتخو دنکر قایم ی ابرک  سنگریاز اون  قتشهو  بابا     
 ی ابر حدعقل کنی مشارو تا نیومدی  نماما گمر  قبل

  ستدو  روما تو یگهد میکنم فک   بابا کناروم  منو  بیا  مرگش بعد                          
 میکنم  هشتباا بگو و  بیا...یارند

 . بگیریرو  تابوتش یرز  نیستی تو لیو مامانه یرخاکسپا سمامر دافر
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 ******************* 

 

♡♡ 

 

 ۱۴رتپا#

 

 

 ب  نگاهمو..... ادمند مهادا یگهداد..... د نمی بهمرو  فحر  مهادا بغض

  رچقد خترد ببینیک   کجایی  نماما.... دنبو کسی  ختمدو افطرا                                
 حتی لم..... دباشه ون بیر قت و  یرد  خترد شتهز  بگی  بشی نمانگرک   کجایی لشهد تو  غم
 تنگ  تنازد غر ی ابر

 ص حر نیدو از د  مبد حرصشو   کنم شیطونی کی ی ا بر من تو بی    ه شد

....  دنبو  مباها گرمی سلبا  مداو  ی دسر زسو..... مببر  تلذ نشردخو                            
 دسر  ینجااز ا خیلی نجااو حتما دبو خونه د سر  نماما    مپیچید دمخودرو  ستامو د

 باید  پتو جای ب  نال..... اشه  مگر تا مببر  اشبر پتو ی  نمیشهک   حیف    هتر

 ا دــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ی .... وامببر کفن             

  نالاز ا شبد و  میترسید یک رتاو   تنگ  جاهای ک از   درمما...... شد منقبض فکم  فکر  ینا با
 کنا حشت و و یک ر تا قبر  ی  توی  باید بعدب 

 زدم لبو  دمبر باال سرمو    اببخو

 اغ چرو   بخونم   انقر اتبرو   تقبر  سر  مبیا هرشب ممید ل قو  نماما_
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 .... نترسی تا کنم شنرو

 

  نتکو  شه دسر  چقد خونهدسر تو درمما نالا ینکها فکر با لی....... ودنبو تحمل قابل  سرما 
  حسم بیشتر ارمند بهش خترید درما حس اچر پس..... سوگلم درما من یعنی......ردمنخو
رو  مهر اخو لیو  مخترد بگم بهش تونستم نمی دممیکر شنگا قتی..... ودبو نهاهراخو
 تادارم  بیشتر رو  هراخو شپذیر ناییاتو سن ینا  توک   ینها طرابخو شاید....میگفتم حترا
 ......وبچه ی 

  رهبادر مطمئنماز  کامال ک  چیزی تنها رکناب  یناا ی  همه... دبو ناگهانی کامال  هم ق تفاا ینا
  شتمدا  سوگلب  نسبت مالکیت حس ی  بشه من  لما  بایدک اون   دبو ینا نماو سوگل
... شتدا  ست دو منو نم...... اوممیدید دمخو لما نو او دمبوداده  بهشرو   درمما قلب نچو
 میشد   رشفتااز ر

 دادن.......  تشخیص

  افطرا  ینا  مسجد ی  حتما  پس دبو یکدنز اصد.... مداذان او ی اصدک   دمبو فکر  تو  
رو   خانمی ی ..... ادمید مشارا بهماذان  ی اصد..... فتمر  اصد سمتو ب  مشد بلند.....دبو
 زدم  سحد  میشد رد  شتدا درچا باک   میدد

 سمتم  برگشت خانم ببخشید_  مسجد هبر    

 بخونی  زنما ی امیخو_ کجاست مسجد بگید میشه_ بله_                      

 بخونم   زنما ممیر منم بیا نبالم_د  بله_                                      

  نمدو نمی لی.... ودمنبو زنما هلا دیاز ستش..... رادمفتاراه ا نبالشدادم و د نتکو  سری 
 اذان ی اصد بجذو  بیوفتم ز نما فکرب   شد  باعث چی نالا
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 فتم و ر  دمکر تشکری خانم از اون  سیدیمر مسجد ب دره   بعد  یکم       بشم

 رو  نخوند  زنماو  گرفتن   ضوو لی و مخوند نمی زنما ینکها  با گرفتم ضوو

 د بو بلد بخو

و   شتمدابر یدرچا..... ادمید بهمرو  خوبی حس بگال  بوی   مشددراوردم..... و وارد  کفشامو
 خیلی  حس زنما بعد..... مخوند موز نماو  گوشه ی  فتم ر

 شد  منتقل بهم خوبی

🖤💔 

 

 ۲۴رتپا#

 

  من... و دبو ده مر درمما  وزیرد رنگاا نه رنگا.... اهبر دمیا  بدبختیامو کلب   دبو هشد   باعث  
  توام زد  خاله یا نیست مبابا دبو فتهر دمیا کلب   دمخو ستای د با دم،کر اهدا قلبشو دمخو

  هشدک  هم ییا  ثانیه چند ی ابر  ستم اخو می  نموبد ستما خو نمی ممدخو  ستش.... راگوشم
 مش و ارا  باشم تنها

 ت تفاقاو ا دبو همد او پیش امبر  بدی  تتفاقاا خیلی ت مد  یما  تو     مبگیر

  من های   بختی  بد.... نیست بدبختیم  خر ا ینا  نستمومید بخو.... دبودر راه  هم بدتری  
  سرمای دادم.....  تکیه اریود های  کاشی ب  سرمو.....  بشه  اپید بابا ک   میشه  متمو مانیز

و   مشد بلند منم  میرفتن شتندا  همه کمکم     شدسرد   بدنمو   شد منتقل منمب  ها کاشی
 شتم ا گذ شجا  سر دروچا
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  تو  صبح تا شبک   دبو معمر کل  تو ربا لیناو برگشتم دمبو همد او هی.....از رافتمر ونبیر و
  زباو درو   ختماندا کیلد.... دبو هشد شنرو کمی اهو خونه مسیدر قتی.... ودمبو ها  نخیابو

 م سال  دنبو اربید  تقریبا همه دمکر

 گفتم  بپرسن السو ینکها قبلدادم..... و  شیایو

 

 ....و ونبیر فتم ر همین  بخاطر بمونم خونه تو تونستم نمی دبو بد حالم_

 دکر تبسمی  حاجی بابا  مسجد فتم اون ر بعد 

 ن جا بابا ی دکر بخو... شه بد خونه تو حالت  دممیز سحد _

 گفت  نجو  نماما

  لنبادادم و د نتکو  سری.. ی زد  یخ شی  مگر ربخوداغ  شیر ی  جانم بیا_                      
 لحا  شیر گرمای  ردمخو شیر فتم ر نجو  نماما

  بریم ۹ ساعت  دبو ارقر شد غشلو   کمکم خونهو  نمد او ها خدمه بد یکم....دکر بخو  بدمو
 هرکی ....دبو ارقر بی خیلی لم...دیرخاکسپا های  رکا ی ابر

 ....ستامیخو صبر امبر اخدو از  میگم نماما  صفاز و میومد

  ستاز د غم هبد   صبر  بهت اخد  نجو رامال_د  مداو شناها از ا یکی                                 
 سخته خیلی درمادادن 

 ..نممنو _

  چی ینوا  اب جو یا اخد دنبو لیو بگم  تسلیت بهش  ستماخو....کجاست محمد  قاا ستی _را    
 گوشیشو   ه شد غیب مبابا بگم بگم  چی بهش مبد

 دکر ستید پیش  نرگس هنمید ابجو       
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 ز هنو ما  هستن رکشواز  رج خا ی داد  ارقر  بستن ی ابر محمد   عمو ستش _را

 دارن و دارن خبر  نستشودو  لی..ودهفتاا تفاقیچ ا نیشوب ا  نگفتیم

 ان یرا نبیا  نمید  منجارو ا نشوراکا

و  دمکر  تشکری..... نیدوبد شریک نغمتو تو روما هبد  نصبرتو  اخد  لحا  هر...ب ها_ا    
  رک پا روها ماشین.....یمدکر حرکت اهرز بهشت  سمتو ب  شد ۹ ساعت هباالخر   فتمر نماو
 یکی و   حاجی بابا  مشد  دهپیاو   یمدکر

 

و   نبیا ک  دمبو منتظر..... رن بیا  خونه دسررو از  نماماک   دبو فتهر ها عمه شوهراز            
 لیو دممیکر بغض همش  وزیراز د دمکر بغض....میگرفتم زگا لبمو حتی راناو   سستر از ا
 ختم اندا سرمو....کنم گریه  تونستم نمی

 .... نیا نمی اچر پایین

 ن مد _او

🥺🥺🥺 

 

 ۳۴رتپا#

 

  ندگیمز بهترین.... ختمدو مبوالنسب آ  نگاهمواوردم.... و  باال  سرمو  نرگس  ی اصد با    
 من... دبو گرفتهازم  بابا ک  دمفتاا  فیلمی دیا..... میشد  یکدنز شتدا  مبوالنساون ا توی 
  تشویقم و  د بو ده کر زبا امبر ستشود نماما مبرراه  تونستم  نمی ستو و در  دمبو بچه خیلی
  تشویقم  زمبا شد نمانگر ینکها  با نماما.. مینز دمفتا ا فتم ک راه ر یکم... .بغلش مبر دمیکر
  دمفتاا  ربا چند فتمر  سمتشو ب  مشد بلند  دبو حمتیز هر.... ب مبر و راه   شم  بلند دکر
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  توداره  نماما  نالا     مشد یکدنز بهش  کم کم منو  شم بلندک   دمیکر تشویقماون  لیو
 مبوالنس..... امیشه  یکد نز منب   مبوالنسا

 ده پیا هخمید  تیرصو با حاجی بابا دمکر واز پر سمتش ب   من و  دکر توقف

 ختم اندا چنگ تمورصوو   مکشید بلندی   جیغ    شد

 ....پاشو اخدوتر    ن اــــــــــــــــامــــــــــــــــم_

 هیچ   منو  دنمیبر شقبر  سمت ب  شتندا تتابو توی رو  کسم ترین عزیز

 .... نبرنشک  دممیز اریوب در و د  مودخو.... مداو نمی بر  ستماز د یرکا

 

 من از  کمی ست د نجو نماماو   نرگس شتاند ی ا هفاید  لیو دممیز جیغ

 م رـــــــــــــــــــخت د ریساـــــــــــــــــپ_ شتم ا ند                    

 .... فتیر ا چر تو ی دبو من درما تو درمما بعد الهـــــــــــــخ_

 دن میکر گریه و   دنبو  گرفتهرو  نبالمو  یرز  نفر چند

     ادــــــــــــــــــــــــــــــخزدم _ جیغو   مکوبیدب خودم                           
 درم ما بگو بهم.... کابوسه ی  ینا بگو بهم

 غهدرو همه  یناا  بگو ستا هد ــــــــــــــــــــنز

  پیچ کفن جسد  نفر چند... قبر تو  فتنر یگهد نفر ی و    حاجی باباو   شتناگذ  مینرو ز نماما 
 ونبیر دمراون  حاجی بابا  بعد یکمدادن  نستشو دراوردن و ب د  تتابو رو از   نماما
  ناـــــــــــــــــامــــــــــــــــمزدم _ جیغ..... یخترو ر کخاو   رکا یکم.... نمداو
 یکی رتااز  مامانم  نریز کخا اخدوتر.... نع

 ....کنید لچا مامانم با منم     میترسه
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  جیغ    میریختن یگریاز د پس یکی  مشکاو ا  شکست  میشد خفه همشک   بغضیو      
 رت صو  ممیکشید موهامو دممیز مینب ز  مودخو دممیز

 بلند   نماماو   دنمیکررو  نشو دخو رکا نا او لیو ختمامیند  چنگ  ستمود و

 ....شد نمی

 

زدم....   مگلوب  چنگی... دبو نشدنی متمو زمبا دممیکر   گریه ینکها با دبو  مگلو  تو چیزی ی 
 ن نشو  ینو ا  دبو  همداو باال تقریبا ها کخا.... شد  خمک ز

 نیست  میدی ا یگهد ادمید

😔😔😔😔 

 

 ۴۴رتپا#

 

 گرفته  مو دور نفر چند... مبر  ارن بز دممیز پا  ستوزدم..... د  می مودخو

  کنید مـــــــــــــــــل_و مبر شتنزا نمی و  دنبو                                 
 چی...ناــــــــــامــــــــــــم....مبر یداربز....اخدروتو

 م بر یداربز یددار رمکا

 م عزیز میری  نالا کن صبر  رامال_د

 ....... ـــــــــــــــلو خب_
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 تقال از  ستد  منک  دبو  یرطو رشکا دمیز  دشخو سر تو...... کشید  جیغ عمه یهو 
 ی رو شبیهو نجو نماما.... مسوندر بهش دمخوو  شتمدابر

 ... داد زدمدبو ستشد

 ه بداب  یکی_

زد   ربا چند هم  عمه... دمبو ه شد  نش انگر... تشرصو  تو  مپاشید بواورد.... ا بوا نرگس سریع 
  منم شد  یرجا شکشا نجو ن ماما  کشید حتیرا نفس  مداو شهو ب   بعد یکم گوشش تو

 قبر از  یناا حاجی بابا... گرفتم  گریم

 زدم و جنگ  نماما قبر کخا.... ب نجااو فتمر  میددو  منمو  گرفتن  فاصله

  کخا ین... انا ــــــــــــامــــــــــــم..... _ممیکشید  جیغ                                  
 ها  وارخر  یرز  فتیر اچر... چیه ها

 ....شتیاگذ تنها  منو  اچر    کخا

 ن جو نماما.....دممیز مسر  توو  میریختم مسر  تورو  کخا از  مشت مشت

 د میز دشخو سر  توو   مداو هم

 

 بعد  شتیاگذ تنها منو اچر.... درما  فتیر اچر کسم تنها... معزیز    مختر_د

 ....بگم مخترد کیب   تو بعد..... کنم شخو  کیب   لمود تو

 ا ـــــــــــــــــــــــریســـــــــــــــــــــــــــــپ

 

 و سر ی ابر  فتنر  بقیه بعد یکم..... دمبو دهفتاا سکسکهب   دیاز گریه  از
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 ... نرگس  منو جزب  دنبو  فتهر همه    رناها

 م کشید کخاب  ستید

 ..... رک مبا تجدید خونه_

 ..... دتخو پیش  ببر بگید منم ستد

 ...متنها تو بی من

 .... نیاد درما ترین  معرفت بی

 .....شتیاگذ متنها اچر

 ...ی دکر لمو اچر

 .... ممیمیر تو بی گی نمی

 ...رهنمیادووم  طاقت تو بی لمد نمیگی میشم نهویو د گی نمی

 .... کنم  رچیکا تو بی من

 ....دبو ده سپر  منب   روتو فتنک دم ر مبد  چیرو  بابا ابجو

 ....نیستی  تو بگم بهش رچطو

 ...نماما

 ....پیشت ممیا دم خو من  نترسی شب تنهاییاز  قتو ی 

  بهم حرفمو مهادا زه جاا گریه.... پیشت رهبیا منم کن عاد ییا خد پیش یگه د تو نماما        
 شک و ا  پایین ختماندا سرمو..... ادند

 غریبه  دنر ی   میدرو د دمر ی  هچهر  شکا  نمیواوردم و  باال  سرمو   یختمر
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  رچیکا ینجا.... اون ادبو غریبه لیو بهم شخص  ترین یکدنزک    ی دمر ی  شناا    
... و دکر لنبا د منو  هنگا مسیر نرگس ... دبو دشخو  ببینم بهترک  دمکر ک پا شکامو....ادمیکر
 ک  ختدو منیب   نگاهشو دکر تعجب  من مثل نماو

 دم کر مزمهز لب یرز  ورنابا  دبو  شناا غریبهب اون   نگاهم مسخ 

 رگ بز اـــابــب_

 ******** 

 

 ۵۴رتپا#

 

 

 مسال _

  سر رو  بابا نکنه.... دمیکر رچیکا  ینجا.... اون ابزنم  حرفی تونستم نمی  دبو همد او بند بونمز
 ..... اون دلمن قتو  سر  دبو همد او حاال دبو دهکر ننگو

  دشخو  نمز نمی فحر  من ید ک د  نرگس  هبگیر  م نتقاا همد او حتما نال ا  ارهند مااز  خوشی
 گفت 

 مسال _

  یرز  هاشو  حرکت...و دبو ه شد قطعام   گریه...خوند  ییا  فاتحه  نشستو    من رکناو  مد او   
ک   حسی ی ....هست نگاهش توی  پشیمونی یا غم حس ی  دممیکر حس....شتمدا نظر
  سخته ورشبا....دبو حترانا  حترانا ن ماما  گمراز   یعنی، میگرفت تنشا چیاز  نمدو نمی

  رگبز بابا...ختماندا باال ییا شونه...دکر ره شاا گمربز  رپدب   سر  باک  دمکر نرگسب  نگاهی
 سنگینی ک 
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  هم ساید دنبو رگبزرپد شبیه  خیلی نماو ار مبابا.....ختدو منب  نگاهشو  یدد  نگاهمو
 چشای ....میگفتن همه نچو...دمبوش    شبیه خیلی من

  حس بهم بهتشا پر رتصو....دبو یباز  خیلیک  گندمی جو  موهای و  سفیدو  یشر ته...بیا
  یی ا هنواز   ادبخو  میتونست چی  لسا ۰۳ بعد بهتا پر دمر ین.....اشتنشاز دا ادمید ورغر
ک    حاال...دبیا اچر حاال....ونبیر دبو ختهاندا  ستااز رو شودرماو  رپد  پیش لسا ۰۳ک 
 مین ز رچطو ببینه هند...اوباشه  ن هامو بدبختی شاهد  همدا نیست شپسرو  دهمر سش وعر

 ...دنمیا خوشش مااز  حد یندر ا  یعنی    یمردخو

 لب یر....زیمدبو هم هنگا مسخ دوهر...دمیکر منگا  قتد با شتدا نماو

 خوبی _ دکر مزمهز

 کخا چشمم جلورو  ترینم عزیز پیش قیقهد  چند همین    بخو

 ن پایا ندگیشدراوردم و ب ز مودر ما قلب  دمخو ستای د  با وزیرد    دنکر

 ت مشکال  همه ینا با.... هنشد  اپید درمما قاتل....هشد  غیب رمپد    دادم

  نتکوب اره  سرمودرد  همه  ینا با.... باشم تونستم می بخو                                 
 گها لیو  نبینهرو  بدبختیم مثال دادم... ک 

 ....بدبختم  چقدک  میفهمید میدیداز دور   منو کوچیک بچه ی 

 دادم نتکو ب اره  سرمو اسحو بی ردهخو شمو   بونتو_ز             

 لحظه ی  سهوا شچشا لیو نخندید  دشخو  هم رگبز بابازد....  لبخندی  نرگس  ک
و   پاشد هم نرگس    هبر خاکشو  دگرداد ک  نتکو کتشوو  شد  بلند و   دنز حرفی.... خندید
 نمیازش  نگاهمو  مپاشد انتو بی  پاشم دکر کمک
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 .... اونرطو همین  نماو ممیدید گمو ربز رپد شتم دا ربا  لیناو سه وا   گرفتم

 

 نخاک  لحق... امیرفتراه  بهتا با حتی دمکر  هنگا  بهش.. میرفتراه   مااز  تر  جلو     
از   شتدا قتیو هم  نما ار شتدا  بهتا خیلی  فتنراه ر موقع  هم مبابا دبو اش  هند ازبر دنبو
ک    کجایی نما... اخ ارشتدا  بهتا زمبا دبو شکسته لشد خیلی ینکها با... میرفت  انیرا
 یکم   بدی  یمارلدد

 فتیم ر نرگس ماشین سمت .....ب شم اروم

 

  گمربز رپد  ن بواز ز  سمما نشنید رامال_د                                                                
 و  برگشتم.... دکر منتقل بهمرو  خوبی لحا

 دارم  فحر تباها ... بیا  من ماشین با... _ختمدو بهش حالمو  بی ه نگا     

...  دمکر لقبو   اچرو   نچو بیداره....  رمچیکا نموبد  ستما میخوو   شتمدا  فحر  شباها منم  
  رگ بابابز سمتب  نیاناتو با... کنه تسکو مفهموند بهش  مچشا  باک  حرفی ستاخو نرگس

.... ک فتمر  سمتشب   شتمامید بر مقد  حمتز باک    رجو نهمو  دنبو تنم  تو جونی... فتمر
ب    دمر ینا بهت.... ادمکر هنگا رگبز باباب  تعجب با شد جمع زومبادور  گرمی ستای د یهو

 کمک 

 دم کر زبا نبو... زردخو نمی من دنکر

ب   حرفمب   توجه بیو  دکر منگا  ممیا دمخو نممنو_                                               
  ما فت ر رانستور سمت ب  نرگس شد ارسو  نمو او  مشد ارسو....فتیمر ش بنز ماشین   سمت
 کجا  نستمونمید هم

 دهجا ی  به  پیچید یهویی رگبز بابا شدیم  رج خا شهر....از بریم یمامیخو
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 گفتم   ستر با.. دکر دیا ز سرعتشوو  خاکی

 یم .. رمی     کجا_

 

 ۶۴رتپا#

 

 

  حرفش  همین..... بزنم فحر  تباها حتک را  ت خلو جای  ی  بریم  امخو می_             
  هماز  هم رچقد هر دمبواش  ه نو من... و دبو گمربزرپدداد.... اون  بهمرو  کامل نطمیناا

  هنگا افطرب ا دکر توقف بعد یکم رهبیا مسر بالیی تونه نمی زمبا... باشیمدور 
 برسه  چه نمیشدرد   هم ووسطا....دمکر

 ادم.....  ب

  رگبز بابا ی ا صد.... شد عاشق دبو  ییمدارا متماک  محمد مپسر تنها پیش لسا  ۰۳_          
ک   دنبو ختریاون د ختراون د لی_و مبد خشر نیمو ب   مبگیر  ونبیراز   نگاهمو شد باعث
  دمکر مخالفت همین  طرابخو.... کنهازدواج  شباها  ندگیمز متما  مندزفر  تک شتمارزو دا من
  تصمیم شتهاگذ ارقر هختر د با ن شد  متوجهروز  ی  د بو  حرفا یناز ا  بیشتر  محمد عشق لیو

و   ن بر  ستااز رو گفتم رشپدب   کنه موششافر هم محمد تا مشداربر   همرا سراز  گرفتم
  شت دا بچم.... دهفسرا ی  دبو ه شد محمد بعداز اون روز ب  فتنر هم نااو دنبرنگر یگهد

  دکر بدی  خیلی ی اعود مباهاروز   ی  نمیومد بر  ستماز د یرکا منو  میشداب  چشمم جلو
 پیش  همیر گفت

  مشومحرو از ارث  ارهند جایی من خونه تو  یگهد لیو هبر  باشه  گفت  منم عشقش
  مثل شتا گذ تنها منو  کسم تنها ییمدارا تنها..... فتر  دبو هسید ک ب ارزوش ر نم.... اومیکنم
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ک دورا    دمفرستا  هاموو ادم  دمبو دهفسرا تمد ی  تا..... شتاگذ تتنها تعزیز تنهاک   تو
 بهش نسشو احودور 

 و  ها یزار با همهب   بزنه شرکتیو  کنه رکا ادمیخوک   مفهمید   باشه

 نمی اون  ون بد لی.... وباشن شتهدا  شواهو دمسپر  شتندا  شرکتک  ناییاو

 

 نیاب د  نما ک ار مانیز رمبیا شجارو ب  جانشینی گرفتم تصمیم کنم ندگیز تونستم    
  لخوشحا اشبر خیلی  همداو نیاب د م محمد  بچهک   سیدر  گوشمب   خبر مداو
  شخو ی رو  بهش  ممیترسید دمنمیکر محبت  بهش دیاز  منو   میشد  رگبز نما.....ارمشد
  بستهک وا ادمنمید محل بهش دیا... زکنه لمو محمد مثل  یا یسهروم وا تو  ابعد مبد ننشو
  ی از  میسوخت  اشبر لمد جا ی از   دمیکر بوسمو  پیشم میومد همشاون  لی... ونشماش 
  همه شدی   رگبز هم تو شد  رگبز نماار خالصه.... شم بستهوا ستم ا خو نمی یگهد جای 
 لیو  یندبرگر  بگم مبیا ستما خو ربا چندین شتمرو دا نمرتو ا رهجو

 داد  نمی زهجاا ورمغر

 

 ۷۴رتپا#

 

 

 خیلی... شدی   احجر تو  سیدر گوشمب  خبر....باشه بهش سماحواز دور  میتونستم فقط
  تصمیم.... دهکر ستیدر بنتخاا مپسرو  نیست عرضه بیام  هنو  مفهمیدو  مشد  لخوشحا
  شد  ضعو منظر لیو ممد او نخونتو در  جلوی  تا.... کنم ستیا نباهاتو و   مبیا گرفتم

  معرفی بهش  خوبه دممیکر فکک   ستانواز دو یکی  خترد دبو نشز قتو نما... اربرگشتم
 ستم اخو ننی... دمبو قضیه ینا  ردهخو خمز  ربا ی  من... دنکر لقبو  نماار لیو دمکر



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
129 

 

  من لیاورد و نه ربا چند....دمکر شدید  مخالفت شباها  همین طرابخو رمبخو خم ز رهبادو
  هموند روز  ی ... ارمند همیتول ا  دبو عجیب امبر یکم  شد ضیرا هباالخر....دمنمیکر لقبو
 از کلیو  دکر ارفرک   برسم  ستما خوک ب  دبو

 

 ....دبو بد  حالم کال و  ردخو بهم سمامر فتر ومبر... ادبر لمواحوو ا لما

ب   زنیاو  شد   بد حالش  مستااز دو یکی وزیر.... مشد ده فسرا                                      
  ستم ....ب دو ی دنکر ممیدا  نا شکر ارو خدک  دمکر  معرفی بهش روتو... شتدا قلب عمل

  دفتاا قتفااون ا لیو نببینمتو  بتونم تا کنه تعود  همتونوو  هبگیر  سمامر ی دادم  دپیشنها
 ی دکر  گیربز رکا چهک  دمبو  شاهد.... و دورا دور مسوندر نستا ربیماب   وتر  دمخو من
 سر   یگهک د گفت  بهم دهفتاا  قتفاا ینا  یدک د  هم نماراد

 ک دل  ی دکر ثابت  بهم عملتاون  با تو...هستش ترسوییادم  کال  قتتو

 ....مشد ن پشیموو    دمکر هشتباا جبترا  منو  یدار گیربز

 

 دمکر تسکو تمد متمو

 .... دمبو ساخته بت ی از اون   من شد یرجا مشکاا دمکر شنگا

  دبو حساسیا خیلیاون  دممیکر هشتباا من لی.. وسحسا ا ون بد اهخود خو دمر ی            
 ورد نمیا نبو ب ز  نحساساتشوا فقط

 دارم سشدو  گفتم نمی بهش  قتو  هیچ لیو  میرفتدر  نرگس ابر  جونم من  مثل      

 ر پد رستوب د دل بز محتشماون  ینکها شد رشکاا امبر  هم حقایقی لیو

 ...دهکر روکا ینا  گمربز
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 ....دمیز جمو  شچشا  تو نیانگر دمکر  رگبز باباب  نگاهی

 ندیدمش  کجاست تبابا_

 م بابا_

 

 گفت  ک مشکوو   دکر بهم نگاهی

 ستش _را یگه _اره د

 گفتین لتونود قصه نال ا تا شما _  میکنی نمانگر ی_دار           

 ۸۴رتپا#

 

 

  منو  ین زد لتونود ف حر نال ا  تا شمادادم  رتقو هنمو اب د                                   
 بزنم  فحر  اممیخو  من  حاالدادم  شگو

 بدین  شگو   شما و

  ندگیمونو ز شتیم) _داممید ش گو یعنیداد(  نتکواره  معنیب   سرشوک   دمکر شنگا      
و    میگرفت ستما اول  ی .. روزابستن ی ابر نلماا فت ر باباک   یمدبو لخوشحا .. و یمدمیکر

... هیچ نگرفت  ستما  یگهروز د سه  بعد لیو    همیبند  شودافرو داره  خوبه  حالش  میگفت
 اب جو گوشیشم

 مپیغارو  فت ر  یشبمد ردخو  قبو گوشیش ثهدحااز   قبلروز      ادنمید

 ک  نیست  حتیدادم...  منجاا شتم ک از دا   کالتیو  بارو  نماما ی راکا    گیر
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 .... هشد  تفو   نشز بگم بهش

 ...میشم نهویودارم د دبرگر بگم بهش

 .... میشه نهویو داره د تو بی تخترد بگم

 ه بد  یمارلدد دبرگر بگم

 

  منشا  شغو ا تو منو.... منو ببینهک   نیست اون  لیو منتظرشم چیزی هراز  بیشتر نالا
 هستم  من لیو نباشه درتما شاید  بگه هبگیر 

 نیستش  رگبز بابا نیست

 

 تو  عشقش ساعتدو   همین تو دکر بدتر بدمو  لحا رگبابابز  چشای  توی  غم

  شغوب ا منو ناگهانی حرکت ی  توی .... دکر لونه قلبم                                 
 گفت و  بوسید  سرمو...کشید

  ستت از د ریبا..... مبد منجاا رو ینکاک ا  مداو من لیو  بکشه غوشت ک ب ا  نیست تبابا_
 و   چنگ با رینبا.... ابیوفته قتفاا ین ا رهبازارم دو نمیدادم 

 .... منمید ستت.... از دارممید  نگه روتو ونندد

 

  ونبد میتونم یعنی ین و ا  همیدرو  بابا بوی   رگبز بابا دمکر اپیدرو  منیا  شغوا میکنم  حس
 ن همو  کنم  مستشماا بوشو باشم  شتهرو دا بابا ینکها
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  بابا شغواز ا  بعد  یکم  دممیکر  شگو   قلبشو ی اصد  باشم شتهدا مامانو  ینکها ونبد ک   رطو
  شتدا ورغرو  دبو دمراون  نچو  شاید..... دبو دهکر  خیسرو  کتش مشکاا مداو ون بیر رگبز

 کامال  غمشو  کنه گریه تونست نمی

 دبو مشخص

 

 ۹۴رتپا#

 

 

 گفتم   نکنا فین  فین

 ....میشه اننگر حاجی بابا نالا  بریم_ 

 

                                                                                                                      
  پیش لسا  سیک   کسی  با شتدا کنشیوا چه رگبز  بابا  نال ا نمدو نمی دکر حرکتو  شبا_
 ابررو  مشکالتیک  کسی با....دبو دهکراش دورش  ادهخانواز 

 میترسم  کنشش...از وادبواورده  پیش  شخترد

 با....دبو ونجو  زمبا شتدا ساله سی هنو  ی  ینکها با دمکر هنگا رگ بز  بابا ب

  هسوند ر  منو دشخو میگفت رگبز بابا... شتدا  شو بهت ا زمبا بدبختیو  ابعذ همه ینا
 ن ستا ربیما

 یر ازسر دمجو و  تو دمنبو کس بی  ثهدحااون  تو ینکهاز ا  بخو حس ی 
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 گها لی.... وشکست نمی رگبابابز یرینجوا  شاید.... نمیرفت نماار شکا ی .... اشد

  حقو نمدو نمی... شتاند بهش حسیک   مهمسر  میگفتم  کسیب  عمر ی  باید فت ر نمی  
 کنش وا هر باک اون   نمومید  ب خو ینوا لی..... ومبد کیب 

ک   دبو ینا  بخاطر شاید .... شد  وممحر رپد محبتاز  نماار رهبیچا..... شکسته ش ها بچه    
 هفتهدو   منکه دبو حترا رگ بز  بابااز  نکنددل 

رو   بابا ن ماما  من..... ونبیر میزنه  سینم قفسهاز   سشداره وا لمد مندیدرو  بابا ستا     
 رو  بابا دنبو هفتهدو  نمیتونم  قتیدارم و ستدو هم ازهندا

 باشم  درما بی عمر ی  تونم می رچطو کنم تحمل

 

 

  ینجاا جالب... دکر رک پا خونه رکنا ماشینو رگبز بابا  دمکر فکر یکو  ارهز خونه ده خو تا   
 .... از دبو بلد سوادر دشخو بگم من ینکها ونبد ک   دبو

 ... شتدا زشلر  نستا د مجویید می  لبمو تند تند حاجی  بابا کنشوا  سستر ا

 ست ا  کالفه معلومهو  دبو ونبیر حاجی بابا  شدیم دهپیا ماشین از

 

  کنه تسکو  تونه نمی رگبابابز نمومید بخو نچو  میشه  شر  حتما بگه  هچیز  حاجی بابا گها
  من فخال  بر... فتیمر حاجی  بابا سمتو ب   مخوند لکرسیا یتا لب  یرز همیر  نمو   وبرو ا

 حاجی بابا.... دبو یلکسر کامال  رگبابابز

 نشد  ما متوجه
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  تو خماشوو ا سمتم  برگشت تند حاجی بابا_                                                       
 باباب  هنگا  ی  دکر منب   هنگا ی  کشید هم

 کن  بخیررو   نعاقبتمو دتخو یاا خد رگبز                        

 ۰۵رتپا#

 

 

 یر ... زدمیکر  هنگا بهش ورنابا... موند ثابت  رگبز بابا  ی رو حاجی بابا هنگا

 د کر مزمهز لب

 دبو مهربونیزن  پریسا میگم تسلیت_ شما_                                                      

  غم همه  ینا سطو کشید بغل تو  نواو هم حاجی  باداد  ستد حاجی  باباب  رگ بابابز      
  خلدا فتنر ات خاطر تجدید یکم  بعد حاجی باباو   رگبز بابا بست نقش ملبا ی رو لبخندی 

 شد   لخوشحا کلی  هم نجو  نماما

 گفت  ی ا  هشرمند  لحن  با رگبز بابا  ینجاا مدی ک او  چیشد خب_    

 

  ی ابر تفاقاتیا  چه مفهمید ینکها تا  تونستم نمی لی و مبیا ستمامیخو پیش  قتو خیلی_  
 ینا بین حدعقلک  مدو او  دمنکر تحمل ستش را ده فتاا رامالد

 ... باشه شتها ند منو دنبو  مشکل ،مشکل  همه

  طفلک  بچه ینا ی دکر یرکا  بخوزد _ لبخندی   حاجی بابا                                      
 اش بر دتجوو تمد ین ا  شد یتاذ  خیلی

 لگرمی د
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 ... رمکنا مداو نرگس

 ..ها نکنی شموافررو  ما... رک مبا جدید رگبابابز_ 

 رکاو  کس بی  بدبخت حاالدادم _ ن تکو سری        

 یدار عمه

 ی دار چی رگمامانبز یدار عمو        

 گفتم   دمکر فکرک  یکم...فتمر وفر   فکرو ب  شد همدر  مخماا

 داره ک از  خترد ی  هم  گمربز باباو زن دوم   مریضه ینکها  مثل رمپد درما_

  ممظلو تشورصوو  دکر گونه هشاخو شو لحن.... ارمند بهش  خوبی حس نالا همین       
 نمیکنه  لمو ممدرما  سما مر تو ینا

  سری کنم زشبا مسراز  ینکها ی ا بر نیوبچز باباتو ،بابای زن  میدی  لقو رام اــــــــــــل_د  
 دادم ن تکوب اره 

 هعی  خندیدیم میو   میگیم نهامو ن ندوجز از  باهم  تو منو  بکن فکرشو_

 

زد  می  فحر  بند ی  دافر تا  شتیا میذ ینوا  میگفت جیفارا شتهو دا دبو فتهر وفر فکر  تو 
 یرکا لمشغو  هرکی.... فتمر شپزخونها بسمتو   مپاشد کالفه

 د بو

  شتدا  مهربونی هچهرک  لمیانسا  خانمی ی  یدار ند کسری کم خانما_                      
 گفت 
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 هست  چی  همه... خانم_ن 

 دادم ن تکو سری

 ... بگین  دبو کم  چیزی_

 رکنا فتمو ر ونبیر ممداو شپزخونهاز ا  چشم_                                                           
  خوبیو از   ادنمید فاتحی  دن،میکر گریهو   نمداو ها نمهمو کم کم..نشستم نجو درما

رو   نایابی گوهر   چه ممیفهمید.. و میشد زهتا لمداغ د نحرفشو  هر با... میگفتن نماما های 
 و  ممیومد  گاهی چند  هر رگبز بابا  گذشت  رچطو نمدو نمی شب تادادم  ستد از

 ه نگا  میومد قتی... ومیرفتو  رهچطو حالم ببینه ختا میند بهم نگاهی ی 

  پیشش شاید ... شمد خو هنو من   نستدو نمی لی... ونفهمم منک  دمیکر  رفتار یرطو کنه
  مواهو شکی ایو  ینکهاز ا    دبو   ثیار ها چیز سری  ی  لیو مبگیر دیارو   ییاچیز ی ک  دمنبو
 و سر  هم مشا.... ممیشد  تلذدر  ق غر  شتدا

 ۰۱. ساعت شتا ند میل هم نجو  نماما ..فتر نمی اغذب   میلم منو   شد

 از  ن ماما دبو یکرتا اهو دمکر نگاهی ونبیر ب   شد ار بیقر  زبا لمک د دبو

 پیشش  مبر باید  میترسید یکیرتا

 

♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 ۱۵رتپا#
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 ن جو نماما_

 میترسه یکی ر تااز  مامانم_ جانم_                     

 چکید  چشمش گوشه از   شکیا  هقطر

  اشبر شقبر  سر مبر مشبا امخو  می_  خیلی_اره                                                     
 کنم  شنرو اغچرو   بخونم عاد

 بگو  گتربزرپدو   حاجی_ب  ینرنیا ماو ا لیو میکنم هشاخو.. _لی_و                          

  شتمدابر فری ز هندو   گوشی مشد  بلند شبا_                                                         
  منب  نسشو اهو..دبو هم رکناک   رگبابابزو  حاجی بابا پیش فتم...رپوشید مگر  سلبا ی و 
 دنبو

 گفت   حاجی بابا سمتم برگشتن هممم _ا                               

 ی دکر هکال و  لشا بری ی اخو  می جایی جانم_                             

 ترسی نمی... شب قتو ین_ا گفت  تعجب  با رگبز بابا نماما  قبر سر_اره            

 نترسه  نماماک   دبو  ینا مهم نه  یا  میترسم دنبو مهم

 

 دادم مهادا غمگینیاروم و  ی اصد با.. لیو نه_                       

 باشه  تنها امخو نمی شبه لیناو مشب....امیترسه  نماما_

 دمکر  مخالفت سریع ببرمت دمخو اربز باشه_
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 ندگی ز  ینا تو مچند چند  ببینم باشم  تنها دمخو  با  یکم اممیخو نع_

 ...نیستن ضیرا دبو ممعلو لیو دن کر لقبو نتاشو دو

 

 ین از ا  دبو ارقرک   جایی فتمر اهرز  بهشت سمت و ب  م مداو ونبیر خونه از

  ساعت یک تقریبا دبو دسر خیلیاهو.... کنم تمالقا مو درما نجااو بعدب                         
 بدنم ....میرفتمراه  شتمک دا  دبو

 همین...دمبو پا سر همش هم صبح.... از ردمنخو هیچیک   دبودو روز  دبو  دهکر ضعف 
 و   یستدو  ی ک  دبو  پایین مسرو  دممیکر فکر شتمک دا  رطو

 باشیم  خدمت در خوشگله_ دیساوا  رمکنا سفید شش 

 بد  مواد لحا  نشو   رسیگا بوی ک  نیدمر الغر پسر تادو دمکر هنگا  نبهشو

 پرسه چ د هنگا قیافشو_ دمیکر             

 گفت  یکی اون

 ده کر لشو ش پسر دوس  حتما_

 بابا  بریم_اره 

 

 هم  حمقا دمعتا تاک دو  دبو بد حدی ب  حالم یعنی... فتداد و ر  زگا و

 .... عوضی  قاتلاون  ا،خد دم،خو... کیه مبد لحا بانی باعث    نفهمید 

 ؟؟؟ کی

 ؟؟؟؟ کی بزنه ن مینموز یرطو ینروزه ا  ی  میتونه کی
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 ...ورممیا ستب د بشواجو باید ک    لمجهو السو کلیو  مموند  من زباو

 ***** 

 

 رکنارو  دمبو گرفته  ینجاا ننگهبارو ک از  غیاچر....د بو شب ۲۱ دمکر هنگا گوشیم ساعتب  
. و  مکشید ش قبر  کخاب  ستید دنبو شتهانذ رکا  مامانو قبر  سنگ زهنو شتما گذ نماما قبر
 گفتم  نیزولر ی اصد با

 مد او رگبز بابا  هباالخر  وزمرا  یدی د ن ماما مسال _

 داد!  فاتحه ت قبر سر مداو یدی د

 !ی ادمید  شگو   شحرفاو ب  ی دبو اربید شکا ی ا

  لیو شتدا ستدو روما! اون دبو هبخشید  رومااون   سالها  ینا همه ن ماما                  
 نسمو دو  چقدک  بگه اد نمید زه جاا ورشغر

 !داره

 ! دهبو ما ب  سشا هو همیشه لیو

 !نیستی رمکناک   هستش  شبی پنجمین مشب ا نماما

 !مت ارند یگهد که هستش شبی  لیناو و

 !کنم ندگیز تو اتخاطر با باید من بعد ب   نالا از

 ! ؟ستهدر ترسناکه قبراول  شب میگن نماما

 

😔🖤 
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 ۲۵رتپا#

 

 

  برنامه بادراوردم و  گوشیمو بعد دمکر گریه  یکم.. ادند بهمدادن رو  مهادا  زهجاا یگهد گریه 
 ت سو ی اصد....مخوند ان قر دمبو دهکر نصبک  ییا

  دمکر هنگا  اف طرب ا ان قر نخوند  بعد دمکر دیاز ته  تارو  انقر                                  
 مانیز ی   نبیداخو ها  قبر ینا توی ک   هاییاز اون ادم  ومکد  هر شاید  اصد  بیو  یک رتا

 و  سراز  پر نشودور

 ....چی نالا لیو ده بو شناییو رو اصد

 کفن  تادو با ارنپولدک  ناییاو نع ن شد فند کفن بی  ن فقیر ک   ناییاو نه

  ینا تو کلی رگاروز هعی... نشد  فن د کخا ی و  کفن  ی  با همه نشد  فند                    
 ر جو ینا شخر..... ابشه چیک   بزنیدو  سگ نیاد

از   مشد  بلنددادم و  ونمانندبیراه  نفسمو شی تنها                                              
 ا خدو از  دمکر  حافظیاخد نماما

 ....هبد  مشارا بهش ستماخو

  بهم اریودر و د  رنگاا منمیر خونه مطمئنم... مبر باید کجا نال ا نخیابو  تو دمفتاراه ا  رهبادو
رو   فریمزهند...نیستدور  ینجااز ا هم دیا.... زمفهمید ها.... انیست نماما  میکنن یاور دیا

..... شتماگذرو  ن»ماما« ی اصد و  ها موسیقی تو فتم....ردمکر صلو گوشیم دراوردم و ب 
 با  شتک دا  نماما ی اصد

 دن بو شتهاگذ  مسابقه رنگاا مها  شک... اپیچید گوشم  تو میخوند   زسو   
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  گل  بیرنگمو  دمسر  نتابی من  بر گها بفتا ا مثل تنگماز دل   بگم چی سنگم گل  سنگم گل_ 
  هما همه  بیرنگمو   دمسر نتابی برمن  گها بفتاآ مثل تنگماز دل  بگم چی  سنگم گل  سنگم
 ا صحر توک  مستم  دبادردم  پر نطوفا  مثلدردم  همه

  من بر گهآ  ب فتاآ  مثل تنگماز دل  بگم چی سنگم  گل سنگم  گل دمگر می تودور   پیچم می
 ی ارند من لحااز  خبر یر نبا گها رونبا مثل بیرنگمو   دمسر نتابی

 دو روزه  شم می  پرپر تو بی

 .....زهمیسو امبر  سنگت دل

 

 ا بر لشد من مثل  نماو کیه نماما حرفای  مخاطب نستمدو می بخو خیلی

 ....کجاست مبابا  یااخد رهیا نمی  دشخو ی ب رو  لیو هشد   تنگ بابا

 

 رو ......   نهامو ستما ده  نمی ابجو اچر یااخد

 ...... ارهند ستدو  روما یگهد یعنی

 ....باشه شتها ند ستدو  منو مبابا  یگهک د  سخته امبر ورشبا

 

  رهشما شرکت  ممیر دافر همد او پیش  اشبر مشکلی حتما بابازدم  پسرو  حمامز رفکاا  
اون   طریقاز  شاید  تا ممیگیر  منشیرو از  ببندیمداد  ارقر  شباها دبو ارقرک  ییا خانهرکا

 بزنم  فحر  بابا با بتونم

 دادم شگو نماما نخوند  مهادا ب
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  مثل  بیرنگمو  دمسر  نتابی من  بر گها بفتا ا مثل تنگماز دل   بگم چی سنگم گل  سنگم گل_ 
 ی ارند من لحااز   خبر یرنبا گها رونبا

 

 ..... دمکر تجسم روها لحضهاون  هنمذ  توی 

 

 ۳۵رتپا#

 

 

 ن مامازدم  جیغو  بترسونمشک  مسوندر نماماب   مودخو اشیو

 

 از  لمودتعا... و بترسم من  شد باعث نماما جیغ... اهو پرید  ستر ک از   نماو

 ... ممیشنید  قشنگ نم دفتاا مین ز ی اصد... مینز  دمفتادادم و ا ستد

 ی.....وا مسر اخد.... ی ا ی ...ای _ اخ ......ا

 کنم  می سکته  بچه میترسم گی نمیزدم _ تلخی لبخند نماما  ی اصد با    

 گفت  بعد یکم

  نکنم سکته  ینا  ستاز د من زهبا  رعیلصد رغا عینک  هنش د ینا با  اخد وتر کن شنگا_
 نهد گر  خونم کنم سکته  من  باشم  گفته بهت رامالد ببین.... خوبه

  شیر کیلودو  منب  تو نماما بابا  ی _ا  کنم نمی حاللت شیرمم  هاءتو                           
 ات بر شیر کیلو  ۰۱ زاربااز  من ی داد
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 ا خدب  کشتی  روما خوبه مخر می

 ف ینحر از ا د نبو ستدر صال ا  حرفم ینا مشد عصبانیا دمخو فحر  ینا از

 م شد عصبانیا  نجنو زمر تا دمخو

دل  تهاز  نماما فحر  ینا گهدارم. ا بچه  منمدارن  بچه دممر ال وا خوبه_                     
 چی  ده بو حترانا  ینو اون از ا باشه

 دمکر شمو افر  حرفماز اون  مو عصبانیتا مد او نماما  ه خند ی اصدک   دمبو افکر همین تو
 دمخو شکا ی دادم ا شگو  ش ها هخند  ی اصدب   تلذ باو 

  پلی بعدی  هنگ و ا شد قطع اصداون  بعدو  میومداون   ه خند ی اصد فقطو   مخندید نمی 
 شد 

 دور  به بال  چته میگه منو میبینه کی هر  دبو عالقهاز رو  همشزدم  که حرفایی 

 اد»مید ح شر  منو لحا  شتدا هنگا  ین«ا

 

 ده کر مریضماز درده  همش

 خمهرو ز نمک ی دیاز عشق

 ی  لید،ونبو  کنم ول  درمماب  دیاز  عشقک  دمبو مریضادم  ی  نالا  منم«

 »نمیشه منتها درمما  فقط  غم همه  ین ا میگفت حسی

 

 گلم   ستهد کنم یتتاذ  ستمانمیخو دمخو ستد دنبو ادم مید گیر  بهت گها

 » پشیمونم سگ  مثل  نالک ا دمبو داده  منجاا ییا حمقانها های  رکا چه«
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 م شد نهویود  معزیز نگیردل  به تو

 

 مپر

 

 ست د من د برگرو   کن گیربز تو

 ده» برگر نماما میشد شکا ی «ا

 م بگیر ستد عشقتو اممیخو ممیگیر پس  گفتمو چی هر 

 

 از من ی داد شیر  کیلو  ی  منب  تو نماما( مبگیر پسرو ک   حرفی لین«او

 )م»میخر  اتبر کیلو ده  ونبیر

 

 بیا  تو م بگیر جشن تسررو  مبریز  بچینم  هست  ستوا گل چی هر 

 »نمیشه لیو  باشه نماما ک  مبدرو   نیاد کل محاضر«

 

 م بگیر ستد عشقتو اممیخو ممیگیر پس  گفتمو چی هر 

 

 بیا  تو م بگیر جشن تسررو  مبریز  بچینم  هست  ستوا گل چی هر 
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 کنم  متآرو   یکم تا رممیبا تسر رو   دمخو نتروبا   میشم بیای  گها   

 » شتدا دجوو نماما گشتزبا نمکا ا گها ی «وا

 

 م بر ُنمی  نیااز د یرینجوا باشی که تو میکنم دوکا میپیچمش  قلبمو    

 »  شتماند هم حیاجر سهوا ییا ه نگیزا نماما ونبد «

 م بگیر ستد عشقتو اممیخو ممیگیر پس  گفتمو چی هر 

 ** 

 

 ۴۵رتپا#

 

 

  موششافر  قتو هیچ  مطمئنمک   میدد جایی ی وبررو  مودخواوردم  باال  سرمو      
 ی ... ادکر چه من  با نمکا  ینک ا هنمیر  دمیا  قتو هیچ....نمیکنم

 ...دمنمیکر عملرو  محتشااون ا قتو  هیچ شکا

 !!! ادنمید بهش منوادرس   رگبابابز  قتو هیچ شکا ی ا

 !!!دمیز  منب  ماشیناون  ن ماما جای  شکا ی ا

 

 اون  توی   مبرک   دمنمیکر لقبوو  ادممید شگو لمد فحر ب  شکا ی ا
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  ادبخو ینکهاز ا  قبل کثافط قاتلاون   شکا ی !! افمزخر سما مر                                      
 بکنهرو  فمزخر  رکااون 

و   دممیکر  اشپید منو  دنمیکر ارفر شکا ی !!! ادمیمیر                                           
 لحظه ن همو مودرما منتقاا

 !!! میگرفتم ازش

 !!نمیرفت  بابا شکا ی ا

 !! دمکر نمی تعورو د  نماما شکا ی ا

 !!! میشد خمی ز نماما  دفتصااون  توی  شکا ی ا

  دبو یشر خاکسپا سمامر وزمرا  همین  شد نمی مغزی ضربه لیو                                
 نقر   یک میکنم سحسا ا من لیو

 ک ازش دورم...  هستش 

 کی مفهمیدک   دمبو  دهکر فمزخر  نیای د ینا گیردر  مودخو یرینقدا دمبوازش دور  من اره
  بشه تشکیل قلبم  شد باعثک    کسی درمما قلبک   میدد حالیدر  عمل قتاا توی  مودخو
 د بو منتظر سوگلی  همدر  پشت دبو  مستاد توی 

 ..... دمیکر اپید ن پایا ندگیشز دنبو من  درما  قلب گها ک

  اهدا ینا گها حتیک  من درما  ین«ا  د؟؟؟میمیر دنبو من  درما گها قعاوا لیو                    
 م تنها هم  زبا نمیگرفت رتصو

 » شتامیز

 منو  درما شد نمی قتو هیچ لیو میشد  اپید سوگل ی ابر قلبی  من بعد شاید



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
147 

 

 ی ب  شتنا ند فتنراه ر ناییاتو مپاهاداد....  تنجا  گمر  لچنگااز                                 
  نمیشم بلند قتو هیچک  ردمخو مینز یرجو ی  هفته یک از   کمتر  تو  مشد هخیر نقطه
 د یااز  هم رو  فتن راه ر  هیچ

 

 م میبر

 ...خانم رامالد بدبختیه اول  زهنو

 

 

 کامل  بدنشک  د بو ین ا شتدا اهرز بهشت  های  دهمر بقیه با نماماک   فرقی

 شت اند قلب من درمما.... دنبو            

 ک خا ی رو قلبش دبو  کخا یرز دشخو

 !!!نه    جالبه

 ـ.. شتم دا  همرو  بابا نماما د نبودر  من شکا ی ا

 لیو  هستش بابا  وتتفا ین ا باداده....  ستاز د شورپدو  درمارو دارم ک  میاد مثل
 کجاست  نم ونمید

 .... میکشه نفس هشد  ابخر نیای د ینا کجای  مفهمید می شکا ی ا

  لعنتی ضعفاون  زمبا دمکررد  نخیابوزدم... از  رکنا مو  رفکاا                                      
 دمکر  هنگا  افطر..... ب ادمخو سر اشیودادم و  اربلو خت ب در موا تکیه مداو غم اسر

 ........... ینجاا یختر نهدو نهدو مشکاا
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🥀😔🖤🥀🖤😔🥀🖤😔🥀🖤😔🥀🖤😔🥀🖤😔🥀🖤😔🥀 

🖤😔🥀🖤😔🥀 

 

 ۵۵رتپا#

 

  شد چی لی و باشم خلشدا موفقیتم  شاهد دبو ارقرک   جایی دمکر هنگا ییاکذ رتاالب اون   
  نخودر   ق غر نیز ی  ینجاا پیشروز  چند دمکر هنگا نخیابو.....ب م شد  بدبختیم شاهد

و    دبواون زن  ی رخاکسپا سمامر وزمر... استامیخو کمکو  دمیز جهز شختر و د  دبو ده فتاا
 ه نگا  نخیابو فطر ب اون  میکنه هنگا درشما هقتلگا   بو   همداون زن او  خترد نالا

ب   دمکر رهشاا ستد با.... میشدرد  مچشا جلوی از  فیلم ی  مثل ثهدحااون  تلحظا...دمکر
 ینجا ا  مداو شد دهپیا بعد....  دبو نجااو نماما ماشین _ گفتم دمخو  باو  نخیابواون ور 

 ... دمکر  رهشاا اربلو رکناب  و

 ب  ردخو شسر و   شد تپر نماما  بعد... بهشو زد  مداو ماشیناون  بعد

                                                                                                                        
... اشبر دمنکر یرهیچکا من لی... ومداو نخو ش سراز   دمکر رهشاا ار بلو رهکناو ب  ینجاا
  کخا ها وارخر  یرز من نالا شکا ی ... امیشد ضعو  باهم نماما  منو جای  میشد شکا ی ا

از   میتونستم  حترا تا دبو  نمی هکبیر  های  هگنا  ءجز کشیدخو شکا ی ا یااخد.... دممیبو
 خسته  یگه.... دشم صخال  ندگیز ینا

 ...مبرید مشد

 زدم نهیب دمخو ب
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 ...هماول را  زهنو من لیو

 ... مبد  منجاا باید ک   هموند ها رکا خیلی من

 م بگیر منتقاا کثافط قاتلاز اون  باید.... کنم اپیدرو  بابا باید         

 .... گرفت شکل  لبش ی رو  خندی زپو گریه میونه قاتل سماوردن ا با

 

 ...میکنم اپید هشد هم سنگ یر ز  نواو من

  باید... هبر در  قصراون  ارمنمیز من... میشد زاتمجا  نحو  بدترینب  باید اون                
 ه بد پسرو  هشد  یختهر ناحقک ب   مودرما نخو ص تقا بایداون  کنم اش پید هشد   رطو هر

  سراسر دمجوو که مانیز لحاب    ی وا لیو نمیگرفتمب دل  کینهک زود  دمبو میاد من  
 نفهمهک   میگرفتم م نتقاا فطر از  یرجو  میشد منتقاا حس

  هیچ... ب هشد  منتقاا سراسر  دمجوو النم ا ردهخو  کجااز                                          
  لیو کنن اشپید امبرک  رمبسپا  نفر چندب   باید دافر    کنم نمی فک منتقاا جز ب  چیز
 کسی  نباید

 پس  هنشد  خبری حاال  تا هم پلیس... از میشنام  مانع بفهمن گها نچو بفهمه

 .... مبگیر منتقاا دمخو باید 

 ******* 

 

  رهباو دو  مشد بلند.... خونه مبر دبو قتشو دبو ۴  ساعت دمکر هنگا ساعتم ب             
....ب روجا ینا  نمیکنم شموا فر قتو هیچ  مطمنم ختماندا ییاکذ نخیابو ب اون  نگاهی
 فتم ر  خونه سمتو ب  مکندزور دل 
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  دسرو   یک ر تا ی روزا بد حاله ینا بهآه  دمکر پلیرو  هنگیا                                    
 ده لوآ دشخو به  منو که کسی فتر

  حک نگاهتاون  با قلبمو د با به ی داد که ی ا دکر                                                 
 اون  تکه تک  لم د تو نشد

 ات خاطر

 

 من  دلوآ مه  شهر  عاشقو ینا کن قغر  من دنابو لهد ی ا  مسراز  بکش ستد

 

♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 ۶۵رتپا#

 

 

  مسجد   ی  شکراروخد.... پیچید گوشم  تو صبحاذان   ی اصدک  دمبو  خونه های  یکدنز
 بهم.... دنبو نجااو نهامو همسایهاز  چندتا.. فتمر  مسجد سمت.... ب دبو نخونمو  یکدنز

 و ب  ختا ندا مسررو  درچا فتنو ر  گفتن تسلیت

  فقط ن الا لی... وبمونه هندز نماما دممیکر عاد  دبو پیشدوروز  گها  شاید  دمیستاا زنما 
  شونه زشلر.... یختر نهدو نه دو مشکاا دبو نماما شکا ی ....استماخو می حشورو ی دشا
رو   نموند زنما بعد  بگم سترو در تکلما تا دمبر ربکا تالشمو متما...دم میکر حسرو  مها

 مد و او  نتونستم جایز
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...  مشد  خونهو وارد  گذشتم ط حیا... از مشد ط حیاو وارد  ختماندا کلید بعد یکم...  ونبیر
  کنم فک  هم بقیه مضطربه دبو ممعلو حرکاتشو از  دبو نشسته  کاناپه ی رو رگبز بابا
 دادم سالمی لب یر .... زدنبو هبید اخو

  سریع  رگبابابز مسال _                                                                                
 خت دو منب   نگاهشو... و دکر بلند سرشو

 ...خوبی مسال _

....و  دکر مپا تا سر ب  نگاهی_اره                                                                          
 کشید  هم تو خماشوا

 زه میلر تستا د اچر خوبی گه_ا

 

و   شد بلند  شجا.. از یدز میلر مستا د شتمدا ضعف رینقد ا  میگفت سترا  دمکر هنگا مستاد ب
 صندلی  ی و رو  دبر شپزخونها سمتب   منو  فحر بی

... دکر شیرینش امبر دبو دهماا  قبلاز  کنم  فک هم  جاییرو اورد  شیرو   پنیر شمد خو نشوند
  ورمغرو  شتدا ورغر  همه جلوی  دمر ینا  دبو ه شد  نعلبکی ازهندا مچشا...رمکنا نشستمو 
 دنبو رینطوا  من  پیش لیو دبو

                                                                                                                        
  فحر  بی  همین بخاطر  ارهنمیز ورشغر  لیو هبگیر  لقمه امبر ادمیخو نستمومید ربخو_

 ردممیخو تند تندزده   قحطی مثل دمکر ردنخوب  دمکر وعشر

  گفتم شکری لهیو ا فتمرو ر پنیر  ته تا دمنمیکر هنگا  منب   صال و ا دبو فکر  تو هم رگبابابز
 د بو فکر  تو هم زهنو... دمکر  هنگا  رگبابابزو ب 

 رگ بابابز_
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 دکر  منگاو  مد درو فکر از

 میکنی   فک  چیب   خوبی_ بله_                          

  ینکه.... ب امحمد دنبو_ب  کشید هیو ا دکر هنگا م معلو نا نقطه ی ب   نگاهشو              
....  میکنه  قبولم برگشتم  من ببینه ینکها یا... میکنه  رچیکا دهفتاا تفاقیا  چه ببینهو  دبیا گها
 رکنا ب   یناا همه صال ا

 ؟؟؟؟ کجاست  محمد.... دکر هنگا منب   سیدر  ینجاا ب

ک    چیزیه نهمو  ین _ا  ؟؟؟کجاست  بابا قعا وا دبو دهکر پر مودخو هنک ذ   دبو لیاسو  ینا    
  منم ندگیدادم ز کتری ربخاب   نگاهمو میکنه نمو یوداره د  نستنوندو  نمدو نمی ممدخو
 دبو تبخیر ل حادر ربخا ینا مثل

 

 دمبگر نبالشاون د طریقاز  امبخو... ک  نگفت چیزی فتنشر فبل  بابا_

 کشه نمی نفس یگهک د درمما  درما ی و   شتمدا ر پد ی  نیااز دار د من                          
 داره  خاکی هکر  ینا کجای  نمدو نمی ممرپد

 ...میکشه نفس

 گفتم   لب یرو اروم ز  دبو  فکردر  قغردادم ک   رگبابابزب   نگاهمو

 نکشم  نفس  منم شکا ی _ا

💔💔 

 

 ۷۵رتپا#
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 ..مشد خفه  کلمه قعیوا معنای ک ب   دکر بهم بدی   هنگا ن چنا رگبز بابا

 نبالش د ممیر دمخو  ها اماجر  ینا  بعد_

 ؟ فتهر کجا گفتی

 فت ر وفر   فکرداد و ب   نتکو  سری  نلما_ا                          

  نممواقوا  بیشتر نچو مداو هم شناهاو ا ردنخو صبحونه   نمدو او نشد   اربید همه کمکم
 از  بعد وزمرا شد   ینا  بر ارقر دننبو وزیرد نشناهاموو ا

 ..... اهر ز بهشت  بریم ظهر

  ینا لیو   شتاند خبر مناز دل   کسی لیو میرفتو   میگفت تسلیت میومد  هرکی     
 پچ   پچ منوو او دبو عجیب امبر قعا وا  چیزی ی  سطو

 

  صحبت  گوشیدر  نمیشد لیو  مبد  ننشو وتتفا بی مودخو دمکر سعی  دبو بقیه های    
 هندر د قضیه  دمنکر توجه زمبا لیو باشم توجه بی  امبخوک   دنبو یر جو قعاوا ننشودکر
  نبهشو چی نمدو نمی... میرفتن هنیومد ها  بعضی... دهیاز  فحر  ست و دروازه ا  دممر

 فتن ر می ی رینطوک ا   میگفتن

و   دمیکر  تعریفاون  دنبو گرفته  شودور منفر چندو   دبو نشسته ها  خانماز  یکی          
  فضولی ختنامیند منب  بدی  هنگا  گاهی چنداز  هر ... و ادنمید شگو بهش تلذ با بقیه
 جونم ب  د بو ده فتاا  رهخو مثل

 ؟ میگفت  شتدا  چی خانماون  یعنی
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 چپ ن چشاشو گرنهو نهویود یگهاره د  ؟منه ره بادر نحرفاشو یعنی                       
 کنن  هنگا  روتوک   نیست

 نم دو نمی سمشما حتی من ؟میگن  چی لیو        

  بگو ماهمب   هشد  چیزی نجو  پانتا _  گفت بلندی  تقریبا  ی اصد با وردنیا طاقتک  نرگس
 نیم وبد

  یمد میکر هنگا پانتاب  ی وکنجکا با.... مداو ربکا جا ی   نرگس فضولی  هباالخر                     
و   مد او فحرب   پانتآ دنمیکر هنگا  شتن دا دن بو نجاک او هاییادم  ی  همه  بلکه من تنهان 

 گفت 

  بهم سر  باو   ختدو منب   نگاهشو نیومید  بهترک   دتخو نجو نرگس  بگم  چی ال_وا
 د کر رهشاا

 

 قلب  غریبه ی  بخاطرداده....  ترجیه درشمارو ب   غریبه ی ک  پرسید ن یشواز ا باید_
  بکشه  شودرما ادبخو خترد  ی  ینکها  ال... واهشد  درشما گ مر باعثو    دهکر اهدا شودرما

 ه بریز  حتمسا شکا یرینطوا  ادبخو بعد هنوبر 

 ؟؟؟ میگفت چی شتدا ینا

 ؟؟؟ گفته  بهش رویناا کی

 ؟؟ باشم  گفتهرو  عموضو ینا  کسیب  دمیا

  فحر با میگن تپرو  تچر  رطو ینداده؟؟؟ ک ا  شو  شسته رویناا مغز کی                   
 گرفتم  تیش ا بعدیش

 ی ابر حتیو   ستشازد هبر   انیراز ا  رشپدک  دکر یر کا حتی خترد ین_ا

 نبینه ینوک ا  دنیا نشز یرخاکسپا سمامر
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 گوهی چه  شتدا ین ا هبر  باباک  دمکر یرکا من  یعنی میگفت منب  شترو دا یناا  
 ردمیخو

 دن کر منگا نیانگرو  سستر ا با همهک    فتمر  سمتشو ب  مشد  بلند خشم با

 داد زد رگبز نماما دمیساوا وش بررو

  عملشاز  پر رتصوب   راماـــــــــــــــل_د                                                       
 تش رصو تو نزنمک   دمکر مشت ستامو د دمکر هنگا

 لی ...........و

🌹 

🌹🦋 

🌹🦋🌹 

🌹🦋🌹🦋 

🌹🦋🌹🦋🌹 

 

🌹🦋🌹🦋🌹🦋 

 

 ۸۵رتپا#

 

 

 .... لیو  تشرصو  تو  نزنمک   دمکر مشت ستامو د
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  یناا بزنمش من گها زهتا.... رهبخو بهش  ستمک د شت اند لیاقت حتیاون                 
 ی ابر ریبا  باید پس هست چیزی  قعاوا کنن می  فک

 ش چشا تواوردم و زل زدم  باالرو  متهدید نگشتا  ادممید بشو اجو همیشه                  

 اون  نمومید فقط   یدار رچیکا ینجاا یا  هستی کی تو نم دو نمی من ببین_

  مودخو  امبخو که نه میگم روینا.... ااعز سما مر همد ک او  نیستی کسی                        
 دت گشا هند امخو  می فقط کنم توجیه

  هندز  هیکما  تا  فقطد بو هشد  مغزی  ضربه من درما شه بسته                               
 ید ز میلر امصد لیو  نکنم گریه  دمکر تالشمو  همه میموند 

 ....دهبو ینا ستدر رکاک   فهمیدی  می  یارندک   باشی شته دا عقل یکم گه_ا

 لیو  ممید ست از د مودرما  یگهد هیکما  تا مفهمید  شبعد لیو دمنکر  لقبواول  منم   
 طر ابخو  باشم شتهازش دا رگبز یرگادیا ی ک   کنم یرکا ستماخو

 ..... دمخو خترد بشه ارهقرک    یتیم  خترد ی دادم ب  قلبشو همین

 بهش زهنو  من لیو نجااو فتهداد ر ارقر ی  بستن  طرابخو لمانهآ من رپد... رمپد جبرا
 نهومید اون  نوقت او دهبرمیگرزود  یا  یرد نشه حتراناک   نگفتم

 تو  با

 

  شغالیا هر جای  پاکه خونه ینا ون بیر وبر من خونهاز  رهمیخو بهمداره ازت  حالم هم حاال
 گند رو ب   خونه یناز ا  بیشتر تا ونبیر وبر...... نیست

 ...نکشیدی 
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 ی دراورد روها یزبا مسخره   همین گفت خشم باو  شتدا بر شو یزر زر کیف

 ختی اندا هم  نجوب  روها هراخو ینا  دکر رهشاا نجو نماما ب   سر  باک                         

 کمتر  بگو نادادن.... ب او دتیا رو ها یرخو هگو  ینا کجا از  بگو  پس ها_ا

  سوختت  غماد گند بوی  هم  تو  کنن نمی شوهر  میشه وک چر  ن پوستشو زن بسو           
 ون بیر  شو گم شتهدابر روجا همه

 ده بو سترا جبترا حرفااون  همه  ممیبر پیدارم  نال_ا

 

 گفتم و  تشرصو یک دنز دمبر تمورصو

 ری ـــــــــــــــــــــــــــه  هم حاال.... ن بز  تسو شدی  ضایع ببین_

 زد  لبخندی و  یکدنز  مداو نرگس دمکر ره شاو ب در ا         

 م عزیز_

  هجم ینا  تحمل دتگشا هن_د   هبد حرصش گفت غلیظرو  معزیز قصداز                     
 و بر میشی خفه نالا  گلم ارهندرو  هگو از 

 جانم  میگم دتخو  سه... واجانم ونبیر

 

  دنمیکر م نگا تحسین با همه  ونبیر ختشاندا خونهو از  ونبیر  ف طرداد ب  هولش   بعد و
 م ییددو نزنم حرفی ره بادو ینکها  طرابخو د میا  مبد نهمشو از 

 تاقم ا تو

🌹 
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🌹🔮 

🌹🔮🌹 

🌹🔮🌹🔮 

🌹🔮🌹🔮🌹 

🌹🔮🌹🔮🌹🔮 

🌹🔮🌹🔮🌹🔮🌹 

 

 ۹۵رتپا#

 

 

 

 

 لعنتی نیای د  یندل زار زدم و ا تهاز   دمکر قفلشو  بهم  مکوبید محکم درو

 دننمیز رو  حرفا ینا یناا  دبو بابا گه... ادمفرستا  لعنترو            

  منم گها  شاید یا... بزنن حرفی همچین ی  ادننمید جرعت نشو دخوب   یناا دبو نماما گها
 م شنید نمی من  دن میز حرفی گها  یناا زمبا باشم فتهر

داده  ن نشو منب   هاشو بدی  فقط  نیاد ین... ا ممداو نمی نیاب د  قتو هیچ شکا ی ا
 بدبختم  چقدک  ه فهموند   منب   فقط

 

 ه نشد  نصیبمازش  خوشی.... مندیدازش  یباییز من
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 م مداو نیا د ینب ا  اچر شتم دا  السو  ی  فقط لیو

 ....بکشم ابعذ ینکها سهوا  فقط

  بجز دن بو گرفته ماییاد ی  مو... دوربشم تعبر درس  یا                                    
ب    فقطک   رالشخو مشت ی  د میا  مبد نهمشو داد از  نبهشوادم  لقب نمیشدک  ادمخانو
 شونن دخو فکر 

 نفع نبهشوک   قتیو تادن   نمی همیتا هاادم   شکستهو ب دل                       
 لشغاا ی  مثل اون  بعد لیدارن و ستدو میرسونی

 .... میکنن لت و فمصر  بی

ک    یکم دمکر  خفه بالشت  تو  مو ها  گریه... نشد رطو ینا  مااد همه                              
  منو قخال ا همه نچو  دمبو  ل خوشحا نمیومد طرفم کسی  ینکهاز ا ونبیر  فتمر  مشداروم 
 و   نستنومید

 شد   زهتا غمدا  رهبا....دواهرز بهشت فتیمر همه بعد یکم.....ننمیومد  طرفم

 ...شد فند  درمما وزیرد همین

 زمبا لی و دمبو رشکنا یشبد  همین.. و دبو  یشرخاکسپا سمامر. وزیرد همین         
 دمبو لتنگشد

 ...ببوسم ماهشو رتصواون   شتمدا ستدو

 کجاست  ماهش رتصو  کجاست  نماما  چی نال ا لیو       

 ..... کخا مشت ی  یرز

 

 و  شتم اند نواو یگهد من....مبوسیدرو  خاکشو  مییددو  شقبر سمت ب
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 ....ببوسمرو   خاکش دمبو رمجبو

 

 نیای د  یناز ا منم ستمامیخو  اخدو از  دممیز....و زار دممیز خاکشب   عمیق های  بوسه
 گمی درسر ینک از ا  ارهبز مپا جلو هیرا ی  یا  هببر  لعنتی

 د میز تیشما  رگبز نماما حرفای درام....                  

 ..... من  پریسای  اب بخو_

 ..... م خترد اببخو حترا

 .... درما  اببخو غصه غم بی

 ....گلم  قتو ی  ی رنخو خترتو د قصه

 ....تنهاست مخترد بگی قتو ی  نشی حترانا

 ...مخترد هستم من

 ....میکنم ظبتا مو متراالاز د دمخو

 ..... ممید ش گو  شهاب درد دل  دمخو میخونم الالیی اشبر شبا دمخو

 .... باشه میراالد گها لبتها

 .... باشه هموند  خترد ین از ا چیزی گها

 .... کنهک درد و دل   باشه ه موند اشبر لید گها

 .... هبد  شگو  الالییک   باشه هموند اشبر گوشی گها

 .....پریسا تو  بعد  شد  دنابو تخترد

 ..... پریسا شد پیر دو روز  همین تو
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 .... شد پیر  بچه  ینا ل سا یستدو  قددو روز   ینا تو

 

 .... درما فتی ر اچر تخترد هشد دنابو

 ی دمیکررو درک  درما  ی  لحا باید... ی دبو درماک   تو          

  مثل ممراالد دمیزو داد  دمیکر پرپر  روگال  پریسا  مپرپر گل                                      
 توهم  میشه پرپرداره   گال  ینا

 شدی   معرفت بی  هم تو شدی   پرپر

😔 

😔🥀 

😔🥀😔 

😔🥀😔🥀 

😔🥀😔🥀😔 

 

 ۰۶رتپا#

 

 

 

 ه شد رممتوو   میسوخت مچشا....  خونه مدیماو دنکر گریه  کلی بعد

 ...دبو
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 با  شد ردخو  عصابما یداوریا با... دبو  حالم ینا باعث  کثافط قاتل اون

  ا صدو   سراز  پر خونه توی ....دبو  ۷... دمکر هنگا  ساعتب  خشم                                 
  اصدو  سر ینجاا فتمر خونه پشتی ط حیاو ب   مشد  بلند.... کنم تمرکز تونستم نمی دبو
 حس  فضا تسکو.... دنبو

 ...هبد  منجاا روکا ینا  رمبسپا کیب   باید... ادمید بهم رو  خوبی

 

 .... کنه اشپید امبر میتونه کی

 ....نمیشناسمرو  کسی که من

ک   رطو  ن همو.... کنم فک بهتر میشد باعث رکا ین ا  یختمر بهم هامو  نودراوردم و  شالمو 
  یداوریا با یهو..... مشد هخیر نقطه ی و ب  دبو فکر  ق غر ادممید ن تکو  مسر  توی  نگشتاموا
 کسی تنها مفهمید  هاا اهو مپرید خرمی سما

 ..... نهاو کنه کمک میتونه ک

  دمیکر  دهستفاازش ا رگبز  های داد  ارقر ی ابر همیشه بابااون  دبو هسیا  شهو  رجو ی    
 پشت  شتمذا می  ارقر  شباها باید.... شت دا قوی  تطالعاا

 شد  نمی تلفن

 

 رکنارو  گوشی دمکر چ سرkhoramiدراوردم......و  جیبماز   گوشیمو

 شتم ا گذ گوشم
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 م سال _ مسال _  قبو قبو  ق بو  قبو  

 شما   بفرمایید_

 اورد  جاب   ینکها مثل مانفرار رامالد هستم مانفر_ار

 خوبن  رپد هستین  بخو  مانفرار خانم مسال _

 

 د؟؟ بو ب خو حالم

  منجارو ا یرکا امبرک   مشد  حمامز.... نممنو  بله_  د؟؟بو بخو بابا                            
 م مید منجاا باشه هرچی... خدمتمدر  حمید امر_ بدین

 صحبت  نمیبینمتو.......... ۹ ساعت مشبا نمیشه تلفن  پشت نممنو _

 حافظ اخد... هشاخو_ ارنگهد اخد نممنو_ منجااو ۹ ساعت چشم _ میکنیم                 

 

 

و ب   مموها تو دمکر ستامود  رهبا... دوونبیر  دمکر تفو نفسموو   دمکر قطعرو  گوشی
 یختم ر همش

♡ 

♡♡ 

♡♡♡ 

♡♡♡♡ 

♡♡♡♡♡ 

♡♡♡♡♡♡ 
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♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 ۱۶رتپا#

 

 ازش دارم السو ی  فقط... کنم اشپید کنه اخد گرفتم  ونندب د لبمو

 ا چر

 ...دهقصدبواز   رشکا مطمئنم

 ا؟؟؟ چر لیو

  کتکش چیه  کنشموا کنم  ا پیدک   امگیر صال .... ادهکر رشچیکا من  درما مگه             
 میزنم 

 بکشه  ابعذ بایداون  لیو نه قطعا

 بکشه  ابغذک اون  کنم  رچیکا رچطو  لیو من مثل       

 ...بگم پلیس  ب

 ر طو نهمو مبد بشاعذ باید من لیو میشه صخال  میکنن مشاعدا نااو نه

 داد ابعذ منواون  ک

 د بر  بیناز  منو  قلب دکر له منو سحسا اون ا رچطو لیو                         

 د بر بیناز  مو  هستی متما

 .... مببر بیناز   حساسشوا باید منم

 ...مبگیررو ازش  بهترینش باید 
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 شم اروم  گرفتن  منتقاا با باید... چیه  مندرد  بفهمه تا    

 ....دهمیکر مم ارو منوک   دبو م نتقاا فقط

 ... کنه ممارو هم  ببخشش شاید لیو

 

 کنه ممارو  باشم  شتهاند یرکا شباها  ینکها شاید

 ...ممیشدارووم   شتماند ش باها یرکاک  نالا  تا میشد گها نه لیو

زدم و   مموهاب  چنگی  یدنشد رتصو با دبو   گرفته ا فر  مودجوو  کل تنفر              
 ن کشیدمشو 

 شد  تلذ رسرشا دمجو و و نشست لبم گوشه شیطانی لبخند

 دم کر هنگا اصد  صاحبب  سریع مسال _                                     

 .... دمیکر رچیکا ینجا ا اون

 ...ستا میخو جونماز  چی

 ... دبو ه مداو چی سهوا

 ....دمیکر.رچیکا ینجاا کثافط

🥀 

🥀😔 

🥀😔🥀 

🥀😔🥀😔 

🥀😔🥀😔🥀 
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🥀😔🥀😔🥀😔 

 

 ۲۶رتپا#

 

 

 

 خوبی _

 

 لش اسوب  توجه بیو   شد  تنفر سراسر دمجوو و مکشید هم تو  مو ها خما

 میکنید  ر چیکا ینجاا  شما_  گفتم                      

 ی و   توهم کشید خماشوا نچو حرفم نیومد  شخو جشامزب   ینکها مثل

 م ینجاا چی ابر نیدو  نمی قعاوا تو یعنی_  گرفت   ارقر ومبر و رو  تر یکدنز مداو مقد

 ..... دکر رهشاا تنم هسیا  لباسای ب  و

 من درما ی اعز سمامر دبو همد اون او یعنی

اون   گها من درمما همداو دهکر غلط اون  لیو حتمااره                                            
 ر ینجوا دنبو کوفتی سمامر

 .....شد نمی

 نمیگرفتن  سمامر دنبو رگبز  بابا گها یعنی  ن بگیر سمامرک   دبو گفته  رگبز بابا دخو لیو
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ک   شتناند صنمی مباها نااو نچو دنکر قایم شونو دخو شمو مثل  اچر رکناب  همه یناا
 دادم تنجا گمراز  نواو من لیو کنن کمک

  میرفتم  ر کلنجا دمخو با شتم دا  رجو همین  دبوام   ظیفهو رکااون  نه                            
 شته ر  نکیا  میرا ی اصدک 

و   خوشبو   خیلی تموها گفته  بهت کسی حاال تا_ د کر رهپا مو رفکاا                               
 هستن  یباز

 ... رامالد تسر تو کخا

 دن بو هار  کامال  پشتو از  دبو   زبا مموها لیو دمکر  مسر شالمو   سریع

 

 گفتم و  دمکر زک نا چشمو  پشت میریختمش بایدک  دبو بدنم توی  کرمی ی 

 ....اره_

 ه شد رینطوا  اچر ینا ضار مماا  یا میگه م پسر ستدو          

 رم متو نشدگر  گای ر دبو هشد  قرمز  قزمز  شچشا و  دمیز  ی دکبوب  تش رصو

 د بو دهکر مشت  ستاشوو د  دبو ه شد

 گفتی  چی کن ار تکر یگهد ربا ی  یدار اتجر_  غرید خشم  با                     

 مد او تر یکدنز و

 تموها   میگه مپسر ست_دو وردمنیا دمخو  ی ب رو لیو  ممیترسید چیز  مثل ینکها با
 بو  ش خوو   خوشگل

  گفتنش  لعنتیداد  ی اصد ط حیا  سمتب  مییدو دو   نستمدو مرگم با ی ومسارو  نموند  
 و  بستم موهاموو   ختماندا باال ییا شونه توجه بی... مداو
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 خونه خلدا فتم ر

 

 ********************* 

... دبو  فکردر  ق غر  هم خرمی... ردممیشما روها  ماشینو  مشد هخیر رمکنا ونمیدب  
  ماشین  باو  دمکر ضیرا رویناا  حاجی بابا یزور چه  با نهومید اخد پیش ساعت   نیم همین

 شد  شوکه   خیلی خرمی رهبیچا ارقر سر ممداو

از  اشصد با نه یا  دبرمیا ر کا ینا  پسک از  میکنه فکداره  النم ا فهمید  مودرما ی اماجر
 ختم دو  بهش نگاهموک   گرفتم  فاصله  رمفکاا

 ممید  نجامشا باشه_

 دبو  فحر  خرمی فحرزدم   کمرنگی لبخند

 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 ۳۶رتپا#

 

 

 

 زد تبسمی نممنو   قعا_وا

 ه شد   تفو  نتودرماک   میگفتین منب   ترزود شکا ی ا فقط ... ستا ظیفه_و
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 دادم  ونبیر ماننداه  نفسموو   پایین ست ازد سرمو  مشد  ک شوو  متاسر  قعاوا                

 کنم  رچیکا  باید نستمدو نمیک   دبواور  ک شو یرقد ب  خیر ا تتفاقا_ا

  ینا  نیست  خرا غم مطمئنم  باشه خرا غم انشاا کنه ن حمتشور اخد لحا  هرب  میکنم _درک 
 د بو ها  غماول  زهتا

 ممنونم _

 شت ا گذ ونبیر پاشو ی و   دکر زبا ماشینو..... در ستا ظیفهو  نیست زمال  تشکر_       

 ترین زود  تو  میکنم سعیو  میکنی ر کاب   وعشر نتو ابر مشب ا همیناز  من

 .... لی... وکنم اشپید نتو ابر ممکن نماز

 گفتم  مید اش رو ک د  تعلل

 ...چی لی_ و

 ... ناکه خطر خیلی رکا ینا  میگم ادربر ان بعنو_

 

 ختم دو ها ماشینب   نگاهموزدم و  خندی  زپو.. پلیسب  یدربسپا                 

  نال ک ا دم کر فک خیلی.... هگیر  نمیرو  کنم اشپید  مبر دمخو ینکها جای  چیز  هیچ_      
 جهو   هیچب  مطمعنا.. م سیدر نتیجه ین ب ا

 م شد ابجو منتظرو  ختم دو بهش  نگاهمو... نمیشم نپشیمو                

 ....باشین موفق وارممیدا ارهنمیز حرفی جای  شما  نطمینااز ا پر لحن_

 زه جاا با  فعال _  نممنو_      
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  ی رو دهپیا   یکم اممیخو نه_  نمیبرمتو جایی ی  تا  کنین صبر _                                   
 مبد   منجاا مورکا بتونم  شهازاد  مفکر تا کنم

 باشه رهطو ین ک ا  حاال_

 شد  دهپیا ماشیناز   ارنگهد اخد_      

 خرمی  قای _ا

  نتواز حیاتی امبر خیلی عموضو  ین_ا  بله_                                                             
 برین  نجامشا امبر  حتما اممیخو

 نمیکنم  نمیدتو ا نا باشید  مطمئن_

 دمبو  مطمئن  حرفش  از

 

 ******************* 

 ه شد  شتهانذ  رکا اشبر قبر سنگ ز هنو میدد نماما قبر ی وبر رو مودخو زمبا

 شد  خاکی هنمزدم ک د خاکشب    ییا بوسه... دبو

 

 ص للخصوا ده مر قبر سر با دنکر  گریه میگفتن همهدادم....  رتقو بغضمو

  مودرما نیای د ین ا من  دهمرک   دبو شخصیاون  ی ابر رگبز ابعذ ی  شب                
 بش اعذ نیااون د حدعقل ستم ا خو نمی گرفتمازش 

                                                                                                                         
  انقر بعد مخوندرو  انقرو  باشه  مشارا هم بقیه ابر بلکه تا دمکر دیارو ز  انقر ت صو مند

 گریهو  ترکید  بغضم شتماند تحمل نچو  ماشین تو منداو سریع
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 م ندومیر فهد  بی دمکر         

و    یمدبو نشسته صندلیش ی رو  نماما باک   دمبو کیرپا نهمو جلوی  ممد او دمخوب   قتیو
  دم کر اپیدرو صندلیاون   تا دمکرو رو  یررو ز رک پا دمکر رک پا ماشینو  سریع یمدمیکردرد دل 
 نی روبا مچشا رهبا و دو نشستمروش 

                                                                                                                      
 ینجا ا برگشتم شقبر  سراز   نالا دمبو نشسته درمما با ینجاا  پیش شبه چند شد

 د بو  جالب قعاوا نشستم

                                                                                                               
اش ک   کاسهو دو  نمهربو  ه چهر  با دبو مسن خانم ی  دمکر هنگا  اصد صاحبب  مسال _

 نشست  لماول ب د هنگا  تو میومد ربخاازش 

 نه ک  اچر حتما_ بشینم تونم می_ مسال _          

 رو  شیا کاسهو  نشست رمکنا جابشه تا  مکشید تراون ور  مودخو یکم و

 گرفتم ازش  فحر بیداد  ستمد

 

 ۴۶رتپا#

 

 

 

 میومد  ه نظرخوشمز ... ب دبو هکنند  نهویود شبو

 پیچید  گوشم  تو مهربونش ی اصد
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 چیه  سمت_ا

 یبایی و ز بخش مشارا سما چه_ رامال_د                        

 زد لبخندی  متقابال  یباستز ن سمتو _ا  گلی منم  سمدم _از لبخندی     

 ی دکر گریه  قتیو لی... ونخو لتد مفهمید نشستی  مدی او  میداول ک د  نهمو_از  
 ستهدر شکسته لتد میزنم  سحد... حتیرا نا چقدک   مفهمید

 ست ا میخو باهاشودرد و دل  لمد

 نشو  میدا نا  قتو  هیچ_  خیلی _اره              

... مبرید همهاره... از  ستش_را  دبو ده لعاا قفواش  همز  ردمخواز اش رو  قاشق ی         
 بینه نمی منو  اخد میکنم  حس

 گزید  لبشو

 

 داره  حتما....هست چیز همهب   سشاهو باالیی...اون  خترد نگو کفر_

 ...میکنه متحانتا

  تا رچها تادو دو  همیشه ندگیتز تو...... همیگیر  شقهر  نگو رینطوا                              
  جا ی  ونبد شد پنج گها کن انجبر وبر  شتیاگذ کم  جا ی  ونبد   شد سهت   تادودو  گها کن
 کمش وبر  شتیاگذ دیاز

  هورا ستدر ونبد شد تا ۴ گه_ا  گفت خاصی رطو ی رو  لیو ین.... الیو   کن                   
 فتی ر

 ....دبو ستدر حرفش
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  ی  دبو تا  چند ندگیم ز قعاوا تاست  چند ندگیت ز تو  حاال_                                        
 میشد   دبو کم بابا ی  تا سه  میشه دبو کم  نماما

  ی دو  میشد دمبو ضافها دمخو ی ... لیو  یک میشد دبو کم دمخو قبال   قلب ی  تا دو         
 سه  میشد دبو ضافها سوگل

 باال  خت اندا هاشو وبر ا سه_                 

  مبابا ی  سه میشه  کمه مامانم  ی _  سه شد رچطو_                                                   
 ی دو   میشه هستم ضافیا  دمخو ی  یک  میشه کمه قبلی هند زسرادم  ی دو  میشه کمه

 یدر دبو بد حالم شتدا هم حق دکر منگا نعلبکی ازهندا چشای  با سه  میشه ضافیها سوگل
 یور

 میگم  یور یدارم در ببخشید_ میگفتم                                 

 _ها...ا

 

 کنی نمیدرد دل  اچر هبد   حالت خیلی پس

 دمخو تو میریختم ا چر اچر قعاوا          

 د بو سخت  امبردرد دل  قعاوا

 میتونم  من_ تونم نمی ن چو_

  مشکلشاون  نموبد شتمدا ستدو خیلی ی دکردرد دل  هم تو  شاید کنمدرد دل  اتبر اربز
 چیه

 ردمخواز اش ام رو  قاشق ی 

 کشید  عمیقی نفس ممیشنو  بفرمایید_
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از اون   خیلی مندادن  شوهر  شتزن دا ی ک   معمو پسر ب  منوک    دبو سالم   زدهیا_
  خترو د دمبو  خوشگل من نچو  معمو پسر دممیکر ندگی ز معمو ادهخانو  با دمبو تر خوشگل

 هم  معموداد  ارقر دشخو سوگلی  دمبو شعمو

  هنگا هم ومهوب  حتی کسی  لیو شتدا موا هو رهجو همه                                
 شد  امعود مشوهر  باروز ک  ی  دنمیکر

  مشوهر  های  بدی از  دمکردرد دل  شباهاو  پیشش فتمر                                      
ک   دمبو  یناز ا بیخبر منم دنز فحر  شخر ا تااون  لیو میکنه کمدر نماو  دممیکر فک گفتم 
  منم دشخو قتا ا تو دبر نواو برگشت  مشوهرک  شب   رهمیسپا طراخوب   مو ها  فحرداره 
  سکموعر کی دزد دبو گذشته قتا ب اون ا مشوهر فتناز ر ساعت ی  دنبو مهم امبر دمبو بچه

 ک  دممیکر  یزبا  سکموعر با  شتمدا دمکر یزبا ش باهارو دراوردم و 

 

☆ 

☆☆ 

☆☆☆ 

☆☆☆☆ 

 

 ۵۶رتپا#
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  دفتارو دراورد و ا شکمربند بعد دممیکر شنگا منگ منمدادن  کیکر  ش فوب   دکر وعشر
 لیو  هبگیر جلوشوک   دمیکر یرکا هر نعمو ز جونم ب 

 و  دبو دهیساوا  قتا در ا جلو تلذ با د بو  خدیجه سمشک ا  ومهو نمیتونست

  نبد  ی رو قفهو  بی شکمربند دبو من ردنخو  کتک شاهد لبخند با                        
  میشد تر جریاون  دممیز جیغ گها نچو بزنم جیغ تونستم نمی منو  میومد  وفر  ضعیفم
  دشخو  شخراوردم ا باال نخو زد ک  رینقدا نزنم جیغک   میگرفتم ز گارو   مینز یرمجبو
 گفت و   مداو  رمکنا گریه  با منعموز نشست لبیحا گوشه  ی و  شد خسته

 چی  تو عمو ابجو هشد توزن  ه یکما  فقط ین.... ای د کر رشچیکا ببین_

 حقشه_ میدی                                                                                               
 حاال..  وشهو پیش صللخصو..ابرید بیخ تا بیخ باید بگه شوهرشو بد  هبررو ک  نیز سر
 دمکر لطف ینب ا  من

 

 گفت و   ختاندا خدیجهب  خشمی پر  هنگا  نعموز

 گفت داد  نشونش رو  دبو ه شد  خونیرو ک   سکمو عر کنه لعنتت  اخد_                         

 ه سید ر بچه ین... زورت ب استا  بچه ی  ینا  ببین_

 گرفتینش نپسرتو  سهوا  ا چر ستا بچه گه_ا

 تاقشا تو فتر سریع و

 دکر  هنگا ) مشوهر( هاشمب  نعمو ز ون بیر و بر _                     

 ارمند رشکا ونبیر وبر  گفتم_  بزنیش  رهباک دو  مبر_       
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 ه نرک  دممیکر سلتما ا مچشا با شت اند ییا رهچا نعموز مترسیددادش  با

اون   بعد  ونبیر  فتر حترا نا نعموز دبو حتمی  مرگم مطمئنم                                 
  دمخو توک   هبگیر هامو مو ستامیخو مداو سمتمب    بسترو  قتاو در ا فتر سریع  هاشم
 لشد  کنم فک  مشد جمع

 خدیجه پیش همیر  که تو_  غرید فقطو  شتا ند یرکاک  سوخت  ام بر                     
 میگی  چی  ونبیر میری قتاییو میکنی چغالی

 ن ها

 ون بیر  فت و ر دبر  سکموعرو  شد بلند  نمیای  ونبیر  قتاا ین از ا بعد ب   نالا از

 شتم اندرو  قتا از ا وجخر زهجاا حتی منو  میگذشت هم  سر  پشت ها روز

 .... دنمیز فحر مباها  صال ا  هم هاشم

 

از  خیلی  خدیجهک  دبو ینا  نمو او مفهمید مهم  چیز ی  کتک ینا تو                          
 سمو ا حو بیشتر بایدو   دمیا شبد  من

 ..... کنم جمع

  مبد منجاا  فیا سونگر تا شهراورد  منو  دبو لخوشحا  خیلی هاشم مشد حامله  بعد هما  ۷     
  هپسر ام  بچه  ینکها نفهمید با خدیجه نمیشناخت پا از  سر  هپسر قلودو  بچم   فهمید  قتیو

 کسی  شبابا خونه فتو ر  دکر قهر

 ... نمیرفت  نبالشد هم

  کلوچه امبر گرفت   مگر  نباهامو خیلی عمو خونه مداو  خدیجه درماک  دمبو هشد   هما پنج
اورد و  چای و   کلوچه امبر نعموز فتنشر  بعد ستا خو رتمعذ شخترد  ی رافتار بابتاورد و 
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  ه مداو خوشش کلوچهاز  همو  د بو دهکر تعحب هم  نعموز دبو هخوشمز   قعاوا  یمردخو باهم
 د بو

 ل حا مشد ماهه  ۸ من  ینکها تا وردمیا کلوچهو  میومد خدیجه درما هفته هر

 ..... دبو هشد   بد عجبی  زطرب   نعموو ز من

 ************* 

 

 ۶۶رتپا#

 

 

 

و   منراه   بین شهر مدیم ... او  دبو بدتر مناز  منعموز لحا...میشد  بدترروز ب روز   نحالمو
 م فهمید ممداو شبهو  قتی...وشدیم شبیهو  منعموز

 .... دمبو شبیهو  هیکما 

 

 ناقصه  هم  یکیو اون    دهمر مها پسراز  یکی  گفتن گرفتن  مو بچه اغسر

 یخت ر ششکاو ا پایین ختاندا سرشو

  تحمل دبو درمما مثلک   منعمو... زدبو بدبختیماز   کوچیکی بخش  فقط  ینا            
 ف طر  ی  منعموز دنبو درد  فطر  ی  ناقصم بچهدرد  دبو هشد  تفوو   دبو وردنیا

 میگفت  یکی دنکر ارفرو   دنبو دهکر شونودخو رکا  ادشخانوو  خدیجه
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 ..دیز یکی نصفها ا فتنر میگفت یکی  رج خا فتنر

  ناقصه بچم  فهمید  قتیو  هم هاشم  دمیز حرفی ی   هرکی خالصه                                
 صبر  همروز  ی  ممد او شهو ب   قتیو

  جایی ممر پد خونه حتی من لی و مبابا خونه دفرستا  پس منوو  دنکر                          
  ستوو د یهک ر بچه  ی و  سلبا  کسا  ی و  مموند من  ونبیر ختناندا خونهاز  منوو  شتماند
 د بو ناقص  شپا

رو   ندگیم ز خیاطیو  دنکر ستدر ترشیو   انیگرد سلبا  شستن باو  شهر ممداو
 داد بهمرو داد  قتااون ا ییا خیر  قای ا ی  ممیچرخوند

 دکر رهشاا رک پا رکنا نغودرب دا تاقکب ا و

 

  میشد بیشتر اش روز ب روز  یهر تمشکال  شد  رگبز مپسرک   نالا تا  دبو ب خو ندگیم ز 
اون   گهک ا  بشه عمل بایدک   گفتن  مایشاز کلی  بعد شه  بستری  باید گفتن کتر د مشدبر

 ه میمیر  مپسر   هند ابجو عمل

 کنین نمی عملش اچر خب_

  تو میشه  نمیلیو  ۲ سایلو و شم و بفررو   خونه ینا  گها من  عملشه ج خر نمیلیو هپنجا _    
 دمکر ج خر لپو ر ینقدا ستانشربیما ج خر سهوا تمد ینا

 

 ان ندز ممیر نکنم ختداپر هما  ینا گهرو ا مهاوام  نگو ک

 کنم  کمکش باید  منزن  ین.ا شتدا بدبختی چه

 بشه عمل نپسرتو  ارهقر نستا ربیما ومکد_
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 سرمدی  علی_ چیه  نپسرتو سم.... _انستا ر بیما_    

 میپرسی  اچردادم _ ن تکو سری

 بکنم   اممیخو رچیکا بفهمه شتماند ستدو

  ندگیشب ز  دنکر فک باداد  ن تکو  سری  یرطو همین_                                             
 شد  نهروو مشکاا منم

ازش  هاشوب وام   ط مربو ارک مدب زور   گریه  کلی بعد...میریختیم  شکا هم پای ب  پا
 و درد دل  پیشش ممیا دافر زمبادادم  لقو  بهش و  گرفتم

 میکنیم 

 

 ز نماو  مسجد  فتمروزه ام ر چند  ین ا دتعا مثل شباها  حافظیاخد بعد

 ..... ستماخو کمک  هم  گلی خاله ی ابر اخدو از  مخوند

 

  پسر نستاربیما فتمک ر  دبو  عصر  طرفای  خونه فتماون ر  بعد                                    
 خت داپر عملشو لپوو  گلی خاله

 باشه  بهش  نسشو ا حوک  دم کر رشسفاو  دمکر

 خونه  ممداون او بعد

 

  فتم ر نساختمو  سمتو ب  مشد  دهپیا دمکر رک پارو  ماشینو  مشدوارد  ط حیا پشتیدر  از
  مشد  وبررو  نکیا میرا بااوردم و  باال سرمو دمکر ردبرخو سفت چیز ی ک ب  دبو پایین مسر
 د کر منگا خما  با بعد تعجب بااول 
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 ین اورد تشریف عجب چه خانم رامالد به به_

 م کشید هم تورو  مخماا

 

♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 ۷۶رتپا#

 

 ..... شتدا بطیر چه اون  ب

 سنن رو   تو.... مبگیر زهجاا  تواز  باید مگه چه تو .... _ب وپر  بچه                            

 دبو  هشد قرمز تش رصو

 بیشرفت  پسر ستدو پیش ی دبو فته_ر چشه ین وا ا                  

 هم   با  ساعت ی  میگفتین چی..... ی دکر ارشسو میدد یشبد

 ؟؟؟ پسر  ستدو

  هشد غیرتی قا ا بگو پس دفتاا دم یا وز یرد زهتا... هاا  ؟؟؟ین ا  میگفت چی                       
 میشه غیرتی من  ابرک   کیهاون  لیو

 کی .... میرچیکا تو چه توب  دمبو عشقم پیش من.... ارع صال ا چه تو_ب 

 سته ا خو نظر تو از

 

 دمیز ی دکبوب    نگشر شد چش...... اخد یا.... دبوزده  ونبیر  نشدگر رگ
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  قیحیادم و قعاوا  مکشید هم  تو خمموا کن ارتکر  یگهد ربا ی  یدار اتجر_                    
 چه ب اون  دبو

اورد و   مهجو سمتمب..... ب   عشقم پیش گفتم نمیشنوی _                                  
 کلیک  های  ونند د باو  دکر حلقه  نمدگردور  ستاشود

 غرید  ه شد

 خفه  شتم.... دانواو شبعد میکشمرو  تواول  بزنی عشقتاز  فحر یگهد  ربا ی _       
 چنگ  ستشب د نماتو متما با دمبو دهفتاا خس خسب  ممیشد

  سر بهونهک ب   یفیکث رینقدا تفطر  پس_ کنه لم ک و  ختمامیند                             
 ار قر درتما کخا

 .... یارمیز

 خفه  شتمدا میکنم چالت  جا همین بپری یگهد ربا ی  گها حالتب   ی وا میکنم متاد
 و  دکر لمو  مشکاا ن یدد  با شد  جمع مچشا  تو شک... ا ممیشد

 .... مینز ی رو  دمفتاا  لبیحا من

 زد  شها مو  تو چنگی  نمیومد ود فر قفهو  بی مشکاا

 ....نکن گریه_

 و داد زد کشید  موهاشو  دمکر گریه بیشتر    

 لعنتی نکن ریهـــــــــــــــــــــــــگ_

  میدرو د  رگبز بابا فتمر  نساختمو سمتب   رانخو تلو   تلوو  مشد بلند حالی بی نهمو با 
 چی نکیا میر ا بگم بهش یعنی دبو یکی با صحبت لحاک در 

 ..... دهکر رکا
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  فتمو ر دمکر  ت سکو پس دمنبو شر  لنباد میشه شر  بگم گها لیو                                 
 ه نگا رو  ونبیر   هپنجراز  تاقما تو

 زد....  چنگ  هاشو موو  اریود  تو  کوبید مشتشو محکم نکیا میرا دمکر

 قتی و  اچر دکر یرینطوا من با اچر  شت دا نیروا مشکل مطمعنا پسر ینا

 رشکا هر  باک  نهویود ی .... دبو نهویو د ی ... اون دکر ی رطو یندارم ا پسر ستدو گفتم 
 م میشد منتفرازش  بیشتر

 رکنااز  سریع  دکر منگا نکیا میر ا یهوک    دبو فک  تو  ممیشد خفه شتم دا ت فطر پس  کثافط
 دم بو بلد شفو  چی  هر ربیشعو هپسر  فتمر رکنا هپنحر

 دمکر رشبا

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

★★★★★★★ 

 

 ۸۶رتپا#
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ک    دبوارزش  بی امبر  رنقداو شتاند هم دنکر فکارزش   حتیاون  لش و                    
  بابا مثل ن ماما  مثل شتمدا  دنکر فک ی ابر تری  مهم ادفرا من...نکنم هم فکر بهش حتی
 سوگل  مثل

 زدم نگز  محمدی دراوردم و ب  گوشیمو... ارمندازش  خبر قتهو خیلی...سوگل  گفتم ستیرا

 لو _ا

 

 خوبین  شما نممنو مانفرار خانم مسال _  خوبین محمدی   خانم مسال  لو _ا      

  قتا و بعضی شکراروخد خوبه نم_او رهچطو سوگل نیستم بد_                                      
 ببینه رو  شما ادمیخو میکنه بیتابی

 یدنش د  ممیا بشه  بهتر عضااو  یکمک      انشا_ا

و   فتمر ونبیر  ق تااز ا دمکر صحبت محمدی  باو  مموند  یکم   انشا_ا                             
 نشستم  بقیه پیش

اش  رینبا ا  گلی خاله پیش فتم اون ر  بعدو   نماما پیش  فتمر  شب همیشگیم دتعا مثل 
 دادم پسرشو عمل  هزینه ینکها بابتو   امبر دبودوغ اورده 

از   شما یشب د گلی خاله خب_ یختر شک ا کلیو  دکر تشکرازم  کلی                        
 بگم   بهت من  قتشهو مشبا گفتی تهادرد 

 ده کر رچیکا  مباها رگاروز ینا ک

 و  ختمدو نخیابوب  نگاهمو دکر م نگا وکنجکاو  ردخورو   ششاز ا قاشقی

 دم کر تر لبمو

 .. لیو درمما و  رپد نهدوردو یعنی  مندزفر  تک من_
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  تمد متما...ختمانند قلم از  هم  ردمو ی  دمکر تعریف اشبررو  اماجر ز پیا تا  سیراز           
 و   دمیکر  شگو  همشو اون  میریختیم شکا ن تامودو

 ....دنمیز حرفی

 نشسته  درتما با پیش قتو چندک   نشستیم جایی تو منو نال ا یعنی_

 ی دبو

 

 دکر  دف تصا درمماک   دبو  شبعد_اره روز 

  سالی ۵۲  ی  نال.. الیو ستا  هندز زهنو درمما من...درما شکستتدل  ابر مبمیر ی _وا     
 لی و ستا هندز مفهمید دورا دور  ینکها با ندیدمش  میشه

 همه خونهک در   شتریه لی.... ودرما دنبو یهدرد بد قعاوا شمارقر بی زمبا                  
  من.....باشه شتهدا همیشه  سهوا شودرماک   ارهند دجوو نیاد تو کس  هیچو  بهامیخو

 نیااز د ت حسر با اون  شبا  مطمعن...ی دکر سربلند تودرما تها پیشرفت با تو مطمعنم
 بشی  موفق ستیا میخو توک   دهکر دفتصا یزرو  حتیاون  زهتا نرفته

  ضمندر   بینم نمی ش تو مثبتی جهو  هیچو  شد تبدیل  اعزب   من موفقیتروز  گلی خاله_
 ت حسر کلی لشد تو اون   نرفت نیااز د ت حسر ونبد مامانم

 م بابا ن یدد تحسر شتدا             

 گم ربز بابا نیدد تحسر منازدواج  نیدد تحسر

 قبل  شتدا ستو دو  ردمیخو حسرتشو درمماک  دبو  هایی چیز همه یناا

 شت اگذ  ستمد ی رو ستشو.. دلیو ببینه مرگش      
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 یگمو د  بچه نیدد تحسر منمداره  هایی   تحسر ی  ندگیشز تو کسی هر_

 ربا ی   تحسر. دممیکر رتصو نو او قیافهو  دممیکر هنگا علی رتصوب    همیشهو   شتمدا
رو دارم  نستامو رو ن یدد تحسردارم  مودرما ن یدد ت حسررو دارم  منعموز قبر نیدد یگهد

 رو دارم علی فتنراه ر  تحسر

 ب  تحسر ینا  با بایدو  رمنمیا سترو ب د نهمشو ک   نمومید  مم دخو و

 .... مبر رگو

 

🖤 

 

 ۹۶رتپا#

 

 

  شکالو کلی خونه مبر ستمامیخو قتیو سر خرا دمکرو درد دل   یمدکر گریه  گلی خاله با کلی
 دم کر تشکرو ازش   دمکرذوق  کلی منمداد و   بهم خونگی

  مخوند زنما مسجد فتمر یشبد  مثل گلی خاله با حافظی اخد بعد                               
  مبر گهو ا ن بیداخو ها عمه دمخو  قتاا ن الا نستمومید  دنبو ابخو همه خونه فتمر  بعدو 
از   یکیدر   شانسی  رجو همینو   مشد لبیخیارو  دم خو قتا ا پس میشن  ابخو بد  قتاا تو
 بابا  مثل بشاخو  گها دبو هبیداخو منب  پشت  رگ بز بابا دمکر زبا روها قتاا

  پتو یرز مخزید و  رشکنا فتم ر  اش یو  اشیو من لیو  نمیشه اربید ها حاال  حاال پس  باشه  
و   ملچو  تلذ با  ردنخوب  دمکر وعشررو دراوردم و  دبو جیبم تو یکمشرو ک  شک الو
 بی رد خو تکونی رگ بز باباک   ردممیخو چملو
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  بهم تعجب باو  کشید رکنارو از روم  پتو تندی ب   یهو  ه شد پا مفهمیدک   دمیساوا  حرکت
 ربا لیناو ی ابر شد  تبدیل لبخند ب  تعجبش یهو  دکر هنگا

 ی رمیخو شکالو یرطو ینا اچر_ میشد ابجذ لبخند با بابا  مثل میدد  لبخندشو

 ه شد  شکیا لو هنممو دور د  هنمهد تو شک الوک    مشد متوجه زهتا

زدم و   رگبابابز ب  نمایی ونندد لبخند  دمکر کپا هنمودراوردم و دور د  هنمد تورو  شک الو
 روز ی  زمبا.... و مشد   رج خا قتااز ا متعجبش چشای  جلوی 

 غم  پر

 

  تااون  بعد  دمکر صفررو   گلی خاله های وام  همهو   بانک فتمک ر   دبو ظهر۱۱  ساعت یگهد   
 ک   نکیا میرا هخیر  های  هنگا  جز دنیوفتا خاصی قتفاا شب

 .... دمیکر کالفه منو

 گلی   خاله  بعدو  نماما پیش  فتمر  هم شب

 

  رکا نالا  تاو  ده کر ستشدر  نشسته صبحاز  میگفت دبو ختهدو درچا   ی  امبر گلی خاله 
  گلی خاله  با صحبت یکم  بعد  شه  عمل شپسر یگهد  هفته دبو ارقر دبو  قشنگ قعا وا شتهدا
 گرفتم   یکم میومد  بما خو قعاوا خونه فتم ر

  یدرچا باو  مسجد فتمر دمبو  دهکر دتعا مسجدب    فتنب ر  نچو صبحاذان  تا  مبیداخو
 ز نما بعد م خوند زنما دبو دهکر  ستدر گلی خالهک 

  نماما  شایدک   دبو ییا بهونه ابخو مشاید یا میومد بماخو قعا وا مبیداخو رهبادو برگشتم
 م میدید هم ابخو  حتی شکا ی ا لی... وببینم ابخورو ب 

🖤 



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
187 

 

🖤💔 

🖤💔🖤 

🖤💔🖤💔 

🖤💔🖤💔🖤 

💔 ??🖤💔🖤💔 

🖤💔🖤💔🖤💔🖤 

 

 :راسا

 ۰۷رتپا#

 

  با دبو ده کر پر مورپد جای  عجیب  دمر ینا ختما ندا رگبز بابا  فکردر  قغر هچهرب  نگاهی
 با  امبر رگبابابز دنبو لیو دممیکر حسرو  بابا دنبو ینکها

 ..... دبو ارزش

 شدنه سمونیروز ا هشتمین  وز مرا ختمدو موجلو   گرفتمازش  نگاهمو

 مهدرما                                                                                                     
  ربا هر نمو او   پیشش میرفتم  شب   هر ت مد ینا تو.. دمکر گریه گلی خاله با صب تا یشبد
 دتعا بهش خیلی ییا پذیرازم  مختلفی  های آش  با

  پیش  مدتی  ارهقرک   نالا نمدو نمی..... دمبو  ده کر                                         
 شبا  رهبادو میتونم  کنم ندگی ز رگبابابز

 نه یا ببینمش
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و    شد زباک در   نکشید طولی شتانگهد رتعما ی  جلوی و  پیچید کوچه یک توی  رگبابابز  
  دبو بهتا باو   شیک خیلی دبو ما  خونه برابر چندین   رگبز بابا رتعما شدیم ط حیا خلدا ما
 گل و   ختب در  میومد خوشم شنما از  قعاوا

 ...دنبو یباز  قعاوا  دمکر هنگا ها

 ختم دو رگبز بابا ب   نگاهمو رامال_د                        

 تو  بریم  بیا....  میزنم اتصد ساعته سه کجایی_ بله_                                       

 ی ابر دمبو  هشد   وکنجکا خیلی... دمفتااردک راه ا  مثل رگبز بابا لنبادادم و د نتکو  سری 
 صلی ا درما  نمومید منک   نجاییاو تا  رمپد ادهخانو نیدد

 

 و کنجکاداره   هم یگهزن د  ی  رگبابابز و  هستش مریض ن ماار عموو  رمپد

 مد او نستقبالموب ا خانمیدر  جلوی  رن چطواون  های  بچه  نموبد دمبو  

 مدین او شخو  قاا مسال _

رو  رامالد های  سایلو  بگو جب_ ب ر  ستشرو دراورد داد د کتش رگبز  بابا                     
 من  قتاا رکنا  قتاا تو ارهبز رهبیا

 د کر رهشاا منب  و

  مدیناو شخو  خیلی خانم مسال _ مد او طرفمب  دبو  هشد   من متوجه زهتاک   هم خانم اون
 میومد  خوشمو ازش   نشست لمب د  شمهر ین اورد صفا

 ن توابر کنم یزاو  بدینرو  نتو مانتو_  ممنونم_                         

 ...باشم پوششو  مانتو ون بداول  اریدد توک   شتماند ستدو
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  رطو  هر چشم_  حتم_را                                                                            
 نیدو مید حصال   نتودخو

 قعا وا خونه  خلدا شدیم ییاپذیروارد  رگبابابز با دادم و  ن تکو سری

  وبمجذ منو خونه سلطنتی  نمای  تر قشنگ نشوبیر از  حتی دبو خوشگل                  
 طالییو  ییا  وزهفیر   عمدتا خونه سایلو دمبو سلطنتی های  ینایزد عاشق  دمیکر شدخو
 دن بو

 مسال _

از   شتدا  رقاو  باک   ختمدو مسنی مخانوب   نگاهموو  شتمدابر خونه  دنکر هنگا از  ستد
 ننشست  لماول ب د هنگا نهمو تو.... میومد پایین ها پله

 د یساوا  رگبز بابا ی وبررو

 

 د کر رهشاا منداد و ب  نتکو  سری رگبز  بابا  قاا مدیناو شخو_                     

  منب  نگاهی  هبد  منجاا اشبر شتدا یرکا گها  میکنه ندگیز ما پیش مدتی رامال_د     
 بشو اجو دشخواز   تراروم  منم.. دکر میارو مسال و   ختاندا

راه   رگبز بابا لنباد مبد نشونترو  تاقتا بریم بیادادم _                                         
 دم فتاا

 باشه رکا  خدمت نمیومد بهش دبو کی خانم اون

 د بو  دسر شباها ا چر پس گهربابابززن  گها گهربز بابازن دوم  حتما             

❤💜 
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 ۱۷رتپا#

 

 

 ی دنکر معرفیرو  خانماون  اچر رگبابابز_ دمکر ال سو  رگبابابزو از  وردمنیا  تحمل شخرا

 ممهزن دو نخاتو_اون 

 کنشش... واببینمش  دمبو قمشتا.. کجاست من قعیهوا رگبز نماما  پس

 کجاست  گمربز نماما_  دبو  چی         

 پیشش   میبرمتدادم  ن نشو بهترو   تاقتا ینکها  بعد_

 

 شت دا بچه نخاتواز  رگبابابز

 ن نیومد هم درمما  سمامر اچر...هستن  کجا لیو  حتمااره                           

 دارم عمهو   عمو من رگبابابز_

 زد  خندی زپو

 هستن  کجا_اره _        

 شد   بهتر  حالت قتو  هر_ خونه مبر میتونم کی_ نمیبینیشو نمیا  مشا مشب_ا

 نماما  پیش مبر باید حتما  منرو  مشب_ا

 میزنیم  فحر  جبش_را

 میفهمی مشب_ا حرفی چه_    
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 رم پد لنباد  میری کی رگبابابز_

 رامال_د

 ن جو  بچه میپرسی السو  رینقدا  اچر_  بله_                                                     

 ک   منپرسید چیزی_

 دکر زبا روها قتا از ا یکیزدم در  لبخندی  تو  ست_از د                          

  هنفردو اب خو تخت ی ک  دبو  رگبز قتا ا ی  شتدا  سفیدو   یاسی ینا یزد مشد قتاوارد ا  
 هم  سفید  عسلی تادو  دبو  قتاا سطو یاسی  تختیرو  با سفید

 

  رکا اریود  توک   یاسی کمد ی و   دبو  هم سفید تولت میز ی  یاسی های   ژورباآ  با دبو رشکنا
 و  سفیدو  مکر نگ ب ر  شفر ی  هم  قتاا سطو  دبو ه شد

  هم باو  دمکر رگبز بابااز  تشکری دبو خوشگلی قتا ا کلدر  دبو یاسی                          
 ب در تقه  چند فتیمر من  ق تاا رکنا قتاب ا

 گفتم اروم   دبو نشسته یلچرو  ی رو منب   پشت مشدزدم و وارد  قتا ا                  

 مسال _

 پیچید  گوشم تو دش لوا بغض ی اصد

 چرخید  سمتم ب   حمت ز با دمیا  ممحمد بوی _       

  ربا لیناو سهوا دمکر بغض  منم.. رام ال_د..                                                          
و    نمهربو هچهر  دمبو  هشنید  ش ها خوبیاز  فقطک    گیربزدرما ممیدید گموربز درما شتمدا
 شت دا ییا  هشد  وک چر

 د بو اهوید  شچشا تو  غم
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 ه مداو ممحمد خترد کنم وربا  یعنی_ بله _                                              

  بند گریه  غوششا تو مشد  ت پرو   مسوندر بهش دمخو منمو  دکر زبا  امبررو  غوششا   
 و   دبو دهکر بغلم سفت دبو بدتر مناز  نماو مداو نمی

  تشور صوو  ون بیر ممداو بغلش از  قیقهد چند بعد  دمیکر بو منو                             
 م بوسید

 مم راالد ی دکر رنو  پررو  رتعما ین_ا

  رتصو ابخو تورو  ها لحظه ین ا  رچقد نیومید شتمدا یدنتود تحسر  ساله چند نیدو می
 م بر بونترقو مدی او  شخو خیلی دمکر

 

  هشت کجایی نمامااخ   ببینم نماو میتونستم شیکا ا دبو هم درتما  شکا ی ا             
 بت اخو تخت بجای روزه  هست  نیستی پیشمروزه 

  روشما شت دا  ستدو خیلی  هم ممدرما_ بیدی ا میخو قبر تو                                   
 ست رو دو شما خیلی نماو ببینه

 میگفت  امبر شمااز  همیشه شتدا

 ... دبو شتنیدا ستدو قعا...وادبو مهربونیزن  کنه حمتشر اخد_

 بهش  بگم چی نال ا کجاست ممحمد ستیرا

 چی  بفهمه دشخوو   نگم گها نگم ینکها  یا  نیست بابا  بگم 

  فتهر ی داد ارقر بستن ی ابر_ سید ب دادم ر  رگبز باباک  دمبو دمخو با ال جد تو                
 نیست  اخیرا تتفاقاا نجریادر  زهنوو  نلماا

 ۲۷رتپا#
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  ن شودجوو   قعاوا  یمزد  فحر رگ بز نماما و   موندیم یکم دمکر تشکر رگبز بابااز  نگاهم با   
 لحظه  ی  ی ابر میشد  باعث  نباهاشو دنبو دبو غنیمت  امبر

 ....کنم شمو افر هامودرد  هشدک   هم

 

... دمبو حس بی  نبهشو  نسبت.... نمیومد مها عمهو   مها عمو کم کم                       
  مداو بقیهاز  تر ک زود  نفر لیناو شتندا هم ناب او شتمدا نخاتو رو ک ب  حسی نهمو
 کال  نخاتو د بو نخاتو دوم  بچه

 

 گها مطمعنا ک  یرکاورزش   هیکل با پسر ی  د بو  ساشا سمش.... اشتدا بچه تا سه   
  چسبشک   عملی غما.... و دبیدامیخو  دشبا کنکد با ی  مثل دننبو شیورز  های  مکمل
  مشد متنفرازش  قعاوا باشه   یادم  چشم چرون میومد   بهش یشر ته... و دبوروش  زهنو

  دبو تر تحمل  قابل  امبراز اون  خیلی نکیا میرا لبتها دمفتااو می نکیا  میرا دیا میدیدمش 
 ون بد  هیکلش هم نچو

 و   دنبوچشم چرون  نتاشو دو بسا چه  لیو  بهتراش   قیافه هم و  هم  دبو مکمل

 ....شچند

....  دبوام  عمه مثال دوم  نفر... نیومد خوشمازش   صال ا  عمو انعنوب  کل در                   
.. دبو راسا سمش.افتنشراه ر زطرو  ورشغر حتی دبو نخاتو  شبیه قعا و وا  دبواول  بچه
 گفت  کنایه باداد و  ست د بهم

 گشته گم یوسف  به به_
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  انعنوب   ینم.... امبد  بشواجوک   ندیدمش  حدی در  یعنی  ادمند بشواجو زدم و  خندی زپو 
  هستن رینجوا تادو یندادم... ا  ستاز د مسو نفر ی ا بر  یموژنرا یگهد نیومد خوشمازش  عمه
  شدوارد  دبو  تر کوچیک  دمخوک از   ون هو پسر ی و   شد ز با بشتا با.... در میشه چیاون 

  لیو ا چر نمونمید  کجاست  شکو  میگفت همشو   دمیکر هنگا رو  فطر و اون   فطر  ینا
 خوشم ازش 

 م سال _ میومد

 ب   منوو   مییددو سمتب   هشد من  متوجه زهتا مثال و  خت دو بهم نگاهشو

  ادمیخو ت عمو نمیگی ی دبو کجا  تاحاال می اگرزاده  ادربر مسال _ کشید ش غوا                  
 ببینتت 

 

 بچه  رنگاا شتدا ق فر  بقیه با  ینا دمکر حلقه شکمر دور  ستامود منم

 گفت و   بوسید لپمو ونبیر  ممداو  بغلشاز   دنبو نخاتو                    

 .... ی دکر رنو  پررو  خونه ینا لمد  عزیز مدی او  شخو_

 میگم  تسلیت  قعاوا هم درتما گمر  بابت

 مد او ساشا ی ا صد ممنونم_       

 ی دنبو ارخو پاچه که تو  وشسر ردخو بهم حالم_اه اه 

 هم  تو کشید  خماشوا دبو وش سر سمشا پس

 پاچه ببوسه و  ببینه  شوزاده  ادربر ها لسا  بعد ادبخو عمو ی  ینکه_ا

 دکر  ملپااز  چما ی  رهبادو یهارخو            

 ز بسو  بفرما_
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 نشستیم  هم وش سرو  من  نگفتن چیزیو  دنکر  خم ا راساو  ساشا

  چی یاا خد هعی بگو امبراز داداش  رامال د خب_                                       
 سم ا ربا هرک  حترانا ییاصد با....کجاییی بابا.....میگفتم

 گفتم  میشد رینطوا  میومد بابا

 گفت و   شد جدی  کامال  بگم چی_           

 ...تهاصد تو غم اچر_

 .... خوبی رامالد

 خوبم _اره 

 

 گرفت   گشربزو  مگر  ستای د توی   کوچیکموو   دسر ستای د

💖💖💖💖 

 کنید  حمایت 

 

 ۳۷رتپا#

 

 

 کنم  ارفر  وشسر  ست از د تا د بو  خوبی بهونه مشا  هحاضر  مشا  قا_ا                             

  رکنا هم منو   شتدا  ارقر وشبر ) روگمربزدرما(فاطمه نماما و   میزراس   تو  گمربز  بابا سرمیز  
...  بشینه رمکنا دبیا ستامیخو  چندشش لبخند با ساشا ومبررو هم نخاتو نشستم  رگبز بابا
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  مواهو رهجو  همه هم وش سرو   دنز حرفی کسی هسفر  سر نشستاز اون  ترزود وشسرک 
 کمکم و   یمردخو همیو و  ه قهو  مشا بعد..... شتامیز ستم د جلو همه روها اغذو  شتدا

 وش سر  بجز  فتنر همه  شد فتنر  قتو

 سمتم   برگشت لبخند با  یمدکر قهربد  و همر وشسر منو

 رتکنارو  مشب ا اممیخو لیو نیست  رمنتظادر ا خوبی عاقبت ینکه ا با_

 بمونم 

و   مبر  ستم امیخو  امبر دبو ن ماار مثل.... شتمدا ستش دو قعاوا                                
 زه جاا ورمغر لیو  کنم بغلش محکمی

 ...دبو غم  دنبو ورغر  هم شاید یا... ادنمید

 

  گلی خالهو    نماما  پیش میرفتمرو   مشبا باید  مشد  اربیقر  زمبا منو   دبو هشدده  ساعت
 فت ر قتا ا سمتو ب  شد بلند رگبابابز

 مامانم  پیش مبر اممیخو من رگبابابز_

 بزنیم  فحر  تاقما بیا_ دکر  نگاهمو  برگشت 

 ....صحر با هم نخاتوو  چشمک   با  وشسر  دکر منگا لبخند  با رگبز نماما

 رو  پیتشو    دبو نشسته شمیز پشت فتمر  رگبز بابا رکا قتا ا سمت ب

 ....شتاگذ لبش گوشهو  دکر شنرو

 د کر رهشاا شمیز جلوی  مبلب  یندار رمکا گفتین_            



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
197 

 

و   مبل ی رو نشستم بشین_                                                                        
 مد او  فحر...ک ب  دمکر شنگا

 کت در کامال و  دهبو سخت اتبر خیلی درتمادادن   ستاز د نمدو می_

                                                                                                                  
  وفر تودخو فقط یدار شها  هخاطر یاور دیا با و  شقبر   سد  فتنر  هرشب   با تو میکنم
 هستش  تعزیز  اتخاطر داوریاک   بیدامر تو میبری

 تو  نمومید اتبر دبو  سخت  نمومید دبو هکنند حترانا  درتما گمر  نمومید

 کنی تکیه  کسیب  ی اخو  نمی دتخو لبتها کنی تکیه بهش یارند کسیو یطاشر ینا  

  کنم می  کتو در نمومید روینا ا همه من نیستش  هم رتپدو                                   
  نجاتیراه  هیچک   میبری  وفر  بیدامر تو تودخو یدار  فقط  اتخاطر ینا  یاور دیا  با تو لیو
 اره ند

 

 نه  تنهاو  تک ه خاطر مشت ی و   بمونی تو  فقط بیای   دتخوب   قتیو ارنز

  قبر سر نری  مشباز ا ه بهتر یی ا  یگهد کس نه حالت کمک باشه یرپد                       
  محمد لنباد باید بعدب   وزمراز ا  ینکهو ا  دنکر شمو افر  تو کنه کمک  یکم  شاید تا درتما

 ی دعارو  محمد تاخیر من  باشیم

 نمیبینم 

 

 **************** 
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 ۵۷رتپا#

 

 

ک   کمکی ترین رگبز فعال و  کنی کمکم باید  هم تو و  نیست سونیا رکا  محمد دن کر اپید_
 کنی ش موافررو   گذشته  یگهک د ینها میکنی

رو   ییاکذ  عمل ق تااون ا میتونستم رچطو میشد  رچطو                                         
 میتونستم   رچطو  کنم شموافر

  قلب ونبد  جسد میتونستم   رچطو کنم ش موافررو   نماما  قلب نبض                      
 کنم  ش موافر  کفن توی رو  نماما

 اش گریه ش قهر شلبخند

 کنم موشش افر من شتنا نمیز همه بابا ی ابر  شها لتنگید        

 گفتم   بغض با

 

 درمما  قبر  سر منمیر شبا  یگهد من بگین  شما گها نجو  قا_ا

 کنم  شموافر مودرماک    ینانخوازم  لیو

 ....باشه_

 نباشی تنها  ینکها  ی ابر توهم رتپد لنباو د نتو  شرکت  ممیر دافراز  من

  هنمیر  ها حاال حاالاون  چند هر_   گفت  دشخو با لب یرز بعد بمونع رتکنا وشسر میگم    
 میگفت  ینوا  شتدا رگ بابابز اچر
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 شت اند ست رو دو ن خاتو های  بچه اچر

  هنگا رگبز نماماب  همش ا چر یارو و  نخاتو دخو یا و                                      
 بی  ن خاتوب  نسبتو   دمیکر عاشقانه

  رگبز نماما بیدامیخو  ییا یگهد  قتاا تو  نخاتو  دبو  وت تفا                                         
  نماو که  وش سر جزب   شتا ند ستدو هم رو  نخاتو  های  بچه  بیدامیخو رگبابابز  قتاا تو
 د نبو دیاز

  یارند سترو دو نخاتو های  بچه اچر  رگبز بابا_  دبو السو امبر قعاوا                     
 لبش  گوشه شتا گذرو   پیتش رهبادو

و    محمد ر فتار  نچو مبد قطال رو   فاطمه  باید گفت رمپد نماو ار  محمد فتنر بعد_           
  نتربیتشو ستدر فاطمه دمیکر فکو   شتامیز ننشو دنکر تربیت ستدر پای رو ب   نماار

  فاطمهاون  بر  وهعال  شتماند مها  بچه تربیت  تو نقشی هیچ فاطمه ینکهاز ا قافل   لیو دهنکر
 ک اون  دبو نیز تنها

 داره ست دو همرو  یگهد یکی  نال ا یعنی چی یعنی  شتم دا ستدو موقع                    

 

  سشک دو  هستی  کسی تنها  تو فاطمه بعد اوردم _اره  نبو ب ز  فکرشو                     
 دارم

 شد  تلذدر  ق غر  دمجوو

داره اره   ستدو خیلی منو یعنی  شتدا خوبی حس چه ی وا ادمید ورغر  بهم  حرفش ینا
 م شد  میندو یگهد

 میگفتم  شتم _دا  اخد ی وا     

 بهش دادم  شگوزدم و   رکنارو  رمفکاا



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
200 

 

ازدواج   نخاتو  با دکر رممجبو نمیشه  من  حریف یدد نماو قطال  با دمکر مخالفت من لی_و
 ه مادو  ساشاو  راسا  شتدا بچه تادو موقعاون  نخاتو کنم

 لیو ارم ند ستدو صال رو ا ساشاو   راسا  مداو نیاب د  وشسر و   شد  حامله بعد              
 یکم رو  وش سر

 من  عمهو  عمو  ساشاو   راسا کنیم بحسا  یمابخو گها  پس شد جالب چه

  ق فر  نااو با خالقش ا هم وشسر  ییاخد لیو شکراروخد دننبو                               
  طرابخو شتدا ق فر   نااو با وشسر لیو هستن  نخاتو کپ ساشاو  راسا  قیافش هم شتدا

 شتم دا ستدو بیشتررو   وشسر منک   دبو همین

 ب زور  هاشو پسر ستامیخو رگبز  بابا ک   دبو نجادار او  هخند و  جالب نکته

 داد نشب زور ز رشپد شخرا لیو هبد زن 

 د بو جالب چه خخخخخخ 

 

💜 

💜💜 

💜💜💜 

💜💜💜💜 

💜💜💜💜💜 

💜💜💜💜💜💜 

 

 ۶۷رتپا#
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  وشسر ب   نگاهموو   ممداو ونبیر  فکراز  راماـــــــــــــــلد هوی _                          
 ختم دو

 بیم ا بخو بریم  بیا هومم_        

  رگبز بابا     مشد جعامو خالیش جای  باک  دمکر ه نگا  رگبز باباب  ممداو  دمخوب   زهتا    
 مد او کی وش سر  صال ...امنشد متوجه  اچر من...فتر کی

 فتیر  ستاز د قعاوا نه_

 شونه و  تشرصورو   شتاگذ ستشو د  لکیو ا ختاندا بهم  نگاهی سفسو ا با

 شد  نهویو د خونه ینا تو مداو  شب ی  همین_ میکنه گریهداره  مثال  اد مید نتکو هاشو   

 بدیم  چیداداش رو  ابجو

 میکنه   رچیکااش  نفله خترد ینا نید د با

 بم ابخو م بر من شد  متمو یز با همسخراش _ شونهزدم                 

 

  سمتو ب  مشد رج خا قتاو از ا مشد بلندداد  نتکو سری                                        
 ر چطو حاال.... فتمر دمخو قتاا

 ...یااخد بم ابخو
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 خاله با  لتنگید   دبو کخا یر ز  نالک ا  درمما ارقر بی.... ممیشد اربیقر  میشدک   شبا        
 از  حالم مشب.... ادنبو کم هم  دنکردرد و دل  گلی

  همیر اش بر لمد پیشش منر  همیشه ی ابر دبو  ارقر مشباز ا دبو بدتر یگهد هرشب      
  مکشیدو دراز  تختم  سمت  فتم و ر مشدو وارد  دم کر زبارو   قتادره ا غصه با....دبو  شیکاا

 د میکر نمویود نماما  دنبوو  تنهایی حس

 ....ختمدو سقفب   نگاهموو  دمکر بغض

و   شد  زبا  قتاک در ا دمبو ق غر دمخو رفکاا  تو اخد  هعییی                                        
 شد   ممعلو شناوندد همهزد ک  لبخندی ک  دمکر شنگا تعجب با شدوارد  وش سر

 ارمبز تتنها  دنمیا لم_د مداو  تخت سمتب   

 دشخورو  کشیدرو  پتوو   دکر تپر شودخو

 زد  مسرب  کوچیک ضربه چند نگشتا با  میکنی رچیکا ینجا ا تو_              

 ارمبز تتنها دنمیا  لمک د گفتم  نالا همین.... یدار چی ینجا_ا                     

 دادم   باالرو   ومبرا تای  ی 

 ..کنم وربا  یعنی_

 _ نه...

 

  پیش مشبا گها دبو لیلشد  ی  ... _اوندکر ممظلو تشورصو                                      
 ن خاتو بماخوب  تنها  دمخو ابنخو تو

 خ ــــــــــــــــــــــــپو  قتمو  سر  دمیا لولو

 دمبر  عقب سرمو  هترسید
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و   خط امبر رچطو میز  سر ندیدی _ پخ اچر حاال_                                                      
 گها باال مدی او تو قتیو  میکشید ننشو

  رمپا ونبیر م بر قتا ا یناز ا ه منتظر  هم ن الا دبو یس و سر هنمد دنبو ن جو فاطمه           
 نمیکنی  کمکم تو حاال دمفتاا  هچل تو تو  طرابخو من کنه

 ن بمو باشه_

 ختم دو سقفو ب   گرفتمازش  نگاهموزد  یوزپیر ی از رو  لبخندی          

♡ 

♡♡ 

♡♡♡ 

♡♡♡♡ 

♡♡♡♡♡ 

♡♡♡♡♡♡ 

 

 ۷۷رتپا#

 

 م هو_ رامال_د

 نکبت  چیه مهو_

                                                                                                              
 تی دخو تو همش اچر  نخندید دمکر  یرکا هر مشبا اچر نمیخندی  اچر_ بله_
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  یتتاذ  نمدبو...دمیا تبد مناز  یار بیقر... یارند حوصله اچر غمگینی همش                  
 باشی  حتک را مبر  ی اخو می...میکنه

 شد   خیز نیم و

 ...شتمدا ستدو  نماار مثل  نواو من

 ... بشه کم یم ار بیقراز  میشد باعث دشجوو

 گفتم و   شتم اگذ رکنارو  ورغر

 میکنه کمکم نتدبو هم نال.... اارمستددو نما ار مثل برعکس نه_

 نمیخندی  اچر پس_ بید اخو رهبادو   

 رو  غمم علت ستو نمید نستونمید  دش خو قعاوا

  نیستم  گاگولیادم  من_ نمیکنه لمو درمما دنبو غم نیونمید قعاوا یعنی_                    
 دنبو ی ا بر فقط غمتک   میفهمم میبینمت قتیو

 .... میکنه دنابو رو  توک داره  هست  هم ییا  یگهد چیز ی  نیست درتما

رو  درمما  دنبودرد  فقط من  میگفت  سترا نیست یکی  تودرد                                  
 م میشد نهویود اشبر  شتمک دا  یی بابا دمیکر  نمویود شتدا هم  بابا دنبو شتماند

 ....لیو نباشم دتعتماا ردمو منو   باشی شتهاند نطمیناا شاید نمومید_

 

 نیستم  ادرمبرو   هراخو مثل  منک   ممیدرو  نطمیناا ین ا بهت

 ی  مثلو  کنی ن طمیناا بهم ام میخودارم ازت  ستدل دو  تهاز  من                           
 بگی  بهم هاتوراز  ستدو
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 دنکردرد دل   با تو لیو ارمبزروت  پیشرو  ستدر رکاراه  نتونم من شاید

 ...میشی دنابو دتخو تو  بریزی هاتو.... درد میشی ممارو

 

 ه نگا شچشما تو و   سمتش برگشتم  دهعتماا ردموک  دبو   ینا  ممدخو حس

 جانم_  وشسر_ دمکر   

 ... منشنید  شو اصد شبه هشت  نیست پیشم  مامانم شبه  هشت_

زاره   نمی رگبز بابا نه مشبا لیو ممیشداوروم  یکم  شقبر سر  میرفتم شب  هر قبال    
  نفسک  یر طو شد یکدنز بهم وش سر نمیتونماون  ونبد  میکنم حس شمارقر بی خیلی
 ردمیخو تمرصوب   هاش

 زد  لب ممارو

 رامال_د

🖤 

🖤🥀 

🖤🥀🖤 

🖤🥀🖤🥀 

 

 ۸۷رتپا#

 

 ن مهربو رینقدا مد او نمی بهش صال ... ادمکر هنگا  تخسشو   جدی  هچهر  ب
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 ه میر فتنی_ر  باشه طبع خشو  و

 گها کن وربا..... نکشه ابعذ فتیک ر   یرطو زهبسا شو دخو باید  موندنی

  تودرما  انبخو اخدو از  کنن  گریهو   رن بخو قصه  باهمو   شن جمع نبیا  نیاد دممر همه   
  ابعذ بجزو  نمیکنهرو. دوا  ی درد توهم حتیرانا پس.... هنمیگیر رتصو  عمل ینا نهدوبرگر
  سمدو هیچکی ممداو نیاب د  قتیاز و  نبین یرطو ین ا منو  ارهند درتما ابر چیزی غصهو 
 منگا صال ک ا هم بابا نستدو  نمی دشخو بچه  منوو   دبو متنفر منک از    نخاتو شتهاند

از   محبتشوک   نجو  فاطمه  بجز  نمیدید منو شمند چشم با  هامم ادربر هراخو دنمیکر
 قتا و بعضی. ادنمید سالمم ابجو خونه ینا  تو کسی نمیکنه یغدر کسی

 هیم را سر  بچه دممیکر  فک

  رگبابابز باک    مشب_ا نمیشه ست در گریع با  نمومید نچو  دمشا زمبا ممیخند  زمبا لیو     
  بر وهعال .....  تری عزیز تو نخاتو های  بچه  بین میگفتداره  ستدو میگفت  دممیز فحر

 ین ا تو منی ه گا تکیه تنها تو اون 

 ام بر نما ار با ابخد تویی میکنه حمایتازم  رگبز بابا بعدک  کسی تنها خونه

دو   هر یمد بو هم  مثل وش سر  منو دارم  ستدو خیلیو  یارند فرقی                           
 باید   من لیو یم دمیکر تنهایی  سحساا

  نماو مبوسید   لپشو سختیو   مشر  کلی با دممیکر کمکش                                        
  خجالت یکم  ینکها  با دکر مسیرا گشربز های  زوبا بین و  کشید  شغوب ا  منوزد و  لبخندی 
 نمی  لیو  ممیکشید

 بشم  منشا ش غو آ  منکر تونستم

 

  نمیشد  ورمبا د بو اب خو وش سر مپاشد  اب خواز  صبح  فتمر  ابخوب  مشارا با شبعد یکم
 رم بیارو  وشسر  شب  هر باشه دمیا ... مبیداخو یشبد
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 پیشم 

  شبیه وشسر  دبو ونخندک   یاربید برعکس شتدا خما ابخو تو دمکر هنگا وشسرب  
 و  دبو رگبز بابا شبیه فقط  شچشا دیان ز لیو دبو رگبز بابا

 لیو  ونبیر مبیا شستاد رحصااز   تا دمکر شتال اش  جذبه                                       
 تو  بمش  ی اصد نمیشد

 اب بخو یرمیخووول  رینقدا  اچر_  پیچید گوشم             

 ه گند سخر  پاشو _

 دکر خمیا

  گرفتم  سراز   تالشمو رهبادو نچ_                                          
 و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش اربید_

 م شد خفه

 م میشد خفه شتمدا قعاوا دکر  تر محکم ستاشود  

  شواربید شبا زود  پاشو پاشو _  نشست لبم ی رو لبخندی زد  مسرک ب    فکری  با              
 ووووو شواربید  میزنه اتصد نخاتو

 مد او  مداو

 و  لتاتو سمت فت ر  مستقیمو  فت ر پایین تختو از  شد اربیدزده   لهو

 د کر قفل درو

 

 مد او اشصدزدم اروم  لبخندی     
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 میکشه منو بفهمه باشه مینجاا  من نگی رامال_د

 ون بیر مداو خیزبر قیافه با گفتم دروغ   ونبیر بیا_  دمکر ییا هخند         

 دشخو مثل  شد  یکدنز  مقدب   مقدو   گفتی  چی_                                            
 زدم  نمایی ونندد لبخند

 و داد زدم بستمدرو  لتاتو سمت میددو و

 .....دمکر شوخی_

 بید اخو رمکنا وشسر  زمبا شب دنیوفتا خاصی  ق تفاا شب تا

 

💖 

 

 ۹۷رتپا#

 

 

اون   پیش نلماا نبر هم با شد ارقرو  دکر تعریف وشسر  ی ابررو  اماجر رگبابابز  بعد روز
 ن ببندداد  ارقر شباها دبو ارقرک   شرکتی

 .... خونه نبیا  دبو یکدنزو  دنبو  شرکت  وشسرو   رگبابابز دبو ظهر ازبعد

 

 عاد عا د شد اپید ساشا کلهو   سرک   دممیکر هنگا  رو ها گل  شتمدا دمخو ابر ط حیا توی 
 اون  با دمبو  بدشانسک   نجاییاز او لیو  دنیا یکمدنز دممیکر
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 می ا گرزاده  ادر بر  به به_ پیشم مداو چندشش لبخند

 ؟؟ خوبی

 دم کر هنگا ها  گلو  پایین ختم اندا سرمواره   مسال _                            

 هستی  نگیز بچه خیلی_

 ی دکر نیستب   سر  باباتو کشتی تودرما       

 باشه   پست میتونه  چقد ی ادم  ی  بکشی باالرو  گتربز باباارث   مدی او هم حاال

 و  لما ینب ا  ستتد یمارنمیز جهو  هیچب  راسا منو ک   بگم  بهت باید لیو

 برسه  الموا

 

 عوضی دبو هشد   بلندام دود  کلهاز  دبو همداو شجوب  خونم

 دادم ننشو طبیعی مود خو لحا ین ا با لیو

 

  من     میبینی دتخو مثل وهمر  بیا خر نچو تو ارد مید  پن دخو کیشرا  همه کافر ببین_ 
 توی ک  ست ا میخو شهامت دمکر من ک  ی رکا نکشتم مودرما

  قتهو اون و  دهمیگر بر ی ب زود هم مبابا یارند جوجه بچه                                      
 ن پشیمو  وزتمر ا یرخو گهک از 

 میشی
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  باباک ارث   معلومه_ گفتم  خاصی لحن بادادم و  باال  مووبر ا تای  ی  سیدک ر  ینجاب ا        
 ما  ن چو شهو سر حتیو  نماو ار  رمپد منو لما  گمربز

 ...کیه نتورپد نیست ممعلوک   راساو  تو نه شیم نخو از

 تعلق  راساو  نخاتو و   توب   الموو ا لما ین از ا کوچولو   ی  حتی یمارنمیز ما

  تو ل ماک   چیزی سهوا ه بگیر                                                                      
 نکن  یزیر برنامه نیست

 گفت  بدی  لحنو  یطون یاز ش پر چشای  با   محرفاب  توجه بی

 بیاجذ خیلی نیومید _ 

 

 دم کر هنگا  نکیا میرو ب ا  برگشتم  تعجب با ی زد یزر چه_                            

  مد او یکد نز نکیا  میرا فت زد و ر پزخندی  ساشا شتمدا کم ینو ا فقط                             
 خوشگل گفت  بهت مرتیکهک اون  ی دکر رچیکا_ گفت خشم  باو 

 د بو ه شد نعلبکی مثل  مچشا تعجب از

  توزجنا بشیچشم چرون   مرتیکه ینا  یکدنز یگهد  ربا ی  حدو وا حدا ی اخدب  رامال_د     
  تخوشگلیا خوشگل  بگه بهت  یا  کنه تنگا ارهند حق کسی من بجز  ممید گتربزرپد تحویل
 اون دوس  یا   مرتیکه ینا ل ما نه منه لما فقط

 گرفتم  مودجوو کل خشم  عوضیت  پسر        

 چه  تو به_

 گفت  حرفمب  توجه بی
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 کنن کیف ببین  بقیهک  یارمیز ز بارو  تموها سریرو ون بد نماو ونبیر میای  خرتها فعه_د
 نکن  یرکا تهدخو پای  خونت باشی سریرو  ونبد یگهد ربا ی 

 گوشش  تو زدم  کی منفهمیدک   مشد عصبانی ریقدا  شما بتر تهاز  موهاتو                     

 بابا ب  کنی نهیو  مرا بهم یگهد ربا  ی  میرچیکا چه توب   لدنگا مرتیکه_

 داد زد مسر  پشت مشدازش دور  سریع.. و  میگم رگ بز                   

 کنم  مترا رچطو مبلد من لی و چموشی خیلی_

 میکنم  مت اد قتش ب و  اربز

 

 ۰۸رتپا#

 

 

 

  دمیکر م نگا پزخند با ساشا خل دا فتمر بهش توجه بیدراوردم و  شوادا                      
 تاقم ا تو  فتمو ر دمکر زک نا اش بر چشمی پشت

 ....مداو  رگبز  بابا بعد یکم

  بشه یکد نز بهم  شتدا قصد شخرا تااز اول  نکیا  میرا نموندرو  مشا نکیا  میرو ا  ساشا 
 رو  منگشتارد ا گوشش  توزدم  وز مرا همینک  نگاا نه رنگاا

 دبو ممعلو کمرنگ خیلی تش رصو

 



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
212 

 

 ک  گفت تعجب  لکمادر  لیو هبر  هم ساشا  دمبو منتظر  نکیا میرا  فتنر  بعد

 میمونه  ینجاا  شبو

 

اون   سوخت  وشسر ابر لم د فتاش ر صدقه  نقربو کلیو   شد لخوشحا هم  نخاتو   
 نخاتو ک  هایی متلک  چه دبو ینجاک ا  یدو روز ینا تو رهبیچا

 ....ساشا لیو دبو ختهانند بهش

  تیشا اش بر لمد میدیدرو  ساشا و  ن خاتو تحصر با شتک دا دمکر  هنگا  وشسرب       
  ییا صد با و  مشد بلند... کنم ان جبر اشبر باید منمداره  منو  ی اهو همه ین... اون ا  گرفت
 وش سر  بهرو نبشنو  ساشاو   نخاتو ک 

  وشسر شو بلند_  گفتم                                                                                   
 ییا  خسته معلومه بیمابخو بریم نجا

 رد کا هم نخاتو و   ساشا دبو دهکر  تعجب  هم دبو لخوشحا  هم وش سر

  بهامیخو  تاقشا  تو وشسر ده نکر زمال_ مد او فحرب  نخاتو  نمیومد در  ن خونشو ی دمیز
 بها بخو من ق تا ا تو باید فعال  نه_

  بایدرو  مشبا  هشد تنگ اشبر لم_د سطو ختا ندا شودخو ساشا                            
 ش باها فحر کلی بهابخو من پیش

 دارم

 بم اخو نباشه گها دم کر دتعا بهش منم دهبو  من پیش هرشب تمد ینا  تو_

  دمیکر  منگا لبخند با رگبز بابا  دمکر بلند گرفتمرو  وشسر  ستهو د هنمیبر                   
  نخاتو ک  بریم ها  پله سمتب   ستینا میخو ممید  بشونواجو دبو همد او خوشش ینکها مثل
 شد  بلند
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 ....یسا_وا

 داد  ابجو رگبز بابا من جای ب   بینابخو  هم پیش شما نیست بخو

 داره  مشکلی  چه بنابخو  هم پیشزاده  ادربرو   عمو_

 

 گفت و  دکر بغل محکم منو وشسر قتاا  تو  فتیمر هم ماو دنز حرفی یگهد نخاتو

 مرسی _

 دم کر بغلش منم

 

  وش سر  پف وخر ی اصد دبو  شب  سه ساعت مشد اربید ییا صد  باک  دبو شب های  نیمه
 ونبیراز  اصد  دنبواز اون  اصد لیدادم و نتکو  بالشتشو میومد

 کسی شتندا بر مقد ی ا صد ی  دبو                                   

💛💛💛💛💛💛💛 

 

 ۱۸رتپا#

 

 

  ستر و  میشد  تر یک د نزو  یکد نز اصد مشد جمع  دمخو تو شتدابر مو دجوو بدی  ستر   
  وشسر  دنکر اربید ناییاتو حتیزد  خشکم منمو  شد  پایینو   باال قتاا  هستگیرد بیشتر منم
ک   ختدو  وشسر ب   نگاشوو   دیساوا وش سر سر باال  میشد یکدنز مقدب   مقد شتماندرو 
  رسیگا بوی  لیو دنبو ممعلواش   هچهر  یکیرتا توی ..... دبو شتهدابررو  قتا ا کل پفشوخر
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  شتاگذ گونهاورد و رو   ستشواروم د ختدو منو ب   گرفتم وشسراز  شو  هنگا  میومدازش 
 یخ   های  گونه گرمش   ستای د بااروم  شد حبس منفس

 د میکر  ازشنوام رو  زده

 

 ط مخلو رسیگا با ک   تلخش عطر بوی  بشم مانعش شتم اند ناییاتو حتی

  بهم حالمو شها نفس مهر دبو کیاون  یعنی  دبو شناا امبر دبو هشد                       
  گند بوی دادم  ونبیر نفسمو  ونبیر  فتو ر  شتدابرام  گونهاز رو   ستشود بعد یکم... دمیز

  رچیکا  ق تاا تو دبو کیاون  دبو شناا امبر خیلی  تلخش عطر لیزد و  بهم  حالمو رشسیگا
 حتما باید  دافر  دمیکر

  دبو  هبیداخو  مشارا با ک  دمکر هنگا  وشسرب   ممیفهمید                                         
 دم کر فک  دمخو با لحظه ی 

 و.....  ادمید مهادا شو رکااون  شاید  دممیکر رچیکا من  دنبو وشسر گها

  حلقه وشسر دور  ستامود دمیکر یتماذ  هم شفکر   حتی  بستم  چشامودرد   با                
 صبح  فتمر  ابخوب  فکرو   لخیا هم کلی با بعد  یکمو   دبو من ناجی ییراجو ی  دمکر

  دهبر رشپرستاو   دبو ردهخو  صبحونشو  رگبز یکم نماما  پایین فتم ر  دنبو وشسر  مپاشد
  امبررو  صبحونهک   نشستم  میز  پشت فتمر ردمیخو هقهو  شتدا نخاتو ط حیا تو دشبو
 گفت و   نشست من ی وبررو شد اپید ساشا  کله وسرک  ن چید  میز بعد رن بیا

 مسال _

 دادم بشو اجو لب یرز

  تا صبحا  وشسر مثل هم  تو_  مسال _                                                                
 هنگی  صبحونه بعد
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  تیرصوو  مرتب  نا سلبا و   هلیدژو موی  با صبحا  میگفت ستزدم را لبخندی  وشسر  سما از
  صبحونشوک   هم قتیو تا  رن بیا صبحونه اشبر  تا مینشست میز  پشت  خم ا با همدر 
اش   یژنرا  صبحونه  بعد لیو دبو  گرفتن   پاچه دهماا  لحظه هرک  دبو سگی  مثل دبو ردهنخو
 میگشت  بر

 

 م شداش  کنایه متوجه بیدین ا خو بخو  یشب_د

ب    یمدکر  وعشر داد و  نتکو سری  خیلی _اره                                                       
 ردممیخو اغذ چهر مو مثل من ردنخو

 رد میخو تند تندو  شتامید بر رگبز  های  لقمه نهاون  لیو                       

  تشکری  بعد یکم  چه منب   خها دمکر شنگا میز سرک  دمکر دمخو  رنثا فوشی  لب یرز 
  ها گل  شتدا تلذ با رگبز  نماما دمکر هنگا ونبیرب  هپنجر  رکنا فتمر  مشد  بلندو  دمکر
  رکنا هپنجر رکناو از  فتماش ر صدقه  نقربو کلی لمد  تو دمیز ف حر رشپرستا باو   دمیکر هنگا
  منو حتما مینجاا  نستدو نمی رهبیچا بزنم نرگسب  نگ ک ز  فتمر تاقما سمتب   ممداو

 ا خد ی وا میکشه

 م بد بشو اجو چی

 

 ۲۸رتپا#
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 باک اوردم   باال سرمو..... دمکر زبارو  ق تاا ومکددر  منفهمید دمبو فکر توک   رطو نهمو
 لباس  یب  باالتنه با نماو مشد  وبررو ساشا

 ی  میشد  چی ساشا دننبو ها  مکمل گها دمکر هنگا عضالنیش بدنه ب

 عملی  غماد با شتز مولکرما

 

 منو ی ردخو  اربز هم بقیه ابر_

 زدم  پزخندی و  نباختم  نودخو رامالد  تسر تو کخا      

 ...شتنانز باقی چیزی  بقیه نهمو _

 دت با کنکدبا مثل  نباشه مکمل گها نمومید که من نهوند  هرکی بعدشم

 گفت و  دکر  خمیا بها میخو      

 ...... دهیا_روت ز

 ....  کنم قیچی متود نکن یرکا

 ی ارند شودجو_و  دمکر یزر  چشامو

 ش عطر بوی  بهم  شدنش  یکدنز با....  سوندر بهم شودخو بلند مقد چند با

 کوچولو  کن ارتکر رهبا_دو پیچید بینیم تو       

 ... مکشید بو فقط  حرفشب  توجه بی

  ساشا سناشنا اون ادم  پس  دبو یشبید  عطر نهمو عطر ین... ادبو شناا امبر  شعطر      
 د بو
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  موا گونه تاقما تو دبیا شبداره  لیلید چه... اچر لیو                                             
 ی اون  لحا  هر ب  کنه ازشنو

 شدی  لال....منو ی ردخو...چته_ دبو م عمو ییرا جو         

 

 گفتم  ورنابا  حرفشب  توجه بی

 ...قتاا تو مدی او یشبد تو_

 من  قتاا تو مدی او  تو شب نصفه_ ؟؟؟چی _                                         

 شدی  نما ابخو نه_            

ازت... اول  میومد رسیگا بوی ... ی دبو تو  دمر... اون  مدی او تو....  نمیکنم هشتبا ا من نه_  
 ش بعد.... ی دکر  ازشنو منو بعد ی د کر هنگا رو  وش سر

 مطمعنم  من ی دبو تو.... اون ونبیر فتیر

  نیست.... ـــخوب.. حالت... تو  ببین_ب...   گفت ستپاچه د                                       
 ا چر... تاقماز ا ونبیر وبر... وبر

 ون بیر مدی او

 بست ... و درو ونبیر  ختم اندو ا گرفت رو   زومبا و

 ازم.....  ستامیخو چی... اون  دمکر هنگا هشد بستهب در  ورنابا

 میکنم  روکا همیناره  ؟؟؟بگم  وشسرب  باید 

 لی ....و

 چیه  مشکل همدک او همد او صال ا تاقما  تو همد اون او اچر لیو   
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 ...مشکله شجا همه

ب    تاقما  تو فتمر  گمی درسرو   السو کلی با.. لیو                                                
 مد او رناهازدم و  نگز نرگس

 ن خونمو

 

 اب جوک  دنبو شخو حالم من لیزد و  غرو  دکر یتماذ  چقدک   بماند حاال

  درما قبر  سر  اهرز بهشت  فتیمر فاطی  با ظهر از بعد مبد                                         
 شاید   گفتم دمنکر تعریف وشسر  ی ابررو  اماجر  خونه مدیماون او بعد من درماو  نرگس

 و  میشد شر میگفتم من گها نچو  شد   هم رطو همینو  بشه متمو دشخو

 نستن ومید  مقصر منو همه

♡ 

♡♡ 

♡♡♡ 

♡♡♡♡ 

♡♡♡♡♡ 

 

 ۳۸رتپا#
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 ارقر..... نلما ا ن بر  وشسر با داشفر گمربز بابا دبو  ارقر... دبو سختیروز   امبر خیلی وزمرا
 دمخو دیاز  های  ارسرا با  لبتها ن ببر   منم دبو

 مبیا  اممیخو_ گفتک  ادمند بیاجو خوبی  زل مادما به  به_ مداو  زمبا نکیا  میرا     
 یت ر خاستگا

 لی و  باشه شتهدا  بهم هایی حس ی  دممیکر حس مکشید هم  تو هامو خما

 عمیق  رینقدا نه

 

  من میکنی فک کی زهجاا با نماو ها_ا کنمت دمخو  لما  اممیخو_ غلطا  چه به به_            
 مثبته  بماجو

 من  ینها مهم چیه بت اجو نیست مهم_

 مت امیخودارم و  ستدو نـــــــم_  دکر رهشاا  دشخوب           

 م مید بله ابجو منم میکنی فک  قت_اون و 

ب   خونم کثافط میشی خونم خانم تو امبخو گها من  نیست مهم تو ابجو_              
 لش او گوشش توو زدم   باال دمبر  ستامود دبو  همداو شجو

 د بو هنگ یکم

  تو  کوبید محکم و  سمتم  مداو خشم با.... بعد  لیو                                           
  موهاموو   شد خم رمکنا...  مشد  مینز پخشدادم و   ستاز د لمود تعاک  یرطو گوشم
 مد درو خمک ا گرفتم

 ... ارمند تو ابجوب   یزنیا من  ببین_
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 حشیو مثل  یا  میشی من لما ادم  مثل  یا هم تو  متامیخو یعنی متامیخو  میگم قتیو
 میکنمت  دمخو لما  هستش لیاقتتک   رطو نهمو یعنی ها

   فهمیدی 

 ...میشد  هکند  شتدا مموها

 کثافط  کن لمداد زدم _و     

 و  دکرول   مو ها  مو شد یرجا مشکاک ا  پیچید مستادور د تر محکم  ستشود

 گفت  اننگر

 

  جونشب   دمفتاا مشت  با  خوبی رامال... دمد_دردت او                                         
  تو فتم ر  نشزد کتک بعد ممیشد تر جری که میگفت هاییاخ  ی  فقط  دنمیز حرفی نماو
  رطو نهمو مکشیددراز  تخت ی و رو پوشوندمش  درپو مکر با دبو هشد دکبو تمرصو قتاا

 ه نگا ردخو نگز گوشیمک  دممیکر حضمرو  نکیا  میرا های  رفتار شتم و دا  دمبو فکر توک 

 دادم..  اب جورو  گوشی... زود دبو خرمی دمکر

 خوبین  شما نممنو _ خوبین  مانفرار خانم مسال _  لو_ا                             

 دارم ک  نتو ابر خوبی  ی اخبر میشم بیاین  سر ی  بگمک  م شد حمامز نممنو _

 دهکر  اشپید حتما مشد ل خوشحا گفت نمیشه تلفن پشت       

 ممیا نالا  حتما چشم_

 فعال   ممنتظر پس_

و ب   مشد دهماا فتمو ر  مپاشد خوشی با  فعال _                                                     
 فتم ر  خرمی خونه سمت
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☆ 

☆☆ 

☆☆☆ 

☆☆☆☆ 

☆☆☆☆☆ 

☆☆☆☆☆☆ 

 

 ۴۸رتپا#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ابرک  ساعت ی  بعد فتمر خرمی خونه سمتو ب  مشد دهماا ممکن  حالت ترین تند با 
و  مسال  ی   بعدو   دکر زبا امبرزدم درو  حدشووا نگو ز خونشدر  مسیدر دبو لسا ی  من
 چایی فتر نماو نشستم فتمر پرسی  الحوا
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 ....رهبیا

 و  کیک عنو  چندو   جای ک زود  د بو  دهکر دهماا چیو همه   قبلاز  کنم فک

 ین دار هایی خبر امبر گفتین خرمی قای ا خب.... _ مدو او دکر دهما ا تشکال              

 ان لیوو ب  ردمخوازش  ییا جرعهو    شتدا بر شو چایی انلیوو  دبر ستد

 حاال ده یاز قت ... وشد  دسر نتو چایی بفرماییدزد _ رهشاا من                          

 خونه  مبرزود  باید من خرمی قای ا نه_ بابا ی ا                                                  
 بهم زود  لطفادارم  دیاز  هم سستر ا

 بگین 

 گفت و  میز ی رو  شتا گذ نشوالیو

  دبو ینا ی ابر ینجاا  بیاین گفتم گه.... ا میکنم_درک                                                  
 از  مندارم  ن توابر خوبی های  خبرک 

 .... دمکر اپیدرو  قاتل  دبو دهکر دفتصا نتودرما  باک   ماشینی طریق

 

 مغال  رشپدو  یهآ  درسما  سما سالشه نهو  بیست   نیهاآ  سمشا

 شغلی ب  فعال   میکنه ندگیز تنهاداره و   رسپا انتهر  تو نتمارپاآ حدوا ی 

 عکساشه  ینم.... و انیست لمشغو

  رهیکبااش   هچهر  یدیند با داد  ننشو بهمدراورد و ب  رشکنا پوشهاز  عکس تا سه دو
 خشم  باو   مشد بلنداورد   مهجو لمب د کینه غم تنفر خشم



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
223 

 

_ ادرس   گفتم                                                                                        
 ه بدرو  ربیشعواون  خونه... ادرس  هبد خونشو

 باشین اروم  مانفرار خانم_

 ش بازود  هبدرو  کثافط قاتلاون  خونهادرس   گفتم  مم_ارو

 دممیزداد  بلندو  میریختن مشکاا

  رهبا...دوفتر شپزخونها  سمتو ب    یساوا  یگهد  هبد_                                                
 شل  مها نوو زا دمکر هنگا  عکسشب 

 د نبو مشخص  کامل تشرصو.....مینز دمفتاو ا  شد

 

 گرفت ازم  مو درما عوضی  ین ا گرفت ازم   ییمودارا تنها عوضی ینا

 کشت  منو شکست منو  دکر بدبخت منو    

  مداب او ان لیو ی  با خرمی گرفتازم   مودرما متما بیرحمی  باادم اون روز  ینا               
 ربخو.ینوا  ستمرو داد د ان لیوزد و  نوزا رمکنا

 

 کالفه هبد  سشوادر امنمیخو نه_  گفتم زمبا دبو خشک مگلو ینکها با                        
 رمکنا دشخوو  رکنا شت اگذرو   انلیو

 نشست 

ک   مانیز ه؟؟؟میگیر  دنگراون   ننظرتوب  غشاسر برین  شما نال ا  گها مانفرار خانم_
و  کنه یها کر رونجااو هبر بگین  یکیب   خالیه خونش ییوبر رو حدوا مفهمید دمکر تعقیبش

 هفته یکاز   کمتر تو مطمعنا بدین خبر پلیسب   برین هم نتودخو و   باشه ظبشامو
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  دنگر حت را خیلیاون  نجااو برین نتودخو گها لیو امعدا هم شبعد  میشه گیر ستد
 میکنه ارفرو   ه نمیگیر

 یه ا  حرفیه خیلی رشکا  تو باشین مطمعن

 

 

🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋 

 

 ۵۸رتپا#

 

 

 

  تودخو  لیو  سخته نمومید.... بدی  ستشاز د همیشه ابر ی اورد ستشک ب د  حاال ارنز_
 ب  یکم دتخو منتقاا حس  خاطرب  درتما  خاطرب   کن ل کنتر

اون   با حق  شاید... شتوا دا  فکرب   منو حرفش  کن  فک   مها فحر                                
 ی رچطو لیو دبو

 ...کنم لکنتر مودخو میتونستم

 

  هیچ  ونبد... و شعکسا  وهعال ب   گرفتم خرمیادرس رو از  لخیاو  فکر کلی  باروز  اون
 ی  باید  زمبا... دمبو  ق غر دمخو  فکر تو..... ونبیر ممد او خونهاز اون  خالی تشکر  حتی حرفی
 همه  تمد ین.... امیگرفتم مهم تصمیم
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 ... دهبو بدترو  بد بینام  مهم های  تصمیم

 

رو از   ماشین عکسو  دمبر ستمو ... ددمکر توقف  قرمز اغچر پشت                            
 ین ا دمکر شنگا بغض بادراوردم  پوشه

 نهدو نهدو مشکا... اگرفتازم   نوو او کوبید درمماب   بیرحمانه شودخواون روز  ماشین
 منزجر   ضعیفم لحا یناز ا من و   پایین نمیومد

 ه شد   سبز اغچر  مفهمید یگهد های   ماشین قبو ی اصد ن شنید با      ممیشد

  با  نکیا میردادم ک ا  بقیهب  ییا  هستهآ مسال  خونهورود ب  بادادم...   حرکترو  ماشین  و
 دمیا  قتو هیچ گرفتمرو ازش   منگا.... دکر منگا نیانگر

 م شد بدبخت ینا  بخاطر هنمیر

 .... دنبواون  تقصیر کنم وتقضا امبخو  منطقی گها لیو

ک   کسی انعنوب   من شاید  ربیماو روان  بعصاا با  دبوادم  ی اون                           
 شت دا  نیروا مشکل ادم ک  ی  با  رمفتار  پزشکه

  دشخو ستد همه راشکا راشفتااون ر  دنبو ست در                                          
 زود  لیو میشد عصبانی.... ادنبو

 میشد  ن پشیمو

 ش یکا... اجدیه چقد نیشروا مشکلک   مفهمید شخیرا های  رفتار  ینا با

 .....بگم رش پدب  میتونستم

 ...شتمدا نکیااز  تری جدی و   تر رگبز  تمشکال  من لیو
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و   مکشیددراز   تخت ی و رو دمکر ضعو لباسمو تاقما خلدا فتمزدم و ور پسرو  نکیا فکر 
ادم  ی  دم بو قتاا توی ک  ساعتی پنجاون  توی  دم میکر فکر  یا دممیکر گریه   یا  شب خرا تا
  قتیو هم  ینا ا رگبز بابا کشتن بگم بهتر یا  کشتمرو  دمبوک  میاون اد قعدر وا مشد یگهد

 یگهد هبد  حالم نفهمید 

  ضعف بدنمو   دبوزده  یخ مستاد دمبو  نشو نممنو چقد منو  ننیومد  طرفم               
 م نتقاا باید قاتلاز اون   من  شتدا

 ب  لیو دممیکر دنابو نواو باید.... جدید رامالد هشیوب  لیو میگرفتم

اون درد  بخش تلذ من ی ابرو  دبواور  ابعذاون  ی ابرک   ییا  ه شیو دمخو هشیو   
 رامالد ی  جدید  رامالد ینا  ممیشد خوشیاز  رسرشا  من و   میکشید

 ....دمیکر مشارو انیگرد ابعذو  منتقاا  فقطداره ک  نجنو

 

 

 ب  دمکر شنگا  حسی هراز  خالی تاقما تو مداو  نکیاک   دبو ۱۱ ودحد ساعت

 مد او سمتم

 

⚫🔴⚫🔴⚫🔴⚫🔴⚫🔴⚫🔴⚫🔴 

 

 ۶۸ رتپا#

 

 گفت زد و  نو زا مپا جلو
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  نم..اوختمدو بهش  حسمو بیو  دسر هنگا رامال_د                                                 
 زد  لب دمیکر منگا

 دمکر شنگا  حس بیو  ادمند ن نشو کنشیوا زمبادارم  ست_دو                                 

  ستد  منو ببخش رامالد اممیخو رتمعذازت  دمکر روکااون  مشد عصبانیا منو ببخش_
 دارم ستدو قعاوا من... دنبو دمخو

زد ک   امصد رهبا.... دودکر مباها نکیا میر ک ا  یرکا هنمیر دمیا دمکر  شنگا دسر زمبا  
  اشجد دمخواز  سریعارور داد و  ممغز بوسید موا گونه اورد و اروم   جلو  سرشو ادمند ابجو
 د بر  ستاشوو د فتر  عقبزود  نماو دمکر

 د نبو دمخو ستد  ببخش_ باال                                

 جای ک  مکشید پوستم ی رو ستمود  همدر  تیرصو با... ونبیر فتر سریع و

و   شوییرو تو فتمو ر  مپاشد سریع دممیکر نجاست حس بدتر لیو  هبر   بیناز  بوسش 
  قیافش عکسش ب   مشد هخیر زمباو   تختمرو  فتماون ر بعد شد قرمزک   شستم تمورصو
اون   من  ارهقر ینکهاز ا دبو غافل دشخو لی.... ومیومد نظرب  ابجذ لیو  دنبو ممعلو دیاز

و   گرفت حمو... اون روکنم تبدیل پیرو   ردهخو خمروح ز  بی رتصو ی رو ب   ابجذ رتصو
 شت اگذرو  جسمم

 میکشم  حشوو رو ارممیز جسمشو منم  بکشمدرد  ک

  ستمش انمیخو  منک  چیزی  دن میکر مشاعدا نااو  نگم  چیزی پلیسب   دبو ینا مقصد  
  رکنا شتماگذ عکسشو...دمبو مطمعن خیلی رمکا تو  بکشه جرو ز بمونه  هند ز ستما میخو من
  بغلرو   شهدرما دممیز س حدک  مسن خانم ی  دمکر شنگاو   شتمدابر  شوا یگهد  عکسو 
 د بو دهکر
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  پسرشو منم پس... دنبو ینا من  ضعو  نباشه قاتلک   دبوداده  دیا شپسر زن ب  ینا گها
 مزمه ز لب یر.... زدکررو ول  بچه نباید بفهمه تا  ممیگیرازش 

  تپسر ی ادند جامعه تحویلرو  خوبی بچه_ دمکر                                             
 داغ دارم  گرفتهازم  عزیزمو

 میکنم داغ دارت  میکنم... داغ دارش دهکر

 

 ******* 

  منک   گفتم  نبهشو صب....  بیدا خو دشخو قتا ا تو هم وشسر دمبو   اربید صب  تا شب
 زنیا حامی  ی ب  نفتنشور بعد.... دنکر لقبو سته اخو اخداز  هم ناو او منمیر نباهاشو 

  نرگس از  بهتر کسی چهو  دهبو  مباها  همیشهک  کسی کنهام  کمکک   کسی ی ب   شتمدا
 گرفتم رو  نرگس ره شما  سریع

  ظهراز   بعد گفتم بهش همهاول از   پیشم مداو  سریع نمو او                               
 فقط و   ببینمرو  سوگل  مبر کنه هماهنگ

 دش خو نه  دبو  سینش توک   قلبی بخاطر  فقط و

 

 ....فقط  ارهند مشکلی باشه_

 چی فقط_  دمکر شنگا

 پیشت  مبیاک  گفتی ینا بخاطرک   نگو_

 د بو  چی ابر خب_  دنبو ینا  بخاطر نه_

 دمکر اپیدرو  قاتل_ گفتم   ییا مقدمه هیچ بی
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 میگی  ست. راچییییی_  گفت تعجب با      

 _اره 

اون   دهکر دنابو منو_اون  کنی رچیکا  ی امیخو نال.... امشد شوکه اخد ی _وا                    
 عزیزمو اون  کشته منواون دل  کشته منوروح 

 م میگیرازش  عزیزشو منم پس  گرفته ازم

 

 ۷۸رتپا#

 

 

 

 ! ؟چی  یعنی_

 ... شه  ن خو لشک د کنم یرکا اممیخو کنمداغ دارش   اممیخو_

 ی امیخو بگو ادم  مثل تچشا ینا با غال.... ااخد یا_  شد  تنفراز  پر  مچشا رشتصو با و
 کنی رچیکا

 چه   عزیزدادن  ست از د بفهمه تا  کنم لش و بعد عزیزترینش بشم اممیخو_

 کنی دت خو عاشق نواو ینها رتمنظو_ یهدرد                                                     

 گفتم   تعجب با
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  بعد فتو ر  فکرب   بعد دکر تعجب اول  ها باهوشی_                                             
 گفت  قیقهد پنج  گذشت

 

ک    تون   باشه بلد  لبریک د  میکنه دشخو عاشقرو  انیگرد  همیر کسی مهراخو رامال_د 
 شتو  تودخو اچر تو معزیز ببینی شتو تودخو ینها  سهوا ینهآ  ینا  بعدشم  ماستی مثل

  نمک او ی دار نگیر چشم ی  نیااز دار د    بکنی ی ا میخو رچیکا چپت قیافه   ینا با نمیبینی
 ضایع  میری... نیست کمال 

 تایی دو گلمرو  فکر  ینا کنول  منه  ابر خمتاخ و ا قتاون و  بعد میشی

  ربا ی  ببین........ _ــــــــتوه میزنیم کتکش میکنیم خفتشاش  خونه تو  میریم باهم    
  هشد  حاال تا کنی شوخی ینکها نه کنیام  کمک بیای   گفتم حمقا بزنی فحر ادم  مثل شد
 مثل ... یز با همسخر همش.... بزنی فحرادم  مثل

 میمونی وراج  های  زن پیر

 

  نه یختهر  تو مثل بزنی سگ سر ب   قیافت  ینا با میگم  سترا خب هخر مگه گفتم  چی_وا 
 ماستی  ینهوا بلدی  لبرید نه یدار ق خال ا نه یدار قیافه

 رنخو ص حر  تو مبلد هشورا  من_  حمقا شه عاشقت ی امیخو رچطو

 قیافه   تترصوزدن ب  بکو  گوشت با رنگاا قیافت ینا  با حمقا خری تو_

  باو  سمتشو   فتمر ه بد مهادا شتمانز ـــــــــــسگ                                             
  فتم..... رمیومددر  پشتاز  جیغش  جیغ ی اصد     ونبیر  ختمشاندا  دبوک   بدبختی هر
 و  تخترو 

 د بو فتهر کنم فک  شد  قطع  اشصد بعد یکم  گرفتم  گوشامو
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 دردش پس میکنهام  کمک نمو او  میکنم مورکا من نستومید نکهاو خها

 د بو چی

 

 ....دنبو ستدر ش باها رمفتار دبو بجیماون ا ونبیر  ختمشانمیند شیکاا

 

 بستم   چشامو

  فتهر کهاون  نه دبو نرگس ی اصد  رامال_د                                                               
 م شد خیاالتی

  زبا  چشامو منشد خیاالتی کنم فک   نه هخر رامال_د                                                   
 دم کر هنگا قتاو ب در ا دمکر

 سوخت اش بر لمد که من سر تو کخا بابا ی ا  سکجا  ستاحو چولمن_                  

 در  سمت فتم ر

 ..مینجاا من میری  کجا خنگه_

  هم تر  خنگ منک از  تشکر   یااخد_ دمکر هنگا افطرب ا                                    
  مثل نرگس میدک د  دمکر هنگا هپنجرو ب  برگشتم  سریع  هپنجر پشت م ینجاا  حمقا هست

 شو د خو الواکو

 نیوفته  میکنه تقال و   ها دهنراز  ونیزاو

 کن ادم  ینوا  یااخد

☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆ 
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 ۸۸رتپا#

 

 

 بچه مثل ینمدارم ا زنیا کمکب  دمخوروش  ینما هبد  حالم دمخو من                      
 و   هپنجر سمت فتمر  سها

 ...بستمش

 ...میپرید پایینو   باال  هپنجر پشت  شتدا نماو

 

 گرفتم  مستاد تو  سرموو  ابخو تخت پایین نشستمو  فتم ر  بهش توجه بی

 عقلی بی  حجم یناز ا میشه یتاذ  هم دشخو  کنادم  ینوا یا بکش منو  یا  یاا خد        

 کن  زبارو   هپنجر بیا لی_د  هپنجرب  چسبوند لبشو 

 م نمیا_

 ه بشو هاتو غرغر ارهند دجو و نرگسی بعد میوفتم ن الا نهویود بیا_

  سریع ممیشد دنابو نه ی وا نباشه هم  نرگس دمکر  رتصو دمخو با لحظه ی                     
  خلدا مداو  قتیو و  شهرد  ها میله بیناز  دمکر کمکشو  دمکر زبارو  ه پنجر فتمو ر مپاشد

 بوسیدمش  قتاا

  تخترو  شتم ا گذو   گرفتم ستشود دنمیکر یرکا هیچو  دمیکر منگا تعجب  با فقط نرگس
 زدم  لباروم  نشستم رشکنا ممدخو

 خوبی _



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
233 

 

 خوبی  تو لیاره و من_  گفت تعجب با     

 _اره 

 شی  یکدنز بهش ی امیخو  رچطو حاال خب_

 ه میر  کتت تو صال .. امیکنی لقبو نه بگم_ ؟؟ میکنی  کمک حاال شدی ادم  هباالخر_   

 کنیم رچیکا بگو بخو _ نه_                          

 داده.....  خرمیک  سیاون ادر بریم باید دافر_

 

 ه برند  گبر ی  یعنی ین وا خالیه خونش خونش یی وبررو  حدوا گفت خرمی

  ه شد رطو  هررو  حدو اون وا  بریم باید  دافر  ما ابر                                                 
  لشود هشد  رهرطوو  میشم یک دنز بهش همسایه  انعنواون ب  بعد  بخریم  یا کنیم رهجاا

 ادم  ترین  خوشبخت دکر فکک   مانیز  بعد نکنه فک  من  جزب  هیچکسب   تا ممیبر

زن   گها یا  چی باشه شتهدا ستدو یکیو  گه_ا میکنم  بدبختش هستش                      
 باشه  شتهدا

 میکنم  ن شودنابو بشن مانعم انبخو گها ارمید بر همرا سررو از  نا_او

 ور مر هامو  نقشهو  مشد هخیر  گوشه ی و ب  یختم ر مچشا تو مو تنفر

  بشوادم  ا چر  ینا  یااخد مافیا سته د سر ننکشیمو  حاال _ دمکر                                     
 نمیشه ادم  میکنم  یرکا هر  اچر نیست

  همش  اچر.. باشیادم  شد ربا ی _  مددرو خشک ا نشدگر پس م کوبید محکم        
 نمیکنم  هنگا سرمم  پشت ممیر ن الا حشیو  چته_ یر میادر  ی زبا نهویود
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  اپید یگهد  ستدو ی  جهنمب    وبر_ شد   وعشر ش ها منتو   ستماخوازش  کمکی ی  زبا
 زد ش کمررو ب  شستاو د   شد  بلند میکنم

  ببینم اممیخو وبر باشه میزنی جدید های  فحر شن رو  چشمم به به_                          
 کمک  بتو میشه حاضر کی کنه کمکت ادمیخو کی

 دمکر کج  مو لوچهو   لب کنه             

 

 میگفت  سترا

 گشنمه... پاشو حاال_ هعیی_           

  شبو   دنیوفتا خاصی قتفااون روز ا  یمردخو چی ی و  فتیمر  باهم د بوام  گشنه ممدخو
 ادرس  سمتو ب   شدیم دهماا برگشت صبحو   فتمر فاطی

 فتیم ر

💔♨💔♨ ??♨💔♨💔♨💔♨💔♨ 

 

 ۹۸ رتپا#

 

 

 

رو   قبلی  رامالد من لیو کنه م نر لموو  کنه منصرفم   شتدا سعی  نرگس زمباراه  بین         
 دل رو سنگ روح و   بی رامالد  ی  شبجاو   کشتم
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  بجزک  رمالد ی اوردم                                                                                     
 نیست  نگاهش تو ییا یگهد چیز  منتقاا تشا

 ....میشم موفقراه  ینا تو مطمعنم و   گرفته قلبموو   فکر متما منتقاا

 

  تا میناز ز دممیکر ندگیز خلشدا منک   تیرعما با دمکر توقف شیک ن تمارپاا ی  جلوی 
ک   دمبو ر مجبو من دبو هم تویله گها حتی دبو خوبی جای  کلدر  لیو  شتدا  ق فر ن سموا

 شد  هکشید  ستمک د  شم  دهپیا ستمامیخو کنم تحمل

 دادم ونبیررو   نفسم کالفه

 

 ه خطر  بی من  سه_وا  ناکه خطراون  میترسم من _ نرگس چته_              

  حریفم فهمید دشخو باشه شتهدا یرکا مباها  نیست ارقر شنبا ان نگر                  
 ن تمارپاا سمتب   هم باو   شد دهپیا  فحر  بی نمیشه

                                                                                                                                                                                                                   
 چشامو  تلذ با دکر ازش نو تمورصو بخشی تلذ گرمای ک  م شد  البیوارد  فتیمر

 وت هپر فتیر  زبا هوی _ بستم                   

 ام نمیخو هیچی یگهد کنی اوردهبر  ینوا کهازت دارم.... ا ستها خو ی  یااخد

 کنادم  ینوک ا  ینها نماو

 ام  تو با هوی _

 کنام  کمک دتخو یااخد  کبرو.... ا    ا  تو هکال  تو هوی _            

 فتم ر نگهبانه دممیز سحد ک  قایی ا  ی  سمتو ب  دمینستاوا  شمنتظر



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
236 

 

  کوچیکش ونتلویز از  نگاشو م سال _                                                                     
 خت دو منو ب   گرفت

 بفرمایین  بله_ 

 ؟؟ کیه نساختمو ینا صاحب_

  ییا نشونهادرس و  یا میکنن ندگیز ینجا _ا حیمیر قای _ا                                       
 ین دار نشواز

 مد او فحرب  نرگس  کنم رچیکا ینوا حاال بابا ی ا بگم نمیتونم من  ببخشید_                    

 

 کنیم اش  یهاکر بشه گها یمامیخو  ما یندار خالی  حدوا ی  ینکها مثل_

  عجب چه_  فتیمر  رسانسوا سمتو ب    یمد کر تشکری یک حددوم وا طبقه... ها_ا             
 گرفتی  روکاور  ی 

 هستم   تهش تاک   گفتم_

 ننز هم غر  پس فرین_ا

  سیدیمک ر مبد بشواجو ستم ا میخو نمیشه_                                                        
 ی رو زدم ک  یک حدوا نگدوم ز طبقه

 دکر زبارو درو  شخو خانم

 هستین  بخو  خانم مسال _  بفرمایید مسال _          

ب   ینکها ن جریا در  دیاز  من ال_وا   ؟؟سته در یندار خالی  حدوا ی  شما گویا                     
 بفرمایید  نیستم  نه یا  یماش داد یهاکر

 کنین  صحبت مهمسر با خلدا
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  ییا پذیر سمت) ب  یمرو دراورد نکفشامو لبته(ا خلدا فتیم ر وپر  هم نرگس منو      
 ی رو مسن  دمر ی  نجااو فتیمر هم  ماو   دکر نیتمو اهد

 شد  بلند ما ن یدد با  دبو  نشسته مبل

 ....نشستیم وپر و پر ما  لیو بشینیم  دنکر رفتعاادب  بی

  یمدار خالی حدوا ی  شنیدیم  ما_ بکنم میتونم کمکی چه خدمتم_در                          
 کنیم یهاکر بشه گها مدیماو

 گفتیم  هم باو   یمدکر هنگا همب   نرگس منو... هستین  هبنگا ومکد  فطر _از             

 بنگاهی  هیچ_

 

  سینجاا  فامیلش  نشناهامواز ا یکیداره _ دجوو  خالی حدوا فهمیدین  رچطو پس_      
 گفت   بهماون 

 نیست  دمیا_  دبو کی_    

 اش دادم  رهجاا من  گفته ن بهتو حتما_

 نه ی وا

 

 ۰۹رتپا#

 

 

 دمیا دافر  پس دافر لیو نه فعال _  همداو مستاجر  نالا یـــــــــچداد زدم _                
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 باشه پولکی میومد بهش ختماندا بهش نگاهی مشد وارمید ا یکم

 گفتم   ترو اروم   شد خم جلوب  یکم

 ... لیو  نه یا میشناسین منو صال ا یا  میشناسین  منو چقد نمونمید_

  لپو با  بتونمک   هستم یرنقددادم _او مهو ادا دمکر مکث یکم                           
  خونهاون  فقط... ممید برشو ابردو  من  گفته مستاجراون  قیمتی هر.... نشم شما هشرمند 
 شه  من لما باید 

  نموا لیو مداو شربت انلیو چندتا با شهمسر ک   بگه حرفی ستا خوزد  ق بر شچشا
 باید  لیو دبوام  تشنه ینکها  با شتماگذ  میز ی و رو شتمدابر

 نه  یا همید   زهجاا ممیفهمید

 

  باید لی و میکنم لقبو من  باشه_ شد   چی بر ننظرتو  خب_                                    
 بدین  قبلی مستاجر ب  راتخسا

 ه شد لغو لیو بستهرو ک  قبلیداد  ارقر پولی_ چی  رتخسا_                              

 دارم عجله من ببندیمداد رو  ارقر کی فقط   ممید نیست مشکلی_                  

 میریم   نالا یندار  عجلهک   حاال_ گفتو    شد  بلند           

 ش همسرب  نگاهی  بشه ده ماک ا  فتر  نمزدم و او یوزپیر ی از رو لبخندی 

 ردمخوازش  ییا جرعه شتمدابر رو   نمالیوزدم و  لبخندی  متقابال زد  لبخندی  بهمک   ختماندا
 ا خد دمیکر هنگا نش الیوب  شتدا دمکر هنگا  نرگسو ب 

 د بو مختلف  های  نوشیدنی عاشق نرگس  خها نپرسه تهیه زطر  نالا کنه              

 ین دکر ستدر رچطو بگین میشه خوبه خیلی نوشیدنی ینا  ببخشید_
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 گفت زد و  لبخندی  هم خانماون  ستتاز د من کنم رچیکا نرگس بهت لعنت

 داده و  دمیا درمما رو  نوشیدنی ین_ا

  نهمچنا نرگس لیو  مداو حیمی ر قاک اون ا ادممید  شگو شتمداد  بیحوصله             
  میگفت دمیکر ستک در خوبی  های  شربتاز   شتدا  ها خرا ین ا میپرسید  تهیه ز طر شتدا

  منوو   شد ش   سمند ارسو  حیمیر ونبیر  مکشیدو  گرفتم  ستشود  مشد کالفه  یگهک د
 ماشین ارسو هم  نرگس

 گفتم راه   بین شدیم   نمودخو

 ؟؟ میکنی   ستدر ه خوشمز شربت کیاز  تو_

 

                                                                                                                 
 چیه اس  هخوشمز  خیلی میکنم ستدر منک   هایی شربت میگن فامیل   همه همیشه_

 زدم  خندی زپو  منم خندید دشخوو    شد  یتد حسو   

 ک  شربتی اون   رتمنظو میگیک   ییا  هخوشمز  های  شربتاز اون  گه_ا

و   دکر بهم ناکی غضب هنگا ارمند حرفی یگهد من  یختیر  شتو نمک شکر  بجای              
  لعملیا  عکس هیچ نشم ضایع ینکها سهوا لیو مد ک دردم او شکمم  تو کوبید مشت ی 

 ادم ند ننشو

 برید  نفسم...ازگر نکنه رتچیکا بگم اخد

 *** 

  قر  وبرو ا  چشم  نرگس  سهوا ببینیم رو  خونه بریم گفت  حیمیداد ر ارقر بستن بعد          
 بشر  ینا مگه لیو نکنه ل قبوک   ممیومد
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  لسا ی   تمدب   قیمت  برابردو   بارو  خونه میفهمید چیزیو                                      
  میبینمرو  قاتلاون  نالا ینکها فکر  با مبد منجاا رکا  کلی لسا ی  ینا تو دبو ارقر دمکر رهجاا

 پر  رهبادو

 زدم  شیطانی لبخند ی و   مشد تنفر

 

 ۱۵رتپا#

 

 

 

 لی د هوی _

 

 کنم ادم  ینوا بایداز اون  منتقاا قبل

 میگی دتخو با  چته_ چته_                                                                        
 مبگیر  منتقاازش ا قتیو یدنیهد چقد قیافش  ینکه_ب ا میکنی فک   چیب  میخندی 

  قیافش م بد ضایتر گها میگن دممرداد _ نتکو سرشو سفسو ا  با                              
 کنهول  مگه حاالزد ...  فحر ره باک دو  ادمند بشواجو مبگیر منتقاا گه ا میگی تو  یدنیهد

 میشه  هندز درتما بگیری منتقاا گها لی_د

از   مبر منم میشه ه ندز گها ونبد  بگو نه_ دمکر شنگا  غضب با                                   
 گ مر باعثک   رو یااز اون  بابا

 مبگیر منتقاا زسانااز   شد درمما
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 کن تسکو یکم...  ن نز فحر  هم یگهد میشه خنک دمخودل  لی و  نمیشه هندز نه_

 رامال_د

 .... کنه تسکو گفتم  خوبه بابا ی ا

 میکنی  رچیکا  یدیشد ن ال_ا چته زبا_                  

 نشه  ابخرام  نقشه ک   کنم ل کنتر مو دخو میکنم سعی_

 میکنهدرد  م سر  کن تسکو یکم  یگه_د گفتم کنه زبا هن د ستا خو        

 ...کنم فک بتونم میشد باعث نشدکر تسکو دنز حرفیداد و  ن تکو سری

 ..منتقاب ا دنکر فک

 

  طبقهب   هم با شدیم دهپیاو  دمکر رک پا حیمیر  ماشین پشت نساختمو   جلورو  ماشین 
 قیقا دو د حدوا من  خونه دبو یک حداون وا خونه فتیمر سه

  فتاول ر دشخوو  دکر زبا خونهدر  حیمیر هم ی و بررو                                          
 دبو خالی خالیه خونه اخد ی وا  شد  بلند دمنهااه از  خونه ن یدد  با شدیم خونهوارد   هم ما

 لوچه و   لب با  شتک دا دمکر  هنگا  نرگس... ب هبخر  سیلهو اشبر کی

 د بو هم کثیف خونه قعاوا  دمیکر هنگارو  میکاسر ونیزاو

  ینا با دشخو نجو اره  تمیزو   تر خیلی خونه ضعیت از و  ینم_ا                              
 دبو کوچیک من  ابر شاید لبته... اکوچیکش خونه

 ..دنبو هم  بخو لیو دنبو بدی  جای  کلدر  لیو

 ن ممنو  کافیه یگهد نه_  ببینید ین امیخو هم رو  ها قتا_ا



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
242 

 

 خیلی مها  همسایه من _ گفتم و   دمکر ره شاا یی وبررو  حد ب وا  ونبیر  مدیماو باهم و          
 کی ییوبررو حد) وادمخو ن جو(اره   مهمن امبر

 هستش 

 بچع کال و   دهعتماا ردمو خیلی حترا نخیالتو لیو  دهمجر هپسر  ی _

 قاتله  بخو پسر ین ا شت اند خبر  خوبیه                                     

 دارن تشریف نال_ا

 مسافرته  دمیا یگه روز د چند ی  نه_

 

 شته ا ند ستدو  کسیو کنه اخد فقط  دبو  دمجر شکر اروخد دادم  ن تکو سری

 باشه 

 

  رموندگا من  نچو نه کامل لبته ا خریدیم سیلهو کلی و  فتیمر نرگس باداد  بهمرو   ها کلید
 دم میومد  هرچی شتماند زنیااون  بر وهعال و  دمنبو

 با   خرید با نهمزما .... خونه تو  ارن بز نببر میگفتیمو   میخریدیم نستمو د

  کوفتهو   خستهاون  بد بچینه روها سایلو ینکهو ا  خونه نظافت ی ا بر گرفتم  ستما یکی
 و زود  ردمنخو هم چای  حتی مشا  بعدو   خونه ممداو

 م بیداخو

 

🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹 
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🦋🌹🦋🌹🦋🌹 

 

 ۲۹رتپا#

 

 

 

 دبو هنیومد   هم نخا زچلغواون   خونه فتمر  سر ی و  م شد  اربیدزود  صبح

 خونه  برگشتم  رهبااون دو بعد..... دبو هشد   هچید  دهسا خیلی خونه                          
  گلی دیا ش باهازدن  فحر  با یم د میز فحر  باهم و   ط حیا تو دمبررو  رگمامانبز..... رگبابابز
 باشه  دمیا.... دممیفتا خانم

 پیشش  مبر مشبا

 ...یمدمیکر ه نگا  گال و ب  یم دمیز  فحر اروم  رهمینطو

 

دراز  کاناپه ی ..... روخونه خل دا فتیمر هم باو   شد  خسته رگبز نماما ساعت   ی  بعد   
 ار قر بی شاید  دمبو اربیقر عجیبی ز طرب  وز مرا مکشید

  خانمدراوردم و ب  گوشیمو  همین بخاطر... نماما                                              
  ینکها ی ابر فقطو   فقط  ببینم ره بیارو  سوگلک  دمکر  هماهنگ شباهازدم....  نگز محمدی 

 تپید  نمی درمما  سینه  تو  یگهک د دبو قلبی اربیقر    م بشنو  قلبشو ی اصد

 ک   فتمر نجازود ب او ببینمش موسسه رکنا رک پا تو  شتم اگذ ارقر شباها

 نشسته  نجااو نرگس میدد
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 جن  یا مه اد ینا اخد یا      

 نگفتم  بهش که من میفهمهرو  چیز همه اچر ینا

 میکنی رچیکا  ینجاا تو_ فتمر سمتش ب   تعجب با

 شد   ممعلو شناوندد ی   همهزد ک  لبخندی 

 نمیشد ادم  کنن جونشب  نجو  چه تو_ب                     

 مسر   پس بونداخو محکم نهدو ی و   پاشد میکنی   چیکا ینجا ا میگم چیه چه تو_ب 

 ببینیرو   سوگل بیای  ی امیخو  نگفتی اچر  ربیشعو_

 فهمیدی  کجااز   تو نهویو _د  شسر  توزدم  یکی  منم   

 وز مر ا میپرسم  محمدی رو از  سوگل لحا  میزنم نگروز ز  هر  نجایی_از او

 بعد  ببینیش ی امیخو گفتزدم  نگز هم

 

و   شد قطع نرگس فحر نجو یــــــــــــــــــــــــل_د                            
 م شد  حس بی هگاا دخو ناو  فتر باال  قلبم نضربا  یمد کر هنگا سوگلب  ن تامودو

 من درما قلب درمما ــــقلب

  میومد سمتمب   وبد وبد نم... اوسمتشب   میدو دو دمکر تالشمو متما                      
 اش سینه  ی رو سرموو  کشیدمش  شغوب ا

  نم وویو د قلبش وپگر   وپگر ی ا صد شتما گذ                                                           
 بست  نقش مسر   تو ییاکذ عمل لحظهاون  زمبا دمیکر

 د میز قلبش رهمینطو شتدا نبض قلبش رطو همین   هم موقع اون
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 د بو یگهد یکی سینه تو ترینم عزیز  قلب ی اصد اخد ییوا                        

از  من  یرگادیا تنها کنم  سبو و  رمبیادر قلبشوو  بزنم چنگ شتم دا  ستدو             
 قلب   ینا باید   نالک ازش دارم... ا چیزی تنها..... درمما

 ..... دبو  کخا ها وارخر یرز دشخو لی... ودمیز درمما سینه تو

 شتم امیز درمما سینهرو   سر  سوگل بجای   شیکاا

 

  منودل   بها خر لحا ومکد هیچ لیو میریخت  شکا ربها برا مثل هم نرگسو  محمدی 
 ن نشد دنابو من مثل ومکد  هیچ.... شتناند

 ۳۹رتپا#

 

 من  سهم تنهاک  دکر یرکا.... گرفتازم  مودرمارو ک   نیاو کنه لعنت اخد

  گرفتمرو  سوگل  محکم.... یگسد یکی سینه  توک   باشه قلب ی ازش                    
 اش سینه قفسهب   گوشامو دم خوب   مچسبوندو

  درمماک  نیایی د فتمر یگهد نیای دادم.... ب د شگو و   مچسبوند                             
  بغلم دمیکر یدرما امبر درمماو   دمبو بچه  منک   نیایید دبواش  سینه تو قلب ینو ا  دبو

 شم از نو دمیکر

  بچگی نیای د نهمو  تو شکا ی .... ابهش دممیسپر مودخو منم و  دمیکر                     
 پیر  درمما تا منمیشد رگبزو   ممیموند

 نچرخید  من با مونهز  دگر س فسوا لیو نمیشد                                           

 ******************* 
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 با  ییرو یاب رو شتم و دا دمبو هشد هخیر  سقفک ب    دبو ساعتی چند ی 

  سخت  دیاز  لحظهاون  کنشزدن وا سحد... دممیکر  فک  قاتلاون                              
 مو دخو جلو باید لیو دنبو

 بفهمه  شتمامیز نباید میگرفتم

 دمکر  هنگا  اریوو ب د مبید ا خو پهلوب  عیییه                     

 ....منتقاا ابر  مشد  تر مصمم از اون روز  رهمیگذ سوگل  با مالقاتمروز از  دو

 

 جع امو بستهدر  با لیو  نه یا همد او  ببینم  تا میزنم سر خونهب  ممیرروز  هر

 ..میشه گرفته  حالم کلی و  میشم

 

 منم  خونت  تو نمیای  اچرداده   گیر حیمیر نچو دهبرگرزود  شیکاا

  رهبادادم و دو ونبیر ماننداه  نفسمو نجااو مبر  هنیومداون  تا امنمیخو                          
 با   تاقمک در ا مبیداخو یگهد سمتب 

  دمکر هنگا نرگس ب   هقولمیدور    چشای  با شد  زبا  تشد                                          
 ن یدد با لیو م بد فوشش ستماخو

 فتم ر سمتشب   نیانگر با مشد ساکت  ششکاا

 زد  عرو  گرفت تشداش  گریه  حرفم ینا  با هشد   چی نرگس_                       

  زسانا... معزیز جانم _ راماــــــــــــــــــــــــــــــل_د                                  
 ه شد اتعود کسی  با... بهتزده   حرفی
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 د بو میگیک  یناییا شیکا _ا

 ه شد چیزیش کسی.... هشد چی_  مشد ان نگر قعاوا            

 گفتم   حتیراناو  کالفگی بازار زد ک  رهبادو

 ی دکر لبمب   نجو یگهد بگو _

 کشید عمیق نفس چندو  نرگس شبا دخونسر_ گفت   دشخوو ب  مداو  ونبیر  بغلماز     

 ان میزب   بیشتر رهمیگذ بیشتر  هرچی ارهند عقلاس....  نهویود ینا ابخد

 ممیبر پی نشدبو خنگ

 

 دکر منگازد و   پس شکاشوا

  هم  با دبر تخت  سمتو ب   گرفت ستامود ه چیشد بگو خب_                            
 ه میر  فتنیهک ر  کسی میگفتی همیشه تهدیا_ نشستیم

 _اره 

 یم رنخو  قصه شتاندرو  دنبو  ما  با لیاقتک  کسی ی ابر باید ما_و 

 مامانه  رتمنظو نکنه ببینم_  مامانه فتنیاز ر رشمنظو نکنه میگفت  شتدا چی ین ا     

 گرفت درد  دمخو ستک د  شسر  توزدم  نهدو ی  دکر بغض

 ون بیر گمشو حمقا یارند لیاقت دتخو میگه  یدار چیه ها تپرو  تچر  ینا  ربیشعو_

 گمشو  گفتم_  رامال_د     

 گفت ک   ون بیر مشازبندک  گرفتم  بالشو یرز

 دنبو درتما رموــمنظ_
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  بهت گفتزد و  پس شکاشوا دبو کی پس_                                                   
 مم دخو  کن ل کنتر  تودخو  فقط ممید نشونش

 نه  یاداره  حقیقت نمونمید رمنمیادر  سر ازش

💖💖💖 

 

 ۴۹رتپا#

 

 

 

 

 

 .....دمیکر رفتار ی رینطوا  نرگسک  دبو  هشد چی  مگه نشست لمد تو ترسی

 ه چیشد _

 ... گرفت من جلو بعد فت ور ر شباها  یکمرو دراورد و  گوشیش

 ک....   دمکر هنگا  گوشیش  صفحه توجه بی

 

 ببینم  امنمیخو یااخد نه نه.... شتاند نمکاا نه مداو بند نفسمروب روم  صفحه  نیدد با    

 .. تونستم نمی لیو  نه بگم بزنم  جیغ ستمامیخو

 بشه  ز با نفسمزدم ک راه   م گلوب   چنگی اصدب   برسه چه  مداو نمی  باال  نفسم حتی
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 کنم  گلگی اخداز  بزنم جیغ بتونم تا

اورد .... و   مهجو  بهم قتاا همه شد نمی لیو کنم گله سرنوشتاز                            
  مسردور  چیز همه دمکر هنگا  افطرو ب ا دمفتاا مینز ی ... روکنه خفه منو شتدا قصد

 چنگ  مگلوب   میچرخید

  یکیر تا بعدو   مداو سمتم ب  جیغ با  نرگس شت اند ه فاید   لیو بکشم نفس بتونمزدم ک    
 مطلق

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

  میکشه  اتصلوو داره  نشسته رمکنا غم با رگبز نپاما میدک د دمکر زبا هامو   پلک اروم
 دمیکر گریه  شت. و دادبو نشسته اریو د گوشه هم  نرگس

 ان حترانا ن همشو اچر  دهفتاا تفاقیا چه

 دفتا ا  دمیا نالا نه ی وا

 د؟؟ بو قعیوا عکساون  یعنی دمکر بغض  رهبادو عکساون  یداوریا با

 د نبو شکی نش دبو قعیوا  تو اره

 ...اچر لیو

 

 گفتم  اروم

 د کر منگاو   دکر بلند سرشو سریع  نرگس نرگس_                              

و   جلو کشید یلچرشو... ودمیکر منگا خوشحالی با هم رگمامانبز                      
 خوشحالی   باو  رمکنا مداو نرگس بوسید پیشونیمو 
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 مم راالد خوبه حالت_  بوسید ستمود     

 ک   شتا میز سرنوشت... باشم بخو میتونستم من.... د بو ب خو حالم  قعاوا

 لم د عزیز اچر_ نیستم  بخو  نه!؟؟؟ _باشم بخو 

  هبهتر درد داره  سر  یکم نالا طبیعیهداد _  ابجو من جای  نرگس                                 
 کنم  ضعو شو م سر منم ونبیر بریم

 خه_ا

 نیست  چیزیش میشه ب خو_زود 

 

 خل دا مداو  بعد یکم  نرگس ونبیر  فتر  نرگس با میلش  فخال  بر رگ مامانبز

و   شستاد  تو  گرفت  من ستای و و د  مداو طرفم... ب قتاا                                        
 د کر منگا غم

 ید ز لر خونهزدم ک  ی داد  نچنا  شی بخو  اربز منمید نه_  هبد  گوشیتو_              

  ه ترسید نرگس هبد  یوــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــــــگ _                     
  هنگااش  صفحهو ب  گرفتم  ستشاز د گوشیو د کر زبا امبررو  عکسدراورد و اون   گوشیو

 دمکر

 . نمیخندید شتندا دوهرو  دبو دهیسا وا دمخو همسنک    خترد ی  رکنا بابا

 یخت ر نهدو نهدو مشکاو ا  ترکید  بغضم دبو  نوشت عاشقانه تجمال  کلی هم پایینش

 ده کررو ول   ما یکی  دهکرازدواج   یگهد  یکی  بابا یعنی

 د بو مصیبتی  چه ینا  یااخد نه ی وا              



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
251 

 

 درمما گ مراز  هفتهدو بعد دهمر ترین عاشق میگفتم همیشهک   یرپد مبابا

 د کرازدواج  رهبادو

 کنم وربا  رچطو نه ی وا      

 کنم  وربا رچطو  دهبو رکا خیانت ی   دمبو ساخته  نقهرما  ی رو ک ازش  ی دمر

 اره ند نمکاا نه دهکر خیانت رمپد

 ه چیز همه  گویای  عکسش  لیو

 

⚫⚫⚫⚫ 

 

 ۵۹رتپا#

 

 

 

 ! ؟تونسته  رچطو لیو

 ! ه؟مداو لشد رچطو

 !! شتانز کم اشبر چیزیک   نماما

 !؟ دهبو  مناز  مشکل شاید

 ! دم؟نکر یرکا من میکنم فک رهرچقد لیو
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 !؟ سرنگرفته من  سمتاز  خطایی

  ین از ا کن لم و یا کن خالصم  یا یااخد د؟؟ کر روکا  ین ا بابا اچر پس                             
  روکا ینا  دمخو رممجبو نکنی خالصم تو گها نمیکشم ارمند تحمل  یگهد  من گمیدرسر
 م بد منجاا

  نهمو ین.... انمیخند دارن  یباز چه قشنگه ن لبخندشو چه دمکر ه نگا عکسب  رهبادو
 ببینه  مبابا لب ی رو  شتارزو دا درمماک    هستش لبخندی 

ک    شد  ننمایا بابا لب ی رو  لبخند ینا مانی.... زلیو                                              
 رهکنا بابا و  دبو فتهر  نماما

 ... میخندید شتدا خترشود سنک   شجدید عشق

 

 هس  نگاهش تو چیزی ی  میکنم حس اچر غمگینه بابا هچهر  اچر لیو

 کنم یرفتار بد شباها من  انیرا دبیا میترسه یاداره  انجدو ابعذ شاید                

 ان؟؟ یرا  دمیا بابا صال ا یا

 ؟؟؟ کنم  رفتار  رچطو من مداو گها

 ارمند یرکا بابا قطعا

 لییی و

 ،،،،،،،،،،،،،،  ،،،،،،،،،،،،،، 

 دشخو  سر توو زد  دکر گریه  بلند  ی اصد  با نرگس یهوک   دمبو  فکر تو

 دمکر شنگا  تعجبو   ستر  با
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 م شد بدبخت_  هچیشد_    

 یگهد من نمیکشم یگهد من... ارمندرو  یگهدرد د ی  تحمل من نه یااخد ی وا

 نمیتونم 

 

  مشد بدبخت  من نه تو سر تو _ ه شد نسرمو تو خاکی  چه  گفتم_                              
 خوشونته  شخو تو....شد رهبیچا من

 نه  یا هچیشد  میگیداد زدم _        

 ... ی د کر غش مرگت خبر_

  باید حاال     مبوسیدرو  ستت د  مشد لخوشحا مدی او شبهو  قتیو ی د مر شاید  گفتم       
 دم کرک  حماقتی ینا سه...وادمخو  سر تو بزنم بدا تا

 

 ین ا سر  تو  یختیر  چی  مغز جای  یااخد

 د بو عاقل هم  درشما  عاقلک   شبابا... همد او ربا  خنگ ین ا اچر       

 ..... اچر ینا

 ...شتمدا  بیشتریدرد  دمخو  من صال ا کن لشو

  نالا کنی  رچیکا ی امیخو رامال_د  گریهب  دمکر  وعشر رهبادو                                 
 ی امیخو...چیه تعموو  رگبز رپد تکلیف

 ....مبابا بگی ی امیخو  صال ا یا...رتپد لنباد  دنبگر رطو نهمو

 فتم ر تهشو تا دمخو دکر تسکو   سیدر  ینجاا ب
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 دم؟؟ میکر ر چیکا باید من قعاوا

 ؟؟ میگفتم  چی  بابا ب

 د؟؟ بو  چی شباها کنشموا

 ؟؟ میگفتم  چی  رگبز باباب   یا

 زنیا ها  السو ینا پاسخ دنکر اپید ی ابر من  د؟؟بو چیاون   کنشوا                          
 کنم  فک  شتمدا

 جایی  ببری منو  باید_ نرگس سمت دمکر رو

 کجا_

  شدیم دهماا  باهم نرگس کمک با  میگم  شم  دهماا کن کمک_                                       
 ی  توی رو دادم ک  جایی ادرس  فتیمو ر

 خیلیو   نمیشناخترو  نجااو کس هیچ دبوادم  پای  یرز  شهر کلو  د بو بلندی              
 د بو ساکتی جای 

 

 سمشو ..ادممیکر  فکو  دممیزداد  کلیو  فتمر  می میشد  تنگ لمک د قتاییو

 م شد  دهپیاو  دیساوا  گفتمرو ک   جایی نرگس هگا لتنگید دمبو  شتهاگذ             

🙂 

🙂🧡 

🙂🧡🙂 

🙂🧡🙂🧡 

🙂🧡🙂🧡🙂 
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🙂🧡🙂🧡🙂🧡 

🙂🧡🙂🧡🙂🧡🙂 

🙂🧡🙂🧡🙂🧡🙂🧡 

 

 ۶۹رتپا#

 

 

 

  پایینش یی ا گوشهاون   فتمر نرگس  فتنهر بعد   هبر نرگس  دمرستافو   مشد  دهپیا ماشین از    
 ان تو  متما باو   باال دمبر  مسر دمیساوا  دبو  هپرتگا حالت

 ا دـــــــــــــــــــــخزدم _ دفریا      

 یای ـــــــــــــنم  اچر ،اییـــــــــــــــــــــــــــــــــکج

 منو  ببین

 م مونددر چقد  ببین م،،شد خسته  چقدک  ببین

 رم نمیخو شکست من میگفتک   میاون اد ببین

 

 ی امیخو چی یگهد  شکست  قلبم ببین  ردمخو شکست بببین هشد  دنابو رچطو  

 ی امیخو چی  گهــــــــــــــــــی د ردمخو شکست  بدبختادم  ی  نالا

 میگیری ازم  وهمر یدار اچر  بگیریدارم ک ازم  کیو یگهد
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 دمکر گاهتدر در گناهی چه من مگه میدی  بم اعذ اچر

 ....دبو شکستهرو  فضا  تسکو  شما خر شگو دفریا

 ..میشد کوا دممیزک داد    ربا هر امصد

 

 نیاناتو  ی ابرو   مینرو ز دمفتاا نجو  بی ادند بهمرو  مهادا زهجاا گریه

 ستم اخو گمر  اخدزار زدم و از  دمخو

 

 *************** 

 

 رکنا قعیتوا  با تمد ینا تو  گرفتم  تصمیم کلیو  دمکر فک  کلی وبغر  های  یکدنز تا   
 با دهکر خیانتاون  دنبو در  رمپدو  درمماک    پذیرفتمو   ممداو

 ،،،، مهدخو  همسنک  خترید

 

 مقدمه  نالا همیناز  لیو ،،، قاتل  دنکر ا پید بعد لیو ممیگیر منتقاازش ا من

ازدواج   رمپد با  عشق با خترادن د مطمعنم میچینمرو                                        
 لش اموو ا  لما  ی ابرو  دهنکر

 ده،،، بو

 

 ک  نباشه چیزی یگهد تا ممیگیر رمپدرو از  الموو ا لما اون  منم پس
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 ده برگر میگم  رگ بز  باباب   هم مشبا گرفته رتصو پیوند  ینا ش طرابخو

 مانفر ار قای ا ی د کر بد گفتم دمخو با

 

 ۷۹رتپا#

 

 

 

 منتقاا نیکهاز اون ز بیشتر ممیگیر  منتقاازش ا لیو  دبو رمپد ینکها با

  بعد یکم... نبالمد دبیا گفتمو  گرفتم ستما  نرگس با.... ممیگیر                              
 مد او

 م هو_ رامال_د

 ی دکر راچیکا  چیشد_

 دکر منگا  متعجب  قیافه با  هیچی_               

 ه چیشد   بگو نجاییاو ساعته  چند نیومید_

 دم کر فک کلی_

 ی دکر ییافکر چه..... _ردمخو غصه کلی و

 

 دمخو  سمرو ب ا رمپد المو و ا  لما_ فضوله ینا چقد یاا خد                                 
 میگم   نجو قاا  ابررو  اماجرو   میزنم
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 ...لیو لیو _ا

 دارم کالت و  رمپد_از  ی رچطو اخد خنگ  

 ها _ا

  رجو ییا  بهونه ی  خونه فتم ر  ینکها  بعد دنز حرفی  خونه تا یگه د                                
 چند  هر لبته.... ادمنبو ی ابر دمکر

 رگ بز   نماما جز..... ب دنبو  مهم هیچکی ابر

 ارک شلو ی و   مپوشید بلند بلیز ی   فقطدراوردم و  لباساموو  تاقما  تو فتم ر

  چیکا خلدا  دبیا یکی گها نال_ا   شیرز                                                                 
 ده کر گل یشز با تغیر زبا نرگس ینا حیا بی میکنی

 هست  کسی رگمامانبزو   ن خاتوو  تو جز_ب 

 شی غیرتی غم نیست یزنیا_  میگمرو  راکا خدمت_                                              
 من زهجاا ونبد ارن ند زهجاا نااو من سهوا

  لیو  بیداخو مدو او  گفتو  تپر و  ت چر کلی قتاا  خلدا نبیا                                   
  گفتم رگبابابزب  طرفیاز  نشد لیو بم ابخو دمکر  سعیو  مکشیددراز   مد نمیو بماخو من
 شبا 

 ...لی... وونبیر  منمیر

 ک  دبو شک و ا گریهو   بغض  زباو   نساتر توی و  فتم و ر مپاشد اشیو

 شد   مهمونم
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  ندگیز  شتو ک   ییا خونه حتیزدم  دمخو مناب   چیو  همهو  محضر فتم ر شبعدروز   
اون   تو ارممیز مهرپد نچو  انیرا دبیا بابا گها لبتها باشه  بابا سمب ا  شتمانز هم میکنیم
 رهجاا یی ا خونه تو  ممیر ممدخوو  بمونه خونه

                                                                                                                         
  رهبااون دو بعد کثافط قاتلاون   یگهد فطر از  بابا فطر  ی ک از  ارمند سردرد ی  من دمکر
 غم  کلیو  مموند من ره باو دو  خونه ممداو

 

  من ک  یرخاستگا  دبیا ادمیخوداره و   سمک دو گفتو   مداو نکیا میرا  فقط  هم شبعد  روز
ک    شدور   حمله سمتمب   نماو دمکرازدواج  گفتمو  دمکر خالی شسر  هامو  غصه متما

 ون بیر  ختنشا ندا گرفتن ها خدمه

 

 تفاقیا یگهد  شحرفا یناز ا دمبو  پر یگهد گوشم من  لیو همیگیر  منتقا ا میگفت همش
 ار قرک   یی دافراز  خبر بی فتمر اببخو من  شبو  دنیوفتا

 کنه تبدیلادم  بدبخترینب   منو دمبو

 

 ۸۹رتپا#

 

 

 

 مد او سیمهاسر مداو نرگس ک  ردمخو صبحونهو  مپاشد  ابخواز  صب
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 رام ال... درامال_د

 ه شد   چی چته_

 

 د میاداره  تبابا  شدیم بدبخت_

 ش جدیدزن   با...  انیرا دمیاداره     ان یر_ا  کجا_                                                    

 _ لی....و

 کنی رچیکا ی امیخو_

 نیست  قتشو نالا رامالد نه دم کر بغض             

 بیگیری  منتقاا بتونی تا  شبا محکم شبا  قوی                 

 ن خونمو مبر یدبا_

....  نجااو  مبر حتما  باید من_ شته ا گذ یرستوا تباباان ....  هگا ودفر توی  نا_او                   
 رو  اچیز سری ی  خونه تو پیش مبر باید 

 بریم  هم  با بیا پس  بیا اخد  ی _ا دارمبر                                   

 ه بد خبر بهم نمد او گها کن ن شو  تعقیب هگاودفر جلوی  وبر تو نه_

 ش بازود  باشه_

 

 ب  منمو  فتر  هگاود فر  فطر اون ب  ونبیرزدم  خونهو از   مشد دهماا زود

 خونه فطر
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 ******* 

  شتم ا گذ دمکر جمعرو  نهامو  عکس ی  همهرو دراوردم و   رگبز های  ونچمداز  یکی
 و   یمد بو  شتو نتاییمو  سهک   عکس ی  جز.... ب خلشدا

 میخندیدیم 

 

 دکر چه من با رگاروز ینا  هعیییی           

  فتمر بعدی  ونچمد سمتب   دمکر جمع دبو جاک    نجاییاو تا مامانم سایلو و  ها سلبا
 ردخو نگز گوشیمک 

 د بو  گس نر

 یم ا  کوچه یکدنز_  بگو_                    

 م شد بعدی  ونچمد  لبیخیاو  دمکر شخامو  گوشیو  سریع 

  هنگا  نمو  نساختماب   ونبیر فتمر نلنگا  نلنگاو   شتمدابررو  ونچمد  نهمو               
 زم با یعنی شتماند ینجاک ا  خوبی اتخاطر چه دمکر

  ختم  سمامر هم  مخندید هم  خونه ینا  تو ببینمرو   خونه میتونم زبا  یعنی ینجا ا ممیا   
 گرفتم 

 چه خونه  ینا  تو نموند پس ده کر روینکاا  هم مباباو   فتهر  درمما قتیو

 داره  ییا  هفاید

 

 م شد  ارسوو   ختماندا خونهب  خرموا هنگا شتماگذ ماشین تورو  ونچمد
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 ک.....   ونبیر  مبر ط حیااز  ستم امیخوو  دمکر شنرو رو ماشین

 ..... نمیشه ورمبا  یااخد نه

 نه ...

 .... خها اچر

 یا ادـــــــــــــــخ.... یییییوا  

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 ه شد چی یعنی

 

 ۹۹رتپا#

 

 

 

 د بو رکا خیانت ی . اون  دنبو نه دبو من  بابای اون          

 لی ....و

  دبو ممعلو هختر د قیافهاز  نشد  دهپیا تاکسیاز  ه ختر اون د اههمرب   بابا                     
 گرفتم   هختراز د تنفر با  نگاهمو کثیفیهادم  چقد

 زد حلقه مجشا تو شکا ختمدو باباب  و

 د بو چی  ی ابر شنگا غم  دمیکر  منگا شتدا غم با
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  همسنک    نمیگرفترو  نیز  دبو  رشرمسا گها نه  رهشرمسا  شاید                               
 ده بو شخترد

 لی ....و

 ..... فتمو ر  گرفتم  نشواز مورو   ف حر بیو  نستموند جایزرو  ن موند

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 م کشید تکلما ی رو  ستموو د شستمرو  نماما قبر بگال  با

 

  ابر تاحاال گهک ا  نیز سما  »ریساــــپ «                                                         
 دطردرد  خیانت درد  میکشیددرد   دبو هندز گها نچو  خوشحالم نالا دمبو حترانا نشدمر
 ن شد  کس بیدرد  نشد

 دکر برابر  من  ی ابردرد رو  ینا  دشنبو باو   فتر لیو                      

 دمنبو تنها من  دبو هندز گها نچو  دبو هم فا و  بی درمما لیو    

 .. لیو

 شه  کمتر دمخودرد  تا بکشهدرد  درمما اممیخو من رنگاا

 د بو جالب

 

 زدم  لبو  مکندرو  گگلبر   لینرو دراوردم و او گل ستهد

 دمکر اپیدرو  قاتل نماما

 شم اش  همسایه مبر  اممیخو وزمر : اگگلبر   میندو              
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 ازش مبگیر  منتقاا اممیخو:   گ گلبر  سومین       

 من  همسن خترد ی  با...  دهکر خیانت بهت  هم  بابا: گگلبر  مینرچها                         

 ن تاشو.... از دومبگیر منتقاا نماز او اممیخو:  گگلبر پنجمین                   

 : گگلبر  ششمین

 

 مه رپداون  نچو  ههدو را لمد لیو

 ه بد صبر  بهم  اهبخو اخداز  باالیی: اون گگلبر  هفتمین                

 ترینم  فاو  بیدارم  ست: دوگگلبر   هشتمین       

 کن منگا گاهی باالاز اون  تو: گگلبر  نهمین           

 ه ببر   منو اخد بگو : گگلبر  همیند  

  رگمامانبزاز ستمامیخو رگبابابز خونه فتمر  بعدو  دمکر گریه یکم ادمند مهادا یگهد
.....  گفتمرو  اماجردادم و   مپیغاراه ب  بین مبرو   دارمبررو  سایلمو  بعد کنم حافظی اخد
 دبو بهتر یرینطوا

 ازش  غمو   گریه کلی باو   دمکر  چمارو  رگبز نماما ستای و د خونه فتم ر

 ش پسر  رکااز  دبو بیخبرو  میریخت شکا کلی طفلک دمکر حافظیاخد                       

 لحظه ی ک   فتمر  دمبو دهکر یها کرک   ییا خونه سمتو ب   دمکر جمعرو  سایلماون و  بعد  
 مثل  حالش و  فتر سرعت  باک   میدرو د نکیا میرا ماشین

 ...دنبو بخو  ینکها

 معلومم  نا  هیند ب ا  توجع بی مند رو خونه سمتب   نیستم یگهک د  من  لبیخیا               
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💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 

 

 ۰۰۱رتپا#

 

 

 

 

 دبو حرکت لحاعشقش در خانه  سمتب   نگرگود حالی با نکیا میرا

 خالصه سما  یکدر  نیایشد متما... دبو دهبررا   لشد زلجبا  خترد ینا رجو بد  هاروز ینا
 میشد 

 رام»اــــل«د

در   زلجباو  سرتق  خترد ینا لی... وشد  عاشقشاول   هنگا  نهما ک در  خترید                  
 ست را دو یگرید کس  نکیا میرا هنذ 

 د بو یگرید چیز  بیانگر قعیتوا  لیو شتدا                                                 

 ک  ییا خانه  فتر عشقش خانه  فطر و ب  دکر رک پارا   ماشین نکیا میرا

 د بو ه نشداو  نمدا متوجه  کسی شد خانه وارد  دبوعشقش در ان                

را   مقد لینو او فتر باال طبقهب   باشد  دهمر کسی  خانه یندر ا  گویی دبو  ساکت کامال  خانه
 شت دا سترا دو رامالد  عاشقانهاو  شتاگذ
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  تحمل ن کیا میرارام ا نادل  مگر  لیو دبو  متنفراز او  دشخو گفته ب  رام الد لیو             
 شت را دا  مشراالد یهدور

 

 سرکش ک لبر د ینا  با کند چه ستامیخو او

 

ک   ییا گونهب   کند دشخو لمارا  رامال..... دستا میخواو                                        
  زهجاا شلبر را ک د یرکا ستا میخواو  دشواو  لما  فقط... و هدانخواو را  کس هیچ یگرد

  دخو لمااو را  همیشه ی ابرو  ودبر تاقشا خلب دا ریکبا.... هدد منجاا دشخورا  نمیدهد 
 رام الد رکا ینا  باک   نکند  دفتاا لشب د  شکی  گرفت  ارقر قتا در ا ی رو بهرو کند

 دکر ز بارا  قتازد و در ا رکنارا  ها شک باشد شتهاند ستاورا دو  هم  زبا یا  کند کشیدخو

  نا شد جهامو اش  خالی جای  با  دشوروب رو   رامالد با  نال ا دبو  منتظرک   رشنتظاا فخال  بر
  نشست مینز ی رو بر دنبواز او  ثریا لیو  گشترا  ق تاا جای  جای و  فتر  قتاا فطر ب  وربا
 زد  جنگ را  موهایشو 

 جلوی در  ستا نهایوک د  میگفتنب او  ها کتر ک د ییا  لحظه تصویر

  تختاو را ب  حمانهر بی چه نهاا بست نقش چشمانش                                  
 ن ندرامیخورا ب او   ها صقر و  میبستن

  دشخو ی ابررا  چیزی  هرک  نهایود یک دبو نها یواو د ی ار                                     
 د میکر دشخو لما و  ستامیخو

 د شو یگرید ل ماک   دبو فتهر  شلبرد نشد  گونه ین ا رینباا  لیو        

 رکنادر  دش خو جزب  کسی  ینکها  رتصو دبو هماند تنهاو او                                       
 اش  نهوایود  رهبادو باشد  شعزیز
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 دکر

 

  سوخت عشقش تبک در  مجنونی دبو نهوایو د نمجنو  های  ه نعر طنین رتماا کل         
 دبو  دهکر نساا هر همرا   ها خدمهاو  نماا  بی های  دفریا نشداو  لما شلبرد لیو

 ینجا را از ا نهوایو د نمجنو ینو ا بیاین تا  ن بگیر س تماک   نشد رمجبو پس

 نببر

 

 ن چو کند ارفر ستامیخو ترسید شپو  سفید رپرستادو  نید د  با نکیا میرا

  با دبو ه شد یر د ارفر ی ابر لیو  شتاند نهااز ا خوشی هخاطر هیچ                            
او   هم زباو   دنبر ابخوب  بخشارام  ی  بااو را  نهاا لیو کند ارفرک  دمیکر  تقال  انتو متما

 ره بادو تا  نددبر ستاربیمارا ب 

 گیرند سراو را از  نمادر

💔💔💔 ??💔💔💔💔💔💔💔💔💔 

 

 کو  من لستماد

 ��سوخت  نکیا میرا ی ا بر لمد ربا  لیناو ابر

 

 ۱۰۱رتپا#
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 :رامالد

 

 م حدوا سمتب   غمگینو  نخو لید  باو   دمکر رک پا کینگر پا تورو   ماشین

 فتم ر

  خونه ینا  صاحب.....  ختماندا  ییروب رو  حدب وا  هنگا ی .... کنم زباک درو   ختماندا کلید 
 من  نال ا دنبواون  گه... امنه های  بدبختی  ی  همه مسبب

 خونه  ینا تو ممداو نمی خونین ینا با

  نقلیم خونهو وارد   دمکر زبا.. درو  ممیگیر منتقاا یناز ا لیو ارمند لید یگهد  من               
 ف خال  بر.... مشد  مناسب اتتجهیز با

  رینکاا ی ابر مندادم  نتکو سری دبو اتتجهیز لفوک   دمخو خونه                       
 کنم  ندگیز هم شمو  لونه تو محاضر

 حرفم ب  نماو د نیا سمتمو  باشه شتها ند رمکاک   ستماخو  نرگسروز از  اون

 دکر شگو

 

از   یکی خلرو دا دمبو گرفته  ونبیراش از  کاسه ی  کنم اجراول رو ا  پلن دبو ارقر  وزمرا  
رو  کلیو   شتماگذ سینی ی  خل دا بعد.....  پختم  دمخو مثال ک   یختمر دمخو های  کاسه
  ونبیرزدم  حدو از وا دمکر ستهآرا  نمدرو خالفم  بررو  مظاهر  مند سوتیک  دمکر رکا دمخو
  مند سوتی دممیکر اخد اخد.... باشه خونهک اون  د بو بشوا لمد تورو زدم و  شحدوا نگز

 دره  بعد یکم

 شد   ننمایادر  توی  قامتشو  شد زبا خونه
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 پسر  ینا  دبو خوشگل چه  شتدا چشایی چه اخد ی اورد وا باال سرشو         

 

 باشه  خترد شاید   ینا  هپسر مگه

ک    شدوارد   بهم تلنگر  ی  کلمه  ی  ینا با رنگاا مسال _                                                 
 مه درما  قاتلاون 

  مودرمازد و  درممارو ب  ماشینشاون روز  متما ی د نامر با دمر ینا دمکر  هم تو رو  مخماا  
 مم رپداون  لنبا و ب د  گرفتازم  همیشه  ی ابر ربا  یک

 شد  زبا  مخماا گرفت       

 ده کر نقاشی ینوا اخد رنگاا لیو

 شد  زبا  مخماا قاتله ی اون  نه دمکر خما رهبادو

 کشته  مودر مااون  نه میشه محو یباییشز تو ادم

 ز بارو  مخماو ا دممیکر خما تند  تندو  دمبو گیردر  دمخو با  یرجو همین

 د میکر منگا تعجب با نماو دممیکر             

 تر   یکد نز مداو

 شکست و  دفتاا ستم از د  کاسه ؟؟خوبه نحالتو_             

 خلدا دمکر ارفر و   مندید سترو در موقعیتک  کنه جمعرو  کاسه شد خم

  پسر تسر  تو کخا مسر تو دممیز تند  تند بستمو درو   خونه                                  
 ی داد سوتی اچر حمقا هندید 

 بشه  عاشقتاون  تا بشین
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 کنه  لعنت منو  اخد دمکر منک  دبو   یرکا چه ینا  یاادـــــــــــــخ ی وا

  پلن  ی ابر فتم و ر  مشد بلند بعد یکم دممیز مودخو تند  تند شم محو شتمدا ست دو            
 دمکر یزیر برنامه بعدی  های 

 ا خداز  منم رهمیا مشا  دشخو گفتزد و  نگز نرگسک   دبو  مشا یکای دنز

  تو ون بیر  های  اغذ ن یدد  با مداو نرگس بعد  یکم دمکر لقبو ستها خو                   
 خونهاز  اغذ دمکر فک  بید اخو دمبا شستاد

 هیچی_ چتهاورده _  

 ی دکر راچیکا کن تعریف امبر بشین   بیا پس خب_

 دمکر  یزبا  شها رهکنا باو  شتمدابر مواغذ سپر و  رشکنا نشستم

 هیچ _

💜💜💜💜 

 

 ۲۰۱رتپا#

 

 

 

  باک  بفهمه نرگس ستمانمیخو چی یعنی هیچی_                                               
 پس.... هشد شل  مپا ستود هپسر اون  نیدد
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 بگم دروغ  بهش  نشد رمجبو

 

 جایز رو  ن موند  منم شکست دفتاا ستم از د کاسهو  شد بد  حالم یدمشد تا_

 دکر  منگا پوکر  قیافه با  ارلفرو ا نستموند    

 لبر د ببری لشود ستیا میخو یرینطوا  تسر  تو کخا_

 اون  کنم رچیکا خب... کنی کوفتم  سر ی امیخو همش  هم تو بابا  کن لم_و

  ن مواغذو  دنز  حرفی یگهد کنم بوسشک   یارند رنتظاا هبمیر  درمما شد  باعث                
  فتنر بعد...دشخو خونه فتک ر   دبو شب زدهیا  ساعتای و   موند یکماون   بعد یم ردخورو 

 فتم ر تاقمب ا نرگس

  ربا وزمرک ا   فتضاییا  ینا با دمکر هنگا سقفو ب  مکشیددراز  تخت ی رو                    
 بعد  نمیشم فتابیا طرفش  یروز چند ی اوردم 

 ..شم یک دنز بهشک   میکنم   دهستفاا شی رو هراز  هم  اون

  شنرو رو زسا چای  مپاشد ابخواز  صبح  مبیداخو دمکر فک  یکم                              
  شد مگر  ینکها بعد   شتماگذ فر خلرو دا ننو شتماگذ   میز ی رو اوردم و رو مرباو   هکرو  دمکر

 و  دمکر هنگا دمسا صبحونهب   ردنخوب  دمکر وعشرو  یختم ر  هم چای دراوردم و 

 میکنه رچیکا داره  بابا  نالا مشد   فکردر  ق غر       

 ؟؟ میکنه دهماا صبحونه اشبر نشز نالا یعنی

 حتما  اره

  معمر لطو  متما تو نچو! ده؟؟کر روینکاا بابا ک   کنم وربا  نمیتونم من  اچر لیو             
 دمکر  دیا  ادهخانو عاشقادم  ی  انعنوازش ب 
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 ... لیو

 

  فتمو ر دمکر جمعرو  سایلو صبحانه  ردنخو بعد هعیییی                                         
 فتم ر و فر  فکرو ب   دمکر هنگا ی و  تی شخامو  صفحهب   نشستم مبل ی رو

 چیزدم  دمخو  منارو ب  چیز همه  نفهمید  قتیو نشو ز  بابا کنشوا یعنی

 ن شد شوکه   خیلی حتما دهبو                        

 بابا  کن  لشو نه مشاید  

 ...دبو  چی سمشا  هپسر ینا دمکر ارفر من ینکها  بعد صال ا

دراز   قاتل حمقا هپسر خنگه دشخو خنگیه خترد چه  گفته حتما دکر رچیکا نیهاا  هاا        
 دمکر فک  زمباو  مکشید

 ن یهاا  باک  دم کر زباو درو  فتمدر ر سمتب  شد بلند نگز ی اصد یهو ک

 م شد  وبررو

 ست ا میخو چی ینجاا ینا  مسال _                  

 ن تو ا کاسه ینا بفرمایین_ مسال _                          

 ن تو ابراوردم  شتم دا خونه تو نهمو مثل یکی  شکست  نتودخو لما وزیرد

  هسیا بین ما  چیزی ی  دبو عجیب خیلی شچشا نگر نممنو                                       
 عسلی و 
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 لحظه ی   وزیرد ببخشید میکنم هشاخو نه_ میگمدارم  چی من صال ا                         
 شد  تپر  سماحو

 داد...  ن تکو سری

ات  عمه نه  هستین ییو بررو حد وا ینا تو شما_ گفتم کنم صحبت شباها  یکم  ینکها ی ابر
 ییه وبر رو حدوا تو

 کی ببینم مبیا ستما خو وزیرد نه_  نستینونمید  بله_                                             
 دمکر فک میدرو د شماک    سنجااو

 فت ر  حافظیاخد بیو  نیستم نمهمو  نه_ هستین نمهمونشو   

 ش چند  ی  هپسر 

 ادب بی ورمغر قطبیدو

 شت ز وپر 

 سمونهک روب ا ماغشاون د با

 نهویود یهو شد چش  خلدا ممدو او  بستمدرو  ردخو بهم حالماه اه                  

🌹🤍🌹🤍🌹🤍 

 

 ۳۰۱رتپا#
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  بگم  پلیسب   مبر میگه شیطونه   شد  قرمز تمر صو  عصبانیتاز ا                             
 دار اون  چوبه پای  هبر   تا دمکر اشپید

 کنه سلتما و ا بشینه  قتو

 

ک   مینز  ی رو کوبوندمش نماتو متما با  دبو دمخو کاسه کپ دمکر هنگا کاسشب           
 ختم دو شکسته  های  تیکهب   مو  هنگا  نفس نفس با شد  تیکه  شصت

 ی دکر  دنابو منوک  نیاد  ممتنفرازت  رگاروز ممتنفر ازت             

 ی زد مینب ز منو  ک

 

  کلیو  مموند  من زمباو  مبل ی رو نشستم فتمو ر  گرفتم شیشه های   تیکهاز  نگاهمو      
 شتن رو دا یم دنابو قصد  گویاک   لخیاو  فکر 

زدم ب  رکنارو  دهپرو   هپنجر پای  فتمر دبو هشد  شب ممداو دمخوب   قتیو                   
 ز هنو  ختم دو چشم  ونبیر
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  خرا ه برند...  باشیم ی ومسا دنبو  ارفر لیو  یمد بو صفرو   صفر                                      
 ک  نی... و اودمبو من  یزبا ینا

 دبواون  هبد پس وانتا  دبو ارقر

 

 هیچی صباز  دبوام   گشنه خیلی دمکر شنرو رو  ها المپ فتمو ر  ختماندرو ا دهپر 
  ونبیر  سوسیس  تا سه با  غ مر  تخم نهدو تارچهاو   فتمر  شپزخونها  فطر... ب دمبو ردهنخو

 غ مر  تخم  سوسیس  دن خو ی ابراوردم و 

  هازده  قحطی مثلرو اوردم و   ننو و  رشو رخیا دمکر  ستدر                                      
 بهش  دمکر حمله

 م بیداخو فتمو ر دم کر نلشو و یرجو همین   نشردخو بعد

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

 ش نگا و  شتمدابررو  گوشی دلوا  ابخو مشد اربید گوشیم ی اصد با صب

 بخونمش  بتونم ست زدم ک در پلک یکم دمکر

 رگ» بابابز«

 شتمش اگذو   دمکر سایلنترو  گوشی  یاا خد مبد بشونواجو چی نالا ی وا

و   ادمند اب جو زمبا دبو وشسر زبا  ینا ردخو نگز  رهباک دو رکنا                                 
  نگز شتدا  زهنو گوشیم ممداو  ونبیر  زمال تعملیا منجاا بعد فتمر شویی ستد سمتب 

 ردمیخو

 غریب  مملک تو فتنر من خاطرب  نا... اوادممید توضیح نبهشو باید شاید

 شتم دابر گوشیو
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 ربیشعو لو_ا لو_ا        

 زمنیا بی کامال  یگهد کنمرو ادم   نرگس و  وشسر  بتونم من گها

  ابجو گوشیو ا چر نه_ خوبی_                                                                           
 شت دا حقمدادم  رفشا  هم ی رو چشامو  پت پت قلبش بابا  نمی نمیدی 

 

 دکر  کمدر ینکها مثل دکر  تسکو  دنبو بخو  حالم ببخش_      

 شد ادم   حاال خوبی_    

 د بو ست را گفتیک   نایی... اوشنیدیمو ر  یستو  وزمرا لی_د

  نشز با  مبابا  وشسر یند برگر  یگه_اره... د گرفت گلومو   بغض                              
 سالمه سالمه  برگشته

 دات سا جد یا_

 گرفت  وشسر ستاز د  گوشیو رگبابابز

 مسال _  لو_ا  

  ضمندر  یدمش د دمخو_ باشهدروغ  شاید صال ا فهمیدی  کجا از  بگو مکال  ی _                
 شتهاگذرو   نشو عکس  ببین ینستاشوا پیج

  بگه دنبو بلد  رگبابابز ینکهاز ا ؟؟؟ یگه د چیه  یسنا_ا                                                   
 دمکر ل کنتر مودخو لیو  گرفت مخند ینستا ا

 ینستا ا چیه  یسناا  بابا_ گفتک   مد او وشسر ی اصد

 نه  یا هبلد  هم رام الد ببینم  گفتم دمبو  بلد  دمخو بگی منب  ی اخو نمی تو_
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 ده کر هشتبا ا  نپذیرفتک   شتدا  ورغر رینقدا هعییی

😭🤣 

 

 ۴۰۱رتپا#

 

 

 

 

 اخد ی ا دمکر لکنتر خندموزور  ب

 خوبه  حالش مبابا  یندبرگر یگهد هیچی_ میگفتی شتیدا  خب_               

  حسک  فهمید  میشد سکوتشاز   شد متوجه رگبابابزک   گفتم کنایه بارو   خرا خوبه حالش
 اره ند خوبی

  هفهمید  ینکها  یا وش بردادن ا ستاز د غم ی ابر یا  دبو شرمندگی ی ابر سکوتش  ینا شاید
 دم کر فک ن النشوا  لحاو ب   دمکر قطع گوشیوداده  ست از د همیشه  ابر  پسرشو رینباا دبو

 دبو یدنید نقیافشو  سوخت  نشوابر لمد

 

 ***** 

  باید کنم ییاجردوم رو ا نقشهک   دبو ینا  قتو  وزمرو ا دنیوفتا خاصی قتفااون روز ا     
و   یسهوا پایین گفتم  نرگسب   ممیشد یکدنز بهش نجاو او دممیکر  خونشوارد  مودخو
 خل دا دبر منو  نیهاا ین ک ا  باشه  ظبامو
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 نشم  ضایع فعهاون د مثلو   مند سوتیک   دمکر رکا دمخورو  کلی رینباا  نکشتم

 لی د هبگیر نقشت کنه اخد_

  خیلی حتما لیو مطمعنم هبگیر نقشم ینکهاز ا گفتم دمخو باو   ختما ندا نرگسب  نگاهی
 ن یهاا  ینا  با نچو کنم اجرا نقشه باید کلیو  همیبر   قتو

 دارم رکا حاال حاال مید د  منک   یورمغر

 

  لمد یباییو ز بیتاجذ همه  ینا باک  دبو جالب  امبر لیو دبو بیتاجذو  ورغر  ی اخد اون
 و  میشه امعدزود ا یا یراون د شد قاتل شجاو ب  نشد

 دکر ارفر  اچراون   میشه  هتبا ندگیشز

 ه مداو کسی فطراز  شاید صال ا

 چی  باشع دهبو ست در صددر ی  گها لیو بابان                        

 باشه  شتهدا  شمنید  مباهادارم ک  کیو  من بابا نه

 

 

 خونهاز  نرگس منو قتشهو ن الا  دبو شب قیقهد ۰۳:۰۱ ساعت دمکر هنگا  ساعتب           
  ها پله رکنا ممداو مشد مطمعن  فتنشاز ر قتیو  پایین طبقه فتر  نرگس ونبیر یمزد
  دمکر وعشر و   دمکر جمع تمورصوو  دمکردراز  پاهامو مینز دمفتاا رنگاک ا  نشستم یرجو

 دن کر نالهب اه و 

 از درد دممر ااااا یاا خد خخخخخ_ا
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 من متوجه  ینکها مثل ختا ندا من  حدب وا نگاهی ون بیر مدک او نکشید  طولی         
 متوجه ک   دمکراخ واخ  بلندی  ی اصد  با دبو هنشد

 خت اندا بهم به نگاهی پامممم.... ااااااخد  ی _ا بشع             

 بشه رد  ستا خو توجه بی بعدو   دکر تعجب لشاو

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 

 

 ن یهاا میکنه همچین اچر وا

 ��ه نوبر ورمغر رینقدا ادم

 

 ۵۰۱رتپا

 

 

 

 

 

  هنگا ی و   ختاندا منب  نگاهی مکشید بلندی  جیغک  شهرد  رمکنااز  ستامیخو           
 د یساوا رمکنا مد...او ساعتشب 

 چته _
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 میشناسع منو ساله سه رنگاا  چته میگه یرجو ی 

 چتونه _ ؟؟؟بله_

 ات بر کنم رچیکا خب_  کشید شموها تو  ستید شکسته مپا مین ز دمفتاا هیچی_

 ادم ند بیاجو

 زمبا لیو   گرفتیازم   رونااو بگم  ستمامیخوان  خونه درتماو  رپد_                             
 دمکر تسکو

 

 گفتم  یناز پر ی اصد با

 کشید  شموها تو ستی د رهبادو تنها من نه_                 

 گرفت  یکیو  رهشمارو دراورد و  گوشیش

 مسال _

 ...... 

 میکنیم  حرکت  معطلی ونبد ممداو  باشین دهماا شما  ممیا یرد مشبا من

 ...... 

 مگیر یکم

 ) دکر هنگا  من(و ب 

 ...... 

 ندید  منجا ا گفتموک  یرکا حالت ب  ی وا مبد توضیح نمیبینم لیلید

 فعال  تهدخو پای  خونت...
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 شب  موقع ینا  شتدا یرچیکا دمیز فحر  شتدا کی با

 یرکا چه  لیو  دبو شب رشکاو   دبو رکا شب نکنه

 من  حدوا  فطر ب   دکر مبلندو   گرفت  بالمو یرک ز  دمبو افکر همین تو

 کن _ درو وا  فتیمر             

 ارمند کلید هچیز عه_

 .... دکر منگا شک با

 

  هشتبا ا شهدخو خونه کلید دهکر  فک  ستم_دو یارند  تودخو خونه کلید_                         
 تش دبر

 نکنه یر کا ابخرو  بفهمه پاییناون  نرگسک  گفتم  بلندرو   حرفا ینا

 

 ات بر ن بز نگز ستتب دو  من خونه بیا... میزنیداد  اچراروم  هیس_

 خوشحالی کلی لمد تو تشربیا                                                                     
 ادمند وز بر چیزی لیو دمکر

 اللی _

  تو  مکوبید محکم نجمار با شتدا تشکر رنتظاا تربیتیه بی چه                            
 نگ ر رتصوب   یوزپیر با پرید نگشک ر شکمش 

 شدیم و وارد  دکر زبا خونشودر  دمکر  هنگا  شپرید         
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 فت ر اهو جیغمک   گرفتازم  ن نیشگو ی  خونهورود ب  با

 میشه د کبو شجا  حتما یشاز نو نمهمو   ینا با ر بیشعو ی  هپسر     

  دمکر هنگا اش  خونهب  شپزخونها تو فتر دشخو و   نشوند مبل ی رو  منو                 
و   هسیا  رکود خونه دبو من  سایلاز و تردیاز سایلشو وتتفا  ینا با دبو من خونه شبیه

 میگرفت  لشادم د شتدا طوسی

  انلیو ی  باک   دمبو ا فکر  همین  تو دبو مرتب  خیلی خونش لیو                           
 نشست  رمکناو   مداو صقر و  هبمیو ا

 گرفت   طرفمرو  انلیوو  ص قر

 

و   گرفتمرو ازش   صقر  یرمجبو  رمبخورو  صقر باید حاال نیست چیزیم که من اخد ی ا
 د بو هخوشمز  خیلی ردمخورو  بمیوا ته  تادادم و  تشرقو

ک ب    گرفتم  سمتشرو  انلیو دمیکر  منگا شتدا  اصد بی  تمد متما                        
 شت اگذ رکناو  گرفترو  ان لیو مداو دشخو

 نبز  نگ ز ستتدو به_

  هنگا مپاداد و ب  ن تکو سری  دمیا یگهد  یکمزدم   نگز قبال _                                      
 د بر م پا سمت ستشوزد و د نوزا مپا جلو دکر

 م کشید عقب پامو سریع

 کنم  کمکت بتونم شاید  پاتو کنم هنگا اربز_  میکنی رچیکا_                        

 ؟؟؟ چیییی غهدرو بفهمه گها ی وا
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😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 

 

 ۶۰۱رتپا#

 

 

 

 میپیجوندمش  یرجو ی  باید 

 دکر  خمیا امنمیخو نه_

 م بلد مو رکا من_

 

 ؟؟ کتری_د

 ننز  ستد  پس_ نه_            

 باشه  گرفته  لجشک  رنگاا

 گفتم   زنا با بابا ی ا کنم هنگا اربز_   

 بزنه ست د مپاهاب   پسر ی  ه موند همینم_وا 

 شت دادا مثل منم_ دفشر  همرو  چشاشو 

 داداش؟؟؟؟ 

 بزنم  مخشو  نمیتونستم  یرینجوا میشد من  ادربر نبایداون  نه   
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 ارمندداداش  مندادم _ مهادا زنا نهمو  با

 ار بز حاال شتدادا من بعدب   ین_از ا

 مد درو اصددر ب  نگ ز لحظه همین تو مبد فوشش میگه شیطونه کبرا ا  

 گفتم و   مشد بلند  دبو نرگس حتما 

 ننز  حرفو ینا یگهد دبو هیانخوو  نیستی من ادربر شما_

  نرگسو   دمکر زبادرو  شتم انزک   کنه کمک  ستاخو فتم در ر فطر ب  ن لنگا  نلنگاو         
 م پاک  دبو  ه شد نمووربا رنگاا  گرفت  بالمو یرز هم

 شکسته 

 

 بستم و درو  نمودخو حدوا تو فتمو ر دمکر  حافظیاخد نیهاا از

 ی دکر رچیکا  چیشد خبدادم _ ون بیر  حترا نفسمو

 مد او لبم ی ب رو  لبخندی  هگاا اناخد  نمواعوو د نیشگونش یاور دیا با

 گفتی  چی ها_  تیوهپر تو  وهو_

 مدی نازاو اشبر میگم_ 

 نتونستم   نه_ گفتم حتیرانا با

 تو  کن لقبو  یارند شوا  عرضه تو  شو  لبیخیا گفتماز اول  تسر  تو کخا_

دور   تواز اول  توداد     تغییر نمیشهرو  ییاچیز ی .... دبیاناز   ادبخوک   نیستی خترید اون
 ارهنمیز تتزا ی ابخو تمدخو ی دنبو راکا ینا

 موفق  من شاید  دبواون  با حق شاید  فتمر وفر   فکرب   نرگس ف حر ینا با
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 دم میکر روکا ینا نبایداول  ن همواز  شاید دمنبو                                                

 سنگم از   من  سنگهاز  اون

  نوو او  مبیاادا  هنمید  زهجاا  ورمغر منم بشه عاشق هنمید زهجاا ورشغراون                
 کنم  دمخو عاشق

 ار بز مپا جلو هیرا ی  یااخد

 

 

 د بو ۰۳:۲۱ ساعت  دمکر هنگا  ساعت ب

 

 شم ک ارووم  یکی  پیش مبر باید  هبد  خیلی حالم           

 دم فتاا گلی  خاله دهیاک  دمکر  فک   یکم کنمدرد دل  بتونم             

 ون بیرزدم   خونهاز  شتمدابررو  سویچ  مپوشید سلبا

 

 ************************ 

  خاله منو همیشه ک   نیمکتی فتم ر همیشگی جای   سمتو ب   دمکر رک پارو  ماشین         
 دن بو شتهدابررو  مینشستیمروش   گلی

 دم کر هنگا  نیمکت خالی جای  ب

رو  یگهد یکی  بشه شیکاا  ماب اد  برسه چه فت ر  هم نیمکت هعیییی                   
 اورد  شبجا
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  فطرو ب   گرفتم ازش  نگاهمو  نیمکت  ی  بخاطر فقط  شد  بدتر دبو بد حالم                    
 شپسر  نالا  تا حتما فتم ر گلی خاله خونه

 در زدم  خوشحالی با برگشته                 

 خوشحاله  خیلی نال ا حتما دبو هشد زره  ی  اشبر لمد

 دمبو گلی  خاله متنظر لبخند بادر زدم و   تر تند  رهبادو  دنکر زبادرو  کسی                        
 ز بادرو  قاییا ی  گلی خاله بجای  ی  لیو

 دکر

 ؟؟؟؟  کو  گلی خاله پس  ماسید  لبمرو  لبخند

 

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟 

 

   کجاست گلی خاله یعنی

 گلیه خاله فامیل نکنه

 

 ه سیاو  دبو  دهفتاا شناوندد کلو    ادمید رسیگا بوی ک   دبو ون جو دمر ی 

 گفتم  تعجب  با دبو         

 ؟؟؟؟ شما _

 گفتم  رخما

 ؟؟؟ شوما  میپرسی  بعد کندی  جااز  رومادر شوما_
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 داد زد خانمی ی 

 ؟؟؟ کیههههه علیییییی_

 دم در مداو خانمه نهمو  نمومید  چه_          

 چند  تا  دنمیکر  ندگیز نپسرشو  با گلی  سمب ا  دبو خانمی ی  خونه ینجا_ا

 میگیرو   گلی ننه ها_ا گفت شد حرفم متوجهک   نهز نکجا  نالا دنبو  ینجاا پیش قتهو

 کنین ن شوا صد  میشه بله_

 نجاشو  مدیماو ما فتنر ینجااز ا خوشگلم.... هنگا  ینوا خخخخ_

 

 نهههههه  اخد ی وا

 

 دبو مریضک   شتندا پسر  ی _ فتنر کجا فتنر ا چر_                                              
  نشودبر  مداو  نشوادربر دنبو هشد   دهفسرا دنبو تنها  ینجاا یگهد  شد  تفو ینکها مثل
 ن هاتشود

 شتم اگذ  هنمد ی رو ستمو د

 د مر اچر  اچر  یااخد نه ی وا  

 ره بیچا گلی خاله ییییوا عقب فتم ر  مقدب   مقد فتر گلی خاله اچر    

  شکا بلند ی اصد با نیدب دو  دمکر وعشر دمعتا  شوهراون زن و  متعجب چشم جلوی 
  شکو زار زار ا  بستمرو   ماشینو در  مشد ماشین ارسو ماشین   سمت میید ومید و   میریختم

 یختم ر
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 تخت  گوشه مظلومانه چقدک   بست نقش مچشما جلو ش پسر ممظلو هچهر

 میشه چی ش خرا رهبیچا گلی خاله دبو دهکر  کز                                            
 باید و   ستنها خیلی  هم نجااو مطمعنم

 باشه  لخوشحا مداو  ریبا ا خد ی ا هبشنو  طعنه کلی          

اذان   موقع  یختمر شکا صبح مای دم د تا خونه فتمر  خونین لید با گرفتی نماو اچر  یااخد  
 ک   قتیو  نخوند  زنماب  دمکر وعشرو   شتمدابر مو درچا

 د میکر ممارو زنما دمبو حترانا خیلی

 

  گلی خاله دنبو شتمدا تنهایی حس قبلاز   بیشترروز   هر منو   میگذشتن نهدو نهدو روزا
 دبو بونمز یرز  شهاآش  همز  زهنو ادمید بماعذ

ب   شب  ۱۱  ساعتاز  شبا نیهاک ا  دمبو ه شد ینا  متوجه لیو  نمیرفتم  ونبیر خونهاز  کال    
  من حدب وا  میومد  ونبیرک   هم  قتو  هر دبو  رکا شب  رنگاا ییرایجو  نیست خونه بعد
 میرفت و   دمیکر بلندی  هنگا

 د بو عجیب امبر کال  بشر ینا

 

 ************************ 

 

 ۸۰۱رتپا#
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 شرکت اون  ئیسر  من فقط وزمر از ا بزنم شرکتمب   سر  ی  مبر باید وزمرا

 د بواون  ل ما نالا  دهکر رچیکا رمپد منمیفهمید  گها شایدک   شرکتی

  شرکت  سمتو ب  مپوشید خوشگلو  ده سا مانتو ی  هعییی                                
 فتم ر

 

 ******** 

 

  متوجهک   دممیکر رکا  هاداد  ارقرو   ها هند وپر ی رو شتمک دا  میشد ساعتیدو  ی 
  فتمو ر دم کر بپرتا میز ی رو  عینکمو دبو اعود ینکها مثل دمکر تیز گوشامو مشد هاییاصد
 ون بیر

 د بو اعود لحادر  منشی با  مبابا زن 

 منه  ماله شرکت  ینا رکنا وبر _  ونبیر  بفرما خانمم_        

 بی  خانم ی  میگم  مداو گها ونبیر  وبر  همانفرار خانمه لما  شرکت  ین_ا

 شت دا رتکا مداو تربیت 

 .....نم من_

 چی ین_ا  گفتم منشیرو ب  برگشتن طرفمب   همه هخبر  چه ینجاداد زدم _ا         
 ان میخو

 .... وینجا ا همد او الوا  نمونمید_ 
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  ینا حاال شرکتم ینا ئیسر  من_  بگه حرفشو مهادا منشی شت انز                            
  رفشا  بهم  چشاموو  دمکر مشت  ستامود ونبیر مبر دمخو شرکتاز  بایدک   میگه همد او

 دادم 

 منه سم ب ا قانونن منه  لما شرکت ین_ا  گفتم  تنفرو  ص حر با

 ببرنت  گونی تو ادمند تا  النما  نیست شتو  تواز  سمیو ا منه مناب   شسند

 ون بیر  گمشو 

 

 گفتم  بلند ی اصد با باطل لخیا هیز هه_

  بیش داربر هکال  ی  نیشوو ا منه  لما لکماو   متما بعدب   وزمراز ا شرکت  ینا انعزیز_
 بگین  منب  کافیه  فقط  یدینشد  شرکت طرفای  گها نیست

  منم منه  شوهر  نهویود ینا رپد  دممر ی داد زد _ا متقابال  نماو                                    
 ین دارم ک ا حقی نشز انعنوب 

 شهدخو  مثل نهویو د  یکک   شم رپد گرفته ازم

 

 د بو  دهکرازدواج   من رپد شتدا تعجب هم قعاوا  دنمیکر  ه نگا تعجب با همه

 مه دخو همسنک   نیز با نماو

 

دو روز   همد ک او  تهرپد نهویو_د  دتباواجد  هفتو   تویی نهویو_د                               
 ش خترد همسن یکی  با نشز گ مر بعد
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ک   میاون اد لی....و نشد بد که تو  ابر_  دهکرازدواج                                              
 کنیازدواج  من رپد با گها ی دکر فک  تو    شتباهیهادم ا یداربر هکال   سهوا ی دکر بنتخاا

 ل مناو  لما صاحب

 میکنی  شاهیدپا دتخو ی ابرو   میشی

  لما توشی نالک ا ییا خونه حتی...... ارهند هیچی  من رپد شتباهیدر ا  سخت معزیز نه
 هری  هم حاال  ونبیر  نمتو ازمیندزود  یا یرد منه

 م نمیر جایی من میگیدروغ  نههه نههه_  ه پرید نگک ر  شد می  هید د حضوب و 

 

 امندرکا چشم جلوی از  ممدخوو  ونبیر  نش ازبندک  دمکر  رهشاا ستاحر ب

 م شد محو  نهاشو کنایه و

 

 ببین..... بابا ی د کر روکا ین ا اچر خها  میزنن  فحر  ما جبدارن را همه نالا

  نمیا  هم با  تمشکال  همه اچر  یااخد ی دکر نغونمو دا یرچطو                                   
 ین ا زهنو نیست فرجه  ی  نبینشو اچر

 رگاب روت روز تف دمیا یکیاون  هنشد  هضم

 م یدرو د نیهاا خونه کینگرپا توی  ونبیر زدم  شرکتو از   شتم دابر کیفمو

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 

 

 ۹۰۱رتپا#
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  لگد الستیکشو ب   فتمر ماشینش سمتب   خشم با رک پا  من ماشین رکنارو  ماشینش
 دار شبر  ی دکر رک پا من ماشین رکنا اچر_ دکر م نگا تعجب باو   شد  دهپیا ماشینزدم از 

 د کر خما

 چی  یعنی_

 

زدم  یگهد  لگد ی رو و  کبریت قوطی یندار ا شبر  ی دکر رک پا من ماشین رکنا اچر میگم_
 بهش

 باباتهارث  ارمنمید شبر_

 دار  شبر_

 دار  شبر_ نه_      

  صحر باو   مینب ز  مکوبید پامو محکم میکنی نهی مرا منب  یک دار  هستی کی تو_
 گفتم 

  گفت عموضو ب   بطر بیو   دکر مپاب  نگاهیدار  ببببببرششش_                             
 میزنی لگد شباها ک  یرطو.... شد بخو زود  چه_

 رامالد کنه  دتنابو اخد ی وا
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 یرمیادر یزبا ضایع هینقدک ا  تسر  تو  کخا رو تو بکشه اخد                   

 ر بیشعو

 داد باال شووبرا تای  ی ..  هچیز مم_ا        

  تمد ینا  توک  دبو دهکرورم   یکم  فقط_  هچیز چه_                                                 
 اره ند  مشکلیو   شد بخو

 فتم و ر ادمند بشواجو یگهد عه_                        

 

 دم کر هنگا  دمخوب  ینها جلوی 

 ی  ی  سکه ا مندرکا جلوی  حاال تا کی. از رامالد میگیدروغ  حترا هینقدا  حاال تا کی_از        
 رام الد میشی لپو

 متنفری  همهاز  حاال  تا  کیاز  هشد سنگ  قلبت حاال تا کی از

 ....... 

 د بو کلمه ی  الاسو  ینا  ی  همه ابجو

  طفمواعو  حساسمو ا بعداز اون روز ب  منم 《》 کشت  مودرما نیهاک ا قتیاز و            
 کشتم  قلبمو

 ون بیر  فتمو ر  گرفتم ینهاز ا نگامو.....  لیو                  

 **************** 

 بگم  چی دممرب  دمبو  هموند دبو  بد حالم زمبا منو  د بو درمما چهلم دافر

 چیه  نکنششو وا اخد ی ..... وا کنم رچیکا  یا     
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 ردخو  نگک در ز  دمبو افکر همین تودراوردن  نسمووا  فحر کلی  یشمرجو همین نااو

 گرفت اش  گریه من ن یدد با دبو دشخو  بله دمکر زبادرو  نرگسه حتما               
 مممم اااااااررررراااالللللال _دددددد

 

 ارمندرو  یگهدرد د ی  تحمل یگهد من نه اخد  ی وا میکنه گریه ینا  اچر                     

 خلدا دبیا نرگسک   فتمر رکنازار  حالی با هچیشد  زبا  اخد ی وا              

  گفت.. گفتزد   نگز بهم تبابا_  هشد چی  زبا_                                                      
 گهها درتما چهلم بری ی ارند حقق حق وتو

 ه مید  ننشو  دممرب  رهمیارو  سهیال  نماو بری

 ا چر اخد ی وا  مینز ی رو نشستم

  ظلم   بهم ه ینقدا  اچر دمکر رشچیکا  من مگه ه شد بد هینقد ا  بابا اچر خها اچر             
 کنه دمنابوداره  قصد اچر میکنه

 ررررراااااچر

💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱 

 ��ضالمه  هینقد ا  اچر وا

 �😭😭�درش ما سما مر  هنر که چی یعنی

 �😭�ره نگذ بانیشو  باعثاز  اخد

 

 ۹۰۱رتپا#
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  کخا سر مبر دبو قتشو یگهد  نالا دبو ۴  ساعت دمکر هنگا  ساعتب                            
  شر یا باشه  نجااو مبابا نالا  نیست مهم هم  امبر  نجااو نمیر یگهد نال ا همه نچو درمما

 بشه

از   منوک   ارهند ینوا حق رمپد هشد  تنگ  مامانم ابر لمد من ینها مهم                        
و از در  شتمدابررو  ماشین سویچو  مپوشید شالمو  کنه وممحر درمما کسرخاب   فتنر

 رو  رسانسوا کمهد مشد رج خا

 خمیا  مشد جعامو نیهاا بادر  نشد زبا  با مشد  منتظرزدم و                                  
 دنمیکر منگا نماو شتم دا  خما نهمچنارو زدم  کینگرپا کمهد مشد زدم و وارد  بهش

ک   رنگاا ادمید بدی  های اصدو   باال فتر دشخو سرعت ب   رسانسوک ا   یمد بواول  طبقه
 د بو دیاز رنقداو سرعتش باشه دهفتاا جونشب   لگد با یکی

 دفتاا نیها ا یمداد سترو از د نلمودتعا ک

  با  دیساوا ناکی حشتو ی اصد  باک   یمدبودوم  طبقه روش  دمفتاا منمو                      
 زدم چنگرو  نیهاا  یقه ستها ناخو کامال  حشتو

 فاصله ازش  سریعو  دمکردرک  موقعیتمو ک   گذشت  یکم یندبو هترسید

                                                                                                                 
 تکوند  شودخو پاشد نم او نمیشیک ادم  رام الد تسر تو کخا  دمکر زگا لبمو  گرفتم

 یهو  شد چی_
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 مبد  ابجو نمیتونستم یعنی ادمند شواجو

 

 یم دکر گیر  یا اخد_

 

 ن ماما ک سرخا  مبر باید ی وا کنمممم رچیکا نالا  یاا خد میشم  خفه نالا نه ی وا   

 باشم  نمکا  ی  تو لغو هنر  ینا با میتونم  رچطو صال ا

  جیغ فتر پایین یکمداد و   اصد رسانسوا رهباداد ک دو رفشارو  خطر نگز                 
 داد زد دنکر یرکا یگهد  نماو مکشید بلندی 

 ککککککککممککک _

 یم دکر گیر ما کنه کمک یکی

 داد زدم منم

 کنین  کمک اخد وتر  کمک_             

 یم دکر  گیر ما  کممممکک  

 کمممک _

  گفتو   مداو  ها همسایهاز  یکی بعد یکم  ستیمامیخو کمکو  یم دمیزداد  باهم             
 ره میا کمک همیر

 ******************* 

 

 دم کر هنگا  ساعت ب
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روز   ۵۴ دمر ینا دمکر هنگا  ن یهارخ ا نیمب  متمو سمامر  یگهد ساعت  ی  دمبو ۵  ساعت
 دش بو کشته دنامر ینک ا  دبو نیز چهلم  وز مرا دبو  من درمازد ک  نیز  قتلب   ستد پیش

  منگاو  شد  نگاهم متوجهک  دممیکر شنگا شتمدا  خما با دمبو رشکنااون زن   خترد من و
 به اخر عصابما دنمیا مبد_ دمیا  تبد مناز  هینقد ا  اچر_ دکر

 دمیا تبد_

 گرفت رو ازم  مبابا  کشته مودرما نچوازش  دمبو متنفراره  میومد مبد قعاوا  

 دکر زبا ندگیمرو ب ز هختر اون د پای 

 دمکر شنگا بغض با دکر دمنابو      

 خوبه  حالت_

  میپرسید نالا  بعد دبو دهکر  بد حالمو ربیشعو  دمکر گریه  بلند بلند                          
 خوبههه  حالت

 رمکنا مداو بعد  دکر منگا تعجب با اول

 دکر منگا غمو   نشست

 

 ۰۱۱رتپا#
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 دمکر گریه تری بلند ی اصد با میکنی گریه  اچر_           

 میکنی  گریه  اچر_

 کشتش ک   یدرما بخاطرک   میگفتم میگفتم چی              

 گرفتتشک ازم   ی رپد یا

 

 دارم ...  رکا_

 بهاخر  رسانسوا مگیر       

 نه او بخاطر فقطات  گریه  نگو_ دمفتاا گیر              

 م بد ندگیز ینا سهوا دمکر گریه و  ادمند شواجو

 شت دا یمار لددر د سعی نماو
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 ************* 

 

 دمکر هنگا دبو هشد  تمیز ک   درمما قبر  ب

 نرسید  سما مرب   وزمرا

 م بوسید  سمشوا

 》پریسا《

 خوبی  نماما_

 یخت ر حتمسا  شکا د کر گریه ات بر یدی د  شوهرتو              

 نه  یا دش بواورده  یدی د  نشوز دکر مهمسر  مهمسر        

  نفس حترا ارمنمیز میکنم نشودنابو دمخو ممیگیر منتقاازش ا دمخو نشیا  حترانا         
 بکشن 

 دم بو تنها قاتلت با ساعت   سه وزمر ا نماما باشی حترا تو ینکها ی ابر فقط       

 ده کر دشنابو دشخوک  دکر  ندگیب ز وارمید ا منو ساعت سه ینا تو

 ده کر دشنابو دشخوک   ندگیز کنم  ندگیز میتونم رهبادو من دمیکر  فک

 کشتم رو  قبلی رامالد من  نمیشم سابقادم  یگهد من نماما  نمیشه لیو     

 

 رو اوردم سنگیادم  ی  شجا ب

  ورباک  ارهنمیز لمد لیو نبخشم اممیخو من ؟؟؟میبخشیرو  بابا تو نماما                      
 نبخشم و  کنم
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 گهربز قلبت مطمعنم  من  میبخشی تو لیو

 نمیکنه  وربا هیچکیک ب  ه یدد ک شو یرنقداو قلبم من

 د بو هشد  یکرتا  اهو یگهد  دشخو حتی        

 دمکر حافظی اخد نماما از

 خونه  فتمر و

 

 

 **** 

از   دهماا لویه ا بسته ی  خونه فتم ر  زهمیلر تنم هم یدنش د  با دمکر هنگا  رسانسوب ا           
 مش ردخودراوردم و  لیخچا

 ۱۱۱رتپا#

 

 ی  میدد که رم بخو چرخی ی  ونبیر  مبر  ستماخو که دبو   ۰۱  یکد نز ساعت

  قرمز  مانتو ی  دمکر ه نگا بهش مد او  باال ها پلهاز  ننا ز نفس نفس خانمی                     
  دهکر نگر طالیی موهاشم دبو  شسر قرمز توپک  با ه سیا  لشا ی و  زک نا رتساپو با  هکوتا
 دورش دبو یختهو ر دبو

 د بو ه شد  جن شبیه که شتدا  هم  غلیظ یشارا ی 
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  رچیکا  ن یهاا با نیکهز ینا شد  همدر  مخماا که  فتر  نیهاا حدوا فطر ب                   
 نکشید  طولی کهرو زد  نیهاا  حدوا  نگز شتدا

 دکر زبادرو  نیهاا

 شد   بیشتر مخماا عشقمممم مسال _  گفت زنا با    

 نشه اتپید مندور ور  یگهد نگفت  مگه_ دبو کی ینا                    

 د کر ممظلو شو قیافه

 میکنیم  صحبت خلدا مبیا اربز عاشقتم من  لمد عزیز _

 گمشو  امنمیخو_

 نم ومید  من عاشقمی هم  تو معزیز ؟میکنی رفتار  رینطوا  من با اچر_ 

  نیهاا ی زوباب  ستشوو د دکر  یناز پر  هخند  وبردارم  دنامز من_                                   
 کوبید 

 میکنی شوخی  اچر  معزیز_

 میگم  ست_را

 

 گفتم و   نشو  سطو  ختماندا مودخو  دنکر فک ون بد

 طولی لیو دکر تعجب ن یهاا فرمایش  شمدنامز من_                                        
 برگشت   دشخو قبلی  حالتب  که نکشید

 گفت   من جای  نیهاا  یدار دنامز تو چی_  پرید نگشر هخترد 
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 چه به دمنکر شکایتازت  تا و بر_ دهیساروت وا  جلو شها ینها_اره ا                             
 میشی  یکدنز  من دنامزب  حقی

 فت و ر  کولشرو  شتاگذ مشود گفتم  ینوا تا

 ن یها ا سمت  برگشم

 میچسبوند  تورو ب  دشخو هینقد ا  اچر  دبو کی ین_ا                        

 عاشقته   میگفت همش اچر

 ده کر بافی لخیا دشخو ی ابر مهرهمکا ختر د سبپر   یکی یکی_                        

 شدی  عصبانیا اچر  تو ضمن در

 دنبو  دمخو ستد رمکا  بهش  میگفتم  چی  شتماند بیا جو نچو ادمند بشواجو     

 دمکر  روکا ینا  اچر صال ا

 کیه اون  مگه

 

 گفت   نشیطو

 گفت  نشیطو  لحن نهمو با کنه لتو که دبو ینا  ابر_  ؟ستهدر میدنامز گفتی ستی_را

 شتم اند هم فتنر ونبیر لحا خونه  فتمو ر  ادمند بشواجو یگهد ستهدر ها _ا                     

 ش نگاذوق   با  ونبیر مداو نیهاا  میدد که دممیکر هنگارو  ونبیر  هپنجر از

 مه درما قاتل فتر دمیا لحظه ی و  دمکر

 میشد  بشو مجذ  یدنشد با خترید هرو   دبو ابجذ  قعااون وا             

 دمنبو ءستثناا  منم شاید
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 ه بد وانتا  باید پس کشته مودرما.... اون لیو           

 گرفت  تیشا قلبم شم لخوشحا ینکها بجای  ن یهاا شکسته قیافه رتصو با          

 

🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹 

 

 ۲۱۱رتپا#

 

 

 

 

 

 

 

 م بیداخو فتمو ر دمکر بسرکو رو  نمدرو حس

 

 یکیو   شتمدا ستدو  که دبواز اون روزا  وزمرا مشد اربید ابخواز  کسلی با

 کنم  خفه مبگیر
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 و   مپوشید لباسمو ونبیر ممداو  زم ال تعملیا منجاا بعدو   ستشویید فتم ر

 شرکت   مبر مشد دهماا

 

 

 

 

 ها داد  ارقرو   هارکااز  بیشتر وزمرا  دبو عصر ۵  ساعت  دمکر هنگا  ساعت ب

و از   دمکر جمع هامو سایلو  دکرام  نهویود شرکت ی امندرکا پچ پچ                       
 یکی میدد که خونه فتمر ونبیر زدم  شرکت

  کلید  کسی نرگسو  من بجز لیو مترسید لشاس او  شپزخونها توی                         
 شت اند

 نرگسسسسس داد زدم _     

 ها _

داره  م یدد خلدا فتمدراوردم و ر کفشامو یارند تربیت که شه الغها  دهخو                
 میکنه  شپزیا

 میکنی راچیک_

 

  بمب ی امیخو مگه_ رهمیخو بهم متمرکز  نالا ن نز  فحر  تو_  نکشی گندرو ب  خونه           
 کنی  خنثی
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 اهو  فتر  جیغش یهو

 چه  منب  چالغی دتخو_  ءتو تقصیر همش سوختم ییییییی _ا             

 ق تاا تو فتمو  ر  نستموند جایزرو  ن موند

 دمکر  فک ندگیم و ب ز  مکشید دراز  مپوشید کرمی  بلند بلیز ی  فقطدراوردم و   لباسامو

 نیست  تنم  سلبا  دکر فکاول   هنگا  تو خلدا مداو نرگسو  شد زبادر  یهو که

 ربیشعو کن تنت سلبا  نپوشیدی  سلبا  اچر  حیا بیزد _ جیغو  گرفت  چشاشو سریع

 گرفت  مخند نشدبو خنگ هجم یناز ا  نمیکشی خجالت       

 نیست  تنم هیچی  میکنی فک کرمیه تنمه س لبا علی  گیج_

 گفت  تراروم  یکماورد و  پایین ستشود یکم

 میگی  ست_را

و   کشیددراز  رمکنا دکر تفو   نفسشوو  شتدابر   ستاشو_اره د                                
 دراورد  گوشیشو

 شد  ۸ ساعت که دبو گوشی  تو نسرمو  هم با

 

 د نبو خوشگل اش غذ ظاهر دبو دهکر ستدر قیمه چیدرو  میزو   فتر نرگس

  موقع یم ردخو بستنی فتیمر  مشا  بعد دبو ه خوشمز لیو                                       
 یدیم رو د  نیهاا لمعمو  طبق برگشتن

 میکنه  خما اچر ینوا ا  ختاندا منب  نگاهی  خما با رکا سر  میرفت شتدا که   

 **** 
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 ۳۱۱رتپا#

 

 

 فت ر  پایین پلهازد و از  طعنه بهم

 یگه د خلدا  بیا لید هوی _ دمکر  هنگا فتنشب ر   

 اخد ی ا

  پشتاز  ببینم فتنشور ون بیراز  که هپنجر  لب فتمر سریع  خلدا فتیمر باهم                     
 د بو ممعلو گشربز هیکل فقط

 ببینم  تشورصو  دمیکر منگا شیکاا

 مه درما قاتلاون  ببینمش باید  اچر صال ا

 

 م بیداخو فتم و ر  دمنکر فک بهش.... لیو                  

 موند  رمکنا شبو نرگس

 

 میگذشت  شب روز از اون  ی 

 د بو کشته مودرما  که دمبو کسیاز  منتقاراه ا تو دبو بد حالم                       

 حسو  ینا دممیکر بسرکو تقااو گاهی میومد حمب ر لم د تقااو گاهی     

 دم میکر افعترو ا بگمدروغ  دمخو  با نمیتونم که من میگفتم هم  گاهی
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 کشته  مودرما  نیهاا گها حتی لیو

 

 

 د بو ابخر ابخر حالم که دبو  شبااز اون   مشبا

  ازشنو  تمورصو  ماهی مهر دسر ی اهو ونبیرزدم  خونهاز                                       
  نماما  قتیو کهرو  هنگیا  شتما گذ گوشم فریموز هند ادمید بهمرو  خوبی  حسو  دمیکر

 میخوند دبو بابا لتنگد

 دم کر پلی رو

 

 من بر گها بفتا ا مثل تنگم از دل  بگم چی سنگم  گل  سنگم گل_

 

  نتابی برمن گها بفتاآ  مثل تنگماز دل   بگم چی سنگم  گل سنگم  گل بیرنگمو   دمسر نتابی
 ا صحر تو ک   مستم دبادردم  پر  نطوفا  مثل دردم  همه هما همه  بیرنگمو  دمسر

  من بر گهآ  ب فتاآ  مثل تنگماز دل  بگم چی سنگم  گل سنگم  گل دمگر می تودور   پیچم می
 یر نبا گها رونبا مثل بیرنگمو   دمسر نتابی

 

 مد او نمی باال  نفسم ممداو باال  ها پلهاز  نناز نفس نفس

ب   ستمود مسیدر دمخو حد وا به دبو ابخر که هم رسانسوا                                 
 حد ب وا دمکر تفو نفسموو  گرفتم مکمر

 م شنید رمکنا شواصد که دمکر هنگا  نیهاا
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 ین اورد  تشریف عجب جه زل مادما به به_

 ون بیر میری شبا نصفه اچر_ دمکر ه نگا ش چشما ی     

 

 د بو خوشگل خیلی شچشا

 یتونیز  قهویی عسلی 

 دبو   جالب امبر شچشا  نگر ترکیب هسیا                                                  

 هست  ستاحو_ دمیکر   وبمجذرو  ادم

 خلدا فتمر  بدتر حالی  باو  ی ادند بشواجو

 

 

 

🙁🙁🙁🙁🙁 ??🙁🙁🙁🙁🙁 

 

 ۴۱۱رتپا#
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 مین رو ز ردمخو سرو   بستم درو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دم میکر فکر  شتمدا که دبو قتو خیلی دمکر هنگا  نسموا  تو ه ما ب

 

 زدم لبو  دمکر بغض

 ا؟؟؟ چر_

 ؟؟ ی دکر دمنابو اچر

 ؟؟؟ ی زد  مینب ز  منو اچر

 یخت ر نهدو نهدو مشکاا دم؟؟؟کر رچیکا من مگه

 شتم دا بدبختی کم دمخو من_
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 بهش  نمیرستم  که ی دکر چیزی گیردر منو دمبو رهبیچا کم دمخو من          

 میگیری ازم  چیو همه اچر

 

 نیستی  اخد تو مگهزدم _ جهز        

 ی ارنددوس  توا هبند   تو مگه

 میکنی  دمنابو اچر میدی  بماعذ اچر میدی  بشاعذ اچر پس

 دادم منجاا گناهی چه دمکر ر چیکا  حمقا من من                          

 

 ببر  جسمم  حاال  ی دبر حمورو ی د بررو   ومبرا ی دبر مورپد ی دبر مودرما  

  یگهد لیو  مموند هگنا کشیدخو ن چو  النشما تا  کن خالصم و   ببر                             
 ارم ند تحمل

 ببببببین  اااایااخدداد زدم _ 

  هیچی ورمغر رامالد  ننننناز او بببببین شدمممممممم دنابو  بببببین               
 نموندههههه

 کشتممممم رو  نبوررررمهر رامالد  من شدممم سنگ  منننن           

 یییییی دکر عاشق منو ووتو ی دکر  دنابو منو ووووتو کشتی منو  وووتو       

  ندگیز ینا ی ابرو زار زدم  گرفتم تمرصورو  ستامود 《》درما قاتل عاشق                       
 نکبتم 
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 》بر  َکا   ا َ《

 

 》دشو  توصیف که ستاز آن ا تررگبز اخد 《

 

 

 

 》ا   ”الا

 

 َلها

 

 ال  ان

 

 ش  هدََ 

 

 ا َ《

 

 》اردند دجوو یکتا ی اخد جز ییاخد  همدمی دتشها《
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 》ا   لسور

 

ا  محمد  َ 

 

 ان  د

 

 ش  هََ 

 

 ا َ《

 

 》ستاخد پیامبر(ص) محمد همدمی دتشها《

 

 

 

 》ا   لی ِو
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 ع  ا  لیَِ 

 

 ان  د

 

 ش  هََ 

 

 ا َ《

 

 》ستا خد لی(ع) وعلی که همدمی دتشها《

 

 

 

 》ةصال 

 

 عَلی لا

 

 حی《
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 》زنما سوی  به ببشتا 《

 

 

 》مل

 

 لع ا ْ خیر

 

 علی

 

 حی《

 

 》رکا بهترین سوی  به ببشتا 《

 》بر  َکا   ا َ《

 》دشو   توصیف که ستاز آن ا  تر رگبز اخد《

 

 

 》ا   ”ال ا َلها ال《

 شت وا دا  فکرب   منواذان  معنی《》نیست یکتا ی اخد جز ییاخد
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 مسجد  فتمو ر  شتمدابر مودرچا

 

 د بو برگشته رکا سراز  خسته که میدرو د  نیهاا برگشتن  موقع

  خبر  دمر ینا  دمکر هنگا نقصش بی  رتصو به مسال _                                                 
 نیامهد  شچشما  که ارهند

 د بو خوشگل  خیلی شچشا نگر خوبی_                                      

 میشی یتونیز  قهویی عسلی 

 نیست  من لما که حیف لیو

 میکنی   گریه  اچر خوبه حالت_   

 نباشه  من لما  باید  اچر دمکر کپا  شکاموا  ستد با

 فت و ر  شد  خسته شبعد در زد  یکم دمکر قفل و درو  خلدا مییددو  بهش توجه بی
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 : بعد روز  دو

 

 دم میکر فک  شتمو دا دمبو  دهکر کز اریود  گوشه

 

 ررر بیشعو کجایییی ممممراااااال_د     

 نیست  کنمول   اچر مداو زبا  ینا    

 خل دا مداو عصبانیو ا بهم کوبیدرو   قتادر ا سرعت با

 نکن  گفتم  بهت من گرفتی ا عز اچر چته_          

 

😔😔😔😔 

 

 ۵۱۱رتپا#

 

 

 

 

 س شتباا رتکا گفتم بهت
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 ی دکر رچیکا تو لیو نمیتونی گفتم    

 شدی  بدبخت النمو ا ی ادند شگو محرفاب   دکر تکر دکر رتکو منتقاا            

 نیست  تو لما که شدی   ی دمر عاشق شدی   نهویود               

 کن  لمو بسسسسه_

 ببینمت  امنمیخو گمشو 

 م بر چیو چیداد زد _      

 م بر کی پیش  کنم لتو گها

  ستم اخو اخداز  دکر دفتصا درتما که یدارم .... روز کیو من                                    
 نشه  من  مثل سرنوشتت

  رتپد د مر درتما من مثل هم  تو لیو نشیو در ب در   بدبخت من مثل                     
 گرفت زن   هنشد روز  چهل

 ی دکر اپید تودرما قاتل ی ردبرخو مشکلب  تبابازن  با

 م نتقاا باالییاون  شتماگذ نگرفتم منتقاا من یمدار هم رگبز ق فر  ی  لیو

  شودخو  نرسید هما  یکب  ه بگیر                                                                      
 سوختن   تیشا تو  بچش نوز

 یم ارند درما   رپد نجفتمو  بدبختیم نجفتمو لیو  

 ؟ میری ی ابخو گها که ی دبو  تو گاهم تکیه تنها

 

 ی ارند امبر چیزی سردرد ء جز تو وبرداد زدم _  فکر  بی               
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  سمب ا ستی دو تو نه لیو ممیر  چشم_  شد  شکا  پر شچشا                                   
 سم ب ا ستیدو  من نه یدار نرگس

 رامالد

 گفت   شه رج خااز در  ستا میخو که ی ا لحظه

 مانفرار خانم ارنگهداخد_

 فت ر قعاوا یعنی  شد رج خااز در  و

 همیشه  ابر

 ه بر  نباید اون  نه       

 میشم  تر تنها  من هبر اون  گها

 رمنمیااون دووم  بی من مهدجواز و جزئیی  هرمهاخواون        

 ردخو دمخوب  چشمم ینها تو  که بشم  فتنشاز ر مانع مبر که مپاشد

 !! نه ی وا

 ؟!!  منم ینا

 !! ؟شکلیم   ینا  اچر پس

 ؟!!   هپرید نگشر تم رصو اچر

 

 اس ؟!!  دهفتاا  دگوو   ه سیا  مچشا یرز اچر

 ! زه؟میلر مستاد اچر

 ؟!  مهرمتوو  قرمز  مچشا اچر
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 ؟!  ابجذ رامالاون د چیشد

 ؟   هشد   تبدیل شتز  دهفسرا  ی ب  اچر

 ه؟ شد باعث کی

 من !! 

 ؟!  نیهاا

 ؟!   نماما

 ! ؟سوگل 

 ! ؟بابا

 ؟!  رگاروز

 ؟!  اخد

 ؟   کییییی

 د؟کر  دنابو منو  کیییییی

 ؟ گرفت ازم  نرگسمو کییی

 ؟ کیییییی

 

 درو  سریع فتم ر سریع  باشه نرگس ینکها  فکر با  مددرو اصدب   خونه نگز

 نرگسم  مدی _او دمکر زبا     

 م شد وبررو نیهاا  با  نرگس بجای  لیو
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 خلدا مداو منب   توجه بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 داره  رچیکا لید با نیهاا

 ده برمیگر نرگس ن نظرتو ب

 

 ۶۱۱رتپا#
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 دمکر شنگا تعجب با

 کنم  رشچیکا  من نالا  میکنه رچیکا ینجااون ا نه ی وا            

 بشینه مبلرو  که گفتم بهش  مداو دمخوب   یازنو ن مهمو چه که  قعا_وا               

 

 منم  دمیکر فکر شت دا رنگاو ا دبو پایین نگاهشاون  نشستیم نتامودو  هر

 میرفتم اش  صدقه  نقربوو  دممیکر شنگا شتمدا

 

 م براش  صدقه  نبورقو  هشد باعث حاال تا کیاز  هشد   عزیز امبر حاال  تا کیاز               

 منه نیای د پسر ینا دارمبرازش  نگامو نتونم و

 دادم  ستاز د  موا ادهخانو متما شبخاطر که کسیه

 نا ردخو  هگیر  بهم  ننگاهمو اورد  باال سرشودارم  سش دو زمبا لیو                             
 یخت ر مشکاا ستهاخو

 دمیکر  یتماذ  نیهاا یهویی  نندو او نرگس فتندرد ر            

 حتی رانا اچر هشد  چی_ گفت و   رمکنا مداو نیانگر با

 میکنی  گریه اچر

 به اخر حالتو  هپرید  نگت ر اچر

 

 بگم  ستمامیخو
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 گرفتی   موا ادهخانو  که لعنتی تو بخاطر تو بخاطر         

 مو رپد

 

 هرمو اخوو   فیقر بهترین  مودرما             

 فکرمو  قلبمو  مووبرا

  شدی  لی و تنیاد همه بشم دبو ارقر  هم سر خرا  گرفتی چیمو همه                          
 منیاد همه

 نیدو  نمی تو ارمند تو  توا  گریه طاقت  که نکن  گریه_  دکر کپا شکاموا ستشد با          
 میشم   دنابو تشکاا با لیو

 دمبو متعجب فقط ن الا دنبو غماز اون  خبری یگهد دمکر  شنگا تعجب با    

 گفت   منب   دنکر هنگا  ونبد زد و  تکیه مبل پای  ب

 د میز  اصدرو  سمما که دبو ربا لیناو رامال_د                                           

 فت ر ضعف گفتنش رام الد ی ابر  لمد مشد حالی ی               

 جانم _ج..

  بشناسمت بیشتردارم  ستدارم ..... دو هشیا خو ی _ازت                                   
 شناشم ا تباها بیشتردارم  ستدو

 کنی تکیه  بهم تودارم  ستدو

 

 بزنیم   فحر هم با
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 ون بیر بریم

 

 حت رانا یا  باشم لخوشحا نستمدو نمی

 شم بطعوارد را  شباها ستمانمیخو لیو  شتمدا سترو دو نیهاا من         

 دمنبو بلد لبرید ی  حتی من دبو تمراتصو متما فبرخال  ینا

 لیو ارمند ست دو میگی تو  که ییراکااون  منم... _نیستم راینکاا هلا  من...نیها_ا          
 امخو نمی رهشما  تواز  حتی من  بکنین یرکا هم با   نیست ارقر تو  منو

 نزنم  ستد بهت حتی ممید لقو بهت

 ستت و دو تو مثل

 

 میریم  باال هم لسرکوروز از  هر ستمدو منو که یارند خبر گفتم  لمد تو

  لمد فتهر همیشه  ابر ستمدو که مفهمید  شبعد لیو  مخندید مفکرب                           
 گرفت 

  رامال_د  حتمرانا دشپیشنها بخاطر دکر فک که شتم ا ند دمکر هنگا  نیهاب ا غم با              
 تو ب  بدی  هنگا  رمیبا  من ابخد

 ارم ند و

 شیم  شناا  باهم یکم بیا فقط

 

 و  ونبیر  میریم هم با قتاو بعضی فقط  ارمند یترکا که  قسم درمما  نجو ب
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 ر بیا دتخو با یکیو ونبیر  فتیمر که ر هربا صال ا میزنیم فحر                       

 

 

 

💔 

💔😥 

💔😥💔 

💔😥💔😥 

💔😥💔😥💔 

💔😥💔😥💔😥 

💔😥💔😥💔😥💔 

 

 ۷۱۱رتپا#

 

 

 

 نم روبگذ عشقم با قتموو میتونم نمیشد  ورمبا دمکر ش نگا لبخند با

 

 داده  بهمرو  کامل  نطمینا ا ینکها  صللخصوا امبر  خبر بهترین  یییوا              
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 گفتم  لبخندد با

 باشه _

 

 ه بد  حالت اچر بگو حاال_

 فته ر همیشه سهوا  نرگس_ یا اخد بگم چی       

 ؟؟؟ نرگس _

 فته ر لیو میمونه مهراخو مثل  فیقمهر  بهترین_

 فیقتهر  نچو دهبرمیگرزد _  چشمکی        

 وارم مید_ا

 دارم  رتکا من  خونه بیا ربشو توو رو  ستد و بر حاال

 ختم ا ندا بهش بدی  هنگا

 ؟؟ چته  یربخو بیای   گفتم پختم اغذ بابا

 ... ختماندا سرنو

  شباهاو   شستم  تمورصو نباشه رتکا ربشو توو رو  ستد  وبر تو ارمند میل                   
 فتم ر

  نچو لیو شتما ند میل لشاو ینکها  با دبو دهکر ستدر پلو شکزر                          
 لع و با دبو  نیهاا پخت ستد

 ردممیخو
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 و   نشست  رمکنا شمد خو میزرو  شتاگذاورد و  کیرا خوو   همیو اغذ بعد

 یم دکر یزبا منجو   ی اورد منچشو

 

 غرغر  باو  میگرفت مچمو  شبیشتر نماو دممیکر تقلب  همش ی زبا موقع

  های  غم نیهاا  با خندیدیم کلیو   یدیمد فیلم  باهماون   بعد   ندومیخند منو  شها             
 میرفت  دمیااز  عالم

 خونه برگشتم شب  مبخند من که دمیکر یرکا هر

 شد  ابخر مسررو  عالم های  غم بدبختم چه  مداو  دمیا زمبا   

 ند ومیخند  منوو  دبو  شیکاا ه مداو نیهاا میگفتم  بهش که دبو نرگس شیکاا       

 یم دمیکر ی دشا هم  با ادمید صحر       

 

 نرگس  قامتو   دکر زباو درو  خت اندا کلید یکی که دمبو نرگس فکر تو

 شد   ننمایا

 

و  دمیسا وا میز رکنا خونه  شپزا  تو  فتر  منب   توجه بی طرفش فتمر خوشحالی با      
 گفتم 

 جیا دبو تر رگبز قلبت قبال _

 دم نبو ینجاا  دنبو رگبز قلبم گه_ا
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  کشید  سرو   یخت اب ر انلیو ی  میگی سترا ها_                                                   
 نشستم  میز پشت منمو  نشست میز  پشت

 

  نعلبکی  ازهندا ش چشا مداو نیهاا تو بعد نری یییی_وا  دمنبو وزمرا ی دکر  رچیکا ببینم لبنا_
 شد 

 دکر  یتتاذ  دکر رچیکا  گفت  چی  ااها_     

 ببخشید  گفت  مداو

 خب کن  صب_  گفت چییی  

 شناشیم ا  بیشتر مباها گفت

 دم کر تعریف اشبررو  اماجر خرا تااز اول  اااااا؟؟؟ها_                               

 ه بد  قر  پاشو_ وووویهو_   

 یم داد قر  هم باو   شتاگذ هنگا  گوشیش با فتر

 دمیساوا  حرکتاز   چی باشه نقشه گه_ا گفت قر سطو    

 ی وا

⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 اس   نقشه شما نظر  ب

 چی  بکشهرو  رامالد ادبخو نیهاا گها
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 ۸۱۱رتپا#

 

 

 

 

 چی  بکشه منو ادبخواون  گها میگفت سترا

 ناکیه خطرادم  ینا لی_د

 گفتم و  ختم اندا باال یییا شونه....  دم کر فک یکم         

 عشقم  با مرگم  قبل ینها  مهم نیست مهم  هم مبمیر  باشه ارقر گها حتی_

 ارم ند کسیوو اون  تو جزب  ن الا که من  دمبو شخو                    

 باشم  شخو یکم مرگم  قبل که بهتر چه  میمیریم ما همه

 ره نمیخو بر که نیاد ب

 

 شت اگذرو  ی دکر های  هنگ ا یکی برقصیم ار بز مهو_او            

 یم وردمیا ادا در  نهمزما و   یماد مید ن تکو ستد  بارو  نمو ها لشا

 

 بیدیم اخو فتیمر خسته قصر کلی بعد
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 ممیشد  نیها ا عاشق بیشتر من و   میگذشت هم سر  پشت روزا

 دنز ستد بهم رمیبا حتی تمد  متمااون  و

 یم دبو ونبیر کال  هم و روزا  ون بیر میرفتیم هم با شبا  دمیکر خوشحالم ینو ا   

 م میخندید کلیو  دم میکر شموافر  نیامود های  غم نیهاا با

 

 م میشد تر عاشق میدیمش  ربا هرو  دبو میاهارو دمراون           

 دممیکر رتصو دمخو دمر  نواو ابخو تو  شبا

 دمبو خانومش منم و

 

 ق تاا تو فتمر  اببخو بیا_ بلههههه_  لیییییی_د  

 شت دابر گوشیشو مکشیددراز  رشکنا دبو گوشی تو شسر نرگس

 م هو_ لییی_د

 ه ببر   بماخو تا  ن بز فحر  امبر_

 بگم  چی_

 

 بگم  اتبر  مها ن مااز ار تا بیا  خب_  بمابخو تا بگو  چی ی  نمومید  چه_

  با ینها مها از ارزو یکی خب_  ووبگو _                                                                  
 کنم ازدواج  نیهاا
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 نمیکنم تعریف  نال ا ن نز لحا_زد  برسی بهش تا بشین_           

 کنیم  رگزب رو  نهامو بچه یم ربیا بچه هم با بعد_  بابا باشه_                                    

 کنم  ش موافررو  قتل اون  من یمرز بو عشق بهم        

 باشن  نهاا شبیه   مها بچه باشم  شته دا خوبی تدگیز ببخشم رو  بابا        

 بشه  عاشقم نیهاا

 از  ینما

 )  خترد یک  های  نما( ار

 دبو ابخو ق غر که دمکر نرگسب  نگاهی

 بید اخو هباالخردادم  ن تکو سری

 بستم  چشامو زدم و   لبخندی ) خید یک های  نما (ار گفت که  دمکر بهش پشتمو 

 

 ۹۱۱رتپا#

 

 

 د بو ابخو نرگس مپاشد  ابخواز  صب

  نال ا مطمعنم نچو گرفتم نیهاا ابر چندتا گرفتم ننو  فتماول ر                                    
 اس  خسته گشته بر رکا سراز 

 باشه  شیفت  شبا بایدو  نگهبانه گفت مپرسیدازش  رشکا جبرا قتیو

 دارم  لقبو  همرو  نشدبو ننگهبا من
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 دکر  زبادرو  دلوآ ابخوو    قرمز چشای  با  یکم  بعدزدم  شوا خونه نگ ز                    

 ون بیر بریم شب شتیم اگذ ارقر  هم بادادم و  بهش  روها ننو             

 دم کر دهماا صبحونهو   دمخو خونه فتم ر

 گسسسسررررررنر_ دمکر  اشصدرو  نرگس

 نرگسسس _

 کننن  لم_و وووپاشو_  چته_    

 شد   ظهر پاشو _

 

 م بیداخو نالا  همین  منکه ییی_وا

 دم کر ستدر صبحونه  پاشو_   نمیشه سیر ابخواز  خترد ینا  مخندید  حرفش  ینب ا      

 تو  هبر دمکر  رمجبورو  نرگس بعدو   یمردخو صبحونه  هم با مداو بعد یکم

 دمکر تمیز رو  خونه شپز ا توی  ممدخو کنه تمیزرو  یی اپذیر

 د بو هشد کثیف قعاوا خونه

 

 دمکر  شنگا  لیییی_د   

  شو رهپا بای راجوو  دبو هپوشید گلی گل  تر دگشا ارشلو ی  با  دگشا ق فو  س لبا ی               
 باال  دبو ه کشید ته تا

 د بو دهکر ش سر  بنایی های  گررکا  مثل هم چهرپا ی 
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 گفت  فغانیا لحجه با

 ر سرکا  یریم ِب  ربیا روما کلنگو  بیل اون  راملو_د

  تهو از  دمکر پهن مو دخو ها کاشی  ی رو بشم منفجر هخند از  تا دبو کافی جمله همین       
 خندیدیم  لمد

 کنه ..تت....لعنا    خد_  گفتم هبرید   هبرید هخند  نمیو

 خونه دنکر  تمیز  گیردر ظهر تا  کنه تمیزرو  خونه که فتو ر  خندید نماو

 یم دراورد اعزاز  لیود یمداد رشسفا  اغذ ونبیراز  خرشما یمدبو                                   

 

 ون بیر  فتیمر  نیهاا  باو  مپوشید  لباسمو بهترین شب

🌹🌹🌹🌹🌹 

 

 ۰۲۱رتپا#

 

 

  ونیزاز دوه او که ردخو لینا های  پفکب   چشمم که  یمدمیز  مقدارووم                         
 دن بو

 ام میخو لینا نیها_ا

 دمکر  رهشاا ها پفک ب   ها_                   

 باشه _از اون _
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 نشستم  دبو نجااو که نیمکت ی رو منم هبخر  پفک که فتر  سریع

 

 بچسبند  دنمیکر  سعیو   نشستن رمکنا نمد او پسر  تادو که دمبو  فکر تو

 عوضی  ر کنا وبر_ بهم          

 شد   ممعلوزردش  های  ونندد کهزد   نمایی ونندد لبخند

 فت ر رکنا  تو مثل خوشگلی   رکنااز  میشه مگه......خماشوا وووونجو_

 

 مرتیکه خوشگلهات  ننه_

 

 د بو ه شدور    حمله اپسراون   سمتب  که دمکر هنگا  نیهاب ا  س تر نا

از  چندتا که دبو هنشد قیقهد ی  دنمیز جیغزن   مثل اپسر                                
 نیها و ا دنبو نفر ۵ نااو مداو ستاشونمدو

 دم میکر گریهو  ممیلزید گوشه ی  منم دمیز کتک  هم و  ردمیخو  کتک هم دبو تنها

 پفک  تادو نیهاا  فتینر  شفو کلی بعد نمیشن حریفش که  نیدد نااو سر خرا

 گفت و   شتمدابر دبو دهفتاا  گوشه ی  که رو

  گریه همشراه  بین شدیم  ارسوو  فتیم ر ماشین سمتب   بیوفت_راه                       
 دم میکر

 نکن گریه لعنتی_د  نفرمو رو  کوبید  محکم

 میکنی گریه   همش  اچر چته
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 پایین  متازمید ماشیناز  کنی گریه حدو وا  حدا ی اخد ب

 

 ه نگا  خمیشز خ نیمر دادم و ب  تکیه  صندلیمو ب  مشد  خفه حرفش ینا با

 د بو هشد خمیز تشرصو منم درما دمکر                                                 

 لی .......و

اون   حافظیاخد بی خونه فتیمر دمکر شنگازدم و  رکنارو  حمقانها ی ا فکر                     
 خونه  فتمر  منم دشخو ی  خونه فتر

 دبیازدم  نگ ز نرگس ب  دمخو                                                                            
 مد او سریع بعر ی  بعد پیشم

 

 دمکر تعریف  اشبررو  اماجر کل

 شته دا بر غیرتی تریپ قاا  بگو پس_  هخند یرزد ز               

 ر ما هر_ز

 کوفت 

 شباادم  نفهمدرد        

 میخندی  تو ارمشلو تو  دبو دهفتاا  قلب من

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 ❤�🨍�هشد  غیرتی نمو   نیهاا یییو

 ۱۲۱رتپا#
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  نفر چند  نااو کنم رچیکا میگی_  دنکر گریهب  ی دکر  وعشر نشستی هم تو حتما ی وا ی وا
 نفر  ی  نیها ا دنبو

 بگم دروغ   لکی ا شتماند ستدو صال زد ا کتک  یا ردخو  کتک حاال_       

 دمکر  شنگا خیزبر که خندید رهبادو دو هر_                           

 

 شد خفه که

 حالمو  بفهمه که هنشد عاشق زهنو  ربیشعو                                      

 دمکر  ضعو خونگی  سلبا  با  لباسامو فتمر قتا ا  فطرب              

 نشستم  تخت ی رو و

  خماشوو ز  دمبو پیشش شیکا ا  یااخد                                                            
 دممیکر  نپانسما

  توزد  محکم خیلی هپسر اون   بشکنه نستشو درد داره د خیلی حتما                      
 ماغشد

 باشه  شتهدرد دا نکنه یهانما کنم  رچیکا اخد ی وا     

زد و و در  تکیه قتاب در ا  قتا ا تو مداو ستب د  پفک نرگس که دمبو ها فکر همین تو
 گفت  میچپوند   هنش د تورو  ها پفک شتدا که حالی

 ؟؟!   چندتا_
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 ؟؟!  چندتا چی_

 رمکنا نشست مداو که دمکر  رشنثا شویی خفه؟؟!   هشد  قغر کشتیت چندتا_               

 چته _  مهو_ لیی_د

 

  بد خیلی  نرگس_  پایین  ختما ندا  سرمو یختر مشکا ا حرفش ینا با نی انگر اچر             
 نشزد

 نگفته منب   همد دردش او خیلی مطمعنم

 دممیکر نپانسما  خماشوز دمبو رشکنا شیکا ا خمیز رتصواون  با رکا  هسر هبر  باید النما  

 زدن ق عو لکیب ا دکر وعشر  دمکر هنگا  نرگساوردم و ب  باال  سرمو

 ش چند_اه اه 

 یهانت اون ا با ی زد  بهم حالمو

 د کر ارفر که شتمدا بر خیز سمتشب   تتهرصو شچند _                  

  ی  دمبو من  مبل سر ی  ها مبل پشت  فتو ر  شد رج خا قتا از ا فتمر نبالشد                  
 نرگس اش  یگهد سر

 کنم  حالیت تا رکنا بیا_

 حم امز من نه یهانیا تو نه معزیز شته دا تبر زفا لی_د

 

 حمی امز تو اچر_

 تربیتی  بی خری    
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  جابجاو   مبل یگهد سمت فتر که فتمر سمتش و ب   ییا نهویو د                             
 شدیم 

 میدی  فوشم النما میکشی رکا ازم  چیز مثل صباز  نکنهدرد  ستت_د

 ستشویی د تو فتر  که میددو سمتشب   رهبادو اره ند نمک  که ستد  ینا بشکنه           

 و داد زدم  ستشویی در د تو م کوبید محکم  لگد با

   منمیا گمشو _ ونبیر  میای  که هباالخر _

 تاقم ا تو فتمو ر دمکر  رشنثا یربیشعو

 ق تا ا تو بعد یکم فکر  تو  فتمر زمبا و

 

 راملود

 

 مکنی

 

 چکا _

 

 ردخو پفکشو بقیهو  بیداخو مداو  اصد بی دکر خیس شو ارشلو که فتمر بهش  ییا  هغر چشم

 دم کر هنگا رو  نیهاا  عکسای  نهدو نهاوردم و دو گوشیمو منم
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 میشد  یمدحسو بهش قتاو بعضی دبو یباز  قعاوا نیهاا          

 که دمکر هنگا  نرگسدادم ب  بدنمب   قوسیو  کش شتماگذ رکنا گوشیو  بعد ساعت نیم ی 
 د بو ه بیداخو ها بچه  مثل پفکی  رتصو با

 

  کپا تشورصواوردم و اروم  لما  ستد ی  ژورباا رکنا شتم اگذو   گرفتم  ستشرو از د پفک
 دمکر

 کاشتم  پیشونیش ی رو ییا بوسهو   مرتبرو روش  پتو

 

 شت دا قبولم   یطا شر ی  همه  توی ک   دبو کسی تنها دبو  لمد عزیز خترد  ینا                   

⛓🔥⛓🔥 

 

 ۲۲۱رتپا#

 

 

 : شخص مسو

 

 :گفت  وش بررو چشم  ی  دمر بهرو  نیهاا

 گفت اش   نسوی افر لحجه  با چشم ی  دک مر ؟؟کامله  محموله_                        
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  ماشینب   نگاهی رهبادو نیهاداد .... ا ارقر طبق  کامل _                                         
 حتی  که هایی محمولهاز  هشد پر های 

 گفت و  ختا ندا چیه نمیتونست

 

 ممیبند تباهارو  بعدی داد  ارقر دمبو ضیرا گه..... ا ممید بهت پولتو _                      

 

 د کر نیهاا  ستد کساب  حریصی هنگا چشم ی  بازد و   چندشی لبخند

 

 ببینمت  رهبادو ارمند حوصله نچو کن  چکداد _ بهش روپوال ن یهاا               

 بویید دراورد و  روپوالو  دکر بلندی   هخند     

 پرست  لپو دک مرب   ندارومیخو  لبشو گوشه  ستشد با که حالیدر نیهاا

 شد   هخیر وش بررو

 

 .... دنبو پرست ل پو رچقد ها ننساا

 ....دبو دشخواش  نمونه یک

 .... شد 》ققاچا《 باند ئیسر لپو بخاطر

 

 سته در سته_در گفتو  بست رو  کسا

 فت داد و ر نتکو سری نیهاا
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 پیچید  گوشش تو  اش صد که دبو شتها ند بر مقد یک زهنو

quel est ton nom _ 

  قلبDark( _Heart) چیه  سمتا name_ your is )what گفت که سمتش   برگشت تعجب  با   
 ) یکرتا

 گفت  ی بد لحن با

nom_ ton est )quelبیاجذ خیلی تو ( 

 

bébé veux te )Jeمعزیز متامیخو ( 

 

 گفت زد و  خندی زپو نیهاا

 

mourirbébé_ veux )Tuم؟عزیز بمیری ی انمیخو که تو( 

 

 فت ر وزشلندکر سمتب   چشم ی  دک مر متعجب  هچهرب   توجه بی

 

《Dark Heart》 

 ب  دبو دهکر محکومشو   دبو دهکر  بنتخا ا اشبر ئیسشر که دبو لقبی ینا

 د بو  هشد شناون رو  قلب لیو یکرتا قلب             

 د بو  هبخشید  نگو ر دبو دهکر شنش) رورامال(د مناب  ی دموجو نو او قلب
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زد و ارووم   لبخندی  رامالد سما با هگا اخد نا بهش                                              
 کشید  شسر   خمز ی رو ستید

  ها ماشین بقیه ن یهاا ماشین حرکت با شد ارسوو   دکر زبارو  ماشیندر                       
 دن فتاراه ا  نبالشب د هم

 دن بو  ها محموله رت سکوا لحادر  هم  یگهد ماشین چندتا

 

 ن سیدر هیژ و های  محموله ص مخصو رنباب ا ساعت نیم  بعد

 ن میشد خالی نوبتب  ها ماشیناز  یک هر...  شد  دهپیاو   دکر توقف رنباا رکنارو  ماشین

 

ب   ها ربا متما نشد خالی بعد دبو شمیزا موفق  تعملیا گر  رهنظا تلذ با  نیهاو ا         
 نگ ر هسیا بنز که فتر رنباا پشت

 د کر جلب شوا توجه) ئیسش(ر یسد موآ

 شد   ارسوو  دکر  زباو  دشاگر  سمتو در   فتر  سمتش ب

 یک رتا قلب مسال _ مسال _           

 کنه ل کنتر  شودخو تاداد  رفشا  همرو  چشاشو گفت تر محکمرو  یک رتا  قلب کلمه قصداز   

  هم نسوی ا فر های  ف طر با رن نباا تو ها  محموله_ دبو  متنفر سما یناز ا                          
 ن شدداده  تحویل یا ه شد گرفته تحویل هم ها ر با بقیه دمکر تسویه

 گفت  حرفشب   تو بی

  گشر توی  نخو شد  رشمنظو  متوجه بعد یکم دکر  تعجباول  نیهاا کیه ختر_اون د         
 زد  یخ
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 د بو ده بر  بو مخفیانش بطهاز را اون

 د بو  کامل خطر  ی  ینا و

🌸🌸 

 لید اخد ی وا

 

 ۳۲۱رتپا#

 

 

 میکنم  لشو یگهد قتوچند  سرگرمیه ی _اون 

 گهربز خطر ی اون  کن  لشو ترزود چه هر_

  ینکهاز ا عصبانیا نیهاا یازبند خطرب   منو اتیخوش گذرون خاطرب  ی ارند حق تو         
 گفت  دبو هشد گرفته  ارقر بخطا ردموخوش گذرون  

 نیستم خوش گذرون    من_

  پس نمیشناسیرو  ختراون د تو_ باشه کخطرنا  اتبر هپنا بی ختری د نکنم فکو   
 منه شبای   سکابو که قویه  حدی ب  ختراون د هند نظر جبشرا

  کهدادم  منجا ا قتل کلی تمد ین ا تو....  ارمند قتلشب   ییا عالقه صال ا                         
 بیوفته  خطر تو ممکنه ینا گمر  با

 .....ام 

 ازم بند خطر تو مودخو که نکن یرکا پس
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 دکر دبو هشد  یکیرتا توی  کهاش  هچهر ب   نگاهی نیهاا

 د میکر عمل حرفش  هر..... ب  دبو کنا  خطر خیلی بشر ینا

  میکشترو   یسدموا باید یااون   یدزلر تنش بکشه ممراالد ادبخو ینکها فکر  با نیها ا        
 د میکر  شموافررو   رامالد یا

 د کر یکدنز  نیها ا رتصورو ب  تشرصو یس دموا

 

 رت صو شها نفس  مهر میشد رج خا  هنشاز د ییا کلمه هر  با که یرطو ب

 دمیکر ازشنورو  نیهاا

 

 شم ا گذ روتو سما من_

《Dark Heart》 

  یکتورتا قلب  اره ند حق هیچکس قتو  هیچ باشه یک ر تا باید همیشه  قلبت                  
 ی دمیکر  فک   شینجاب ا  باید شدی  باند ینوارد ا که قتیو کنه شنرو

 ارممید بر همرا سر از  رمتو باشه زمال گها حتی  هید د منو  که هستی  کسی تنها تو         

 و نر ختراون د فطر یگهد شبا  ظب امو پس     

 رنبیا  اتبر میزنم نگز ی امیخو خترد گها

 و نراون  سمت.... لیو     
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  کم کم باشه_  گفتو   کشید عقب سرشو  دبو ه شد  بد حالش یکیدنز همه  ین از ا که نیهاا
 ش با شتها ند رشکا هم  تو لیو  میکنم تکا شباها

DrakHeart  فرینا _ 

 شد   رج خا ماشینو از  بست  چشاشو     

 شد  ارسوو  فتر  نگشر سفید شیش  یستدو  سمت ب

 

 کنه یکرتا قلبشو رهبادو دبو  ارقر اون

 

 ؟؟  رچطو لیو

 ؟؟!  رامالد نشد  دنابو قیمت ب

 دشخو نشد   دنابو یا

 

  تو دبو دهفتاا  یانهرمو مثل بشر ینزد ا بوقی تک و  شدرد  رشکنااز  یسدموا ماشین
 د میکر  کم  دشجواز و شتو زره زره دا  جونش

 شت اند هاییو ر نشستگی زبا هیچ که  دبو ه شد یرکا وارد

 

 نحسه رت صو که کسیه تنهااون   نچو   هبمیر که میشد  نشستهزبا مانیز ن یهاا               
 دبو   هیدرو د یس دموا

 ��میکشه رو   لید یسد موا یعنی
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 ۴۲۱رتپا#

 

 

 دم بو نیها ا بتا  بی: رامالد             

 ...  ممیشد لتنگشد رجو بد که دبو  شبااز اون   مشبا

 دم کر هنگا  ساعت ب

 

و   ابخودر  ق غر  هچهر ب   نگاهی و  ادمید ننشورو  ۵                                       
 ه بیداخو مشکلی هراز   دهسوا که نرگس

 ..... دمکر دبو

 دم بو  دهسوا ر جو همین مانیز ی   منم خیرب  دشیا

....  لیو                                                                                                 
 سخته  خیلی رشکا رهپیچا دهبرمیگر نیها ا نیمو   پنج ساعت همیشه

 مپا که دمبو  فتهرو راه ر  خونه ل طو  بس.... از ونبیر  فتمر قتا از ا                                  
 دراز  مبل ی رو دمیکردرد 

 میسوخت  مچشا بستم چشاموو  مکشید

و از   ببینمرو  نیها ا ستمامیخو طرفیاز  دبو اربیدرو  شب  کل                                     
 بفهمه اون  ستمانمیخو یگعد  فطر
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  کاشی ب  سرمو  مینز ی رو نشستمو  نس اتر جلوی   فتمر دبو نیم ۵ ساعت دمکر زبا  چشامو
 دم کر هنگا  نخیابودادم و ب   تکیه  سر

 ......  ببینمش بتونم که دبیا  نیها ا مشد منتظر و

 

 شبای  فخال   بر مشبا شد دهپیاو   دکر رک پارو  ماشینش مداو بعد یکم

 د نبو خسته یگهد

 

  اشبر سبو و  فتماش ر  صدقه  نقربو  کلی لمد تو  دبو فکردر  ق غر                               
 دادم سترو از د میدد منمو  شد  البیوارد  دمفرستا

 

 مد او شپا ی اصد  که نکشید  طولی  فتمر خونهدر  سمتو ب    مپاشد سریع

 .....  دمکر شنگا چشمی از

ب   نگاهی دمیکر دهسوا منو  ین و ا دبو ده کر نپانسما خماشوز                                 
 دراورد و در کلیدشوو    ختاندا من حدوا

 بست و درو  خلدا فتو ر  دکر زبا شودخو

 

  ده کر نپانسمارو  حمتشز شکرارو خد خیششا                                                      
 د بو

 دم فتاا دمخو  دیا  هگاداخو نا نپانسما  سماوردن ا با
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 دمبو احجر مانی ز ی  بخیر  دشیا

 مد او مسرب   چه هعیی           

 هیچی  شخرو ا  نخونددرس  لسا همه اون

 بیخیالش 

 

  یرجو همین رو  انلیوو  ردم خوو   شتمدابر لیخچااب از  انلیو ی و  شپزخونها تو  فتمر 
  بی نرگس  رکناو  مسوندر تختب  مودخواروم  فتمر قتا ا سمتب  دمکر هار سینک ی رو
 م بیداخو ممعلو  نا ی دافراز  خبر

💔🖤🤍💔🖤🤍💔🖤🤍💔🖤🤍💔🖤🤍 

 

 داره؟؟  نجنگیدارزش  عشق ن نظرتو ب

 

 ۵۲۱رتپا#

 

 

 

 

 م شد ار بید شت رو دا گمر  صناقو  حکم که نرگس ی اصد با صب

 زه نیا ردمو حمامز ی  خترد ینا  یااخد
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در  بچو  رچهاو ب  ده یساوا   مسر  باال نگر بیا گبا ی  با دمکر شنگاو  دمکر زبا  چشامو
 رد میخوازش  جرئه جرئهو   دبوداده  تکیه

 دادم بدنمب  قوصیو  کش

 بم ابخو اممیخو رمنمیخو_ ربخو  صبحانه  بیا پاشو_ چته زبا_                

 و  مخوند ستشود سریعدراورد  مپاییشود که بما بخو رهبادو ستماخو

 میشم  پا نالا دمکر  هشتبا_ا دمبر باال تسلیم  حالت ستمو د

 فرین _ا

 

و   فتمر محمو سمتب  ادمید ق عر  بو بدنم پایین ممداو تختزدم و از  رکنارو  پتو    
 داد زدم ممیشد محمووارد   که رجو همین

 کن  دهمارو ا صبحونه تو ممیگیر شیدو  ی  من تا_

 بستم درو  و

 

 نرگس  پیش فتمو ر مپوشید لباسمو  دمبو هشد   لحا سر  ه کوتادوش  ی  بعد

 د بو دهکر  دهمارو ا صبحونه

 

 د بو ه شد  ه خیر میزب  تلذ با
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 ؟؟ مخری

 

 صبحانه

 

 راملو_د

 

 دادم  نتکو سرمو لبخند با میشد  هبامز  دمیکر صحبت فغانیا  قتیو  قعاوا

 ردن خوب  یم دکر وع شرو  نشستم میز پشتو     

 ظرفشویی  ماشین خانمرو  ظرفا حمت و ز دمکر جمعرو   میز صبحونه بعد

  نتلویزیو  جلو نرگس باو  دمبر پفک کاسه ی  کشید نجا                                          
 یم دکر تماشا  لسریاو   یمردخو

 کامال و   دبو  هشد ققاچا  باند ی وارد  که دبو خترد  ی  نستادا دبو جالب خیلی سریالش
 از اون  میتونست نانیو ز  دبو ه شد بانداون  ئیسر ستهاناخو

  دشخوو  کشت  وهمر ختراون د لیو  هبمیر که کنه ارفر  باند                                    
  شد رگبز شختر د شد خترد ی  حاصلشو  دکرازدواج  بعد لچندسا نشد کشتهو  دکر ارفر
 ناگهانی خیلی خترروز د ی  شهمسر  با  شخترد ندگی ز بعد  ل چندساازدواج  ی دمر ی  باو 
 خترشو د دهبو بانداون  عضای از ا یکی پسر که دشمادا فهمیدو   سیدر قتل ب 

  موقع کشت شوهرشوو   شودخو مداو دشخوب  تا کشته                                         
 باال   فتر  نهز گمر

 گفت و   شسر
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 》شدی   نشتهزبا حاال《

 د بو جالب قعاوا  دکر خالصش تیر ی  با تقو             

 دمکر  هنگا  نرگس اننگر  قیافهب   شتمدا سشدو خیلی که من   

 لی د میگما_

 بکشه روما دنیا یکی_  مهو_                 

 ن مو درما یا  قاچاقه باند  ئیسر نبابامو   ما_  گفتمدادم و  سر  بلندی  قهقه         

 ییا ا نهویود

 ا بعد که شتماگذ سینک ی و رو شت دابررو  پفک خالی فظر و   مشد بلند

 رم بشو

 

 دادم  مپیا نیهاو ب ا شتمدابر گوشیمو  فتمر قتا ا فطر  ب

 داد بمو اجو بعد یکم)) ون؟؟بیر بریم میای ((

 )) تمهرصورو  زهنو یشبد  خمای ((ز

)) ؟نه  یا میای ؟؟ چی که خب((  ختامیند تیکه بهم شتدا شد هم در  مخماا         
 )) میکنم تخبر  ارهند لحتما((ا

 

  ضعو  رشفتار  ینا یا  نجمزود ر  خیلی من یا دمکر ت پر تخترو  گوشیو                     
 من  با ه شد
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 ��کنهرو ول  لید  ادمیخو نیهاا یعنی

 ��میشه چی لید تکلیف

 

 ۶۲۱رتپا#

 

 

 

 

 

 باشه  هشد  ضعو رشفتار باید  اچر لیو

  ارهند  نمکا ا میشناسمرو  ن یهاا  من نه یشبهد بخاطر  شاید                                     
 حم امز چندتا  با ده سا ی اعود ی  ی ابر

 شه  ضعو رشفتار

 

 زدم نهیب دمخوب  مشد نجزود ر من حتما
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 ه بد  منجاا  گفتم من چی هر همیشه ادبخو که نیست من نوکر نیهاا

 داره  رکا کلی دشخو اون

 

  ونبیر  فتمر  قتاا نخفگا فضای از  مشد گیر سخت خیلی  یگهد من                          
 د بو دنکر فک لحادر نهمچنا  نرگس

 اس  نهویود قعاوا  خترد ینا اخد ی وا

 دم کر دهمارو ا لویها  ط بساو   شپزخونها تو  فتمر  دبو فیلم ی  خوبه                    

 لی_د

 بله _

 ؟ قاتله هم نیها_ا

 

 دادم   رفشا  همرو  چشامو

 درتما  قاتل_اره _          

 گفتم  رشکاا  حرصی با

 میگی  رویناا اچر چی که  خب_ااارره            

 باشه  کخطرنا  خیلی میتونه_اون 

 که هستی همونی تو بفهمه گها تنظرب  کشته  تودرمااون                                     
 اره میزات  هندز کشته شودرما
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  ستمود توی  ببشقا  عصبانیتا با میکنه هم رهبادو ده کر روکا ینا ریبااون                      
 شکست  بدی  ی اصد  با که مینز مکوبید

 

 شتم دا بر  خیز سمتش ب

 داد زدم و

 

 کشتم  مو درما من فتهر دتیا  ینکها مثل_

و   میکوبیداش  سینه  تو قلبش که حالیدر  عمل  قتاا تو                                         
 دراودم و  قلبشو شت دا نبض

  چه یدی د  دتخو که تو المصب ی دبو نجااو که تو سوگل دادم                                     
 مد او مسر بالیی

 میکنیییییی  مقصررو   نیهاا  اچر پس

 

  مرتیکهب اون  که عشقی بخاطر  حمقا توداد زد _ متقابال                                       
 خر که  دتخو لیو شه طبرعه مثال اون  که بدی   ننشو  قاتل تودخو ی امیخو یدار پست
 نیستی 

 ر مجبو توو  نمیکشید نستاربیماب   رش کا تو درما دنمیز درتمااون ب  گها

 کن زبا  چشاتو  یکم نمیشدی  عضو ی اهدا ب

 ه خطراز  پر و  دهکر  دنابو تو  ندگیز که شدی  ی دمر عاشق

 چه  تو_ب 
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 توچه ب   اها    

  زسانا  فقطرو   تو  هشد   یتدحسو حاال کنی اپید تودرما قاتل شتیاند لیاقت دتخو نچو تو 
 نبز   فحراون  پیش وبر  تندومیچز همیشه  که میشناسه

 نیستی من حددر  تو

 

 ون بیر  گمشو 

 

  موقع شتدابر کیفشوو   فتر  ییا پذیر سمتب  د کر تسکو  لیو شد شک از ا پر شچشا  
 گفت  میارو ی اصد  با خونهاز  وجخر

 دم کر اپید مودرما قاتل من_

ازش  گفتم  بهش من دکر  افعترا دشخوو  نمو  خونهدر  مد او شبعد  هفته ی  قیقاد 
ب    بعد قتو   چند باالییاون   ستد مشدسپر نمیبخشمش قتم و هیچ لیو  منمیگیر منتقاا

از   یگهد میکنه ق فر   ریباا برمیگشتم شبش دممیکر قهر   تباها وزیرد تا گها دمر هشیو   بدترین
 کنه   سرکوبم که باشه میرا الد نه تا ممیر  انیرا

 کنه خیانت که یرپد نهو  کنه متحقیر  که یزسانا نه

  اچر فیقر بگی  بزنیداد  مقبر  سر نیای روز  ی  ارممیز نهمتورو دل  غموو دا ممیر           
 نمیدیدی  تو و  دممیمر ت چشا جلو همیشه من ن چو ی دمر

 بست درو  نووبیر فتو ر  حافظاخد                

🖤🖤🖤 
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 ؟ نرگس یا مهراالد  با حق ن نظرتو ب

 

 ۷۲۱رتپا#

 

 

 مین ز دمفتاو ا  شد  سست مها نوزا دمکر هنگا  هشد   بستهب در  ت مبهوو  تما

 شت دا  ق فر   رینباا فتر نرگس قعاوا  فتر          

 فت ر قعاوا

 زدم جیغ فتر  نماو نه     

 ننننننننننهههههههههههه _

 نبالش د مبر پاشم  نمیتونستمزدن  جهب ز  دمکر وعشر و  

  غلط میگفتم بهش  تا دبوروب روم  شتمدا ستدو ادننمید یریا مپاها                       
 دمکر

 ... لیو

 زدم جیغ رهبادو  فتر نرگسم  فتاون ر      

 

 فت ر یرلخود با که نرگسی ی ا برزدم  جیغ تر بلند رینبا ا                     

 ه بر  همیشه  ابر که فتر بمونه لمرو د غشدا که فتر
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 رررررردددد برگگگگگگگگر گگگگگگگسسسسسسمممرررررررنر_

 کوبید ب در   محکم یکی که نکشید  طولی

 ه شد چی  معزیز رامال_د

 المصب کنننن لشو توییی یسدموا سنجااو  کییییی کندرو وا   بیا سنجا او کی     

 ا خدوتر  کن  زبادرو  بیا شبا  شتهاند یشرکارو  لعنتی در  ین ا کن زبا

 شتم دا  کم ینوزدن ا توهم بدبختی ینا تو

 کنم  زبادرو  نمیتونم     انیهههها_ا  گفتم گریه  با               

 ش بند پشتو   مددر او  قفلی تو  کلید ی اصد بعد یکم نشد ازش  یی اصد

  چشمش که ختاندا خونه سر  سرتاب   نگاهی شدوارد  سیمها سر نیهاا                      
 د فتاا  منب 

 

 کنه یتت اذ  همداو ی و رامالد هشد  چی زد _ نو زا مپا جلوو   مداو سمتمب     

 زدم جهز

 همیشههههه  ابر همیر گفت فتر نرگس  نیها_ا       

  باشه ه شد  حترا خیالش چیزی ی از  رنگاا که نیهاا  فتر نرگسمممم                            
 گفت 

 ده برمیگر خب ها_ا

 نرفته  زهنو شاید  نبالشد وبر  نیهاا همیشه ابر فتر ده نمیگر بر رینباا نه_

 م شد  هندو ز  دممر نیها ا نمداو تا مش رمیا ممیر  ن الا باشه باشه_  پاشد ن یهاا               
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 فته ر کع مفهمید نیهاا پکر قیافه نید د با

 شتم ا ند هم دنکر  گریه  نای  یگهد فتر نم او               

  فت ر دشخوو   مبونداخو تخت ی ..... رو قتاا تو مبر دکر کمکو  گرفت  موزوبا یرز نیهاا
 ون بیر

 بهم  مها  ونندو د میدز میلر  دمخوب  سرماو از   دبو هشد  دسر  بدنم

 ردمیخو

 

 زه لر هر سرما  کنه کمکم  که بزنم اصدرو  نیهاا که شتم ا ند ینوا نای  لیو

 م یدز میلر دمخوب   بیشتر  منو   میشد  بیشتر

  سعی خیلی  دمبو فتنر ابخو  لحادر  دیاز سرمای از   دبو نشدنی متما بدنم زشلر        
 نشد  لیو بمانخو دمکر

 طوالنی ابخو ی و  فتنر هماروم رو  مچشا

🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤 

 

 ۸۲۱رتپا#
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ب    وزیرد  تتفاقاو ا دمکر هنگا افطرب ا گنگ....  دمکر زبا چشاموارووم ارووم                 
 م شد جعامو نیهاا  هچهر  با که شم جابجا یکم ستم اخو مد او دمیا

 د بو هبید اخو نشسته  حالتو ب   تخترو  دبو شتها گذ سرشو

  ابخو  ثردر ا که بمش ی اصد  با... که شم  بلند ستم ا خو سوخت اشبر لمد              
 م شد متوقف دبو هشد   یرینجوا

 دمکر ش نگا  ؟؟شدی اربید_

 میکنی  رچیکا ینجاا  تو مهو_او

 

 ی دکر زلر میدد  برگشتم  قتیو کنم  ستدر پسو اتبر ون بیر  فتم ر که وزیرد

و   ی دمیکر  زلر تب همش  صب  تا خالصه ی دکر تب میداوردم د مگراب  کسیه اتبر         
 میگفتی  نهزیو 

 باشم  گفته  چیو  همه نکنه گرفت مودجوو بدی  ستر  نهذیو  سماوردن ا با

  هیچی _ گفت ادمید مالشرو   نشدگر که رجو نهمو میگفتم  چیا نهزیو_                    
 ی دمیز ا صدرو  نرگس باباتو  نماما

 خوبع حالت نال_ا  شد  حترا خیالم خیشا

 دم کر بغض

 باشه   بخوادم  لحا میشه نرگس ونبد مگه_

 

 ه بر  انیر از ا ادمیخو فتر همیشه  سه_اون وا مطمعنم دهبرمیگر_    
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 چی ی  بیا حاال  نبالشد میریم  هبر  هرجا_ گفت  دبو ه شد کالفه رنگاا که  نیهاا                  
 م میمیردارم  یمربخو

 مد او پایین تختدادم و از  ن تکو سری

 یم ردخورو  پسو  نهمو هم رنها سهو وا دکر دهماا صبحونه  امبر نیهاا

 

 د بو نرگس مکرو ذ  فکر ی  همه لیو  نهوبخند منو دمیکر   یرکا هر نیهاا

 میگرفت  تیش ا لمد دممیوفتا بغضش دیا  قتیو

 برنجه اون ازم  که دمکر یرکا من

 

 

 

  همیشه  ابر  قعاوا که مفهمید هفته ی  ینا تو  میگذشت نرگس فتناز ر ییا  هفته ی        
 نباشه هفته  ی  تا  شتاند سابقه  صال ا نچو فتهر

 ان یراز ا که دمبووار  مید ا زهنو  نخونشودر  مبر نیها ا با دبو ارقر وزمرا

 زدم ت سپرا مشکی تیپ ی  نرفته                               

و   شدیم رسانسوا ارسو هم  با دبو هشد   دهماا نماو ن یهاا خونهدر  فتمو ر                    
  لمد تو دمکر حرکتو   نشسترول  پشت ن یهاا شدیم  من ماشین ارسو کینگرپا تو فتیمر

 خونه دممیکر اخد اخد
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  بعد ساعت نیمدادم  بهشرو  نرگس  خونهادرس   دمیکر نندگی را تسکو با هم  نیهاا باشه

 د کر رک پا نخونشو جلورو  ماشین

  سفید  کامال  خونهب  نگاهی شدیم   دهپیا نیهاا  با باشه خونه نرگس دممیکر ا خد اخد    
 دم فشررو  نگو ز دمکر یناا نرگس

 بله _

 اس   خونه نرگس زسانا_ د بو زسانا ی اصد     

 ؟ نرگسس_

 نیست  تو پیش مگه_ بله_               

 پرید  نگمر

 

 چی_

 ؟؟ نیست خونه یعنی

 د کر زبادر درو  جلو  مداو زسانا  بعد یکم  یسا_وا                              

 نیست  خونه نرگس_ مسال _             

 دکر جمع هاشو  سلبا  مداو پیش  هفته ی  خونه  هنیومد  میشه ییا هفته  ی _              
 ه میر گفت

 شد  ابخر مسررو  نیاد تو پیش همداو  یمدکر فک  هم ما

 

🌹🖤🌹🖤🌹🖤🌹🖤🌹🖤🌹 
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 ۹۲۱رتپا#

 

 

 

 د بو فتهر نرگس  قعاوا یرنگاا نه ی وا

 

 ماشین  تو مبر  دکر کمک کیو  دکر  حافظیاخد زسانااز  نیهاا کی منفهمید

 

 د بو  چشمم  جلو چیزی ی  فقط

 

 دم نمیزرو  حرفاو اون  دممیمر شیکا ا  نرگس حتراناو  بغض  پر هچهر      

 )....(نستا ربیما..بریم...بر_  بریم کجا خوبی لی_د             

 داد  حرکترو  ماشینداد و  ن تکو سری
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 شتم دا  ییروزا  چه بخیر دش یا دمکر هنگا  نستار بیما نساختمو  ب

و   ستهد گ مر با نستا ربیما ینا های  قتااز ا یکی تخترو  مامانم هنمیر  دمیا  قتو هیچ
 اش بر دممیز جهز منمو  دمیکر منر پنجه

 دادم سوگل ب   یگهد  نجو و  کشتم  مودرما  ن ستار بیما ینا تو

 

 ختم دو بهش شکیموا  هنگا؟؟   خوبی_               

 گفت زد و   نفرمو ب  مشتی مشکاا نید د با

 المصب  نکن گریه  نکن گریه_      

 نکن  گریه لیو صال ا نبز منو بیا چته  بگو               

 

 دنکر  گریه  دبو دشخو  مرگش باعث که یدرما ی ابر میشد  مگه

 

 گفت و  کشید  شموها الی  ستید

 ی دکر گریه  نبینم یساوا  ینجاا  تو سینجا ا  ببینم ممیر_          

 فت ر  نستاربیما نساختمو   سمتو ب   شد دهپیا ماشین از
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  مسر که هایی بال  ی  همه دجو و با زمهنو دمکر ه نگا  فتنشوراه ر                                
 و  شتم دا  سشدو  دبواورده 

 دنبو خوبی چیز گویای اش  هچهر مداو  بعد یکم میپرستیدمش                      

 

 

 

 

 

 

 م نوشید موزا  یژنراز ا کمیو  دمکر هنگا انتهر  رگبز شهر ب

  مفهمید  پیش ساعت دو  همین دمکر نیهاا فکر در  ق غر  هچهر ب   نگاهیو              
 فته ر همیشه ابر فیقمر بهترین

 م نوشید ییا یگهد جرعه ره بادو دبو  فتهر  نرگس           

 فت ر  قعاوا رینباا  میگفتدروغ  که یگهد های   فعهد  همه خالفه بر

 ....  بمونه لمرو د غشدا دشخو ل قوب   که فتر

 

 شت دا بقیه با  فرقی ی  نرگس

 مندرو دمخو رو  نرگس لیو دبر  اخدرو  نااو        

 شت دا  دجوو سما ی  تنهایی همه  ینراس ا تو
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 عاشقانه که پسری کسم  همه شد و  گرفت رو ازم  همه که پسری《》نیها ا                     
 شتم دا سشدو

 دمکر هنگا نیهاو ب ا منوشید ییا  جرعه رهبادو  شتاند سم .... اون دو لیو             

 د نبو من  ابر که  هیف لیو  بشر ینا دبو یباییز مضحر

 میکنه  ش موافر منو  نیهاا  مطمعنم

 اره ند سمدو  نچو

 دارم؟؟  سشدو لحا  ینا  با من اچر لیو

 

 ردخو  هگر  بهم  ننگاهامو  د کر نگاهم نم او      

 دم بواش  هچهردر  ق غر تسکو تو

 ؟؟ نمیشد من  لما  باید اچر

 دارم! سشدو زمبا شهرو   ویر ز نیاد گها من

 !من عشق شه نشز کوفت 

 

 ختم دو انتهر  فرقه ار هز شهرو ب  گرفتمازش   نگامو و  منوشید ییا  جرعه رهبادو

 ۰۳۱رتپا#
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 م هو_ لی_د

 هستم  تهش تا من قتاو ی  نشی حتارنا_

  انعنوب   من لیو دبو رمکنا ست دو  انعنوزدم اون ب  لبخندو  ختمدو بهش نگامو    
 کافیه دل  ینا ی ابر  دبو که همین لیو  ستمشامیخو عشق

 دمکر حس رو  زشستساد عطر  بوی  که شتماگذاش   شونهروز  سرمو

  با شها  نشد غیرتی شخندیدنا دبو وتمتفا و  ص خا  من ابر شچیز  همه                  
 شت دا ق فر نجها های  دمر ی  همه

 م شد  یکدنز بابا  دمر  ی ب  حاال تا

 یهانه ا نماو

 بابا  اخ

 

 شد  تعریف  امبر بدواژه  ینا

 .... نشز رکنا ن الا حتما

 د بو  چی سمشا

 باشن   شخو هعییی سهیال   هاا       

 

 دش خو خونه فتر  کی هر حتراناو   خسته خونه برگشتیم نیها ا با             
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اب   ان لیو ی  فتمر شپزخونها سمتب  دمکر زبا درو                                            
  تپر تخترو  مو دخو قتاا تو  فتم......و ر ختماندا یی ا  گوشه  مو ها سلبا از  کی هر ردمخو
 دمکر

 موندمو  من  زبا و

 》بغض《

 》بالشت 《

 تنهایی ین ا خوبیه فیقر چه...《》تنهاییو        

 نرگسه  فیقمر بهترین  دممیکر فک  وزیرد تا من

 ه موند  پیشم که تنهایی فقط فتاون ر  لیو           

 ه میر خوشی موقع یهارپاید فیقر چه

 د میا فتنر  همه که موقعی

 

 فت ر ابخوب  م چشا گریه  کلی بعد

 س کابو از  پر  ابخو ی 

 

 منجااز ا بعد و   ستشویید  فتمر  مپاشد ابخوزود از   صبح                                  
 دم  چایی ی  شپزخونها تو  فتمر  زمال تعملیا

 د بو هشد تنگ رگ بابابز  ابر لمد ردمخو نربا با و  دمکر      
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  حتما  نال ا هعییی                                                                                    
 میکنه  خالی وشسر  سرداره رو  بهاخر عصابشا

 شتنی دوس دا نشیطوزدم  لبخندی  وشسر  سم ا با

 شرکت   مبر که مشد دهماا صبحونه بعد بگم صفشدر و میتونستم که دبو ییا کلمه تنها

 

 

 

 

 

 

و   کشو  بستمرو  هند وپر  خرینا دمبو رکا لمشغو شب تا                                    
 و  ممالوند چشامودادم ..... بدنمب  غوسی

 شتم دابر کیفمو

 هنمد که  دمکر هنگا ساعتمب   دنبو فتهر همه ونبیرزدم   قتااز ا                               
 شد  زبا رغا عین

 دم کر بنتخا ( رو اP)کلمهو  مشد رسانسووارد ا  دبو هنو  ساعت                      

 

 م شد  ارسوو   فتمر  ماشینم  سنتب   مشد دهپیا  کینگرپا تو  بعد یکم
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  لباسمو خونه فتمو ر  گرفتم ه کوبید سپر  ی راه   بین مندرو خونه سمتب                 
 ردمخو  مواغذو  دمکر ضعو

 مبیداخو هیندا مشو  تتفاقااز ا خبر بیو  دبر بماخو رچطو منفهمید  مشا بعد     

 ۱۳۱رتپا#

 

 

 

 

 

 زد تیپشب   ضایتر سراز   لبخندی و  دیستاا  ینها ینها جلو نیهاا

 شت داد دا ارقر چشم ی   دک مراون  با  زبا وزمرا کشید شموها توی  ستید              

 د کر مزمهز لب یرز

《Un œil stupi'de》 

 خندید   هیستریک  بعدو  حمقا چشم ی _       

Je suis sûr que la prochaine personne que je tue c'est》 

《toi 

 

 تویی  بکشمک   بعدی  نفر مطمعنم_
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 فت ر جی وخردر  سمتب   نناز تسوو   گرفت  ینهاز ا چشم تلذ با

  پر خوشحالیشدر  پشت شخص  نیدد با...... که دکر زباو درو  دکر  شپا کفشاشو      
 کشید

 د کر مزمهز لب یرز

 《Hello drake heart_ یس د موآ           

《Let me come to your house 

 ات  خونه تو مبیا  میدی  زهجاا هسیا  قلب  مسال _           

 مبال از  یکی ی و رو شد خونه وارد  ردشیگادبا   با اههمر سهیال و  فت ر رکنا نیها ا       
  گرفت جای   یسدموا ی وبررو مبل ی رو نیهاا  دیستاا شسر پشت هم  ردشیگادبا نشست
 تمند رقد زن   چشمای و ب 

  قلب که شت دا ینب ا عجیبی عالقهزن  ینا شد هخیر  وشبر رو                              
 بزنه  اش صد  هسیا

  نیهاا که خاصی لبخند با یسدمو ا یهانها ضعف نقطه که دبو ه فهمید شاید                     
 تماشا رو  افطرا  شتدا میترسوندرو 

  که نگو_ گفت و  کشید ییا  کالفه فپو  نیهاا دمیکر                                              
 ببینیرو  خونه مدی او فقط

 

 و  دکر تر نگر  پر لبخندشو داد  نیهاو ب ا   گرفت خونهاز   نگاهشو یس دموا

  شگو  حرفمب  که بینم می_ گفت                                                                
 ه سیا  قلب ی ادند
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 شد  هخیر  وشبرب زن رو  ستر  باو   دیستاا نیهاا های رگ  تو نخو    

  فکرشو  که چیزیهاز اون  تر  کخطرنا اون  نشو  یکد نز خترد ین ب ا  دمبو  گفته_           
 میکنی

 ده کر رتچیکا مگه کیهاون  مگه_    

 کیهاون  نیوبد ی امیخو  قعا_وا

 _اره... اره ... 

 کنممم  یازش دور باید  اچر بفهمم  اممیخو

 

 داد ن تکو سری  یس دموا

                                                                                                                   
 دبوداده  بهت  شورستود من که ی زد نیز قتل ب   ستد تو پیش قتو ندچ باشه_

 داد رفشا همرو  چشاشو کنا  حشتو دفتصااون  یداوریا  با نیهاا

 

  متوجه کهاون زن  خترد دمکرازدواج   ششوهر با من اون زن   قتل بعد_                         
 پر  شودجوو منتقاا تشا شد رش پد با  منازدواج 

 دکر

 

 شد  تبدیل من شبهای  س کابوازار ب  بی دهسا دموجو  ی از  شبه ی  و
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  شودخو لوندی  با مطمعنم و  کشتی شودرما که مداو  تو اغسر منتقاا ی ا براول                  
 عاشقش دهسا که هم توو   ده کر یکدنز بهت

 نیست  عاشقتاون  لیو شدی                       

 من  اغسر  دبیا شبعد کنه دنابورو  تو که  فرصته ی  لنباد اون

 

  فقط مشرا الد که شتا ند نمکاا نه دمیکر  هنگا یسدموب ا  ورنابا نیهاا                       
 باشه  هشد   یکد نز بهش منتقاا ی ابر

 

❌❌❌❌❌❌❌ 

 �😱😱😱�هههدبو یگهد  یکی صلیا قاتل  پس ییییوا

 

 ۲۳۱رتپا#

 

 

 

  من نهومید  که هستی کسی تنها  تو یدار ق فر  همه با تو که گفتم بهتاز اول   من نیها_ا
 کیم

 ه ید د  تمورصوو  دمکر دعتماا بهش که هستی  کسی تنها تو

 



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
372 

 

 س سهیال  سمما نهومید  و

 

 ش سر پشت ردیگاد بااورد و ب  باال سرشو حتیراناو  بهت سطو نیهاا

 د کر رهشاا

 

 ترسش  شبعد یکم  لیو ترسید هفهمید  سمشوا ردیگادبا  ینکهاول از ا سهیال 

  فتر شپزخونها  فطرب  وشد  بلندداد  شچند  لبخند ی ب   جاشو                           
 شپزخونه ب ا  شتدا که رطو نهمو

 داد زد میرفت

 

《 would you like tea Derak heart》 

 ه سیا قلب   یرمیخو چای _

 

  دبو لخوشحا نال ا حتما دکر ه نگا  برگشته بخت ردیگادباو ب   ادند بیاجو نیهاا             
 خبر  عاقبتشاز  لیو  هفهمیدرو  بابشار سما که

  شتا ند                                                                                                
  سر فرقه ینب ا  نشد وارد  با دبو  یختهر شهاارزو   خکا که دبو یهانیا ردیگادبااز   تر بدبخت

 د کر رقما ندگیشز

دارع   سشدو دمیکر  فک کهرو  خترید دبو باخته بد نالو ا                                  
 م نتقاا ی ابر  فقط که دبو هفهمید 
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 ه شد یکدنز بهش

 ش یکاا

 

 د کر بهش نگاهی نیهاا  مداو چسبو   چاقو ی  با سهیال 

 فت ر نیهاب ا  ییا هغر  چشم که

 

 هیکل  قوی  ردیگاد بااروم اروم ب  بشه  ساکت  نیهاا تا د بو زمال  رکا همین و

 بوند اخو مینز ی و رو گرفترو  هنشد  پشتاز   شد  یکدنز                          

 د یساوا  حرکت بی سهیال   نیدد با لیو نیوفته که دکر تقال  اول

 

 شت اگذ بینیش ی رو  تسکو معنیب   ستشوو د  نشست  شکمش ی رو سهیال 

  موهای  اممیخو فقط  ارمند یترکا هیسسسسس_                                                  
 خوشگل  ببینم کنم هکوتا رو  خوشگلت

 خندید  هیستریک بعدو  بزنی فحر حالت ب  ی وا  فقط نه یا  میشی             

  ستید رشکا نپایا از  بعدزد  چسب هنشد سهیال داد   نتکو  سرشو تند تند  ردیگاد با        
 گفت و   کشید هنشد  ی رو چسبای  ی رو

《No_No If not good》 

 و دراورد کشید روها چسب  رهباو دو نشد بخو  نچ نچ_               

 د بو یی ا یگهد جای  شفکر  لیو دمیکر هنگا سهیال  ی راکاب  نیهاا
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 د میبر تلذ سهیال  میکشیددرد  ردیگادبا

 زد چسب  هنشود رهبادو چسبادراوردن  بعد

 

 د کر مزمهو ز کشید  هنشدور د بونشوز

 

 خوشگلته   موهای  نوبت حاال_

 خندید  هیستریک و

 

 ۳۳۱رتپا#

 

 

 

 

از   مو  هر  نشد اجد با شموها نبریدب  دکر وعشر   چاغو  باو  کشید  ش موها توی  ستید
  ستد سهیال  که دمیز پا  ستود  میشه هکند  شسر  پوست دمیکر حس  رهبیچا ردیگاد با سر
 د نبو کناون ول  لیو دارهبر

 دنمیا بهت صال ا کچلی نچ نچ_ ختاندا رشکاب   نگاهی شسر موهای  متما نبرید بعد
 م ببر سرتو باید 

 سهیال   سمتب    ستاخوو   پاشد  شجااز  سریع  فحر  ینا  نشنید  با نیهاا
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  تو و  تجا سر بشیناورد _ باال یساوا معنای ب  ستاشود سهیال  که هبر                          
 نکن خالتد من ی راکا

 ن برید ب   دکر وعشر هند ز هندو ز   شتا گذ رشیگادبا  دنگر یررو ز چاقو

 ش سر

 

 های  ی اصد شگلو تهاز  پاشید تشرصوزد و رو  ارهفو  نخو شسر  نبرید  با          
 خس خسب   بعد یکمو   میومد نامفهومی

  بوسید سرشو  کشید حتیرا نفسو  دکر اجد بدنشاز  کامل سرشو متما  حمیر بی با سهیال  
 ردمیخو نتکوو  شتدا ن جو زهنو بدنش  گوشه  ی  دکر تپرو 

 اد مید  نخو بوی   خونهو  دبو شتهدابررو   خونه کل خونش

 د بو هشد  هخیر وش بررو  سر  بی پیکرب    حشتو  با نیهاا

 

 با   نیهاا زهنو  یدد برگشت قتیو ره بشو ستاشود شپزخونها تو فتر سهیال 

 گفت داد و   نتکو سری کالفه میکنه هنگا خوناداره ب  حشتو

 حرفم ب  هبهتر   بکشم یرینطوا تو دخو یا  متراالد یوز یر ی انمیخو گه_ا

 کنی تکا هختراون د باو  کنی ش گو           

 ......  نیستم رصبو ی دیاز من
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  هشدوارد  پسر ینب ا  شک  چقد مشبا ختدو سهیال و ب    گرفت خونااز  نگاهشو نیهاا
 د بو

 گفت  صلیا ع موضوب   توجه بی

 

 میکنی   صحبت نگلیسیا همیشه اچر_

 

  جلو حمم ر بی رپد لیو دبو  ن باز ینا عاشقو   دبو  نگلیسیا نباز بیرد درمما نچو_     
 دکر اش  تیکه تیکه هندز هندز من چشمای 

  هشد شخترد ی راکا ینا  باعث  سهیال  رپد پس گرفت دش خوب  حترانا ه چهر  بعدو          
 د بو

 ردمیخو خفیفی تکونای  زمهنوزد  سر  بی پیکرب  لگدی و  مداو جلو سهیال 

 ی زبسو رمپد پیش زانسو  جهنم تو وارممید_ا

 

 گرفت   شود سر ستای و د  مداو  نیهاا  سمتب    خندید بلند  ی اصد  با بعدو              

 مشبا یمدار رکا خیلی_

  تکا هختراون د  با یدار فرصت  دافر  تا کنن جمعش نبیا میفرستم  روها بچه                  
 نری  طرفش یگهو د کنی

  هکشید سهیال  لنباد میت ی   مثل نیهاا  نشد رج خا  خونهاز  هستها نیها ا بازد و  ماسکشو
 میشد 

 ون بیر دکر تفو  نفسشودراورد و  ماسکشو سهیال  نشد سهیال  بنز ار سو                     
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 مد درو حرکتب   ماشینو  کن حرکت_              

🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫 

 

 ۴۳۱رتپا#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پایین  تختدادم و از  بدنمب  قوسیو   کش یدرمیبا رونبا صبح مای از دم د             
 دم کر هنگا ام  میت  شبیه هچهرب   ینها تو ممداو

 ی د کر رمچیکا ببینی کجایی نرگس هعییی

 

 دمکر غلط گفتم فعهد  ۰۵  تمد  ینا تو  یاا خد                    
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 ندی دوبرنگررو  نرگسو   ندیدی  رمیبا لیو

 هعیییی 

 

  ی و رو  سر ب   ستید صبحونه بعد دمکر دهماا صبحونه  دمخو ی ابرو  خونه شپزا  تو فتم ر
  نیهاا ابر  نیومد لمد امغذ دنکر ستدر بعد دمکر  دهمارو ا نیاماکر ط بسا و  مکشید خونه
 منبر

 ره بخو مباها   دنمیا بگم بعش  نستمومید طرفی از

 

 رشکنا یازشیر  دساالو  ترشی یکم دمکر نیاماکراز   پر شو اوردم و رو یسد  ی  پس       
 دمبر اشبرو  شتماگذ

 داره رمکا ونبیر مبر شباها  مشبا گفت  دنبو اهبررو دیاز حالش

 

 ردمخو شکست  یگهد که شخر ا نشد چشه بفهمم دمکر سعی هرچی

 خونه  برگشتم

 

 ست در گیاهی سبزی  قرمه مشا سعوا  دمکر لمشغو مود خو یریجو شب تا

  دمخوو  شتم اگذ  ماشین تورو  ظرفا مشا بعد  ادمید گوشت با  قرمه همز که دمکر              
 م شد دهماا
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  بونشز یراز ز  باید نمیزنه ف حر که دشخو چشه نیهاا که ممیفهمید باید  مشبا        
 کشید

 

 دم کر مسر  سفید لشا و  سفید ارشلو ی   با طوسی پالتوی  ی 

 

 دمکر مپا مو  طوسی کفشای و و   شتمدابر گوشیمو

 بریم اون  ماشین  با  دبو ارقر دبوزده  هسیا کامال  تیپ ی  فتمر  نیهاا خونهدر      

  هنگا ونبیردادم و ب   تکیه شیشهب  سرمو  شدیم  ماشین ارسوو  کینگرپا تو فتیمر هم  با  
 دمکر

  نعزیزشو اقفردارن در  که رنگا ا ممیکوبید رونبا  شیشه رو ب  نشودخو  رونبا  های  هقطر
 میکنن   گریه

 میکنم  گریع ها  برا ینا  مثل همیشه منم

 برگشت  نرگس نهو   شد  ستدر رمپد  نع برگشت درمما نه  ارهند ییا هفاید  لیو

 گرفت درد  دمخو چشای  فقط

 شت دا خوبی ی ... لیو       

 د کر ممارو

 

 دکر توقف شد  اشعود شباون  که کیرپا جلوی  نیهاا
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 دمکر شنگا تعجب با

 که ........... 

 

 ۴۳۱رتپا#

 

 

 

 

 گفت و   شتدابر ردشبواز رو دا تشو رکا ینجاا  مدیماو اچر_                  

 رگ مامانبز باشه_ نشی خیس ازبند کالتو_ مبخر پفک اممیخو_   

 برگشت  پفک  تادو با بعد یکم  شد  دهپیا ماشینو از  دمکر تبسمی          

  جلد ی )) رولینا((سم ا ی رو ستمود دکر زبا دشخو ا بر  هم یکی داد و  منب   ها پفکاز  یکی
 گفتم و   مکشید پفک

 

 مدیم او ردنخو پفک  سیهوا  فقط که نگو_

 

 گفت   دمیکر یک د نز هنشرو ب د  پفک که رجو نهمو

  توی رو   پفک لیندادم و او ونبیر نفسمو بهت میگم  ربخو نه_                             
 شتم اگذ هنمد
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 د بو  هفاید بی ارمسرا  پس چشع نگه رمنخورو  پفک تا که دبو زلجبا ه ینقدا          

 یم دمیکر فکرو   یمدبو هخیر ده جاب   نمودو  هر

 

 دم میکر فک  مبدبختیاب  من

 نم ونمید نواو لیو

 

 با و   گرفترو ازم   شجلد کشید لطو لسا ی  که پفکا   نشد متمو بعد

 ردشبو رو دا شتاگذو و  دکر شتا  حوصله  

 ینجا ا مدیماو اچر بگو حاال یمرد خورو  نمو پفک_

  هکند دم جواز و ییا تکه جمله هر با دنکر تعریفب   دکر وعشرداد و  رتقو هنشود اب
 میشد 

 نه ی وا

 

 فخال  های  فرقهاز  یکی ئیس))ر heart)) Drake به  منلقب نیها ا من_

 نم ایرا

 

 دکرام  دهفسر ا  شبعد کهزدم  قتلی ب   ستد ربا لیناو ا بر پیش هما دو

  بعد تمد  ی  شد  مغزی ضربهزدم   بهش که هم نیاون ز شتمدا انجدو   ابعذ               
 م مددرو گیدفسرا  حالتاز  تمد ی  بعد منم شد تفو و   شد اهدا قلبش
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 ییم وبر رو حدوا تو مداو خترید ی   قتلاون  بعد هیکما 

 دمیکر ردبرخو شباها قتاو بیشتر  شتاند کم چیزی یباییاز ز    

 شد   مهم امبر فتهر فتهر  راشفتار  ینکها تا

 شها  ی دشا  شها غم  شفتنا ر ش مدنااو  

 م یدد پریشونشو لحا میگشتم بر بانداز  کهروز  ی 

 

 و.... پیشش فتمر شبعد  لیو فتمر رکلنجا دمخو با روز  چند

💞🚫💞🚫💞🚫💞🚫💞🚫💞🚫 

 

 ��د میا رکنا نیهاا دنبو  با رامالد ن نظرتو ب

 

 ۵۳۱رتپا#
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 ......  میشد بیشتر زشلر ینا حرفش  هر   باو  ید ز میلر بدنم

 د بو ه فهمیدرو  چی همه اون

 

 از  مفهمید که..... ی دنکر لقبو  لشاو شیم شناا  بیشتردادم  دپیشنها بهت_

از   هم من رو دادم  نطمیناا  ینا  بهت که نیستی ن مید پازود  که ییاختراون د            
 نیستم  اپسراون 

 م یدد تچشا  تورو  عشق بعد ت مد ی  ی دکر لقبو  تو ش بعد          

 ر با سه نه ربادو  نه ربا ی  نه 

 دمیکر یی اپذیرازم  عاشقانت هنگا میدیمت قتو هر

 شد  تبدیل  عشقب  بستگیوا  ینو ا  مشد بستتوا کم کم          

 دم کر شنگا ورنابا غمس،،تر  ،بهت نمیو

 ((عشق))

 دبو عاشقم نیهاا     نیهاا

 

 یت ر ستگااخو مبیا گرفتم تصمیم  که جایی تا  میشد  بیشتر عشق  ینروز ا  هر          

 لی ....و
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 ه مید رتقو بغضشوداره  دمکر  حس دکر ت سکو سید ر که ینجاب ا     

 پیشم  مد او دبو ئیسمر که سهیال _ گفت  بعد یکم             

 کشتم  شودرما  که هستی نیز نهمو خترد تو  که گفت

 دم مر  فحر ینا  نشنید با من

 یخت ر مهاارزو   خکا  مشد  دنابو      

 خت دو منو ب  گرفت نخیابواز  نگاشو همد او منتقاا ی ا بر میگفتاون        

 مدی او منتقاا ی ابر تو_

 کنی دمنابو مدی او

 نمیگه دروغ  منب   تچشا شدی  عاشقم تو مطمعنم  من...  لیو              

 نمیکنه  نپنهورو ازم  چیزی تچشا

 

 میکشه   نتامودو باشم تباها گها گفت  سهیال _ خت دو نخیابوب  نگاهشو رهبادو        

 ام نمیخو من لیو

 م بد ستت از د امنمیخودوس دارم  روتو من  

از   همو ینکها ی ابر هبهتر پس بدی  ست از د منو ی انمیخو  مطمعنمو  یدوس دار  منو هم تو
 کنیازدواج  درتما قاتل با تونی نمی قتو  هیچ تو  شیم اجد هماز  ندیم  ستد

 باعث و   کشته تودرما مانیز ی  که باشی شتهدا بچه ی دمراز  نمیتونی

 بدبختیته 
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💔🥺 

 

 هققققققق 

 رام الد بچم

   رهبیچا نیهاا

 

 ۶۳۱رتپا#

 

 

 

 بی ابخو لخیا  وفکر و   ابعذ باروز  هر تو که کنم لقبو  ینوا  تونم نمی منم_

 .... 

 

 اره نمیز سهیال اون  بر وهعال  و

 رم کا فخال  ی  من و

 ندیم  مهادا یگهد هبهتر پس نمیشم ی دعا ادم  ی  قتو هیچ  ینها شغلم             

 لی.....و
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و   میمونم دتبیا همیشه.... منماون  ونبد شتدا ستدو که دبو نفر  ی ...نیاد توی  گها
  مبر  انیراز ا ین ا بعد شاید ... میشم حالت جویای  همیشهدارم .....دورادور  ستدو همیشه

 مباها دتنبو ارهقر  نمونمید... بمونم شاید....

 د کر منگا خیسش چشمای  با....  لیو کنه رچیکا      

 دارم ....  ستدو خیلی_

 ... ارم ندرو دوس  هیچکی تو بعد مطمعنم

 .....  دمکر تجربه شباها  عشقو که ی دبو کسی تنها تو

 ببخشی منو  وارممیدا

 من  لبرد کنی حاللم

 کشید  شچشا یرز ستیو د  ختدو نخیابوب   نگاهشو رهبادو

 

  من مونهدو ره نفع..... ب لی و نیستم  ضیرا ییا جد ینب ا  ینکها با  رامال_د                
 مبد ستتاز د امنمیخودل دوس دارم  تهاز  روتو

 

 میکنی  ندگیز کثیف  نیای د یناز ا جا ی  که حتهرا خیالم  شیم  اجد هماز  گها

 .... 

 

 د کر زبارو  ردشبوو دا دبر ستد

 



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
387 

 

 کن شنگا  خونه وبر هست چیز همه  ینا  تو_

 مم راالد ببخش  منو_ میریخت نهدو نهدو ششکاا

 دجوو   نیهاا کنی شموافر کن سعی فتیر ون بیر ماشین ینا از

 شتهدا

 

 گفت و   شتماگذ  ونبیر  ماشین از   پامو فحر  بی  دکر زبا امبردرو   شد  خم               

 گفتم  بهش  حرفمو خرینزدم و ا  لب میمونم عاشقت  همیشهو  عاشقتم_

 ف حر  ترین تلخو   خرینا

 

 بستم و درو   مشد دهپیا ماشیناز   میمونم عاشقت قیامت  مقیا تا_ 

 رد خو گوشمب   ماشینش الستیکای   نشد هکشید  ی اصد

 

 فت ر

 

 متنها تنهای  من   نالا فت ر  هم نیهاا  شد  متمو قعاوا   

 عشقی  نه یرپد نه یدرما نه فیقیر نه

 .......  دمکر خیسم ستای ب د  هنگا ی 

💔💔 ?? 
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 ۷۳۱رتپا#

 

 

 

 

 

 : شخص مسو

 

دو   ین ا چقد هفهمید   هم نسماا  گویی  یدرمیباو  دمیز هنعر عاشقدو  ینا لحا ی ابر نسماا
 ان  سوخته

 ه شد  هخیر نخیابا ب   شکسته خترکید فطر  ینا

 

 عاشقانه هپیوند ینا  کنازسو چه......  دهکر رتااش را  هیدد شکا  هشد ردخو پسری فطر  ان
 شد  قطع

 باشد  خوبش لحا شاهد  تا گذشت عشقش.... از  نیهاا دکر گیر بز رکا چهو            

 د کر ن خورا  نجگرشا و  ندزاسودو را  ینا ممنوعه عشق ینا
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  لیو میکنی گریه  من ابر یدار هم  تو...... _ دکر هنگا نسماب ا رامالد                             
 گریه  دمخو ی ا بر نمیتونم من اچر

 ننمیریز  شکا  مچشما  یگهد اچر... کنم                 

 دکر  نخیابوب  نگاهی اااا؟؟چر ووووبگو    

  رتا کم کم شیدو د مداو غشاسرب   سرگیجه دنبو مدو ا  فتر لحادر   همه              
 شد 

 .....  نشد اربید ونبدو  عمیق ابخو ی  بدابخو همانجا دبو قتشو شاید

 شتن اند نشووز تحمل  شپاها

 ..... شد  حلقهدورش  ستید که بیوفتد  ستاخو

 دکر ناجیشب  نگاهی

 د بو  هماند باقی اشبر که کسی تنها دبو ه مد اون او             

 شت دا  شواهو همجاو  همیشه که کسی تنها

 ....... بست  چشاشوزد و  نرگسب   غمگینی لبخند غمو  بهت نمیو

 

 دل زار زد تهو از  شتاگذ  نفرمو  ی رو سرشو  دکر رک پا  ییا گوشه ماشینو نیها ا       

 زد لباروم  د کر شنگادراورد و  گوشیشو و  شتدابر ن فرمو  ی از رو سرشو

 ..... دمنبو بستهوا بهت من_

 

 ...رم 
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 دا  ست

 

 دو  میگفت نیدرو هغریز  ی 

 

 ...... متامیخو  زمهنو ستشرا

 ..... نفعتهب   که نبمو دور لیو

 زار زد  نشا  فرجامه نا عشق ی ا بر..... و باشم شتهدا  ستدو همیشه اربز

  چهب  لیو  وردبیادر  پای را از  ن یهاا نستاتواو  دبو گرفتهرا  نتقامشا رام الد                  
 قیمتی 

 ... دشخو نشد  دنابو قیمت ب

  نهما شکست  دشخو بارا   نیهاا  دبو  ردهخو شکست موفق یکاو                           
 یک دنز نیهاب ا  یشابراز اول  که یرکا

 شد 

 ....  دنبو  ستدر چیزی یک نمیا  یندر ا لیو

 ....میشد عاشق نباید رامالد

 ...... شد لیو

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 ��باشیم  لخوشحا  نرگس نمد او ی ابر نالا
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 غمگین  نیهاا فت ر  ی ابر یا

 

 ۸۳۱رتپا#

 

 

 

 

 :رامالد

 

 دمکر هنگا افطرو ب ا دمکر زبا چشامو ارووم

 د بو فکر  ق غرو  دبو نشسته مین ز ی رو نرگس

 شت انذ متنها برگشتهاون  

  کمکمو  موند زمبا  لیو شکستم لشود ها ربا ینکها با نرگس دنبو همه مثل                      
 دکر

 رو  نیهاا دجوو  دبو هم نیها....اشیکا ا لی....و شتمش دا که دبو بخو  چقد

 ما حق ییاجد ین.... ا دبو  نمو  تادو نفعب   ییا جد ینا لی...و شتمدا زمال هم        
 هم  با میتونستیم ما شیم اجد که دنبو ما حق....دنبو
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  نرگس که مشد بلند تخت ی ..... از رولیو شیم  خوشبخت خیلی                             
 سمتم و ب  شد   بلند شجا و از  شد متوجه

رد   چشمم  جلو از  فیلمی مثل ات خاطر مداو                                                            
 میشد 

 

 .... مشاش دراورد سینهاز  من لیو شتدا  نبض که درمما قلب

از   منو شتندا  یناا نیها ا شکای و ا بغض سهیال  سفت  نشیطا هچهر  مبابا  نغو دا هچهر         
 وردن میادر پا

 ین د برگر بگمو  بزنمداد  شتمدا ستدو

 مین ز  ی رو دمفتاو ا  شد شل  مپا ستود یندبرگر  اخد وتر                

 گرفت  بغلش توی  سرموزد و  نو زا مپا جلوی  نرگس

درد  بغض  رفشااز  مگلوو  دبو شد سر بدنم کن گریه  رامالد کن گریه_                      
 د میکر

 زد و داد زد  گوشم  تو نرگس ن مداو نمی پایین مشکاا لیو

 کن گریه..... میکنی سکته نال ا خترد دتخو تو  نریز کن گریه اااراامللللال _د

 نریز  اخد وتر  بریز شکا ن بز داد

 .... شد یرازسر چشمم گوشهاز  نهدو نهدو مها شکا

 م عمردردت ب   کن  گریه_ دفشر بغلش تو  سرمو نرگس

 زدم جهز
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 فت ر ن یهاا  فتتتر  نرگس_

 و نر  تو لی_اره و ن میر  همه_    

 

 هستم  همیشه تا  من منمیر_ بموننننن تو اخدوتر  نرگس 

 نم او ممداو ونبیر   بغلشاز  گریه کلی بعد دمکر خالی مودخو نرگس بغل تو

 برگشت  هجوشاند انلیو ی  باو  شپزخونها تو باو  فتر

〰〰〰〰〰〰 

 

  همیشه سهوا  فتر دبو همینا همش_  گفتمو  ردمخو جوشاندمو  جرعه خرین ا                 
 باشه  بخو  نتامودو لحا که

 گفت و  دکر  کپا شکاشوا نرگس

 د بو نتاتودو نفعهب   ییاجد ینا رنخو غصه تو جیا رهمیگذ_

  انیراز ا ستمامیخو لش_او ی د بو کجا تمد ینا توی  تو مهو_او                                  
  ینجا ا ممدو او  مخریدرو  خونه  ینا  شتمدا بانک تو که پولهایی با نیومد  لمد شبعد لیو مبر

 دبو بهت سم احودورا دور 

 ت بد  لحا با که دمکر نتعقیبتو ونبیر  فتیر نیهاا  باب   میدد وزمرا ینکها تا

 م شد جعهامو

 ... پیشت ممدو او وردنیا طاقت  لمد

 د بو رماندگا گرمای  ی  نرگسروزا  ینا سرمای  ینا  توزدم  لبخندی                            
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 :راسا

 ۹۳۱رتپا#

 

 

 

 

 

  فک روز  هر....  ممیشد قبلاز روز  تر لتنگروز د هر منو  میگذشتن  هم سر  پشت روزا
 من مثل هیچکیو  مینمز هکر  ی ادم رو ترین عاشق من  دممیکر

  نشدنمو   اجداز  شتهاگذ هفته ی  فقط..... نیست عاشق                                       
 از  تر پیرروز  هر  منو  دبو گذشته

 م میشد قبل روز

 ... دنبو ه شد سفید  مها مو رتاار  چندتا

 زدم ف حر کسی با نه تمد ین ا تو....  دبو هشد  ها زن پیر مثل     

 ردمخو اغذ نه

 .... میشد تمرصو  نمهمو که دبو شکا فقط و

و   دمکر کپا  تمورصو شکای .... ا کنه تحمل منو  میتونه نرگس فقط ضعیتو ینا  تو           
 شپزی ا شتدا نرگس  شپزخونها  توی  فتم ر
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 گفتم و   نشستم پنا ی ... رو  دمیکر          

 نرگس _

 

 باشه  نجااو نیهاا  شاید قبلیه  خونه بریم وزمر _ا  مهو_                                     

 صاحب  نجااو بریم  ما بعدشم  میمونه نجااو رچطو  یگهاون د غالا خه_ا

 اره ند یرکا ممید لقو من  بیا  تو_ میزنهدار  رو ما خونت        

 میشه خفه  میدیم  لپو بهش شتدا یرکا گها

 ه بد  ت نجا غالا ینا  ستاز د منو یا اخد_

 

  نرگس بازدن  فحر  کلی بعد دبو  خنگ زهنو لیو امبر دبو  بخو خیلی ت مد ینا تو ینکها با
 بریم  رنها بعد دکر لقبو

 دم میکر عاد  همشراه  بین  شدیم دهماا ردمخو چی م نفهمید که رنها بعد

 باال  فتیمر بفهمه   کسی ینکها ونبد کیدزد باشه نجااو  نیها ا                

 ن الا میگفت دبو رشکا یمدبو فته ر  دموعواز  ترزود ن چو صاحبخانه خها

  دمخو حدوا   نیدد با  نمودخو طبقهب  سیدیمر نیست مستاجر                                 
 شتم اند که نیهاا  با خونه ینا تو بدی و  بخو  اتخاطر چه زدم  تلخی لبخند

 دم کر گریه چقد  خندیدیم  باهم چقد

  سمتو ب   گرفتم  دمخو حداز وا نگاهمو مپاشد خونه یناز ا  بعد چه و                     
 ببینمش  بتونم  لحظه ی  ی ابرو   باشع خونه دممیکر عادادم د ن یهاا حدوا
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 ........ کهدادم  رفشارو  نگ ز زونلر ستای د با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ********************* 

 

 اس!....  خونهاون  تو نیها ا  زهنو ن نظرتو ب

 ؟؟ میشه  نیها ا نیدد رهباب دو  موفق رامالد

 

 

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ 
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 ۰۴۱رتپا#

 

 

 

 د بو فتهر  نجااز او نیها ا  دبو فتهر دکر زبادرو  خانمی ی         

 ؟؟ یندار رکا کی با  بفرمایید_

  ینکها مثل  دبو ینجاا ما امقواز ا یوی  ببخشید داد _ اب جو من جای  نرگس                   
 فتن ر

 جدیدیم  مستاجر ما  نچو حتما_

 

 برگشتیم  تردراز  پااز  ستد نممنو ببخشید _           

 میدیمش  لحظه ی  شیکاا  دبو  شیکاا          

 ؟؟   کجایی نیهاا

 ؟؟   کجایی اخدوتر

 

 ض عو لباساشو  قتاا تو  فتر نرگسو  مکشیددراز  مبل ی رو خونه فتیمر

  سقفو ب  مکشیددراز  مبل  ی رو دکر                                                               
 دم کر هنگا
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 ون بیر مداو قتااز ا هند وپر ی  با نرگس

 یگه داده د نیهاا که یها  هندوپر نهمو ین_ا  چیه ین_ا                            

و  پوشه ینا نیهاا کهاز اون روز  دنبو دمیا صال ا ها _ا                                        
  دهکر موششافر کال و  کنم شنگا  فتر نمی لم د ستود صال ا دمنکر زشبا داد  بهمرو  هند وپر
 دمکر دمکر ه نگا نرگس  تحرکاو ب   مشد بلند دمبو

و   شتا گذ میز  ی رو رو فلشاورد  ونبیرازش   فلش  ی و  دکر زبارو  پوشه                 
 رو دراورد  دبو پوشه توی  که عکس چندتا

  شچشا عکس هر ن یدد با دکر هنگا  روعکسازد و  چشمب   عینکشو                       
 گفت و   دکر منگا ورنابا میشد تر  رگبزو  تر رگبز

 رااامال_د

 

 ه چیشد  زبا اخد ی وا

 

 نمیشه ورمبا  اخد ی _وا  هچیشد  چیه_         

 نه یا  هشد   چی میگی مکشید ییا کالفه  فپو  اره ند نمکا ا نه      

 نم ونمید لبتها رج خا تو کلف دنگر  دمر چندتا  با باباتهزن  عکس ینجا_ا

  شوورنابا هنگا... لیو هست  هم  یگهد چندتای  یی نهایرا  لما هاشونم  بعضی رکشو ومکد
 ت بابازن  کهدارن   یناز ا  ننشو نشو همه  یناا  ختدو بهم

 کشته  تودرما

🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴 
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 ۱۴۱رتپا#

 

 

 

 منو  نیها ا برگشت بحز هیچ که دبو  هشدوارد  شک بهم  تمد ین ا تو رینقدا

 د نمیکر شکه

 ...... ادمند همیتا لیاون روز و گفت بهم  ییا چیز ی  نیهاا

  هم ما ییا جد باعث گفت ییاچیز ی  نیهادادم _ا مبلب   موا تکیه                               
 ی ودحد  تا دبو فریتها همین

 

 گفتی نشباو مهو_او

 .... شدیم فکر  ق غر  رهبادو

 ارم بزرو  فلش ینا اربز _  گفت که           

 که فیلم ی داد و  مودرما قتل رستود  که دبو سهیال از  یسو  چندتا فلش تو

زد   نگز کیلمب و بالفاصله نرگس.....  دکر افعترا چی  همهب   نیهاا                            
 رو از  هند وپر گفتداد و  بهش کوارمدو 

 نبگیر  سر
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 سهیال از   مودرما منتقاا میگفتدل  ی  دمبو ساکت  تمد  متما                                
 ی اون  کنم ثابت رمپدو ب  مبگیر

  ی  قاتله                                                                                                      
 ام نمیخو ینوا  صال ا منو   میوفته خطر تو نیهاا رکا ینا  با میگفت لمد

 شتیم اند شتهاا نممو وکد  هیچ  مشا  ی ابر یختمر  دمخو توو  دمکر  تسکو فقط پس

  ردخو لگو  بابا  اچر دکر روکا ینا سهیال  اچر دنبر بماخو صال ا  لیو بیدیما خو که دبو  ۹ ساعت
 کشت  مودرما ن یهاا اچر

 شد  ققاچا  باندوارد  نیهاا  اچر  مشد نیها ا  عاشق من اچر   

 

 ه نمیگیر  غمواسر یگهد رگبزرپد اچر دکر افعترا چی   همهب   اچر     

 ا چر....

 اچر.... 

 اچر..... 

 اچر..... 

 ....... 

 د بو نشدنی اپید نمشووکد هر ابجو که دبو ممغز تو اب جو بی ی اچر کلی

 مشد اربید  گوشیم  ی اصد با که دبو  شب ۳  ساعت  مبیداخو که دبو ۲۱  ساعت                

 شتم دابر گوشیو دبو  سناشنا  رهشما یدزلر بدنم هگاا اناخد

 باشه  میتونه کی  شب موقع ینا خها
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🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴 

 

 ؟؟؟ کیه ن نظرتو ب

 

 ... شتما گذ گوشم رکنارو  گوشیو  دم کر صلرو و  ستما

 مانفر ار خانم اههمر مسال  لو _ا پیچید گوشم تو ی دمر ی اصد لو_ا                                  

 بفرمایید  بله_

 

 باید ب  که  شتمدا یرکا ی  نباهاتو گاهیاز اداره ا هستم یرفخا وانسر _

 زد  یخ مستا د ینربیا تشریف

 ه شد  چیزی  مبیا باید اچر_

 مه زال  فقط  نخدمتتو میکنم ضعر  یدر بیا تشریف نیست صیا خو چیز نه_

 مم..چشش_ نبیا  نالا  

 دکر قطعو   گفترو  سوادر

 که سختی هر با دمکر ضعف  ردمنخو چیزی نچو  شاید دبو نشدنی متما  بدنم زش لر       
 دم کر تنم لباسمو دبو

 دم کر هنگا بشاخودر  ق غر هچهر و ب   فتمر نرگس قتاا ب

  ی  ونبیر  فتمو ر گرفتم نرگساز  نگاهمو خوشبحالش                                        
 اب  انلیو ی  با  کوچولو  بیسکویت
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  ونبیر  فتمو ر  شتمدابررو  ماشین  سویچ شتاند تاثیری لیو شه متمو ضعفم که ردمخو
 دم کر حرکتو   مشد ماشین ارسو

 ه نشد  چیزی  دممیکر عاد لب یرو ز ممیخوند لکرسیا  یتا  همشراه  بین

 باشه 

 

  یدز میلر خیلی کهدادم  مستاب د نگاهمو دبو دیاز  خیلی سرعتم                                 
 کنم  نندگیرا  بخو  نمیتونستمو 

 

 ماشینی متوجه که ختمدو دهجاب    نگاهمو ماشینی پی  پی ق بو  ی اصد با

  بدی  ی اصد  با ماشینو   شتماگذ ترمز ی رو پامو مشد میومد  جلواز  که                           
 د یستاا  حرکتاز 

  ماشیناوردم و ب  باال  سرمو حشتو  با دکر ردبرخو  نفرموب   مسر                               
 دم نز شکرارو خد ختمدو وبررو

اورد  ونبیر سرشو هپنجر از  بهش                                                                        
 فحاشیب   دکر وعشر و 

 دم کر حرکت بهش توجه بی

 

 **************** 
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  دمبو هنیومد  جاهایی رینجوا  حاال تا دمکر رک پا کالنتری  جلوی                                  
 م بیا مشد رمجبو نماما بخاطر لیو

 یا ا خد هشد  چی د نبو کنمول  سستر ا

 ??🌱💮🌱💮🌱💮🌱 

 

 ..که برسم ترزود  که باال  مبررو  ها پله  تارچها  تادو ستماخو

  پیچید مپا تو بدی .... درد مشد پخش  مینو رو ز رردخو لیز مپا پله لین او                
 م تکوند مود خوو  مشد بلند سریعو  ادمند همیتی..ا

 ه خند  یرزد ز  یدد دشخو رو  نگاهمو تا دمیکر منگا که دفتاا یز سرباب   چشمم که

 میشد  بلندو  میرفت عکور همشو   دبو  گرفته لشود

 

 گرفت ..... درد ملو...دا دخو    یییی_و

 میخندید  منب   شتدا زچلغو مرتیکه      

 ام حترو ا شد قطعاش  ه خند یهو که اریوب د  بکوبم  سرشو  شتمدا دوس

  با لمیانسا د مر ی ب  که دمکر لنبا د نگاهشو دکر نظامی                                           
 که  مسیدر  گندمی  جو موهای 

 د کروا   خماشوا  من نید د بااش داد  هچهر  تو خمیا   

 مانفر ار خانم_

 ید ربیا تشریف من  باداد _ نتکو   سری  ممدخو بله_        
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 فتم ر نبالشد

  شمیز جلوی  های  صندلیاز   یکیرو   منم  نشست شمیز  پشت تاقشا تو فتیمر            
 ینجا ا  مبیا من گفتین  اچر  بگید میشه ببخشید_ نشستم

 شد  بر ابر چند  ترسم که دکر  تسکو  مانفرار خانم ستش_را            

 مفتولی ارشگز  ما هشد  ه مشاهد  شهر حومهدر  جسد ی  پیش ساعت ۵_              
 قتل ب  فجیعی  زطرب   جسد متاسفانهو  شتیماند

 شما  رهشما موبایلش گوشی  تو ما نیست  تشخیص قابل  تشرصوو   هسیدر

 

 ین دکر کمکو   شناختید  شاید ببینیدرو  جسد اممیخو  نتواز یمد کر اپید رو

 

 اره ند نمکاا نه ی وا  میشد اجد تنمروح از  کلمه  هر با

 ااااا یااخد

 

 کهاورد  قند اب   امبر یدد حالمو که قااون ا نشد کند منفساو  شد شل بدنم                    
 دکر بهتر  حالمو یکم

 باشه  میتونه  کی کیه جسد ی وا 

 کشتن رو  مبابا نکنه  بابامه نکنه      

 شدیم  رج خا ق تاو از ا مشد بلند شد بهتر حالم که یکم
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 .......... 

 

 ه پاسگا مینز یرز  تو  تقریبا که و هررا ی و وارد  فتیمر  پایینرو  پله چندتا

 دبو هنیا های از در  پرراه رو  دبو                                           

 دن بو ونیزاو  سقفاز  های  المپو  دبو بیا ارایود

 د بو کنا حشتو فیلما   ینا مثل

🔵🟢🔵🟢🔵🟢🔵🟢🔵🟢 

 

 شدیم  تاقااز ا یکی وارد

 

 رو ورکا یپز  ما حید د  با دمیکر  رکا جسدرو  شتو دا دبو  نجااو قاییا ی 

 باشید  حترا شما میمونیم منتظر ونبیر  ما_ مداو ن سمتموو ب  کشید            

  ق عر  شتم ا مید  بر که قدمی هر  با  فتمر جسد  سمتدادم و ب   نتکو  سری                     
 ز هنو بدنم  مینشست بدنم ی رو ی دسر

 ید ز میلر

 

  منو رهشما فقط کهاس  غریبه  ی  هم شاید باشه ورکا ینا  توی  نم اعزیزاز   یکی ممکنه نالا  
 شت دا

 اد نمید صیا خو چیزاز  هیا گو  بدنم زشلر لیو



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
406 

 

 

 دادم منجاا دمخو ستای د باو   میدد دمخو چشای   با مودرما گمر  من

 نمیشه ی دعا قتو هیچ عزیز گمر  نه... لیو باشه هشد ی دعا امبر شاید  

 دمیساوا جسد سر  باالی 

 

  تو من  رهشما که نفر ی  باشه  ورکا ینا خلدا نماعزیز از  یکی جسد که  نمیشه ورمبا          
 زم میلردارم  ببینمش ینکها ونبد و   دهبو گوشیش

ازش   چیزی  مکشید بلندی  هین  زهجنا نید د با کشید رو  ورکا یپز                           
 د بو هنموند 

 کیه  بفهمم تا  مشد قیقد زهجنا ب

 ش چشااز  یکی

 

  هبرید رو  هنش د دبو چاغو کجا  پر تشرصو دبوداده  سترو از د شگوشا  تادو            
 دن بو

 پوستشو  تیکه تیکه که دبو ممعلوو   شتاند تشرصواز  کمی ستد بدنش

 دم بر تشرصو یک د نز ستمود نکند

 دمکر شنگا  قتد با کشید پس سریع لیو

 د فتاا تشرصو ی و رو چکید چشمم گوشهاز   شکا
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  نفس شبخاطر که دبو ی درم  لما جسد  ینا دبو من لبراون د                          
 م میکشید

 د مر دشخو لیو شه حفظ  نتامودو جانی منیتا تا فتر که ی دمر

 ش لخود میکشه نفس خاکی هکر یناز ا  جایی ی  ینکهب ا دبو ارقر که ی دمر

 گرفت  کشیدنمو نفس لیلد گرفت ازم   لخوشیمود فتور لیو  باشم

 دش بو کشته دشخو که نیز  پیش فتر همیشه ا بر فتر                

 فت ر  یهانما نه اخد ی وا

 شت اگذ متنهاو  دمر        

 

  هچهرب   نگاهی رهبادالرام : دو                                                                       
 دمکر  نیهاا  نغودرب و دا

 د نبو خبری یباییو از اون ز  دبو ه نموند چیزی تش رصو از

 

 زدم  تلخی لبخند

 نری ی داد لقو که تو...... بیمعرفت فتیر هم تو_

 حالمو  ببینی بیای   که کجایی دکر تباها روینکاا  کی نیهاا همد او تسر بالیی چه

 ن برسو مامانمرو ب  سالمم رک مبا شدنت  سمونیا  اممر بی             

 و  مکشیدرو   ورکا  یپز شتماند ضعاون و تو یدنشد  تحمل  یناز ا  بیشتر

 میشناسمش  نفهمید   ضعمو   نیدد با ون بیر فتمر                       
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 برگشتیم  نهواسر  قتاا ب

 

 گفتم  شیا یو  ی اصد  با میشناسینش معلومه خب_

 بله _

 

 کیه  ادشخانوو  کیهاون  بدین توضیح خب_

  نمونمید لیان و هند ز ادشخانو درمما قاتل یهانها  سمش_اون ا                                
 شدین  حت رانا هینقدا نتو درما قاتل ی ا بر شما_ هستن کجا

 دن کر کپا شکموا

 د کر تعجبو  پرید باال شهاوبر ا دمبو عاشقش  من  لیو کشت مودرما سته_در

 دبو کشته مودرما  کهدادم  ی دمردل ب  من  شتدا حقم

و  دمبو   ک مشکو سهیال ب   نیستین ک مشکو  کسی_ب                                         
 چیزی و   دمکر تسکو لیو نهاو رکا دمبو مطمعن

 نگفتم 

 

 ......  نشم رج خا شهراز   گفتو    پرسید السو یکم

💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝 

 

 ونبیر  ممداو پاسگا از
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 شتم ا برمید مقدارووم   ارووم شتماندرو   ماشین   حوصله  

  چشمم  جلوی از  ییا لحظه تش رصو تصویر شد بسته  ندگیمز تو هم ن یهاا  هند وپر          
 نمیرفت  رکنا

 

ازش   شتمدوس دا خیلی دهکر رشچیکا کثافت  سهیالی اون  اخد ی وا                      
 ی ابر قلبی یگهد  من لیو مبگیر منتقاو ا شم پتنفر

 شت دا عشق قلبم  قبال  ارمند محبتم،نتقا،ا یزتو کینه

 .....  نال ا لیو دبوام   سینه تو  نیهاا عشق

  هیچ  که مشد تبدیلروح  بیادم  ی ... ب  مشد دنابو من  هوفف                           
 اره ند دنبو هند ز ی ابر لیلید

 ******* 

 

  اریوب د  سرمو زنما بعد مخوند موز نماو  گرفتم ضو و  مشدو وارد  دمکر  نگاهی مسجد ب
 شدنمو   دنابو کسی تا مکشید جلو  مودرچادادم ......و  تکیه

 نبینه

  یگهد شاید دبو من جای  یگهد نفر ی  گها شاید ... یاا خد                                          
 نمی  سمتتتو   دمیکر لتو

 مد او
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 نگفتم  کفر حاال  تا ببین دارم  ستدو  زهنو منو ببین لیو

 کنیارووم  که میخونم زنما ممیا ت مشکال  موقع ببین

 نیستی  بخو ام بر  یکم اچر تو لیو

 توشه  حکمتی حتما گفتم  ی دکر ی رکا هر نمیکنی کمکم یکم  اچر            

 

 ب   ممحکو من و   میگیریازم  نهدو  نهدو مواعزیز یدار حکمت ین ا با لیو

 دم نکر که بکنم باید  رچیکا یگهد  سکوتم               

 ن پیششو ببر منم  هستن تو پیش امعزیز همه نشونم هیرا  ی                     

 ا بخد لتگشونمد

 

 زدم ونبیر  نجاو از او شجا  سر شتما گذ مودرچاو    دمکر کپا شکاموا

 فتم ر  خونه سمت ب

 

  دمکر تپر مودخوو  تاقما تو فتم ر  دبو اب خو زهنو  نرگس مشدو وارد   ختم اندا کلید ارووم
 ز باو  تخترو 

 موندمو  من

 دبو  مها حتیراناو  لتنگید متما شاهد که بالش ی و  گریه                             

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 
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 شتم دابر بالشت ی از رو سرمو!!  رامال_د                    

 مد او سمتمب   ابخر  لحا ن یدد با نرگس

 ؟   هشد چی_

 نرگگگگگسسس _  ؟میکنی گریه اچر

 

 ؟؟   هشد  چی معزیز جانم_

 _دمر...

 گفت   حشتو با

 ه؟؟ شد   چییی_

 د؟؟ مر کی

 .....فتتتتت_ر

 ! ه؟چیشد  ووبگو  یییدکر لبمب   نجو فت ر کیییی

 گفت  نیانگرو   ستر  با نیها _ا                     

 !! ؟؟چییی _

 اا یاا خد ییییوا

 اره ند نمکاا ؟؟میگی چی

 نرگسسس  دمر_

  رتصو  کل دنبواش داده  شکنجه دنبو  دهکر دش نابو دمبو ه ید د جسدشو دمخو
 ه کند بدنشو پوستو  دن بو ختهاندا خط چاقو بارو  خوشگلش
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 .....  دنبو

 چشاشو  رچطو که  میداش دادن د شکنجه رچطو که یدمشد مممممدخو

 ... دنبو دراورده

 .... نرگس ییییوا

اش دادن  شکنجه رچطو  ینکها  فکر نیونمید....  ی وا                                        
 میکنهههام  نهویود

 ... نرگس ی وا

 

  پوستشو دراوردن  چشاشو  که ییا لحظه...  ی وا                                                
 ختن اندا خط تشرصورو  نکند

 میشههه  یییاتد مچشا جلو

 

 کنممم  کمکش دمنبو اچر حمقا من دمبو  اکجا من             

 ؟؟؟؟  ااااچر

 ه بمیر اون  یدبا  اچر

 شه  ارتکر امبر امعزیز دنمر لحظه رهبادو  باید اچر

 مامانم  پیش  فتر یشبد شد سمونیا یشبد کنم رچیکا نیها ا بی من 

 ده کر ش موا فر منو که  ییاخد پیش مامانت پیش              

 ش بااروم   اخدوتر راااامال_د گفت دبو بدتر مناز   حالش که نرگس
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 کنم  شموافر  خوشگلشو  حرفای اون  رچطو باشم  مممارو رچطو_

 کنمم  شموافررو   شتیمدا هم ی ابر که هاییارزو  رچطو

 ؟؟؟  رچطو وبگو کنننننم شموافررو   خریروز ا شکای ا رچطو

 

 : شخص مسو

 

 .... دمیکر  هنگا  ونبیر و ب  دبو نشسته یشا ارهگهو صندلی ی رو سهیال 

 

 از  تر کخطرنا  خیلی ختراون د شتابرمید  هشرا سررو اول از   رامالد باید 

 د میکر فکرشو ال یسه که دبو  چیزی اون

 

 شت اندرو  رامالد کشتندل  نیهاا  کشتن بعد دبو دهکر ستدر مانع اشبر که دبو کسی تنها

 ردخو  قتا ب در ا تقه چند

  با شسر پشت و   مداو خلدا  شما از اد یکی خلدا بیا_                                        
 د یستاا  فاصله

 گفت   میرفت عقبو  جلو  که رطو نهمو

 کنی کشش جرز  امنمیخو لی.. و بکشش_                  

 ناکه خطر هم  نشدبو  هندز خرا  لحظه تااون  نچو... کن خالصش یهویی یریجو             

 ن تو ابر رمبیا جسدشو خانم چشم_
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 .میترسونه منو  شم  دهمر جسد نه_

 چشم _ وبر  حاال_ خانم چشم_

 نقشه تلذ با بعدیش  های  قتل ی ا برو  دمیکر هنگا ونبیرب   هپنجراز  سهیال 

 میکشید 

 

                                                                                                                 
دادم ازش  کیلمو  ستو ب د دمکر کلی نگاهیرو  ارک مد  ممداو ونبیر  هپاسگا : از رامالد

 دم کر حافظیا خدو  هبد  ن جریارو زود  هند وپر  ستماخو

 دم یساوا منتظرو   مشد ماشین ارسو

 

 کل دکر دنابو  منو ختراون د میرسوند تلذب  منو سهیال   نشد امعدا حس

 گرفت ازم  موادخانو

  شتماگذرو دم  چاییو  فتمر شپزخونه: ب ا نماار                                                    
 کتری  ربخاو ب   نشستم میز ی رو

 م شد هخیر

 

 ورم با میگذشت  انیرا  مبیا گفتزد  نگز بهم محمد که یروز از روز سه

 لیزدم و نگز بهش هاربا دبو  نگفته بهم هیچی  تمد ینا تو رامالد  نمیشه                
 خبر  با شبد  لحااز  که دبو دشا اشصد یرطو
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 داده  ستاز د نشوز  هم و   خترد هم که د بو محمد لحا رامالد  لحااز  بدتر منشد

 . دبو

 د بو  کترسنا امبر چیز ی  سط و  ینا لیو

 د بو همد او رامالد  پیش بابا

 ....لیو پیشش دمبرگر باید رهباو دو هشد  متمو نبینمو جنگی یعنی  ینا و

 

 ....  یرجباازدواج ا  ی ب  کنه رممجبو  ادبخو زمبا گها

رو   گوییشزور قخال اون ا رمپد وارممیدا ناکهدرد فکرشم  نه                                    
 منو  سالها  باشه دهکر شموافر

 . دکر اجد دشخواز  خالقشا همین  بخاطررو  محمد

  رتصو  تمد ینا تو هشد پیر چقد ادرمبر.....  محمد ی وا                                      
 بم اعذ هم باشم اون  جای  ینکها

 دبو  رامالد بدتر محمد.... از  همید           

 یی ا پذیر تو دمبرو  یختمرو ر ها چایی

 .....دمیکر هنگا رامالد عکس و ب  دبودادم   لم مبل ی رو محمد

 حیف لیو  دممیکر بغلش سیردل   ی و  دبو رمکنا ش یکا_ا رشکنا نشستم                    
 اره نددوس  منو یگهاون د که

  ف حر شباها  اربز ارقر شهاباروز  ی داداش  حرفو ین ا نگو_                                       
 ده برمیگر  رهبادو  مطمعنم ن بز
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 ؟؟ چی   سای پر  دهبرگر که رامال_د

 ختم ا ندا پایین سرموو   شتما ند بیاجو دهمیگر  بر نم او               

🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

 �😍😍�مدهههاو  ماننننار یییییییو

 میبخشه  شورپد  رامالد ن نظرتو ب

 

 گذشته  نیهاا  گمر روز از  ۷ وزمرا

 .... مکجا من لیو میکنه گریه  اشبرداره  شقبر سر درشما ن الا حتما

 ... قتاا کنج

 ... تنها

دل  تهاز  دمیاروزه  ی  یعنی شه متموروزا  ینا شیکا ا لی.... ونگریو همیشه  مثل          
 ببینمرو   بابا نماما دبیاروز   ی  میشه مبخند

 دمکر  ضعو لباسموو  مشد بلند مجااز  وفهو                                                  

  باعث ینو ا   شتناند مباها ییا  یگهد رکا نگز ی  بجز مگاربز رپداز  ومکد هیچ تمد ینا تو
 کنم  بیشتری  تنهایی  سحساا میشد

 بابت  یناز ا چقد منو  دبو نرگس دبو رمکنا تمد  ینا تو که کسی تنها

 .... دمبو ممنونش
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 دم میکر نندگیرا فهد  بیزدم  خونه از

 میرفتم  کجا دنبو ممعلو

 شه ارووم   لمد یکم  شاید تا  میرفتم  فقط... سکجا ممقصدو              

 

  قدمهای  باو  مشد دهپیا ماشیناز  میدد مبابا خونه  جلوی  مودخو ممداو دمخوب  قتیو     
 فتم ر خونه سمتب   زونلر

  عمر د بو هکوتا  چقد  مخندید خونه ینا تو ی روزا چه دمکر هنگا  نمو ط حیادر ب  بین از
 خوشحالیم 

❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿 

 

 ش بابا پیش فتر لید یییییو

 

 ... لیو خل دا مبر ستمامیخو

                                                                                                                 
 طرفم  ی از  ببخشمرو  بابا ستمانمیخو فطر  ی از  دمبو هیدو را ی  بین... نه

و   دکر  غلبه بهم ننبخشید  حس  منمیدید رکا هگنا   لیلد بیرو  مبابا                          
 پسری  ی و  مبابا که ماشین تو نشستم فتم ر

 نشن  من متوجه که مبونداخو سرمو سریع نمد او ونبیر                     

 مانه ار پسراون   مشد متوجه کهاوردم   باال  سرمو یکم

 ان یرا  همد او  رچطواون  دکر  شنگا تعجب با  
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 شیکا ا  لیو شتاند شباها  یرکا رگبابابز نچو  دنمیکر شتهدید  خطری یگهد لبتها  
 تنگش دل  خیلی کنم بغلش سیردل  ی  رشکنا مبر میتونستم

 دم کر هنگا بابا ب   دمبو           

 

 دمیز سفیدب   گندمیش  جو موهای  دبو هشد پیر چقد            

 ا چر خها ا چر هشد  پیرو  خستهاش  هچهر  چقد

ازدواج   رهبادو شترو دوس دا نماما گها لیو ه شد   پیر نماما  سهوا  یعنی                  
 د نمیکر

  ارسوو ارمان  بابا میشم تر گیج روز ب روز  هوفففف دکر خیانت بهش  اچر پس         
 ن نشد من متوجه شکراروخد فتن و ر ن شد ماشین

 سبکی  حس ی   میدرو د بابا شکر اروخد دمکر تفو نفسمو اوردم و  باال  سرمو

 فتم ر اهرز  بهشت سمت و ب  دم کر شنرو رو  ماشین یدنشد ادمید بهم                      

 ن ماما  قبر سر فتماول ر  مخرید بگال و  گل تادو

 تنگته لم د پیشت مبیا منم کن عاد نماما

 پیشت  همدروزه او هفت هشد سمونیروزه ا هفت وزمر ا نیهاو ا  تو تنگ دل         

 منه عشقاون  ببخششو   شبا شتهدا شواهو

 شدمه دنابو نیای د کل

 میتپه اشبر زهنو قلبم .. لیو نیس ینکها با  
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 ه شد تنگ  نتوابر خیلی  لمد پیشت مبیا کن عاد مبمیر کن عاد

 فتم ر نماما  پیشاز  گلهو   شکا کلی بعد

 

 دمبو گلاز   پرو  دنبو  شسته زه تا قبرشو نشستم نیهاا قبر رکنا

 ی  که بگم چیزی کنم زبا هند  ستماخو ردخو سر  مچشااز  شکیا هقطر                       
 نشست  رمکنا مداو خانمی

 ....  مشد قیقد تشرصو ب

 د بو نیهاا درما....  یییوا   

 هیچ  بی  نشست رمکنا دمیکر ک پا شکاشوا سریشرو پایین با که رطو نهمو

 منه  هپسر  لما  قبر  ین ا مخترد میبینیرو   قبر ین_ا  گفت  ییا مقدمه       

 شت اند کم چیزی  یباییاز ز  دبو تو همسن تو نجواز  دور

  دمیکر کمکمو   دبو رمکا کمک  همیشه یدز میلر اشبر لمد میدیدمش قت و هر                
 دمبو  ضیازش را خیلی

 از  چیزی میدد  جسدشو تا نشد ورمبااول  دهمردادن  خبر  بهم شب ی  لیو

  ونجو پسر کخا ین ا یرز دبو فتهر بیناز  همشو   دبو  هنموند یباییاون ز                 
 لی....و زه میلر یدنشد لحظه  ی  ی ابر لمد  که..... هبیداخو من  هیکلیو  شونهرچها

 شد  قیامتب   نموارید...دنمیشه

 

 میکنی  رچکا ینجا ا  شما_  دبو هبریدرو  ن مو  نموا سکا
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 من... 

 .... دممیکر رچیکا  ینجاا من

 

 شتم اگذ رکنارو  تعلل... لیو  نشه نتو وربا  شاید_

 .... شتمدوس دا پسرتونو من_

 ....  شتم دوس دا عاشقانه هم خیلی

 ... فت اون ر  ممداو دمخوب  تا لیو

 .... دهمردادن  خبر بهم بعدشم قتو چند

 ... دبو دهمر اون

 .... دبو فتهر همیشه ابر من عشقو  شما  پسر

 

  توجه شنا زد اصدب   فتمو ر م شد بلند درشما متعجب چشای  جلوی و   ادمند مهادا یگهد
 فتم و ر  مشد ماشین ارسوو   دمنکر ییا

 و   یختمر  چایی یه مشااز   بعد... یمردخو مشا  باهمزدم و   اصدرا   محمد

دراوردم  گوشیمو چایی ردنخو بعد. نشستم محمد رکناو  دمبر                              
  تو لنشینشد ی اصدداد و  اب جورا  گوشی  قبو چند از   بعدزدم  نگدل آرام ز بهو   شتمدا

 پیچید  گوشم

 ارمبز سپیکر ا  ی رو رو گوشی کهزد  رهشاا  محمد

 خوبی  نماآر مسال _  جانم لید مسال _  
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 شتی دا رمکا.... نممنو  مرسی_  ؟خوبی  تو قربونت_           

 ببینتت  ادمیخودارد  تباها محمد شتماند رکا  تباها من ستش _را

  فکر  تو که  یرجودل آرام  ببین..... _ دنز حرفیو   دکر تسکودل آرام                           
 لیو دم،میکر   فکر کنی می فکر  یدار نالا تو که یر ینجوا قبال  دمخو من... نیست کنی می
 بشینی باید شتباهها ت فکر

 بدی  شگو همرو   محمد حرفهای  و

 نمیکنم  فکر  صال ا من_

 فکر  همین قضیه ینا  نشنیداز  بعد منم.....  چیه هنتذ  تو نال ا نمومید _ 

 وت قضازود  بدی  شگو   شحرفا  بهو  بشینی باید تهر پد  محمد لیو دمکر

 دنز حرفی رهباو دو دکر  تسکوداره  گفتن سهوا  حرفی نماو نکن

 منتظرتم  ینجاا بیا دافر   ممیگیر ضایتر معنای  بهرو  سکوتت_ 

 بیاین  سما ممید بهت رو  جایی یهآدرس   منمیا نجااو نه_ 

 حافظ ا خد.... _ فقط  باشه_

  غم هچهر  به نگاهی دکر قطعرو   گوشی  باشه من دن کر حافظیاخد منتظر ینکها  ونبد       
  نتاشو و دو کنه وربادل آرام  وارممیدا دبو سخت منم ی ابر قعاوا ادرمبر  غم دمکر محمدزده 
 وع شررو  خوبی  ندگیز هم با رهبادو

 کنن
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 :رامالد

 

 ن ماآر ی ا بررو  میرفتم میگرفت لمد همیشه کهرو  جایی نهمو ادرس

                                                                                                             
  فرصتی یه  رمپد به  باید ربا خرینآ یه ی ابر شاید د بو نما آر با  حق شاید نمونمید . دمفرستا
 یه  ربا خرینآ ی ابر ینکهو ا  شهآروم  هنمذ   دمخو هم تا ادممید

  فکر من که  رنطواو قضیه صال ا  شاید. باشمداده  بابا  بهرو  فرصت                               
 ینکه ا وربا  ا  قعوا  نچو نباشه کنم می

  دهبو ن ماآر  با حق وارممید. اارهشوو د  سخت امبر باشه رخیانتکاآدم   یه بابا                
  اره ند تقصیری بابا کهزدم  ردمو یندر ا  هایی س حد یه دمخو باشه بیتقصیر رمپدو  باشه

 نرگس   به دشخو ینا لیو

 که گفت سهیال . و اون روز   درمما  قبر  سر مبیا ارم ند حق من که دبو گفته                 
  غیر  تفاقیا هینقدا تمد  ینا  تو  نمونمید دهکرازدواج  ش باها من  رپدو  سبابا  همسر 
 نم دو نمی که دهفتاا امبر همنتظر

  ستد به  مو دخو میتونم فقط.  غلط چیزی چهو   ستهدر چیزی چه                          
  قلمه  نوشت بد امبر که حاال  تا میزنه  قمر امبررو  چیزی چه ببینم  تا  رمبسپا سرنوشت
 که هم ضیاعترا هر سرنوشت

 . بزنه  قمرو ر خوبی چیز امبر دافر وارممیدا نوشت امبر بدتر  دمکر

 ه شد غریبه امبر خیلیروزا  ینا که ی واژه ا هخند..... مبخند رهبادو بتونم من که            

  ها تخلو توی   همیشه اچر ختر د ینا اخد ی ا لیییییییی_د                                      
 میشه  حمامز
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 بلهههههه _

 

 حاضر  مشا پایین بیا_ 

 

و   دبو نشسته میز  پشت.  دبو  دهکر دهماآ  ومیز نرگس پایین فتمو ر  شستم ستامو د        
 ن نشورو   ۰۱ دمکر هنگا  ساعت به دبو من منتظر

 گفتم و ادمید

 ب خو م شا قتو  چه نال_ ا

 ی ارند بعصاا همش تو بابا  باشه_ ی ادمید رشسفا دتخو  نگیزر رینقدا خانم_

  نرگس به ظرفا  دنکر جمع تو  بعدشم  یمردخو تسکو  توو  مشا هم باو  دنز حرفی یگهد  
  می هم  با حتما گفتم می گها نچو نگفتم نرگس بهرو  رمپد با ارمقر ی اماجر دمکر کمک

  همیو چای  مشا  بعد شبا  رمپدو   من پیش  محرمانه چیز یه امخو می من  لیو مداو
 ب  مبیداخوو  فتمر شبعدو   یمردخو

 ممعلو  نا ییدافر میدا

 

و   پایین ممداو  کرختی با. مشد اربید بلند گوشیم رمالآ  ی اصد با صبح                     
 قطعرا   شتدا  گمر حکم امبر کهرو  نگز ی اصد

 . دمکر

 . دمکر دمخو به  نگاهی دمیستاا ینها  جلو گرفتمدوش  یه

 ختر د ی  شجا  بهو  دبو هنموند  چیزی میدزمینا بهش قبال  که یباییاون ز از
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 ... دبو هموند  هپرید  نگروح و ر بیو  دسر

 ....؟ دکر رچیکا  من با نیاد ینا

 ..... دکر دمنابوزد و  مینز منو

 

 ا؟ چر لیو

 د؟؟ بو هگنا ومکد  وانتا ی دنابو ینا

 ! ؟نم ونمید ممدخو که گناهی وانتا

 

و   گرفتم  ینهاز ا مو  هنگا  همین خاطر به دکر می بدتر  حالمو ینهآ  توی   دمخو به  دنکر هنگا
  هنگا بشاخودر  ق غر هچهر به  کنم ارش بید ستم ا خو نمی دبو هبید اخو نرگس ونبیر  فتم ر
  پیشم مها  خالقیا بد  همه با منت بیو   کلکدوز و  بی که دبو کسی  تنها ختر د ینا دمکر

  من ی ابر  نرگس  لبتهدار ا پایه  ستدو  یه فت ر نمی قتو  هیچ دبو ینجاا جالب دبو هموند 
 مثل  چیزی یه دبو تر صمیمی فیقو ر ستاز دو چیزی یه  من ی ابر نرگس دنبو ستدو
  ماند نمی من پای  به پا نرگس مثل دبو قعیوا هر اخو که شتمدا هریاخو من  گها هراخو
 کنه تحملرو  نفر یه بد  قخال ا نیست رمجبو کسی هیچ نچو

  پیشمه زمبا  بشکنم لشود هشد  باعث  که هاییرکا ی   همه با که نرگس دبو  خوبی فیقر پس 
 ین ا  میشد شکا ی ا وردنیاروم  به هم  ربا یک حتیو 

  مبوسید  عمیق پیشونیشو فتمر  یکتردنز باشه بدا  تا ستیدو                                     
  تای  چندو  دمکر پزو آب  شتمدابر ل یخچااز  غ مر  تخم تا چندو  ونبیر  فتمر  قتاآروم از ا

  پنیر رکنادر  شتماگذ ببشقا ی دادم رو ش بررو در آوردم و  پنیر دمکر ونیمر  همرو  یگهد
 های  فظر  خلدر آورد و دا مربا عنو چند دوگر  با اههمر  شتماگذ هم گوجهو   نیتوز
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  متمو ینکها  بعد دمکر مگر  فر  خلدر آوردم و دا رفریز  خلرو از دا ها ننو  یختمر  صمخصو
 ق تاا تو فتم ر مشد  هچید میز ی رو شد

 نرگس _

 

 بم ابخو ادمیخو  لم_د ربخو صبحونه  نرگس پاشو_   ؟؟چته چیه_              

 ه گند سخر  چیه  ابخو_

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

 یم ردخو صبحونهو   پاشد ابخواز  نرگس هوففف_                            

 تو  مشارا سمب ا  چیزی ی  وزمرا شتدا  ق فر امبر  یگهد ی روزا با  وزمرا

 عجیب مشی ارا دبو خونه    

 ب  میشد باعث که مشیارا

 ....بابا با وزمر ا ارقر

 ....نیهاا  گمر

 ....  درمما  گمر

  ندگیز لحظه تک عجیب حس  ی  نکنم فک....  سهیال  ی راکا                                       
 د بوداده  ستد بهم دنکر

 دادم منجارو ا خونه  ی راکا نرگس با
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 ادممید بشوا جو لبخند با لیو کنه کل کل مباها شتدا  سهی رهربا نرگس

 

 د بو  عجیب ممد خو ابر وزممرا حس

 ب خو حس ی 

 ی دشااز  تر افر چیزی ی  بخو حس ین.... الیو بزنم  فحر  بابا با دبو  ارقر ن چو  شاید      
 س بابا  با اریدد

  ستدر بمیوا ی  برنج شتماگذدم  بعد کنم  دهستفاازش ا  هبهتر  بیخیالش                      
 باهم  نرگس پیش دمبرو  دمکر

 یم ردخو

 

 م حمو فتمر  همین بخاطر دمبو ده کر ق عر  رکا موقع

از   پیش ه ما  چند ک چر میکنم  حس که یرطو دمکر حسابی محمو ی                            
 ون بیر ممد او  کشید لطو  ساعت ی  که محمو بعد شد کپا بدنم رو 

 دمکر هنگا  دمخوو ب  نشستم لتاتو ینها جلوی  دمکر تنم  مانتومو بهترین               

 دن کر یشب ارا  تصمیم هما دو  بعدو  دمبر یشیمارا ازملو سمت ب   ستمو د

  گریم کمک با  نگمور بی رت صو  دمکر                                                            
 م بخشید ونجو

 

 ی رو رو  چشم خطدادم  بهش ییا ره بادو نگو ر  مکشید نگمر بی لبای  ی رو رو ماتیک    
  سفید نبعضیاشو  که موهامواز  کمی دمکر نشوو روح دار  مکشید حمرو بی چشای  پلک
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رو   قبلی  رامالد بخو  دمکر هنگا ینها  تو مجدید هچهرب   یختمر تمرصو  ی رو رو دن بو ه شد
 دبو دهکر نپنها

 ....که ونبیر  مبر ستماخو قتاا از

 د فتاا  نماما گلی گل  درچاب   نگاهم کمد زبا نیمهدر  الی  از

  دمیکر ه نگا  فیلم  شتدا نرگس مشد رج خا قتااز ا شتم دا شبرزدم و  لبخندی               
 دم برمیگرزود  ونبیر ممیر من نرگسی_

 دکر تعجب ام  قیافه ن یدد  با که نچرخو سمتم   حوصله بی سرشو

 

 ه ندید حالت ینا  تو منو  حاال تا بچم  خیییا

🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

   یگهد رتپا ی  ینما

 

 :نماار

 

  دهفتاا جونش به بدی  خیلی خیلی س سترا  محمد یم دبو هشد   پا ابخواز   که صبحاز   نماآر 
  شتمدا  سستر ا حشتناکیو و  عجیب زطر به وزمرا شتمانداز اون  کم  ممدخو ستشرا دبو
دادم  رشسفا ونبیر رو از  رناها دبو  هشد من لحا  ینا  باعث کنششو وا رامالد  با اریدد شد
 محمد  نه من نه لیو

  دهماآ  که دبو رچها یکای دنز  ساعت   شتیماندرو  ردمخو غمادل و د                          
 رامآلد که سیآدر  سمت بهو  شدیم
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 ..... یمدکر  حرکت دبو  دهفرستا

 سمت   بهو  مشد دهپیا ماشیناز  شتیمدا نگه شیوفر  گل  یک جلوی راه  بین

 فتم ر  شیوفر   گل زهمغا

 

 رد خو مشامم به گلها خوشه بوی  زهمغا بهورود  با

 کنم نکمکتو میتونم قاآ   مسال : _ دکر منتقل  بهمرو  خوبی حس

 مسال _

 ...ستما میخو هلندی رز  گلاز اون   شاخه ۰۱ من

 

 رو از  هلندی رز   گل شاخهده  دمخو  گفته طبقداد و  ن تکو سری هشند و فر

 د کر اجد یگهد گلهای 

 

 ضایت از ر  لبخندی و  دمکر نگاهی گال  بهداد  بهمو   پیچید کاغذ شو دور

 زدم

 .....ونبیر ممدو او  دمکر بحسارو  گال و  دمکر تشکر ازش

 

 ....  دنبو  ماشین تو محمد

 :  نشست ماشین تو مداو بعد یکم دبیا مشد منتظرو  نشستم  ماشین تو
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 تصدقا  وقصند ی  باال_اون  ی دبو کجا_                                                       
 شهآروم   لم د یکمدادم    صدقه  فتمر شتدا

داد و  نتکو سری نماو م خوند اشبررو  دبوداده  رامالد که سیدادم و آدر ن تکو سری
 و  دبو گفته رامالد  که محلی تو بعد ساعت نیم دکر حرکت

 ..... یمدبو  هسیدر

 دنبو  دیاز نجا او مدو آ فت و ر دبو شهراز  رج خاو  خاکی دهجا یه

 .....  یم دیساوا  دبو گفته رامالو د  دنبو نجااو  کسی هیچ تپه ی رو

 

دادم  تکیه ماشین تکاپو به دبیا  رامالد که موندیم  منتظرو  شدیم دهپیا ماشیناز  ن تامودو
 ه نگا  دهجا به د بو  دهیساوا دهجا رکنا تررنواو هم محمد

 دبیا رامالد  دبو منتظرو  دمیکر

🤍🤎🤍🤎🤍🤎🤍🤎 

 

 ابجذ خیلی  من برعکس محمد دممیکر هنگا  محمد رتصوب                                 
  نکنم فک  لیو دبو ابجذ محمد مثل ممراالد دبو  ده کر شپیر تمد ین ا تتفاقا ا لیو دبو

 شتهرو دا قبلی یباییاون ز

  دممیکر نالیزرو ا محمد رتصو  شتمدا که رهمونطو  باشه                                        
 داد زد  ویهو
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 فتم ر سمتش و ب  گرفتم فاصله   ماشیناز  سریع  ااابیا نما _ار                                 

 رو نجااو کن هنگاداداش _ جونم_   

 ختم اندا باال ییا  شونهو  دمکر شنگا  دکر رهشاا  دبو دهکر چپ  تر پایین که ماشینیب  و

 ...... ماب   دهکر چپ ماشین ی  چیه خب_

 

 ماشین  که جایی پایین  ف طرب  سرعتو ب   ادند ش گو  حرفم مهادا ب

 یید دو  دبو  دهکر دفتصا

 

 د بو بیشتر مناون از   سرعت لیو  مییددو نبالشد

و   دکر توقف  سیدیمر ماشین رکنا.... ب  ادنمید ش گو دممیز  اشصد  چی هر                
 شت اگذ هنشرو د ستشود

 شه  بهتر حالم کهدادم  ون بیر نفسمو  مشد خم دنبو  گرفتهدرد  مها کلیه دمیساوا رشکنا   

 وم بررو صحنه  نیدد با که یمدبرگر  که بگمش ستم ا خواوردم  باال  سرمو

 دم کر هنگا ماشینب   قتد با  شدمم  تما          

 

 دبو ش تو  نفر ی و  دبو ده کر چپ ماشین یه

  ظریفش هیکل فتمر  جلوتر....  ونبیر بکشنشو   بشکننرو  شیشه شتندا سعی همه
 اد مید نشدبو ختراز د ننشو

 دم کر مزمهز لب یرز



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 

 
431 

 

 ) میشه همین بچه  ختر د ی  ستد میدی  ماشینو قتی(و

 

از   سرشوو   شکستیمرو  شیشه  دمکر نکمکشو فتمو ر مداو دمخوب  محمد  نای زد ا صد با
 یم اورد ونبیر شیشه

 د نبو مشخص  خترد خونین هچهر

 شد  شل  محمد منو نبد  یدنشد با که دبو چیزی ی ....  لیو                            

 د بو ممعلو نخو همه یناز ا همرا  رامالد به شحد از  بیش  شباهت

 

 !....  شت اند نمکاا

 ! شباهته ی  حتما

 ! دهسا شباهت ی  اره

 یم اورد ون بیر ماشینرو از   ختر... دباشه رامالد اره ند نمکا ا     

 ....  د بو دهکر مشتش سفت....و دبو شستاد توی   گلی گل درچا ی 

 

 اره بز  ختراون د سر یر ز کهدادم  محمد بهرو در آوردم و  کتم

 ....دکر هنگا محمدو    من بهو   دکر زبارو  چشمش الی  خترد

 زد.... اصد ومحمدو   دکر زبا هنزد د لبخندی  محمد نید د با

 

 خونین که ختر د دبودل آرام  ینا شد   تبدیل یقین به  شکم شد باعث که
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 دبودل آرام  ونبیر  کشیدیمش ماشین توی 

 .... لییییو

 نه ...

 ..... هشد  ن خو  ق غر که مهراالد  ینا بفهمم  امنمیخو

 

 ی...ا اوم...دببا_

 

 ..... دمکر بغض

 

 خترکم د جونمدردت ب  ممداو ممداو بابا: _ آره گفت  بغض با محمد                  

 ی رجا لبش گوشه و   مداو ون بیر هنش از د نخو که دکر  کنادرد ییا  سرفه

 درچا شد                                                                                                     
 اد مید کشیدنشاز درد  ننشو ینداد و ا رفشا  ستشود توی 

 ..... بگوم ...ن  به ی اوم...د که حاال_

 ینجا ا مبیا  شبخاطر ی ..گفت کهرو  ی اون... بگو

 ....م بر تت ..حترا تا گو...ب

 زدن فحرب  دنکر وعشر و   دکر زبا هند محمد  دکر سرفه زمباو                       

 

 د میکر  ثابت گناهیشو بی که حرفایی
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 .... مشد ه یددزد سهیال  مای اد توسط نلما ا فتمر  قتی_و

  مداو سهیال  قتی.... ولیو رن بیا مسر  بالیی چه ارهقر  یا  انمیخو چیازم  نستمونمید  لشاو 
  مبد منجارو ا  یرکا ستامیخواون ازم   دمبر پی فاجعه  عمقب   بکنم باید رچیکا گفت بهمو 
  ینکها بعدو   کنمازدواج  شباها  ستامیخو مناون از  دبواون  نفعو  دمخو رضرب  که
 دم کرازدواج  شباها

  نمیتونستم من لی.... و نیوفته خطر  تو یرینطوا تا بزنم نامشب   لمواموو ا لما متما
 کنم  روینکاو ا  مببند درت ماو  تورو  چشم

  گها گفتم ینگه ا تا دمنکر لقبوو  نرفتم ربا یرز من  لیو میشدارووم  نمداد  شکنجه  ربا هر با
 م شنید روتو مپیغا ینکها  تا دمنکر وربااول  میکشه  روتوو   درتما نکنم روینکاا

  ف هدو   دمبو  کشتهرو  پریسااون  میگفتاون راس  یعنی ینو ا  دهمر درتما گفتی تو
 ی دبو تو بعدیش

 ام  نهویود بری هم تو  ینکها فکر که  دبو کنادرد امبر ی رقدب   پریسا  گمر

 صفحه تو پستی شتناگذ  باو  دمکر لقبو  دمیکر                                              
و   فتر ارمند هیچی من ید و د ان یرا برگشتیم قتیو  لیو دمکرازدواج  سهیال  با مثل  مینستاا

 من  لبیخیا

 م شد

 .... نه لیو فته ر ندگیماز ز شومش سایه که دمکر فک

 یخت ر هرشوز شخر.... و اشتدا  کینه هم تو از  اون

 دن میکر هنگا  گریه با دنبو  نمودور ور که ناییاو همه
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  یتونمم..  حاال ی ک..رد  مماروو لی...خی_  گفتزد و  لبخندی درد  با رامال د                      
 م برراح..ت  لیاخ.. با

 و داد زدم   دمکر کپا شکاموا

 

 نمیری  تو نهههه_ 

 نمیری  قتو هیچ  تو بری  نباید تو     

 .... دبو هشد  یرد لیو

 د بو فتهر اون

  بغل توی  نجو  بی ک ختر د جسمب  بهت با...  دبو بسته خوشگلش چشای                    
 دم کر هنگا محمد

 ی رو  دکر پهناورد و  ستشود توی  درچا شتا گذ مینرو ز رامالد  گریه با  محمد       
 تش رصو

 میشستن  تمو رصو قفهو  بی شکاشما

 فت ر حقیقت نشنید  بعد همیشه ابر دبو فتهر اون

 ... لیو

 داد  لقو دش خو میرفت نبایداون   میرفت  نباید    

 

 اش لخردل و د تهداد زد از  محمد
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  سمتشب   خترکشد نال ا همین که ییاخدزد  اصدرو  اخددل  تهاز                      
 شد  سمونیا

 ..... لیو  نمداو  نتظامی ا ی ونیر های  ماشینو   مپوالنسا که نکشید  طولی

 

 

 

💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔 

 

 

 ... دبو  هشد یرد

 ... نندوبرگررو   رامالد فتهر نفس ن کسیژ ا با  نمیتونستن

 ... کنن سترو در دنز درشما بعد که  رامالد قلب  ک شوو لکترا با  نمیتونستن

 نه دوبرگر نو او که شتاند دجوو  ییدارو هیچ...  کنن ستدر لشود خمز  بخیه با  نمیتونستن

 ... دبو فتهر اون

 .... دبو بسته چشاشو 

 ....همیشه ابر

 ....  دن برو   شتنا گذ ورکا خلرو دا رامالد هکشید  پر جسم

 مد او نمی بر ستم از د  یرکا هیچ من و
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 *************** 

 

  که دنمیکراش   معاینه شتندا ا کترد دمکر هنگا  دبو ده فتاا نستا ر بیما تخترو  که محمد ب
 کنن  مرخصش

 و ب  میرفتیم محمد با  باید نالو ا  دبو رامالد یرخاکسپا سمامر دافر

 ی راکا فتمدادم و ر ونبیر کالفه نفسمو یمادمید خبر ستشدو                          
 ون بیر  فتیمر هم  باو   شد متمو رمکا  ساعت چند بعددادم  منجاا ترخیصشو

 *********** 

 

 میکنه  رچیکا  یا  چیه کنششوا نمونمید  دمکر ه نگا نگر سفید  خونهدر  ب

 دنیا پیش  مشکلی وارممید.... الیو                            

🖤🖤🖤🖤🖤🖤 

 : نرگس

 

 

 مکشید  قبر های  یرکا هکند  ی رو ستمو: دبعد لسا   یک                  

 

꧁ر ـف ـــــــانـــمار راماـــــــــلد꧂ 
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 ....میگذشت رامالد گمر از  لسا ی 

 

 :/دمنکر هضمرا   فتنشر زهنو لیو

  هیچکس قتو  هیچ لی! وکنم اپید عشقمو شد باعث رامالد  فتنر سته در                 
 فیقیر من  ی ابرو  کنه پررو   رامالد جای  نمیتونه

  دبو فیقاز ر ترافر چیزی یه من  ی ابر رامال. دباشه رامالد مثل                                      
  عزیزترینم  که میشه سالی  یک  لیو باشه  صلو جونش به جونم شد می باعث که چیزی یه
 عشقش مثل درشما  مثل درمما مثل  فتر  هم رامالد خاکه یرز

 بم اجو تبسمو  چشمک با کهزدم  بهش یزیر لبخندو  دمکر نما آر به نگاهی

 گرفت  ستد گل شاخه ی  رامالد بابای رو داد.                       

  سترو ب د گل  》ندزفر بهترین《 گفت بغض  با لب یرو ز  دکر اجد  گلاز  گ گلبر ی      
 گفت و  دکر اجدرو   گلاز  گگلبر  میندو  سوگلداد  سوگل

 خت اندا رامالد قبر ی رو و《》هر اخو بهترین    

 زد لبو  قبر  ی رو دکر تپر مسو گگلبر و   گرفت سوگلرو از  گل  نماآر

 》کس عزیزترین《

 

 چی  همه من  ی ابردل ارام  میگفتم   باید چی دمکر تعمل شد که من نوبت

 .دبو
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 دمکر ا جدرو  رمچها گگلبر 

 》بخو  فیقر ی 《

 پنجم  گگلبر 

 》عزیز  هراخو ی 《

 ششم  گگلبر 

 》راز همو   ردهمد ی 《

 هفتم  گگلبر 

 خرا  گگلبر 《》حامی ی 

 》گفتم که یناییاز ا  ترافر  چیزی ی 《

 

 شت ا ند تمومی مکا شکا

 

  یمدکر کپا  مونو ها شک. اجنگید نمیشد سرنوشت با لیو دنبو دمر رامالد حق              
و   نشد   نشودخو ماشین ارسو سوگل  با هم محمد  عمو  شدیم ماشین  ارسوو   فتیمو ر

 فتن ر مااز  جلوتر

 ن ما_ آر

 سهیال  پیش  بریم میشه-  عشقم جونم -                  

 ببینمش  ستما خو می من لیآور و  ابعذ اشبر سهیال  نید د نستم ومید
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 دم کر ممظلو  چشامو

 گفت زد و   بهم لبخندی  اخد رو تو_           

 میریم  باشه زهمیسو  اتبر لمد  نکن رینطوا چشاتو_

 م چسبوند شیشهب   سرمودرآورد  حرکت بهرا  ماشین  و

 هم  بعد   قتو چند و  دکر سکته رامال د گمر  خبر نشنید  بعد رامالد رگبزدرما

 نماار که دمبو ق غر  رامالد  گمر  غم تو هم  من دشو  تفو                                           
 نمیه رکاو   فتر دبو  هکشید سختی خیلی که هم رامالد  رپد نمدبو هند ز لیلد شدو  مداو
 رو  رامالد متما

 گرفت   ندگیاخو ندزفررو ب  سوگلو  دکر متمو

 

  زمر تو رامالد  گمر بعد همرو  سهیال  دمکر دنامز  ن ماار با گیا زتا منم                           
  تو  النما شد نهویوداد و د  ستد بهش نجنو حالت  بعد قتو چند  دنکر ستگیرد باکو

 بهزیستیه 

 د کر رک پا بهزیستی موسسهدر  جلوی  بعد ساعت ی 

  چند ینا  رهبیچا دبو نجااو  هم وشسر شدیم دهپیا ماشیناز                                  
ب   حیاطه تو سهیال  گفت مپرسید  راپرستااز  یکیاز   میشد نهویود رامالد ابر شتدا قتو

 گفته  که جایی سمت

 د بو ما به پشتش فتمر  دبو     

 

 میگفت  مفهومی نا ی اصد با  لب یرو ز ادمید نتکو  تند  تند ستاشود
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 بیا  میگم  بابا  ااابیا_      

اون  که سهیال  ی روز دمیکر فکرشو   کیداره  هگنا نزنش  بیا                                       
 ین ب ا  شتدا کبه  کبو  بهدب د همه

  دمیکر تیکه  تیکه رومااد حترا  که نیز نهمو بیوفتهروز                                            
 ه شد نهو یود نال ا میکشتو 

 بیوفته روز  ین ب ا  دمیکر فکرشو  کی ارهند اصد اخد ب چو میگن سترا  

 دکر حلقهدورم   ستاشود نماار

 باشه _  بریم_

  گفت و   نیومد ما با وش سر  شدیم ماشین ارسوو  ونبیر  مدیماور او ن خفقا فضای اون  از
 ا هرز بهشت همیر

 د کر حرکتزد و   رت ستاا نماار

 

  دمبر ونبیر  بیشتر سرمو ردمیخو تمرصوب  رونبا  های  نم نمزدم  پایینرو  شیشه           
 و داد زدم

 اااررامللللال د عاشقتم_

 

 میشنوی   مواصد نمومید رامالدارم د ستدو    

  میگفتو   میخندید  همش نما داد زدم ار میگم چی همیشنوو  پیشمه  رامالد ینکها رتصو با
 خلدا م ببر سرمو

 و داد زد   ونبیراورد  سرشو  نماو نمیشه حریفم ید د یگهد که اشخرا



 ختر د   ک ی   ی آرمانها 
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 شتی ا گذ  جا امبر  چیه چلللللو   خللل ینا ااارامال _د                     

 عشق معنی  تا دبو  کافی خندها همین مخندید هم با نتامو و دو                               
 کنمدرک  دجوو   متما بارو   ندگیو ز

 

 ~~~~~~~~~~~ 

 

 

꧁ ناـــایـــپ  ꧂ 

 

 ■■■■■■■■■ 

 

 ی روـکش مـریـم:هد ـنویسن 
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