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@avayekhis اختصاصی آوای خیس

نوشتھ شیما |د  نمیزنن  فریاد  telegram.me/avayekhisرمان ھیس 

:ص سوم شخ  اززبان 
بچھ رونمیخوااااااام ییین  یا  مھلقا_ 

کارش کنم اخھ نگاش کن یچ  اروم باش االن اینو  م  زی  امیر_عز 
خواست گرسنھ شده بود رامی  دراغوشش زارمیزدمادرش  دخترک 

امامھلقااورانمیخواست
بکشش چھ میدونم  بھ درررررررک بروبدش بھزیستی  نھ  کی  م  گریھ  مھلقا_بھ درک کھ 

اصال
شی بیماری)داره نمیخوا  (نوعی  بچھ اسم  این  امیر_خانومم فقط بھ خاطر اینکھ 

ماوقتی کھ اصالنمیخواستیمش  میدونی  مھلقا_اره فقط بھ خاطرھمین 
کاراصالبروبدش بھ ممدلی چی  می  بچھ میخوا  می  ترالنوتیردادودار 

کھ دخترک دراغوشش بود بھ سمت خانھ خدمتکارشان خستھ درحالی  ھای  امیرباگام 
تھ دلش ھم بھ اواحساس دختربھ دنیابیایداماخوب  رفت اوھم دوستش نداشت این  می 

ترحم میکرد
زده شد ممدلی  ی  درخانھ 

خاتون_فک کنم اقاس
دراغوشش تعجبش بیشترشد ی  بچھ  کردوبادیدن  امیرتعجب  راباز کردبادیدن  در 

باھاتون حرف بزنم امیر_خاتون میخوام 
ممدلی_بفرماییدتواقا

رانداشت مقدمھ چینی  ی  مقدمھ شروع کردانقدخستھ بودکھ دگرحوصلھ  امیربی 
دخترودوس نداره اوردمش شمابزرگش کنید امیر_مھلقااین 

اخھ اقا ممدلی_ولی 
کنی واگروامانداره بایدقبول  امیر_ولی 

مکث ای  درراکشیدلحظھ  ی  رادراغوش خاتون گذاش وازجابلندشددستگیره  بچھ 
دترانھ یر  فقط اسمشوبذا  :ت  کردوگف 

مادربچھ رابیشتر داشت ولی  امیراورادوست  نھ 
!!! !ا  م  ی  قصھ  ی  ترانھ  شد شروع زندگی  این  !ی  ار 

ترانھ اززبان 
رومن نبرم!! حاالچایی  من_خاتون میشھ 

ببره کی  یر  رانھ جان تونب  ت_  خاتون 
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 کھ ھمون ییرای سمت پذرفتمی وبرداشتم باحرص داشتم میی چاینی توھم ساخماموکردم
 ختی ازدستم برگشتوریی چاینی اومدتوھول شدم سیکیموقع درواشدو

  لبموبھ دندون گرفتماروسرموبلندکردمیرو
  کنمدپاکشیدبذاری ببخشیوا_من
 بکشم کھ دستموگرفت نگاش رھنشی برداشتم خواستم روپبمی ازجی تا دستمال کاغذچن

   نھ اصالزباشھی نھ کھ ھکردی نگام می جورھیکردم 
  خانوم اومددادکنی بود امامن دوست نداشتم داشت باچشاش قورتم می جورھی فقط

 امی ترھنی بچتوببرگندزدبھ پنی اای تودخترخاتووووووووون بیکارکردی چیواااا_مھلقا
 جان
  گرفتم بودباخجالت ازش فاصلھامی اسمش تپس
 دازقصدنبودیببخش_من

  کھ افتادهھیاشکال نداره مھلقاخانوم اتفاق_امیت
   بھم انداخت ورفتینگاه بد? چرامھلقاخانوم باھام بده اخھ چراکردمی درک نمھنوزم
 !  مامان صداش کنمذارهی بھم گفت برم تواتاقم چراخاتون نمتی باعصبانخاتونم

 بھش جواب بده رفتم تواتاقم تونسی کس نمچی چرا چرا توذھنم بود کھ ھیلیخ
   برداشتعی سریلی پارسازنگ زدم خموبرداشتموبھیگوش
 سالم_ من
  ی خوبزمیسالم عز_

 ی توخوبیمرس_من
 ? ی زنگ زدی داشتیاره گلم کار_

  ناراحتم پارسایلیخ_من
 ?فدات شم من چرا_

انشگاه  توراه دمی کردم منوپارساعاشق ھم بودفی کردم کل اتفاقاروبراش تعرشروع
   بودی احساسیلی خنی ھمخوندواسھی ماتیباھاش اشناشدم پارساادب

  زمی عزرونی بمی امروزباھم بریخوایم_
  اوھوم_من
   پارک سرکوچتونامی مشیساعت ش_
  ی بای بایاوک_
   استفاده کن خدافظیرانیصدبارگفتم ازکلمات ا_
 یاوه چشم خداسعد_
 یزی چی کسرونی برم ب١٢ خونھ من ساعت نی خوب توای ولشدی مربودشبی دشیش
 گھینم
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 شده می پارساعاشق چدونمی نمشمردمیم١٠٠تا١ نشستم ومنتظرپارساازمکتی نیرو
 باالن یلی اوناخستمینانی پارساای من درشان خانوادگستمیخوشگل ھستم اما پولدارن

  گھیاماخوب عاشقم د
  گرفتچشماموازپشت

 نکن پارسا_من
  نشسومنوتوبغلش جادادکنارم

  سالمتھ خانومیجا_
 لبخندزدم

  سالم عشقم_من
   بوسھ زدروسرم

  توشمیفدا_
 خوامی میپارسابستن_من

  زمیتوجون بخواه عز_پارسا
 جفت چشم اشنابرخوردکردم ھی چشم گردوندمو بارهی بگی پاشدورفت بستنازکنارم

 بلندشدواومدسمتم بااخم گفت
 ? پسرھی باداونمیینجای ادوننیبھ بھ ترانھ خانوم خاتون م_
 من باپارسادوستم دونستنینانمی چقداشناس ترس وجودمودربرگرفت مامانم ایوا

من نگران ? ی واسشون مھم بودیاخھ توک!!!کننی بھ پا مامتی کھ بدونن قسیحاالن
  کنھی مرونمی بفمھ بشھی ناراحت مرمیاقاام

 شما_
 اممی تینشناخت_

  اومدامی پارساازپشت تیصدا
 دبشناستتیچرابا_پارسا

  برگش سمتشامیت
 یفھمی بھ خانوادش خبردادم میوقت_

 پارساپوزخندزد
  شھی مبتی نصی چی مارورسواکننکھیازا_
  توشدهبی کھ االن نصیزیچ_امیت

 ی بازوھی شدشروع دعواباگرنیاموای شدم ازجام پاشدم زدتوصورت تی عصبپارسا
  دمشیپارساروگرفتموکش

 پارسابسھ جون ترانھ_من
  باش ترانھ خانومی حسابی دعواھیامروزمنتظر_امیت

  ابمودراوردمی اه روزموخراب کردپارسارونشوندم تااروم شھ بطرورفت
  یبخوراروم ش_من

  گھی بھ خانوادت منای پسره مطمنی من اشی پمیابریامروزب_ توجھ گفتیب
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  سی خانوادم واسشون مھم ندونستی کاش مھھ
  توکلم بھ خداسشھی نمیزینھ چ_من
 یشناسیاموازکجامیت_

 شیشناسیمگھ توم_من
 اره باشرکتش تورقابتم_

  صاحب خونمونھی ازدوستایکی_من
 اھا_

  ببخش روزت خراب شدرمی مگھیپارساد_من
  بزاربرسونمتزمینھ عز_
  خدافظرمیخودم م_
 مراقب خودت باش خدافظ_

 گفت کھ ی طورامی بودم تدهی واقعاترسگھی جداشدموبھ سمت خونھ راه افتادم دازش
  پام ترمزکردی جلونی ماشھی جنگ بھ پاس ھیشک ندارم امروز 

  سوارشوکارت دارم_
   توجھ خواستم برم کھ گفتی بودبامی خداتیوا
  کنمی مفی امروزوتعری اتفاقاناکلی مامانت ای برااوگرنھیب_

  کردباشک نشستمدی نامردتھدواستادم
 

  جابھ جاکردچشاشنکشوروی کردعحرکت
  یشترنداری راه بھی_امیت

  بھ سمتش برگشتمباتعجب
 ی چینی_من

  کنمی مطمئنا خوشبختت میاگھ باھام ازدواج کن_امیت
  کردمی مناباورنگاھش

 یکنی میشوخ_من
   دارمیمن باتوشوخ: گفتبااخم

  شدی اشکچشمام
 عمرا_من

  نمتیبی میشب عروس_امیت
 از یکی(لی سھزممی بھ مردبودنش شک دارم درخونرومشمی مادهی پھی باگردارهی منگھ
  شدیدعصبی منوکھ دنمیبیراقارومی سمت خونھ کھ امدمی دوی مکنھیدروبازم)گاردایباد

 ?چرا
   باشھرونی ساعت بنی نداره دخترتااتی وقت شب ساعت نھھ خوبنی تاایکجابود_ریام

  کردم خواستم جواب بدم کھ ملھلقاخانوم اومداشکاموپاک
   بدهحی ماتوضی نداره برایلیدل_مھلقا
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  کنمی مرونتی تکرارشھ بگھی باردکی خونھ مقررات داره نی اماادونمیم_ریام
 خراب رفتم اتاقم ی خدا من چقدبدبختم باحالی مھلقاخانوموگرفتورفت ادست
 یلیباربھم زنگ زده بودحتما نگرانم شده شمارشوگرفتم خ١٠ پارساموبرداشتمیگوش

 زودجواب داد
 
 نھ تنھاتموم نشد بلکھ تازه شروع شد امی امابدبختگذرهی ھفتھ ازاون روزکامالنحس مھی
 زورم کرده یی جوراھی کرده وبابامم ی خواستگاری بگم ممدلابھترهی منوازبابام امیت

   قانعم کنھکنھی میباھاش ازدواج کنم االنم روبرومھ وسع
  شھی ملی تکمتی خوشبتامیترانھ جان بات_

  سی بھ وپول نیخوشبخت_من
  دوست دارهامیت_

   من ندارمیول_من
 ادی عشقم بھ وجودمی توزندگیبر_

 وام٠٠٠٠خ٠٠٠٠ی٠٠٠٠م٠٠٠٠ن_من
  شدیعصب

 غھی صھی تونی عقدوعروسدیدخریادبری امروز بگمی بھش می نخوایکنیتوغلط م_
  خونمی منتونی خودم بتمیمحرم

  ازجام بلندشدمی اشکیباچشما
  شھی مبتونی نصیدن من چازبدبخت کر_من
  میخوایتومیماخوشبخت_

  ی بکنیتونی کار می باھاش ازدواج کنم ھھ مثالچخوامیمن نم٠٠٠٠ من ورفت
   کھ دارمھیتنھاراھ?یاخودکشی?فرار

  فرار اخھ فرارمونھی مزنمی موخطیدورخودکش
   پارساروگرفتمی برداشتموشماره موی گوشعی فرارباپارسا سراره
 جانم_

 پااارسا_من
  شدیدجدی بقض الودموکھ شنیصدا

  ترانھشدهیچ_
  کنناممی بھ زورعقدتخوانیم_من

 درکنترل کردنش ی کھ سعیی باصدادمیشنی ممی روازپوشت گوششی عصبی ھانفس
  داشت گفت

 غلط کردن مگھ من مردم_
 میافرارکنیپارساب_من

 یییییچ_ گفتمتعجب
   کنی کارھی محضر دبرمیفردابا_من
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 دنبالت امی پارک سرکوچتون مرونیابیدبی خوب االن بھ بھونھ خریلی خوب خیلیخ_
  ایچمدون جم نکن

  باشھ باشھ_من
 زدی کردم استرس گرفتم عجب دلم شورموقطعیگوش

 
   شدمنشیسوارماش

 ترسمی پارسامیوا_من
   نترسیچی ازھی بامنیتاوقت_
   چرابھش اعتمادکردمدونستمی اصالنمرهی کجامدونستمینم

 خارج میرفتی جنوب وبعدش ممیرفتی ازاونجاممی توراه مشھدبودگذشی می ساعتھدوس
 شھی نکنھ دست ردارنمداتی تاپھیری ادم گامی تگھی کردمدشیچی چراانقدپدونمینم

  اقابودباترس نگامودادم بھ پارساری شروع کردبھ زنگ زدن اممیگوش
  رهیاقاام_من

  دی کشیقی عمنفس
 بده من_

 ٠٠٠٠ نھ پارسابفھمھیوا_من
 مید خوب بھ درک ماکھ فرارکرد_

 فقط گفتنی بھم می چدونمی بھش جواب داد نمودادمی گوشدمی بلندش ترسیازصدا
   کردوپرتش کردعقبوقطعی گوشتی باعصبانرفتی صداش باالترمھیھرثان

 کشمتی میبھ خدابفھمم دوسش داشت_
  گھیمی گردشدچچشام

  غلط بکنم عاشق اون شم_من
 شد ادهی پنی بھش گفتن ازماشی پشت تلفن چستیداشت حالش خراب بودمعلوم ن نگھ

 داده بودرفتم بقلشوزارزدم دستاشودورکمرم حلقھ ھی تکنی شدم بھ کاپوت ماشادهیمنم پ
  کردوسرشوگذاش روسرم

 کنارم باش پارسا_من
 شتمیتاابدپ_

 )طرالن                                       (
   من دوست دارمامیت_من
 خوب من ندارمممم_
   خوشت اومدهی غربتی اون دختره ھیمن موندم ازچ_
   توام دس از سرم بردارمافرداعقدمونھدبرمیبس کن طرالن من با_

 شمی مھربون من مال خودمھ مامان مھلقااومدپامی شھ تینجوریدای نھ نھ نباورفت
   شده طرالنیچ_

  خوامشیمامان من م_من
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   اون دختررودوس دارهامی کھ تیدیدخترم د_
  بھش برسھذارمی من نمیول_من

  اومدتوی بگھ کھ ممدلیزی چھی خواس مامان
   خانوم اقاکجانیوا_

   گفتشیشگی باھمون غرورھممامانم
  ی دارکارشیچ_

  زدتوسرش
   خونھومدهیخانوم خاک برسرشدم دختره ھنوزن_

  شھی شبھ مگھ م١٢واساعت_من
  دهی نگفتھ بود ازساعت نھ بگذره راش نمریمگھ ام_مامان
   باشرم گفتیممدل

 خانوم گمونم فرارکرده_
   احمقی منومامانم گردشددختره یچشما

 
 ) امیت                                                (

 ھمھ نی اه اکنھی ھھ ازدست من فرارمکشمتی مارمی برتی احمق گی دختره
   نگاهھیونم تودخترچراعاشق ترانھ شدم ا

   پسره برداش شک ندارم پارسابودهھی بھ ترانھ زنگ زده ی وقتگفتیرمیام
 اول کنمی مداتی ترانھ پکنمی مداتی پشمی موونھی پارساس دارم دشی االن پنکھیازفکرا

  ی خودمیواخربرا
 )ترانھ                                         (

   دست از سرت بردارهینجوریدای شب ترانھ شاھیفقط _پارسا
   نخواهنوازمینھ نھ پارسا ا_من

 ٠٠٠٠٠خوشگلم قول_پارسا
  پارسامن بھت اعتمادکرده بودم_من
  رمیگیمن دارم ازت اجازه م_

 توجھ بھ پارساکھ داشت یفموبرداشتموبی توگوشش کنترل اشکام دست خودم نبودکزدم
  وداشتمیی کجابرم مگھ جادونستمی زدم ممرونی بالیزدازویصدام م

 ترسمی ازدواج کن نھ نھ مامی شو برگردخونتونومثل ادم باتادهی پطونی ازخرشترانھ
   ومخصاازمھلقا خانومراقایازباباازخاتون ازام

  نھی اری توصورتت غزننی مبابافوقش
   خوب نھھھ

   کمکم کناخودتی سوارشدم خدابردتھرانی کھ مداکردمی پی تاکسھی
   دستموباالبردموزنگ خونمونوزدم دروبازکردنمضطرب
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 ی خاتون بابا مامان باباردادی طرالن تری شدم ھمھ توحال نشستھ بودن مھلقا امداخل
  وامیت

  امیخودت
   ومحکم زد توگوشم حقم بود نھ نھ ترانھ حقت نبودباباازجابلندشداومدسمتم

   حقت نبودیلی سنیا
  ی کھ بااسم پدر  بزرگ شدییتو
 یدی روندی کھ مھرمادرییتو
  گنی کھ ھمھ بھت زورمییتو
   شوھرت بدنخواستنی کھ بھ زورمییتو

   نبودحقت
 ? ھای برگشتییباچھ رو_طرالن

  موکردی طرفدارشھی ھمردادمثیت
  بازخوبھ کھ برگشتھ_

   خواستم برم سمت خونھ خودمون کھ اقاارسالن صدام کردنیی پاسرموانداختم
  می باھم صحبت کنھقی چن دشھیدخترم اگھ م_

  می رفتاطی توحقی تکون دادمواونم ازجابلند شد وباھم بھ طرف االچیسر
 کھ گرفتمیامومی تی قطعا جلودونستمی اگھ می ندارامودوستی تدونستمیدخترم من نم_
   نشھینجوریا

  اومدی کنی ادمی شناموازپشتمی مامان تیصدا
 خوشبختت کنھ تونھی پسر من مکنمیامومی من ضمانتھ تزمی باخودتھ عزمیحاالم تصم_

   مھربونھیلی خامی قلب تستی نیمنظورم از مال
  کھ برام گذاشتن رونداشتمی احترامنی اقی چقدمھربون بودن من الختنی راشکام

 ٠٠٠٠ یکنی قبول می غالماموبھیحاالم اگھ ت_ارسالن
  گفتادامشورعناخانوم

  میکنینشونت م_
 سمت کردرفتمی کردمواونم بامحبت نوازشم مھی خورده گرھی بقل رعناخانوم رفتم

   دراغوشم گرفتدمیاقاارسالنودستاشوبوس
  می واردسالن شدیی تاسھ

  بھ افتخارعروس گلم_رعنا
 ینی انگشترتک نگھی توشوک بودن رعناخانوم ھی خودشواقاارسالن دست زدن بقفقط

 قشنگ بودودستم کرد حاالھمھ بھ خودشون اومده بودن وبااکراه دست زدن یلیکھ خ
   رباباموخاتونیغ
 ھمھ خوش نی الی اومدسمتمون باباومامانشودراغوش گرفت دلی باخوش حالامیت

 کردمی نمشودرکیحال
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 می خونده بشھ تا مابتوننشونی بتی محرمغھی صھی داالنیاگھ موافق_رعنا
  می امشب ببرنیعروسمونوھم

   شماسدپابوسیارداریاخت_بابا
 ی زودنی بابام بودن بھ ای جورمواقع اگھ جانی تواھی گرفت بقدلم

  فرستادنیدخترشونونم
 دتنھاشی پارسام نبای برارمی اخ اخ بممی بھم محرم شدامی شد کھ منوتینجوری ااره

 ادمھی ھنوزجملش می راحت شامی تشنھاددادتاازدستی اون فقط پذاشتمیم
 "کشمی جفتتونومی ازدواج کنامیاگھ بات"
 
 یلی باشھ خینجوری اامی تکردمی برام گرفت کھ زبونزدھمھ شده فک نمی عروسھی امیت

   اماشھی نمیمھربونھ بامحبتھ اصوالعصب
   دوسش ندارمامامن

  عاشق پارسامکھیمن
  کنمی ھنوزم بھش فکرمکھیمن
   بھ زورزنش شدمکھیمن

   ازش متنفرم ھستمچی دوسش ندارم کھ ھمن
 ?متنفر

  کنمی می سقف باھاش زندگھیری ماھھ دارم زھی کھی منستمی ازش متنفرننھ
 یا? دارهکاری بود وابامن چردادیدتی کشرونی بالی منوازفکروخمی گوشزنگ

 اموندارمی شدن تیرتی غیخداحوصلھ 
 

 )ردادیت                                                 (
   سختھیلی خسختھ
  ی کھ دوسش داری کسیبفھم

  خووووواھرتھ
  ی وشاھدبلھ گفتنش باشی عقدشم خودت باالسرش باشوشب

  متنفرم چون عشقموازم گرفتامیازت
 ?اخواھرمی عشقم

 بھ دی ردش کردن نھ من حتما بانای بگم ھھ چون ناخواستھ بودباباای چدونمیواقعانم
  ھی کشیترانھ بگم اون حق داره بدونھ بابامامان واقع

 کھ توخونم نبودبھش ی ای زنگ زدم برداشت بعداحوال پرسموبرداشتموبھشیگوش
 یلی نفھمھ خامی حرف بزنم قبول کردخداکنھ تادباھاشی رودادم تابیی جاھیادرس 

   المصبھیرتیغ
  نشس امروز خوشگل شده بودکنارم

 دیسالم کارم داشت_
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   بگموبھتیزی چھی خواستمیسالم اره م_من
  یزیچھ چ_
 ?? ی بھش مامان بگذارهی کھ چراخاتون نمی فک کردنیتاحاالبھ ا_
   سر اصل مطلبی برشھیم_
  ستنی نتی پدرومادرواقعیخاتونوممدل_
  ی چینی_

  کردم بھ گفتن ازناخواستھ بودنششروع
  خواستشی مامان مھلقانمنکھیازا
   دوسش ندارنی خاتونوممدلنکھیازا

  زنھی داره زار مدمی ودگفتم
  ادی نفسش باال نمدمیگفتمود

 زنھی بال بال مدنی داره واسھ نفس کشدمی نکردم بھ خودم کھ اومدم دیی اعتنای ولدمید
 گذاشتم دھنش شودراوردمی نبود اسم داره اسپرادمی ی وای اشاره کرد افشیبھ ک

 حالش کشتم ی مامی بشھ تشیزی خداچیفتھ بودم وا استرس گرکارکنمی چدونستمینم
  بھترشد

   خدافظرمی مگھیمن د_ترانھ
  واستا_

   سمتم شناسنامشودراوردموروبھ روش گرفتمبرگشت
  تی اصلیشناسنامھ _من
  رکنھی گرفتوبادورفت خدابخازم
   رودوشمھ کھ االن برداشتھ شدینی سنگفھی وظکردمی شدم فک میخال

  حق ترانھ بود کھ بدونھنیا
 ))ترانھ     ((

 
  بودمابونیشب بودومن ھنوزتوخ١٠ ساعت

 .. سخت بودبرام مامانم منونخواست چرایلیخ
  کردمی وتودلم نالھ مزدمیزارم

 . درخونمی جلودمی خودم کھ اومدم دبھ
 . ورفتم تودوانداختمیکل

  افتادامی تنی بھ ماشنگام
 ))پس اومده((

  کردممودراوردموچکشیگوش
 ... بھم زنگ زدهامی چقدتیوا

  سواراسانسورشدمبااسترس
 دبازکردمی درخونروباکلدمیرس
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  درنشستھ بودی رومبل جلوامیت
 : انداخت وبااخم نگام کردواروم گفتپاشوروھم

 ...)) خبیومدینم((
 صداشوبردبالــــــــــال

 ؟؟ی بودیتااالن کدوم قبرستون_
  نگاش کردمباترس

 جواب منوبده_
 . جواب دادن نداشتمجرات

 .. اومدسمتم
 ... بھ صورتم گرفتملیدستامومتما

 ... براتدمی محی نرفتم توضی بدی بخداجاامیت_
 .. کرددوبقلمی کشیقی برداشت ونفس عمدستاموازروصورتم

 ؟؟؟؟یچرا جواب تلفنمو نداد.. نگرانت شدم دختر_
 ..دیببخش_من((

 ))دمی محی کھ توضگفتم
 ..........می رومبل نشستباھم

 
 
  بدهحیخوب توض:امیت

  بد بختم نھ؟یلی من خامیت: من
  ترانھشدهیچ-
  بھم زنگ زد قرار گذاشت باھام حرف بزنھردادیامروز ت-
 خوب؟-
 دادنم بھ گفتی مخواستی مھلقا خانوم منو نمگفتی خواھرشم مگفتی بھم ماممممیت-

  ناخواستھ بودمگفتیخاتون م
  بغلم کردھی گرری ززدم

 زمیآروم باش عز-
 امی سختھ برام تتونمینم-
 ی االن منو داری االن شوھر داریستی جزء خانواده شون نگھیخوب االن کھ تو د-

   اونا نخواستنتسی مھم نگھیعشقم د
 رمیمی مادی وگرنھ نفسم بند برهی برام بگدی تموم شده بامی نھ اسپرای بھش بگم دونمینم

 یزی چھی امیت:من
 جانم-

  درآوردمفمی از کمویاسپر
  تموم شدهری بگنایاز ا-
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  گفتیباناباور
  یتو اسم داد-

  تکون دادم چشاش پر غم شد روسرم بوسھ زدیسر
  خانومممی بخوابمی خوب بریلیخ:امیت
 

   من رفتمامیت_من
   دنبالتامی بشھی تموم میکالست ک_

   خدافظایب۶_من
   باشھتی حواستم بھ گوشزمیخدافظ عز_
 ? دلم واسش ضعف رفت چراتھ
  بھ خودم دروغ بگم عاشقش شدمتونمینم
 شورچشمی برموسدکرد مرض داره بخواستمی کھ می جلوپام ترمزکردوراھنی ماشھی

 محوشده نی ماشی کھ پشت پنجره دودنی بھ صاحب ماشیغره ا
 بارش یزی چھی برگشتم تادی دستموکشیکی خواستم برم کھ نودورزدمیبودانداختموماش

   پارساسدمی کھ دکنم
 تاحاال نی کردتوماشنوواکردوپرتمی بود درماشی شده بودم وحشتناک عصبماتش

 زنگ می گوشکردی می بودمش واقعاترسناک شده باسرعت رانندگدهی ندینجوریا
  دمیشنی تلفنم ماموازپشتی دادتی گرفت وجواب داد صداوازمی بود پارساگوشامیخوردت

   دست منھتیفعالکھ زندگ_
_........ 
  ی شدتی توپارازمی منوترانھ عاشق ھم بودیخفھ شوعوض_
_......... 
  فرستمی ادرسوبرات منمتیبی مھی توچھ وضعیدی دی اومدیھھ وقت_

 قموگرفتی جانگھ داشت بھ سرعت بھ سمتم برگشت وھی کرد روپام وپرتیگوش
  کشمی جفتتونومیمگھ نگفتم باھاش ازدواج کن_

   شدمرهی بھش خباترس
  ید مگھ الل_

   قدرت زد توگوشمدستشوبردباالوباتمام
   من دوست داشتمیعوض_

  سرشوگذاش روفرمونکالفھ
 دوست داشتم ترانھ دوست داشتم_
 

 ی روامی کھ دستاس بستس نشستھ بود نگاه تیامی منوتی روبھ روی صندلھی یپارسارو
  زخم کنارلبم بود سکوتمونوپارساشکس

  کشمتونیدمیگفتھ بودم اگھ باھم ازدواج کن_
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   وقتچی منوبکشھ ھتونھی پارسانمکنھیدمیچراانقدتاک
  ی لعنتیخوای ازجونمون می چیکنیچراولمون نم_امیت

   ترانھ مال من باشھخوامیمن فقط م_
   اگھ نخوادتتتتیحت_امیت

   بلندشدوزانوزد جلومی صندلی سمتم ازروپارسابرگشت
  یرانھ دوسش دار تامی تگھیمیچ_

 ) شدیخرتوخر( چونموگرفتوبرگردوندم سرموبرگردوندم
  جوابموبده_پارسا

   بگم اره دوسش دارماممی بگم عاشق تگفتمی بھش میچ
  دادزدسرم

  یدوسش دار_
  گھی دادزدم خستھ شدم دمنم
  اره دوسش دارم_من
  رونی بلندشدرفت ازاتاق برکردازجاشیی صورتش تغھورنگی متعجب شداما اول

  زمی عزیترانھ خوب_امیت
  ستمی خوب نامینھ ت_ من

 اخدای بگھ کھ پارسااومداسلحھ دستش بود یزی چخواست
   سمت مناسلحشوگرفت

  کشمیجفتتونوم_
   نشوپارساااااااوونھید_امیت

 رمی شد دلم گرفت ھنوزم دوسش داشتم چشاموبستم منتظرشدم بمی پارسااشکیچشما
 دراورداومدسمتم نیدماشی کلھی بشی ازجنی زمکھ پارسا اسلحشومحکم انداخ

   دستمدوانداخیدستاموبازکردکل
  دی برعی سرشھی منفجرمگھی دقھی د۵ خونھ نھیی پانیماش_

 می اومدرونی وباھم ازاونجاباموبازکردمی بااسترس ازجام پاشدم دستا تبلندشدورفت
 ی خونھ منفجرشد اوووف پارسامی رفترونی کھ ازدرخونھ بنی ھممی شدنیوسوارماش

 اشکرتی خداوونھید
   نرهادتونینظر

 )پارسا                                                (
 داشتھ امودوستی تدادمی درصدم احتمال نمھی روسرعت حالم بدبود توذھنم پاموگذاشتم

دم باسرعت  اونجا رھاش کردی باکلینجورینوھمیباشھ دم درخونمون ترمزکردم ماش
 کاغذ برداشتم وباخودکارشروع بھ نوشتن ھی واسم مھم نبودیچی ھگھیواردخونھ شدم د

 توجھ ختیری اشکام کھ روبرگھ مموبھنوشتی کردمی عشقم کھ نامردیکردم برا
   گفتھ نامردبودهی  ھرککننی نمھی گفتھ مرداگری کزدمینوشتموزارمی مکردمینم
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 لحظھ ھی دستام نگاه کردم دلم ی توغی ورفتم حموم بقل وان نشستم بھ تلباساموکندم
  سوخت

   مادرمواسھ
  پدرم

  وداداشم
 رگھام یغوروی معطل نکردموتسوزهی خبرمرگموبھ ترانھ بدن حتمااونم دلش برام مھھ
  دیرسی دردداشت امابھ دردقلبم نمدمیکش
 !  منی شدزندگنی ااره

  سرخطنقطھ
 
  یانی اشتسالم خانوم_

  سالم خودم ھستم_من
  نیی پادیای بشھینامھ واستون اوردم م_

 دتاقبلی بادکردهی ورفتم دم در نامروگرفتم ازطرف پارسا بودحتماتھدشالموسرکردم
  ادبخونمشی بامی تنکھیا

   ودروبستم واردخونھ شدم کنجکاوشده بودماروگفتوامضاکردمی کھ ییجا
  دن وشروع کردم بھ خوننامروبازکردم

  رنجونمشی کھ باکارم مییبھ نام خدا_
 من یخونی نامرومنی ای کھ داریدوقتی سالم نفسم شازمی عزسالم

 نامرونوشتم تا نی مناسبت انیبھ ا) گرفتمیگر( باشم دهی خوابرخروارخروارخاکیز
  یزی چقدواسم عزی تابدونی باشادمی
   تموم شده بودمگھی من دایزی اشک بریدی خبرمرگموشنی وقتنمینب

 نی ھمون موقعم رگموزدم البتھ بعدای دارامودوستی تی کھ گفتی مردم ھمون وقتمن
  نامھنینوشتن ا

  ی ترانھ نامردی کردینامرد
  امتیدارتاقید

 ۵٨ یبھشت زھراقطعھ : ادرس
 پارسا

 انھی دارم امودوستی بودم کھ تنیرای صورتموزارزدم ھھ انقددرگی جلونامروگرفتم
 واسم مھم نبود ی ولشدی داشت شب  مرونی رفت باھمون مانتووشالم زدم بادمیعشقم 

 نارودادمیاژانس گرفتموادرس خونھ پارساا
 ادهیشودادموپیکردکرای زارزدم راننده متعجب نگاھم موارشونی رودھی اعالمنیدیباد

 مامانش ی زجھ ھای صداشناختمی کس نمچیشدم مراسم ختمش بودواردخونشون شدم ھ
   دست خودم نبود دادزدمدنمیدی بود اشکام شدت شد ھمھ باتعجب مرومخم

   برات پارساااارمیاخخخخخ بم_
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 دمیی ھمھ دورم جمع شدن دودمی دوونھی شده بودم دوونھی دزدمی خودم متوسروصورت
  ابودبرادرپارسای ازپشت برم گردوند پویکی بفھمن مقصرمرگش من بودم دمیترسیم
  یتوترانھ ا_

   نگاش کردم زدتوصورتمدهیترس
  ینامرررداشغال داداشم جوون بودعوض_

   فرارکردمازش
   منتظرباشرمیگیمطمئن باش انتقامشوم_

  کردی موونمی نھ من حس نفرت داشت درهی بگدانتقامی باامی ازتامھیرتی ھمش تقصدمییدو
   مدل باال جلوپام ترمزکردنی ماشھی

  گذرهی ماباالخوشی بیخانوم_
  شدی جواب توسرم اکومی اماچھ جوررمیگیتقام م انامیازت
  انتیخ
  انتیخ
  انتیخ

  بودنی اره راھش ھمامی ازترمی انتقام بگخواستمی شد کھ شدم ھرزه چون منی ااره
 

 موبرداشتمیگوش
  نیجونم شرو_من
  ی وقت دارگھیامشبوکھ د_

  گفتم کھ شباروخط بزنزمیعز_من
  ایای توخونم منتظرتم خوشگل ب۴ خوب فرداساعت یلیخ_

  خوشگل ھستم_من
  صددرصد_
   خدافظنمتیبی مزمیخوب عز_
   باشم واسم شده عادتیکی ھرروز بانکھی شده بود ای برام تکرارگھید

 زنگ خونھ زده شد کنمی نمنی کھ اگھ بفھمھ زنده بودنموتضمیامی ازتترسمی ماماھنوزم
  نھی بھترامی کھ ازنظرتیه شدم ھمون ترانھ ا دروبازکردم دوبارامھیت

  سالم عشقم_من
  سالم_

 ختموکنارشی ریی براش چادادی مبل نشست وپاھاشومدام تکون می بود رویعصب
  نشستم

  توبدهیگوش_
 بھ ترس ختھی امیزی کار تونگاھش چیخوادچیمومی تموم وجودموفراگرفت گوشترس

  شدی مدهی دواسترسیو وحشتودول
  چرا_من
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  گمیشمابده بھت م_
  کردی چک مموی دادم ارامش نداشت با اخم داشت گوشموبھشی گوشیبادودل

   ترانھھینکیا: گفت یباناباور
قرارمون ( داده بود کھامی من شھاب پی خدای نگاه کردم وااامی بھ صفحھ گوشباترس

  ھیعجب احمق)  نرهادتی
   فک کنم اشتباه گرفتھدونمینم_من

   گفتیبادودل
   داشتھ باشنیقینکن فک _

   کردمکث
  ترانھیستی نینجوری توادونمیمن م_
اون بھ من اعتمادکاملوداره اما من دارم ?کردی فکرمی شد دربارم چی جورھی دلم تھ

  کنمی اعتماد سواستفاده منیازا
   خوب بھ دررررررک بھ جھنمخوب

   ازش متنفرممن
  ادی ازش بدم ممن
  خوامشی نممن

  زای چنی اسی مھم نبرامم
 وفتادافتادی مدی کھ نبای اتفاقنکھی تااروزھاگذشتوگذشتوگذشت

 
 امی تمومھ نھ مث تی ھمچسھی نایلییییی خدمی جدی سوژه نی بااشکان قراردارم اامروز

 ٠٠٠٠٠ یول
 شی مھربونستمی ازش متنفرنگھی ددونمینم?کنمی مسھی مقاامی دارم ھمروباتچراھمش

   ازش خجالت بکشمشھی وقتا موجب میگاھ
  نای ای ھمھ رخودشھی اماتقصرمی وجدان بگعذاب

 ی ھی گرنی برات پارسا دوباره ارمی نھ پارسا اخ بمھی راضامی کھ نھ تدونمی مدونمیم
  یلعنت

   بغضنیا
  زنگ خورداشکانھ چندتا سرفھ کردم صدام صاف شھمیگوش
  سالاااام براقااشکان خودم حال واحوال_من
  دیخند

  ااام بھ ترانھ خانوممسالاا_
  چھ خبرا_
   توشی باشدی دارم کھ بای مھمونھی مثالامشب ادهیخبراز_

 ?ساعت چند_من
  ی ھستمیپنج ون_
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  ولی اسی خونھ ن١٠ تاامی تامشب
   ھستمزمیاره عز_
 چون امی نمگھی برادرمھ دعوت کردم زن داره می راستش امروزدوستموکھ جاولیا_

   بدون زنشادی بکنمی حاال اصرارش مارهی نمای جورمھموننیزنشوا
 
 
 

 ی زرق وبرقادی تولدخوب بود زی براپمی تستمی بھ خودم نگاه کردم خوبھ بدندوباره
 امی تکنھی مدمی شھنھی لباس ببنی فک کردم منوتواامی لحظھ بھ تھی ھیی مگھ اشکان کستمین
 ترسمی متشی خصوصنی زمونھ کم شده منم ازانی ای مردانی داره کھ االن توبیزی چھی

 ی ومردانگرتیغ
 

 )امیت                                           (
   شوالمیخیاشکان جان مادرت ب_من
   عشقمونشونت بدمخوامی مای االن بنی ھمیغلط کرد_
  مشینیبی خونت ممیایحاالبعداباخانومم م_
   خدافظیی اونجا۶منتظرتم _
  امی بی ساعتھ چھ جورمیاخھ من ن_
  اخدافظیاومد_
 کھ توشرکت بودم رفتم خدابگم ی اافھی پسر کتموبرداشتم باھمون قنی بابا ازدست ایا

   کنھ اشکانننننکارتیچ
   مشروب خونروپرکرده بود اشکان اومدسمتمی شدم اوه اوه چقد شلوغھ بوواردخونش

  سالم سالم_
  سسالموزھرمار زودباش دوست دخترتونشونم بده برم خونھ زنم تنھا_
   نشونت بدمایکوفت ب_

 اونم توبھت کردمی مات زده نگاھش مدمشی دختراشنا دھی دختر ھی سمت می رفتباھم
  بود

   عشقم کھ بھت گفتمنمیا_اشکان
  من اشاره کردبھ
  یی برم خوشامدگوقھی دھی من نی دوستم کھ بھت گفتم ترانھ جان تاشماباھم اشناشنمیا_

 رکردهیی رنگ صورتم تغدونمی امامن تازه بھ خودم اومدم دستامومشت کردم مرفت
 نگاھش پرازترس بود بھ زورخودموکنترل کردم دهیترانھ ھم رنگ ازصورتش پر

 نی اون شروی حرفاکردمی درصدم فک نمھی کھ بھش داشتم ی اون ھمھ اعتمادفھیح
  ترل شدم گفتمکن ی راست باشھ دستشوگرفتموباخودم کشوندمش باصدایلعنت

   کجاستلتیوسا_
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   شده بود دستشوفشاردادمالل
   کجاسالتیگفتم وسا_

   گفتدهیترس
  ھیتواتاق سمت چپ_

 الشوی وسای اشکان بود کسی کھ گفت راه افتادم درشوواکردم اتاق شخصی اتاقسمت
  دشی پوشعی کردم سردای مانتووشال ترانروزودپنی واسھ ھمذاشیاونجانم
 شکستم بدجورشکستم نی واکردموپرتش کردم توماشنوی درماشرونی بمی زدازخونھ

   بودی عوضنی شرووبرداشتمی رومخم بود گوشمی زنگ گوشیصدا
  ھیچ_من
 کھ ی کاش موقعی خودت قبول نکردھی منکھ گفتم چھ لجنیدیھھ بالخره عشقتود_

  یدیتوبقلم بودوم
  دمیشنی قلبم صداشومشدی مکھی تکھی تکردباحرفاشی قلبم دردمدیوخند

  یخفھ شوعوض_من
   باچن تا پسررابطھ داشتھیدونیم_نیشرو

  دادزدم
 خفھ شو_

   کردهی واسھ چن نفردلبریدونیم_ نیشرو
 خفھھ شوووو_ گفتمخستھ

   توجھ بھ من گفتیب
   زدندی چن نفرتااالن اندام روفرمشودیدونیم_

 حالم بد کردی مھی ترانھ داشت گررونی انداختم بنیموازماشی گوشارمی طاقت بنتونستم
  عاشقشمی منھ لعنتنمی اشکاشوببتونستمیبود نم

 
 شھی طالقش بدم اون خانواده نداره طالقش بدم اواره مای ولش کنم تونستمینم

  رونیازفکرطالق اومدم ب
  رونی ازخونھ بره بذارمی ازخودش بپرسم نمنھی راه انیبھتر

 زن تا جونش دراد بزن توگوشش اونقدبی دل رحمامچقدیت
  ازقدرتم استفاده کنموبزنمشفھی چون ضعدی اون زنھ نباتونمی نمنھ

   کردهانتی خامی شو تخفھ
 بشھ بزنمش مونی کھ پشکنمی باھاش رفتارمی طورھی بھ دررررررررررررک خوب

  شھی درست میچ
 رفتم کنارواردخونھ شد پشتش رفتم توخونھ نشس رومبلودوباره درخونروبازکردم

 بدونم خوامیفقط م_ مننتمی باالتاببرهی کردروبھ روش واستادم مجبورشد سرشوبگھیگر
 کم ی واست کم گذاشتم ازخوردوخوراکوپوشاک گرفتھ تاعشقومحبت واقعاچیچرا چ

 گھی دی بھ مردای شددهیگذاشتم کھ کش
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   گفتزدی کھ نفرت توش دادمیی روباصداستادروبھی رنگ نفرت گرفت اچشماش
  پارساموووووی اما عشقموازم گرفتی برام کم نذاشتیزیچون ازت متنفرم چ_

 ی زن بلندکردم برای بار دست رونی اولی کھ زدصبرم تموم شد برای اخرباحرف
  بارسرش دادزدمنی اولی اعتقاداتم پاگذاشتم برای بار رونیاول
 دنبال یورفتی شوھرداشتی بودگھی نفردھی بھ فکروی شوھرداشتیاحمق عوض_من

 ? اررررررهیھرزگ
 کراواتموشل کردی نگام می ودستشوگذاشت روصورتش باناباورنی زدم افتاد زمدوباره
  کردم

 پاتوازخونھ ذارمی بھ بعدنمنی ازای کاراتوادامھ بدذارمی ترانھ نمدمیطالقت نم_من
 رفتم سمت درخونھ ی بکنی غلتچی ھی توبقلت کھ نتونندازمی بچھ ھم مھی رونی بیبذار

 قفلش کردم ورمزشوفعال کردم اثرانگشتم بود
  ادیحاالم پاشوصورتتوبشولبت داره خون م_من

  میشونی تواتاق درو کھ بستم سر خوردم دستمومشت کردموزدم توپرفتم
   شھینجوری کھ اجازه دادم زنم ارتمی غیانقدب
  لعنتامیت بھت ت لعنگسی دیکی خودم فکر ی عرضھ ام کھ زنم توخونھ ی بانقد

 )ترانھ                                  (
 
 امی ازتنمیبی مکنمی منو زدازش توقع نداشتم ھرجورفک مامیھنوزم توشوکم ت  

 لباس کھ ھی توشمی فداش میلی خدای سردشده امامن جدیلییییی ھفتھ خھی نی تواستمیمتنفرن
 ٠٠٠ االنی ولرفتی براش اوالفقط تھ دلم ضعف مکنمی غش منمشی ببادی بھش میلیخ

  ی کردانتی کھ بھش خی ھستی شوترانھ توھمونخفھ
  شی مھربونبھ
   عشقشبھ

 نی مث من روزمی ھرزه ای ادمای جااقتشونداااارمممممی صورتموپوشوندلاشکام
   گلدونوشکستمستی نھ نستتتتی نامی مھربونم تی کنارفرشتھ ستین

  جون واسم گرفت کھ رعنای گلدونھمون
  امھی کھ عشق تی گلدونھمون

 شھی دلم براش تنگ مامی تاخ
   اغوششواسھ
   محبتاشواسھ
  ھاشی مردونگواسھ

  گلدون خردشده برداشتمنی داشت روازبیزی تی کھ گوشھ ی اکھیت
  وگذاشتم رورگم 
  لبخندنی سوگنداخرنی اولوندی پنیخداحافظ اول(

  مای ماناتموم موندن وعده ھای لحظھ ھاخداحافظ

@avayekhis اختصاصی آوای خیس



                 زنندی نمادی فرسیرمان ھ

 21 

   حرفھنی حرفھ آخرنی وقفھ دوست دارمم آخری اغوش بخداحافظ
  خداحافظ

 )یاحقی محسن
  باحرص

  تیعصبان
 بغض
  یناراحت

  غم
  ھیگر

 شدمی حس می سوزش داشت دردداشت ازپاھام داشتم بدمشی رگھام کشی رووباعشق
 ادی انقدزودبامی کردم نھ امکان نداره تدتودروحسی چرخش کلیکھ صدا

 )امیت                                      (
 خوامی گرفتم ممی باترانھ حرف دارم بالخره تصمی خستھ بودم امشب کلیلیخ

 خوامی پاکھ میلی من خی بدم ترانھ گھی فرصت دھیببخشمشوبھش 
 جون مھیھ روم بودم جسم ن روبی مات صحنھ دبازکردمی دروباکمیمونوازنوبسازیزندگ

 ازش نره نیاشترازی سمتش بقلش کردم دستشوگرفتم تا خون بدمییدو٠٠٠٠٠٠ترانھ 
 بادادگفتم

  ترررررانھی کار کردیچ_
 ی بی نشده بود اشکم درومد صداھوشی ھنوزبلمودراوردموامبوالنسوخبرکردمیموبا

   دستشواوردباالوگذاشت روگونمیکیحالش بھ گوشم خورداون 
من دوست دارم ٠٠٠٠٠ من غلط کردم٠٠٠٠٠منوببخش ٠٠٠٠٠مایت_

 دی یلی ختشی وضعرونیازدھنش خون زدب(ندارم٠٠٠٠قتتو٠٠٠٠ایل٠٠٠٠٠اما٠٠٠٠
 ٠٠٠٠ببخش ٠٠٠٠٠منو)بود

 تو ی دارمیلی خیاقتمونداری کھ لیکنی توغلط میشی ھوش میحرف نزن حرف نزن ب_
  یتوفقط اشتباه کرد

 رمی م٠٠٠ دارم٠٠٠٠من٠٠اما_
  جااااااااچی ھیری جانمچیتوھ_

 بھت توکل شھی رحم کن مث ھمابھشی خدامارستانی بمشی رسوندعیدسری رسامبوالنس
 کنمیم

 )امیت                                              (
   فرصتھی بھش بده فقط گھی فرصت دھی رشی خداازم نگیواااا
  رممممیمی مابرهیخدا

 نمازخوندم مارستانی بیوگرفتم وتونمازخونھ  رفتم وضدمی اذانوشنیصدا
   کردمھیسرموروسجده گذاشتموازتھ دل گر

   دل بھ خداالتماس کردمازتھ
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   دل ازش کمک خواستمازتھ
   برش گردونھکھ

  ی فراموشت نکردم توشادی حالچی توھامنیخدا
  غم
  ھیگر

 خنده
  دارم خدااجی بودم توام فراموشم نکن بھت احتادتی بھ شھیھم

 ی چگھی دتی احمق خودکشی شدم ازدستش دختره ی دوساعتھ اتاق عملھ عصباالن
 یحی بکنم تسبی کارچی ھتونستمی اومدم ازاسترس وترس نمرونیبود ازنمازخونھ ب

  برداشتموشروع کردم بھ ذکرگفتن
   ندارمرطاقتی نگدستاتوازدستم

  ارمی کم میریوازسربگی دورنیا
 ستی نی بعدازتحمل کردنیدردا

  ستی نی تھ چاھم بمونھ ناتنوسفی
  ستی عمرکم نکی شده دفراموشتیشا

  ستی صدادست خودم نی بی ھاھی گرنیا
  شھیرمی ادم مگھ باعشقشم درگشھیرمی داره دگھی دبرگردامشب

  رنی راه نمھتی ادمااصالشبنیا
  رنیانمی ھواتاتھ دندنبال

  شھیم جنگ شھی منوقلبم ھمنی بشھی رنگ می بمی تو تمام زندگیب
   ندارهی نداره پروازکردن توقفس معنی نفس معننی ای نباشیوقت

 یورفتی من فکرکردم تاابدھستیورفتیوبستی خوشبختی دروازه
 )ی لھراسبیعل(

  دمی پرسوترسواسترسیانگرانی بادورفتم سمتش رونی عمل اومدبدکترازاتاق
   دکترشدیچ_
   برداشتنکشوازروچشماشیع
 ادخوبی ھنوز زی خداروشکرخطررفع شد ولمیازدست خانوم توسھ ساعتھ باالسرش_
   کرده مواظبش باش پسری داغون بوده کھ خودکششی حال روحستین

  دورفتی روشونم کشیدست
 اسمون دموروبھی کشیقی عمومدنفسی روپابندنبودم نفسم باالنمی حالازخوش

   دمت گرمیذاری تنھام نمدونستمیم_گفتم
 

 دستھ گل ھی کنندبای وامروزترانمومرخص مگذرهی ماھھ ازاون ماجرامھی قای دقاالن
 براش الغربودالغرترم شد نھ رمی قشنگ ازنظرخودم واراتاقش شدم بمیلیخ
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 ی دارم باصدایری بابا خوددرگیا? ستی االن نینی ودی اندام رالغرنبودخوشیخ
 بلندگفتم

  یشی من امروزمرخص میبھ بھ سالم خانوم خوشگلھ _
  کردمی مکردگونشونوازشی بالبخندنگام مدمیشوبوسیشونی باالسرشوپرفتم
 مث دخترخوب ینیشی حالت بھترکھ شد می نازم بشم راستیقربون خانوم کوچولو_من

   نامھ داره خانومانی مثالسال بعدپایخونیدرستوم
  نازوعشوهی البتھ با کلدیخند

 تابرم دنبال رونی من باشھ ازاتاق زدم بالنھامی بھ بعدھمھ انی ازادوارمی نداره اماشکال
 صشی ترخیکارا

 )ترانھ                                                                  (
  یوشادی حالوخوشی ازھرگونھ غموناراحتی بودم خالیخنث
 خواستی بده دلم می بقلم کنھ وبھم انرژخواستی چقد دلم مامی دلتنگ بودم دلتنگ تفقط

  نجاباشھیا
   اومداتاقمامی زودبراورده شدتیلی خارزوم

  زمی عزیاماده ا_
  اره_من

 ھنوزم وفتمی بدنم کردتانلی اومدم پاھام کھ نشکستھ  دستشوحانیی ازتخت پااومدکمکم
  می شدنشی باھم سوارماشزدمی مجیگ
   حقم بود کھ بدونمدمی پرسازدموازشی سوال مث خوره افتاده بود بھ جونم دلوبھ درھی

  امیت_من
  جانم_
  یدیمنوبخش_

 لبخندزد
  زمیاره عز_
   کارنی کھ دوباره برم سراغ ایبھم شک دار_

 سوال بحثوعوض ھی تازه باچی شد سکوت کرد اخماش رفت توھم جابموکھ ندادھدودل
  کرد

  ی اصال فراموشش کردی پارسادوست داریمنوبھ اندازه _
  شی ازسوال ناگھانجاخوردم

   االن تورودوست دارم٠٠٠٠٠فراموشش نکردم اما_من
 من ھنوزم عاشقھ پارسام ھنوزم داغش برام تازس معلومھ گفتمی شد دروغ نمانگارقانع

 پارساروفراموش کنم کشھی دارم طول مامودوستی االن تی فراموشش کنم ولتونمینم
  شمامی تاعاشق تادنموندهی زیول
 
  ماه بعدھی
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 بود دلشوره نداشتم ی جورھی گرفتم دلم شیتموراه خونھ رودرپ انداخکولمورودوشم
  ٠٠٠٠یییول
 خواستم درخونروبازکنم دانداختموواردشدمی درخونھ ام کلی جلودمی خودم کھ اومدم دبھ

  دمیاموشنی دادتیکھ صدا
  روووونیطرالن بروب_

 راحت بود المی خامی ازبابات تکنھی کارمینجاچی طرالن خواھرم اکنجکاوشدم
  نکارانبودیمردا

 ٠٠٠٠٠ مثی ھرزه اھی کردن بای اروم باش اخھ زندگزمیعز_
   طرالن باخشم گفتدمی بھش زدومن کھ پشت دربودم فھمامی کھ تیلی سیصدا

  زمیری متوبھمیزندگ_
 نگاھش امی زدوتی متعجب شدن طرالن پوزخندامی بازشدھم طرالن وھم تدرخونھ

   بھم زدورفت واردخونھ شدمیپرترس شد طرالن تنھ ا
  زمیسالم عز_من
  رمی تقصیمن ب٠٠٠٠ترانھ من_

   شدم دستموگذاشتم روگونشکی نزدبھش
  یی اقادونمیم_

   کردبقلم
   ترانھی گلیلی ترانھ خی خانومیلیخ_

  ستمی نداشت من خانوم نحق
  ستمی گل نمن
  شدمی بودم ھرزه نماگھ
   بده بھم بابایی چاھی امیت_من
  دیخند

   چشمیبھ رو_
 راقای اخرطرالن وصورت کبودش امی باجملھ رشدمی سمت اشپزخونھ رفت من درگبھ

   چھ برسھ بھ زدنکشتشی بگھ میزی بھ دخترش چی کسشناختمیروم
   کنمی خودموخالادتامنمی بادی اره اره بامی تادسراغی ماحتماال

  مایرتی البتھ غدهی مرتشوازدستی بھ من برسھ غی ھرکانگارفقط
 

 ی نبود سروصداھاداشت اوج مامی ازخواب پاشدم کنارمونگاه کردم تییباسروصداھا
 صورتمواب زدم موھاموشونھ شناختمیرونمی اقاامیگرفت ترانھ نبودم اگھ صدا

  نییکردمورفتم پا
  نیی پادیاریلطفا صداتونوب_امیت

  ی دست روزن بلندکردیدی ناموس خجالت نکشی بکھیخفھ شومرت_
   گفتمومدمی منیی کرد ھمون طورکھ ازپلھ ھا پای منی توھاممی شدم داشت بھ تیعصب
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 ی چامی تدی توقع داشتدهی میشنھاددوستی کھ زن داره پی مردھی دخترشمابھ کھیوقت_
  زدمی من مزدیکارکنھ اگھ اون نم

  کردی بھ رخش واستادم متعجب نگام مرخ
 ی بزرگوارامی منوتدیوسرزنش کن دخترخودتوندی کناموسرزنشی تنکھی ایپس بھ جا_

  می نکردتی از دخترتون شکامیکرد
 رفتم سمت پلھ ھا تابرم اتاقم دوتا پلھ باالرفتمومکث کردم بھ سمتشون برگشتم دوباره

  رمیمی منونگمیخونھ توسکوت فرورفتھ بود اگھ ا
 تاخدمتکارخونتون بزرگش کنھ نشیدادی نمدی داشترتی اخرتونم غیکاش روبچھ _

 یی خداھی بالخره اونم دی بھش جواب پس بددی باای اون دندیامااشکال نداره مطمئن باش
  داره
   شده بود بغض کرده بودم خواستم برم کھ صداش مانعم شدھول

  ترانھ جان واستاباھات حرف دارم_
   ندارمیمن باشماحرف_
  وش کن واستاوبھ حرفاش گقھی دھیخانومم _امیت

  باشھ فقط بھ خاطر تو_
 تنھامون اممی روبھ روم نشس ترمی شد رومبل نشستم اقاامی دلم واسش خاللبخندزدتھ

 گذاش
 
   حرفاروبھت گفتھنی ایک_
   خاتونمیپسرتون گفت البتھ من خودمم شک کرده بودم کھ بچھ _

 کھ ی خودشومھلقا وبچھ اھی کردن داستان زندگفی خوشش گرفت داستان تعرازدل
 خواستنشینم

 ازجام ی بودم اسم داشتم نخواستنم عصبضی مرنکھی گرفتھ بود فقط بھ خاطر احرصم
  شمونی اومد پامیپاشدم دادزدم ازدادم ت

   ازخونمرونیبرب_
  دخترم اروم باش_
  ستمیمن دخترت ن_
   ھواتوداشتمشھی من ھمخواسیترانھ من دوست داشتم ودارم مھلقاتورونم_

   سمتموبقلم کردراومدی امزدمی گرفت زارممیگر
 ٠٠٠٠٠ ی ولیدرستھ ناخواستھ بود_ریام

  رونی کردم ازبقلش اومدم بحرفشوقطع
   اومدمایمن ناخواستھ بھ دن_

   شدمگھی دیکی ی واردخانواده ناخواستھ
   ناخواستھ ھا رودوست دارم چوننی اما ا٠٠٠٠ اما
   نگاه کردمامی تبھ
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   شدم مردھیچون اخرش ناخواستھ زن _
   کردمرنگاهی امبھ
  ستیانامردنیلیمث خ_

   ھاروباالاومدمورفتم تواتاقمبدوبدوپلھ
   بودرمادرمی تقصھمش
   شدم ھرزهچون
   رحمی شدم بچون
   ھنوز بھم شک دارهامی تچون

 ٠٠٠٠٠٠ وچون وچون وچون
 ?ییییییییییی کدهی جوابمومی کپس

 )طرالن                                       (
  ی دوست داراموھنوزمیت_
  نھ_
 ی خونشواون حرفاروزدیپس چرارفت_
 
  انتقام_
  یچھ جور_
 ازترانھ انتقام یخواستی مگھ نمی کناقرارشدکمکمی کنم نشد پوکشیخواستم تحر_
 ?یریبگ
   منحرفش کردشھی اصال نماموکھی تنی کارکنم ای چدونمینم_

  امی رونقطھ ضعف تمی دست بذاردی باھی عاااالدی بھ ذھنم رسیفکر
  امی ترتتتتیغ_من
  ھا_
  میزی برشونوبھمی زندگی فوتوشاپ واقعذرهی باچن تاعکس ومیتونیم_

   بھم زدیچشمک
  می کارامونوانجام بدمی عشقم بدوبرھیعال_
  کننھی اسمون بھ حالت گری مرغاکنمی می کارھی امی اقاتولیا

 ) ریام                     (
   مھلقادهی چقدزجرکشیدونیم_من
  بھ درک_
 فک یکردی موپنھونشی کھ بھش داشتی عالقھ ادمی ھمھ سال نفھمنی ایفک کرد_

   بدهردادبھشی تیگفتی واسشومیخردی کھ بچھ بودوکادومیی روزادمی ندیکرد
  زدن غی در رفتوشروع کرد بھ جازکوره

 عاقل وبافھم گھی نداش اون دی ادهی فاگھی کھ ددمی فھمیاره اره دوسش داشتم اماوقت_
  شده بود
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   بودکھ االن بفمھنیھترازایمھلقا مھلقا _
   کارکنمی چیگیم_
  دمونی بخشدی شاششی پمیابریب_
  ھھ امکان نداره_
  دست بکش ازغرورت مھلقاجان_

 تشوجورکنھی بگم موقعامی تدبھی کرد باالخره قبول کرد خوبھ بامکث
   زنگ زدمامی تموبرداشتموبھیگوش

  بلھ_
  رمی امامیسالم اقات_
  سالم امرتون-
  می کھ منومھلقا باترانھ حرف بزنیوجورکنیتی موقعھی خوامیم_
   قانعش کنمکنمی میسع_
  دی شد خبربدیممنون ھرچ_
  چشم خداحافظ_
 خداحافظ_
 

 )امیت                                                             (
 ی بودم اماخوب کاراتابشی ترانھ تنگ شده بود بی دلمم براردمیمی داشتم میازخستگ

 پسرجوون ھی ولشون کنم دربھ شدت بازشدوتونستمی بود نمختھیشرکت روسرم ر
  پشت سرش اومدتو)میمنش(یاومدتو خانوم رحمان

  ٠٠ی تو ولانیمن بھشون گفتم ن_
  بلندشدمازجام

 ی رحماندخانومیدبریتونیم_
  زواستادی پسره پشت مرفت

   تویای میندازی کھ سرتومسینجاکاروانسرانیا_
  پوزخندزد

  زودترکارتوبگوبعدم برو_
   حرف زدبالخره

  یھنوزم بھ ترانھ جونت اعتماددار_
  رفت توھماخمام

 منظور_
  زیوم پاکت انداخت رھی

  ی ساده ایلی خامی تسوزهی دلم بھ حالت میفھمی مشینیبب_
 ٠٠٠٠٠ ی تو پاکت باشھ ولدی بای چزدمی پوزخندزدوازاتاقم خارج شد حدس مدوباره

   بازش کنمدمیترسیم
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 دی چرخاروسرمی پاکت دنی توی عکسادنی کردم بادازدموپاکتوپارهی دلوبھ دربالخره
  امکان نداره ترانھ منودوست داره امکان نداره

   زمان چن تا حس بھم واردشدنھم
  تیعصبان

  ترس
  شکست

 اومدم خداکنھ بتونم عاقالنھ رونی خروارشده روسرم ازشرکت بی توجھ بھ کارھابدون
  شدموبھ سمت خونھ حرکت کردمنیعمل کنم سوارماش

 
 )ردادیت                   (                                         

 بھش سی نیکی خوب موبرداشتھی درسھی دی طرالن بازدوباره سنی بابا ازدست ایا
 بده پشت دراتاقش واستادم اسفارشی ری واسھ خودت بگیکیبگھ تنبل خانوم برو

  خواستم دربزنم کھ صداش مانعم شد
   شدی چھ شکلامی تافھی قھیاعالی پویوا_
 
  حاال فتوشاپ کھ تابلونبودوھوووووحقشھی_
 
  ی کارنداریی برم جادی من بانی خوبھ ببیچھ عااال_
 
 خدافظ عشقم_

 ٠٠٠٠نکنھ٠٠٠٠٠٠نکنھ ! توسرم اکو شد امیاسم ت??? زدی حرف می چی درباره
   طرالنیوا
 ی صدااموگرفتمی تلفنکوبرداشتموشماره تکشھی بگم وگرنھ حتما ترانرومامی بھ تدیبا

  دیچی توگوشم پشیخستھ وعصب
  ردادی تھیچ_
 ?وفتادی ترانھ نی درباره ی امروز اتفاق خاصامیت_

   کردمکث
  یکھ چ_
 دمی صبرکردم دزنھی داره باتلفن حرف مدمی کھ درمی ازطرالن بگیزی چھیاالن رفتم _

 کنم بعد طرالن گفت فتوشاپش افکی بھ اسم پوی پسرھی بازننیدارن دربارت حرف م
   بھت بگمدیشک کردم گفتم با?تابلونبود

  دی پرسباشک
  ی کھ ازترانھ دفاع کنیزنی حرفارونمنیا_
  یشناسی توکھ منومامینھ مطمئن باش ت_
  ردادی کارکنم االن تیچ_
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   واست فرستادنیچ_
  چن تاعکس_
 تااون موقع بھ می بزن موردحرفنی باھم دراشتونی پامینگھشون دارعکساروامشب م_

   نگویزیترانھ چ
  باشھ_
  خدافظ_
  خدافظ_

 خراب دی نباشونی زندگسوزهی اما دلمم بھ حال اونا مکنمی م  خواھرم توطئھھی برعلدارم
  بشھ

  ھم خواھرمھترانھ
 

 )ترانھ                                                          (
 بزنم کھ زنگ خونھ بھ ی بگھ خواستم حرفیزی چھیوادخی نگاه کردم انگار مامی تبھ

 مث من متعجب بود اممی بودن ترمی بود کھ مھلقا وامنی تعجبم ازاردادبودیصدادرومدت
 ی کرد باھم روی باھام روبوسمانھیبااسترس دروواکردم برعکس تصورم مھلقا صم

 رفتنی زناممای قدادمھی عوض شده نھ رفت اشپزخونھ ھھ زموامی تمیمبل نشست
 رفت ردادمی تنکھی زده نشد تاای بذاره حرفخوادتنھامونی مامی تدمیاشپزخونھ اما من فھم

  امی تشیپ
 شمردم تا منومھلقا متی صحبت کنھ فرصتوغنامیادباتیردادقراربودبیدخترم امروزت_

  می صحبت کنموباھاتیایھم ب
 ?خوب_
 درستھ ی بزرگ نشدی وپدری درستھ بامھرمادری شدتی اذیلیدرستھ خ_مھلقا_

  میی ماتی پدرومادرواقعیدونی کھ مدونمی ممی شدمونی امااالن پشمی باھات داشتیرفتاربد
 چھ یدی دوست داشتھ وداره خودت دتی صددرصد ازھمون بچگرکھی جان امترانھ
  کردمی ازت مراقبت میجور

 بھ ی قسم دوست داشتم اما اما وقتردادوطرالنمیمنم دوست داشتم بھ جون ت٠٠٠ مناما
 دهی رسی چون بھ سنتونمی نمگھی بھت بگم دوست دارم دتونمی نمگھی ددمیخودم اومدم د

 بزاره االن اومدم چون غرورموکنارگذاشتم یرمنفی تاثتی کھ ممکن بودتوروحیبود
   کنمی بعدش برات مادرذاربھ نکردم بیترانھ تااالن برات مادر

 اومد سمتم خواس بقلم ومدنی منیی اونم اروم اروم پای اشکاختیری صدا می باشکام
 ٠٠٠٠ یکنھ نذاشتم احساس کمبود نفس داشتم ول

  کنمی می کردم بھ بعدشم زندگیتااالن بدون پدرومادرزندگ_من
 من مھی کھ االن زندگی بھ مردامی کنم بھ تانتی ھرزه بشم نامردبشم خدی شدشماھاباعث
  ازتون٠٠٠٠من ازتون 
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 ی چلورفتمی داشتم ازحال ماموصداکردی ترباترسی امومدی افتادم نفسم باالنمرومبل
 وتودھنمی بھم واردشد اسپرتی حس امناممی رفت حس کردم تواغوش تیاھیچشمام س

 خواست امیگذاشت کم کم نفس باال اومد چشامواروم بازکردم ھمھ دورم بودن ت
 ھنوزم بقض داشتم بعد چن یبھترشدم ول ی برام اب اورد کمردادی تانیازباالسرم کنارب

 مطمئن شدن حالم خوبھ رفتن مھلقادوباره التماسم یردادوقتیرومھلقاتیلحظھ ام
  کردببخشمش

 صحبت امی باتدمی رسجھی نتنی داشتم بھ ای حس مبھمھی ی ولی ازشون ولمتنفرنبودم
 گھی می اون چنمیکنم بب

 
 )امیت                                                                (

 کی بودنزدی بچھ خوبگھی دروغ نمدونستمی گذاشتم مردادی تی کاراروبھ عھده یگریپ
 ی دربکردمی نشستھ بودموفوتبال نگاه می وی تی سالھ باھاش دوستم رومبل روبھ رو۵

   وکنارم نشسزگذاشیرورومینی اومد سیی چاینی خففففن ترانھ باسھیسیبودومنم پرسپول
  امیت_
  جانم_
   کارکنمیرچی بھ نظرت بامھلقاوامگمیم_
  یدونی ھرجورخودت صالح مدونمینم_
  کنمیدارم باھات مشورت م_
   ترانھ مھم تربودمی روخاموش کردم االن تصمی ویت

 مثال انتقام ی بخواای ی کنی اما واقعااالن لجبازی شدتی اذیلی درستھ خزمیعز_
  شھی درست می چیریبگ
 ٠٠٠ بدون اونا بودمنجاشی تااگمی فقط مکنمی نمیلجباز_
  حرفشوقطع کردم 

   کننی بھ بعد برات پدرومادرنیبزارازا_
   بره تواتاق کھ دستشو گرفتمپاشدخواست

  یکنارم ارامش ندار_
 چرا_
  یریپس کجام_
   فک کننرمیم_

   بھش زدمیچشمک
  دنا نکریخواستگار_

  ورفتدیخند
 

 )یاززبان راو                                                               (
   امی ازحدتشی بی شده بود محبت ھای ترانھ عالی برازی چھمھ
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   بھ جز طرالندشی جدی خوانواده
   ازانھا دربازداشگاه بودندامی تتی بھ علت شکاای کھ مانندپویطرالن

   ازش خواھش کردردادی داد اما فقط طرالن چون تتی رضاامیت
   مادرش مھلقا التماسش کردچون
   وجدان گرفترعذابی امی دهی خمی شانھ ھادنی بادچون

   داد طرالن ازادشودتی شد کھ رضانیا
   بھم بخوردشانی زندگوفتدکھی نی اتفاقگھی دکردی دعامرفتی مشی پزخوبی چھمھ

   داشت وعاشق اوبودامودوستی اما تارسابودادپی ترانھ ھنوزم بھ نکھیباا
 مناسب باچھره اش ولباس شی ارادی واردخانھ شد ترانھ رامقابلش دی با خستگامیت

 بود کھ خودش درست کرده یکی امد دردست ترانھ کی بھش مبیرنگ چشمانش عج
  کردی راذوق زده مامی کھ داشت تی شک خبریبود ب

   ازپشت ترانھ رادراغوش گرفتامیت
  یچھ خبره خانوم_

 ی راروامی تی شد دست ھاامی تکی گذاشت نزدزی می راروکی ازاوجداشد کترانھ
  شکمش گذاشت

  زمیباباشدنت مبارک عز_
 واردشد ناخواستھ ترانھ را محکم دراغوش گرفت وقربان صدقھ امی بھ تی بزرگشوک

  شدی ترانھ بچھ اش می
   لھ شودمییبابا_
 نگفت وبھ یزی بود چشی بھ لب ھاامی بھ خنده افتاد نگاه ت ازاوجداشد ترانھعی سرامیت
   اجازه رادادنی اامیت
 ارسختی کردن راه بسی شک انھا خوشبخت بودندپس ازطیب

  مای قصھ ی ترانھ ی ھم اززندگنی ایار
 
 انیپا
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