
 باشین ♡منتظرکلی اتفاقای خوب و ناب 

#پارت_یک  

رمان:صیغه مختومه  

 به قلم:رضوان  

  

وقتی مطمئن شدم همه ی بچه ها رفتن با حرص بازومو از 

 بین دستاش بیرون کشیدم 

  

 +ولم کن  

  

 دردت چیه پروا؟ -

  

+دردم چیه؟ بعد شش سال برگشتی از درد من میپرسی 

 اره؟ هه! خیلی جالبه! 

  

 اومدم چون دوستت دارم  -

  

 داد کشیدم  



  

+پس اون شــــــــــش ســــــال کدوم گوری بــــــــــودی؟  

 پروا،آروم باش  -

  

 +ول کن دستمو  

  

 نمیکنم  -

  

قب تر کشیدم،نور چراغای کم جونی که توی خودمو ع

خیابون بود کمی روشن کرده بود صورتشو،مرد خوشگل و 

با ابهت من بعد شش سال برگشته بود؟ چرا نمیتونستم باور 

 کنم؟  

  

 +من دیگه نمیخوامت  

  

 چشمات اینو نمیگه! -

  

 +چشمای تو همه چیزو بد متوجه میشه،پسر عمه! 

  



  چشماشو رو هم گذاشت 

  

 صیغه ناممون چی؟! هنوز یک سال ازش مونده! -

  

 پوزخندی زدم  

  

+احتماال خماری چیزی هستی؟ تو این شیش سال مخت 

تاب برداشته یا توهمی شدی؟درسته سه سال باهات دوست 

بودم،اما فقط یک سال آخرشو صیغه بودیم،اون یه صیغه 

یک سا ل  ی مزخرف بود و خداروشکر خیلی زود تموم 

  شد 

  

 اینبار اون بود که پوزخند میزد 

  

 یک سال؟ یک سال نبود و ده سال بود!  -

  

بعد ابروهاش باال رفت و تعجب و حیرتی مصنوعی 

 چاشنی صورتش کرد  

  



 آخ ببخشید تو ازش خبر نداشتی!  -

  

 مثل خودم با حرص زمزمه کرد  

  

 دختر دایی! -

  

بود؟ دلیل  متعجب و ناباور نگاهش میکردم،بازیم داده

 اینکاراش چیه واقعا؟ 

  

 +من صیغه نامه ای با تو ندارم  

  

 داری،و یک سالم ازش مونده  -

  

یاد اونروز افتادم و امضا کردن اون برگه ی لعنتی،داد 

 کشیدم: 

  

 +ندارمـــــــــــ.........ندارمـــــــــ.......... 

 ندارم لعنتی 

  



 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

کرد،هر کار کردم اومد جلو و دستاشو دور کمرم حلقه 

نتونستم پسش بزنم،با عجز سرمو بردم عقب

+ولم کن!

لباش روی گردنم که از زیر شال بیرون زده بود نشست و

خیس تا چونم بوسید،لبامو شکار کرد که سعی کردم هلش

بدم،خیلی دلتنگش بودم! قد شش سال دلتنگش بودم،هر

کاری کردم قلبم نتونست پسش بزنه،اما همراهیشم

نمیکردم،لبامو با لباش تکون داد و با اخم پهلو هامو فشار

داد تا همراهیش کنم

یهو صدای بابا رو شنیدم و روح از بدنم جدا شد

"شما دوتا احمق دارین چه غلطی میکنین اینجا؟"

@avayekhis

#پارت_دو



رمان:"صیغه مختومه" 

به قلم:رضوان  مثل 

جت از هم جدا 

من این چه شدیم،خدای 

 مصیبتیه! 

 مثل بید میلرزیدم،یهو تارکان با جدیت کامل گفت: 

  

 +دایی ندیدی مگه؟ فقط یه بوسه بود! 

  

با این حرفش سیلی اولو از بابام نوش جان کرد،اومد سمت 

 من و با عصبانیت داد کشید  

  

بزرگت کردم بیای این گوه خوریا رو کنی؟ کجاست اون -

 غلطایی میکنی؟هان؟  دختر پاک من؟ دیگه چه

  

 شالمو از سرم کشید و در آورد  

  

 بزار ببیننت دیگه،بزار مردم ببینن چقدر بی آبرویی تو! -



  

 چند نفری جمع شده بودن و ازمون فیلم میگرفتن،عوضیا!  

رفتم شالمو بردارم که لگد محکمی به کمرم زد و پرت شدم 

 پایین و چونه ام به زمین سابیده شد  

و با موهای بهم ریخته دستای مشت شدمو کنار نشستم 

 زانوهام نگه داشتم و از ته دل جیغ کشیدم  

  

 +بسه....بــــــســــــــــه......بسه ولـــــم کنیـــــــــد 

  

تارکان اومد سمتم و خواست بلندم کنه که دستمو از دستاش 

 به شدت بیرون کشیدم  

  

 +بهم دســــت نزن 

  

 پروا -

  

 مو گذاشتم روی دوتا گوشم و داد کشیدم  دستا

  

 +صدام نکن عوضی،صدام نکن الش ی  حرومزاده  



  

بابام متعجب نگاهم میکرد،خون چونمو با کف دستم پاک 

 کردم  

  

+اون شش سال کدوم گوری بودی که االن اومدی هان؟ 

 برو همون قبرستونی که بودی! 

  

ل هر کدوم یه سر و صدای مردم بلند شده بود و مردم فضو

 چیزی پچ پچ میکردن  

بابا با بی رحمی تموم اومد سمتم و موهامو کشید داشت 

کشون کشون میبردتم سمت ماشین،مانتوی کوتاهم باالتر 

 رفته بود و کمرم به آسفالت سرد کشیده میشد  

به مرد روبه روم که هیچ کاری برای نجاتم نمیکرد خیره 

   شدم،تارکان! پسر عمه ی عوضی من!

خوب یادم میاد بچه تر که بودم تموم عمرم رو ریختم به 

پاش،سه سال باهاش دوست بودم،تو اون مدت یک سال 

آخرو صیغه شدیم،نه برای رابطه جنسی و این داستانا،فقط 

اگه خونواده ها فهمیدن بگیم محرمیم تا دعوامون نکنن،اون 

منو ول کرد و آژادی و رفاهشو تو کشورای غریب و 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

انتخاب کرد،و حاالال بعد شش سال برگشته،برگشته خارجی 

تا بشه سایه ی مرگ من!

اشک  میریختم  و  هیچی  نمیگفتم؛  نگاهی  به  آدمایی  که  با

ترحم،ترس،دلسوزی و حیرون نگاهم میکردن انداختم،بدنم

از  کشیده شدن  زیاد  روی اون آسفالت سنگی بی حس شده

بود  

میشن احساس میکردم موهام دارن از ریشه کنده 

یهو تارکان اومد جلو و مانع بابا شد

منو کشید سمت خودش و چون یهو کشید موهام از چنگ

بابا آزاد شد

تارکان:دایی داری چیکار میکنی با زن من؟

خون تو رگام یخ بست!

@avayekhis

#پارت_سه



رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 ت  بابا برگشت سمتم و با اکراه گف

  

 +این چی میگه؟ 

  

بلند شدم و با عجله رفتم سمتش و خواستم دستشو بگیرم که 

 خودشو کشید عقب  

  

بابا....بابا خدا توضیح میدم....بابا اونطور که فکر میکنی -

 نیست.....توروخدا صبر کن یه دقیقه..... 

  

موهامو کشید و پرتم کرد سمت تارکان،افتادم روی زمین و 

دیوار بدنم کردم  سوار ماشین شد و سریع  کف دستام رو

 حرکت کرد  

تارکان اومد سمتم و بازومو گرفت که بازومو از دستش 

بیرون کشیدم،ول کن نشد و اومد و بلندم کرد،مردومو به 

 سمت دیگه هدایت کرد و داد کشید  



  

 +معرکه تموم شد،برید خونه هاتون 

  

بغل ماشین  کمکم کرد و سوار ماشینش شدم،از توی آینه

دیدم که شالمو از روی زمین برداشت و به سمت ماشین 

دوید،سوار شد که شالمو گرفتم و سریع موهامو پوشوندم  

 +منو برسون خونه  

  

 دایی راهت نمیده  -

  

متنفر بودم،حتی از صداش! اما نمیخواستم تو این مکان ولم 

 تم   کنه و بره و گیر هزار جور آدم بی خانواده و مریض بیوف

 +تو به اوناش کار نداشته باش حرکت کن سمت خونه  

  

 بیا بریم خونه ی من  -

  

 دماغمو باال کشیدم و اشکامو پاک کردم  

  

 +میری یا پیاده شم؟ 



  

 باشه میرم عصبی نشو  -

  

حرکت کرد سمت خونه،نمیخواستم به هیچی فکر کنم،نه 

ون اون صیغه ی کوفتی و نه دوباره برگشتن تارکان،ا

 صیغه از نظر من مختومه بود،مختومه! 

بعد از چند دقیقه رسیدیم خونه،آیفون رو زدم که مامان 

 برداشت و جواب داد  

  

+مادر خوبی؟ چرا چونت خونیه بمیرم برات؟ بیا..بیا باال 

 مادر...چت شده تو پر...... 

  

تا رفت ادامه ی حرفاشو بگه صدای بابارو شنیدم که 

 ینور زن"  میگفت بیا "برو ا

+بابا...بابا جونم....توروخدا باز کن این درو....قول میدم 

 واست بگم،همه چیو... 

  

 من دیگه دختری به اسم تو ندارم  -

  



آیفون رو سرجاش گذاشت و متوجه هق هق ها و زجه 

 زدنای من نشد 

زنگ زدم به مهتاب،دختر همسایه ی پایینیمون و میشه 

 ست من  گفت،مستاجرمون و بهترین دو

  

 +الو مهتاب؟ 

  

 جانم پروا؟ چرا صدات گرفتست؟ -

  

 +برات تعریف میکنم،خونه این؟ 

  

 پروا خوبی؟نه نیستیم،اومدیم روستا  -

  

 سعی کردم تا حد امکان جلوی لرزش صدام رو بگیرم  

  

 +کلیدتونم خونه نیست؟ 

  

 پروا عزیزم خوبی؟ میخوای من برگردم پیشت؟ چیشده؟ -



  

رکید و با صدای گرفته و ناله اسمشو زمزمه کردم: بغضم ت

 +مهتاب.... 

  

 جانم؟ جانم عزیزم؟ چیشده چرا گریه میکنی؟ -

  

 +کلید یدکتونم نیست؟ 

  

 پروا نمیگی؟ -

  

 +دیدمت تعریف میکنم  

  

 باشه،مطمئن باشم خوبی؟ -

  

لبخند تلخی زدم و نگاهم سمت تارکانی که توی ماشین 

 چرخید    بیخیال نشسته بود

 +خوبم،کلیدا کجاست؟ 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 کفش من،توی جاکفشی چوبیه،فقط میالالدمون فردا صبح

-تو

از اصفهان میادا...گفتم حواست باشه

+باشه عزیزم

نخ کنار درو کشیدم و با هزار زحمت در حیاط رو باز

کردم،بدون خداحافظی از تارکان آروم آروم قدم برداشتم و

به سمت جاکفشی رفتم

@avayekhis

#پارت_چهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

سعی کردم بابا نبینتم اما متوجه نگاهش شدم که از روی

ایوون بهم پوزخند زد و رفت تو خونه و درو محکم

بست،تا کی باید میکشیدم از این دردا؟خدایا بسه دیگه!

کرمتو شکر! گرفتی رو ما ول نمیکنی!



و وارد خونه شدم،برقو روشن کردم و  کلیدو برداشتم

حرکت کردم،نگاهی به برق خاموش اتاق میالد انداختم و 

نفسی از سر آسودگی کشیدم،وارد اتاق مهتاب شدم و توی 

 آینه نگاهی به خودم انداختم 

هه،چونه ی خونی و صورت اشکی،لبایی که چند دقیقه 

ین پیش بوسیده شده بودن و پاها و کمری که از بس به زم

سابیده شده بود زخمی بود،پوزخندی به وضعیت خودم زدم 

و حوله ی کوچیک مهتاب که اکثر مواقع برای من بود رو 

برداشتم و پشت در حمام گذاشتم،وارد حمام شدم و سعی 

کردم بشورم خودمو،آب گرم حالم رو بهتر نمیکرد که هیچ 

 بیشتر درد زخمامو بیشتر میکرد  

 ای روشو میشستم،بدون لیف!  آروم آروم بدنم و خاک ه

 اونقدر درد داشتم که نازکی لیف هم اشکمو در میاورد 

چند دقیقه ای خودمو شستم و دستی بین پام کشیده بودم،کمی 

تحریک شده بودم و این موضوع ناراحتم میکرد،دوست 

نداشتم برای اون تحریک شم! سریع خودمو شستم و بیرون 

 رفتم  

م و شلوار نخی و گلگلی مهتاب حوله رو دور کمرم پیچید

رو برداشتم و  بدون پوشیدن شرت پوشیدمش،شرت خودمو 

 شسته بودم و باید پهن میکردم تا خشک شه  



خیلی تشنه ام بود و حرکت کردم سمت آشپزخونه تا یکمی 

اب بردارم،دو قدم برنداشته بودم که حس کردم چونم 

تو آشپزخونه  دوباره داره خون میاد،با عجله و بدو بدو رفتم

و شستمش،کمی سرمو باال گرفتم و آب برداشتم و 

خوردم،برگشتم توی اتاق و تاپ کوتاه مهتاب رو که تا 

باالی نافم بود و مثل نیم تنه بود رو هم پوشیدم  یهو در 

 زدن  

حتما مامان اومده و برام غذا آورده،یا بابا اومده و میخواد 

بار در زدن انگار  دعوام کنه،محلی ندادم که بعد از چند

خودشون خسته شدن و رفتن،رفتم و جلوی آینه ایستادم که 

متوجه پاره بودن خشتک شلوارم شدم  خاک عالم تو 

 سرم! همه جام دید داره که! 

شلوارو در آوردم و نگاهی به اون اطراف انداختم اما نخ و 

سوزن ندیدم،حوله ی کوتاهو که از زیر شکم تا باالی ران 

یشتر نبود رو دور باسنم پیچیدم و شلوار به دست های پام ب

 رفتم بیرون تا شاید روی میز نخ و سوزن پیدا کنم  

از لباسای مهتاب فقط همین شلوار اندازه ام بود که اکثرا 

 خودم میپوشیدمش 

تا رفتم بیرون متوجه سایه ی کسی شدم  

 با ترس و لرز به خودم نهیب زدم  

 دت بوده" "الکی نترس حتما سایه ی خو



رفتم جلو و مشغول گشتن دنبال نخ و سوزن شدم که یهو 

صدای کسی رو پشت سرم شنیدم و زهره ام ترکید  با 

 ترس برگشتم که میالد رو دیدم   

 +اینجا چیکار میکنی پروا؟ 

  

 مــ....مــ....من....چیزه....چیز شد.....یعنی...... -

  

 با اخمای شدید گفت: 

  

 لباسای ی ؟  +الل شدی؟ این چه

  

نگاهی به سر و وضع خودم انداختم و با شرمندگی بهش 

 خیره شدم،متعجب بودم از حضورش تو اینجا 

  

 میالد... -

  

 +چونت چرا خونیه؟خوبی؟ 

  

 خواستم برم که دوباره پرسید  



  

 +از جنگ برگشتی؟ و همچنین کمرت.... 

  

 خوبم -

  

 +چیشده؟بیا اینجا  

  

کرد و خواست بره سمتش که در زده به کاناپه اشاره 

شد،اونقدر از حضورش شوکه شده بودم که تا رفتم بجنبم و 

بگم باز نکنه در باز شد و چهره ی عصبی و اخم آلود بابا 

 توی چارچوب در نمایان شد  

  

 +دارین چه غلطی میکنین؟ 

  

میالد خواست جوابشو بده که چشمای بابا متوجه من شد و 

 نست متعجب و متحیر خیره شد بهم  تا جایی که میتو

تا میالد رفت جواب بده سیلی اول تو گوشش فرود اومد و 

 چشمای من از شدت صداش بسته شد  



  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

@avayekhis

#پارت_پنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

ترس بهش زل زدم که دستاش باالال رفت و شروع کرد با

با

داد حرف زدن

+آخه بی آبرو،آخه هرزه،آخه بی خانواده،آخه بی فکر،آخه

بی شرف،من چی بگم به تو ها دختر؟ چی بگم بهت؟ باید

از تو بغل کیا جمعت کنم؟ چرا دست از سر کچل من

برنمیداری؟ چرا ول نمیکنی این هرز پریدنو؟

با اشک خیره به پدرم بودم که جلوی مرد غریبه باهام

اینطور برخورد میکرد

گوشیشو دراورد که میالالد با پوزخند گفت:



+فیلم هندیه؟ گیر آوردین مارو؟ االن میخواین گردن 

 بیوفتین تا بیام دخترتونو بگیرم؟ 

  

دویدم توی اتاق و همون شلوار رو پوشیدم،از هیچی که 

 بهتر بود! 

نگاهمو به سقف دوختم و سعی کردم اشکامو کنترل کنم و 

 نشکنم  

 درآورد  اومدم بیرون که بابا گوشیشو

  

+آخ آخ میخواین زنگ بزنین مامان اینا بیان گوشمو بکشن 

 حاج رضا؟ 

  

بابا عصبی دستشو باال آورد که میالد توی یه حرکت مچشو 

گرفت و همون باال نگه داشت؛با اخم و جدیت به قیافه ی 

 بابا زل زد  

  

+حاجی من دخترت نیستم بتونی بزنیم و هیچی نگم،نزار 

 شه  رومون توهم باز

  



 دستشو پرت کرد  

  

+حاالم بکش دستتو دست این دختر دریدتم بگیر برین 

 خونتون  

  

بابا با عصبانیت نگاه میکردو بعد از چند دقیقه اون طرف 

 خط که زنگ زده بود جواب داد 

  

 +الو صدوده؟.....میخواستم یه گزارشی بدم....بله بله...... 

  

که حاال اون بود که  میالد خواست گوشیو از دستس بگیره

محکم مچ میالد رو نگه داشته بود،اون اخم و جدیت همیشه 

 همراهش بود  داد کشیدم  

  

+غرور لعنتیت مهم تر از آیندمونه؟ بگیر گوشیو داره 

 الکی الکی زندگیمونو نابود میکنه  

  

ولی میالد خنثی و بی حس فقط و فقط تماشاگر اون میدان 

 بود 



  

 .بابا کنیزیتو میکنم تورو خدا..... +بابا توروخدا..

  

بله بله مچشونو گرفتم،لخت کنارهم..نگهشون میدارم بله -

 یادداشت کنید آدرسو لطفا......خیابان...... 

  

زجه ها و تقالهام خیلی بی فایده بود،چون اون دیگه کارشو 

 خودشو کرده بود  

 بعد از اینکه قطع کرد تفی تو صورتم پرت کرد  

  

 ه روت بیاد بی حیثیت بی آبرو  +تف ب

  

 تاوان کدوم گناه نکرده رو پس میدادم؟ 

 لبخندی زدم،لبخندی که بعد از چند ثانیه تبدیل به قهقهه شد 

  

حاج رضا مگه دخترت ترشیده بود که اینطور داری به -

 بچه مردم قالبش میکنی؟ 

  

 +خفه شو زنیکه هرزه 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

تهدید وار رفتم سمتش و انگشت اشارمو به سمتش گرفتم و

شروع کردم آروم آروم حرف زدن

-ببین،نمیبینم بابامی یا چی،یه بار دیگه با من اینطوری

حرف بزنی.....

حرفم کامل نشده بود که صدای آژیر ماشین پلیس به گوشم

خورد و فاتحه ی خودمو خوندم

@avayekhis

#پارت_شش

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

با ترس کمی توی جام تکون خوردم



+برو بگو اشتباه شده،بگو توهم زدی،تورو خدا  با اخم 

نگاهم میکرد که با اشک رو کردم سمت میالد،پلیسا آیفون 

میزدن و من ذره ذره ی وجودم یخ میبست از هر بار صدا 

 دادن آیفون و گفتن"پلیس،درو باز کنید" 

داشت چشمامو کور با ابروهای خمیده و اشک هایی که 

 میکرد گفتم: 

  

+اینه؟ اینه آخرت دخترت؟ دختر یکی یدونت؟ میخوای 

بسپاریش دست پلیس تا به زور به عقد یه غریبه 

 دربیارنش؟ 

  

میالد با پوزخندی که بیشتر شبیه به خنده بود و صدایی که 

 از خنده مرتعش شده بود گفت: 

  

 هه،تو فکر اینی زن من شی؟ -

  

کراه رفت و درو باز کرد،بعد از کمی حرف زدن با بابا با ا

پلیسا نیم نگاهی بهم انداخت و رفت رو پله ها و حرکت 

 کرد سمت خونه،داد کشیدم  

  



 +حالم ازت بهم میخوره  

  

پلیسا اومدن جلو و شروع کردن بازداشت کردن ما،میالد با 

غضب نگاهی بهم انداخت،انگار تقصیر م ن  بخت 

 برگشتست! 

  

الد:جناب میتونم بهتون توضیح بدم سو تفاهم شده در می

 واقعا ما دوتا...... 

  

 راه بیوفت! -

  

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم سمت پاسگاه،نگاهی به 

مانتوی کثیف و پاره ای که روی شلوار نخی گلگلی پوشیده 

 بودم انداختم و پوزخندی به وضعیت خودم زدم  هه! 

 دو که دیدن بهش احترام لحظاتی بعد رسیدیم،میال

 گذاشتن،متعجب از ارزشی که براش قائل شدن رفتم سمتش  

  

 +چیکارشونی که اینطور احترام میزارن بهت؟ 

  



 فقط آشنامون بود  -

  

سکوت کردم و چیزی نگفتم،وارد دفتر مدیر شدیم که میالد 

 رفت در گوشش و یچیزی گفت 

  

 ی شه! +ولی میدونید که راه های قانونی باید ط

  

چه راه قانونی ای؟ من دستمم به این خانم نخورده میتونین -

 از خودش بپرسین،خب ازش آزمایش بگیرین! 

  

 +آزمایش نداره که معاینست پسر جون  

  

با بدنی که یخ زده بود از استرس نگاهشون میکردم که 

 میالد اومد نزدیکتر   

 +پاشو...پاشو باید بری آزمایش 

  

 آزمایش؟ -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

+آزمایش ،معاینه،نمیدونم هر کوفتی،پاشو یه چک کنن

دختری برگردیم خونه

-چـــ.....چیــــ......؟

+کری؟ چرا رنگ و روت پرید؟ گفتم میری آزمایش میدی

ببینن دختری که کمتر شالالق بخوریم

مات و مبهوت نشسته بودم که بازومو گرفت و کشون

کشون داشت میبردتم سمت در که داد کشیدم

+نمیام...نه...نه...نمیزارم معاینم کنین.....

@avayekhis

#پارت_هفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



یعنی چی؟ دکترش ز ن ! بچه بازی در نیار حوصله -

 ندارم  

  

 +تورو خدا نزار معاینم کنن  

  

 نگاه سرزنش بارشو روی بدنم انداخت 

  

 دتو بندازی به من؟ نکنه خرابی میخوای خو-

  

 با اخم و حرص نگاهش کردم  

  

 +راجع بهم درست صحبت کن 

  

 برو معاینت کنن  -

  

تارکان بوسیده بودتم و تحریک شده بودم! توی سوارکاری 

بکارتمو از دست داده بودم و خونوادم اینو نمیدونستن چون 

 یکم روی این چیز ها حساسن  



ردی از تحریک شدگی حاال باید چه غلطی میکردم؟اگه 

 باشه آبروم میره  

با پاهای لرزون قدم برداشتم سمت اتاقی که پلی س  

 خانم با چادر مشکیش هدایتم میکرد  

وارد اتاق که شدم دکتر نگاه مهربونی بهم انداخت،اومد و 

 مشغول صحبت کردن شد  

  

 +سالم..خوبی؟ 

  

 سالم -

  

نگشت پاهام تا دستامو از هم باز کردم و نگاهی از نوک ا

 نقطه ی دید دکتر انداختم و با لبخند تلخی لب زدم   

 بنظرتون این آدم حالش خوبه؟ -

  

 +چیشده؟ 

  

 براش همه چیزو تعریف کردم  

  



 میشه معاینم نکنین؟ -

  

+نه عزیزم نمیشه،بزار یبار معاینت کنم،منم مامورم و 

 معذور! 

  

 باشه  -

  

 +شلوارو شورتتو در بیار  

  

 آخه... -

  

 +خجالت نکش،من دکترتم،منو محرم خودت بدون  

  

با لپایی گل انداخته نگاهش کردم آخه منکه شورت 

نداشتم،با ابروهاش به شلوارم اشاره کرد،هوف،خدای من 

آخه اینا چین دیگه؟ چرا باید این چیزارو بکشم و تحمل 

 کنم؟ 

بعد از هزار بار خجالت کشیدن و از خجالت آب شدن 

رمو درآوردم،با دوتا دستام جلوی دخترونگیم رو نگه شلوا



داشتم که به تختی اشاره کرد،رفتم سمت تختی که دوتا میله 

 این طرف و اون طرفش بود  

اومد و رو به روم نشست،ماسکشو باال داد و پاهامو 

برداشت و روی میله های سرد گذاشت؛چشمام با دردبسته 

 د  شد و قطره اشکم روی مالفه سفید چکی

 پاهامو نگه داشته بود که بعد از چند دقیقه ول کرد  

  

 +خودتو سفت نکن عزیزم،پاهات همینطوری باز بمونه 

  

 َچــ.....چشم  -

  

با استرس به سقف خیره شده بودم،هر از گاهی به دکتر 

نگاه میکردم،پاهام داشتن میلرزیدن و این لرزش کامال 

 ت... واضح بود،از ترس بود،از ترس،از خجال

  

 +من هنوز شروع نکردم دخترم 

  

 بغضم شکست و با هق هق گفتم  

  



 باشه  -

  

لبه های مانتومو باال بردم که نیشگونی از بهشتم گرفت و 

دوتا تکه پنبه کوچیک برداشت و بین لبه های بدنم 

گذاشت،کمی باال کشیدتم و المپو دقیق تر کرد و جلو تر 

ذشت چند دقیقه که برام برد و مشغول بررسی شد،بعد از گ

 مثل سالها گذشت با گفتن تمومه سریع پاهامو جمع کردم 

  

 +صبر کن پنبه هارو بردارم  

  

 نه ممنونم،بزارید خودم بردارم لطفا  -

  

چیزی نگفت و رفت و پشت میزش نشست،خیلی سریع 

 همون شلوار خشتک پاره رو پوشیدم  

  

 +عه....لباست..... 

  

 خانم دکتر پارست! میدونم -



   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

@avayekhis  پارت_هش#

ت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+من فکر میکنم لباس مخصوص بیمار هارو داشته

باشم،میخوای شلوار اونارو بپوشی؟

با قدر دانی نگاهش کردم

-یعنی بهم میدینش؟

+آره عزیزم

رفت و از کمد شلوار سبز رنگی درآورد،پوشیدمش و کلی

تشکر کردم

+من برم؟



  

 برو -

  

 +خانم دکتر زن بودنم چی 

  

 نگران چی هستی؟ -

  

 +آبروم! 

  

 فقط صد ضربه شال ق  -

  

 متعجب نگاهش کردم  

  

+یعنی ازدواج اجباری و اینکه مهریه بدن طرف باشه 

 درکار نیست؟ 

  

 ابروهاشو باال برد  

  



 کی چنین چیزی گفته؟ -

  

 بودم  +خب...خب شنیده 

  

من تا حاال چنین چیزی نشنیدم،مطمئن نیستم اما فکر -

میکنم صد ضربه شالق برای زن هاست و ضربات کمتر 

برای دخترا یا کسایی که فقط دستگیر میشن اما تو شرایط 

 بد نیستن   

 +آهان،ممنونم،پس من میرم  

  

 تو دلم کلی ذوق کرده بودم که اونطوری نمیشه  

  

 رتم بگو بیاد کارش دارم برو،به دوست پس-

  

 +چشم  

  

 از اتاق بیرون اومدم که متوجه میالد شدم  

  

 +چیشد؟ 



  

 نتیجه رو بهم نگفتن،دکتر با تو کار داره  -

  

 +هه،ببین چیا میکشیم سر یه قضاوت مزخرف! 

  

 میالد...من...من خیلی معذرت میخوام  -

  

 +بیخیال  

  

با دستای بسته روی رفت سمت در اتاق دکتر و وارد شد،

صندلی نشسته بودم و منتظر به در خیره شدم،میالد بعد از 

نزدیک نیم ساعت اومد بیرون،چهرش خیلی عوض شده 

 بود و یه حس مبهم و خاصی تو نگاهش بود  

  

 +چیکارت داشت؟ 

  

 چیز مهمی نبود -

  

 +آهان 



  

 پوزخندی زد  

  

هات نرم آره روشای مراقبت از زن بودنتو گفت،گفت با-

 برخورد کنم  

  

 خجالت زده نگاهش کردم  

  

 چه گهی خوردی که من بدبخت باید تاوانشو بدم؟ -

  

 +هیچی...هیچی بخدا  

  

رفتی عشق و حالتو با بقیه کردی اونوقت من باید گردن -

 بگیرم؟  

 +من کاری نکردم 

  

 خود به خود اینطوری شدی اره؟ -

  

 +میالد میتونم توضیح بدم  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

-ننه بابات میدونن؟

ساکت به زمین خیره شدم

+به به،گاومون زایید انگار!

@avayekhis

#پارت_نه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

شرمنده به زمین خیره بودم که رفت سمت اتاق همونی که

شناخته بودتش

بعد از چند دقیقه اومد پیشم

+بریم



  

 اجازه میدن؟ -

  

 ما اجازه دادن که میگم بریم  +حت

  

 اون کیه؟ -

  

+دوست پدرم،مثل برادرشه،وقتی اومدن تو هم شلوار 

داشتی هم تاپ! تو وضع بدیم نبودیم! باباتم یه چیزی پرونده 

برای شهادت که نیومده! چند ضربه شالق بود که عمو 

 میتونه حلش کنه  

  

 خیلی ممنونم ازت  -

  

 یره شد و دوباره اخماش برگشت  چند ثانیه ای به چشمام خ

  

 +راه بیوفت  

  



پشت سرش راه افتادم و وقتی رسیدم بیرون سر خیابون 

منتظر موند و وقتی پرایدی زرد رنگی که روش نوشته بود 

 تاکسیو دید کمی جلو تر رفت و براش دست تکون داد  

راننده نگه داشت که در ماشینو باز کرد،سوار که شدم درو 

 بست  

 جب برگشتم سمتش  متع

  

 +تنها برم این موقع شب؟ 

  

 پس میخوای با کی بری؟ -

  

 +تو چی؟ 

  

واقعا فکر کردی با اون لباسایی که تنت کردی کنارت -

میشینم؟ یه نگاه به خودت بنداز،مثل گداهای بی لباسی شدی 

که از فقر آشغاالی بدرد نخور و کهنه مردم رو میپوشن،از 

 قیافتم که نگم! 



چم بود من؟ خوشگل و عملی نبودم اره! مثل مدالی  مگه

فرانسوی نبودم؛چشم رنگی نبودم؛اما زشتم نبودم! یه قیافه 

 ی معمولی و ساده داشتم  

نگاهم از توی آینه به نگاه پیرمرد خورد که با چشماش به 

بحث ما نگاه میکرد و لحظه ای بعد خودمو دیدم،صورتم به 

شده بود،حتی رد سیلی طرز وحشتناکی بی روح و زخمی 

های بابا هم کماکان کبود شده بود و خود نمایی میکرد  با 

 اخم گفتم: 

  

 +من زشت نیستم  

  

 آره عزیزم آره،کامال معلومه! -

  

 رو کردم سمت راننده  

  

 +لطفا حرکت کنید آقا 

  

 ده تومن از تو جیبش در اورد و گرفت سمتم  

  



 +نمیخوامش  

  

 ایه بدی؟ میخوای با چی کر-

 +به تو ربطی داره؟  

  

 بگیرش لج نکن -

  

 +گفتم که نیازی به پول تو ندارم  

  

پرتش کرد رو پام که پولو تو دستم مچاله کردم و با حرص 

 از ماشین پیاده شدم،رو به راننده گفتم: 

  

 "خیلی معذرت میخوام خیلی معطلتون کردیم االن میام" 

  

 راحت باش دخترم  -

  

 سمت میالد   رو کردم

  



 +ده تومن؟ 

  

 کمه؟! -

  

 پولو زیر دماغش کشیدم و تو یه حرکت پاره اش کردم  

  

 اسمشو بزارم خشم پروا؟ -

  

 +از سر راهم برو کنار  

  

 تکیه زد به در ماشین  

  

 اگه نرم؟ -

  

+اگه نری فکر میکنم دوباره دوتامون برمیگردیم تو همون 

 پاسگاه خراب شده  

  

 ه ی پنجره ی نیمه باز ماشین انداخت  سرشو لب



  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

+عمو شما بفرمایید خانم سزویس نمیخواد

-باشه پسرم

+هزینه ی معطلیتون.....

-بزار تو جیبت جوون،در پناه حق

دنده رو عوض کرد و حرکت کرد

+االالن با چی برم من؟

گوشیشو درآورد

@avayekhis



#پارت_ده 

ومه" رمان:"صیغه مخت

 به قلم:رضوان 

زنگ زد به کسی و بعد از چند ثانیه شروع به حرف زدن 

 کرد  

  

+الو؟....خوبی داداش؟.....یه لحظه ماشینتو وردار بیا 

 جلوی کوچه ی.....آره آره......منتظرما بدو  

  

 قطع کرد که سوالی نگاهش کردم  

  

 +کی بود؟ 

  

 دوستم،چند دقیقه دیگه میرسه  -

  

و عقب تر کشیدم و دستامو از روی مانتوی کهنم کمی خودم

 روی بازوم کشیدم  

  



 چند سالت بود تو؟ -

  

 +بیست و چهار 

واو،دقیقا وقتی نوزده سالت بود دیده بودمت،یادت -

میاد؟اون موقع ها یکمی افسرده شده بودی بنظرم،االن رو 

 به راهی 

  

 +یادمه! 

  

ن و مصیبتایی که خیلی خوب یادم بود سال جداییم از تارکا

 کشیده بودمو   

 +توهم باید سی ساله شده باشی درسته؟ 

  

 بیست و نه،چند ماه دیگه میرم تو سی  -

  

 +چند ماه؟ 

  

 دوازده  -

  



خندید و لبخند کم جونی هم روی لبای من نقش بست،یهو 

ماشینی جلومون ایستاد،میالد با رضایت و من با خجالت 

م کوتاهی زیر لب زمزمه سوار شدیم؛سالم داد که سال

کردم،منتظر بودم بگه معرفی نمیکنی و این داستانا اما 

 چیزی نگفت که نگفت  

  

 +میالد داداش کجا برم؟ 

  

 خونه ی ما  -

  

 مثل جت پریدم  

  

 +من اونجا نمیام  

  

 چرا اونوقت؟ -

  

 +نمیخوام   

  

 میریم خونه ی ما،بشین سر جات  -



 +گفتم نمیام  

  

 فه ای کشید  نفس کال

  

 پس کجا بریم؟ -

  

 +هتل! 

  

 مثل اینکه یادت رفته هتل شناسنامه میخواد خانم مارپل! -

  

 +هوف 

  

 سکوت کردم و به بیرون خیره شدم که برگشت  سمتم  

  

 +آبغوره نگیر میریم خونه ی من  

  

 بریم خونه  -

  



 +مشکلی چیزی داری احیانا؟ 

  

 ه پریدم  حواسم نبود چی میگه،با عجل

  

 میشه یه لحظه گوشیتو بدی؟ -

  

 +گوشی یه چیز شخص ی ! 

  

 تورو خدا یه لحظه بده  -

  

 +میخوای چیکار؟ 

  

 زنگ بزنم! -

  

بی حرف رمز گوشیشو زد و بازش کرد و به طرف من 

گرفتتش،ازش گرفتم و وارد صفحه کلیدش شدم،شماره 

 تارکان رو گرفتم و منتظر موندم 

  



 ید؟ +الو بفرمای

  

 الو؟ -

  

 +پروا تویی؟  

  

 آره منم تارکان -

  

 نگاه میالد روم ثابت موند   

 +چیشده عزیزم؟ خوبه حالت؟ 

  

 پوزخندی زدم  

  

 میخوام یه چیزی بگم.... -

  

+چی؟حالت خوبه؟ دایی اذیتت نکرد؟ 

تارکان هنوزم روی پیشنهاد -

 ازدواجت هستی؟ 



  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

+معلومه که هستم،همه چیز آمادست،هر وقت قبولم کنی

میام و صحبت میکنم

-االالن....االالن برو خونمون صحبت کن

میالالد با اخم شدیدی نگاهم میکرد

+پروا االالن خواب نیستن؟به ساعت نگاه کردی؟

-تارکان..اگه قرار باشه جواب مثبت بدم فقط همین حاالال

میدم

دوباره صداش یخ زد،از همون حالتا که تموم بدنم میلرزید

از سردی و بی احساسی صداش

+اما یه شرط دارم.....

@avayekhis



#پارت_یازده  

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 با صدای لرزون پرسیدم: 

  

 چه شرطی؟ -

  

+من میام خاستگاریت و یه زندگی آروم رو باهم میسازیم 

قات گذشته و و تو یه درصدم به فکر انتقام گرفتن از اتفا

 اذیت کردن من نمیوفتی  

  

 قول میدم...قول میدم  -

  

 باشه ای گفت و گوشی رو قطع کرد  

  

 +دوست پسرت بود؟ 

  



 اخمام توهم رفت  

  

 نه! -

  

+آدم به یه آدم غریبه میگه بیا منو بگیر؟ اونم ساعت یک 

 شب؟ 

  

 به تو ربطی داره؟ -

  

 میکشم آره   +حاال که دارم سر تو اینهمه مکافات

  

 اما بنظر من نداره  -

  

 +منتطر جوابتم.... 

  

جوابی ندارم بدم،مهتاب گفت کسی خونه نیست اگه مثل -

 جنا سر و کلت پیدا نمیشد اینطوری نمیشد  

  



+دیگه نمیتونیم تو خونه ی خودمونم خونوادمونو غافلگیر 

 کنیم بعد اینهمه سال؟ 

  

 اخمی کردم و چیزی نگفتم  

  

 ری خونه؟ +می

  

 آره  -

  

 +بری که باز کتک بخوری؟ 

  

 به توچه هان؟ به توچه؟ -

  

+اصال هر قبرستونی دوست داری برو،منو بگو دلم برای 

 کی میسوزه! 

  

الزم نکرده دلت برای من بسوزه به فکر خودت باش  -

+میخوای جلو خونه اونیکه قراره بگیرتت پیادت کنیم؟ 

ش خوابیدی و همه چیزتو به اومم همونکه با خوشی کنار



باد دادی و نزدیک بود منو بدبخت کنی و همه چیزو 

 بندازی گردن من! 

  

 حرف دهنتو بفهم،من با کسی همخواب نشدم  -

  

 پوزخند زد  

  

 +آره دیدیم! 

  

 عصبی شدم  

  

اصال دوست داشتم باهاش همخوابی کنم و همه چیزمو به -

 باد بدم به توچه؟ 

با اخم ادامه  

داد  +حیف 

اینجا امانتی 

وگرنه کاری 

میکردم از به 



دنیا اومدنت 

 پشیمون شی  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

رومو ازش گرفتم که گوشیش زنگ خورد

+الو؟....گوشی مال منه.....بگو میشنوم......ازش بپرس

خودش میگه همه چیزو......تابلو بود!.....شب خوش

قطع کرد و رو کرد سمتم

+شازدتون گفت امشب نمیتونه بیاد خاستگاری که!

@avayekhis

#پارت_دوازده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 پوزخندی زدم،سرش گرم اون دختره آلیس بود دیگه! 

  

 +کجا بریم؟ 

  

 هر جا خودت قرا ر  بری -

  

 رسیدیم به خونه  

  

 +پیاده شو 

  

بی هیچ حرفی پیاده شدم،دوستش کلیدو به میالد داد و 

ت،درو باز کرد و خودش وارد شد،با ناراحتی پشت رف

سرش راه افتادم و رفتم تو،ساکت نشسته بودیم،روی مبل 

جمع شده بودم و کاری به کارش نداشتم؛خودش زبون باز 

 کردو سکوت بینمون رو شکست  

  

 +همین که بهش زنگ زدی بکارتتو گرفت؟ 

  

 نه -



  

 +با کس دیگه ای هم در ارتباط بودی؟! 

  

 نه! -

  

 +پس چی؟ 

  

یه مدت حرفه ام سوارکاری بود،یه روز توی مسابقه ، -

اسب با سرعت میرفت،یهو شیهه کشید و تعادلمو از دست 

دادم،ضربه بدی بهم وارد شد و بکارتم آسیب دید،چون 

آسیب دیدم زن محسوب میشم،پزشک توی پزشکی قانونی 

  میگفت نه دختری نه زن،ولی این موارد زن رد میشن 

  

 داشت نگاهم میکرد که خندیدم  

  

 عجیبه مگه نه؟ -

  

 +خیلی زیاد  

  



 ساکت شدم و به رو به روم خیره شدم  

  

 +معذرت میخوام  

  

 بابت؟ -

  

 +رفتارام 

  

هر کی جای تو بود اینطوری میکرد،مهم نیست! چیزی به -

 دل نگرفتم  

  

 ساکت شد و دستی توی موهاش کشید  

  

 طوری؟ +با یکم غذا چ

  

 گرسنم نیست  -

  

 +مطمئنی؟ 



  

 بهتره بگم میل ندارم  -

  

 +میتونم یه چیزی بپرسم؟ 

  

 بپرس -

  

 +اونی که بهش زنگ زدی کی بود؟ 

  

 تارکان؟پسر عممه!  -

وقتی هفده سالم بود باهاش دوست شدم،هفده و هجده 

سالگیمو باهاش دوست بودم،اون مطلقست،یه بار تو دوران 

ا شده،نوزده سالم که بود ازم خواست صیغه نامزدیش جد

کنیم،چون هجده سالم شده بود و اونم مطلقه بود اجازه 

داشتیم،هم من میتونستم برای خودم تصمیم بگیرم،هم اون 

شرایطشو داشت که صیغه بخونه چون میگفت شنیده کسایی 

که مطلقه ان خودشون میتونن صیغه بخونن،قبول کردم،فقط 

ده هامون که فهمیدن بهشون نشون بدیم و برای اینکه خونوا

بگیم کار خالفی نکردیم؛خب بچه بودم دیگه! هم بچه هم 

ساده،اون یه چیزایی خوند و منم قبل ت  رو گفتم،همون 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

لحظه گوشیم زنگ خورد،بابام سراغمو میگرفت و میگفت

زودتر بیا خونه فکر میکرد کتابخونه ام،منم بدون اینکه

برگهرو

کردم،نگو که توی اون برگه نوشته بود ده بخونم امضاش 

سال و من احمق نفهمیدم!

سه سال دوست بودیم اما ازم جدا شد و رفت؛شش سال

خارج از کشور بود،حاالال برگشته و منی که فکر میکردم

اون صیغه یه صیغه مختومست فهمیدم که ده سا ل  بود و

 تازه متوجهش شدم،حاالال هم یک سال از صیغه ناممون

من

باقی مونده

 از گالالی قالی برداشتم و به صورت میالالد دوختم

چشممو

که متوجه اخم شدیدش شدم

@avayekhis

اینم پارت دوم امروز

از فردا یه دونه میزارم روزایی که بتونم دوتاش میکنم�🤍�



#پارت_سیزده 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

 +چرا اینطوری ای؟ 

  

 طوری باشم؟ توقع داری چ-

  

 شونه ای باال انداختم  

  

 +فردا منو میبری جایی؟ 

  

 کجا؟ -

  

 +خونه ی تارکان 

  

 چرا؟ -

  

 +میخوام باهاش حرف بزنم  



  

 راجع به چی؟-

 +خصوص ی ! 

  

 باش -

  

 بلند شد و حرکت کرد سمت اتاقی که توی راهرو بود  

  

 +اینجا مال من،روبهروایشم برای تو 

  

 پس؟ شامت چی -

  

 +میل ندارم 

  

 نیمچه لبخندی زدم 

  

 ادای منو درمیاری؟ -

  



 +نه حوصله ی آشپزی ندارم حسام پرید 

 سکوت کردم و چیزی نگفتم،رفت تو اتاق و درو بست 

پاشدم و خواستم حرکت کنم سمت اتاق اما پشیمون 

شدم،نگاهی به آشپزخونه انداختم؛شاید بشه با یه غذای 

اطر من کشید رو جبران کرد  خوب دردسرایی که بخ

رفتم توی آشپزخونه و کمی توی یخچالو گشتم،یه بسته 

 همبرگر توی فریزرش دیدم  

درش اوردم و کمی صبر کردم تا کمی از یخ هاش آب 

شه،حدود ده دقیقه که گذشت آروم ماهیتابه رو روی گاز 

گذاشتم و زیرش رو روشن کردم،روغن ریختم و صبر 

و همبرگر هارو از وسط نصف کردم تا کردم داغ شه،با چاق

 راحت تر شه سرخ کردن و خوردنش 

دونه دونه همبرگر هارو سرخ کردم و اشک ریختم،برای 

سرنوشت دردناکی که خدا نصیبم کرده بود و فردایی که 

 نمیدونستم چطور قراره با تعصبای خونوادم رقم بخوره 

ار رو سعی کردم بی خیال باشم،بشقاب چینی و قدیمی و گلد

برداشتم و همبرگر هارو توش چیدم،گوجه ای در آوردم و 

خردشون کردم،خیارشورای ته شیشه رو هم برداشتم و 

 بشقابو با سلیقه چیدم  

هر چی دنبال کاهو و خیار و بقیه مخلفات گشتم نبود؛بیخیال 

شدم و سینی استیل کنار یخچال قدیمی رو برداشتم و بشقاب 



دور و اطراف پیدا نکردم،از  رو توش گذاشتم،پارچی اون

بطری آب توی یخچال لیوانی آب جا کردم و کنار بشقاب 

گذاشتم،از سفره ی نان چند تکه نان برداشتم،هر چی دنبال 

سبد نون گشتم پیدا نکردم،پارچه ی سفره ی نون رو تا 

کردمو دور بشقاب پیچیدم،تکه های نان رو توی بشقابی که 

د چیدم و سینی روبرداشتم حاال مثل کیسه ی نان شده بو

رفتم پشت در اتاق میالد و در زدم  بعد از چند لحظه اومد 

 بیرون  

  

 +جان؟ 

  

 برات غذا آوردم -

  

 متعجب نگاهم کرد  

  

 +به به،چقدر هنرمند! 

  

 سینی رو سمتش نگه داشتم  

  

 امیدوارم خوشت بیاد  -



  

 +چرا که نه 

  

و دردسرایی که باعث معذرت میخوام بابت اتفاقات امشب -

 و بانی همش منم 

  

 +این چه حرفیه پروا  

  

 حقیقت،حقیق ت  میالد  -

  

 سینی رو ازم گرفت  

  

 +نه توهمات یه دختر ناامی د   

  

 نه! -

  

 سینی رو توی اتاق گذاشت و برگشت  

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-خب دیگه برم من

خواستم برم که لبه ی آسینمو کشید،برگشتم که اومد جلو تر

بهم نزدیک تر شد و 

@avayekhis

#پارت_چهارده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

دستش به سمت صورتم اومد که ترسیده قدمی عقب رفتم،با

حالت کالالفه ای گفت

+چونت دوباره داره خون میاد پروا

انگشتشو زیر چونم کشید که متوجه خون شدم

خون نمیشی؟ +دختر مگه خودت متوجه گرمی 



  

 شسته بودمش فکر نمیکردم دوباره خونریزی کنه  -

  

دستمو کشید وبه سمت آشپزخونه رفت،کمکم کرد و 

 صورتمو شستم،غر غر کنان گفتم: 

  

 میالد تو سینک نشورششششش -

  

 +االن تو فکر سینک و روشویی ای؟  

  

 خب اینجا مال ظرفاست -

  

خت و با نگرانی همنطور که آب سرد رو روی چونم میری

 خون هارو پاک میکرد کمی صداشو باال برد  

  

 +چرا حواست به خودت نیست؟ 

  

متعجب از این رفتار یهوییش کمی خودمو عقب کشیدم تا 

 از بغلش بیرون بیام  



  

 بسه دیگه شسته شد  -

  

دستمال کاغذی ای رو سمتم گرفت که تاش کردم و زیر 

 چونم نگه داشتم  

  

 بخور  +برو غذاتو 

  

 اینهمه خون ازت رفت بعد من برم غذا بخورم؟ -

  

+خمپاره که نخوردم همش چند تا زخمه دیگه! زود خوب 

 میشن  

  

 بیا بریم شام بخوریم حرف نزن  -

  

لبه ی آستین مانتومو کشید و حرکت کرد سمت اتاق،لباس 

 های تنم حس خیلی بدی بهم میدادن  

  



بگردم ببینم لباسی گیر میارم  +میالد میشه من برم تو اتاقو

 بپوشم یا نه؟ با این لباسا خیلی سختمه  

  

 باشه  -

  

حرکت کردم سمت اتاقی که گفته بود مال من باشه،هر چی 

 گشتم لباسی پیدا نکردم  

نا امید خواستم برم بیرون که میالد رو توی چهارچوب در 

 دیدم  

ه توی پیرهن راه راه مردونه و شلوار گشاد مشکی ای ک

 دستش بود رو جلوی بدنش تکون تکون داد و گفت: 

  

 +اینا چطورن؟ 

  

 لبخندی زدم و ازش گرفتم،اما برگشتم سمتش و پرسیدم  

  

 مال دوستتن؟ -

  

 +نه،مال منه 



  

 آهان -

  

خیره به لباسا بودم،زیادی خوشم نمیومد از اینکه لباس بقیه 

 ه  رو بپوشم،مخصوصا اگر اون طرف پسر بوده باش

  

 +چیشد؟ بدت میاد؟ 

  

 نه نه،برو بیرون االن عوض میکنم و میام  -

  

چاره ای داشتم؟ با همون شلوار بیمارستانی و مانتو خاکی 

 و پاره پاره رو به روش مینشستم؟! 

رفت بیرون و درو بست،لباسامو در آوردم و از توی اینه 

ودم نگاهی به زخمام و کبودیای بدنم انداختم،پوزخندی به خ

 زدم و سریع لباسارو پوشیدم  

رفتم بیرون که متوجه میالد شدم که از توی جعبه ی کمک 

 های اولیه قرصی برداشت و خورد  

  

 +اون چی بود؟ 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-مسکن

+چرا؟

-سرم درد میکنه

آهانی گفتم که با جعبه اومد سمتم،داشت رد میشد که جعبه

خورد به زخم کمرم و دلم ضعف رفت و یه لحظه احساس

ضعف بدی توی کل بدنم پیچید و داد بلندی کشیدم:

+آیــــــــــــــی......آخـــــــــــخ....مراقب باش خورد به

زخمام.....

 شد و جعبه رو پایین گذاشت،توی یه حرکت لباسمو باالال

هل

کشید و.....

@avayekhis  پارت_پان#

زده



رمان:"صیغ

ه مختومه" 

به 

 قلم:رضوان  

  

باال کشید و دستشو آروم روی زخمم کشید که کنار کشیدم و 

 پسش زدم  

  

 +چیکار میکنی میالد؟ 

  

 پروا بیا اینجا -

  

 +نکن...من خوبم  

  

 گفتم بیا اینجا منو کفری نکن  -

  

 +میالد....

  



میدونی که من پزشکم و بهت محرمم،لطفا بچه بازی رو -

ی کردن تو بزار کنار،به حرمت اون همه سال باز

بچگیامون یکم بهم اعتماد کن...ببین....کاریت ندارم،نه 

 اذیتت میکنم نه چیزی! فقط میخوام درداتو خوب کنم  

  

 +اما درست نیست ما اینجا..... 

  

 درست این حرفای مزخرف تو نیست  -

  

هدایتم کرد سمت تخت و کنارم نشست،پیراهنمو باال زد و 

م،نرم و آروم برخورد شروع کرد پماد زدن روی زخما

میکرد و خبری از اون میالد عصبی چند دقیقه پیش نبود  

خواست پیراهنمو باالتر بکشه که دستمو روی دست بزرگ 

 و مردونش گذاشتم  

  

 +چیکار میکنی؟ 

  

 هوفی کرد و دستمو پس زد 

  



من میخواستم بالیی سرت بیارم همون موقع تو خونمون -

 میاوردم،نه اینجا  

  

ی همه جامو معاینه کرد و روی همه ی زخمام پماد زد وقت

بلند شد و رفت دستشو بشوره،سعی کردم تمام حواسم به 

جای دیگه ای باشه و باهاش چشم تو چشم نشم،اینبار واقعا 

 ازش خجالت میکشیدم 

  

 +نمیای شام؟ 

  

رفتم و نشستم،همونطور که سرم پایین بود شروع به 

میکشیدم که حتی روم نشد خوردن کردم،اونقدر خجالت 

دزش بپرسم میخواد غذاشو گرم کنم یا نه  کمی گذشت 

 که خودش سکوت رو شکست  

  

 +دوستش داری؟ 

  

 سرمو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم  

  



 کیو؟ -

 +همون یارو...چی بود اسمش؟...چیزه...تارکان! 

  

 نه! -

  

 ؟ +اگه دوستش نداری چرا میخوای باهاش ازدواج کنی

  

حوصله ی خونوادمو ندارم،بنظرم غرغرای یه مرد -

شاغلی که نصف روزو خونه نیست خیلی بهتر از 

غرغرای پدر و مادر ی  که فقط بلدن با بچشون بد 

رفتاری کنن و به بچشون احساس بی ارزش بودن 

بدن،بیست و پنج سالمه و اینه وضعم،میالد من واقعا خیلی 

س،فقط دلم تنهایی نا امیدم،از همه چیز و همه ک

میخواد،برامم مهم نیست با تارکان یا هرکس دیگه،دقیقا 

شش،هفت سال پیش فکر میکردمدوستش دارم،اما احساسم 

واقعا فقط و فقط یه وابستگی بود،چون من بعد گذشت یه 

بازه ی زمانی تونستم اونو فراموش کنم و دیگه دلم براش 

وجود  تنگ نشد،پس االن در حال حاضر دوست داشتنی

 نداره 

  



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+مگه خاستگار دیگه ای نداری؟

-دارم! اما اون عشق میخوان،یه دختر میخوان نه یکی مثل

من که داستان از دست دادن بکارتمم مثل یه قصه ی خیال

ی  برای آدما،اونا محبت و ظرافت میخوان،اونا میخوان

خونواده تشکیل بدن و با هزار امید و آرزو میان،من آدمی

که بتونم خواسته هاشونو برآورده کنم نیستم 

@avayekhis

#پارت_شانزده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

آهانی گفت و مشغول خوردن شد،چند لقمه ی دیگه برداشتم

و کنار کشیدم

+سیر شدی؟

-آره



 +چقدر کم! 

  

 غذام همینه معموال  -

  

 +برای همینه هیکل رو فرمی داری! 

  

ونه هام رنگ گرفت و "اوهوم" ای زمزمه کردم  گ

بدون اینکه خجالت بکشه کمی نگاهم کرد و مشغول 

 خوردن شد  

  

 +خوشمزست،مرسی! 

  

 نوش جان،اگه کاری نداری باهام برم بخوابم  -

  

 +برو،شبت بخیر  

  

 همچنین  -

بلند شدم و وارد اتاقم شدم،خودمو روی تخت کهنه ی قدیمی 

 امو بستم  سعی کردم بخوابم  انداختم و چشم



 **** 

 صبح با تکون دادنای میالد از خواب بیدار شدم  

  

 +پاشو دیگه دختر  

  

 پاشدم خب انقدر تکونم نده  -

  

باشه ای گفت و با اخم بیرون رفت،متعجب به راهش نگاه 

کردم و بلند شدم،مانتوی پارمو پوشیدم و رفتم بیرون،دست 

 و صورتمو شستم  

  

 وز میری؟ +امر

  

 کجا؟ -

  

 +پیش اون پسره... 

  

 اول میشه دلیل اخمتو بگی بهم؟ -

  



 +مهم نیست  

  

 اونقدر محکم و قاطع گفت که ساکت موندم  

  

 +میری پیشش؟ 

  

 نه...میخوام برم خونه  -

  

 +بابات.... 

  

 اگه راهم ندن میرم پیش تارکان  -

  

 +باشه 

  

ماشینی شدیم که متعجب  حرکت کردیم و رفتیم بیرون،سوار

 به در و پنجره اش نگاه کردم،اونکه دیشب ماشین نداشت! 

 انگار متوجه شد که گفت: 

  



 +دوستم صبح ماشینمو آورد  

  

 آهان -

  

 +آره 

  

 باشه -

  

 هنوزم اخماش توهم بود  

  

 +میالد؟ 

  

 بله؟ -

  

 +نمیخوای بگی چیشده؟ 

  

 چیزی نشده! -

  



  +پس چرا انقدر پکری؟

  

 به تارکانم اینطوری گیر میدی همش؟ -

  

 +تو به تارکان حسودی میکنی؟ 

  

 مگه احمقم؟ -

  

 شونه ای باال انداختم 

  

 با من حرف نزن االن قاطیم نمیخوام دم پر هم شیم  -

  

ساکت شدم که بعد از چند دقیقه رسیدیم خونه،دیگه 

،آقا نزدیکای ظهر بود که آیفون زدم،درباز شد و وارد شدیم

 محمد و خاطره خانم هم اومده بودن،مادر و پدر 

میالد،مهتاب با ترس نگاهی بهم انداخت که لبخند تلخی 

زدم،همشون جوری نگاهمون میکردن که کامال معلوم بود 

 از همه چیز خبر دارن  مامان اومد سمتم و بغلم کرد  

  



 +خوبی مادر؟ 

  

 خوبم مامان -

  

هرمار شده بود انداختم،لبخند نگاهی به بابا که مثل برج ز

 تلخی زدم و لب زدم: 

  

 +خوبی بابا؟ 

  

 اومد سمتم  

  

 روت میشه باهام صحبت کنی دختره ی هرزه؟ -

  

 با خنده گفتم: 

 +چرا روم نشه؟ هرزه ها دل ندارن؟ 

  

 دستش باال رفت که میالد دستشو گرفت  

  



 بس نیست اذیت کردن این طفلی؟ -

  

 لو اقا محمد اومد ج

  

 +حاج رضا ب س،جوونن و جاهل! 

  

میالد:ما هیچ کاری نکردیم،همش بخاطر قضاوتای حاج 

 رضا اینطوری شد  

  

 آقامحمد:باشه میالد آروم باش  

  

+دیگه حق نداری اذیتش کنی،دخترتو داغون کردی با 

 رفتارا و کارات،یه نگاه به لباساش بنداز! 

  

 ه کسی ربطی نداره  دختر خودمه هر کاری بخوام میکنم،ب-

  

+میرم پیش همون پلیس هایی که با تعصبای الکی 

 گرفتارمون کردی، ازت شکایت میکنم! 

  



 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

-به تو هیچ ربطی نداره،پروا مجر د  و اختیارش

دست خودمه

+پروا مجر د،اما باالالخره ازدواج میکنه

حواسم پرت گوشی مامان شد که برای چندمین بار زنگ

میخورد و مامان هی رد میکرد،متعجب و کنجکاو نگاه

میکردم تا بتونم بفهمم کیه که مامان اومد کنارم و دستامو

تو دستاش گرفت و ناز کرد،با اشک گفت:

+دخترم اینارو ول کن،تارکان صبح اومد اینجا   ازمون

خاستگاریت کرده،هی زنگ میزنه جواب میخواد...تو

باباتو ول کن...بخاطر رفتارای اون نگو....برو باالال

مادر،برو فکراتو بکن میخوام خبرش کنم،پسره ی بیچاره

در به در دنبالت میگشت مرد از نگرانی

میالالد ساکت شد و بهم خیره شد

@avayekhis



#پارت_هفده 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 +چیه چرا اینجوری نگاه میکنی؟ 

  

 میشه چند دقیقه حرف بزنیم؟ -

  

 +راجع به چی؟ 

  

 حتما خصوصی بوده که نگفتم راجع به چی! -

  

بابا با اخم مخالفت کرد که منم قدم از قدم برنداشتم  

با اونهمه سختی هایی که کشیدی میخوای این دردم -

 قبول کنی؟ 

  

 +دلت زیادی سوخته به حالم مگه نه؟ 

  



 نه نه...فقط..... -

  

 +من نیازی به ترحماتون ندارم 

  

 فتم جلوی بابا  ر

  

+حاج رضا مرسی،مرسی که حق پدریتو برام تموم کردی 

و بهم فهموندی این همه سال با چه کسایی داشتم زندگی 

 میکردم  

  

انگار نه انگار،دست مامانو کشیدم و با گفتن با اجازه ای 

چشم از چشمای خیس مهتاب گرفتم و از پله ها باال رفتم  

 روی مبل نشستم   وارد خونه شدم و همون اول

 +زنگ بزن تارکان بیاد اینجا مامان  

  

 پروا دخترم تو که هنوز.... -

  

 +مامان من میخوام برم  

  



 به هر قیمتی که شده؟ -

  

 +آره  

  

 ولی دخترم.... -

  

 +مامان جان لطفا! 

  

چیزی نگفت و با اشک به تارکان زنگ زد،بعد از حرف 

با چشمایی خیس گوشی زدن باهاش و توضیح دادن مسئله 

 رو قطع کرد  

  

 حتی نمیخوای مادرت بیاد سر سفره ی عقدت؟ -

  

اینو گفت و زد زیر گریه،رفتم سمتش و بغلش کردم،با 

 اشک گفتم  

  

 +اینم قسمت منه دیگه مامان! 

  



 دستمو گرفت و گفت: 

  

 خب االن نرین برای عقد،باهاش برو،اما نرین محضر  -

  

 یم  +باشه مامان،نمیر

  

 خیلی خوب میشناخت دخترشو که بارها اذیتش کرده بود!  

اونقدر اذیتم کرده بود که گاهی اشک هاش هیچ تاثیری 

 روم نداشت 

  

 من که میدونم داری الکی میگی  -

  

 سعی کردم یکم مهربون باشم  

  

 +مامان ولش کن،یه ساک لباس میدی به من فقط؟ 

  

اس برمیداشت و انتخاب چمدونمو درآورد و داشت مرتب لب

میکرد که ازش گرفتم و لباسامو پرت کردم توی چمدون  

 مانتوی شیری رنگمو درآورد و با اشک بغلم کرد  



  

 +اینو بپوش دخترم،حاللمون کن،باباتو که 

میشناسی؛شوهرتو سفت و سخت بچسب نزار زندگیت مثل 

 زندگی مادر بخت برگشتت شه  

  

،شلوارمم پوشیدم که مامان مانتورو برداشتم و پوشیدمش

کیف دستی کوچیکی برام آورد و کفشای پاشنه بلند ست 

 کیفمو درآورد  لبخند کجی زدم  

  

+مهمونی که ندارم،کسیم قرار نیست برای عقدم بیاد و 

 شاهد باشه،نیازی به این ریخت و پاشا نیست  

  

 مگه اون پسر بدبخت دل نداره؟ -

  

ن بروز هیچ چیزی کفش پوزخندی زدم و سعی کردم بدو

ساده ی همرنگ لباسمو بردارم و بپوشم،کفش بدون پاشنه و 

 ساده ای که مجلسی و خیلی خاص نبود 

چشمای مامان کاسه ی خون بود،منو نشوند روی صندلی 

ساده و تقریبا کهنه ی روبه روی میزم،رژ برداشت و روی 

 لبم کشید  



رف با چشمای گریون و خنده ی رو لبش شروع کرد ح

 زدن  

  

 +دخترم داره عروس میشه 

  

 سرمه رو برداشت و مشغول ور رفتن با چشمام شد 

  

 +چشمای ناز دختر یکی یه دونمو سرمه بکشم قشنگ شه  

  

 کم کم چشام داشت خیس میشد 

  

 +آخ آخ نگاه کن چشمای دخترک دردونم داره ابری میشه  

  

ی دال شد و سرشو رو سرم گذاشت که قطره اشکش رو

 بینیم چکید و افتاد روی شال حریرم  

 +گریه نکنیا مادر! 

غصه نخور خب؟میدونم دل خوشی ازم نداری اما االن که 

هستم چشماتو خیس نکن،بزار هر وقت مردم اجازه داری 

 گریه کنی  



  

دستشو بوسیدم و دماغمو باال کشیدم،آیفون به صدا دراومد 

اک کردم،شناسنامه که بلند شدم و با انگشتام زیر چشمامو پ

و کارت ملی و مدارکمو توی جیب چمدون گذاشتم و 

چمدون نیمه مرتبمو برداشتم و از پله ها پایین رفتم  بسه! 

 من خیلی قوی ام! 

بابا بادیدنم چیزی نگفت که رفتم سمت در،میالد صدام زد و 

 با عجز نگاهم کرد  

  

 +پروا؟ 

  

 بله؟-

  

 +میری؟ 

  

 آره! -

  

 این بار تو بغل کی؟ بابا:به به 

  



 مامان دستشو روی صورتش کوبوند وبا حرص گفت: 

  

 +بسه مرد! بسه خجالت بکش! 

خجالت بکش یکم آبروی دخترتو بخواه،از آقا محمد خجالت 

 بکش! 

من گفتم بره،از کی براش پدری کردی که حاالشدی آقا 

 باالسر؟ 

  

رفت،مهتاب آقا محمد به زمین خیره شد و بابا از پله ها باال 

و خاطره خانم رو بغل کردم و دوباره چمدونو تو دستم 

 فشردم،مامان خودش بغلم کرد و با گریه کنار کشید 

 رو کردم سمت میالد  

  

 +بابت اتفاقا و اذیتایی که شدی ازت معذرت میخوام 

  

 +این چه حرفیه! 

  

 لبخند کوتاهی زدم و خواستم برم که صدام زد 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+برای همیشه میری؟

-آره

لبخند تلخی زد

+خیلی مراقب باش....مبارکه!

نگاهشو به زمین دوخت و چند ثانیه بعد وارد خونشون

شد،رفتم بیرون و سوار ماشین تارکان شدم

@avayekhis

#پارت_هجده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+سالالم



  

 سالم عزیزم  -

  

 عزیزم و عشقم گفتنای الکیش!  حالم به هم میخورد از این

بی هیچ حرفی سوار شدم که اونم تو سکوت حرکت کرد  

با تنفر بهش خیره شده بودم که لحظه ای برگشت سمتم که 

سریع لبخند مسخره ای روی لبم نشوندم،همونطور که دنده 

 رو عوض میکرد پرسید  

  

 +دایی خیلی اذیتت کرد؟ 

  

 دستمال داری تو ماشینت؟ -

  

 مال پارچه ای کوچیکی بهم داد،محکم رژمو پاک کردم  دست

  

 خب چی میگفتی؟ -

  

 +چرا پاکش کردی؟ 

  



 اختیار لبای خودمم ندارم؟؟ -

  

+چند دقیقه ی دیگه مال من میشن،از امانتیام خوب 

 نگهداری کن،زن دایی بهت گفت میریم محضر؟ 

  

در واقع گفته بود،وقتی داشت بین نصیحتاش و اشک های 

رف میزد گفت تارکان گفته مشکلی نداره با اینکه همین ح

 االنم بریم و رسمیش کنیم  

  

 گفت،لباسایی که به زور پوشوند تنمو نمیبینی؟ -

  

 به لباس روشنم اشاره کردم   

 +خوبه! 

 االن بریم یا میخوای بریم آتلیه؟ 

  

 آتلیه چرا؟ -

  

 +نمیخوای از روز عقدت عکس داشته باشی؟ 

  



 عق د  یا عزا؟ این -

 اگر نظر من مهمه نمیخوام! 

  

 +مگه میشه؟ 

  

 گفتم که نمیخوام! -

  

در واقع نمیخواستم هیچ جا کنارش دیده شم مخصوصا تو 

آلبوم هایی که خاطره ها رو ثبت میکرد،مجبور بودم روز 

 مرگمو ثبت کنم و همیشه ببینم؟ 

  

 +پروا خوبی؟ 

  

 خوبم! -

  

 +باشه 

  

 دارن؟  عمه شون خبر-



  

+آره میدونن،گفتم شب میریم اونجا،ازشون خواستم 

 تنهامون بزارن  

  

 پوزخندی زدم  

  

 خواهر همین مر د  دیگه! -

واال حاضرم شرط ببندم اومدن و نیومدن اصال براش مهم 

 نبود! 

  

 اخماش درهم شد و ساکت شدم  

  

 +مهریه چی باشه؟ 

  

 امال متوجه شد  پوزخند پررنگی کنج لبام نقش بست که ک

  

 +چرا پوزخند میزنی؟ 

  



 جالبه! عروس پنج دقیقه مونده به عقدش به فکر مهرشه! -

 نوبره واال! 

  

 +پروا هدفت چیه؟ 

  

 از چی؟ -

  

 +این کنایه ها! 

  

 ابروهام باال رفت  

  

 شاید جبران شش سال طردشدن! -

  

 +فکر میکنی به جایی میرسی با این حرفا و کارات؟ 

  

 به تو ربطی داره؟ -

  

 +باهام درست صحبت کن 



  

 هنوزم همونطور بود! عصبی و خودشیفته! 

  

به تو چه خب؟ تو منو میخواستی! مگه تهدیدم نکردی با -

اون برگه ی بی صاحابت؟ اومدم دیگه! ببین منو به دست 

 آوردی! دست از سرم بردار خیلی بی حوصلم  

  

از پنجره به بیرون ساکت شد و موزیک مالیمو قطع کرد،

خیره شدم و به بخت خوردم لعنت فرستادم  بعد از چند 

دقیقه نگه داشت و گفت پیاده شو  حتی در ماشینو برام 

 باز نکرد! 

خودم درو باز کردم که منتطر نگاهم کرد،درو آروم بستم و 

 حرکت کردم  

انگار منتظر بود درو محکم بکوبم چون ابروهاش از 

 حرکتم باال پرید  

شناسناممو تو مشتم محکم فشار میدادم که اومد کنارم،نه 

دسته گلی! نه قربون صدقه رفتنی! نه خونواده ای نه 

 آشنایی نه دوستی نه رفیقی!  

 این بود زندگی؟ 



مردک بی عرضه یعنی ارزش یه شاخه گلم نداشتم؟  

 نگاهی به تیپ و هیکلش انداختم و لب زدم  

  

 +تارکان خیلی سنگی ن  

  

 نگ نگاهم کرد گ

  

 چی سنگینه؟ -

  

 +دسته گلت! 

  

 دوهزاریش که جا افتاد اخماش درهم شد 

  

معذرت میخوام حواسم نبود،سوار آسانسور شد و دکمه رو -

زد،منتظر بود سوار شم که از بدون جواب دادن عذر 

خواهیش ازپله ها باال رفتم،رسیدیم و عاقد شروع به خوندن 

 کرد  

  

 بنده وکیلم؟.....  +عروس خانم آیا



  

چه بدبخت بود عروس خانمی که پیرمرد آبدار چی کنارش 

بودو به جای پدرش عروسو دلداری میداد و "عروس رفته 

گل بچینه و گالب بیاره" رو برای عاقد میگفت،با بغض لب 

 زدم و مهر بدبختیمو تایید کردم  

  

 بله! -

  

 *** 

  

صی نگاهم از محضر که اومدیم بیرون با لبخند خا

 میکرد،پوزخندی زدم  

  

+خوب شد حلقه یادت بود کاغذ لوله نکردیم بپیچیم دور 

 دستمون! 

  

سکوتکرد و هوفی کرد،سوار ماشین شد و درو محکم 

کوبید، منم سوار شدم که حرکت کرد،چند دقیقه بعد رسیدیم 

خونه،چمدونو برداشتم که ازم گرفت و گفت خودش میاره 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

باالال که رفتیم چمدونو برد تو اتاق و اومد پیشم  شالمو

درست کردم و روبه روش نشستم  شونه باالال انداخت

+چرا اونجوری نگاه میکنی؟

-بگو بیاد بیرون دیگه!

+کی؟!

-نمیدونم....اون دختر خوشگ ل .....اوممم

اسمش چیبود؟.....آهان...آلیس!

به وضوح به تته پته افتادن و پریدن رنگ صورتشو حس

کردم.

@avayekhis



#پارت_نوزده 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 +آلیس؟ 

  

 ابروهام باال رفت  

  

 بیخیال! قراره انکارش کنی؟ -

  

 نشست روی مبل  

  

 +پروا.... 

  

رفتم جلوتر و انگشتمو رو لبش گذاشتم،خم شدم روی 

 صورتش و آروم آروم پرسیدم  

  

 هیش!  -



 ون خوشگلی که بهم فهموند ذات واقعیتو؟ کجاست ا

  

 +کی بهت آمارمو میدا د؟ 

  

تو فکر کن اون موقع که تو با دوست دخترت الس میزدی -

 منم با یه پس ر  خارجی دوست بودم و اون آمار میداد  

  

دروغ بود! همش دروغ بود،مهتاب با دوستش دوست بود و 

فیقشو کنه،فقط اون گفته بود بهمون،نه که بیاد و غیبت ر

وقتی مهتاب پرسید از تارکان چه خبر گفت درگیر آلی س  

و منم بعد از یکی دوبار پرس و جو البته به کمک مهتاب 

 چیزای خوبی بدست آوردم  

 با چهره ای حق به جانب رو به روم ایستاد  

  

 +ما عقد کردیم!  

 نمیتونی ولم کنی و بری! 

بلند  

 خندیدم  

  



 نم میترسی نه؟ از اینکه ولت ک-

  

 +هه!  

 منو ترس؟ 

  

هلش دادم رو کاناپه و صورتمو بردم جلو تر،خیلی جلو 

تر،فاصله هامون کم شده بود و نفساش تو صورتم پخش 

میشد،کمی از لباسشو تو دستم مچاله کردم و لبامو به 

 حرکت در آوردم،نگاهش از روی لبام گرفته نمیشد  

  

 آره!  -

اشتن این بدنی که سه سال خواستی میترسی،میترسی از ند

 تصاحبش کنی و نتونستی 

  

 لب پایینم رو با عشوه گاز گرفتم  

  

 نمیترسی؟ -

  

 سکوت کرده بود و چیزی نمیگفت،محکم لباسشو رها کردم  



  

 +تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی  

  

 میبینی که میزنم! -

  

 +پروا من دوستت دارم! 

  

 اری به یکی دیگه میگی عاشقتم! احمق چهارسا لد-

  

 +د ل  دیگه حرف حالیش میشه مگه؟ 

  

 پوزخندی زدم  

  

اینی که میگی هر چیزی هست به جز حرف -

دل،میدونی....خب یه چیزی تو مایه های هوس و این 

 چیزاست! 

  

 اخماش درهم رفت  

  



 فکر کردی خبر ندارم مگه نه؟ -

  

 زود جدا میشم  +من اون قضیه رو حلش میکنم،خیلی 

  

 من مشکلی با بودنش ندارم! -

  

 ابروهاش باال رفت  

  

 +پروا مثل بچه ی آدم بگو چی میخوای!  

 این پروا پروای من نیست  

  

 پروای تو؟ -

  

 +پس چی؟ 

  

 پروای تو شش سال پیش مرد  -

  



دستو بهم زدم،طوری که انگار دارم پاکش میکنم و چیزی 

 رو میریزم 

  

 ،مرد! پودر شد-

  

 +دوباره درست میشه  

  

 نمیشه  -

  

 +از کی داستان آلیس رو میدونی؟ 

  

 پنج سال  -

  

 شونه ای باال انداخت  

  

 +پنج سال! خیلی زیا د ! 

  

 نه برای کسی که براش هیچ اهمیتی نداشت. -



  

 +داری میگی برات مهم نبود؟ 

  

 نبود! -

  

 +االن چی؟ االنم مهم نیست؟ 

  

 نیست  -

  

 دستاشو تو هم گره زد  

  

 +جالبه!  

پروایی که من میشناسم هیچ کاری رو بدون فکر انجام 

 نمیده! 

 چشمکی زد  

  

 +هدفت از اینکارا چیه؟ 

  



 لبامو تر کردم 

  

 هیچی.... -

  

 +پس؟ 

 نکنه اومدی انتقام اون سال های نبودنمو بگیری! 

  

ام و ازت مگه بچم؟ یا عروسک خیمه شب بازی توام که بی-

 انتقام بگیرم؟ اونم چه کسی!  

 تویی که اصال و اصال مهم نیستی! 

  

 +پس دلیل اینکارات چیه؟ 

  

بلند شدم و همونطور که وارد اتاق میشدم کمی صدامو باال 

 بردم  

  

دلیل خاصی نداره،مثل همه بهم پیشنهاد ازدواج دادی و -

جه من قبول کردم،با این فرق که همه بعد ازدواج متو

 خیانت طرفشون میشن و من از قبل میدونستم!   



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

@avayekhis

#پارت_بیست

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

خواستم در اتاقو ببندم که با دستش مانع شد و به تندی درو

کشید

+میشه تنهام بزاری؟

-تو چی؟ میشه تنهام نزاری؟

هلش دادم

+زن داری احمق!

جفتش حالال ل ! -واالال که 



  

 با بهت نگاهش کردم 

  

 +چقدر عوض شدی تارکان! 

  

 پروا..... -

  

 +تارکان،خوب میدونم چرا عمه نیومد برای عقدمون!  

خوب میدونم چرا امروز تنها رفتیم برای عقد....خیلی 

 خوب میدونم.....اومم....میدونم نه!  

 میدونیم...مگه نه؟ 

  

 اخماش درهم شد  

  

 چرندیاتو بهت گفته؟  کی این-

  

 دستامو از هم باز کردم  

  



 +مگه هدفت انتقام گرفتن نبود؟ انتقام از من و خونوادم! 

انتقام از زنداییت که باعث شد پدر کسی که دوستش داشتی 

 دخترشو بهت نده! 

مگه این نبود هدفت که بعد سه سال ولم کردی؟ فکر کردی 

 احمقم؟ 

و نفهمیدم من؟ فکر کردی اینهمه مدت اینار

 راجع به من چی فکر کردی تو؟ 

  

 ابروهاش باال پرید  

  

 زرنگ تر از چیزی هستی که فکرشو میکردم  -

  

 +هه 

 میتونیم یه معامله ناب داشته باشیم  -

  

 +معامله؟ من حاضرم بمیرم و دیگه با تو معامله ای نکنم  

  

 اخ اخ خانم کوچولو شجاع شد؟ -



  

د بود که مطمئن شدی تا بیای و زندگی +نفرتت اونقدر زیا

 منو خراب کنی؟ 

  

 د ل  دیگه!  -

 حرف حالیش میشه؟ 

  

 +رومینا ارزششو نداشت  

  

 ارزش چی؟ -

  

 +عشق پاکتو! 

  

خفه شووووووو خفـــــــهـــــشـــــــــو -

 خر کی باشی که راجع به اون نظر بدی؟؟ 

 

 خندیدم  

  



 میتونه....  +همونکه بدنش اونقدر نا ب  که

  

 انگشتمو جلوش از سر تا پاش تکون دادم 

  

 اینطور دیوونت کنه! -

  

 نفسشو فوت کرد  

  

+مزخرف....مزخرف.....همش مزخرف.....فقط بلدی 

 مزخرف بگی! 

  

 حقیق ت ! -

 +نیست  

  

 میخوای بگی دیگه در مقابلم ضعف نداری؟ -

  

 +ندارم! 

  



 بیرون رفت و درو محکم کوبید  

ب میدونستم تو چه باز ی  بدی افتادم،مامانم! عموی خو

تارکان قبال مامانمو دوست داشت اما خب نتونست بدستش 

بیاره،عموش کینه کرده بود،بد جوریم کینه کرده 

 بود،تارکان دخترشو دوست داشت،رومینا! 

کسی که نیم نگاهی به دل عاشق تارکان نمی انداخت؛روزا 

یش اما عموش جلوی همه گذشت تا تارکان رفت خاستگار

اعالم کرد تا وقتی داییت نمرده نیا اینجا چون من به اون 

خاندان دختر نمیدونم،رومینا هم ازدواج کرد،تارکان بعد 

ازدواجش اومد سمت من،اول نمیدونستم دارم بازیم میخورم 

اما اونقدر از طرف خونوادم در عذاب بودم که بی فکری 

مزخرفیو که میدونستم بازنده ی کنم و قبول کنم این پیشنهاد 

 بازیش منم 

 رفتم سمت حموم و دوش کوتاهی گرفتم  

بعد از اینکه بیرون اومدم تن پوشمو پوشیدم و اومدیم 

 بیرون  

لباسامو از توی چمدون در اوردم و تا خواستم بپوشمش در 

 باز شد  

 +در زدن بلد نیستی؟ 

  



 یست خانمم! برای ورود به اتاق خودم که در زدن الزم ن-

  

 +خانمم؟! به به راه افتادی! 

  

 من همیشه همینطوری باهات حرف میزدم که  -

  

 +برام مهم نیست 

  

 حوله رو کشیدم جلو تر تا تماما بپوشونه باالتنمو  

  

 +بروبیرون  

 اومد جلو و حوله رو کنار زد 

  

 فقط اون جوجه دکتر اجازه دید زدن داره؟ -

  

 گوش میدادم  با تعجب به حرفاش 

  

 +کی؟؟ 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 اخمام درهم شد   

 +آره میالد بود  

  

 دستشو از توی ترقوه ام تا سرشونه ام آروم آروم کشید  

  

انگشتشو آروم روی پوستم حرکت داد

-همون جوجه دکتری که تو بغلش پیدات کردن دیگه....چی

بود اسمش؟....متاسفانه انقدر نچس ب  که یادم نمیاد

اسمش....آهان یادم اومد....میالالد بود آره؟

@avayekhis

#پارت_بیستویک

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 تو چه وضعیتی گرفتنتون که بردنتون پاسگاه؟ -

  

 هلش دادم  

  

 +به تو چه  

  

چونمو بین دستاش گرفت که موهای خیسم از کنار گوشم به 

 عقب پرت شد  

  

 چه نسبتی باهم داریم! مثل اینکه یادت رفته -

+آخ یادم رفته بود.....با مکثی نسبتا طوالنی با پوزخند 

 ادامه دادم....شوهرمی! 

  

عصبی بازومو فشار داد که آخی گفتم و نگاهی به بازوم 

 انداختم 

  

 تارکان دستم.... -

  

 +تارکان نه!  



  

 ولم کن  -

  

 +نشنیدم عزیزمتو... 

  

 آخ دردم اومد  -

  

 ؟ +نشنیدم

  

 توروخدا -

  

 پرتم کرد اون طرف  

  

 +میخوای تا آخر عمرت همینطوری نچسب بمونی؟ 

  

 اخمام درهم شد  

  

 درست صحبت کن نچسب منم یا تویی مردک خائن؟ -



  

نگاهش روی پاهام بود،رفتم جلو تر و هلش دادم وبدرقش 

کردم،مخالفتی نکرد که بمونه و این خیلی خوشحالم 

یدم و زیر پتو خزیدم،دقایقی بعد در باز کرد،لباسامو پوش

شد و تارکانم وارد شد،اومد زیر پتو و دستشو دور شکمم 

 حلقه کرد  

  

 +امشب میریم خونه ی ما  

  

 حوصله کلکل کردن با عمه خانمو ندارم  -

 +امشب میریم خونه ی ما  

  

 نمیشه بندازی یه شب دیگه؟ -

  

   دستش روی سینم نشست و محکم فشارش داد

  

 +برای سومین بار تکرار کنم اینجوری تکرار نمیکنما! 

  

 ترسیده بودم ازش! 



خیلیم ترسیده بودم،حس بدی داشتم از اینکه بخواد بهم دست 

 بزنه بنابراین ساکت شدم و چیزی نگفتم  

 بلند شد و قبل از اینکه از اتاق بیرون بره تکرار کرد  

  

،شیک ترین +شب میریم اونجا،ساعت هفت آماده باش

 لباستو بپوش،اگه نیازی به خرید داشتی خبرم کن  

  

جوابشو ندادم و اونم وقتی فهمید قرار نیست جوابی از من 

 بگیره رفت 

پوفی کردم و سرمو تو بالشت فرو بردم،اصال حوصله ی 

عمه فریبا رو نداشتم،حتما میخواست کلی حرف بارم کنه  

قریبا چهار،پنج نگاهی به ساعت انداختم و متوجه شدم ت

ساعت وقت دارم تا حاضر شم،بلند شدم و شالمو دور 

موهام بستم،اینطوری هم همه جام پوشیده بود هم جوری 

 ننداخته بودم که بهش بربخوره و بگه کنارش معذبم  

رفتم بیرون و بدون نگاه کردن به چهره اش وارد 

آشپزخونه شدم،از توی یخچال ظرف کوچیک مربای آلبالو 

آوردم،به میز غذا خوری عادت نداشتم؛تارکان خیلی رو در

 حرص میخورد وقتی سفره روی زمین پهن میشد  



پارچه ی کوچیکی از کشو برداشتم و روی زمین پهن کردم 

نشستم و مربا و تکه نون تازه رو روی سفره ی پارچه ای 

 و گلدار گذاشتم و شروع به خوردنش کردم  

دنم روی سرامیکا با پوزخند گرسنه ام شده بود،اومد و با دی

 گفت: 

  

+اون طویله ای که تو توش زندگی میکردی میز نداشته اما 

 اینجارو ببین....ما به این میگیم میز....میز غذاخــ...... 

  

حرفش با سیلی محکمی که توی صورتش نشوندم نیمه تموم 

 موند  

 ببین،حواست باشه داری با کی حرف میزنی!  -

واب خودته منو با خودت مقایسه نکن،پاتو طویله هم جای خ

 از گلیمت دراز تر نکن  

  

اومد نزدیکم که نگاهش روی لبام نشست،پوزخندی زدم و 

 دستامو جلوش تکون دادم  

  



هه...همینجوری...همینجوری مثل خمیر وامیدی تا میای -

 سمتم،آخر این قصه منم که میبرم تارکان! من! 

  

 دستشو روی صورتش کشید 

  

 +چه غلطی کردی؟ 

  

کاسه ی مربارو برداشتم و همشو روی سرامیکا خالی 

 کردم  

  

 مربارو ریختم -

خیلی بدش میومد از کثیفی و اینکارا دوست نداشتم سیلی 

رو بهش یادآوری کنم چون مطمئن ا  تالفی میکرد و من 

نمیخواستم امشب با صورتی کبود جلوی میزبان ها حاضر 

 بشم 

  

 ه ی این بازی تویی! +پس که برند

  

 آره! -



  

+نکنه میخوای مثل این داستان رمانتیکا عاشق و معشوق 

هم بشیم وبا چشم سیاه و ابروی کمونت و زنونگیات هوش 

از سرم ببری و بعدم سالیان سال کنار هم با خوبی و 

 خوشی زندگی کنیم؟ 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

-اوالال   اینکه مگه همین االالنم هوش از سرت نرفته

ا .....مگه فیل م؟ عزیزم؟ دوم 

قصه ها با واقعیتا خیلی فرق دارن پسر عمه!

دستمال سفره رو روی سینش کوبوندم...خیلی!

راهمو به سمت اتاق کشیدم و درو محکم بستم

@avayekhis

#پارت_بیستودو

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 کمی خودمو تو جام تکون دادم و سعی کردم بخوابم  

  

 (میالد) 

  

دستی روی صورتم کشیدمکه مهتاب با لیوان آبی که توی 

 سین ی  توی دستش بود وارد اتاق شد  

  

 +خوبی داداشی؟ 

  

 نیستم  -

 +چرا بهش نگفتی نرو؟ 

  

هنوز از احساسم مطمئن نبودم...حتی....حتی همین حاالم -

نمیدونم یه وابستگی سادست یا نه،نمیتونستم قبل اینکه 

 شم اونو پایبند خودم کنم    مطمئن

 پوزخند تلخی روی لبم نقش بست  

  

تازه معلوم نبود قبولم کنه یا نه،باهاش بد رفتاری کردم -

 توی پاسگاه،و از همه مهم تر د ل  آد م !  



 دل اون پیش تارکان خو ش ! 

  

مهتاب لیوان اب رو سمتم آورد که تشکری کردم و پسش 

 زدم  

  

 ومت کرد  +یکم بخور،شاید آر

  

 میل ندارم  -

 اومد و رو به روم نشست 

  

 +میالد چند وقته پروا رو میشناسی؟ 

 

 خندیدم  

  

از همون وقتی که پاستیالشو زود تموم میکرد و با -

 لجبازی موهامو میکشید و میگفت باید پاستیالتو بدی به من  

  

 لبخند کم رنگی روی لبای مهتاب نقش بست  



  

 +بهش زنگ بزن  

  

مردد نگاهش کردم،اصال دوست نداشتم اینو بپرسم اما 

چاره ای نداشتم اگه نمی پرسیدم مطمئنم انقدر بهش فکر 

 میکردم تا بمیرم  

  

 مهتاب؟ -

 +جان؟ 

  

 بنظرت عقد کردن؟ -

  

دستاش سمت بافت موهاش رفت،موهایی که دو طرفه بافته 

ی بود و آورده بودتشون جلو،همونطور که با موهاش باز

 بازی میکرد جواب داد  

  

 +نمیدونم  

  

 اگه عقد کرده باشن چی؟ -



  

جفتمون خوب میدونستیم اگه عقد کرده باشن مجبورم از 

 ذهنم بیرونش کنم،خیلی خوب میدونستیم  

  

+حاال نفوذ بد نزن عقد مگه به همین سادگیاست؟ حلقه و 

گل و لباس هست؛ شیرینی و شکالت و نوبت زدن محضر 

 تا کوفت و زهر مار دیگم هست  و هزار

 راست میگی  -

  

+آره درگیر نکن خودتو همش یه تیکه عقل نداری همونم 

 نپرون! 

  

 اداشو درآوردم  

  

 یه جوری میگه انگار نه انگار دوقلوییم!  -

 عزیزم خدا عقلتو داده به من دیگه چرا حرص 

 میخوری؟کی میخوای قبول کنی سهم تو اومده تو سر من؟ 

  

 عه؟ +



  

 بله! -

  

+میخواستم زنگ بزنم به پروا حاال که اینجوری کردی 

اصال   زنگ نمیزنم تو فکر و خیالت بمیر پسره ی زشت  

 رفت بیرون که رفتم دنبالش  

  

 باشه باشه چرا عصبی میشی ابجی گلم؟ -

  

 +عه؟؟ االن که کارت گی ر  شدم آبجی گلت؟ 

  

 مهتاب! -

  

 +نمیزنم! 

  

 ؟ آبجی جونم-

  

 +نمیزنم  



  

هوفی کردم که رفت تو حال،تا رسید به حال گوشیشو 

 برداشت و صدام زد  

  

+قبال یه جوجه اردک زشت داشتیم تو این خونه....کجایی؟ 

 با خنده رفتم پیشش  

  

 آخ من قربون آبجی گلم بشم  -

  

رو به روش نشستم و زیر نگاه های سوالی مامان منتظر 

ه وارد خونه بلند شدیم و رفتیم تو شدم زنگ بزنه،بابا ک

اتاق،زنگ زد و گذاشت روی بلندگو،دو سه تا بوق خورده 

 بود که برداشت  

  

 +الو؟ 

  

صداش خواب آلود بود و انگاری بد موقعی مزاحم شده 

 بودیم! 

  



 خوابی دختر؟ -

  

 یهو صداش سرحال تر شد  

  

 +وای مهتاب تویی؟ 

  

 آره،خوبی؟ -

  

 و چی؟ +هی بد نیستم ت

  

 خوبم  -

  

 کمی سکوت کردن  

  

 +میگم پروا 

  

 جونم؟ -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

+با تارکان......چیکار کردین؟

نفسشو آه مانند بیرون فرستاد

-عقد کردیم

جفتمون متعجب به گوشی خیره شدیم......بی هیچ حرفی از

اتاق خارج شدم

@avayekhis

#پارت_بیستوسه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

لحظاتی بعد مهتاب اومد پیشم،یکم دلخور شده بودم،حق

داشت! اونکه از عالالقه ی من هیچ خبری نداشت

+میالالد؟



 جان؟ -

  

هی میخواست چیزی بگه اما انگار حرف خاصی پیدا 

نمیکرد برای آروم کردنم بگه،با کمی مکث باالخره لب باز 

 کرد  

  

 +میخوای بریم بیرون؟ 

  

 نه  -

  

 +سه تایی! 

  

 سه تایی؟ -

  

 +با پروا  

  

 قبول میکنه؟ -

  

 +آره  



  

 کمی فکر کردم 

  

 نمیخواد  -

  

 +ولی میالد..... 

  

 مهتاب اون متأه ل ! -

  

ساکت شد و به دسته ی مبل خیره شد،بلند شدمو سوئیچ 

ماشینمو برداشتم و حرکت کردم،وسط راه پشیمون شدم و 

وتور عوض کردم،بیرون که رفتم جای سوئیچ ماشینو با م

آقا رضارو دیدم که میخواست وارد خونه شه  تنه ای زدم 

 و با پوزخند گفتم: 

  

 +حاج رضا مبار ک  پدر زن شدنت! 

  



برگشت و نگاه تیزی بهم انداخت که سریع سوار موتور 

شدم و حرکت کردم،برخورد باد سرد به صورتم حالمو 

 بهتر میکرد  

 ** 

 ردم که دخترک گل فروش اومد سمتم  چشمامو باز ک

  

 +فال میخری؟ 

  

 نه مرسی -

  

 +عمو یه دونه بخر خب  

  

 الزمش ندارم  -

  

وقتی چهره ی معصومشو دیدم دوتا دهی در آوردم و گرفتم 

 سمتش  

  

 بیا بگیر....اما فال نمیخوام. -

  



+اووووو این پول کل فاالی من و عل ی  که! یه دونش 

ومن،از اون پول قرمزا،سکه ایشم هست یه میشه پونصد ت

 دونه پنج داره سه تا صفر  

  

 خندیدم  

  

 به به مرسی که گفتی خانم معلم -

  

خندید و کاغذی برداشت و بی توجه به من بازش کرد و 

 شروع کرد خوندن  

  

 +تو فالت اومده آیندت قراره سخت بشه 

  

 آهی کشید  

  

ن بفرستی تو چهارراه +هی فکر کنم قرا ر  بچتو مثل م

 ها  

  

 لبخند تلخی زدم و بغلش کردم  



  

 نه من هیچ وقت اینکارو نمیکنم  -

  

 برگه ی فالو تا کردم و توی جیب شلوارم گذاشتم 

 دختره بقیه ی پولمو پس داد که دوباره گرفتم سمتش  

  

 +بگیر برای خودت یه چیزی بخر  

  

 با اخم نگاهم کرد  

  

 ثل دست فروشا فال میفروشم،نمیخوامش  من گدا نیستم،م-

  

 دال شدو گونمو بوسید و بدو بدو رفت  

به راه رفتنش نگاه کردم و فکر کردم،فکربه اینکه اگه 

میگن هر کار خدا حکمتی داره حکمت اینطوری زندگی 

 کردن بچه های کار چیه 

گوشیمو برداشتم و تلگرامو باز کردم،همونطور که حدس 

از خودش نبود،دختری نبود که میزدم هیچ عکسی 

 عکساشو بزاره توی پروفایلش یا پیجش 



نفسمو بیرون فرستادم و رفتم سمت دکه،دستای چروکیده ی 

 پیر مرد از پنجره ی کوچیک بیرون اومد  

  

 +چی میخوای جوون؟ 

  

نگاهمو از پاکتای سیگار گرفتم که خندید و بسته ای رو 

 برداشت  

  

 سیگار؟ -

  

 رد و همونطور که در پاکتو میبست گفت: یه نخ درآو

  

 آرومت نمیکنه که هیچ،بیشتر داغونت میکنه  -

  

 +سیگار نمیخوام عمو  

  

 پس چی بیارم؟ -

  



 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

پولو گرفتم سمتش

+آب معدنی،سردباشه لطفا

پولو گرفت و بطری ای سمتم گرفت،با تشکر کوتاهی

ی خداحافظی کردم و روی صندلی موتور نشستم،چهره 

نگران پروا وقتی گیرمون انداخته بودن یادم اومد که

چشمامو محکم بستم و سرمو پایین انداختم؛در بطری رو

باز کردم و کل آب سرد روی موهام و صورتم خالی کردم

@avayekhis

#پارت_بیستوچهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

(پروا)



در حرکت کردیم  زنگ آیفونو زد و بعد از باز شدن

تو،جلوی در که رسیدیم تارکان دستشو پشت کمرم گذاشت 

 و اول من رفتم داخل  

عمه با دیدنم بدون اینکه جواب سالممو بده رو کرد سمت 

 تارکان  

  

+عزیزم میگفتی مهمون ناخونده داری غذاشو حاضر 

 میکردم  

  

 پوزخندی زدم،به خونوادش نگفته بود منم هستم؟ 

  

 مان  سالم ما-

  

 +خوبی پسرم؟ 

  

 خوبم  -

  

رفتیم توی پذیرایی و روی مبل نشستم 

 عمه فریبا رو کرد سمت تارکان  



  

 +چی میخوری پسرم؟ 

  

 هیچی  -

  

 +یعنی چی هیچی؟بگو ببینم آبمیوه...قهوه...یا چای؟ 

  

 قهوه -

  

بدون اینکه از من بپرسه چیزی میخورم یا نه خدمتکارو 

 فرستاد  

روی لبام نقش بست،کیف دستی کوچیکمو توی پوزخندی 

 دستام فشردم و چیزی نگفتم  

خدمتکار با یه لیوان آبمیوه و دوتا لیوان قهوه اومد،آبمیوه 

رو داد به عمه و قهوه هارو به ما تعارف کرد،به من که 

 رسید تشکر کوتاهی کردم و به گفتن میل ندارم اکتفا کردم  

  

 +مامان؟ 

  



 جانم؟ -

  

 وای با عروست حرف بزنی؟ +نمیخ

  

 برگشت سمت من و بلند شد  

  

 بزار اول یه سری به غذا بزنم -

  

پاشد و راهی آشپزخونه شد،پدرش فوت شده بود و تک 

پسر بود،برای همین مجبور بودم توی این مهمونی سه 

 نف ر  حاضر شم  

  

 +چرا نگفتی مامانت خبر نداره از اینکه میام؟ 

  

 االن دیدتت دیگه!  چه فرقی داره؟-

  

 +انقدر بی ارز ش  شخصیت من؟ 

  



بد جوری بهم برخورد؛ابروهام تو هم گره خورد و نشستم 

 روی مبل  

 عمه خانم اومد و برای شام صدامون زد  

رفتیم و روی صندلی هامون نشستیم،جفتشون مشغول 

 خوردن شدن اما من فقط نگاهشون میکردم  

  

 تارکان:چرا جا نمیکنی؟ 

  

 +من جزو مهمونا نبودم،سهم شمارو نمیخوام! 

 میلی هم ندارم،ممنون  

  

اخمای عمه درهم شد ورنگ نگاه تارکان عوض شد  

 لبخندی کنج لبم نشوندم و سرمو کج کردم  

  

 +از دهن افتاد،بخورید نوش جان! 

  

خوب میدونستم غذارو براشون زهر کردم،با چنگالم خیار 

داشتم و تا خواستم بزارم تو کوچیکی از گوشه ساالد بر

 دهنم متوجه عمه شدم  



  

 +خاستگار دیگه ای نداشتی؟ 

  

 چنگالو توی بشقاب گذاشتم و دستامو تو هم حلقه کردم  

  

 داشتم! -

  

 +واقعا؟ 

  

 جای تعجب داره؟ -

  

 +نه قبال آخه کسی نگات نمیکرد! 

 

 خندیدم  

  

 منظورتون منم عمه خانم؟ -

  

 ای هم اینجا هست عزیزم؟  +جز تو کس دیگه



  

نه آخه میدونید چون زیادی پیر شدین گفتم شاید چشاتونم -

مشکل پیدا کرده باشن،اگه یکم دقت کنید متوجه میشید کی 

 به کی نگاه نمیکرد! 

  

 اخماش درهم شد  

  

+عروسم عروسای قدیم! مامانت بجای جهیزیه برات زبون 

 گذاشته تو بارت؟ 

  

 برم انگار میدونست الزم میشه   آره دیگه قربونش-

  

 تارکان دستمو از زیر میز طوری فشرد که اشکم دراومد  

  

+چیه دختر نکنه افسردگی اینام داری اومدی خودتو 

 انداختی به پسر من؟ 

  

عصبی شدم و با دست چپم دست راستمو نگه داشتم،صندلی 

 رو هل دادم عقب و پاشدم 



  

 نه عمه خانم!  -

سرت چه تحفه ا ی  که من بخوام خودمو فکر میکنی پ

 بندازم بهش؟ 

  

 +پسر از تارکان آقا تر و مرد تر جایی پیدا میکنی؟ 

  

 هه آقا؟ -

از کدوم مردی حرف میزنی؟ مردی که از سر انتقام اومد 

سراغ من و میخواست آبرومو ببره؟ یا مرد دم بریده ای که 

نداده و چند سا ل  زن خارجی گرفته و به خونوادش خبر 

عرضه نداره زنشو حامله کنه و دستشو بگیره بیاره 

 پیشت؟از کدوم مرد حرف میزنی؟ 

  

عمه متعجب به تارکان خیره شده بود و تارکان به من  

دستم قرمز شده بود و کمی ورم کرده بود  همون 

دستمو فشرد که اشکام سرازیر شد  کشیدتم و بردتم 

 سمت اتاق  پرتم کرد تو  

  



  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

تارکان....دستم.... +ولم کن 

-به جهنم

+تورو خدا....

دستمو پیچوند و داد کشید

-همینجا حاملت کنم ببینی کی عرضه نداره؟

@avayekhis

#پارت_بیستوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

ترسیده نگاهی کردم که دستمو پرت کرد و روی گلیم

کوچیک کف اتاق افتادم  انگشتشو گرفت سمتم



  

 +همینجا میتمرگی بیرون نمیای! 

  

 رفت بیرون و در اتاق رو محکم کوبید  

زانوهامو بغل کردم و اشکام سرازیر شدن،آخه چرا هیچی 

 عادی پیش نمیره؟ 

گوشیم زنگ خورد و شماره ی مهتابو دیدم  

 اشکامو پاک کردم و جواب دادم  

  

 +الو؟ 

  

 سالم پروا...خوبی؟ -

  

 تالشمو کردم صدام نلرزه    تموم

 +خوبم،تو خوبی؟ 

  

 چرا صدات اینجوریه پروا؟ چیشده؟ -

  



 +هیچی! 

  

 چرا گریه میکنی عزیزم؟ تارکان چیزی گفته؟ -

  

 +نه دستم یکم درد میکنه  

  

 چرا؟کتک زده پسره ی عوضی؟ -

  

 لبخند تلخی روی لبام نشوندم  

  

 ادم انگار آسیب دیده  +نــ....نه...نه....از روی صندلی افت

  

 زنگ زده بودم بگم بیا همو ببینیم  -

  

 +باشه ببینیم  

  

 دکتر رفتی؟ -

  



 +نه هنوز  

  

 چرا؟ -

  

 صدای داد و بیدادشون هر لحظه بیشتر میشد  

  

+چیزه....تارکان گفت بریم من فعال بستمش گفتم اگه بهتر 

 نشد فردا بریم  

  

 خوبه باز به فکرت هست -

  

 ره +آ

  

 فردا بیا اگه بهتر نشده بود باهم میریم دکتر  -

  

 +باشه  

  

 خب دیگه چه خبرا؟ -



  

صدای دادشون گوش خونه رو کر میکرد،سعی کردم تا 

 آبروم جلوی مهتاب نرفته سرسری خداحافظی کنم  

  

 +عزیزم تارکان منتظرمه داره صدا میزنه 

  

 برو برو  -

  

 +باشه فعال  

  

 ظیش نموندم و قطع کردم منتظر خداحاف

در اتاق به شدت باز شد و تارکان وارد شد،دستمو کشید و 

 داد کشید  

  

 +راه بیوفت  

  

میدونستم با این حد از عصبانیت قراره چه بالیی سرم بیاره  

مقاومت کردم و دستمو لبه ی دیوار گذاشتم و سرمو تکون 

 دادم  



  

 نه.....نه....نمیام -

  

   محکم تر کشیدتم

  

 +سریع راه بیوفت! 

  

 **** 

  

پرتم کرد تو ماشین و حرکت کردیم سمت خونه  

 بلند شدم 

  

 +تارکان..... 

  

دستش باال رفت و محکم روی دهنم فرود اومد، چونم و لبم 

از شدت درد بی حس شد و سوخت دستمو روی چونه ی 

 زخمیم که حاال تشدید شده بود گذاشتم  

  



 +خفه شو!  

شو! چی فکر کردی با خودت؟ با لو دادن اون فقط خفه 

 ماجرا میتونی از دستم قصر در بری؟ 

  

 با لب پاره و دردناکم جیغ کشیدم: 

  

 رومینا تورو دوست نداره!  -

نــــــــــــدارهـــــــــــــه.....تورو نمــــیــــــــخواد 

 نمــــــیـــــخوادتـــــت 

اگه دوستت داشت  چیه؟ زورت میاد نتونستی بگیریش؟

 توروی باباش وایمیستاد تا تورو به دست بیاره  

تموم تالششو میکرد تا کنار تو باشه،اگه تورو دوست 

داشت زن اون پسره نمیشد و صبر میکرد برات اما اون 

چیکار کرد؟ رفت سراغ دوست پسر خودش! زن اون شد  

 تورو پسسسسسس زد،تورو ول کرد  

ه هیچ! تفم ننداخت! البته حقم حقت بود! توصورتت نگاه ک

 داشت ارزش تف انداختنم نداری 

دستش اومد سمت سرم و با چشمای به خون نشسته موهای 

بغل سرمو کشید و محکم و با حرص کوبیدتم به شیشه که 

 درد بدی تو کل بدنم پیچید  



  

خفه شووووووووووووووو.....خفه شوووووووو چرا - 

 وووووو نمیبری اون صداتوخفه شوووووو

  

سرمو میکوبید تو شیشه و من بی حال سعی میکردم خودمو 

 از دستش نجات بدم  

با یه دستش فرمونو نگه داشته بود و با دست دیگش منو 

کتک میزد،وضعیتمو که دید از کارش دست کشید که نفس 

 راحتی کشیدم و سرفه هام شروع شد  

با هر پیشونیم انگار نبض میزد و سرم به شدت درد میکرد،

 بار سرفه کردنم کل صورتم از درد مچاله میشد  

یهو زنگ گوشیم به صدا در اومد،از تو جیبم درش آوردم 

و با دیدن اسم میالد تیز نگاهی به چهره ی برزخی تارکان 

انداختم وناخداگاه چند بار پشت هم سرفه کردم که خون 

 کنار لبم همراه با آب دهنم روی داشبورد ریخت 

ر خواهی کنم و بگم از قصد نبوده اما گلوی خواستم عذ

خشکیده و دردناکم یاری نکرد؛با لبه ی آستیم آروم و با 

احتیاط صورتم رو که به طور وحشتناکی زخمی شده بود 

پاک کردم و به اسم میالد نگاه کردم که یهو تارکان گوشیو 

 ازم گرفت و..... 



  

 

  

 

  

 گوشیو ازم گرفت و انگشتشو گذاشت رو لباش  

  

+هیش! خفه خون بگیر بتمرگ تو جات،این بی همه چیز 

 چرا بهت زنگ میزنه؟ 

  

 گوشیو جواب داد  

  

 +الو؟ 

  

 رنگ نگاهش عوض شد  

  

@avayekhis

#پارت_بیستوشش

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



+نه پروا خوا ب ...آره رفته بودیم بیرون یکم 

...شبتون بگردیم خوابش برد.....باشه بهش میگم.

 بخیر  

  

 میون هق هقای خفم با دستای مشت شدم داد کشیدم  

  

 دروغگوووووو.....دروغگوووووووووووو -

  

با لبه ی آستینم چشمامو پاک کردم که گوشیو پرت کرد 

 روی پام و بی توجه به من حرکت کرد  

به خونه که رسیدیم پیاده شد و رفت،پشت سرش راه افتادم 

 م خودشو پرت کرد رومبل  وارد خونه که شدی

  

 +برات گرون تموم میشه  

  

م ن  احمقو باش که فکر کردم قراره از چاله بیام -

بیرون،اصال فکر نمیکردم خودمو از چاله میندازم بیرون 

 میوفتم تو چاه  



چه مرگته؟ چی میخوای؟ بگو دردت چیه درمونتو بهت بدم 

 دهنتو ببندی  

  

 +با من درست رفتار کن  

  

 نکنم چه غلطی میکنی؟ چه غلطی مونده که بکنی؟ -

  

 +گمشو تو اتاقت حوصلتو ندارم  

  

 به میالد چی گفتی؟ -

  

 +کر بودی مگه؟ 

  

 چرا دروغ گفتی بهش؟ -

  

 +دروغ نگفتم! 

  

 پوزخندی روی لبام نقش بست  



  

 پاشو گورتو گم کن  -

  

 متعجب خیره شده بود بهم  

  

 +گورمو کجا گم کنم؟ 

  

 پیش زنت -

  

 +آلیس؟

  

 شونه ای باال انداختم و مثل خودش تالفی کردم  

  

نمیدونم! از اونجایی که فقط اسم آدمای مهمو به ذهنم -

 میسپارم یادم نمیاد چی بود اسمش  

 

 خندید  

  



 +مثل بچه هایی  

  

پوزخندی زدم که سرم تیر کشید،دستی روی شقیقه هام 

اطه کرد و متوجه ورم کشیدم که درد بدی کل سرمو اح

 سرم شدم  

  

در جریان هستی که بچه ها میتونن برای  بزرگ ترا -

 سرسام آور باشن؟  

  

 +آخ آخ مثال تهدید بود  

 نه فقط منتظر تالفی کتکای امشب باش  -

  

+از این به بعد با خودت چاقو میاری؟ یا با اسپری فلفل 

 جلومو میگیری؟ 

  

ه ابروهام از درد خمیده انگشتمو زیر چونم گذاشتم ک

 شد؛دست به سینه ایستادم و جوابشودادم  

  



ایده ی چاقو رو دوست داشتم اما اون یکی نه! چرا اسپری -

 فلفل وقتی پلیس هست؟ 

  

اومد نزدیکم که قدم از قدم برنداشتم و محکم تو روش 

 ایستادم  

  

 +طالق میگیری؟ 

  

 هه!  -

  

 +جواب منو بده  

  

 چشماش  خیره شدم تو 

  

 تازه شروع کردیم طالق چرا؟ -

 

 خندید  

  

 +سگ جون تر از چیزی هستی که فکرشو میکردم  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

پوزخندی زدم

-به پای تو که نمیرسیم

رفتم سمت دستشویی تا صورتمو بشورم،صداشو شنیدم که

میگفت:

+فردا میریم پیش آلیس،برو زودتر بخواب نمیخوام دیر

برسیم!

@avayekhis

#پارت_بیستوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

بعد از مرتب کردن خودم رفتم توی تخت و خوابیدم

صبح مهتاب زنگ زد که گفتم با تارکان کار داریم و فردا

همو ببینیم



 از اتاق که بیرون رفتم متوجه تارکان شدم  

  

 +بریم؟ 

  

بودیای روی عذاب وجدان نداشت بابت دیدن زخما و ک

 صورتم؟ 

  

 بریم -

  

 +برو یکم آرایش کن دیگه 

  

 نمیکنم -

  

 +یعنی چی؟ قراره با همون صورت داغون بیای؟ 

  

 آره! -

  

 به جهنم کوتاهی زیر لب گفت و از خونه بیرون رفت. 



پشت سرش راه افتادم و خواستم درو ببندم که دستم تیر 

و رفتم پایین  بی کشید و یاریم نکرد،با دست چپم درو بستم 

 صدا سوار ماشین شدم و حرکت کرد،دل تودلم نبود! 

قرار بود زنی که خونه خرابش کردم رو ببینم؟  

 یعنی چه شکلی بود؟ از من خوشگلتر بود؟ 

  

 +وقتی رسیدیم حرفی از ازدواجمون نمیزنی! 

  

 چرا؟ -

 +چون خودش میدونه! بی آبرو بازی درنیار لطفا  

  

 رید  ابروهام باال پ

  

 میدونه؟ -

  

 +خب.....نمیدونه....ولی....... 

  

 فکر کردی با بچه طرفی؟ -

  



 پوزخندی زد  

  

 +همچین بزرگم نیستی! 

  

جلوی آژانس مسافرتی ای نگه داشت،رفتیم تو و منتظر 

 موندیم  

  

 چرا اومدی اینجا؟ -

  

 +بلیط بگیرم 

  

 میخوای بگی من کیم؟ -

  

 ا،فامیل  +نمیدونم! یه دوست،آشن

  

 پوزخندی زدم  

  

 کجا قراره بریم؟ -



  

 +جنوب 

  

 چرا؟ -

  

+به آلیس نشون بدم ایرانو  خط به خط جاهای دیدنی جنوبو 

 از بر بودم و سفر خیلی تکراری ای بود برام  

نگاهم به آگهی روی شیشه افتاد،به تعدادی کارمند 

 نیازمندیم.... 

 با ذوق رفتم سمت شیشه و خوندمش  

  

 +تارکان؟ 

  

 با بی حوصلگی و سرسری جواب داد  

  

 چیه؟ -

  

 +کار بکنم؟ 



  

 نه پس گرفتمت که بیای بخوری بخوابی! -

  

 +احمق کار خونه رو نمیگم،اینجا!  

بیام اینجا کار کنم،اونطوری زیادم منو نمیبینی که همش 

 کتکم بزنی  

 الزم نکرده  -

  

 +چرا؟ 

  

 ت  دلیلی نیست برای کار کردن-

  

 +اما من خوب بلدم جاهای دیدنی رو میتونم موفق بشم  

  

 گفتم که! الزم نیست  -

  

 +االن مثال غیرت داری؟ 

  



 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-نه حوصله دردسر ندارم

+تارکان قول میدم دردسر نشه

-هنوز که گرسنه سر روی بالشت نذاشتیم بزار هر وقت

گرسنه خوابیدی بیا اینجور جاها گدایی

چه طرز حرف زدنه؟ +این 

-گفتم نه یعنی نه! بسه

اولین چیزی که به ذهنم رسیدو به زبون آوردم

+چطوره آلیس فکر کنه راهنمای تور مسافرتتونم؟

تورلیدر!

@avayekhis



#پارت_بیستوهشت 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 کمی نگاهم کرد و قبول کرد  

 ل کشور  +اما فقط مسافرتای داخ

  

 پوزخندی زدم و سعی کردم چیزی نگم تا منصرف شه  

  

 +پروا؟ 

  

 هوم؟ -

  

 +خوبی؟ 

  

 نبودم! اصال خوب نبودم  

  

 آره مرسی  -



  

نگاهی به کبودیای روی صورتم انداخت و تا خواست 

دستشو بکشه روشون پسش زدم،با اشک زمزمه کردم 

 الزم نیست،درد نداره  -

  

من ایستاد و من رفتم سمت دفتر مدیر تا  منتظر دور تر از

 ثبت نام کنم  

  

 * 

  

نگاهی به دخترک زیباروی روبه روم که کامال معلوم بود 

به زور اون روسری رو روی سرش نگه داشته انداختم،با 

 لهجه و به زور صحبت کرد  

  

 +سالم...من...آلیس هستم  

  

نم روی دستشو به گرمی فشردم،و تا خواستم اشکمو پس بز

 شالم چکید  

  



 +خوبی؟ چرا گریه میکنی؟ 

 

خندیدم  

از -

روی 

صندل

ی 

افتادم،

یکمی 

درد 

 دارم  

  

ابروهاش با حالتی غمگین خمیده شد و تا به خودم بیام منو 

 به آغوش کشید  

  

 +اوه عزیزممم 

  



متعجب بودم از اینهمه مهربون بودنش،ازش متنفر بودم یا 

 دوستش داشتم؟ 

متنفر بودن نیست! دلیل اینهمه درد من تارکا ن اون مستحق 

 ! 

  

 +اسم تو چی هست؟ 

 

 خندیدم 

  

 چه لهجه بانمکی داری! -

  

 +من؟ 

 آره! -

  

 +ممنونم  

  

 اسم من پرواست  -

  



 +پروا؟ 

  

 بله  -

  

 +تو میخوای ببریمون مسافرت؟ 

  

 من که نمیبرم همسرت میبره،من همراهتون هستم  -

  

 ت  +چقدر خوب هس

  

 وای دختر تو خیلی بانمکی  -

تارکان با اخم دستشو دور کمر آلیس حلقه کرد که با 

 ناراحتی به حلقه ی دستش نگاه کردم  

بعد از انجام دادن کارهاشون رفتن،مات و مبهوت نشستم 

 روی صندلی  

 حاال باید کجا میموندم؟  

 همون لحظه پیامکی از سمت تارکان برام اومد  

  



 اعت دیگه بیا خونه" "تا یک س

  

 تایپ کردم 

  

 میشه برم پیش دوستم؟ -

  

 +دوستت کیه؟ 

  

 مهتاب،آخه من به جز اون کیو دارم مگه؟ -

  

 +باشه برو  

با خوشحالی بدون اینکه جوابشو بدم زنگ زدم به مهتاب 

که برنداشت،از آژانس مسافرتی بیرون اومدم و نفس 

 عمیقی کشیدم،از فردا شاغل بودم! 

وباره زنگ زدم به مهتاب که بعد از چند تا بوق برداشت  د

 با ذوق شروع کردم گفتن  

  

+وای دختر یه خبر خوب،مگه مردی جوابمو نمیدی؟ 

 کجایی؟ 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

با صدایی که شنیدم کمی مکث کردم

-الو؟

+الو؟

-سالالم پروا خانم...

 تویی؟ ببخشید فکر کردم مهتا ب !

@avayekhis@+میالالد

#پارت_بیستونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

-مهتاب بند بود دستش گفت من جواب بدم



 +آهان  

  

 آره  -

  

 +میشه گوشیو بدی بهش؟ 

  

 لحظاتی بعد مهتاب گوشیو گرفت  

  

 +الو پروا؟ 

 مهتاب میای ببینیم همو؟ -

  

با ذوقی که از توی صداش مشخص بود با تن صدایی نسبتا 

 اال پرسید  ب

  

 +وای واقعا؟ 

  

 آره -

  



 +آره آره کجا بیام؟خونتون؟ 

  

 نه...آژانس مسافرتی..... -

  

 +اونجا چرا؟ 

  

 بیا حاال میگم  -

  

 +االن میایم  

  

 میاین؟ -

  

 +منو میالد دیگه  

  

 باشه منتظرم  -

  

گوشیو قطع کردم و منتظر نشستم،بعد از گذشت حدودا یک 

ن میالد شدم،رفتم و سوار شدم که مهتاب ربع متوجه ماشی

 برگشت سمتم  



  

 +چطوری تو دختــ...... 

  

 با دیدن چهره ام حرف تو دهنش ماسید  

  

 +کی اینجوریت کرده؟ 

  

 نتونستم تحمل کنم و بلند زدم زیر گریه  

  

 +پروا؟ 

  

 دماغمو باال کشیدم 

  

 خوبم مهتاب  -

  

 میالد با اخم خیره شد بهم   

 ای همینا عجله داشتی زود بری پیشش؟ آره؟ +بر

  



 آینه ی جلورو برگردوند سمت من  

  

 +ببین قیافتو،برای اینا عجله داشتی؟ آره پروا؟ 

  

با هر دادش چشمام محکم بسته میشدو دل دل میزدم  

+روز اول عروسیتون این بالهارو سرت آورده خدا 

 به داد آخرش برسه!  

 ل خستش بود! خوبه حاال خانم عاشق و د

  

 مهتاب فقط نگاهمون میکرد  

  

به توچه؟ اومد خاستگاری جوابشو گرفت،با چه حقی باهام -

 اینطوری حرف میزنی؟ 

  

 از ماشین پیاده شدمو درو محکم بستم  

رفتم تو پیاده رو که دنبالم اومد،صداشو از پشت سرم 

 میشنیدم   

بخشید من اشتباه +پروا؟....پروا وایستا......باشه بیا اینجا ب

 کردم...... 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

اشکامو پس میزدم و جوابشو نمیدادم که روبه روم ایستاد و

با نفسای نا مرتب نگاهم کرد،نفسی گرفت و شروع به

حرف زدن کرد

+میخوام یه چیزیو بدونی...

@avayekhis

#پارت_سی

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

-چیو؟

+پروا من.....

منتظر به چشماش خیره بودم



 بگو دیگه میخوام برم  -

  

+پروا من فقط خواستم بگم اگه پشیمون شدی از هیچ چی 

نترس،من هستم،خونوادت هستن،رو من حساب کن،خیلی 

 زیاد 

  

 نگاهمو از زمین به چشماش کشیدم و پوزخند زدم  

  

 کدوم خونواده بابا....دلت خو ش  ها! -

  

 ن هستم  +اونا نباشن م

  

 لبخندی زدم  

  

 ممنونم  -

  

 +بیا بریم دکتر  

  



 مخالفت کردم و خواستم برم سمت خونه که دوباره گفت  

  

 گفتم بیا بریم،یعنی بیا بریم  -

  

رفت و سوار ماشین شد و منم پشت سرش سوار 

 شدم،مهتاب از آینه نگاهی بهم انداخت  

  

 +پروا؟ 

  

 جانم؟ -

  

 نی؟ +نمیخوای تعریف ک

  

 چیو؟ -

  

 +دلیل این اتفاقارو  

  



همه چیزو با تموم جزئیات براشون تعریف کردم که مهتاب 

اومد عقب و منو خواهرانه به آغوش کشید؛ پا به پای من 

 اشک میریخت و با تاسف نگاهم میکرد  

  

 +پروا میخوای باهاش ادامه بدی؟ 

  

 آره  -

  

 +آخه چرا؟مگه دوستش داری؟ 

  

 ..بیخیال مهتاب..-

  

ماشین محکم از جا کنده شد که هینی کشیدم و محکم با 

صندلی برخورد کردم،میالد کل حرصشو روی پدال گاز و 

دنده هایی که عوض میکرد خالی میکرد،از توی پاکت 

سیگار سیگاری دراورد و روی لب هاش گذاشت و تا 

فندک با نمک و طرح دارشو برداشت و روشنش کرد، قبل 

 بکشتش مچالش کرد و انداختتش،با حرص لب زد  از اینکه 

  



"اهـــــــــــــه،نمیتونم،نه میتونم بکشم نه میتونم نکشم و 

 آروم باشم" 

  

 +میالد 

  

 برگشت سمتم و با لحن خاصی با کالفگی جواب داد 

  

 جانم؟ -

  

متعجب شدم،عادت نداشت جان بگه،نگاه بی وقفشو که 

 ل خوردم  روی خودم دیدم کمی تو جام وو

  

 +فکر نکنم الزم به اینکارا باشه،آسیبای بدنم جدی نیست 

  

 میریم بیمارستان -

  

 +اما..... 

  



بابت حرفای امروزت و کارای احمقانه ای که کردی به -

 اندازه ی کافی کفری هستم،عصبیم نکن 

  

 اونقدر با تحکم گفت که چیزی نگفتم و ساکت شدم  

ن بودیم،رفتیم تو و چند تا پماد دقایقی بعد جلوی بیمارستا

برای کبودیای بدنم داد و دستمم بست  قدر دان ازشون 

 تشکر کردم  

  

 +امروز نهارو مهمون من باشید  

 

 میالد:باشــ...... 

  

 هنوز باشه ی میالد تموم نشده بود که مهتاب مخالفت کرد  

  

 +من یسری جاها کار دارم  

  

 رستوران   خب تو برو من و میالد میریم-

  



اولش میخواست غر بزنه اما انگار پشیمون شد که راهشو 

 ازمون جدا کرد و رفت 

 ** 

 عقب نشسته بودم که میالد آینه رو برگردوند سمت من  

  

+همونطوری راحتی؟میتونی بیای جلو...اما اگه معذبی 

 همونجا بمون  

  

 نه معذب که نیستم اما همینجا راحتترم  -

  

 +باشه  

  

 اشین رو روشن کرد و حرکت کرد  م

  

 مخارج بیمارستان چقدر شد؟ -

  

 +به توچه؟ 



 

 خندیدم  

  

 بگو اذیتم نکن  -

  

+با نهار درست میشه دیگه،اون دوتا پمادو مهمون من 

باش،فقط خیلی مراقب باش خب؟ سر وقت بخور 

 قرصاتو،پماداتم مرتب و با دقت بزن  

  

 باشه،ممنون -

  

 +کجا برم؟ 

  

 برو پاتوق  -

  

 +اسم رستورا ن  یا پاتوق ت؟ 

  

 پاتوقم....دلم که میگیره میرم اونجا.. -



  

 +آهان آدرسشو میگی لطفا؟ 

  

 آدرسو بهش دادم 

  

 +خوبه نزدی ک . 

  

بعد از چند دقیقه رسیدیم،رفتیم تو و پشت میز کوچیکی  

 نشستیم،جای دنج و خلوتی بود  

  

 +جای قشنگیه! 

  

  آره،خیلی!-

  

منو رو برداشتم و مشغول شدم که گفت میره دستاشو 

میشوره همینکه رفت چند تا پیام به گوشیش اومد؛کنجکاوی 

نکردم و مثل یه خانم متشخص سرجام نشستم،وقتی برگشت 

دستمالی بهش دادم و دستشو خشک کرد،گوشیشو برداشت 

و همونطور که بهصفحش نگاه میکرد خواست بشینه روی 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ننشسته بلند شد و سرش به شدت چرخید سمت صندلیش اما 

من

+پروا؟

-هوم؟

با چهره ای به خون نشسته صفحه گوشیو برگردوند سمت

من

+این....این تویی؟

نگاهی به صفحه انداختم و متوجه فیلم شدم....با ترس به

فیلمی که توی اون گوشی لعنتی بود خیره شدم...وای خدای

من.....وای خدایا بدبخت شدم

@avayekhis

#پارت_سیویک



رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 با شرمندگی به صفحه نگاه میکردم و تیتر فیلمو میخوندم  

  

 "خبر های امروز استان،خبرفوری!  

پدر عصبی ای که در محله ای میان عا م  مردم به 

 دختر خود فحاشی کرد و اورا به باد کتک گرفت" 

  

 یالد کالفه دستی روی صورتش کشید  م

  

+واقعا تویی اونکه هی روی زمین کشیده میشه و مثل یه 

 چیز بی ارزش هر چی دلشون میخواد میگن بهت؟ 

  

 اون نگران چی بود و من نگران چی بودم! 

 اگه پخش شده باشه دیگه روم نمیشه برم سرکار،ای بابا  

  

 آره میالد...منم -

  



قی که دست به سینه داره نگاه میکنه +اونوقت اون احم

 تحقیر شدنتو اون تارکان حرومزادست آره؟ 

  

 میالدآروم تر،تو رستورانیم  -

  

 +پاشو...پاشو باید بریم. 

  

 پس نهار..... -

  

کیفمو از روی صندلی برداشت و به سرعت بیرون رفت  

پشت سرش راه افتادم و سوار ماشین شدم،وقتی نشستم با 

 یدم کی براش فرستاده اون فیلم لعنتیو   کنکاش پرس

 +کی فرستاده اینو؟ 

  

 عصبی غرید  

  

 آدرس خونتونو بده به من  -

  

 +کی فرستادبرات؟ هان؟ 



  

 یکی از دوستام،باباتو شناخت! -

  

 چشمامو با درد بستم سرم درد به شدت درد گرفته بود  

  

 +حالت خوبه؟ 

  

 سرم،داره منفجر میشه  -

  

سرازیر شده بودن و بند نمیومدن،دستمو تو دستاش اشکام 

 گرفت که پسش زدم  

  

 +چیکار میکنی؟ مثل اینکه یادت رفته من متاهلم؟ 

  

اون پسره ی بی خانواده اگه زن داری و زندگی ساختن -

 بلد بود االن وضع تو این نبود   

 +ولش کن میالد،بهتره حرمتارو حفظ کنیم  

  



 به چه قیمتی؟ -

  

 چیزی میخواد باشه باشه +هر 

  

 خواهش میکنم چرند نگو  -

  

 +حقیق ت  

  

 الزم نکرده اظهار نظر کنی،آدرس خونتون  -

  

 +بیا بریم بیرون،یکمی بگردیم،حال و هوامون عوض میشه  

  

تو اون خونه داره چی میگذره که اینطوری هی بحثو -

 میپیچونی؟ 

  

خوام چی میگفتم؟ میگفتم شوهرم پیش زن ش  نمی

 مزاحمشون شم؟ 

  

 +آخه دستمم درد میکنه،گفتم بریم یکم جیبتو خالی کنم  



  

 چی میخواستی بخری؟ -

  

 +پاستیل 

 خندید   

  

 یه پاستیل طلبت،آدرسو بده  -

  

 +میالد،اصال تو میخوای بری خونه ی ما چیکار؟ 

  

 ماشینو پارک کرد  

  

ودم ببرم بهم بگو چیشده و چرا آدرسو نمیگی،قول میدم خ-

 دورت بدم  

  

 +اما...... 

  

 میشنوم؟ -



  

براش همه چیزو گفتم،اینبار دیگه واقعا همه چیزو 

گفتم،آلیس و تارکان و همه چیز،بعد از تموم شدن حرفام 

عصبی نفسشو بیرون فرستاد و کالفه سیگاری درآورد،به 

این خیال بودم که مثل همیشه مچالش میکنه اما در عین 

 کرد کام گرفتن ازش   ناباوری شروع

بدون اینکه نیم نگاهی به من بندازه با عصبانیت ماشینو 

 روشن کرد و راه افتاد  

  

 +میالد نکش....اذیت میشی  

  

 با بغض داد کشید  

  

خفه شو! خفـــــــه شوووووو،یعنی انقدر دوستش داری؟  -

انقدر عاشق اون مرد مزخرفی که به خاطرش حاضری 

 دم نزنی؟ خیانت ببینی و 

  

 +میالد  

  

 پروا خفه شو فقط آدرسو بگو بهم  -



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

اونقدر محکم گفت که نتونستم مخالفت کنم

+باشه میگم

دنده رو عوض کرد و منتطر بود که با عجز نالیدم

+اما تو قول دادی

-میشنوم آدرسو؟

آدرسو بهش دادم و ناراحت خودمو به سمت در ماشین

جمع کردم،دقایقی بعد رسیدیم به خونه

منتظر نموند من پیاده شم و با خشم رفت جلوی درو شروع

کرد آیفون زدن،صدای دینگ دینگ کردن آیفون ها به

شدت روی اعصابم راه میرفت و با هر بار آیفون زدن

میالالد من بیشتر فاتحه ی خودمو میخوندم

@avayekhis



  

#پارت_سیودو 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

در باز شد که میالد با عجله رفت تو،منتظر آسانسور نموند 

و با حرص پله هارو یکی دوتا طی میکرد،پشتسرش راه 

 افتادم  

  

 +میالد.....میالد تورو خدا کاری نکنیا....میالد من...... 

  

 انگشتشو رو لبش گذاشت  

  

 دخالت نکن  -

  

نیمه باز شدیم،میالد با  به واحدمون که رسیدیم متوجه در

 عصبانیت درو هل داد و رفت تو  

پشت سرش با نگرانی رفتم و نگاهم تو خونه چرخید،آلیس 

 نبود!  



نفسمو فوت کردم بیرون که تارکان دست به سینه جلوی 

 میالد ایستاد  

میالد پیش روی کرد و محکم دستشو کوبوند روی سینه 

 تارکان و هلش داد  

  

 هستی تو؟ +چجور جونوری 

  

 ببین کی اینجاست! -

  

 +چیه خیلی منتظر بودی؟ 

  

 دلتنگت بودیم جناب! -

  

میالد پوزخندی زد،خوب میتونستم بفهمم عصبی بودنشو از 

 کارهاش و رفتارهاش 

  

 +میدونی غیرت چیه؟ 

  

 باید از تو یاد بگیرمش؟ -



  

 +میفهمی زن و زندگی یعنی چی مرتیکه احمق؟ 

  

 قه ی لباس میالدو مرتب کرد  اومد جلو و ی

  

 بنظرم زودتر برو -

بعد گفتن این حرف چشمکی روی چشماش نشوند که میالد  

 با اخم گفت: 

  

 +نرم چی میشه؟ 

  

اینبار میالد بود که یقه ی تارکانو تو مشتاش گرفت و تو یه 

حرکت با کلش محکم صورتشو هدف گرفت و محکم توی 

 ر روی دهنم اومد صورتش کوبوند که دستام ناباو

  

 +نکنه قراره باهم از این بازیا کنیم اگه نرم؟ 

  

تارکان دستشو روی گونش گذاشت و به سمت میالد حمله 

ور شد،با ترس بهشون خیره شده بودم و تنهاکاری که 



تونستم بکنم کمک خواستن بود،داشتن همدیگرو زیر مشت 

 و لگداشون له میکردن،یکیش پسری بود که چندین سال

درحقم کوتاهی و خیانت کرده بود و یکیش پسری که از 

بچگی پاستیالمو میدزدید و نمیذاشت خودم بخورمشون  

 چرا نجاتشون بدم؟ 

دست به سینه با لذت مشغول تماشای کتک خوردنشون 

شدم،خیلی نگران بودما دلم بی قرار بود،اما بی قرار اینکه 

 راهی پاسگاه و قبرستون نشم،نه حال اینا 

ی گذشت که از هم جدا شدن،جفتشون زخمی و خونی کم

 بودن  

 میالد تهدید آمیز به تارکان نگاه کرد   

 +دست از سرش برمیداری  

  

 نمیدارم  -

  

 +طالقش میدی  

  

 نمیدم،به توچه ربطی داره؟ -

  



 +دوتا دوتا رو دل نکنی یه وقت! 

  

 نگران من نباش  -

  

 ازت   +همینکه گفتم،طالق پروا رو میگیرم

  

 چیکارشی؟ یادم نمیاد برادر زنی داشته باشم! -

  

 +فکر کردی بی کس و کا ر؟ آره؟ 

  

کس و کاریم داشته باشی تو هیچیش نیستی! غریبه ترین -

 خودتی،میفهمی که چی میگم؟ 

  

+پروا خودش میگه.....پروا بگو که با این شرایط 

مزخرفی که برات درست کرده و باهات مثل کسایی که 

برده و کلفت میگیرن برای خونشون برخورد میکنه راضی 

 نیستی 

  

 سکوت کردم 



  

 + د  حرف بزن دیگه چرا ساکتی دختر؟ 

  

نباید طالق میگرفتم،انتقام چی پس؟ منکه دوست پسر و کار 

خاصی نداشتم که نگران این ازدواج باشم و بخوام زودتر 

 تمومش کنم،باالخره باید یه کاری کنم دیگه!  

لم،جسمم،روحم،افکارم،سفیدی شناسنامم،حیام،عفتم و همه د

چیزو همه چیزمو تصاحب کرده بود و من بی جواب 

میذاشتم اینهمه آزاراشو اونم وقتی که بهش گفتم برنده ی 

این میدون منم؟امکان نداره! باالخره که کت ک  رو 

میخورم،چه تارکان چه بابا،چه فرقی داشت به حال م ن  

نم زاده شده بود تا زیر اذیت و آزارهای این بدبختی که بد

آدما سیاه و کبود شه،به دست کی کبود شدنش که مهم 

 نبود،بود؟! نه نبود! 

 میالد.... -

  

 +جانم؟ 

  

 پوزخندی روی لبای تارکان نشست  

 میالد من...... -



  

+تو چی؟ میخوای کل زندگیتو پیش این پسره ی بی غیرت 

کبود بلند شی از خواب؟ آره سر کنی و هر روز سیاه و 

پروا؟ چطور میتونی با کسی که پست زد و رفت بمونی و 

دم نزنی از خیانتش و نامردیاش؟میخوای همیشه تو 

زندگیت اذیت شی؟اینو میخوای تو؟ بخدا لیاقتت بیشترین 

خوشبختی هاست دختر؛پروا من هستم،بخدا کمکت 

 میکنم،برات کم نمیزارم،الزم نیست خودتو زجر کش

کنی....االن میتونی جلوی این فاجعه رو بگیری،بهت قول 

 میدم میتونی بهترین چیزارو داشته باشی 

  

تارکان ساکت خیره شده بود بهم،انگار اصال براش مهم 

نبود بودن یا نبودن من، دوست داشتم حرفای میالدو تجربه 

کنم،اما یه چیز محال بود،آخه من و موفقیت؟  پوزخندی 

 زدم  

 پوزخند میزنی پروا؟  +به من

  

 نه میالد من..... -

  

 +جانم میشنوم؟ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

نگران نباش هزینه وکیلتم خودم میدم..حتی میتونم...میتونم

بسپارم......

پریدم وسط حرفشو به سختی کلمات رو کنار هم

 که اصالال دوست نداشتم به زبون بیارمشون

گذاشتم،کلماتی

 طالالق نمیخوام....تارکانو.....خب....تارکانو

-میالالد،من

تو دهنم نمیومد،نمیتونستم بگم دوسش دارم! چون

نداشتم،واقعا نداشتم.

چهره ی میالالد درهم شد و رسما متوجه بیشتر شکستنش

شدم

ابروهاش خمیده شدن و با دلخوری و چشمایی که حس

میکردم دارن براق میشن نگاهم کرد و حرفمو برید

+دوستش داری! آره؟

شصتشو زیر چشم هاش کشید و دستاشو توهوا خندید و 

تکون داد

+خب...حق داری....من فقط....فقط خواستم کمک

کنم،امیدوارم یه روزی کنارش خوشحال باشی

منتظر نموند چیزی بگم و به سرعت از خونه بیرون رفت
@avayekhis



#پارت_سیوسه 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 رفت نگاه کردم که تارکان پوزخند زد  ناراحت به راهی که 

  

 +انقدر دوستت داره؟ 

  

 چی؟ -

  

+آها مثال خودتو میزنی به نفهمی که نمیدونی میخواد 

 تورو؟ 

  

چرند نگو،میالد از بچگی کنارم بوده،اگه دوستم داشت -

 قبال از اینکه بیام پیش تو و اینهمه بدبختی بکشم بهم میگفت  

  

 خندی زد   چشماشو چرخوند و نیش

  



 +اما زوج قشنگی میشدین  

  

 اونش دیگه به تو ربطی نداشت  -

رفت سمت آشپزخونه و جعبه ی کمک های اولیه رو 

 برداشت  

  

 +بتادین نداریم؟ 

  

جوابشو ندادم و رفتم توی اتاقم،سریع گوشیمو برداشتم و 

رفتم توی واتساپ،نگاهی به چهره ی میالد انداختم و 

تم فشردم،قرا ر  فقط حالشو بپرسم،اگه گوشی رو توی دس

ازن ناراحت نباشه،منکه چیز بدی نگفتم؛آخه چرا اینطوری 

 ناراحت شد؟ 

 رفتم توی صفحه اش و تایپ کردم  

  

 +میالد؟ 

  

نت گوشیش روشن بود چون پیامم دوتا تیک خورد،اما تو 

 واتساپ آنالین نبود 



  

 +حالت خوبه؟ 

  

 آنالین شد و جواب داد  

  

 خوبم  -

  

 +من نمیخواستم ناراحتت کنم  

  

نشدم،زندگی مال توا ،دلم همینطور،نمیتونم به زور به -

قلبت بگم کسی رو نخواد که فقط خواستم کمکی که ازم 

 برمیاد رو ازت دریغ نکنم  

  

 +میخوای همو ببینیم؟ 

  

 نه -

  

 +باشه پس  

  



 احته  فقط نگاه کرد و جوابمو نداد،خوب میدونستم ازم نار

  

 +میگم میالد... 

 دیگه میرم،روز بخیر  -

  

 ناراحت به پیام نگاه کردم و چیزی نگفتم  

لباسای مناسبی پوشیدم و رفتم بیرون که تارکان رو دیدم  

 نگاه ازش گرفتم که صدام کرد  

  

 +امروز خونه ی اون بودی؟ 

  

 چی؟ -

  

 +امروز خونه ی اون پسره میالد بودی؟ 

  

ر جرئت داری که باهام اینطوری حرف چطور انقد-

 میزنی؟ 

  



 +من شوهرتم 

  

 خندیدم  

  

 شوهر؟؟؟ -

  

 +خنده داره؟ 

  

وقتی دست زنتو گرفتی و اوردی اینجا و گفتی نیام خونه -

 باید به فکر این میبودی که کجام من   

 +حاال دارم میپرسم پس حرف مفت نزن و جواب منو بده! 

  

 ستم   یهو نگاهش افتاد به د

 +رفتی بیمارستان؟ 

  

آره مثل این زنای بی کس و کار شوهر مرده با دوستم -

 رفتم دستمو پانسمان کنم  

  

 +دوستت؟ 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-کری که همه چیزو دوبار میپرسی؟

+نه،برام تعجب آو ر  اونی که میگی دوستت همچین

دوستتم نیست،دیگه آدم با دوست پسرش که این حرفارو

نداره

دوست پسر من نیست -میالالد 

+میدونه پلمت پارست؟

خجالت کشیدم و حس سرخوردگی بهم دست داد،اخمام

درهم شد

-خفه شو مرتیکه ی عوضی

@avayekhis



#پارت_سیوچهار 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 (میالد) 

  

با عصبانیت در خونه رو محکم به هم کوبیدم که مامان از 

 چا پرید  

  

 +زهر ترک شدم پسر،چته؟ 

  

 چشمامو پاک کردم و سعی کردم چشمامو بدزدم  

  

 هیچی  -

  

دستکش هاشو از دستش درآورد و شیر آبو بست اومد 

 کنارم و بازومو نوازش کرد  

  



 +چرا پسرم اینجوری شده؟ 

  

پسرت خ ر  مامان،خ ر  که عاق اون دخترک خنگ شده  -

 +پروا؟ 

  

 ولش کن مامان  -

  

+همیشه چیزایی که دوست داریم برامون اتفاق 

 نمیوفتن،اینو میدونی مگه نه؟ 

  

 تا کی مامان؟ -

  

 +همیشه  

  

 دستی روی گونم کشید  

  

 +با کی دعوا کردی؟ 

  



 تارکان! -

 فقط نگاهم کرد  

  

 +همسر پروا؟ 

  

عصبی چشمامو بستم و رفتم توی اتاق،لباسامو عوض 

توی تخت،پیام داده و عذر کردم و خودمو پرت کردم 

خواهی میکنه؟ چیکار کنم؟ االن به من چه؟ به من چه که 

 دوستش داری؟انگار برای من مه م ! 

 به جهنم که اونو دوست داری،مگه دختر ک م؟ 

هوف! دستی روی صورتم کشیدم که درباز شد و مهتاب 

 وارد شد،خودشو پرت کرد روی تخت  

  

 +خوش گذشت؟ 

  

 نشسته ی منو که دید با ترس پرسید: چشمای به خون 

  

 +چیشده؟  

  



 هیچی -

 +میالد پروا خوبه؟ 

  

 آره عالی  -

  

 +تو چت شده پسر؟ 

  

مهتاب نتونستم،امروز صداش کردما،گفتم باید یه چیزی -

 رو بهت بگم،اما نتونستم،نشد،هر کاری کردم نشد 

  

 +درست میشه داداشی  

  

 دن و نشدنش دیگه برام فرقی نداره درست ش-

  

 +اینطور نگو  

  

 جدی میگم -

 +چرا؟



  

 چرا جدی میگم؟ -

  

 +نه چرا مهم نیست؟ 

  

 چون دلش پیش تارکا ن ! -

 خندید   

  

 +توهم زدی؟ 

  

 خودش گفت  -

  

 +چی؟ 

  

آره،گفتم جدا شو،گفتم نترس،گفتم هیچی نمیشه،گوش نکرد -

داره  که هیچ،گفت نمیتونه جداشه و ولش کنه،گفت دوستش 

 +حتما....حتما...... 

  



 مهتاب بیخیال  -

  

گوشیمو برداشتم و از توی واتساپ بالکش کردم،عصبی به 

 صفحه نگاه کردم و کالفه گفتم: 

  

 +نه اینطوری نمیشه،نه نه نمیشه 

  

 خطمو درآوردم و شکوندمش 

  

 پسر تو دیوونه ای؟ -

  

 اشکامو پاک کردم که چشماش رنگ غم گرفت  

  

 ب دورت بگر د  عزیز دلم چرا گریه میکنی؟ مهتا-

 +آبجی من خاطرشو خیلی میخوام  

  

 ابروهاش خمیده شد  

  



 داداشی قربونت برم خودتو ناراحت نکن  -

  

 دماغمو باال کشیدم  

  

 +مهتاب من میخوام برم 

  

 کجا؟ -

  

 +آلمان،ایتالیا،نمیدونم یه جای خیلی دور  

  

 پسر دیوونه شدی؟ -

  

 وری راحت ترم واقعا  +اینج

 میالد تازه اومدی  -

  

 +مهتاب! 

  

 ساکت شد اما بعد از چند دقیقه مظلوم شد  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

-دلم تنگ میشه برات خب!

@avayekhis

#پارت_سیوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

تلخ خندیدم و بغلش کردم،کمی تو بغلم وول خورد

+کی برمیگردی؟

-معلوم نیست

عاجزانه نالید

+داداش!



 جانم؟ -

  

 +توروخدا! 

  

 نمیشه  -

  

 +باشه پس بلیط سفارش بدیم؟ 

  

 تو آژانسی که پروا کار میکنه....سفر خارجی هم دارن؟ -

  

 +چطور؟ 

 داره؟ -

  

 +میخوای زجر کشش کنی؟ 

  

مگه اون بهم عالقه داره؟ نکنه یادت رفته این منم که مثل -

 پیشش گیره؟ احمقا دلم 

  



 +احمق چیه میالد؟ 

  

 همینکه گفتم! -

  

 +فکر کنم دارن  

  

 بهش زنگ بزن -

  

 +وا داداش االن؟صبر کن تا فردا دیگه! 

  

 (پروا) 

  

نگاهی به تارکانی که هنوزم پریشون و زخمی روی کاناپه 

 بود انداختم و دلم سوخت براش  

  

 +مطمئنی کمک نمیخوای؟ 

  

 چیزی که فکر کنی مطمئنم خیلی بیشتر از -



  

رفتم سمتش و خم شدم تو صورتش،رفتم جلو تر و دستامو 

دوطرف صورتش گذاشتم که اخماش توهم شد و به هم گره 

خورد،متوجه میشدم درد داره تو چشماش نگاه کردم و 

 گفتم: 

  

 +چشماتو نمیبندی؟ 

  

چشماشو بست که محکم دستمو روی کبودی کمرنگ زیر 

 و فشار دادم که آخم هوا رفت   چشماش گذاشتم

  

 +به جهنم که کمک نمیخوای خب؟ 

  

 محکم دستمو گرفت که پرت شدم تو بغلش  

حریص دستامو حبس کرد و سرشو اورد،لب هاش که لب 

هام خورد شروع کردم تکون خوردن،دوتا پاهام بین پاهاش 

 بود و تقالهام بی فایده بود  

  

 دت کنی؟ +هدفت چیه؟میخوای منو مجنون خو



  

 سرتق خندیدم  

  

 یجور میگی انگار همین االن نیستی! -

  

 +هستم؟ 

  

باشی یا نباشی من لیلی تو نیستم،پس اصال مهم نیست -

 بودن و نبودنت  

  

 اخماش به شدت توهم رفت 

  

 +پروا! 

  

 ابروهامو باال بردم  

  

 یادت که نرفته لیلی تو امروز تو بغلت بود؟آلیس! -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

+بسه

-نیست

+لیلی باشی یا نباشی مهم اینه االالن زن عقدی و رسمی

منی!

-اون کاغذ باطله ها پشیزی ارزش ندارن برام

+عه؟

-آره حاالالم ولم کن

هر چی وول میخوردم فایده نداشت

اومد جلوتر که سرمو بردم عقب،خیس گردنمو لیسید که

صورتمو بلند کردم و تا خواستم داد بکشم لب هاش قفل لب

هام شد و شروع به بوسیدنم کرد

@avayekhis



  

 #پارت_سیوشش 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

سرمو برگردوندم سمت حال که بخاطر حرکت غیر منتظره 

 ام لب هاش ازم جداشد،بی میلی و حرصمو که دید ولم کرد  

  

 +دیگه مثل قبل نیستی! 

 ارزش بوسیدنم نداری! 

  

دلشکسته نگاهش کردم،ارزش بوسیدنم ندارم؟چرا اینجوری 

 میگه وقتی میدونه دارم این ارزشو؟ 

 پوزخندی زد و بلند شد و حرکت کرد سمت اتاق  

  

 +دهنم کثیف شد 

  

هاج و واج ایستاده بودم و تا خودمو پیدا کنم اشکام روون 

 شده بودن  



بوسیدن رفتم تو اتاقم و درو با حرص بستم،من؟ من ارزش 

 ندارم؟ 

گوشیمو برداشتم و عصبی با چشمای اشکی با پام رو زمین 

 ریتم گرفتم و با خودم زمزمه کردم  

  

 "نشونت میدم" 

  

 ** 

  

صبح بعد از نگاه کردن خودم تو آینه رفتم بیرون،تارکان 

خواب بود و حتی بهش خبر ندادم که قراره برم،بعد از چند 

م تو،دختر زیبارویی که دقیقه که به آژانس رسیدم رفت

 دیروز دیده بودتم اومد جلو  

  

 +سالم  

  

 سالم -

  

 +خوبی؟ 



  

 نمیدونم  -

  

 انگار از لحنم کلی غم گرفت که با کنکاش گفت  

  

 +هی دختر...چیزی شده؟ 

  

 سری تکون دادم  

  

 نه! -

  

 +خب میخوای لیدر سفر های خارجی شی یا داخلی؟ 

  

 داخلی -

  

 نمیری؟خیلی پول تو ش ! +چرا خارج 

  

 شوهرم اجازه نمیده  -



  

 +آهان  

  

 بیشتر چیزی نپرسید  

  

 +میتونی اونجا بشینی  

  

نگاهی به میز چیده شده انداختم و تشکر کردم،رفتم و پشت 

میز نشستم،لحظه ای ان شدم تا واتساپمو چک کنم که دیدم 

 پروفایل میالد برام رفته! 

 یعنی بالکم کرده؟ 

یدم...نه بابا دیوونست مگه؟ حتما پروفایلشو حذف کرده خند

سعی کردم ذهنمو درگیر نکنم،تا رفتم کشو رو باز کنم و 

نگاهی توش بندازم گوشیم زنگ خورد و شماره ی مهتاب 

 رو دیدم  

  

 +الو؟ 

  

 الو مهتاب؟ -



  

 +سالم چطوری؟ 

  

 هی بد نیستم تو چی؟ -

  

 +خوبم  

  

  شکر،جانم کاری داشتی؟-

  

 +اره یه سوالی دارم  

  

 چی؟ -

  

 +سرکاری؟ 

  

 با ذوق گفتم  

  

 آره،نمیدونی چه حس خوبی دارم! -



  

 +خوبه  

  

 مهتاب چرا گرفته ای؟ خوبی؟ -

  

 +خوبم پروا،یکمی ناراحتم  

  

 همونطوری با ذوق گفتم: 

  

نگران نباش بابا اومدم سرکار سفر قندهار که نیومدم  -

 اد بره +پروا میالد میخو

  

 خنده ی روی لبم خشک شد  

  

 بره؟ -

  

 +آره  

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

تازه اومده بود که! چرا میخواست بره؟

-وای بیخود کرده دلمون تنگ میشه براش

+مسم م !

-خب تو یه چیزی میگفتی!

+گوش نمیده،بی زحمت یه بلیط برای آلمان رزرو کن

براش!

همبازی بچگیام دوست نداشتم بره،تازه اومده بود 

@avayekhis

#پارت_سیوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

از دختره پرسیدم بلیط آلمان برای امروز داریم یا نه،گفت 

 برای شب هست،زنگ زدم به مهتاب و خبر دادم 

  

 +اسمت چیه؟ 

  

 روناک -

  

 +چه اسم قشنگی 

  

 خندید 

  

 اسم تو چیه؟ -

  

 +پروا  

  

 ختم  خوشب-

  



 +منم همینطور  

  

 کمی گذشت که دیدم داره یه جوری نگاهم میکنه  

  

 پروا؟ -

  

 +بله؟ 

  

 چرا صورتت کبوده؟ -

 بیخیال نگاهش کردم و پرسیدم  

  

 +پاک شده کرم روی صورتم؟ 

  

 مگه با کرم پوشیده میشه؟ -

  

 +نه بابا فقط یکم کمرنگ تر میشه،فکر نمیکردم دیده شه  

  

 میشه  دیده -



  

 +نمیخوای بگی دلیلشو؟ 

  

 نه -

  

 +باشه  

  

نگاهم به در شیشه ای خورد که میالد پشتش ایستاده 

 بود،اومد تو و مشغول احوالپرسی شد  

  

 +خوبی؟ 

  

 سالم یادت رفت -

  

 +خوشم نمیاد  

  

 خوبم،اما تو انگار نیستی!  -

 چرا میخوای بری؟ 



  

 +چرا نرم؟ 

  

 خب تازه اومدی  -

  

 +یکم کار دارم اونجا  

  

 چیکار؟ -

 +پروا....کمی مکث کرد و ادامه داد....بلیط من کو؟ 

  

 نوکرتم مگه؟ برو بگیر خودت  -

  

 +باشه  

  

 خودمو مظلوم کردم  

  

 میالد؟ -

  



 با اخم برگشت اما تو یه لحظه عوض شد و اخماش باز شد  

  

 +جانم؟ 

  

 چرا میری؟چیکار داری اونجا؟ -

  

 گه باید به فکر سر و سامون دادن به خودم باشم  +دی

 چی؟ -

  

 +دیگه سنی گذشته ازم،بهتره تموم کنم مجردیو  

  

 آها...آهان یعنی میری برای ازدواج؟ -

  

 +نمیدونم...اما تو فکرش هستم  

  

 چقدر یهو ناراحت شدم! 

  

 دوست دخترت اونجاست؟ -



  

 +نه بابا دوست دخترم کجا بود  

  

 آهان -

  

 +آره 

 زن خارجی گرفتی میزاره بازم بیای پیشمون؟ -

  

 +چرا نزاره؟ 

  

 نمیدونم،با یه دختر مهربون ازدواج کن پس  -

  

 +باشه  

  

 پاستیالی منم بفرست  -

تلخ  

 خندید  

  



 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+چشم

رفت و بلیطشو گرفت،اومد سمتم و گفت:

+کاری نداری پروا کوچولو؟

دت باش وخ  -کوچولو خودتی،نه مراقب 

باشه ای گفت و بی خداحافظی بهم پشت کرد و داشت

میرفت که یهو برگشت سمتم و دست کرد تو جیبش،بسته ی

پاستیلی رو درآورد و روی میز گذاشت

+داشت یادم میرفت

با ذوق به بسته ی پاستیل نگاه کردم

@avayekhis

#پارت_سیوهشت



رمان:"صیغه مختومه" 

 ان  به قلم:رضو

  

 خیلی ممنون -

  

 +خواهش میکنم  

 امروز غروب ببینیم همو؟ -

  

 +چرا؟ 

  

 همینطوری  -

  

 +نه کار دارم  

  

 بگو میخوام ازت فرار کنم دیگه این اداها چیه  -

  

 +این چه حرفیه  

  



 پس امروز میبینمت  -

  

 +کجا؟ 

  

با خجالت سرمو انداختم پایین و یاد فیلم اونروز افتادم  

 پاتوق  -

  

 +بیام دنبالت؟ 

  

 نه خودم میام  -

  

 +میام دنبالت  

 خندیدم   

  

 +خداحافظ 

  

 فعال  -

  



 رفت و نشستم روی صندلیم،یهو متوجه صدای روناک شدم  

  

 +دوستش داری؟ 

 چی؟ -

  

 +میگم دلت گیر کرده؟ 

  

 نمیدونم  -

  

 +یعنی چی؟ 

  

اون آدم محبوب و خانواده دار ی -

 ! 

  

 ه تو نیستی؟ +مگ

  

 نیستم  -

  



 +چرند نگودختر  

  

 راست میگم روناک  -

 +چرا نیستی اونوقت؟ 

  

 همه چیزو براش تعریف کردم  

  

 +حاال دیدی؟ 

  

 اون واقعا پدر ت؟ -

  

 +فقط یه حیوون عوض ی ! 

  

 شونه هامو بغل کرد  

  

 میخوای با پسر عمت ادامه بدی؟ -

  

 کنم  +اصال! هیچ وقت اینکارو نمی



  

 پس چی؟ -

 +نمیدونم.....هیچی  

  

 به میالد نمیگی یه حسای کمرنگی داری بهش؟ -

  

+روناک،ما اینهمه سال کنار هم بودیم،نه اون چیزی گفت 

 و نه من چیزی فهمیدم،اون همه بدبختیای منو 

میدونه،چطور بفهمم ترحم نیست؟ چطور بفهمم اصال حس 

 ن االن متاهلم!  اونم مثل من همینطور کمرنگ نیست؟م

خاطره جون خیلی میالدو دوست داره مطمئنم نمیخواد 

 میالد با یه زن مطلقه ازدواج کنه  

  

 خاطره خانم کیه؟ -

  

 +مامانش  

  

 آهان  -

  



 +آره،تازه هنوز خودشم چیزی اعتراف نکرده 

 باالخره که میکنه  -

  

+شرایط من خیلی فرق داره روناک،فکر میکنم به عنوان 

 دختر منو درک کنی  یه 

  

آره عزیزم درکت میکنم،نمیتونی تا مطمئن نشدی از -

 خودت اونو معطل خودت کنی  

  

 +منم دقیقا همینو میگم  

  

 آره منم که میگم بهتره..... -

  

با ورود پسر تقریبا جوونی نگاهش کشیده شد اون سمت  

 وقتی دیدم خیلی رفته تو خودش دستمو به بازوش زدم  

  

 دختر....  +هی

  



 چی؟جان..... -

 +خوب لقمه ای برداشتیا  

  

 چه لقمه ای؟ -

  

 پسره رو نشونش دادم که نیمچه لبخندی زد  

  

 +خیلی تابلوام؟ 

  

 آره،کی هست؟ -

  

+شریک صاحب اینجا،میتونم بگم مدیر و همه کاره ی 

 ما،پوریاست اسمش 

  

 پوریا...جالبه  -

  

 +چی جالبه دقیقا؟ 

  



 عاشق رئیستی! اینکه -

  

 +چرند نگو پروا  

  

 رونا ک  عاشق!  -

 به به چه شووود 

 خندید   

  

 +میدونی...فکر کنم اونم دوستم داره  

  

 واقعا؟  -

  

 +آره... 

  

 از کجا فهمیدی؟ -

  

 انشاهللا که همینطوره! -+نمیدونم ته دلم اینطور میگه  

  



 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

+انشاهللاهللاهللاهللا

@avayekhis

#پارت_سیونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

 ساعت کاریم بود و منتظر میالالد بودم،رسید و

آخرای

دیدمش

رفتم و سوار ماشینش شدم

+سالالم،خسته نباشی

-سالالم،خوبی؟

+اولین روز کاری چطور بود؟

-خوب بود



  

 +خوبه  

  

 نگفتی؟ -

  

 +اینکه خوبم؟ 

  

 آره -

  

 +نمیدونم....بد نیستم  

  

 شکر  -

  

ساکت شد و رسیدیم به رستوران  

+با دوستم صحبت کردم،ادمین 

اون کانال رو پیدا کردیم،فیلمتو 

 از اون کانال برداشتن  

  

 با ذوق و قدر دانی نگاهش کردم  



  

 واقعا؟ -

  

+آره اما اگه جای دیگه ای هم گذاشته باشن خبری ندارم 

 من فقط همون کانالو دیدم  

  

 مرسی -

  

دلی رو عقب تر کشید و نشستم،خودشم اومد و نشست صن

 رو به روم  

  

 +چیزی میخوری؟ 

  

 کیک و نسکافه  -

 +باشه  

  

یه قهوه ام به سفارشای من اضافه کرد و سفارش 

 داد،سکوت سنگینی بینمون حکم فرما بود  

  



 +گفتی کارم داری....جان؟ 

  

 میالد..... -

  

 +جانم؟ 

  

راف کنم برای اولین بار،کمی من و دلم نمیخواست من اعت

 من کردم  

  

 بنظرت عاشق شدن چه شکل ی ؟ -

خندید   

+نکنه 

عاشق 

 شدی؟ 

  

 نمیدونم  -

  

 +خب حس خاصی داره  



  

 مگه تو تاحاال عاشق شدی؟ -

  

 +برای چی میپرسی؟ 

  

 خب....همینطوری! اگه دوست نداری نگو  -

  

 +آره عاشق شدم  

  

 چیشد؟ -

  

 +هیچی 

 هیچی؟ -

  

 +آره  

  

 ردت کرد؟ -

  



 +نه  

  

 بیست سوالیه مگه؟ نمیگی؟ -

  

 +نه! 

  

 باشه  -

  

 +خب داشتی میگفتی؟ 

  

 از چی؟ -

 +عشق 

  

 نظریه خودت چیه؟ -

  

 +نمیدونم 

  

 عاشق نشدی مگه؟ تار..... -



  

 پریدم بین حرفش  

  

 +نشدم  

  

 به من گفتی شدی  -

  

 +از سر اجبار بود  

  

 هان.... آ-

 کمی تو جاش جا به جا شد و خیره شد تو چشمام  

  

 +چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ 

  

 چجوری؟ -

  

 +نمیدونم  

  



 

  

 

  

 

  

 

  

  ��اینم یه پارت دیگه

  

#پارت_چهل 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 با خجالت مردد به چشماش نگاه کردم 

  

-فکر کنم جواب عشقو گرفتم

+خب؟

-بنظرم عشق یعنی اون دوتا سیاهی قشنگ که وسط آسمون

چشمات جا خشک کردن و دل من بدبختو میکشن سمت

خودشون

@avayekhis



 +تعریف بود؟ 

  

نیازی به تعریف هست؟ اونقدر کاملی که اصال نمیدونم -

 چی باید بگم برای توضیح دادن  

  

لبخند خجالت زده ای روی لب هام نشست و خیره شدم به  

 وه  قه

  

 +میالد؟ 

  

 جانم؟ -

  

 +من....من هنوز مطمئن نیستم... 

  

 از چی؟ -

  

 +احساس تو،و همچنین احساس خودم  

  

 میتونیم راجع بهش حرف بزنیم  -



  

 +میدونم  

  

 خیلی یهویی شد،نمیخواستم اینطوری بهت ابراز کنم  -

  

 به لبخند کوتاهی اکتفا کردم،خب....خجالت میکشیدم   

 نی که ما نمیتونیم به همین راحتیا کنار هم باشیم؟ +میدو

  

 منم اصال اینو نمیخوام  -

  

 +من االن متاهلم  

  

 اخماش درهم شد  

  

 +میالد باید قبولش کنی  

  

 پروا لطفا! -

  



 +من تا ازش جدا شم طول میکشه  

  

 چرا؟ -

  

+برات که گفتم،صیغه ی نا تمومی که ازم داره،هر چی 

 پاره کنه اون کاغذو قبول نکرد  ازش خواستم

  

نمیتونه با اون برگه کاری کنه،تو شناسنامتون عقد رسمی -

 این،اون صیغه نامه دیگه هیچ تاثیری نداره  

  

 +میدونی بهم چی گفت؟ 

 چی گفت؟ -

  

+گفت با یه المثنی برا جفتمون میتونه زندگیمو خراب 

ه نامزد کنه،درستم میگه،من اونو میشناسم،اون قبل منم ی

داشت،اما شناطنامش سفی د  سفید بود،ازدواجش با آلیس 

 هم توی یه شناسنامه ی دیگست حتی  

  

 اوه! -



  

+واقعا از اون مردای مریض و روان ی  که هر چیزی 

رو میخواد بدست میاره،من فقط میگم میخوام یکم محتاط 

باشم و با احتیاط عمل کنم،اگه با همون صیغه نامه آبرومو 

همه ببره و با دست کاری اون تاریخ ها بگه من بعد  جلوی

طالق رفتم و زن صیغه ایش شدم باید چیکار کنم؟ 

همینطوریشم خاطره جون منو قبول نمیکنه فکر میکنی این 

 چیزا پیش بیاد خونوادت منو میخوان؟  

  

 نگاهم کرد و با یکم تندخویی گفت: 

  

 نگران چی هستی؟ فکر کردی الک ی ؟ -

  

د یبار باهام اینکارو کرد،تو جمع دوستامون یه پسری +میال

بود که دوستم داشت،خیلی پیگیر بود و میگفت ازدواج 

کنیم،تارکان صیغه ناممونو آورد و جلوی همه آبرومو 

برد،دوستام فکر کردن از این هرزه های خیابونی ام که 

برای پول صیغه اش شدم،اونم تایید کرد،هیچکس حرفمو 

 باور نکرد  

  



 چه دوستای پستی! مگه نمیشناختنت؟ -

  

 +نه دوستای تارکان بودن تازه آشنا شده بودیم  

  

 دست هاش مشت شد و زیر لب غرید  

  

 حرومزاده! -

  

+من فقط نگران آیندمم،نمیخوام اگر روزی طالق گرفتم 

بابامم توی خونه راهم نده و واقعا بشم کسی که اون سالها 

 قضاوتم کردن  

 میگی اگر جدا شدم؟ هنوزم -

  

پوزخندی که کنج لبش بود بیشتر از هر چیزی توجهمو 

 جلب میکرد  

  

 +منظورم چیزی که فکر میکنی نیست  

  

 آره درسته  -



  

 +میالد 

  

 بیخیال،باهم حرف بزنیم گاهی؟ -

  

 +آره،بهت پیام میدم.... 

  

اون خطو شکوندم،خودم بهت پیام میدم وقتی برم اونور  -

 ه میری.... +پس ک

  

چاره ای نیست،شاید تو آینده ورق برگشت،فقط ازت -

خواهش میکنم به محض اینکه تموم شد اون صیغه نامه 

 خبرم کنی تا بریم و دادخواست طالقتو بدیم  

  

 +باشه  

  

 پروا... -

  

 +جان؟ 



  

 باهمدیگه.....خب.....منظورم اینه....... -

  

 +چی؟ 

  

 رابطه.... -

  

 +نداریم  

 چطور ممکنه؟ -

  

 +اجازه نمیدم نزدیکم شه  

  

 خوبه  -

  

 یکم از نسکافه ام نوشیدم   

 همراهیم میکنی تافرودگاه؟ -

  

 +بلیطت برای ک ی ؟ 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-دو ساعت دیگه

+باشه

گوشیمو گذاشتم توی کیفم و خواستم زیپشو ببندم که پاستیلو

 لبخند تلخی درش آوردم و جلوی چشم میالالد تکونش

دیدم،با

دادم  

-صبر میکنم بیای باهم بخوریمش خب؟

لبخندی زد و چشماشو به عالالمت رضایت بست

+خب:)

@avayekhis



#پارت_چهلویک 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 بلند شدیم و اومدیم بیرون  

  

 +ماشینمومیبری خونه؟ 

 باشه  -

  

 آروم آروم حرکت میکرد  

  

 ی نرسی؟ میخوا-

  

+نمیتونم تحمل کنم پروا،کنار اونکه میبینمت هر لحظه 

 بیشتر اذیت میشم  

  

 میفهمم  -

  



 +میرم تا نبینم این روزارو  

  

 میالد  -

  

 +جانم 

  

 منتظر خبرم باش،قول میدم بهت بگم وقتی خواستم جدا شم  -

  

 +منتظرم  

  

المو شیشه هارو پایین کشید که باد بین موهام رقصید،ش

 سفت نگه داشتم  

  

+یادته بچه بودیم خراب کاری میکردی میگفتم کار منه بهم 

میگفتی بیا موهامو بزار رو سرت فکر کنن دختری دعوات 

 نکنن؟ 

 

 خندیدم  

  



 خیلی خنگ بودم  -

  

+کلی غرغر میکردی،از دستت همه ی دی وی دی های 

 برنامه ی تام و جری رو جمع کرده بودیم  

 

خندیدم  

ادامه -

 نده  

  

 ادامو درآورد 

  

+هر وقت گریه میکردی میگفتی چرا اشکام مثل اونا پرت 

 نمیشه دوطرف و خونمونو سیل ببره  

  

 وااای یادآوری نکن  -

بلند  

 خندید  

  



 +اونقدر گریه میکردی تا باالخره پرت شه اشکات  

  

 تقصیر سازنده های برنامه کودک بود دیگه! -

  

 +آره آره  

  

 وااای یه چیزی بگم؟ -

  

 +بگو  

  

 فکر میکردم امام خمینی و خامنه ای داداش دوقلوان -

  

شروع کرد بلند خندیدن که اخم الکی ای روی پیشونیم 

 گذاشتم  

  

 +نخند ببینم  

  

 میون خنده هاش لب زد  



  

 چشم -

  

دستامونو از پنجره ها بیرون بردیم و تو سکوت خیره به 

 داشت مهمون آسمون میشد خیره شدیم  ماهی که کم کم 

  

 +قراره بری واقعا.... 

 ولی برمیگردم  -

  

 +از اون قول الکیا که نیست...هست؟ 

  

 نه واقع ی  واقع ی ! -

  

 +باشه  

  

 رسیدیم و ماشینشو پارک کرد  

 از داشبورد مدارک و کیف کوچیکی برداشت  

  



 +چمدون چی؟ 

  

 پرت میخرم   الزم نیست همونجا یکم خرت و-

  

 +باشه  

  

 آروم آروم قدم برمیداشتیم  

  

 +دلت برام تنگ میشه؟ 

  

 دیوونه شدی؟ معلومه که دلتنگت میشم  -

  

 +کاش همه چی اینطوری نبود  

  

 کاش! -

  

 +بهت زنگ میزنم خب؟ 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

نگاهش کردم و دستمو گوشه ی شالم کشیدم و با مردمک

داشتم لب زدم سیاهم که میلرزید و دلشوره ای که 

-باشه

@avayekhisپارت_چه#

لودو

رمان:"صیغ

ه مختومه"

به

قلم:رضوان

رفت و چمدونشو تحویل داد،نگاهی به ساعت انداختم،دیر

وقت شده بود

+میالالد من میرم دیگه

-باشه مراقب خودت باش

+توهم همینطور



  

 خداحافظ -

  

 +فعال  

  

می خیره به ورودی فرودگاه موندم و رفتم سمت ماشینو و ک

 سوار ماشین شدم  

دستمو به سمت ضبط بردم که آهنگ غمگینی پخش 

 شد،صداشو زیاد کردم و ماشینو به حرکت درآوردم  

  

"از وقتی رفتی زندگی،زندان من شد  

آغاز تلخ رفتنت،پایان من شد من 

 ماندم و دلواپسی،آشفته حالی... 

 خالی... درجشن تنهایی من،جای تو 

کی میشود خالی شود،قلب من از درد 

 روزی اگر به یاد من،افتادی برگرد... 

 از بعد رفتنت شدم تاریک دنیام 

 برگرد و برگردان به من،خوشبختی ام را... 



تنها تر از تنها منم،مجنون بی لیال منم 

دلداده ی رسوا منم ای وای از این 

 عشق! " 

  

و اشکامو پاک کردم،بینیمو دستمو از لبه ی پنجره برداشتم 

باال کشیدم و آهنگو عوض کردم،عجیب به دل آدم 

 مینشست؛از اون آهنگایی بود که درد دل آدمو میگفت  

رسیدم به خونه،دستام دور فرمون قفل شدن،نفسمو بیرون 

 فرستادم و به خودم نهیب زدم   

 "از چی اون مرد میترسی؟ اون پدرته! 

  

 اذیتم نمیکرد و آبرومو نمیبرد"  اون اگه پدر بود اینهمه

  

ماشینو پارک کردم وزنگ زدم و به مهتاب خبر دادم 

ماشین پشت د ر،کمی دور شدم و پشت تیر برق پناه 

گرفتم  مهتاب سریع اومد بیرون و سوییچ رو از روی 

کاپوت ماشین برداشت و رفت تو،نفس عمیقی کشیدم و به 

ی شدم،پراید سرعت حرکت کردم و سر کوچه منتظر تاکس

سفید رنگی جلوی پاهام ترمز کرد و پسرک نسبتا جوون 

 نگاهم کرد  



  

 +.......میرید؟ 

  

 بله خانم بفرمایید  -

  

درو باز کردم و سوار شدم،تو حال خودم بودم و به بیرون 

 نگاه میکردم  

 +توی کوچه برم یا سر کوچه پیاده میشید؟ 

  

 اگه میشه لطف کنید برید توی کوچه  -

  

پیچید و رفت توی کوچه،یه اسکناس ده تومنی درآوردم و 

 سمتش گرفتم که رسیدیم به خونه و همزمان گفتم بایسته  

  

 +بفرمایید اینم کرایتون  

  

 رایگا ن  -

  

 اخمام درهم شد  



  

 +یعنی چی رایگا ن؟ 

  

ده ش ب  صلواتی کار میکنم،حال مادرم خیلی ب د،توی -

ری نمیکنه،لطفا یه صلوات کماه مونده و هیچ تغیی

 بفرستین دعا کنید تا حالش بهتر شه  

  

 لبخند تلخی روی لبم نشوندم  

  

 +ممنونم،خداشفاشون بده  

  

 ممنونم شبتون بخیر  -

  

پیاده شدم و حرکت کردم سمت خونه،آیفون زدم که در باز 

شد،سوار آسانسور شدم و وقتی رسیدم جلوی واحدمون با 

کان مواجه شدم؛بی توجه بهش رفتم چهره ی برزخی تار

 سمت اتاقم که پشت سرم اومد  

  

 +پیش اون پسره بودی؟ 



  

برگشتم و چهرشو برانداز کردم و با چیزی که دیدم 

 پوزخندی روی لب هام نشست 

  

 به تو ربطی داره؟ -

  

 +جواب منو بده  

  

 رفتم سمتش و دستمو روی کبودی گردنش گذاشتم  

  

ن جات زدن،نشون میده حق دخالت تو این مهری که ای-

کارای منو نداری باید بری برای اونکه کنارته غیرتی شی 

 نه من! 

  

 +پروا.... 

  

 برو بیرون  -

  



 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

رفت بیرون و روی تخت نشستم،قرار بود چی بشه؟ چی

بیاد سر منی که نمیدونستم قراره چه چیزایی رو بکشم؟

کردم و آیفون خونه به صدا دراومد،پیراهنمو مرتب 

روسریمو پشت سرم گره زدم

رفتم بیرون که تارکان از چشمی در نگاه کرد و یه دونه

کوبوند تو صورتش

+اینجا چیکار میکنه االالن؟

-کی؟

آروم و آهسته خواست چیزی بگه که گوشیش زنگ

خورد،آلیس محکم تر در زد و با لهجه ی خاصش گفت:

"دارم صدای گوشیت رو میشنوم،اونجایی عزیزم؟میشه باز

کنی درو لطفا؟"

@avayekhis



#پارت_چهلوسه 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 +برو تو اتاق درو قفل کن  

  

 نمیرم  -

  

بازومو گرفت و کشون کشون پرتم کرد تو اتاق،سمج نشدم 

و وقتی دید حرفشو گوش کردم رفت و درو باز کرد،کز 

 که صداشونو شنیدم  کردم گوشه ی اتاق 

  

 +چرا درو باز نمیکنی؟ 

  

 یه تماس کاری بود نمیتونستم بلند شم  -

  

 +باشه عزیزم  

  

 لحظاتی صداشون قطع شد که تارکان گفت  



  

 چطوره بریم بیرون؟ -

  

 +بیرون؟ 

  

 آره یکم بگردیم  -

  

پوزخندی روی لب هام نشست،آره این یکی زنش تو 

 ردونتت  خونست مجبو ر  بره بگ

  

+نه،من اومدم که بگم میخوام پیش تو زندگی کنم،با بابا 

 صحبت کردم بیام پیش تو 

  

 چه خوب مهموناتون رفتن؟ -

  

 +آره  

  

 باشه فردا میگم راننده بیاره وسایلتو  -



  

 +باشه عزیزم  

  

دوباره صداهاشون خوابید که آلیس شروع کرد  +بریم 

 بخوابیم؟ 

  

 نه -

  

 +چرا؟ 

  

 میخوام یه چیزی بگم بهت -

  

 +بگو 

  

بنظرت اون دخت ر  که دیروز توی اون آژانس -

 بود.... 

  

 +پروا؟ 



  

 از لهجه ی با نمکش لبخند تلخی روی لبم نشست 

  

 آره -

  

 +خب؟ 

  

دنبال کا ر،بنظرت استخدامش کنیم به عنوان خدمتکار -

 خونه؟ 

  

 متعجب شدم! مردک وقیح! 

گفت فردا میره دنبالش و بهتره خودش آلیسو راهی کرد و 

بره و وسایلشو جمع کنه،به محض بسته شدن در رفتم 

 بیرون  

  

 +فکر کردی انقدر احمقم که بیام کلفت زنت شم؟ 

  

 میشی -

  



 +زیادی فیلم ترکی میبینی مگه نه؟ 

  

 مجبوری بشی  -

  

 +هه،بشین تا بشم  

  

 فردا برات لباس کار میارن  -

  

 ار دارم،هیچ وقتم کلفت خونه ی تو نمیشم  +من خودم ک

  

 عصبی غرید  

  

 رو حرفم حرف نیار  -

  

+خیلی دلت میخواد ابروت با زن خارجیت که مخفیانه کنار 

خودت داریش بره و همه بفهمن که تارکان بزرگ چه آدم 

 عوضی و بی خانواده ا ی ،مگه نه؟  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

فردا برام یه خونه میگیری،یه خونه ی خوب و

مجهز،قردادمون فقط ازدواج بود نه خدمتکار شدن،هنوز

اونقدر خوار و ذلیل نشدم که به هر کسی مثل تو اجازه بدم

بهم امر و نهی کنه،حق نداری اذیتم کنی،من به عنوان

همسرت تو شناسنامت ثبت شدم و وظیفته نیاز هامو

برطرف کنی،وقتی میخوای کس دیگه ای رو بیاری تو

خونه ای که برای من خریده شده تا بعد از عقدم بیام اینجا

پس موظفی برام یه خونه ی جدید بخری،فهمیدی؟

ساکت و بی حرف نگاهم میکرد؛راه افتادم سمت اتاق

+فردامنتظر کلیدم،شب خوش!

@avayekhis

#پارت_چهلوچهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 درو باز کرد   رفتم سمت اتاق و درو بستم که اومد و

  

+یه ویالی کوچیک دارم،برای زندگی کردن ینفرت 

 خوبه،میری همونجا؟ 

  

 کارم چی؟ نمیخوام اونجارو نرم  -

  

 +هر صبح ماشین میاد دنبالت میرسونتت  

  

 وسیه هاش آمادست یا خودم باید بچینم؟ -

  

 +همه چیز آمادست  

  

 باشه میرم  -

  

 +خوبه  

  

صبح اول وقت آلیس میاد من که نمیتونم نمیشه االن برم؟ -

 چهار صبح بلند شم بیام  



  

 +اون بیادم انقدر زود نمیاد زو د  زودش هشت ن ه ! 

  

 خب بازم..... -

  

دوست نداشتم پیشش بمونم،اصال دوست نداشتم کنارش 

باشم،فقط میخواستم یه راهی برای نجات خودم از اینجا پیدا 

 کنم  

   به هر قیمتی که شده 

 +اگه خیلی دوست داری میریم  

  

 ممنون  -

  

رفت بیرون و مشغول جمع کردن وسایلم شدم،چمدونمو 

دراوردم و دونه دونه لباس هامو توش جای دادم،یه آدم 

 چقدر میتونه تنها باشه که با یه چنین وضعی زندگی کنه؟ 

حاال میفهمم درد و دالس بچه های کاری که با بغض 

ن و میگن خونواده ندارن،مثل آدمای اشکاشونو پاک میکن

بی هویتم،با اینکه خونواده دارم و چند وقتیه ازشون جدا 



شدم احساس پوچی میکنم،آغوش های مهربون مامان و 

محبت های بابا که کمی اخم چاشنیش بود عجیب منو توی 

 خالٔ  مشکی و تارم میبرد  

 چند دقیقه ای آماده روی تخت منتظر تارکان نشسته بودم

که اومد و صداشو شنیدم که از بیرون اتاق داد کشید: 

 +من میرم،بیا پایین  

  

دستم بشدت درد میکرد،چمدونو با اون دستم که باند نداشت 

برداشتم و آروم بردم بیرون،پالستیک بزرگی از کابینت 

درآوردم وکفشامو توش گذاشتم پالستیکو روی چمدون 

 م!  گذاشتم و رفتم تو آسانسور  ذوق داشت

 دیگه کنار تارکان نبودم و این خیلی عالی بود! 

 سوار ماشین شدم  

  

 +مطمئنی میخوای بری؟ 

  

 چقدر پررویی! فکر کردی میمونی و کلفتی خانمتو میکنم؟ -

  



ساکت شد و راه افتاد،جلوی خونه ای با در سفید مشکی 

 نگه داشت  

و  پیاده شد که منم پیاده شدم،وضعیت دستمو که دید اومد

چمدونمو ازم گرفت که پوزخندی زدم،تاحاال کجا بود که 

 االن دلسوز شده؟ 

وارد خونه شدیم،حیاط کوچیک و خونه ی جمع و جور 

نقلی ای که برای یه مدت سر کردن خوب بود و به کار 

 میومد  

 رفتم تو که از روی پله ها صداشو شنیدم  

  

 +اگه کاری پیش اومد بهم زنگ بزن  

  

 باشه  -

  

 +شب بخیر  

  

 خداحافظ  -

  

 رفت و منم رفتم توی خونه و یکم گشت زدم  



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

یه اتاق خواب شش متری و حالی که دوتا فالی نه متری

سنتی پوشونده بودتش،آشپزخونه ی مربعی و کوچیکی که

دور تر از حال بود و اپن و اینا نداشت مثل اتاق خواب در

داشت و واردش میشدی

و دستشویی گشتم پیداش نکردم،مگه هر چی دنبال حموم 

میشه نداشته باشه؟

رفتم بیرون تا ببینم شاید دو طبقه باشه

اما اتاقکی رو کنار حیاط دیدم

یعنی حمومش اونجا بود؟رفتم تو و شال کوچیکی روی

دوشم انداختم و اومدم بیرون

آروم آروم به سمت اتاقک قدم برداشتم،حیاط سرسبزی پر

از دار و درخت داشت  به اتاقک رسیدم که یهو.......

@avayekhis

#پارت_چهلوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



که یهو گربه ای با صدای بلندی بدو بدو اومد بیرون،تکون 

خفیفی خوردم و کوفت آرومی زیر لب زمزمه کردم  

 نگاهی به توی اتاقک انداختم،حموم و دستشویی بود! 

 حمومشو بیرون خونه میسازه   هوف،آخه کی

رفتم تو خونه و نگاهی به تقویم انداختم،تو گوشیم تو تک 

تک استوریای اطرافیام پر شده بود از نوحه های غمگین و 

 سالم دادن به آفا امام حسین  

چه زود رسیده بود! محرم بود و بیخبر بودم از همه جا؟ 

شادی لباسامو درآوردم و پنکه رو روشن کردم،تیشرت گ

پوشیدم که آستیناش تا روی آرنجم بود،شلوار مشکی گشاد 

ست باهاشم پوشیدم و بندای پارچه ا ی  جلوی شلوارو 

 گره زدم  

رفتم سمت گوشیم و نوحه ی قشنگ ترکی ای پلی کردم و 

رفتم تو آشپزخونه،وضو گرفتم و رفتم از کشو سجاده 

تم و برداشتم و چادر نماز سفید گلدار رو روی سرم انداخ

دور صورت گردم گره زدم،دروغ   اگه بگم تعجب 

نکردم از وجود سجاده و چادر نماز  نه آلیس نماز خون 

 بود و نه تارکان! 

بیخیال فکر کردن شدم و خواستم نمازمو بخونم که گوشیم 

 زنگ خورد  

 با دیدن شماره جواب دادم   



 +الو؟ 

  

 الو میالد؟-

  

 +جانم؟ 

  

 خوبی؟ -

  

 +خوبم 

  

 شکر  -

  

 +کجایی؟ 

  

 خونه  -

  

 +اون عوضیم پیشت هست؟ 

  



 نه  -

  

 +این وقت شب ولت کرده رفته پیش زنش؟ 

  

 نه میالد  -

  

 +پس چی؟ 

  

 من دیگه تو خونش نمیمونم -

  

 +چی؟! 

  

 همه چیزو براش توضیح دادم 

  

 +آخه تنها اونجا موندی چیکار؟ برو پیش مهتاب  

  

 نمیشه  -

  



 +چرا؟ 

  

 یادت رفته همسایه ی خودمونین؟ -

  

 +پروا لج نکن عیبی نداره  

  

میالد گفتم که همینجا خوبه،یه خونه ی کوچولو و -

قشنگه،نگران نباش دوبلکس نیست پله و اینام نداره که یه 

 وقتی بیوفتم و بی کس بمونم همینجا  

  

+هر چی شد بهم خبر بده خب؟ اگه چیزیم الزم داشتی به 

 و  مهتاب بگ

  

 باشه  -

  

 نگاهی به ساعت انداختم   

  

 پنج ساع ت  رفتی! -

  



 +اما من به اندازه ی پنجاه ساعت دلتنگت شدم  

  

 لبخندی روی لبم نشست  

  

 خب دیگه بسه،برو میخوام نمازمو بخونم  -

  

 +باشه  

  

 فردا محر م،آهنگ شاد گوش نده خب؟ -

  

 +باشه عزیزم  

  

 شب بخیر  -

  

 خوابی  +خوب ب

  

 گوشی رو قطع کرد که مشغول خوندن نمازم شدم  

  



  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

****

داشتم سالالم میدادم که باز و بسته شدن درو احساس

کردم،سعی کردم خونسرد باشم.

بعد از بوسیدن مهرم برگشتم و با مرد جوونی که متعجب

بهم نگاه میکرد برخورد کردم و با ترس آب دهنمو قورت

دادم اما.....

@avayekhis

#پارت_چهلوشش

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

اما انگار میخکوبم شده بود چون چشم برنمیداشت،پیش

دستی کردم و بهش نگاه کردم

+شــ.....شــ.....شما؟



نترسید لطفا،ببخشید من خبر نداشتم تارکان مهمون داره  -

 مردک عوضی! آدم فرستاده بود سراغم؟ 

  

 بهتون کلید داده؟  +اون

  

نه،من و اون این خونه رو باهم خریدیم،فکر کنم یادش -

 رفته بهم خبر بده 

  

 +آهان  

  

 گوشه ی چادرم رو جمع کردم و نگاهی بهش 

انداختم،مردی تقریبا بیست و هفت،هشت سا ل  

بود،موهای مشکی رنگ و کوتاه و ساده ای داشت و سر 

سرامیک ها دوخته بود تا پا مشکی تنش بود،نگاهشو به 

 که یهو در باز شد و چند نفر دیگه اومدن  

همه بهم متعجب نگاه میکردیم، یه دختر و یه پسر دیگه 

بهمون اضافه شده بودن و حاال چهار نفر بودیم همشون 

متعجب نگاهم میکردن که همونکه اول اومده بود عذر 

 خواهی کرد  

  



 +واقعا معذرت میخوام 

  

 ستاشون و گفت: رو کرد سمت دو

  

+بچه ها من نمیدونستم اینجا مهمون داره دوستم،بهتره ما 

 بریم یه جای دیگه  

  

 دختره بی توجه به حرفاش سالم داد و خودشو معرفی کرد  

  

 +سالم،من آرامم  

  

 پسر پشتش دست بلند کرد و دستشو تکون داد 

  

 +منم هومانم  

  

 ش هم اسمشو گفت اونکه اول وارد شده بود و دیده بودم

  

 +منم حامی  



  

سری تکون دادم و با اینکه معذب بودم سعی کردم نیمچه 

 لبخندی بزنم  

  

 خوشبختم،منم پروام  -

  

 هومان:چه اسم قشنگی  

  

به گفتن ممنونی اکتفا کردم که نگاهم به پالستیکای مرغ و 

کیسه های برنج افتاد،آرام که انگار متوجه کنجکاویم شده 

 فت: بود گ

  

+راستش محر م  خواستیم نذریای امسالرو خودمون 

بپزیم،اگه میشه یه امشبو باهامون راه بیا بزار حاجت روا 

 شیم  

  

 چقدر دلم حرم و گریه میخواست!  

  

 میشه منم سهیم شم؟ -



  

 انگار انتظار چنین حرفی نداشتن چون متعجب شدن  

  

 حامی:مزاحمتون نمیشیم  

  

 بریم آرام   هومان:آره بهتره

  

 آرام:وقتی خودش دوست داره چرا نزاریم بیاد کنارمون؟ 

  

سجاده رو جمع کردم و با خجالت ازشون فاصله گرفتم تا 

 لباس مناسب تری بپوشم،رفتم تو اتاق که آرام باهام اومد  

  

 +عزیزم اگه سختته بگو ما میریم  

  

 شه  نه،راحت باشین،منم اینجا تنهام برام یه تنوعی می-

  

 +مذهبی ای؟ 

  



 نه،چطور؟ -

  

 +آخه نماز و نوحه و نذری اینا....خب..... 

  

بنظرم این روزا که میاد و تو نوحه ها غمای مردم رو -

میشنوی و حس میکنی حضور آقا امام حسین رو کنارت و 

اون حس خوب سبک شدنی که از روضه ها میگیری و 

ای آرامش خاصی که از روز های تاسوعا و شب ه

عاشورا بهت منتقل میشه اگه بد ترین آدم روی کره ی 

زمین باشی هم دلت نرم میشه و دلت میخواد شمع روشن 

 کنی و فقط و فقط همراه باهاش بسوزی و اشک بریزی  

  

 +چقدر قشنگ گفتی دختر 

  

 لبخندی زدم و با خجالت گفتم 

  

 من لباس بلند ندارم  -

  

 +مگه میشه؟ 



  

خونه ی اصلیم نیست و فقط یسری خب آخه اینجای -

 لباسای راحتی دارم  

  

ازم خواست لحظه ای صبر کنم،بیرون رفت و چادر نمازو 

 آورد  

 تا کرد و دور کمرم پیچیدتش،با خنده گفت: 

  

 +هم شبیه خانمای کاری شدی هم پوشیده شدی  

  

این تیپ واقعا عجیب بود برام،از قیافه ی بانمک متعجب 

خندم گرفت،ساق دست هاشو درآورد و دکمه خودم تو آینه 

ی آستینشو باز کرد و تای پارچه رو هم باز کرد و آستینشو 

 پایین کشید   

+مانتوی من بند دا ر،هم کوتاه میشه هم بلند،بیا این 

 ساق دست هارو تو بزار  

  

با نگاه قدردانم بهش خیره شدم و ازش تشکر کردم و بعد 

 ش بیرون رفتم  از پوشیدن ساق دست ها باها

  



  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

@avayekhis

#پارت_چهلوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

هومان با دیدنمون با صدای نسبتا بلندی گفت:

+اوه اوه داداش حامی اینا چادر به کمر شدن بیا ما بریم

بشینیم

شروع کرد خندیدن که با خجالت لبخندی زدم و با آرام

وارد آشپزخونه شدیم،هنوز هم برام غریب بودن اما اون

حس تنهایی و بی کسی میگفت چیزی نگو و بزار چند تا

دوست داشته باشی تو این زندگی ای که همه ولت کردن و

رفتن آرام برگشت سمتم و شروع به حرف زدن کرد،دختر

قد کوتاهی با پوست گندمی بود



+من عضو بسیج هیئتمونم،هومان اما نه مثل تو ا  هر 

وقت محرم میشه یخش باز میشه و میاد با آقاش درد و 

 دل 

کنه،حامی هم تو هیئتمو ن  میشه گفت تقریبا اون همه 

 کارست  

  

 هیئتتون چند نفرست؟ -

  

 خندید:+سه نف ر  بود انگار امشب شد چهار! 

 خندیدم   

  

 واقعا فقط خودتونید؟ -

  

ز نهار +آره یه روز درمیون تو محرم غذا میپزیم و یه رو

 و یه روز شام بین نیازمندا پخشش میکنیم  

  

 فردا نها ر  یا شام؟ -

  

 +نهار  



  

 اهان  -

  

باهم مشغول شستن مرغ ها شدیم و بعد از جمع و جور 

کردن وسایل من و آرام رفتیم توی اتاق و جامی و هومان 

 هم توی حال خوابیدن 

  

 **                               

  

زدم به روناک و گفتم به مدیر بگه نمیتونم  صبح زنگ

برم؛من مشغول سرخ کردن مرغ ها شدم و آرام مشغول 

پختن برنج،پسرا هم رفتن و ماست های تک نفره و 

 کوچیک خریدن  

  

 +چند تا ظرف درست میکنید؟ 

  

 هومان:میکنید نه میکنیم!  

 من میگم برای امروز پنجاه تا خوبه  

  



جاه تا اضافه میکنیم،اینطوری تو این ده آرام:آره هر بار پن

شب تقریبا هفتصد و پنجاه تا غذا بین مردم پخش میکنیم  

 حامی:خیلی عالیه  

  

وقتی همه موافقتشونو اعالم کردن همه مشغول انجام دادن 

کارهاشون شدن و ظهر خیلی زود فرارسید،من مرغ هایی 

ی که با زعفرون تازه درست کرده بودم رو توی ظرف ها

یک بار مصرف میچیدم و آرام روشون برنج میریخت و 

میداد به حامی،حامی روش زرشک و برنج زعفرونی 

میریخت وهومان با ماستای کوچیک بسته بندیشون میکرد  

همه رو که آماده کردیم به پیشنهاد بچه ها باهم رفتیم و توی 

پارک دور زدیم و هر کسی رو که دیدیم یدونه از پالستیک 

اده رو بهش میدادیم،حس خوبی بود وقتی پیر و های آم

جوون،خوب و مریض دعای عاقبت بخیری میکردن 

 برامون،گوشیم زنگ خورد که اسم میالدو دیدم  

  

 +الو؟ 

  

 سالم  -

  



 +سالم میالد،خوبی؟ 

  

 مرسی عزیزم تو خوبی؟ -

  

 +من عالیم  

  

 خوشحال بنظر میرسی،چیشده؟ -

  

 ری پخش میکنیم  +با دوستام بین مردم نذ

  

 عجب! من میشناسمون؟ -

  

 +نه،باهاشون آشنات میکنم  

  

باشه ای گفت و قطع کرد تا به کارم ادامه بدم،همه ی 

 غذاهارو که پخش کردیم پسرارو دیدیم  

  

 آرام:مال من و پروا تموم شد  



  

 هومان:مال مام همینطور  

  

 سوار سمند حامی شدیم که هومان گفت: 

  

 گرسنمه،ما چی بخوریم؟ +خیلی 

  

 آرام:وای غذا نگه نداشتیم  

  

 حامی:واقعا برا خودمون برنداشتین؟ 

 

 من:نه! 

  

 حامی:میریم بیرون  

  

داشتیم رد میشدیم که فست فود ی  کوچیک و قشنگی 

 رو دیدیم اما انگار بسته بود  

  



 +حامی نگه دار اینجا ساندویچ داره  

  

 بستست. -

  

 +با ز . 

  

گه داشت تا برن و ببینن،باهم رفتن که هومان با خوشحالی ن

 اومد 

  

 +با ز  دخترا،بپرین پایین  

  

سرشو از شیشه آورد تو و با صدایی که کمی بلند تر شده  

 بود رو به آرام گفت: 

  

 +ای خواهر بسیجی حمله به ساندویچی 

  

نتونستم جلوی خودمو بگیرم و شروع کردم خندیدن،این 

 شعری بود؟  دیگه چه

  



 +خیلی خوب بود مگه نه؟ 

  

 ژست آدمای مغرور گرفت  

  

 +خودم ساختمش،میتونید صف وایستید امضا بگیرید  

  

آرام در ماشینو محکم باز کرد و کوبید تو شمکش و با خنده 

ادایی در آورد و رفت،هومان دال شده بود و آخ و اوخ 

 میکرد،پیاده شدم که زیر لب گفت: 

  

القیت شعر سرودن ندارن از حسودی میخوان +مردم خ

 بقیه شاعرارو بکشن  

 

 خندیدم   

 پررو! -

  

 +خوشبختم منم هومانم  

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 حرص نگاهش کردم که دستاشو باالال برد و مظلوم گفت:

با

+انگار برای امروز کافیه،ملت اعصاب ندارنا!!

خندیدم و باهم راه افتادیم سمت فست فودی،پسر شوخ و

بانمکی بود!

@avayekhis

#پارت_چهلوهشت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

بعد خوردن غذاهامون با شوخی های هومان به سمت خونه

حرکت کردیم،خیابون پر شده بود از پیر و جوون و

کوچیک و بزرگ که دسته روی میکردن و با زنجیر های

رو دوششون برای امام حسین عزاداری میکردن،خیابونا

پر بود از آدم هایی با لباس های مشکی....

چقدر حس خوبی بود صدای نوحه و زنجیرایی که روی

سینه ی مردها و جوونا کوبیده میشد



یکم توی ترافیک بودیم که باالخره ردش کردیم،رفتیم توی 

خونه که هومان یکمی با حامی حرف زد و من و آرام هم 

دیم  بیرون که لباسامونو با لباسای توخونگی عوض کر

 اومدیم هومان بلند شد   

 +جایی میری؟ 

  

 نه  -

  

 لباسشو مرتب کرد و گفت: 

  

 +آرام؟ 

  

 آرام برگشت سمتش  

  

 بله؟ -

  

+من واقعا دیگه نمیتونم صبر کنم،تو مطمئنی جوابت همون 

 نه ا ؟ 

  



 آرام ساکت شد  

  

 چرا میپرسی؟ -

  

  +چون میخوام تکلیف جفتمونو مشخص کنم 

  

 گونه هاش گل انداخت  

  

+ببین من ازت یه فرصت میخوام،فقط یه فرصت تا خودمو 

بهت ثابت کنم،دارم توی جمع ازت خواهش میکنم،تو بهم 

فرصت بده،بزار بشناسی منو کامل.....بعد تصمیم بگیر،اگه 

تا چند سالم وقتمو بگیری و بازم جوابت همین نه باشه 

قبول میکنم و اون دفعه چیزی نمیگم و با کمال احترام 

 برای همیشه میرم  

  

 آرام با خجالت نگاهش کرد: 

  

 زشته تو جمع،بزارید بعدا حرف بزنیم  -

  



 +من همین حاال میخوام جوابمو  

  

 میشه تنها صحبت کنیم؟ -

  

قبل از اینکه بیرونمون کنن به حامی گفتم بیاد تا باهم بریم 

 تو حیاط،اونم اومد و باهم رفتیم  

رفتیم تو حیاط که از سر بیکاری زنگ زدم به میالد،دو 

 ثانیه نشد جواب داد  

  

 +جانم قشنگم؟ 

  

 میالد بیا با دوستم آشنا شو  -

  

تلفنو برگردوندم سمت حامی که با هم سالم و احوالپرسی 

 کردن  

  

 +چیزی از دوستت نگفته بودی  

 آره خودمم تازه باهاشون آشنا شدم  -

  



 +باهاشون؟ 

  

 آره آرام و هومانم هستن  -

  

 +اهان پس تنها نیستین  

 

 خندیدم  

  

 برای همین اخمات توهم بود؟ -

  

خواست نخنده اما نتونست جلوی خودش رو بگیره و 

شروع کرد خندیدن،بعد از کمی حرف زدن رفت و هومان 

سرشو از الی در بیرون آوردو با لبخند بزرگی که روی 

 لب هاش بود گفت:  

  

 +بیاید تو،عروس خانم بله رو داد 

 حامی:نگا نگا چقدر خوشحا ل  

  



 +انشاهللا واسه تو داداش! کی بخی ل؟ 

  

 من:راست میگه 

  

حامی با خنده رفت تو و منم همراه باهاشون رفتم،زود 

 رفتیم توی جاهامون و خوابیدیم  

  

 ******** 

  

 صبح با صدای بچه ها از خواب پاشدم،نگاهی به ساعت

انداختم،هفت بود،بلند شدم و سریع صورتمو شستم و 

 لباسامو پوشیدم 

  

 آرام:صبحونه نمیخوری؟ 

  

 +میترسم دیرم شه  

 حامی:من میرسونمت  

  



+این تارکان عوضی قرار بود ماشین بفرسته،معلوم نیست 

 حواسش کجاست  

  

از چهره هاشون معلوم بود کنجکاو شدن که چرا به تارکان 

 اما دخالت نکردن و چیزی نپرسیدن  گفتم عوضی 

دستمو روی میله ی در گذاشتم و دال شدم و کفشامو پوشیدم  

 آرام لقمه رو داد به حامی و حامی برام آوردتش  

  

 +مرسی  

  

 قابلی نداشت  -

  

لقمه رو تو دهنم چپوندم و با دهن پر بلند و با انرژی 

 خداحافظی کردم  

  

 ته؟ هومان:چی میگه این زبون بس

 حامی خندید  

  

 +چیز خاصی نیست خداحافظ ی ! 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

ادامو درآورد و با دهنی که پر از باد کرده بود گفت:

-خداحافظت

خندیدم و حرکت کردم سمت در،حامی هم اومد و سوار

ماشینش شدم

+ببخشید مزاحمت شدم

-مزاحمتی نیست

@avayekhis

#پارت_چهلونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



آدرسو گرفت و رسوندتم سر کوچه،پیاده شدم و رفتم تو 

روناک با دیدنم با لبخند دست تکون داد،یهو صدای حامی 

 رو شنیدم  

  

 +پروا خانم؟ 

  

 بله؟ -

  

 +ببخشید میخواستم بدونم کی بیام دنبالتون؟ 

  

 الزم نیست خودم میام  -

  

به و دوغ بگیریم،گفتم +باید بریم برای شام امشب نوشا

 توهم بیای و باهم بریم  

  

 اهان..... -

 بعد از کمی مکث گفتم  

  

 باشه ساعت دو بیا بی زحمت -



  

خداحافطی کوتاهی کرد و رفت،رفتم پیش روناک که با 

 لبخند مرموزی گفت: 

  

 +آقا کی باشن؟ 

  

 دوستمه -

  

 +خدا از اینا نصیب ما کنه! 

 

 خندیدم  

  

 دت داری  تو که خو-

  

 +هنوز که مال خودم نشده پروا  

  

 انشاهللا که بشه  -

  



نشسته بودیم که خانم تقریبا بیست و نه سی ساله ای اومد 

 تو،جوون بود،نشست روی میز رو به روی روناک  

  

 +یه بلیط میخواستم.... 

  

 برای؟ -

  

 +ترکیه  

  

 بله چشم.... -

  

انگار توی کلبه ی پر همه جارو جوری برانداز میکرد که 

 از آت ش  و به سختی داره تحمل میکنه  

روناک رفت تا پرونده بیاره،تا اومدنش کمی طول کشید که 

 صدای ز ن  باال رفت  

+آهای! کسی نیست اینجا جواب مشتری هارو بده؟نیم 

 ساع ت  معطل یه بلیطم! 

  



م انگار کال دنبال شر بود،پنج دقیقه هم نمیشد اومده بود رفت

جوابشو بدم که پوریا (رئیس) عصبی اومد بیرون،با چشم 

هام به روناکی نگاه کردم که میشد عشق رو از چشماش 

 خوند  

 اومد جلو که ز ن  بلند شد  

  

 +اینجا چی میخوای؟ 

  

چیشده ناراحت شدی؟حق ندارم بیام اتاقت! منو از اومدن -

 م؟  به اتاقت محروم کردی....حق اومدن به آژانستم ندار

 +نداری! 

  

جالبه! شوهرم آژانس مسافرتی داره و من باید برم تور -

 گردشگری پیدا کنم! 

  

 به گوشام شک کردم،گفت شوهر؟ 

سریع به سمت روناک برگشتم که بهت زده سر جاش 

خشکش زده بود؛لحظه ای نگذشت که پرونده ها از دستش 

 پایین ریخت 



 از جام بلند شدم و رفتم سمتش  

  

 :چیزی شده خانما؟ پوریا

  

+جــ......جنــ.....جناب رئیس روناک یکم امروز بی حا 

 ل  میشه چند دقیقه ببرمش هوایی تازه کنه؟ 

  

سری تکون داد و با ز ن  جوون وارد اتاقش شدن،اشک 

های روناک روی مژه هاش سنگینی میکرد و چون پلک 

نمیزد روی گونه هاش روون نمیشد،قطره اشکش روی 

چکید؛چطور میتونستم آروم کنم این دختر مهربون  انگشتم

و دل شکسته رو؟ ناباور روی صندلیش نشست و مثل 

دیوونه ها خندید،قطره اشکش روی خودکار روی میز 

 چکید که دستاشو توی دست هام گرفتم  

  

 +روناک...... 

دوباره خندید،دقیقا مثل دیوونه های به جنون رسیده که 

   نمیدونن به چی میخندن

  



 زن داره!  -

  

 +روناک عزیزم.....بیا بریم بیرون،یکم هوات عوض شه  

  

 هوای من عوض شه.....هوای دلم چی میشه؟ -

  

+تو که نمیدونستی! مگه اگه میدونستی بازم عاشقش 

 میشدی؟ د ل  دیگه! توروخدا پاشو بریم  

  

هه...م ن  احمقو باش! چهارسا ل  اینجایی....اگه -

 تا االن میفهمیدی دیگه! دوستت داشت 

  

 +هیس...هیس.....به خودت نگو احمق  

  

پروا -دستشو جلوی لبهای لرزونش گذاشت و آروم هق زد  

 چرا باید چنین چیزیو بفهمم؟ 

  

بغلش کردم که سرشو تو مقنعه ی مشکیم مخفی کرد و 

شروع کرد گریه کردن،چشمای سرخش و لب های پف 



 

  

 

 

  

 

  

 

کرده و قرمزش بد جوری ناراحتم میکرد،با شنیدن کلمه ی

شوهرم من اونقدر متعجب شدم که انگار کسی از باالالی

دره ی بزرگی پرتم کرد پایین،چه برسه به روناک عاشقی

که چهارسا ل  دلباخته ی رئیس مغرورش شده  با اشک

لب باز کرد

+پروا....پروا من اونقدر دوستش دارم......اونقدر دوستش

دارم که به خاطرش قید خونوادمو توی روستا زدم و اومدم

شهر تا بتونم بیام و کنارش کار کنم،هر شب با گفتن اسمش

آروم میشدم و میخوابیدم و هر صبح با حس نوازش دست

هاش از خواب بیدار میشدم،دماغشو باالال کشید

اما میدونی...راست میگن گاهی اوقات آدمای رویا پرداز

میفهمن که تا یه جایی کافیه.....

خواست ادامه ی حرفشو بگه که چونش لرزید و چشم هاش

خیس شد و آسمون چشمای مشکی رنگش شروع به باریدن

کرد،صورتشو با دوتا دستاش پوشوند و از جاش بلند شد و

تا رفت قدم برداره پوریا اومد بیرون......

@avayekhis



  

#پارت_پنجاه 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 پنج روز بعد" "

  

 نگاهی به چشمای خیس روناک انداختم  

  

 +مطمئنی؟ 

  

 آره  -

  

باهم رفتیم اتاق رئیس،اولین ضربه رو به در زدم که 

 صداشو شنیدیم'بیا تو' 

 رفتیم تو که روناک رو دید 

  



+حالت چطوره روناک؟ چرا این چند وقت نبودی؟ بچه ها 

 گفتن مریض شدی خدا بد نده! 

  

 که سرشو بلند کرد متوجه چشمای خیسش شد  روناک 

  

 +چیزی شده؟ 

  

 نشده جناب رئیس -

  

 +چرا اشک میریزی؟ 

  

 یکی از عزیزانم فوت شده -

  

 منطورش خود پوریا بود،بدجوری شکسته بود دلش  

  

 +تسلیت میگم،از اقوام؟ 

  

 روناک مسمم به چشم هاش نگاه کرد  



  

 نه،دوست پسرم بود! -

  

بستم! دخترک خنگ،حداقل میگفتی نامزد،پوریا که چشمامو 

 انگار از رک بودنش متعجب شده بود گفت: 

  

 +اهان،غم آخرت باشه...خب...چه کاری ازم برمیاد؟ 

  

 میشه لطفا استعفا ناممو امضا کنید  -

  

 +چی؟ 

  

 میخوام برم... -

  

 +کجا؟ 

  

کمی تو چشم هاش نگاه کرد و اشکش روی ناخن های 

 ه باهم بازی میکردن ریخت  دستش ک

  



 فکر نمیکنید سوالتون شخص ی ؟ -

  

 پوریا کمی تو جاش جا به جا شد  

  

 +مطمئنی میخوای بری؟ 

  

 بله  -

  

بی هیچ حرفی برگه ی جلوشو خوند و امضا کرد؛کاغذ رو 

 به روناک داد    

 +میتونی بری بخش مالی،حقوق این ماهتو بگیری  

  

 داد  روناک با بغض ادامه 

  

 الزمش ندارم،ممنون  -

  

تا پوریا خواست مخالفت کنه روناک با عجله از اتاق 

 بیرون رفت  



  

 +خیلی دوستش داشت؟ 

  

 سرمو پایین انداختم  

  

 بله خیلی  -

  

 هوفی کشید  

  

 +ناراحت شدم  

  

با اجازه ای گفتم و اومدم بیرون،چقدر حس بد ی  

 ر ! عشقت برای نبودن خودش تاسف بخو 

یعنی واقعا چطور یکی عاشق و دلخسته ی کس ی  و 

 هیچ وفت بهش نمیرسه؟ 

عشق واقعی اونقدر پاک  که هر کسی رو دیوونه 

 میکنه،دلم برای روناک میسوخت،خیلی زیاد  

وسایلشو جمع میکرد و اشک میریخت،کیف و ساکشو 

 برداشت و اومد کنارم  



  

 +کاری نداری عزیزم؟ 

  

 ..حتما بیا پیشم،خب؟ بهت زنگ میزنم.-

  

+تموم این شهر بوی اونو داره،اونقدر با خیالش تو تک 

تک این کوچه ها راه رفتم که وقتی توی این شهر میرم 

 حس میکنم تو آغوششم  

  

 پوزخندی چاشنی حرف هاش کرد  

  

+آغوشی که تازه فهمیدم چرا خیال ی ،مثل اینکه آغوش 

خودش مال کس دیگه اشتباهی رو انتخاب کردم،آغوشی که 

 ای بود! 

  

بغلم کرد و به سرعت دور شد،پکر روی صندلیم نشستم و 

به محض اینکه زمان کاریم تموم شد به سمت خونه حرکت 

کردم،امشب قرار بود آخرین شام رو بین مستضعفا پخش 

 کنیم  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

توی راه بودم که تارکان بهم زنگ زد....بعد از پنج روز؟

جواب دادم......

@avayekhis

#پارت_پنجاهویک

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+الو؟

-کجایی؟

 به...سالالم شوهر عزیزم...مرسی قربونت برم منم

+به

خوبم،هیچی بیخبر کار خاصی نمیکنم....آهان کجام؟ تو

تاکسیم

-خفه موندن بلد نیستی کالال؟بیا خونه کارت دارم

+نمیام



  

 میای -

  

 ام  +نمی

  

 منتظرم -

  

گوشی رو قطع کرد....بین رفتن و نرفتن مونده بودم،به 

راننده گفتم بره خونش و آدرس و خونه ی تارکان رو بهش 

 دادم،حرکت کرد اونجا که بعد از چند دقیقه رسیدم  

در باز بود،وارد خونه شدم که بوی سیگار مشامم رو پر 

موش کرد  کرد،با دیدنم سیگار روی توی چاسیگاریش خا

 +باهاش الس میزنی؟ 

  

 با کی؟ -

  

 +با چند نفر الس میزنی که اسمم میخوای؟ 

  

 اخمام توهم رفت  



  

مریضی یا خودتو زدی به مریضی؟ واقعا نمیتونم درکت -

کنم....بنظرت زیادی مزخرف نیست هی هر یه هفته یبار 

 دعوتم میکنی و باهام دعوا میکنی؟ 

  

 ی نمیفهمم چه غلطایی میکنی؟ +فکر کردی خونتو جدا کن

  

من کار خاصی نمیکنم،تو زن داری منم دوست پسر -

 دارم،به توهم هیچ ربطی نداره.... 

  

 اومد سمتم و تو چشمام خیره شد  

  

+پروا....داری کاری میکنی عصبی شم،عصبی که 

 بشم......میدونی چی میشه؟ 

  

 برگشت و خودشو رو مبل پرت کرد  

  

ثال یهو خبر مرگ بابا جونت میاد....یا میگن +اومم......م

 مامانت خودکشی کرده! 



  

 یه آدم چقدر میتونه حرومزاده باشه؟ -

 

 خندید  

  

 +خیلی  

  

 تو اینکارو نمیکنی  -

  

 +میکنم  

  

 نمیکنی  -

  

 +من نمیکنم،اونا میکنن!  

رو بنرا چاپ نمیشه به قتل رسیدن! چاپ میشه 

 درگذشتن، مردن! 

  

سمتش و تا خواستم داد بکشم گوشیش زنگ خورد و  رفتم

 عکس آلیس خندون رو دیدم  



جواب داد که فهمید آلیس داره میاد خونه،قبال بخاطر 

اعصابم رفته بودم دکتر،یکمی مشکل اعصاب داشتم و این 

تارکان عوضیم هربار با این دعوتاش بیشتر عصبی و 

 ازومو کشید  دیوونم میکرد،تا خواستم از خونه بیرون برم ب

  

 +کجا؟ 

  

 خونم -

  

 +بیا......بیا هنوز باهات کار دارم  

  

دستشو روی دهنم گذاشت و کشون کشون به سمت انبار 

بردتم،پرتم کرد که کمرم به میز کهنه خورد و آخ بلندی 

 گفتم  

پارچه ی کثیف روی زمین رو برداشت و با دستش پاره 

 کرد  

یز نگاه کرد اومد سمتم و به پایه ی آهنی م

 ناباور لب زدم  

  



+تارکان.....تارکان نه.......توروخدا......ببین....ببین بزار 

 برم......قول میدم به کسی چیزی نگم..... 

  

 خفه شو  -

  

دستامو به پایه بست که با اشک نگاهش کردم،روانی 

بود....کلی قرص و داروی آرامبخش میخورد،از یه آدم 

 میرفت جز اذیت کردن کسی؟ روانپریش چی انتظار 

اومد جلو و خواست پارچه رو روی دهنم بزاره و دهنمو 

ببنده که سرمو محکم تکون دادم،اونقدر محکم که با دو 

دستش سعی داشت سرمو ثابت نگه داره،اما اونقدر محکم 

گردنمو اینور و اونور میکردم که جلوم ایستاد و با پاش 

دم و با گریه زار لگد محکمی به وسط پام زد که دالش

 زدم  

  

 +آخخخ......آخ عوضی........ 

  

 میگم باز کن اون دهن المصبتو  -

  



پاهامو چفت هم کردم که بازشون کرد و هر کدومو به یه 

پایه ی صندلی آهنی های جلوی میز بست مقاومت که کردم 

ضربه ی محکم تری به پایین تنم زد که جو ن  توی بدنم 

 دم  رفت و محکم جیغ کشی

  

+آخ تورو خداااااا......نزن...تارکان 

 نــــزن.....لــــطفــــــــا....خواهــش میکنم  

  

دال شد و محکم پارچه رو بین دهنم گذاشت که با سرفه هق 

  skin98زدم و هق هقام بین پارچه گم شد  @

  

#پارت_پنجاهودو 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 (تارکان) 

  

د بود عصبیم کنه،دلم ذره ای به حالش نمیسوخت؛اون فقط بل

باعث شده بود زندگیم نابود شه،اگه مادرش نبود االن به 



عشقم رسیده بودم،لیوانی برداشتم و عصبی رفتم سمت آب 

سردکن یخچال،تا خواستم ازش اب بردارم متوجه خالی 

بودن مخزنش شدم،لیوانو محکم پرت کردم که شیشه هاش 

مین،بیخیال جمع کردن خرده شیشه ها پخش شد روی ز

شدم و تا رفتم خودمو پرت کنم روی مبل زنگ در زده 

 شد،رفتم سمت در و بازش کردم که آلیسو دیدم  

  

 +سالم 

  

 اومد جلو و بوسیدتم  

  

 سالم عزیزم -

  

اومد تو و داشت دکمه های مانتوشو باز میکرد که خرده 

 شیشه هارو دید  

  

 ار کردی؟ اوه هانی....چیک-

  

 لبخندی از لهجه ی بانمکش روی لبهام نشست  



  

 +چیز مهمی نیست  

  

بی حوصله روی کاناپه نشستم که پیشنهاد داد بریم بیرون و 

دور بزنیم،اول کمی مخالفت کردم اما باالخره تونست 

 راضیم کنه 

 حرکت کردیم سمت بیرون  

  

 +کجا برم؟ 

  

 رستوران  -

  

وال شهرباز +معموال جواب این س

 ی  

  

 من فرگ دارم  -

 خندیدم  

  

 +بگو فرق  



  

 فرگ -

بیشتر  

 خندیدم   

 چیشده؟تو داری به من میخندی؟ -

  

 +نه....بگو قایق  

  

 گا  یگ  -

  

 +لهجت خیلی خوبه آلیس 

  

 پس برای اون....میخندی؟ -

  

سری تکون دادم،لبخند شیرینی کنج لبش نشوند و چشم 

 به بیرون خیره شد   هاشو ازم گرفت و

  

 +بریم بستنی؟ 



  

 اما من خیلی گرسنم هست  -

  

لبخندی کنج لبم نشست که با اخمی ساختگی مشت آرومی 

 حواله ی بازوم کرد  

  

 +اگه سختته انگلیسی صحبت کنیم  

  

 نه همینجوری...خیلی خوب هست -

  

 +باشه پس  

  

ول باهم وارد رستوران شدیم و غذا سفارش دادیم،مشغ

خوردن غذاها شدیم و بعد از اینکه تموم شد و حساب کردم 

 خواست باهم قدم بزنیم  

 باهاش همقدم شدم و اروم آروم باهاش راه میرفتم  

  

 +اولین شبی هست که کنار هم قدم میزنیم در خیابان ها  

  



 طرز صحبت کردنش خنده رو از لبم پاک نمیکرد  

  

 دوست داری؟ -

  

 +خیلی قشنگه  

  

 از این به بعد گاهی میایم پیاده روی  -

  

 +تارکان؟ 

  

 جانم؟ -

  

+پروا میاد خونمون؟ قرار بود بیاریش تا باهم کارهارو 

 انجام بدیم....خدمتکار خونه بشه.... 

  

 ها؟.....نه....اون چیز کرد......خودش کار پیدا کرد -

  



ه حرفش که شد تازه یادش افتادم؛نگاهی به ساعت انداختم،س

ساعت بود که همونطوری مونده بود توی خونه  ساعت 

 هشت شب بود.....چه زود گذشت! 

 از آلیس فاصله گرفتم و زنگ زدم به حامی  

  

 +الو؟ 

  

 الو حامی؟ -

  

 +تارکان تویی؟ چخبر پسر... 

  

 میشه یه لطفی کنی؟ -

  

+آره اما ضروریه؟ چون میخوایم غذاهارو پخش 

هم موندیم نیومد هر چی زنگ  کنیم،منتظر یکی از خیرا

 میزنیم جواب نمیده  

  

اون خیرو ول کن،میشه بری خونه ی من؟ یدکا هنوز -

 دستته؟ 



  

 +آره! 

  

برو خونه....تو زیر زمین.....دختر عمم اونجاست،رفتی -

 سوال پیچش نکن هر چی هست کار م ن ... 

  

 +برم بگم من کی ام؟ 

  

باز کن ولش کن هر  الزم به معرفی نیست دست و پاشو-

 گورستونی میره بره  

  

 +باشه داداشم،پس نیاز نیست هواشو داشته باشم؟ 

  

نه آدم مهمی نیست،تهش ممکنه تو کوچه خفتش کنن -

 که.....مهم نیست سگ خورد  

  

 استغفرهللا کوتاهی که زیر لب گفت رو شنیدم  

  

 +باز چیکار کردی تو؟ 



  

اونو نجات بده تا داستانش مفص ل  بی زحمت برو -

 نمرده. 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

داشت چیزی میگفت که آلیس اومد و صدام زد

-داداش بعدا حرف بزنیم،فعالال

منتطر حرفی نشدم و گوشی رو قطع کردم،رفیق صمیمیم

بود،برای ادم بی دین و ایمانی مثل من یه آدم اونجوری با

اون اعتقادا الالزم بود تا تو شرایطای سخت کمکم کنه

موقع ها که دستم خالی بود زمین ها و ویالالهایی که  
اون

میگرفتم رو با حامی شریکی میخریدم  ادم مناسبی بود

برای رفاقت!

یه مدت که قرصای روانگردان میخوردم کلیدای خونه رو

گرفته بود و میومد کمکم،چقدر مدیون و ممنون این پسر

بودم من!

@avayekhis



  

#پارت_پنجاهوسه 

مختومه" رمان:"صیغه 

 به قلم:رضوان  

  

 (پروا) 

  

در انبار باز شد،بدنم از سفتی پارچه ها خشک شده بود و 

 بین پام بدجوری درد میکرد  

نگاهی به کسی که اومد تو انداختم که در کمال تعجب 

حامی رو دیدم؛با دیدن من چند لحظه شوکه شد و بعد با 

 ناباوری لب زد  

  

 +پــ.....پـــ.....پروا؟ 

  

خجالت زده نگاهش کردم،از حضورش توی اینجا متعجب 

شده بودم،با عصبانیت گوشیشو درآورد که با تکون خوردن 

و جیع های خفم التماس کردم زنگ نزنه،میدونستم قرا ر  

 تارکان رو دعوا کنه  



اومد سمتم و پارچه رو برداشت که اکسیژن رو بلعیدم و 

 چندین بار نفس های عمیق کشیدم  

  

 .....تورو......توروخدا... +تو

  

 هیس هیس آروم باش  -

  

اشکامو پس زدم و بعد از چند بار نفسای نامرتب یکم حالم 

 جا اومد  

  

 +تورو خدا بهش زنگ نزن... 

  

 اخماش درهم رفت 

  

نزنم که هر غلطی میخواد بکنه؟به چه حقی باهات اینکارو -

واب کرده؟برای همین بود هر چی زنگ میزدیم بهت ج

 نمیدادی؟منتظرت بودیم بیای نذریارو پخش کنیم  

  

 از هیچی خبر نداشت،چطور تعریف میکردم براش؟ 



  

 +دستامو..بازشون کن؛برات توضیح میدم 

  

دستامو باز کرد و بلند شد،شلوارم که کمی باال رفته بود و 

بدنمو به خوبی به نمایش گذاشته بود رو پایین کشیدم و 

از جام بلند شدم که حامی با خجالت دستمو پاهامو باز کردم،

 گرفت و سرشو پایین انداخت  

  

 +بیا...من کمکت میکنم  

  

گوشیشو توی جیب شلوارشگذاشت و باهم رفتیم بیرون،بی 

 حرف کیفمو برداشت و سوار ماشین شدیم 

  

 +میشنوم 

  

 چیو؟ -

  

 +پروا..... 

  



 چیز مهمی نیست  -

  

 نبود  +نبود که االن وضعت این 

  

 حامی میشه بس کنی؟ -

  

 +پروا...میخوای بری پیش روانشناس  

  

 پوزخند زدم  

  

 نگو که توهم فکر میکنی دیوونم -

  

 +نه نه،میگم بهتره پیشگیری کنیم  

  

 الزم نیست راجع به زندگی من نظر بدی  -

  

 +اما.... 

  



 اگه قراره همینطوری حرف بزنی پیاده شم -

  

م بود دلخور شده،دست خودم نبود،چند از نگاهش معلو

سالی هست اینطور شدم و مثل دیوونه ها یهو میپرم به 

 اطرافیانم  

  

 حامی معذرت میخوام -

  

 +بابت چی؟ 

  

 بخدا من قصد نداشتم ناراحتت کنم.... -

  

 +مهم نیست  

  

 من زنشم -

 متعجب برگشت سمتم  

  

 +چی؟! 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ذ ! -زنشم،اما ازدواجمون فقط رو کاغ 

+چرا؟

براش توضیح دادم،حرکت کرد سمت خونه

-نذریارو پخش کردین؟

+بچه ها پخش کردن

-آهان

+آره

@avayekhis



#پارت_پنجاهوچهار 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 'یک هفته بعد' 

  

 نگاهی به میالد انداختم   

 +ای کاش پیشم بودی  

  

 لم تنگه! منم مثل تو د-

لبخندی  

 زدم  

  

+دلم برای پاستیل خریدنات تنگ شده  

 اونی که خریده بودمو بخور خب  -

  

 +نه اون مال دوتاییمونه،هنوز توی کیفم هست 

  



 عجی ب  که تا االن تونستی مقاومت کنی  -

  

خندیدم که گفت باید بره و تماسو قطع کرد،هومان اومدو 

 کنارم نشست  

  

 ود؟ +حالش چطور ب

  

 خوب  -

  

 +دلتنگشی؟ 

  

 خیلی -

  

 +چرا یه سفر نمیری پیشش؟ 

  

 هومان دیوونه شدی؟ نمیشه  -

  

 حامی:اگه خیلی دلتنگی میگیم قراره با ارام بری  



  

 نه،همینکه به فکرمین و گفتین خیلی با ارز ش،مرسی  -

  

حامی رفت تو تا چایی هارو بیاره تو حیاط و آرام رو صدا 

 ومان گرم صحبت شدیم  کنه،با ه

  

 +چند وقته میشناسیش؟ 

  

 همسایمونن،از بچگی پیشم بود. -

  

 +چند وق ت  بهش دلدادی؟ 

  

فکر میکردم بهش حسی ندارم،اما واقعا حاال فهمیدم چقدر -

 زیاد دوستش دارم! 

 +اونقدر زیاد که قید پاستیالتو بخاطرش بزنی؟ 

  

لوم جا خشک خندیدم و بغضی که از فرط دلتنگی تو گ

 کرده بود رو قورت دادم  

  



 همونقدر زیاد! -

  

 +تاریخ تموم شدن اون صیغه ی لعنتی ک ی ؟ 

  

 دقیقا دویست و نود و دو روز دیگه  -

  

 +ای خدا  

  

 خیلی زیا د ! -

  

+با صبر همه چیز قشنگ تر میشه،بجای زیاد بودن این 

ویست روز ها به زیاد بودن عشق خودت و میالد فکر کن،د

 روز دیگه تو بغل عشقت حل میشی!  

 چی از این قشنگ تر؟ 

  

لبخند بی جونی کنج لبم نشست و نگاهمو به ستاره های 

 آسمون دوختم تا اشکام روی صورتم نریزه  

  



 +چرا رفت؟ 

  

 با اشک خندیدم و با صدای گرفته ای گفتم 

  

خیلی دیوونست،اگه اینجا بود حتما هر روز با تارکان سر -

 جنگ داشت  

  

هومانم خندید و با نوک کفشش سنگ ریز جلوی پاشو 

 پرتاب کرد  

  

 +مثل اینکه مثل خودمه! 

  

به لبخندی اکتفا کردم که گوشیم زنگ خورد و شماره ی 

 مامانو دیدم،متعجب جواب دادم  

 +الو مامان؟ 

  

 الو؟...پروا؟ -

  

 صداش میلرزید  



  

 +مامان چرا صدات اینجوریه؟ 

  

 نو که گفتم بغضش ترکید و شروع کرد گریه کردن  ای

  

 +مامان خوبی؟ چرا گریه میکنی؟ کجایی؟ الو...الو مامان؟ 

  

 میون گریه هاش نالید 

  

 پروا... -

  

 +جانم؟ مامان چیشده؟ 

  

 بابات.... -

  

 +بابا چیشده مامان؟ 

  

 بیا خونه....فردا تو مراسمش باش  -



  

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

گوشی شنیدم که میگفت صدای نازک زنی رو از پشت 

"خانم فردا بیاید برگه ی فوتشونو بگیرید"

گوشی از دستم سر خورد و روی زمین افتاد.....

@avayekhis

#پارت_پنجاهوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

نگاهی به جسم کفن پیچیده ی بابام انداختم که روش خاک

آقا های آشنا و غریبه میریختن،نگاهم به جمعیت خانم ها و 

افتاد که برای پدرم گریه میکردن،هر چقدر بد،اما بازم پدر

بود...مگه نه؟

بدجوری آتیش گرفته بودم،تارکان عوضی آخر کار خودشو

کرد،وقتی قیافه ی خنثی و بی حسشو دیدم که زیر درخت

نشسته رفتم جلو،آروم از گور کن بیلو گرفتم



بود،بیلو توی دل خاک فرو  همه ی نگاه ها روی دست من

بردم و پر از خاکش کردم،همه منتظر بودن بریزمش روی 

 بابا  

 اما بردمش سمت تارکان و همشو پخش کردم تو 

صورتش،با داد بلندی چشم هاشو بست که آرام اومد کنارم 

و گرفتتم،صدای هی گفتن آدما و وای و ای گفتن های از 

هر لحظه بیشتر از سر تعجبشون توی گوشم میپیچید و من 

 مرد روبه روم متنفر میشدم  داد کشیدم  

 +اونقاااتـــــــل.....تــــ......تــــووووو.....کار 

خودته.....منو تهدید کردی.....خودت باعثشی........چقدر 

 حروزاده ای هان؟ 

آرام دستشو گذاشته بود جلوی دهنم و حامی و هومان 

 میخواستن ببرنم  

 ردی؟ چرا اینکارو کردی پس فطرت؟ +چرا اینکارو ک

همه با تعجب نگاهمون میکردن و بعضی ها ناباور دست 

 هاشونو جلوی دهنشون نگه داشته بودن  

+مگه قول ندادم به کسی نگم و کاری با خونوادم نداشته 

 باشی؟ 

  

 رو کردم سمت جمعیت  



  

+هی میگین پروا شوهر کرده شوهر کرده....میخواین 

از رمانتیک بازیای شوهرم؟دوست دارین نشونتون بدم 

ببینین ما چقدر عاشق و معشوق خوبی هستیم کنار هم؟ 

شمایی که هی پشتمون غیبت میکنین،شمایی که توروم یه 

 چیزی میگین و پشت سرم یچی....میخواین ببینین؟ 

  

دیوونه شده بودم و کنترل خودمو نداشتم،دوست داشتم 

شال روی سرمو  ساکت شم اما نمیتونستم؛تا رفتم

 بردارم،حامی و هومان محکم دو دستمو گرفتن  

  

"ما به میالد الکی قول ندادیم مراقبتیم،به خودت بیا 

 پروا،اینجا جای اینکارا نیست"  

  

رفتم سمت تارکان و با اشک ضرباتمو روی شونه ها و 

سینششروع کردم،با هر مشتی که میزدم بیشتر ازش گله 

 میکردم  

  

رم.....منکه گفتم رازت بین خودمون +ازت متنف

 میمونه.....منکه گفتم چیزی نمیگم...... 



  

 زانو زدم رو زمین  

  

 +ازت بدم میاد قاتل  

  

چرا داشتم رازشو نگه میداشتم؟ چرا من به همه نگیگفتم 

 اون چه آدم عوضی ا ی ؟ 

 رو کردم سمت جمعیت و ادامه دادم  

  

 +میدونید این چه آدمیه؟ 

  

 امو پاک کردم  اشک

  

+این همون کس ی  که بهم خیانت کرد و رفت ازدواج 

کرد،یه همسر داره که چهار سا ل  عقدش کرده اما 

هیچکی از وجودش خبر نداره....این قاتل بابا م ....همون 

 مردی که به زور صــ....... 

  



دستمو گرفت و کشون کشون بردتم سمت ماشین و پرتم 

صورتشو چنگ مینداخت و میگفت کرد توی ماشین،مامان 

 بخاطر سکته بو د !  

سوار ماشین شد و از پشت متوجه هومان و بچه ها شدم که 

 همراهمون می اومدن 

  

 +دیوونه شدی....دیونه شدی تو دیوونه 

ای......احمقی.....احمققققق......من اونقدر ساده ام که یه 

قتل مزخرف اینجوری راه بندازم؟....چی فرض کردی 

 منو؟ باید از همون روز اول میبردمت تیمارستان.... 

  

 با صدای مارتین به خودم اومدم که میگفت: 

  

+هی دختر....سیزده ساع ت  که داریم کتابتو 

 میخونیم،االناست که هلن بیاد و کارمونو بسازه  

  

اشکامو پاک کردم و کتابو بستم،نگاهی به جلدش انداختم 

 "صیغه مختومه" 

  

 از میالد نیست؟ +خبری 



  

 هیچ خبری نیست  -

  

 +چند صفحه دیگه از کتابت مونده؟ 

  

 منظورت از کتاب همین کتاب ناتمومه؟ -

  

+هی دختر.....قرار نبود به چیزای منفی فکر کنی،بزار 

 خوش بین باشیم...شایدی یه روزی اومد! 

  

 امیدوارم وقتی اومد دیر نشده باشه! -

  

 لبخند تلخی زد  

  

روا...کتابت آرومم میکنه! جنس دردهاش منو وادار به +پ

فکر کردن و درک کردن میکنه،واقعا کی عکرشو میکرد 

 اینطوری شه و اینهمه اتفاق تجربه کنی؟ 

 

 خندیدم  



  

مهم تر از اون....کی فکرشو میکرد از عشقم جدا شم و -

 بیام تو کشور به این بزرگی توی تیمارستان بستری شم؟ 

اخم  

  کرد 

  

 +مگه تیمارستان چشه؟ به این خوبی! 

  

 "اوهوم" کوتاهی زیر لب گفتم که بازم کنکاش کرد  

  

 +کی بقیشو میخونی؟ 

  

 االن باید بریم اتاقمون،فردا ظهر بیا ادامه بدیمش! -

  

 +تا کجا نوشتیش؟ 

  

 تا جایی که اومدم اینجا و میالد سراغی ازم نگرفت  -

  



 اشکامو پاک کردم  

  

 اید اونم مثل تو گرفتار یه اتفاقی باشه  +ش

  

 فکر نمیکنم،حس میکنم با کس دیگه ای ازدواج کرده! -

  

 +چرند نگو  

  

یک سال و شش ماه و سیزده روز شده که اومدم توی این -

تیمارستان لعنتی،تموم کارکنا و مدیرای اینجا رو با پول 

زنگ خریده،هیچ شماره تماسی ندارم،هرچی به خط مامانم 

میزنم خامو ش،شماره ی میالد و دوست هامم حفظ 

نیستم،از کجا میخوان بفهمن که من توی قبرسم؟ حتی 

روحشونم خبر دار نمیشه تارکان عوضی آورده باشتم 

اینجا! کل زندگیم شده میله های زرد رنگ این دیوونه خونه 

و چشمی که به در خشک شده و عشقی که هیچ وقت 

تم داشت،توی این یک سال به پلیس نیومده!اگه واقعا دوس

میگفت،ممکن بود پیدام کنن،بغضم ترکید و اشکم روی جلد 

دفترم چکید و اسم جلدو خیس کرد،زیر لب چند بار لب 

 زدم "صیغه مختومه،صیغه مختومه.....لعنت بهش" 



  

#پارت_پنجاهوشش 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 (میالد) 

  

رخوندم که مهتاب متوجه شد چرخ های ویلچر رو چ

 میخوام تکون بخورم و اومد کمکم  

  

 +میخوام برم  

  

 میالد با این وضع؟ -

  

 +مهتاب بس کن، گفتم میخوام برم یعنی میخوام برم  

  

 مامان اروم نجوا کرد  

  



"بخاطرش خونه نشین شدی بس نبود داری کم کم دیوونه 

 هم میشی" 

  

 و باال بردم  صداشو شنیدم و کمی تن صدام

  

 +مامان تو باور میکنی که فرار کرده باشه؟ 

  

وقتی شوهرش انقدر اذیتش کرده،وقتی تو مراسم دفن -

پدرش شوهرشو به قتل متهم میکنه،وقتی یهو غیب 

 میشه،وقتی مثل دیوونه ها همیشه افسردست و تو 

خودشه....از کجا معلوم فرار نکرده باشه؟ شاید کم اورده و 

 رفته  

  

 چشمامو با درد بستم  

  

 +اگه میخواست فرار کنه بهم میگفت. 

  

میالد...مامان جان....پسر قشنگم.....بهت بگه میخوام -

فرار کنم که جلوشو بگیری؟ شوهرش میگه پوالمو برداشته 



رفته،تو فرودگاه ها هیچ جا اسمی ازش نیست،تو بیمارستان 

ر ها آماده ها و کالنتری ها هم نبود،پلیس های همه ی شه

ان برای پیدا کردنش،اما آب شده رفته زمین،نه کسی هست 

که چهرشو دیده باشه،نه سفر خارجی و داخلی ای به 

اسمش ثبت شده نه هیچی،بنظرت اگه تورو میخواست تو 

 این یه سال یبار بهت زنگ نمیزد؟ 

اون تارکان بیچاره هم هم بهش تهمت زد قاتل آقا رضاست 

 پیش همه بد کرد   هم الکی پسر بدبختو

  

 +مامان نکنه تارکان پسرته و خبر نداریم؟ 

  

 نه مادر دلم براش میسوزه،نمیبینی چقدر مظلو م  بچم؟ -

  

 +مامان حالت خوبه؟ چی میگی برای خودت؟  

  

چی بگم واال،حرف که میزد و میگفت نگران پرواست دلم -

 براش سوخت  

  

 دم  عصبی دستی به پیشونیم کشیدم و دادکشی



  

 +مهتاب بیا منو ببر اتاقم.....مـــــهــــتاب؟ 

  

 جانم؟ بیا داداش.... -

  

 ویلچرمو گرفت و برد تو اتاق،هوفی کشیدم  

  

 +چی میگه مامان؟ 

  

از وقتی اون تارکان عوضی اومد اینجا و خودشو بی گناه -

جلوه داد و گفت در به در دنبال پرواست دل همه به حالش 

 ردونه ی همه شده  سوخته،عزیز د

  

+مهتاب تارکان میخواست منو بکشه،اون تصادف عمدی 

بود،باور کن راست میگم،تو بیمارستان که بودم،اون روزا 

که تازه وارد بخش شده بودم و بستری شده بودم،پرستا ر  

 میخواست یه سوزنیو بزنه تو کمرم  

  

 مهتاب کالفه دستی تو موهاش کشید  



  

نم چی درسته چی غلط! تارکان خیلی اصال دیگه نمیدو-

 خوب بل د  کارشو،خیلی زیاد  

  

 با بغض لب زدم  

  

 +مهتاب پروا سالمه مگه نه؟ 

  

 اومد جلو و بغلم کرد  

  

 دیوونه،مگه میشه تا نبوسیدتت ولت کنه؟ -

  

بغضم شکست و هق هقای مردونمو تو آغوشش رها کردم 

بهم زنگ اون روز ها که تو آلمان بودم،یک هفته 

نزد،اولش فکر کردم ممکنه تارکان رابطمونو فهمیده باشه 

و احتیاط کردم و زنگ نزدم،اما دیدم بازم خبری 

نمیشه،آخرین باری که به گوشیش زنگ زدم هومان 

 جواب داده بود،خیلی خوب یادمه! 

  



 "فلش بک به گذشته" 

  

با استرس گوشی رو توی دستم گرفتم،برای چندمین بار 

م میدادم و زنگ میزدم اما هر بار با بوق های بهش پیا

 پشت هم مواجه میشدم  

 نا امید دوباره گوشیشو گرفتم که هومان جواب داد   

 +آه الو؟ 

  

 الو میالد؟ -

  

 +هومان تویی؟ میشه....میشه لطفا گوشی رو بدی به پروا؟ 

  

 پروا؟ -

  

انگار اسم شخص غریبه و عجیبی رو آورده بودم جوری 

 رسید پروا  که پ

 +اره دیگه،پروا.... 

  



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 داد کشیدم  

  

 چیو ازم مخفی میکنین؟ -

من و من کرد،هر لحظه بیشتر دلشوره و غم حاکم قلبم

میشد

+چیزه.....داداش....پروا...پروا خوابه!

کالالفه دستمو تو موهام بردم و دور خودم چرخیدم

-هومان میشه بیدارش کنی؟

@avayekhis

#پارت_پنجاهوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+نمیشه..



  

 +آروم باش میالد.... 

  

 پروا کجاست؟ -

  

 حامی گوشی رو گرفت و صداش تو گوشی پیچید  

  

 +باید سریع بیای ایران  

  

 حامی....حامی تورو خدا بگو خوبه حالش؟ -

  

+هان؟ آره خوبه....خوبه آقا رصا فوت کرده پیش 

 نشه،گفت نمیخواد با هیچکی حرف بزنه ماما

  

 حامی..... -

  

 +میالد زود بیا  

  



تا خواستم چیزی بگم قطع کرد،سریع حاضر شدم وآنالین 

 بلیط ایران رزرو کردم 

فرداشب که هواپیمام به سمت ایران میرفت رفتم فرودگاه و 

سوار هواپیما شدم،مغزم خیلی بهم ریخته بود،ادم صبوری 

شه میتونستم خودم کنترل کنم،اما توی این یه بودم....همی

مورد،نمیشد،هیچ وقت نتونستم خودمو دربرابر پروا 

 خونسرد نگه دارم 

هواپیما خیلی زود نشست و رفتم بیرون که بچه هارو 

دیدم،توی ویدیو کال و عکس دیده بودمشون و 

شناختمشون،رفتم جلو و باهاشون آشنا شدم  با چشم 

گشتم،نبود که نبود  رو کردم دنبال پروای قشنگم 

 سمت بچه ها  

  

 +پروا کجاست؟ 

  

رفتم سمت ماشین و درو باز کردم،تو ماشینم نبود،دوتا 

دستمو محکم روی صورتم کشیدم و اشکامو پس 

 زدم،صدامو باال بردم  

  



+پروا؟ االن وقت سورپرایز نیستا....ببین....من 

 اینجام،میالدت اومده! 

  

لین قطره ی اشک که از چشم های آرام نبوده که نبود،او

 ریخت فهمیدم اوضاع اصال خوب نیست  

حامی باهام صحبت کرد و همه چیزو تعریف کرد،با جمله 

 ی آخرش دنیا رو سرم آوار شد  

 "فرار کرده" 

 مگه الکیه؟ مگه بی کس و کا ر  که فرار کنه؟  

کتم از دستم سر خورد و روی زمین افتاد،پیک موتوری 

دیدم که غذا آورده بود و پیاده شده بود،سوئیچ روشو  ای رو

که دیدم چشم هام برق زد،با سرعت رفتم و سوار موتور 

شدم،متوجه هومان و حامی و ارام شدم که صاحب موتورو 

 سوار ماشین کردن و شروع کردن به دنبالم اومدن 

رسیدم جلوی خونه تارکان و عصبی درو کوبیدم  

   ایفون که زد رفتم باال

وارد خونه شدم و به محض دیدنش عصبی مشتی حواله 

 صورتش کردم  

  



 +چیکارش کردی؟ 

  

 من کاریش نکردم.... -

  

 +خفه شو مرتیکه ی حرومزاده بگو کجاست؟ 

  

 اون موقع که باهاش الس میزدی باید بفکر اینا میبودی  -

  

 مشت دومو که خورد غرید  

  

 گمشو بیرون  -

  

 کردی  +پروا رو چیکارش 

  

 من چیکارش کردم یا اون؟ اون گذاشت رفت و فرار کرد -

  

 +دروغ نگوووووو دروغ نگو من میشناسم اونو  

  



حامی و هومان اومدن سمتم و بردنم بیرون،یه مدت بعدش 

نزدیک به دوماه دنبالش گشتم،یه شب که داشتم جاده های 

شمال رو میگشتم تصادف بدی کردم،با یه کامیون بزرگ  

ونوادم میگن یک ماه توی بخش مراقبت های ویژه بودم خ

 و از وقتی بهوش اومدم ویلچر نشین شدم  

 من مطمئنم اون تصادف کار تارکان بوده....خیلیم مطمئنم!"  

 مهتاب صدام زد  

  

 +تو فکر چی هستی؟ 

  

 مهتاب باید ثابتش کنم! -

  

 +چیو؟ 

 اینکه اون تصادف تقصیر تارکان بوده. -

  

 چطوری؟  +اما

  

 نمیدونم  -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

+میالالد..عصبی نشو!

-مگه میشه؟

+بنظرت میتونی از این ویلچر خالالص شی؟

-نمیدونم

در خونه زده شد و هومان اومد،بعد از احوالپرسی با

خوشحالی گفت:

+مژده بده که یه خبر خوب دارم...

@avayekhis

اینم دوتا پارت♡



#پارت_پنجاهوهشت 

مان:"صیغه مختومه" ر

 به قلم:رضوان  

  

 با ذوق برگشتم سمتش  

  

 +چیشده؟ 

  

رفت بیرون و لحظاتی بعد با چیزی که تو دستش بود 

 اومد،توب که دقت کردم متوجه شدم ویلچره 

  

 دارادادامممم....ویلچر برقی! -

خنثی نگاهش کردم،ذوق خاصی تو چشماش بود و نخواستم 

 ای روی لبم جا کردم   بشکنم دلشو،لبخند زورکی

  

 +مرسی،خیلی زحمت کشیدی  

  

چه زحمتی،بنظرم بهتره از این استفاده کنی،مهتاب خانمم -

 خسته میشه  



  

 مهتاب سکوت کرد و من به تشکر کوتاهی بسنده کردم  

  

هی....چرا مثل افسرده هایی؟ پاشو ببینم،پاشو جاتو عوض -

 کن  

  

ون ویلچر عوض کرد و به باهم رفتیم توی اتاق،جامو با ا

 سختی روی اون گذاشتتم  

  

 +فردا فیزیو تراپی داری مگه نه؟ 

  

 آره  -

  

 +خوبه منو حامی میبریمت  

  

 الزم نیست مرسی -

  

 اخماش توهم رفت  

  



+میخوای خاله خاطره و مهتاب دال راست شن جلو دکتر و 

 بلندت کنن؟ 

  

 +نه ولی.... 

  

ردی منو حامی میزاریم خونوادت +باباتم ماموریته،فکر ک

 بیان تا وقتی ماهستیم  

  

قدر دان دوبار پشتشو برادرانه نوازش کردم،تو این یک 

سال واقعا کنارم بودن،مثل خواهر و برادرای نداشتم،انگار 

 میخواست یه چیزی بگه و هی من من میکرد  

 +چیزی شده؟ 

  

 نه  -

  

 +مطمئنی؟ 

  

 آره -

  



 کان نزدی؟ +هومان ردی از تار

  

 چی؟ -

  

 +داداش حالت خوبه؟ انگار میزون نیستی! 

  

 خوبم -

  

 +تونستی پروا رو پیدا کنی؟ 

 نه -

لبخندی  

 زدم  

  

 +باالخره پیداش میکنیم....مگه نه؟ 

  

 آره داداش -

  

 +هومان تو باورم داری مگه نه؟ 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-معلومه که آره

+بیا میخوام یه چیزی بهت بگم

کنجکاو نشست روی تخت

@avayekhisپارت_پنج#

اهونه

رمان:"صیغ

ه مختومه"

به

قلم:رضوان

+هومان اون تصادف از عمد بود

-میدونم

میدونستم میدونع چون خودم بهش گفته بودم



  

 +مطمئنم کار تارکا ن ! 

  

 از کجا مطمئنی میالد؟ -

  

یه سوزن +تو بیمارستان که بودم،یه پرستاری بود،خواست 

 بزنه تو کمرم  

  

 اوه -

  

+آره،از نوچه های اون بود،پرس و جو کردم،قیافش خوب 

 یادمه.. 

  

 این اصال خوب نیست  -

  

 +آره 

  

 میخوای چیکار کنی؟ -



  

 +نمیدونم  

  

بیخیالی گفت و باهم یه روز تقریبا بی دردسر رو سپری 

 کردیم  

 * 

 با بی حالی رو کردم سمت بچه ها 

  

 یشه نریم؟ +نم

 حامی:مثل اینکه دلت نمیخواد دیگه پروا رو ببینی مگه نه؟ 

  

هومان:اگه میخوای خوب شی و کنارش راه بری باید بگم 

که فیزیو تراپی یکی از رکن های مهمته و باید انجامش 

 بدی  

  

بعد از کلی غر زدن به زور سوار ماشین کردنم و حرکت 

 کردیم  

  

 +میالد؟ 



  

 جان؟ -

  

 اداش پلیسا یا کسی بهت زنگ نزدن؟ +د

  

 نه -

  

 +هوف 

  

 حامی بیا به چیزای خوب فکر کنیم  -

  

نگاه گنگی به هومان انداخت و به راهش ادامه داد  

 به مطب که رسیدیم اومدن و دوشمو گرفتن  

روی ویلچر نشستم که چهره های خسته و بیحالشون 

 دلخورم کرد  

  

 +بچه ها معذرت میخوام.. 

  



 چرا اونوقت؟ -

  

 +خب سبک که نیستم،مجبورین اینهمه وزنو تحمل کنین 

  

 بیخیال پسر،راجع به چیزای خوب حرف بزن  -

  

 حامی هم وارد بحثمون شد  

  

 راست میگه ناسالمتی رفیقیم کشک که نیستیم  -

  

رفتیم و وارد مطب شدیم که منشیش که خانم محجبه و 

احترام خواست تا چند دقیقه کامال سنگین و رنگینی بود با 

 صبر کنیم  

این دکتر جدید بود و رفیقم معرفیش کرده بود،فکر میکنم 

میتونست حالمو بفهمه،ناسالمتی همکاریم! منتظر بودیم که 

 حامی سر صحبتو باز کرد  

  

 +میالد... 

  



 جان؟ -

  

 +فکر کردی به اون داستان؟ 

  

ی بهم سوالی نگاهش کردم که هومان گفت هنوز چیز

 نگفته،پس دلیل حالتای دیروزش همین بود! 

  

 +باید یه چیزیو بدونی 

  

 چیو؟ -

  

 کنجکاو به چهره های نگران و ناراحتشون خیره شدم 

  

 د جون بکنین دیگه چرا الل شدین؟ -

  

 هومان:االن وقتش نیست حامی 

  



 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

یعنی چی بود که اینطوری بهم ریخته بودتشون؟نکنه خبری

داشتن و نمیگفتن. از پروای من 

@avayekhis

#پارت_شصت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+چیشده حرف بزنین دیگه!

-تارکان....

+خب؟

-هیچ ردی از خودش جا نذاشته،تموم مدارک و اسناد پاک

شدست،هارد لبتاپش خال ی ،هیچ بلیطی به اسم خودش یا

پروا ثبت نشده،رفت و آمداش خیلی منظ م،یه ماه کامل

 ازش برنداشتم،واقعا اصالال هیچ خطایی ازش سر نزده

چشم



  

 +کارشوخوب بلده 

  

 حامی:میالد شاید واقعا اونم مثل ما بی تقصیر باشه  

  

 ناباور نگاهش کردم و اشک تو چشمام دوید  

  

 +چی؟! 

  

 ناراحت نشو فقط یه احتمال ! -

  

ا اینجوری +مگه نمیشناسید اون حروم زاده رو؟ چر

 میکنین؟ 

  

داداش آروم باش فقط داریم میگیم احتمال بی گناه بودنش -

 هست  

  

 صدام باال رفت  

  



 +ازش طرفداری میکنید؟ 

دقیقا چرا؟! چیکارتون کرده؟ چرا هر کی دورمه داره میگه 

 اون بی گنا ه؟ 

 اون بی گناه و من دارم دروغ میگم آره؟ 

  

ریشم ریخت با چشمای بی توجه به اشکی که روی ته 

 خیس زل زدم بهشون،دستمو کوبیدم رو سینم  

  

+میبینید اینجارو؟ یه تیکشو کندن بردن،یک سا ل  پیدا 

نکردم اون تیکه رو،میدونید اگه پازل قلبم کامل نشه و اون 

 برنگرده و نیاد سر جاش چی میشه؟من داغون میشم!  

 من میمیرم!  

 همه چیز تموم میشه  

  

 اداش آروم باش  باشه د-

  

 +من ارومم  

  

 ما فقط احتماالتی که ممک ن  پیش بیاد رو بهت گفتیم  -



  

هق زدم،درست مثل بچه ای که مر د  بادکنک فروش 

کنار کوچه رو دیده و هر چی زار میزنه کسی نیست که 

براش بادکنک بخره و دارن به زور از بادکنکا دورش 

 میکنن 

  

ـــیـــــــــن.....تورو قرآن نگین......من +نگین......نــــــگـــ

 خستم......من خیلی خــســـتـــم،جان میالد بس کنید! 

  

ساکت شدن و لحظاتی بعد در مقابل نگاه های متعجب 

منشی وارد اتاق شدیم،دکتر جوانی روی صندلیش نشسته 

 بود و بعد از ورود ما با خوشرویی سالم کرد  

  

 ره؟ +به به حال مریض ما چطو

  

از خوش صحبتیش متعجب شدم،توقع داشتم بپرسه مریض 

ایشونن و این حرفا،منم با خوشرویی تمام و عصبانیتی که 

 سعی در مخفی کردنش داشتم باهاش احوالپرسی کردم  

  

 +ببینم مرد که گریه نمیکنه! نکنه درد داری؟ 



 

 خندیدم  

  

 بیخیال آقای دکتر  -

  

این حرفا و بی محلیا و  +آخ آخ پیش دکتر معالجت از

 افسرده بازیا نداریما!  

  

 سکوت کردم که مشغول نگاه کردم به پام شد  

  

 +نگفتی؟ اونقدر درد داره که گریه میکنی؟ 

  

به هومان و حامی گفت بزارنم روی تخت،معذب بودم بس 

بهشون زحمت میدادم،بلندم کردن و روی تخت گذاشتن که 

قلبمو اندازه میگرفت و  دکتر اومد سمتم،داشت ضربان

 جوری نگاهم میکرد که انگار منتظر جواب سوال ش  

  

 میدونی چرا گریه میکنم دکتر؟ -

  



 +چرا؟! 

  

 چون قلبم درد میکنه  -

  

 ابروهاش باال پرید  

  

 +قلبت؟!  

  

آره،این ضرباناشو نبینا....نبین داره میتپه! اگه میتونست و -

مین چهار تا دونه دست خودش بود،همت نمیکرد و ه

 ضربانم نمیزد!  

  

 خیره بهم گوش میکرد  

  

 +چرا نمیزد؟ 

  

با صدای گرفته ای که بخاطر قورت دادن بغضای پی در 

 پیم به شدت دو رگه شده بود گفتم: 

  



 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-الکی که نیست دکتر،میشه دلبرت گمشده باشه و قلبت

بتپه؟وقتی دلبرت نیست یعنی قلبتم نیست دیگه!

گمشده دکتر! دلبر من 

@avayekhis

#پارت_شصتویک

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

متاسف مشغول کارش شد و بعد از اتمام فیزیو تراپی با

بچه ها منتظر نتیجه شدیم

حامی:میتونه از روی پاهاش بلند شه دکتر؟

هومان:اره دکتر...چقدر طول میکشه تا خوب شه؟

دکتر:نمیشه نظر قطعی داد راجع به بلند شدنش،بهتره یه

مدت صبر کنید



  

نا امید اومدیم بیرون،بچه ها که دیدن ذهنم درگی ر  

 سعی کردن جو رو عوض کنن  

  

 حامی:خوبه نظر قطعی نداد،بازم امید هست  

  

+قطعیم میگفت مهم نبود،کس خاصی نیست که بخوام برم 

 پیشش  

  

 هومان:اینطوری نگو میالد  

  

 +چیز بدی نمیگم که،حقیقته! 

  

 حامی:اما تو نباید خودتو ببازی  

  

 +بیخیال بابا  

  

 هومان:میالد تو هنوز خیلی جوونی  



  

 +جوون؟! 

  

 حامی:آره پس چی؟ 

  

+هممونم خوب میدونیم که این چیزا باعث بهتر شدن من 

نمیشه،باید به اینکه پروا هر جا که هست منو فراموش 

 کنم  کرده عادت 

  

 چرا داری چرت و پرت میگی؟ -

  

+چه چرت و پرتی حامی؟ میدونی چقدر ازش عصبیم؟ تو 

این مدت من فلج و گوشه نشینم اون چش بوده که هیچ 

 خبری ازم نگرفته؟ 

  

 میالد االن عصبی ای.... -

  



+چه عصبی بودنی؟ته تهش خدایی نکرده مشکلی براش 

ست زنگ بزنه پیش اومده و رفته بیمارستان،نمیتون

 بهمون؟نمیتونست بره پیش پلیس؟نمیتونست یکم منو بخواد؟ 

  

 هووووف  -

  

 +انگار باید به حرف خونوادم گوش بدم  

  

 چیکار کنی؟ -

  

+به حرف خونوادم گوش بدم،هومان کری یا داری ادا 

 درمیاری؟ 

  

آهان به حرفشون گوش بدی و بری با زهره ازدواج کنی -

 آره؟ 

  

 چشه؟  +آره مگه

  



هر چی گشت نتونست حرفی برای گفتن پیدا کنه،نگاهم که 

 کرد هر سه تامون شروع به خندیدن کردیم  

  

+اینجا دیگه تو داستان نیست که همه ی دخترا جز نقش 

 اول بدرد نخور و بی خانواده و بد ذات باشن  

  

 بیشتر خندید  

  

 ی گ ل ! آره نتونستم عیبی پیدا کنم،زهره خانم واقعا خیل-

  

 +هعی خدا  

  

سوارم کردن و به سمت خونه حرکت کردیم،به خونه که 

رسیدیم با مامان حرف زدم تا به مادر زهره خانم زنگ 

بزنه و ازشون اجازه ی خاستگاری بگیره،مهتاب ساکت 

شده بود و من با دلم کلنجار میرفتم،باالخره این روز 

 میاد...مگه نه؟ پس هر چی زودتر بهتر 

  

 * 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

لباسای شیک پوشیده بودم و با کمک پسرا روی مبل های

سیاه و سفید خونه ی زهره خانم نشسته بودم،بابا رو کرد

سمت مادرش  

+شرمندتونیم که با این وضع پسرم خدمتتون رسیدیم

-این چه حرفیه!

+راستش خدمتتون رسیدیم تا دخترتون زهره خانم رو

برای پسرمون اقا میالالد خاستگاری کنیم

-بله بله شما اختیار دارین.

+راستش میخواستم ازتون بخوام نامزدی این دوتا جوونو

زودتر برگزار کنیم،میدونید که توی این یک سال پسرمون

زیاد دردسر کشیده،میخوایم زودتر بهش زن بدیم تا بره سر

خونه و زندگیش و تموم بشه اینهمه مکافات.....

@avayekhis



  

 #پارت_شصتودو 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 (پروا) 

  

نگاهی به مارتین که رو به روم ایستاده بود و به گالرا زل 

 زده بود انداختم  

  

 +خیلی نامردی! اینهمه عاشقشی و چیزی بهم نگفتی؟ 

  

 اون دست نیافتن ی ! -

  

 +تو تالش کن تا به دستش بیاری  

  

 آخر عشق غ م ! -

  



 +نیست  

  

 پس میالدت کو؟ -

  

 +مارتین لطفا همه چیزو باهم قاطی نکن  

  

 قاطی نمیکنم،فقط میخوام بدونم کجاست؟ -

  

 +شاید نتونسته پیدام کنه  

  

 مگه ادعای عاشقی نمیکردین؟ -

  

 +بنظرم هیچ ربطی نداره  

  

 خیلیم ربط داره پروا  -

  

رو با عشق پاکت +تو داری یه داستان غم انگیز مافیایی 

 مقایسه میکنی  



  

من از دور نگاه کردنشو بیشتر دوست دارم تا از نزدیک -

 تماشا کردن رفتنشو 

  

 +همه ی ادما مثل هم نیستن 

  

 گالرا خیلی متفاو ت ! -

  

 +میدونم،اما..... 

  

 بیخیال  -

  

ایستاده بودیم و به درختای خشکیده خیره شده بودیم که 

 شید   نیالی لباسم رو ک

 +پروا؟ 

  

 جانم؟ -

  



جلوی پاهاش زانو زدم،خواهر زاده ی دکتر کریستین 

 بود،دکتر معالجم،میتونم بگم خوش قلب ترین دکتر  

  

 +خاله میسه که یه چیز کوشولو بهت بگم؟ 

  

به دستش که اندازه ی کوچولورو نشون میداد نگاه کردم و 

ست جمع گوشه چشمم از لبخند کوتاهی که روی لب هام نش

 شد،لهن با نمک و تو دل برویی داشت،یکمم لوس بود! 

 دخترک چشم آبی لوس! 

  

 معلومه که میشه! -

  

 +خاله جون؟

  

گردنمو مثل خودش کج کردم و ابروهامو با لبخند تو هم 

 بردم  

  

 جون خاله؟ -

  



 +میشه که یه چیز خیلی کوشولو بگم و دعبام نکنی؟ 

  

 اول بگو ببینم! -

  

داییم برام شکالت گلب گلبی خریده،اما دلوغ میگه  +خاله

 برای تو خریده خودم شنیدم که میگفت تورو...... 

  

دستاشو باز کرد و جوری نگاهم کرد که انگار داره یه 

 شیء بزرگی رو نشون میده ادامه داد 

  

+اینگَدر دوست داره....حتی میگفت که... ا ....که 

یی من بشی...تازشم دوست داره که شما بیای و زن دا

مامان جونیم...مامان خودم نه ها مامانی 

مامانم...همونکه بهش میگم مامان جونی...اون میخواد 

 بیاد تورو ببینه،میخوان الکی به تو بگن که... ا .... 

  

انگار بقیه حرفش یادش رفته بود، ا  گفتن جز تیکه 

 کالمش بود انگار  

  



 +به تو بگن که..... 

  

 نگاهم کرد   نا امید 

 +یادم نمیاد به تو چی بگن که.. 

 

 خندیدم  

  

 عیبی نداره وروجک  -

  

 +میشه بهت بگم زندایی؟ 

 چی؟ -

  

 بغلم کرد  

  

+تولوخدا دعبام نکن خب....خب....من دوست دارم 

باهمدیگه قایم بشم موشک بشم بازی کنیم؛کلی باهم بازی 

 کنیم و بریم پارک َگدم بزنیم. 



د بلند بلن 

 خندیدم  

  

 چی بازی کنیم؟ -

  

 +قایم بشم موشک بشم دیگه خاله جونم... 

  

آخ که چقدر شیرین بود این دختر،تمام حرف هاش پر از 

 ناز بود؛خودمو زدم به ندونستن  

  

 این دیگه چه بازی ا ی ؟ -

+خاله تو از منم کوشولو تریا،از اونا که چشم میزاریم 

 اد پیدامون کنه دیگه  میریم قایم میشیم تا دایی بی

  

 چرا کوچولواَم؟ -

  

+داییم میگه کوشولوها همیشه ی همیشه سوال میپلسن تا 

 بزرگ شن و یه خیلی چیزای زیاد بدونن  

  



 آفرین به داییت! -

  

 +حاال بریم قایم بشم موشک بشم؟ 

بلند  

 خندیدم  

  

 خاله چال میخندی بهم؟ -

  

اون بازی قایم موش ک   +اخه اونی که میگی اشتبا ه ! اسم

 فسقلی  

 کنجکاو نگاهم کرد  

  

 خاله  سف قلی یعنی چی؟ -

  

 مارتین بلند بلند زد زیر خنده  

  

 +پروا... 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

برگشتم سمتش

+اگه دیوونه نبودیم از دست این وروجک دیوونه میشی

تسلیت!

 اخم دخترونه ای کرد و دستشو روی کمرش گذاشت
نیالالی

+منکه اذیتش نمیکنم مارتین سفقلی!

@avayekhisپارت_ش#

صتوسه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

مارتین بهش خندید و دنبالش کرد،شروع کردن بازی

کردن،رفتم سمت گالالرا

+گالالرا؟



برگشت سمتم و با دیدنم ماسک اکسیژن روی دهانشو 

 برداشت و با خوشرویی مشغول احوالپرسی شد  

  

 پروا...حالت چطوره؟  اوه-

  

 +خوبم...یه سوالی داشتم ازت  

  

 چه سوالی؟ -

  

 +امشب وقتت پره؟ 

  

 نه،چطور؟ -

  

 +میخواستم به یه شام کوچیک دعوتت کنم  

  

 شام؟ -

  

 +آره  



 خندید   

  

 پروا یادت رفته؟ما نمیتونیم از اینجا بیرون بریم -

  

 اشت  نفسش گرفت و ماسک اکسیژن رو روی دهنش گد

  

 +راحت باش،الزم نیست برش داری 

  

 لبخند کوتاه و خجلی مهمون لب هاش شد 

  

 +میای؟تو اتاقمون  

  

چشم هاشو به نشونه ی تایید بست،دخترک مو بور چشم 

رنگی،الغر و خوش اندام،با لبخندای دلنشین،فکر میکنم 

 همین لبخند های زیباش دل مارتین مارو برده بود  

  

 عت هشت میبینمت  +پس امشب سا

  



دستی تکون داد که ازش دور شدم و با خوشحالی مارتین 

 رو صدا زدم 

  

 +یه خبر خوب دارم  

  

 چه خبری؟ -

  

 +گالرا  

  

 دست پاچه شد 

  

 چیشده؟ -

  

 +نگران نباش حالش خوبه  

  

 دستشو روی سینش کشید که با استرس نگاهش کردم  

  

 +مارتین....مارتین حالت خوبه؟ 



  

 اسمش که میاد بشدت استرس میگیرم. -

  

+هیس اروم باش،گفتم که خبرم خو ش،امشب شام میاد 

 اتاق ما  

  

از وقتی اومده بودم اینجا مارتین هم اتاقیم بود،هر اتاق 

اینجا دوتا تخت داشت،من و مارتین هم هم اتاقی بودیم،پسر 

قد بلند و خوش هیکلی بود،موهای قهوه ای و چشم هایی به 

 رنگ موهاش داشت  

اما متاسفانه دست تقدیر باهاش یار نبود بود، بدنش پر بود 

از ویروس ها و قارچ های داخلی ای که هر بار باعث 

خونریزی جایی از بدنش میشدن،خیلی براش ناراحت بودم 

که تو این سن کم،توی بیست و هفت سالگیش با چنین 

گفته ی  بیماری ای مقابله میکنه،گالرا دختر ی  که به

مارتین سه سا ل  توی این تیمارستان هست،دختر زیبا و 

جذاب ی ،اما مشکل ریه و شش داره و تنفسش بشدت غیر 

طبیع ی ،دلم براش میسوزه، هنوز خیلی وقت برای جوونی 

 کردن و زندگی کردن داشت. 

  



 پروا راست میگی؟قبول کرد؟ -

  

 +آره 

  

کم اتاقو مرتب خب....خب پس زود تر بریم دیگه،بریم ی-

 کنیم  

  

غمگین دستشو کشیدم که به سمتم برگشت،تو چشماش یه 

التماس خاصی بود برای اینکه حرفی نزنم میدونست قراره 

چی بگم و با چشمای ملتمسش تمنا میکرد ساکت بمونم،اما 

 نتونستم سکوت کنم  

  

 +مارتین.... 

  

 پروا من راجع بهش خیلی فکر کردم  -

  

ابطه ای نیاز به روابط جنسی و زناشویی +مارتین هر ر

 داره  

  



من هیچ وقت ازش سکس نمیخوام،من اونو میخوام -

 پروا...وجودشو....چشمای قشنگشو.. 

  

بخاطر بیماریشون نمیتونستن باهم رابطه داشته 

باشن،بوسه،بغل و صحبت کردن هیچ عیبی نداشت اما 

ن رابطه داشتن ممنوعه ترین چیز رابطشون بود،غمگی

 نگاهش کردم  

  

+مارتین مطمئنی اونم هیچ وقت هیچ رابطه ای نمیخواد تو 

 زندگیش؟ 

  

اشکی روی گونش چکید و خواست چیزی بگه که صداش 

 از شدت بغضش در نیودمد،دوباره تالش کرد و لب زد  

  

اگه یه چیزی از روی زمین پیدا کنی،برش میداری،میبینی -

خودت،اگرم نبود یا  اگه مال تو بود برش میداری برای

 رهاش میکنی و یا پسش میدی به صاحبش 

من دل گالرا رو پیدا کردم،دلمو میزنم به دریا و میبینم مال 

من هست یا نه،اگر بود که هیچی،اگه نبود رهاش میکنم و 

 میرم  



  

 اشکشو از روی گونش پاک کردم  

  

+من خیلی راجع به اینا فکر میکنم،مارتین دل آدما دقیقا 

ثل یه بادکنکه! اول که بادکنکی رو میخرن یا پیدا میکنن م

باهاش بازی میکنن،بعد که حوصلشون سر رفت یا ازش 

غافل شدن بادکنک تو آسمون گم میشه،میره باال،هی میره 

باال و در اخر یا با برخورد به تیزی شاخه های درخت 

 میترکه و نابود میشه یا میوفته تو دست کس دیگه!  

بادکنکشو گم کرده میره و از یه یه بادکنک فروش اونیم که 

دیگه یکی دیگه میخره،گاهیم مثل همون بادکنک قدیمی 

 میخرن،میدونی چرا؟  

دل آدمام همینطوره،گاهی دل آدمارو میگیرن و با ذوق 

کنارش میمونن،مثل اون بادکن ک  دوستش دارن،گاهیم 

و  باهاش بازی میکنن و رهاش میکنن،اون آدم یا میشکنه

نابود میشه یا یکی دیگه رو مرحم زخماش میکنه،اونیم که 

قلب عشقشو ول کرده یا میره و آیندشو با کس دیگه ای 

میسازه،یا با کسی شبیه به همون طرف قبلیش،این دسته 

 آخریا بیشترین دردارو دارن،میدونی چرا؟ 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

-چرا؟

+چونکه بادکنکشون خودش هوای رفتن داشته،برای همین

و یه بادکنک مثل قبل ی  میخرن و تا اخر میرن 

عمرشون با خاطراتش عذاب میکشن،فقط میخوام خیلی

امیدوارم نباشی که بعدا زیادی بشکنی،بری و بخوری به

شاخه ی یه درخت و نابود شی.

دستشو روی چشمش گذاشت و کمرش خم شد،روی زمین

نشست و دو دستشو روی چشم هاش نگه داشت و با هق

مردونش لب زد هقای 

-پروا من اونقدر میخوامش که حاضرم همه ی اکسیژنام

مال اون شه تا یه دقیقه بیشتر نفس بکشه

@avayekhis

#پارت_شصتوچهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

لبخند تلخی زدم و بلندش کردم،باهم به سمت اتاق حرکت 

مسئولمون کردیم و مشغول تمیز کاری شدیم،کاریشما 

 بود،خانم خیلی خیلی مهربونی بود،رفتم پیشش  

  

 +اوووو کاریشمای خودم چطوره؟ 

  

 دوباره چه خرابکاری ای کردین با اون کشمش؟ -

 

خندیدم  

+چرا 

به 

دوستم 

میگی 

کشم

ش؟ 

کجاش 

شبیه 



کشم 

 ش؟ 

  

همه جاش،هم اون موهای قهوه ایش هم اون -

 چشماش،پسرک ورپریده! 

  

 اذیتت کرده توپت حسابی پره!  +آخ آخ اونقدر

 

 خندید  

  

 نگفتی چی میخوای؟ -

  

 +یه شام خوب  

  

 پروا باز قرا ر  برای کی جشن تولد بگیری؟ -

  



+نه نه بخدا،شلوغ کاری نداریم،یکی از دوستامو دعوت 

کردم،میخواد بیاد زشت نیست یه غذای خوب نزارم 

 جلوش؟ 

  

د،خوشحال حرکت اول کمی نگاهم کرد اما بعد قبول کر

کردم سمت اتاقمون،نگاهی به ساعت انداختم،هنوز وقت 

 داشتیم،مارتین نگاهم کرد  

  

 +بیا باهم کتاب بخونیم  

  

 چه کتابی مارتین؟ -

  

 +کتاب تورو،صیغه مختومه! 

  

 میخوای بقیه ی داستان رو بدونی؟  -

  

 +آره  

  

 باشه -



  

سیدم به دفترمو برداشتم و صفحات شومشو ورق زدم،ر

جایی که از قبل نشونه گذاشته بودم و شروع به خوندن 

 کردم  

  

"تارکان پرتم کرد توی ماشین وتند و تیز حرکت کرد،بچه 

ها از پشت سرمون میومدن و من مثل دیوونه ها خودمو به 

در و پنجره میکوبیدم و از خدا کمک میخواستم،ازش 

یه قاتل به تمام میترسیدم،اون االن تو ذهنم فقط یه قاتل بود،

 معنا   

 +تو قاتلی،قاتل بابام....چطور دلت اومد عوضی....هان؟ 

  

 محکم توی دهنم کوبید  

  

من اینجوری آدم میکشم؟ آره؟ من اینجوری میکشم کسیو؟ -

چی فکر کردی راجع به من؟ من جوری میکشم طرفو که 

صد سال سیاه خبری ازش نشه،فکر کردی انقدر بچم بیام 

 دکتر بخرم بگم الکی بگن یارو سکته زده؟  یکی دوتا

  

 +تارکان.. 



  

 مشتامو محکم روی سر و صورتش کوبیدم  

  

+دروغ نگو مرتیکه ی عوضی درووووووغ 

 نگوووووووووو 

  

 داد کشید  

  

بخاطر توعه هر جایی رومینارو از دست دادم،بخاطر تو -

 عشقمو از دست دادم  

  

رین طرز ممکن ترمز موهاموتو چنگش گرفت و به بد ت

 کرد که به جلو پرت شدم  

درو باز کرد و پرتم کرد تو جاده،دستام بشدت سابیده شد و 

آخ کم جونی از گلوم خارج شد،خودش سوار شد و به 

 سرعت رفت  

تنها کاری که تونستم انجام بدم این بود که برم گوشه ی 

زمین سرد و زانوهامو بغل کنم،جیغ میکشیدم و موهامو 

 ندم،مثل یه دیوونه ی واقعی!  میک

  



 مارتین پرید بین خوندنم  

  

 +بخاطر فشار روحی اونطوری شده بودی پروا؟ 

  

 آره -

  

 +آهان 

  

"بچه ها اومدن و جلوم ترمز کردن،جیغ های پی در پیم 

دست خودم نبود و حتی با آغوش آرام و دلداری دادن های 

ونه های به حامی و هومان هم بهتر نمیشد،فقط مثل دیو

جنون رسیده خودزنی میکردم و فریاد میزدم که تارکان یه 

 قات ل ! " 

  

 +تموم شد  

  

 تموم؟ -

  

 +اره  



  

دیوونه شدی؟ من نمیتونم صبر کنم تا بقیشو  بنویسی و -

دفترتو کامل کنی،برام تا جایی که اتفاق افتاده رو تعریف 

 کن  

  

 +باشه 

  

 خب میشنوم؟ -

  

من خیلی عصبی شدم،حرکتا و تیکایی که از +بعد اونروز 

 سر غم و ترس بود،تارکان تو خونه حبسم 

میکرد،خب...میدونی....با اعصابم بازی میکرد،کلی فیلمای 

محرک اعصاب پلی میکرد و عذابم میداد،رفتیم پیش 

روانشناس بهم گفت بهتره برای این تیکای عصبی و رفتارا 

عجیب افتاد مارتین،بزار از تارکان دور باشم،کلی اتفاقای 

 وقتی نوشتمش با خیال راحت بخونم برات 

  

 اگه تارکان رو ببینم یا میرم قبرستون یا زندان -

  



 

  

 

  

  

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

+دیوونه

-جدیم! یا من میکشمش،یا اون میکشتم!

@avayekhis

#پارت_شصتوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

خیلی زود ساعت هشت شد و گالالرا اومد

 با استرس نگاهش میکرد و از چهرش کامالال معلوم

مارتین

بود چقدر خوشحال و خجالت زدست

+گالالرا خیلی خوشحال شدم که اومدی

ماسکشو برداشت



 منم خیلی خوشحالم که کنارتونم  -

  

سکوت خیلی بدی جو اتاقو پر کرده بود؛مارتین محو گالرا 

 میکرد   بود و گالرا گاه و بی گاه نگاهش

 +پروا؟ 

  

 جان؟ -

  

 +میشه یکم تنهامون بزاری؟ 

  

اره حتما،فقط مارتین،مراقب خودت باش خب؟قرصات تو -

 کشو ا ... 

  

 باشه ای گفت که اومدم بیرون   

 (مارتین) 

  

 پروا که رفت بیرون رفتم سمت گالرا و کنارش نشستم 

  



 +خوبی؟ 

  

 نه،تو چی؟ -

  

 +نه 

  

 چرا؟ -

  

 خوب نیستی گالرا  +چون تو

  

 تلخ خندیدم 

  

 +میشه یچیزی بهت بگم؟ 

  

 بگو  -

  

دستشو تو دستام گرفتم و مشغول لمس کردنش شدم،چقدر 

 آرومم میکرد این دختر 



  

+گالرا میشه بیام و همه ی اکسیژنامو تقدیمت کنم تا فقط یه 

 شب کنارت باشم؟ 

ا من سرشو بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد،غمگین بود ی

 اینطور فکر میکردم؟ 

  

 اما..اما مارتین.... -

  

 +هیس...هیچی نگو،بهم گوش بده خب؟ 

  

 منتظر نگاهم کرد  

  

 +میتونیم باهم باشیم  

یه زندگی رویایی برات میسازم،مهم نیست که بهمون میگن 

دیوونه،مهم نیست نمیتونم حست کنم،مهم نیست نمیتونم 

گالرا،از ته قلبم،اونقدر  لمست کنم،من واقعا دوستت دارم

 زیاد که میتونم برات جونمو بدم 

شنیدی میگن دیوونه وقتی یه دیوونه ی دیگه ببینه میفهمه 

 دنیاش چجور ی ؟ 



من بعد تو دنیای خودمو نه بلکه معنی واقعی زندگی رو 

 فهمیدم  

  

جلوی پاهاش زانو زدم و دستشو بوسه باران کردم،اشکام 

 ل مجنونا دستشو میبوسیدم  روی دستش میریخت و مث

  

+حاضرم بخاطرت با هر چیزی مقابله کنم،کافیه کنارم 

باشی،کافیه فقط بله بدی،دنیارو برات بهشت میکنم  

 میشم مال خودت  تورو خدا یکم فکر کن  

  

دستشو از دستم بیرون کشید،خیسی خونو روی پهلوم حس 

شکی با میکردم اما چیزی نگفتم تا حرفشو بزنه،با چشمای ا

ذوق بهش خیره شدم تا حرفشو بزنه وسعی کردم زخممو 

 که سر باز کرده بود، نادیده بگیرم  

  

 مارتین.. -

  

 +بگو،بگو عزیزم...جانم؟ جا ن  مارتین؟ 

  



  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-یه رابطه بدون هیچ رابطه ی جنسی ای؟ من نمیتونم؛لطفا

فراموشش کن لطفا،نکنه یادت رفته ما آدمای عادی نیستیم؟
@avayekhis

#پارت_شصتوشش

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+لطفا گالالرا،ازت خواهش میکنم،من میدونم که توهنوزم

منو دوست داری!

-ندارم

+گالالرا؟

برگشت سمتم و مردد نگاهم کرد،نتونست تحمل کنه و لب

زد

-جانم؟



  

دیم  +هر کاری کردم نشد فراموشت کنم،بیا بهم یه فرصت ب

 برای چی؟ -

  

 +درست کردن اوضاع  

  

 مارتین.... -

  

 دستمو روی لبهاش کشیدم و با لحنی پر از خواستن لب زدم  

  

+میدونی چقدر عذاب میکشم وقتی میبینم لبای نازت هی 

مقابلم تکون میخورن و نمیتونم کاری کنم؟نمیتونم بیام جلو 

 و به چنگ و دندون بکشمش؟ 

  

الید،دقیقا مثل گربه های لوس،قبال یه مدت گونشو به دستم م

کوتاهی باهم تو رابطه بودیم اما ازم خواسته بود به کسی 

نگم و فراموشش کنم،خیلی سخت بود،تقریبا غیر ممکن بود 

برام،بعد از سه سال دوباره تالش کردم به دستش بیارم و 

 کنارش باشم  



  

+مثل گربه های لوسی شدی که صورتشونو میمالن به 

 دست صاحبشون  

  

 دستمو بوسید  

  

اگه بهت فرصت بدم یواشکی باهم فرار میکنیم بریم توی -

 حیاط پشتی باهم وقت بگذرونیم؟ 

  

حیاط پشتی منطقه ممنوعه ی اینجا بود و رفت و آمد 

 برامون ممنوع بود؛اما من گاهی یواشکی میرفتم  

  

 +اره حتما میکنیم،قول میدم  

  

 چی بشه؟   بنظرت آخرش قرا ر-

  

 +آخر چی؟ 

  

 داستان ما... -



  

 +نمیدونم،بزار خودمون ورق بزنیمش! 

  

 اگه نتونیم از پسش بربیام چی؟ -

  

 +یعنی چی؟ 

  

 اگه سرنوشت برامون بد نوشت؟ -

  

 +سعی میکنیم خوبش کنیم  

  

 اگه نتونستیم؟ -

  

هلش دادم روی تخت که صدای جیریق جیریق تخت 

وش خیمه زدم و پیشونیشو بوسیدم،قطره دراومد،مثل قبل ر

 اشکی از چشم هاش چکید  

  

 +چقدر بده که نمیتونم حس کنم اون بدن ورزیدتو  

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

-هیش،عزیزم؟ گریه نکن

+دلم میخواست حست کنم مارتین،باهم بچه های قد و نیم قد

به  دنیا  بیاریم،زندگی  کنیم،توی  یه  خونه  ی  قشنگ  نه  این
تیمارستان  

خودمو کشیدم روش و گونمو به گونش مالیدم

-هی آروم باش دختر،ببین کشمشت کنار ت !

خندید و دست ااشو دور پهلوهام گذاشت تا بغلم کنه که از

خیسی پیراهنم و بعد رد خون روی دستهاش متوجه حال

بدم شد و یهو

@avayekhis

#پارت_شصتوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

و یهو در باز شد،بشدت از روش کنار رفتم که پروا رو 

 دیدم،با نگرانی اومد سمتم  

  

 +چیشده؟ چیشده مارتین؟ 

  

متوجه نفس های کشیده ی گالرایی که استرس گرفته بود 

شدم،دستمو کشیدم سمت ماسک اکسیژنش و ماسک رو 

 روی دهنش گذاشتم  

 دو دستم رو دو طرف صورتش گذاشتم و لب زدم  

  

 +هیس عزیزم،چیزی نیست  

  

پروا اومد سمتم و سریع در کشو رو باز کرد،گاز هارو 

روی زخمم گذاشت و محکم فشار داد،به ثانیه نکشید که کل 

گاز خونی شد و جاشو با گاز دیگه ای عوض کرد،اسپری 

 مخصوصمو درآورد و روی زخم زد  

سوزش بدی تو بدنم پیچید،دلم میخواست فریاد بزنم و 

دمو بیان کنم اما چشم های نگران گالرا این اجازه رو در

 بهم نمیداد 



اومد جلو و دستم رو گرفت،بوسه ای به دستش زدم و چشم 

هامو بستم،لحظاتی بعد دردم آروم گرفت و پروا سرشو بلند 

 کرد،عرق سرد پیشونیش رو با پشت آستینش پاک کرد  

  

 +مرسی پروا  

  

 چرا مراقب خودت نیستی؟ -

  

 چیز مهمی نشده  +

  

 اگه نمیومدم و میشد چی؟ -

  

 +حاال که نشد،بیخیال 

  

 باشه ای گفت و مردد نگاهم کرد  

  

 +چیزی شده؟ 

  



 نه -

 +مطمئنی؟

  

قلبم درد میکنه،مطمئنم برای میالد یه اتفاقی افتاده،خیلی -

 دلشوره دارم  

  

 اشکاش که ریخت رفتم سمتش و بغلش کردم  

  

ست من خیلی قو ی ،گریه مال بچه +هی هی.....دو

 هاست  

  

 هق زد  

  

 دلم براش تنگ شده مارتین  -

  

 +میرم از بیرون برات گوشی میارم،غصه نخور  

  

 نمیشه  -



  

 دلداری الکی!  

  

 +پروا....عزیزم..... 

  

 دستشو روی قلبش گذاشت و روی تخت نشست  

  

 باور کنید داره یه چیزی میشه،من مطمئنم -

  

 هیس،میخواد چی بشه؟ +

  

دلم از شدت نگرانی درد میکنه،مارتین یه اتفاقی داره -

 میوفته  

  

 بغلش کردم  

  

 +هیس شاید دارن بهت نزدیک میشن و پیدات میکنن 

  



 خدا کنه  -

گالرا گنگ نگاهمون میکرد که خود پروا همه چیزو براش 

 تعریف کرد 

  

 پروا:پاشین برین بیرون یکم حرف بزنین  

  

 +توهم بیا  

  

 نه  -

  

 +گفتم بیا  

  

 نمیخوام میلـــ........ -

  

با غم نگاهم کرد و یهو ابروهاش شکست و اشکاش روون 

 شد  

  

 نمیخوام مارتین برین شما  -



  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

@avayekhis

اینم دومین پارت امروز♡

#پارت_شصتوهشت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

گذاشتیم وبا گالالرا به سمت بیرون  اصرار خودش تنهاش 

به

حرکت کردیم

باهم قدم برمیداشتیم و من به آینده ای پر از حسرتای واهی

فکر میکردم

+گالالرا؟

-جانم؟



+بنظرت یه زندگی بدون هیچ رابطه ی جنسی ای 

 چطور ی ؟ 

 یکم سخته -

  

 +آره،این نیاز همه ی ماست.   

  

 میدونم  -

  

 س نکردن بدن ناب و دست نخوردتت +خیلی سخته لم

  

 مارتین.... -

  

نگاهش کردم،نور مهتاب کمی دل شب رو روشن کرده بود 

و سایه ی درخت بیدمشک روی بدنامون که مماس هم 

 قرار داشتن افتاده بود  

  

 +جانم؟ 

  

 چجوری تحمل کنیم؟ -



  

 +یکوچولو سخته،اما ما میتونیم،مگه نه؟ 

  

 آره  -

  

ب هاش و تو دو میلیمتریش ایستادم  رفتم سمت ل

 راهمو به سمت گونش کج کردم و بوسیدمش  

  

 ** 

  

 (یک هفته بعد) 

  

 اومدم توی سالن و گالرا رو صدازدم  

  

 +پیشت....هی....هی دختر...... 

  

سنگ کوچیکی از روی زمین برداشتم و به شیشه ی 

 پنجرش زدم،اومد جلوی پنجره و بازش کرد،از پشت میله

 های پنجره دست هاشو لمس کردم  



  

 +صبحت بخیر فرفری 

  

 صبح توهم بخیر کشمشی -

  

 +خوب خوابیدی؟ 

  

 آره عالی -

  

+شکر بدو بیا پروا میخواد برامون ادامه ی داستانشو 

 تعریف کنه  

  

 باشه االن میام  -

  

وقتی حاضر شد و اومد رفتیم پیش پروا،نگاهش کردم و 

 سواالتمو پرسیدم  

  

 +پروا...چرا آوردتت اینجا؟ 

  



اون موقع که بردتم پیش روانشناس،همه کاری کرد تا منو -

یه دیوونه معرفی کنه،یه روز خیلی عصبی شدم و رفتم 

پیش الیس همه چیزو بهش گفتم و اون موقع بود که گولم 

زد و گفت قرا ر  بیایم مسافرت،من هم افسرده بودم و هم 

م چیکار میکنم؛گفت میارتم تیک داشتم،نمیدونستم دار

مسافرت و اتاقامونو جدا میگیره تا من راحت باش و 

 مزاحمم نمیشه 

  

 +پس چطور یهو اومدی اینجا؟ 

  

وقتی اومدیم آوردتم اینجا و بستریم کرد،اون اوایل بخاطر -

افسردگیم و اخالقای بدم و تندی هایی که به دکترا کردم 

اینطور نبود،من واقعا  قبول کردن من یه دیوونم اما واقعا

 فقط یه شوک عصبی بهم وارد شده بود  

  

 +هوف واقعا دلم میخواد یه روز تارکانو ببینم،خیلی! 

  

به همه گفت تمام راه های ارتباطیگو ببندن،تهدیدشون کرد -

و گفت هر تماسی که با هر خطی داشته باشم اینجا رو رو 

اه پیش بود سر همه خراب میکنن،اون دکتری که تا همین م



 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

واقعا برده ی اون بود اما حاالال که دکتر عوض شده شاید

بتونم یه کاری بکنم،البته که هر چی از کریستین(دکتر

جدیدی که تازه به تیمارستان انتقال پیدا کرده بود) خواستم

قبول نکرد تا بهم تلفن بده

ناراحت نگاهش کردم که با چشمای اشکیش خندید

@avayekhis

#پارت_شصتونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

نشسته بودیم که کریستین و کریستف دوتا برادرای دکتر

وارد شدن،کریستین رو کرد سمت پروا و با خنده نگاهش

کرد،اونقدر خیره بهش موند که با اخم دستمو جلو بردم

+مارتینم



 به خودش اومد و نگاهم کرد  

 کریستین،ایشونم برادرم کریستف   دکتر جدید هستم-

  

 +خوشبختم  

  

کریستف کمی ریزه میزه تر از کریستین بود و معلوم بود 

 کوچیکترست  

کریستین مشغول حرف زدن با پروا شد و کریستف من 

گالرا رو روی تخت خوابوند و شروع به معاینه ی زخم 

هامون کرد،تمام فکرم پیش کریستین و پروا بود،داشت 

 یگفت بهش م

  

 +حالت بهتره؟ 

  

 ممنونم آقای دکتر  -

  

 +کریستین.....میتونی کریستین صدام کنی پروا 

  

 با آقای دکتر راحت ترم  -



 +باشه  

  

کمی که پروا دست دست کرد و ساکت موند دوباره خودش 

 شروع به حرف زدن کرد  

  

 نیالی اومده بود پیشت؟ -

  

 +بله یکم بازی کردیم  

  

 ه هم از عشق من به تو گفت درسته؟ و دوبار-

  

 +بله،اما من جدی نمیگیرمش،بچست دیگه! 

  

 کاش بشه جدی بگیری  -

  

تا خواست دست پروا رو بگیره محکم اسمشو داد 

زدم،جوری که لرز خفیفی توی بدن کریستفی که کنارم بود 

 و معاینم میکرد نشست  

 "پروا...بیا اینجا" 



  

 واسته بود سریع اومد کنارم  پروا که انگار از خدا خ

  

 +چرا انقدر باهاش گرم میگیری؟ 

  

 آخ آخ کشمشون غیرتی میشه؟ -

  

 +بار آخرت باشه  

  

 کاری نکردممم که  -

  

+خوشم نمیاد هر کی بیاد باهات گرم بگیره همونطور که 

گالرا برام با ارز ش  توهم هستی لطفا حدشونو بهشون 

سر نمیزنه فقط جهت نشون بده،میدونم خطایی ازت 

 یادآوری گفتم  

  

 نگران نباش مهربون چشم  -

چیزی نگفتم و دوتا دکترای رو مخ باالخره از اتاق بیرون 

 رفتن 



  

 +اصال ازشون خوشم نیومد  

  

گالرا:چرا؟خیلی مهربونن که،مخصوصا این دکت 

 ر،کوچیکه چی بود اسمش؟ 

  

 پروا:کریستف  

  

و با مالیمت زخمارو  گالرا:آره همون،خیلی مهربون

 درمون کرد  

  

 پروا:کال اخالقاشون خوبه  

  

+آفرین آفرین جلو بزرگتون اینجوری از مرد غریبه حرف 

 میزنین؟ 

  

جفتشون با چشمای نادم و لوس نگاهم کردن که چیزی 

بهشون نگفتم،واقعا پروارو مثل خواهر نداشتم دوست 

 داشتم،دختر بی ریا و صادق ی  



  

 م شده +خیلی تشن

  

باید بری آب بیاری چون همه ی بطری های اتاق تموم -

 شده  

  

 +باشه تو چیزی نمیخوای پروا؟ 

  

 نه  -

  

 +تو چی گالرا؟ 

  

 اگه پودر نسکافه داشتن یکی برام بیار  -

  

باشه ای گفتم و به سمت بوفه حرکت کردم،برامون بوفه و 

ه،اما زمین ورزش ساخته بودن تا حس بدی بهمون دست ند

یه تیمارستانی همیشه تیمارستان ی  و چیزی عوضش 

 نمیکنه! 

 داشتم میرفتم که صدای پچ پچ دوتا از پسرارو شنیدم  



  

"وای پسر واقعا؟.......بابا اونکه این بدبختو دوست داشت 

چرا اینکارو کرد؟.....براش خیلی متاسفم....داداش 

زندگی  اینجوری نگو حق داره بیچاره نمیشه که اینموری

کرد باالخره این روز میرسید....راست میگی چه کسی 

 بهتر از دکتر به اون خوشگلی؟.....چی بگم" 

  

 ایستادم و با خنده رو کردم سمتشون  

  

+میبینم که خبرای جدید به دستتون رسیده و مشغول 

 غیبتین....چیشده؟ 

  

 آبرو ریزی داداش آبررو ریزی  -

  

 ای؟  +آبرو ریزی؟ چه آبرو ریزی

  

 تو خبر نداری؟ -

  

 +نه از چی؟ 



  

این کریست ف  هست...همین جوجه طالی ی  که -

 جدیدا اومده  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+خب؟

-میگن دیشب با گالالرا،میشناسیش دیگه همون دختر مو

فرفر ی  که دستگاه اکسیژنش باهاشه همیشه رابطه

داشتن،وقتی رفت پیشش تا زخماشو ببنده جفتشون نتونستن

طاقت بیارن و کارو تموم کردن داداش

خون تو رگام یخ بست و لبخند روی لبم کم کم پاک شد.....

@avayekhis

#پارت_هفتاد

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

قدم های نا متعادلموبه سمت اتاق کشوندم و با چشمایی 

 خیس به گالرا نگاه کردم  

  

 +چیکار کردی با ما؟ 

  

 لند شدن  جفتشون متعجب ب

  

 پروا:چیشده مارتین؟ 

 

 خندیدم  

  

 +چی شده؟ 

  

 بلند تر قهقهه زدم  

  

 +چی میخواستی بشه؟ 

  



گالرا اومد و جلوم ایستاد،به چشمای خیس نگاهش میکردم 

و نفس نفس میزدم که ماسکشو برداشت و دستاشو دو 

 طرف گونم گذاشت  

  

 +چیشده؟ 

  

 تازه داری میپرسی؟ -

  

 نگاهم میکرد،پوزخندی زدم   فقط و فقط

  

 گفتی کریستف مهربو ن  اره؟ -

  

 +چی؟ 

  

 همین دو دقیقه پیش،داشتی از اون طرفداری میکردی آره؟ -

  

 +مارتین من فقط داشتم میگفتم دکتر خوبیه  

  

 آره خیلی خوبه!  -



  

 +خب بگو چت شده چرا انقدر پریشونی؟ 

  

 هت چه قولی داد؟ اون جوجه طالیی.....اون......اون ب-

  

 +به من؟هیچ قولی! 

  

 مطمئنی؟ -

  

 +آره مارتین میشه بگی چیشده؟ 

  

 هیچی نشده عزیزم! هیچی نشده! -

  

 +مطمئنی؟ 

  

 لبمو به دندون گرفتم و اشک ریختم  

  

 پروا:مارتین نمیخوای حرفی بزنی؟جون به لب شدم  



  

 +چیزی نشده که  

  

 پس چرا اینطوری ای عزیزم؟ -

  

 نگاهی به گالرایی که داشت این حرفو میزد انداختم   

 +مگه چطوریم؟ 

  

 چرا اشک میریزی؟ جاییت درد میکنه؟ -

  

 +آره  

  

 کجات درد میکنه؟ -

  

 دستشو گرفتم و روی سینم گذاشتم  

  

 +اینجا 

  



 دستشو نوازش وار روی سینم کشیدم  

  

 +اینجام داره میسوزه از درد  

  

 بگو چیشده،بیا روی تخت بشین  خب چرا؟ بهم -

  

کمکم کرد و روی تخت نشستیم،میدونستن نباید عصبیم کنن 

و جفتشون منتظر بودن خودم حرف بزنم،با لبه ی آستینم 

 اشک هامو پاک کردم  

  

 +میدونی االن به چی نیاز دارم گالرا؟ 

  

 چی؟ -

  

+سرمو ببرم تو یقه ی لباست! همونجا بخوابم،همونجا 

 مونجا بمیرم! بمونم،ه

  

 غمگین نگاهم کرد  

  



 مارتین چرا داری میترسونیم؟ -

  

 دستشو گذاشت روی سینم و کمی فشار داد  

  

 خیلی درد میکنه؟ میخوای بریم پیش دکتر؟ -

  

 +پیش کی؟ همون جوجه طالیی؟ 

  

 آره،همین دکتری که امروز معاینت کرد -

  

 +بریم پیشش چی بگیم؟ 

  

 بریم بگیم زخمتو درمان کنه  وا دیوونه شدی؟ -

  

پروا:راست میگه کریستف دکتر ماهر ی  بزار معاینت 

 کنه شاید فهمید مشکل چیه 

  

 رو کردم سمت گالرا  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

+راست میگه؟ دکتر خوبیه؟

مردد نگاهم کرد

-آره خب

نتونستم تحمل کنم و با بغض لب زدم:

+فقط مختصص اعصاب و روان خوبیه؟

تخصصش تو سکسولوژی هم زیا د؟ یا 

@avayekhis

#پارت_هفتادویک

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 من چرا باید بدونم؟ -

  

 +گالرا چطور تونستی؟ 

  

 چیو تونستم مارتین؟ بهم بگو خب  -

  

+رفتی همخواب اون جوجه طالیی شدی؟میگفتی نیاز 

داری داری خودم بهت میگفتم با هر کسی که دوست 

 بمونی! چرا به خودم نگفتی؟ 

  

 ناباور نگاهم کرد و سیلی محکمی تو صورتم نشوند  

  

 کی چنین چیزی گفته؟ -

  

به ثانیه نکشید که تو چشماش کهداشت بارونی میشد نگاه 

 کردم  

  

 +دروغ ؟ 

  



 نگو که باورش کردی! -

  

بهش اعتماد داشتم،راست میگفت! حتما دروع بود،معلومه 

 غ بود،گالرا داشت میگفت دروغ ،گالرای من!  که درو

بلند شدم و عصبی رفتم بیرون،چشم هامو پاک کردم  

اون اینکارو نمیکرد.....اون اینکارو باهام نمیکرد من 

 میدونم  

 رفتم سراغ اونایی که این حرفو میزدن  

  

 +پسرا؟ 

  

 بله؟ -

  

 +کی بهتون اینو گفته؟ 

  

 چیو؟ -

  

 ون بیارمش  دوست نداشتم به زب

  



 +همین داستانی که چند دقیقه پیش بهم گفتین  

  

 آهان دیشب خودمون دیدیم  -

  

 +چی دیدین شما؟ 

  

دکتر شاد و شنگول اومد بیرون صدای داد های گالرا هم -

 که کل تیمارستانو پر کرده بود   

 +با چشمای خودتون دیدین؟  

   بار آخرتون باشه حرف های مزخرف و چرند میگین

  

 یقشو تو مشتام گرفتم   

 +مخصوص پشت سر دوست دختر من! 

 آب دهنشو قورت داد  

  

 دوست دختر؟! -

  

 +آره! 



  

 داداش بخدا ما...... -

  

+دیشب داشت پانسماناشو عوض میکرد بخاطر این بود اخ 

 و وای ها! 

  

 شرمندتم بخدا نمیدونستم چون نمیتونه با هرکسی.... -

  

 ه  +هیس! ادامه ند

  

اومدن و صداشون کردن،یقشو ول کردم و کوبیدمش تو 

 دیوار 

رفتم تو اتاق گالرا،تازگیا هم اتاقیش مرخص شده بود و 

 تنها توی این اتاق می موند  

بوشو حس میکردم،با چشمای خیس نفس کشیدم و بوی 

 تنشو بلعیدم  در باز شد و اومد تو  

  

 +اینجایی؟ 

  



 برم؟ جای دیگه ای هم دارم که -

  

 +مارتین بخدا من.... 

  

 ادامه نده -

  

 +اما..... 

  

 تموم شد ادامه نده  -

  

 +برگرد نگاهم کن  

 با انگشتام زیر چشم هامو پاک کردم و برگشتم سمتش  

  

 جانم فرفریم؟ -

  

لبخند تلخی روی لب هاش نشوند و کش ماسکشو از دور 

 سرش برداشت و درآورد  



 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

#پارت_هفتادودو 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

گل گلیشو از سرشونه هاش پایین یقه ی کش دار پیراهن 

کشید

+چیکار میکنی؟

با اشک زمزمه کرد:

-حس کردن و مردن بهتر از یه مرگ با آرزوی حس بدن

مردون ت،مگه نه؟

ادامه داد

و.....

@avayekhisاینم دومین

پارت تقدیم

نگاهاتون♡



 وونه شدی دختر؟ +دی

  

با بدن برهنه اش که فقط یه شورت و نیم تنه احاطش کرده 

 بود اومد جلو   

 شاید دیوونه ی تو  -

  

 سرمو تکون دادم  

  

 +اینجا آخر خ ط  گالرا 

 حداقل باهم روی آخرین خط قدم میزنیم مگه نه؟ -

  

مستانه بینیمو به ترقوه اش چسبوندم و عطر تنشو حس 

 داد عقب   کردم که هلم

  

 +بزار خودمو خوشگل کنم  

  

 گالرا میتونی با یکی.... -

  



 انگشتشو گذاشت رو لب هام  

  

+هیس! نکنه دلت نمیخواد منو؟یا جونتو بیشتر ازم دوست 

 داری؟ هان؟ 

  

از کدوم جون حرف میزنی؟ همونکه اگه نباشی و بری -

 پیش کس دیگه ای از دست میره و خاکستر میشه؟ 

  

 انجامش میدیم  +پس 

  

 فقط نمیخوام پشیمون شی -

  

 +با تو پشیمونی معنایی نداره  

  

خیره نگاهش کردم که سرشو با خجالت پایین انداخت،رد 

خونو روی کمرم حس کردم و چشمامو بستم تا بهش اهمیت 

 ندم   

 قراره یه عشق تاریخیو بسازیم! -

  



 +شگفت انگی ز ! 

  

 شدی!  وای دختر تو حسابی دیوونه-

  

 +دیوونه ی غیرت کسی که همه جوره یه آدم ممنوعست! 

  

رفت سمت آینه و ادکلن روی طاقچه ی کوچکشو 

 برداشت،سریع ازش گرفتم  

  

 چیکار میکنی؟ -

  

 +به خودم میرسم 

  

 نگو که قرا ر  از اینا بزنی به خودت -

  

 +چیه؟دوست نداره شوهرم؟ 

 

 خندیدم  



  

 و هم دیدیم خانممم! نمردم و شیطنتای شمار-

  

 با ناز خندید که بیشتر دیوونش شدم  

  

 گالرا چیزی نزن،میخوام برای آخرین عطر تنتو حس کنم  -

  

دستشو کشیدم و بردمش سمت تخت،ماسک اکسیژنشو 

گذاشت رو لب هاش تا نفس هاش منظم شه،یکم که گذشت 

روی پام نشست و خودشو به سمت پیراهنم کشید،از تنم 

 رد و شلوارم رو هم خودم در آوردم  درش آو

  

 +میدونی برای موهای فرت جون میدم؟ 

  

با ذوق لب پایینشو توی دهنش برد و سرشو به پایین تکون 

 داد،کمی به لب هاش خیره موندم و مردد پرسیدم  

  

 +مطمئنی گالرا؟ 

  



 دوباره حرکتشو تکرار کرد و سرشو به پایین تکون داد  

  

تان که پر از نرسیدنای پر حسر ت  از این تیمارس-

 بهتره مگه نه؟ 

  

 پر از خواستن نگاهش کردم  

  

 +میدونی خیلی دوستت دارم؟ 

  

 اول من میمیرم!  -

 باید زودتر برم اونجا تا حوریت خودم باشم   

 میون اشکام خندیدم   

 +دیوونه  

  

 بدو دیگه دلبر -

  

ب هامو روی برای آخرین بار به چشم هاش نگاه کردم و ل

 لبهاش گذاشتم  



  

 

  

 

  

لب هایش را بر لب های عشقش نهاد و شروع به عشق 

 بازی کردند  

چه بود این معشوقی که عاشق را در حد مرگ به جنون 

 میرساند؟ 

لب هایش از روی ترقوه ی گود و زیبای دخترک 

وفرفر ی  رو به رو اش تا زیر نافش کشیده میشد و م

دخترک همانند ماری زخم خورده به خود میپیچید،چه بود 

 این حس خوب؟عشق؟ 

پاهایش را بوسه باران میکرد و دخترک سعی در بلعیدن 

 اکسیژن های اطرافش داشت  

@avayekhis

#پارت_هفتادوسه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان  (سوم

شخص)



دستش را روی کش نازک شرت یشمی رنگ دخترک 

ه برای آخرین بار گذاشت و مردد به چشم های نازی ک

 میدید خیره شد   

 +مطمئنی؟داریم رو آخرین خ ط  راه میریم گالرا  

  

دستش یاری نمیکرد تا آن کش نازک را کنار بزند و بهشت 

 دست نخورده و بکر معشوقش را تصاحب کند،لحظاتی 

نگذشت که گالرا دستان ظریف خود را روی دست های 

 مارتین گذاشت و هل داد 

پوست گرم گالرا برخورد کرد آتش دلش  دستش که با

 چندین برابر شد  

دست های گالرا روی کمر و پهلویش نشست و ناگهان 

 ناباور با نگرانی گفت: 

  

 +مارتین.....تو....تو......خون......خیسی.... 

  

مارتین دست های مردانه و عضالنی اش را روی لب های 

 گالرا کشید  

  



 هیس!  -

 نجا آخر خ ط ! یادت که نرفته؟ای

  

سعی میکرد تمام حرکات تحریک کننده را برای معشوقش 

 انجام دهد تا چیزی برایش کم نگذاشته باشد  

گالرا در یک حرکت کوتاه بلند شد و خود را به پایین بد 

ن  مارتین رساند،لب های خود را مماس با مردانگی اش 

 نگه داشت و دهان خود را باز کرد  

ل مارتین در دهانش موجب گرفتگی چندین ضربه ی او

نفس هایش شد،آه های مارتین که پر از خواستن و لذت بود 

سکوت اتاق را درهم میشکست چندی بعد گالرا به جای 

قبلی اش برگشت و روی تخت خوابید،شدت نفس نفس زدن 

هایش که نشان از خفگی اش بود بد جوری مارتین را 

 عذاب میداد  

روی دهانش بگذارد که گالرا خواست ماسک اکسیژن را 

مانع شد و با نفس هایی که به شماره افتاده بود بریده بریده 

 گفت: 

  

 +نمــ....نمـــ......نمیخوامش.....یا.....یادت که 



نرفته......اینـــ.....اینجا آخرشـــ..... آخر ش 

....نمیخوای آخرین قدمتو.....چندین سرفه چاشنی 

 برداری؟ صحبتش شد.....آخرین قدمو 

  

چشمان جفتشان پر بود از ابر هایی که بر زمین یخ زده ی 

 گونه هایشان می باریدند. 

مارتین کمرش را پایین برد و مماس با بدن گالرا منتظر 

تاییدش شد،نایی در بدنشان نمانده بود،هنگامی که گالرا 

چشم هایش را به تایید بست ضربات بی وقفه ی خود را 

 شروع کرد  

ه از پهلو هایش روی مالفه ی لیمویی رنگ روان خونی ک

شد با خون مالکیتش که از بهشت ناب و دست نخورده ی 

گالرا روان شد در هم آویخت و چهره هایشان غرق عرق 

های سردی شد که از اولین رابطه ی پر عشقشان میچشیدند  

مشغول ضربه زدن بود که خیسی و روان شدن گالرا را 

ا هیجان به چشم های دخترک مو حس کرد،چشمانش را ب

فرفری اش دوخت و با چشم های بسته اش مواجه شد  

 دیگر قلبش نزد!  

 قطره اشکش از گوشه ی چشمش چکید و لب زد  

  



+هی،شوخی رو بزار کنار! قرار نیست تنهایی بپری،آخر 

 خط باهم میپریم  

  

اما هیچ صدایی نشنید،لحظاتی نگذشت که خودش هم که در 

صی رها شد و به اوج رسید،قفل بدن هایشان را خال خا

 شکست و خود را بیرون کشید  

اشک هایش را پاک کرد و به بدن سرد و یخ زده ی گالرا 

 دست زد  

دیگر صدای تپش قلب هایشان در اتاق شنیده نمیشد،همانند 

مجنون ها به جسد مو فرفری اش خیره شد و اشک 

 گالرا را  ریخت،لباس هایش را پوشید و لباس های

برداشت،تمام بدنش خونین بود و در هر جایی از بدنش 

زخمی سر باز کرده بودو خونی روان بود،لباس هایش 

غرق خون شده بود،بی اعتنا لبخندی زد و با مالیمت لباس 

های گالرایش را برداشت؛محکم بغل کرد و بویید،عطر تن 

لب  یارش بود!لباس هارا بر تن گالرا نهاد و بوسه ای روی

هایش نشاند و در کنارش دراز کشید،گالرایش را به آغوش 

 کشید و سرش را به سینه اش چسباند  

چرا دیگر صدای ملودی زندگی اش،تپش های قلب دردانه 

 اش را نمیشنید؟لبخندی زد و زمزمه کرد  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

"من اونقدر دوستت دارم که همه ی اکسیژنام مال تو"

لبخندش عمیق تر شد و قطره اشکش روی صورت بی

روح گالالرا چکید،در گوشش زمزمه کرد

"آخر خط شد،قلبم مال تو،منم دارم میپرم،حور ی  قشن

گ  من!"

قلبش از درد فراغ معشوقش و مرگ یار یخ زد و چشم

هایش را به روی جهان بست...

@avayekhis

#پارت_هفتادوچهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

(پروا)



هراسون دنبال بچه ها میگشتم،یعنی کجا رفته بودن؟به 

کریستین و کریستف خبر دادم و همه مشغول گشتن 

 تیمارستان شدن،کریستین دستمو گرفت  

  

 +آروم باش،پیداشون میکنیم  

  

 دوربینارو ببینید خب  -

  

+دارن میبینن،گفتم تا چک کنن ما اینجاهارو بگردیم  

زی دربیارن و دعوا راه دوست نداشتم دیوونه با

 بندازن،یکی از بچه ها اومد و داد کشید  

  

 "بیاید اینجا" 

  

بدو بدو حرکت کردیم سمت ورودی و با عجله از پله ها 

 باال رفتم و وارد شدم  

  

 +پیداشون کردین؟ 

  



 دوربین نشون میده رفتن توی اتاق چهارصد و سیزده  -

  

ر اتاق و هر چقدر بدو بدو قدم برداشتم،رسیدم جلوی د

دستگیره رو باال پایین کردم باز نشد،در زدم و ضربات بی 

جون دست های یخ زدم که از استرس میلرزیدو روی در 

 کوبوندم  

  

+مارتین....مارتین عزیزم سو تفاهم شده خودت که 

شنیدی....مارتین یوقت عصبی نشیا زخمات خیلی 

 تازست....گالرا.....گالرا اونجایی؟ 

 ین:درو باز کنید بچه ها   کریست

 کریستف:لطفا بازش کنید،حالتون خوبه؟ 

  

 هیچ صدایی از اون طرف در شنیده نمیشد  

  

+مارتین....مارتین عزیزم.....کشمش من تلخ نشده 

 که؟.....گالرا.....میشه باز کنین این در لعنتیوووووو؟ 

  

 کریستف:پروا آروم باش 



  

 درو  +چطور آروم باشم؟ بشکنین این 

  

 اما..... -

  

 +گفتم بشکنیدش! 

  

به کریستین نگاه کرد و بعد از اینکه رضایت داد شروع به 

ضربه زدن به در کردن،رد اشک روی صورتم لکه شده 

بود و چشم هام هی بیشتر خیس میشدن،من اینجا کسی رو 

 جز اونا نداشتم 

  

 +چرا باز نمیشه؟ 

  

 قیقه صبر کن لطفا! شکستن که به این آسونیا نیست دو د-

  

روی زمین نشستم و زانوهامو بغل کردم،یهو صدای بدی 

 توی کل فضا پیچید و در به شدت شکست  



نگاهم به تختی که گالرا و مارتین روش خوابیده بودن افتاد  

دستمو روی شوفاژ گذاشتم و بلند شدم،خندیدم،لبخندم که 

شون کش اومد قطره اشکم روی گونه هام ریخت رفتم سمت

 و صدامو آروم کردم  

  

+هی....پاشین ببینم،االن چه وقت خوابه؟ منو سکته دادین 

 میخواین بخوابین؟ 

  

 دستمو روی صورتای سردشون گذاشتم  

 +کشمش؟ 

  

 برگشتم سمت بقیه که متاسف و متعجب نگاهشون میکردن  

  

 +زنده ان مگه نه؟ 

  

 جیغ کشیدم  

  

مگه قرار نبود تارکانو +بــــلــنــــد شو دیــــگه 

 بـــکـــشــــــی مارتین.....پاشو باز کن چشم هاتو  



  

تا خواستم حرف بعدیو به زبون بیارم سرم سیاهی رفت و 

 چشم هام بسته شد  

  

 (میالد) 

  

 نگاهی به بچه ها انداختم و با خوشحالی گفتم: 

  

 +بنظرتون عروس خوشگل میشه یا زشت؟ 

  

 گل! حامی:معلومه که خوش

  

 +خدا کنه  

  

 هومان:چی میگین شماها؟ 

  

 +تو دخالت نکن 

  



 هومان:ناراحتم کردی بهت شاباش نمیدم! 

  

 خندیدم و نگاهی به خودم انداختم  

  

 +زشت نیست با ویلچر بیام تو مراسم؟ 

  

 حامی:نه اصال  

  

 هومان:راست میگه زشتیش کجا بود؟ 

  

 +نمیدونم حس خوبی ندارم  

  

اومد جلو تر و پاپیونی که توی دستش بودو نزدیک حامی 

 صورتم آورد  

  

بیا پاپیونتو بزن،هذیون نگو،تو این کت و شلوار خیلی -

 قشنگ شدی داداشم  

  

 +نوکرم! 



  

 خندید،هومان اومد کنارم و خندید  

  

 +به به آقا میالد شیک و پیک کردی خبر ی ؟ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

حامی:چه عروسی ای بشه امشب!

هومان:بهترین عروس ی  دنیا!

@avayekhis

#پارت_هفتادوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

نگاهی بهشون انداختم

+چه ذوقیم دارین!



 هومان:نا سالمتی دارم دوماد میشم نباید ذوق کنم؟  

 خندیدیم!  

آرام دوست نداشت بره آرایشگاه و لباس باز بپوشه برای 

 تا مهتاب بهش برسه و باهم بیان   همین منتظر بودیم

  

 +استرس داری؟ 

  

 مگه تو وقتی رفتی خاستگاری زهره استرس داشتی؟ -

  

 کتابی که روی طاقچه بود رو به سمتش پرت کردم  

  

 +یادم ننداز اون روزو  

  

 وای یادته چقدر مثل گچ سفید شدی؟ -

  

 اخم کردم  

  



م شد من پروا رو +دهنتونو ببندین یه اشتباهی بود و تمو

 دوست دارم  

  

چهره هاشون درهم رفت،تو دلم غوغا بود،دوست داشتم 

 زودتر پیداش کنم  

  

 میدونم داداش  -

  

 +هومان یه خواهشی ازت دارم  

  

 جانم؟ -

  

+میشه آخر مراسمتون وقت خداحافظی دو دقیقه من 

 صحبت کنم؟ 

  

 چرا؟ -

  

 +میخوام یه چیزی بگم  

  



 باشه  -

  

رام اومد بیرون که با تحسین نگاهش کردیم،قشنگ شده آ

 بود  

  

 +به به مبارک باشه  

  

عروسیشون بود و من و حامی ساقدوش هاشون بودیم  

لحظه ای زهره رو تو این لباس تصور کردم و 

خودمو برای هزارمین بار لعنت کردم که چطور 

تونستم کسی رو به جای پروا بزارم،زهره که فهمید 

روا رو دوست داشتم خودش جواب منفی داد و قبال پ

 خداروشکر قضیه ادامه پیدا نکرد 

  

 مرسی میالد  -

  

 +آرام ما خوشحا ل  دیگه؟ 

 

 خندید  



  

 آره  -

  

لحظه ای ته دلم چیزی فرو ریخت و قشنگ جای خالی 

 پروا رو حس کردم  

 اما من آدم جا زدن نبودم! بودم؟ نه!  

 یکنم  به هر قیمتی شده پیداش م

هومان و آرام رفتن تو باغ تا یکمی عکس بگیرن،تو خونه 

 منتظر موندیم 

  

 مهتاب:شما هم خیلی قشنگ شدین! 

  

 مرسی آبجی  -

  

 حامی:خیلی ممنونم نظر لطفتونه! 

  

 کمی تو سکوت گذروندیم که یهومتوجه سامیار شدیم 

  



 +مهتاب یه لحظه میای لطفا؟ 

  

 اخمام توهم رفت  

  

 فعه بهت بگم دور و اطراف خواهر من نپلک؟ چند د-

  

+میالد بخدا دوستش دارم،بزار بیاد حرف بزنیم خب  

ببین چهرشو،از نگاهش مشخ ص  تورو -

 نمیخواد،چی میگی برای خودت؟ 

  

 خاستگار مهتاب بود  

  

 +ببین شاید یه روز فیلمبردار سفره عقد خودمون شدم  

  

 شغلش فیلمبرداری بود  

  

 بیرون تا حسابتو نرسیدم  گمشو -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+تو؟ چجوری؟

به رو ویلچر بودنم اشاره میکرد،یهو حامی رفت و سینه به

سینش شد

-اینجوری!

+حامی ولش کن

-بزار چجوریو نشونش بدم خب

یهو دوربینش....

@avayekhis

#پارت_هفتادوشش

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان



  

 نش روی زمین افتاد و شکست  یهو دوربی

  

 +میتونی بری  

  

 با مهتاب دیگه؟ -

  

 سفت یقشو چسبید  

  

 +خانمشو جا گذاشتی که! 

  

 چیکارشی؟ -

  

 +نمیدونستم باید به هر مزاحمی جواب پس بدم  

  

 میخوام باهاش حرف بزنم  -

  

 +اون حرفی نداره که با تو بزنه 



  

 لبه ی کتشو کشیدم  

  

امی،تو که نمیخوای روز عروسی هومان شر +ولش کن ح

 درست کنی؟ 

  

 حرف مفت میزنه خب -

  

اخمام توهم رفت،فکر نکنم مهتاب اونقدر بهش مربوط باشه 

که بخاطرش اینطور صحبت کنه،سامیار رو رد کردم و 

 اومد و نشست  

 اخمامو که دید به خودش اومد  

  

 فقط نخواستم مزاحم شه  -

  

 +میدونم  

  

 چرا اخم کردی؟ پس -

  



 +همینطوری! 

  

 میالد ناراحت نشو  -

  

 +نشدم  

  

 مطمئنی؟ -

  

 +آره  

  

چیزی نگفتم و نگاهی به مهتابی که با شرمندگی نگاه 

 میکرد انداختم   

 +چرا غمبرک زدی؟ 

  

 هیچی  -

  

 +دوسش داری؟ 

  



 کیو؟ -

  

 +حامیو 

  

 جفتشون تیز برگشتن سمتم که خندیدم  

  

 ورم ک ی ؟ سامیارو دیگه! +خب منظ

 نه! -

  

 +مطمئنی؟ 

  

 آره  -

  

چیزی نگفتم که رفتیم تو مجلس،دور میزی جمع شده بودیم 

و هومان و آرام هم روی صندلی های تزئین شده نشسته 

 بودن  

 چشم چرخوندم سمت حامی ای که با مهتاب حرف میزد  

  



 (مهتاب) 

  

 نشسته بودم که حامی اومد سمتم  

  

 تونم چند دقیقه وقتتو بگیرم؟ +می

  

 آره حتما  -

  

 +مهتاب خانم من.... 

  

 شما؟ -

  

 +میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم  

  

 بفرمایید  -

  

 +میتونم راهنماییتون کنم گوشه ی باغ؟ 

  



 باهاش همقدم شدم  

  

 +روسریتون سر خورد  

  

 نگاهی بهش انداختم و شالمو روی سرم انداختم  

  

 عیبی داره؟  مگه-

 +خالصه همه که محرم نیستن  

  

 ریز خندیدم  

  

 اما من همینطوری خیلی راحتم! -

  

 +یعنی همیشه اینطورید توی جمع؟ 

  

 بله -

  

 +جلوی نامحرما؟ 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-بله

اخماش توهم شد و ناراحت نگاهم کرد،کمی تو چشم هام

خیره شد و یهو با جمله ای که گفت هم خندم گرفت و هم

فکرم درگیر شد

+چیزه.....میشه منو قبول کنید تا تو کل عمرتون دلیل

محجبه شدنتون و محافظ شال و روسریتون شم؟

این دیگه چه طرزش بود؟!

@avayekhis

#پارت_هفتادوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



سعی کردم خنده ی روی لب هامو مهار کنم،لحظه ای 

 خندید   نگذشت که خودش

  

 +این از کجا اومد؟ 

  

 نمیدونم واال شما باید بگین  -

  

 +راستش نمیدونستم چجوری ابراز کنم 

 سکوت کردم و سرمو پایین انداختم  

  

میشه فردا صحبت کنیم؟ االن وسط مهمونی،فکر نکنم -

 درست باشه  

  

 +فردا؟ 

  

 بله فردا -

  

 +میام دنبالت 



  

 دنبالم؟ -

  

 +آره  

  

 د از کمی سکوت باشه ای گفتم و حرکت کردم بع

وارد مراسم شدیم که سامیار اومد و دستشو جلوم دراز کرد  

 +افتخار یه دور رقص میدین بانو؟ 

  

نگاهی به ادمایی که ازرافمون بودن و نگاهمون میکردن 

 انداختم و به چشماش خیره شدم  

  

 برو  -

  

 دستش تکونی نخورد و کمرش دال تر شد  

  

 +فقط یه دور  

  



آب دهانمو قورت دادم و دستمو تو دستش گذاشتم  

 رفتیم وسط و مشغول رقصیدن شدیم  

  

 +خیلی میخوامت  

  

 من نمیخوام  -

 +پس چرا اومدی برقصیم  

  

 تا ضایع نشی همه داشتن نگاهمون میکردن  -

  

 +بزار بیام خاستگاری  

  

 متوجه میشی نمیخوامت یعنی چی؟ -

  

 دوستت دارم مهتاب   +خیلی

  

سکوت کردن رو به اذیت شدن خودم ترجیح دادم و برگشتم 

و با دیدن میالدی که برام چشم و ابرو میومد عاجزانه 



نگاهش کردم و چیزی نگفتم  دقایقی بعد موزیکو قطع 

 کردن  

هومان و میالد بودن که عصبی نگاهم میکردن  

با چشم دور و اطرافو نگاه کردم  هوف 

 وشکر حامی نبود  خدار

رفتم و سر جام نشستم که میالد میکروفن رو توی دستاش 

 فشرد  

  

 +لطفا چند دقیقه وقتتونو به من بدین 

  

 همه ی سر ها برگشت سمت جایگاهی که ایستاده بودن 

  

 +میخواستم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم 

  

همهمه ای بلند شد که با چیزی که گفت لحظه ای یه جوری 

 م  شد

  

 +نامزدم..... 



  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

نامزد؟داداش منو باشا!

+نامزدم پروا....مدتیه که نیست و خبری از حالش

ندارم،مطمئنم فرار نکرده،میخوام ازتون خواهش کنم اگه

کسی جایی توی شهری جایی دیدتش لطفا و لطفا بهم

خبره بده

عکسش از صفحه ای عکسای هومان و آرام به نمایش

بود نشون داده شد و صدای میالالد لرزید گذاشته شده 

+اینه!

پاداش زیادی بابت پیدا کردنش میدم،صد میلیون به کسی که

یه سر نخ کوچیک،یه چیزی که بتونه یکم بهش نزدیک ترم

کنه تمام و کمال پرداخت میکنم نقد نقد

یهو یکی از الالبه الالی جمعیت بلند شد و گفت.....

@avayekhis



  

هفتادونه #پارت_

رمان:"صیغه مختومه" 

به قلم:رضوان  

 +خوبی؟ 

  

 ممنونم  -

  

 +چرا باهام دوستانه حرف نمیزنی؟ 

  

 دلیلی نداره  -

  

 +لطفا پروا! 

  

 با اشک نگاهش کردم  

  

 لطفا؟  -

  



 دستشو گرفتم و رو سینم گذاشتم  

  

میشنوین صدای تاپ تاپشو؟میشنوین وقتی اونطور بوم بوم -

 میتپه؟حسش میکنین؟ میکنه و 

 اخماش درهم شد  

  

 +میشنوم  

  

 میدونید دلیل این تپشا چیه؟ -

 یه جفت تیله ی مشکی که کل دنیامه!  

میدونید اون االن کجاست؟اون تو کشور خودمه و من تو 

اینجا گیر افتادم،اینجا که بشدت خسته کنندست،مجبور شدم 

تری شم  چرا بیام اینجا و به زور به عنوان یه دیوونه بس

 نمیزارید بهشون زنگ بزنم؟ 

 تورو خدا بهم یه تلفن بده ازت خواهش میکنم   

 +خیلی دوستش داری؟ 

  

 بیشتر از چیزی که فکر کنی،التماست میکنم،فقط چند ثانیه  -

  



 +پروا.... 

  

اگه یه درصدم برات مهمم اینکارو برام بکن،مگه ادعات -

 م کن دلم نشکنه  نمیشه دوستم داری؟خب کمکم کن،کمک

  

 +اما من نمیتونم.... 

  

چرا نمیتونی؟ چون تارکان در اینجارو تخته میکنه؟اینه -

 عاشقی ای که ازش حرف میزنی؟ 

  

 اشکامو پاک کرد  

  

 بهم دست نزن -

  

 +چطور باهاش آشنا شدی  

  

اون تارکانو میبینی؟ همونکه اومد و منو اینجا زندونی -

 کرد  

 ایی باهام کرد؟  میدونی چه کاره



 +لطفا اروم باش  

 آرومم  -

  

 +با من بیا 

  

 چرا؟ -

  

 +بیا تا متوجه شی  

  

 باهاش همقدم شدم و وارد اتاق کارش شدیم  

  

 +فکر میکردم روزی دلتو به من میسپاری  

  

 اگه میخوای از این حرفا بگی بگو تا زودتر برم بیرون  -

  

تت بیارم،هیچ راهی +جدی میگم! خیلی دوست داشتم بدس

 نیست که بتونی چند وقت منو بشناسی؟ 

  



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟ دارم میگم یکی دیگه تو

دلمه!

میفهمی دلتنگی یعنی چی اصالال؟

+بهت گوشی میدم،اما یه شرطی دارم

متعجب و خوشحال نگاهش کردم

-چه شرطی؟

با چیزی که گفت حس کردم از یه دره ی بلند پرت شدم

پایین  ای خدا!

@avayekhis

#پارت_هشتاد

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 با پررویی تمام توی چشم هام نگاه میکرد   

 +یه شب خودتو بهم هدیه کن  

  

 خجالت نمیکشی؟ -

  

 +قبوله؟ 

 خندیدم   

  

 داری میگی بیا و همخوابم شو،درسته؟ -

  

 یه شب کنارم باش  +اوه نه نه! میگم 

  

 آهان فقط یه شب!  -

  

+آره یه شب،مطمئنا لذتش دو طرفست پیشنهاد بدی نیست 

 به نفع خودتم هست 

  

 سکوت کردم  



  

 +قبو ل؟ 

  

بی هیچ حرفی راهمو کج کردم و از اتاق بیرون اومدم  

با خودش چی فکر کرده بود؟ درست ترین رفتار 

 همین بود!  

نم،وارد اتاقم شدم و لبه ی فرش سعی کردم خودخوری نک

رو کنار زدم،با خاک زیرش تیمم کردم و مالفه ی سفید رو 

 روی سرم انداختم  

 خیلی وقت بود نمازمو نخونده بودم! 

با خدای خودمم قهر بودم،چرا اصال کنارم نبود؟ 

 بسه هر چقدر قهر موندیم نوبتیم باشه نوبت آشتیه! 

چه برداشته بودم و سنگ کوچیک و پاکم که از توی باغ

باهاش درد و دل میکردم رو برداشتم و تو دستم 

 فشردم،نمیدونستم قبله دقیقا کدوم سمته  

 رفتم بیرون که یکی از پسرا دیدتم  

  

 +چیکار میکنی؟ 

  



 نماز میخونم  -

  

 +چی؟ 

  

 دستشو کشیدم  

  

بیا به توهم یاد بدم؛دوست داشتم وقتم بگذره،هر طور که -

 شده! 

  

 چرا گریه میکنی؟ +

  

 ولش کن چیزی نیست بیا  -

  

باهاشون در حد سالم و احوالپرسی بودم و یجورایی 

 میشناختمشون  

  

 +بچه ها هم دارن میان  

  



 واقعا؟ -

  

 +آره  

  

 چند نفرن؟ -

  

 +چهارتا  

  

 خوبه -

  

دخترا و پسرا رسیدن و بعد از سالمی سر سری وارد اتاقم 

و بهشون یاد دادم و بعد از تیمم کردن شدیم،مراحل تیمم ر

هر کدوم از دخترا مالفه ی سفیدی دور سرهاشون 

پیچیدن،لبخندی زدم،واقعا خوشگل بودن،هم خوشگل و هم 

بی نقص؛پسرا با شیفتگی صورت های گرد دخترارو نگاه 

میکردن و من به میالدی که نمیدونستم خوبه یا نه فکر 

 میکردم  

 عتنایی تمام نگاهمون کرد  کریستف اومد و با بی ا

  



 "سر و صدا نکنید،اینجا تیمارستا ن  نه مسجد و کلیسا" 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

به محض اینکه رفت با بچه ها رفتیم بیرون،همگی به

صف شدن و پشت هم ایستادن

"من اینجا یه سری ذکر هایی میگم!

شماها پشت من تکرار کنید خب؟"

میدونستم صدای بلندم در برابر نامحرم گناهه اما

فرهنگشون اونطور بوده و نمیشه کاریش کرد

"چهار رکعت نماز ظهر میخوانم برای رضای خدا قربة

الی هللاهللاهللاهللا"

شروع کردن بلند بلند با لهجه های با نمکشون تکرار کردن

نتونستم  خودمو  کنترل  کنم  و  با  چشمای  اشکی  لبخندی  زدم

که یهو  

@avaye
khis



  ♡اینم دومین پارت

  

#پارت_هشتادویک 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

یهو یکی از پسرا از کنارم گذشت،ادامه دادم که دیدم بعد 

چند دقیقه دوباره از کنارم گذشت و بعد از سالم دادن 

برگشتم سمتشون که دیدم همون پسره هم سالم داد و بلند شد 

 متعجب نگاهش کردم  

  

 +کجا رفتی؟ 

  

 دستشویی -

  

 +وضو گرفتی؟ 

  

خنگی نثار خودم کردم از کجا بدونه وضو چیه،گنگ نگاهم 

 میکرد که رو کردم سمتش  



  

 +چیزه.....بعد از دستشویی چیکار کردی؟ 

  

 +اومدم ادامه ی منا....مناز... 

 خندیدم   

  

 اون نما ز  نه مناز -

  

 بقیه هم شروع به خندیدن کردن 

  

باید دوباره تیمم کنی یا  +بعد از اینکه رفتی دستشویی

 وضو بگیری چون اون باطل شده  

  

 وضو چیه؟ -

  

 +باید قبل از نماز انجامش بدی یه چیزی مثل همین تیم م  

 چیزی نگفت که برگشتم سمت بقیه 

  



 +نباید شماهم مثل من بلند بلند بگین 

  

 یعنی چی؟ -

  

اید +یعنی من بلند میگم تا شما متوجه بشین چی بگین شما ب

 زیر لبتون آروم آروم بخونین  

  

باشه ای گفتن و با هزار تا مصیبت نمازو تموم کردیم  

 رفتم تو اتاقم که کریستین اومد تو  

  

 +برو بیرون  

  

 بی اعتنا روی تخت نشست  

  

 +نمیشنوی؟ 

 بشین  -

  

 +پاشو برو بیرون  



  

 گفتم بشین  -

  

 +باشه نرو خودم میرم  

  

 دستگیره گذاشتم اومد سمتم و برم گردوند  تا دستمو روی 

  

 چه مرگته؟ -

  

 +خیلی پررویی میگی بیا همخوابم شو اونوقت.... 

  

 دستشو گذاشت رو دهنم  

  

 هییییس -

 +ولم کن  

  

 ولم که کرد ازش فاصله گرفتم  

  



 شمارشونو بلدی؟ -

  

 +مال مامانم رو آره  

  

 بده شمارشو  -

  

 +چیکار کنی؟ 

  

 م بده  گفت-

  

 +نمیدم  

  

پروا لجبازی رو بزار کنار  -

+لطفا بیشتر از این مزاحمم 

 نشو  

  

 میخوام کمکت کنم -

  



 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

  

+به قیمت به باد دادن حیثیتم؟

-یه شرط دیگه دارم!

+چه شرطی؟

-نباید از اینجا بری!

فقط صداشو میشنوی!

+چی؟!

-باید همینجا بمونی،چه مال من بشی،چه نشی
@avayekhis

#پارت_هشتادودو

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان



 (میالد) 

  

 نگاهی به دکتر انداختم   

+اگه همینطور به فیزیو تراپی ها ادامه بدیم تا یک ماه 

دیگه میتونی راه بری،ممکنه کمی لنگ بزنی اما حتما 

 میتونی راه بری  

  

 واقعا دکتر؟ -

  

 شتو بکنی حتما! +آره اما باید تال

  

 من تموم سعیمو میکنم  -

  

 صندلیشو چرخوند  

  

+باشه پس میتونی بری،دفعه ی بعد که همو دیدیم برگه ی 

 گزارش ورزش روزانت هم یادت نره  

  

 باشه  -



  

 بعد از خداحافظی از مطب بیرون اومدیم  

  

 +چرا ناراحتی؟ 

  

 نیستم -

  

رت بودم نمیتونم +بنظرت من بعد اینهمه ساعت که کنا

 بفهمم حالت خوبه یا بد؟ 

  

 چیز مهمی نیست میالد  -

  

 +این چیز بی اهمیت انقدر بهمت ریخته حامی؟ 

  

 میالد بیخیال  -

  

 +بگو چیشده  

  



 چیزی نیست بفهم  -

  

 +چرا بهش نگفتی؟ 

  

 چیو؟ -

  

 +اینکه خیلی میخوایش 

  

 متعجب نگاهم کرد  

  

 کیو؟ -

  

ن باید دندوناتو خرد کنم و بریزم تو حلقت +با اینکه اال

 سعی میکنم آروم باشم،آبجی گلمو  

  

 سرشو پایین انداخت  

  

شرمندتم میخواستم بهت بگم اما میدونی که از جوابش نا -

 مطمئن بودم که حاال مطمئنم شدم  



  

+یکم عصب ی  اونم به اندازه ی من پروا رو 

 ر   دوست داشت،بهش فرصت بده یکم بی قرا

  

 اوهوم باشه  -

  

 یه دونه روی پاش زدم  

  

 +باز کن اخماتو  

  

 خیلی ناراحت شدم که منو نخواست  -

  

+شایدم خواست و نگفت،نمیدونم،بهترین راه صب 

 ر ! 

  

 چیزی نگفت و حرکت کردیم سمت کالنتری  

  

 **** 



  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(سه هفته بعد)

نگاهی به خانم رو به روم انداختم

+مطمئنید پروای من بود؟

عکس چاپ شدشو در آورد

-مگه دنبال این خانم نیستین؟

+بله

-خب دیگه میگم من دیدمشون،اونشب با همسرشون اومدن

و تور مسافرتی گرفتن،چهرشونو خوب یادمه یکمی

ضعیف و بیمار بودن انگار رنگ به روشون نمونده بود اما

اسمشون پروا نبود!

@avayekhis



#پارت_هشتادوسه 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 +خانوم مسخره کردی مارو؟ 

  

 نه ولی.... -

  

+درسته گفتم پاداش میدم نه اینکه بیای الکی بگی،من اینجا 

دارم زجه میزنم برای یه ثانیه دیدن عشقم اونوقت تو اینجا 

 معطل کردی مارو؟ 

  

 بلند شد و رفت بیرون  

  

 ش تو آروم با-

  

 +خوبم  

  

 باالخره پیداش میکنیم نگران نباش  -



  

 +امیدوارم 

  

دستمو روی صندلی گذاشتم و آروم آروم بلند شدم  حامی 

 با تحسین نگاهم میکرد  

  

 +خداروشکر که تونستی بلند شی  

  

آره جای تعجب داره زودتر از وقتی که دکتر گفته بود بلند -

 شدم  

  

نستم لنگان لنگان و آروم و آروم راه از هفته ی پیش میتو

 برم،امروز مامان آش نذری میپخت برام  هوفی کشیدم  

  

 +بریم خونه؟ 

  

 بریم تاحاال آشم پختن حتما  -

  

 +آره  



  

 سوار ماشین شدیم 

  

 +تو رانندگی کن من پام درد میگیره  

  

 باشه داداش  -

  

پشت فرمون نشست و بعد از سوار شدن من حرکت 

دیم،کمی تو خودش بود و یهو مثل کسایی که به یه چیز کر

 مهم رسیدن برگشت سمتم  

 +میالد...میالد....میالد.....خراب کردی  

  

 چیشده؟مگه چیکار کردم؟ -

  

 +مگه نمیشناسی اون تارکان عوضیو؟ 

  

 چه ربطی داره دو دقیقه مثل آدم حرف بزن خب  -

  



این نبود یعنی +وقتی میگه قیافش همین بود اما اسمش 

 پاسپورت جعلی ساخته دیگه  

  

برو بابا،مگه الکیه؟اگه از فرودگاه رفته باشن متوجه -

 جعلی بودنش میشن 

  

+بابا یه درصد احتمال بده تارکان خیلی کار بلد کارشو 

 پیش برده باشه  

  

 وای حامی برگرد  -

  

 +بنظرت االن میتونیم به اون خانمه برسیم؟ 

  

 هستی؟معلومه که نمیرسیم  مریضی چیزی -

  

 +هوف شماره تلفنی چیزی ازش هست؟ 

  

 نمیدونم  -

  



 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

+زنگ بزن از منشی بپرس

-باشه

گوشیشو درآورد و زنگ زد به منشی که جواب نداد،با

عصبانیت و بی قراری خیره ی راه شدم

+االالن همه چی لج میکنه!

همه چیز و همه کس با من لج میکنن

-آروم باش االالن زنگ میزنه

+هوووووف،هوف واقعا خسته شدم دوست دارم دیگه از

اینهمه دوری فرار کنم اصالال

@avayekhis



#پارت_هشتادوچهار 

رمان:"صیغه مختومه" به 

 قلم:رضوان  

  

 نمیشه داداش نمیشه  -

  

+هیچ جوره تو مخم نمیره،اصال نمیدونم کجاست و داره 

واد فقط یه ثانیه ی دیگه صداشو چیکار میکنه،دلم میخ

 بشنوم  

اون تارکان عوضی وقتی اون تصادف ساختگی رو راه 

انداخت تموم ویس هایی که ازش داشتمو از دست 

 دادم،وقتی گوشیم خرد شد همه چیزم نابود شد  

  

 دستامو توی موهام بردم و محکم چنگ انداختم  

  

 هووووف،هوف  -

  

 +درست میشه  

  



 خورد که محکم برگشتم سمتش  گوشیش زنگ 

  

 +منش ی ؟ 

  

 آره  -

  

 +تورو خدا زودتر جواب بده  

  

 جواب داد و مشغول حرف زدن باهاش شد  

+الو؟....سالم خانم میشه لطفا سریع یه چیزی رو برام 

 چک کنید؟.....شماره تماس آخرین مالقات امروز موجوده؟ 

  

 با استرس خیره بهش بودم  

  

 آهان باشه  +آهان.....

  

 بی خداحافظی قطع کرد و نا امید نگاهم کرد  

  



 نداره مگه نه؟ -

  

 +دنیا که به آخر نرسیده  

  

ابروهام تو هم گره خورد و از آینه بغل به خودم خیره 

شدم،اگه میشد واقعا زار زار گریه میکردم بابا دلم 

 تنگشه خدایا چرا تموم نمیکنی اینارو  

اده بودیم که دختر کوچولویی رو پشت چراغ قرمز ایست

 دیدم  

 اومد سمت ما که شیشه رو پایین کشیدم 

  

 +عمو فال میخری؟ 

  

یکم خیره شدم بهش که شناختمش،همون دختر ی  که 

 اونروز به زور برام فال گرفت  

  

 +به به خانم کوچولو  

  

 عه سالم عمو  -



  

 +سالم به چشمای قشنگت،خوبی شما؟ 

  

این به بعد فقط صبح تا ظهر چهار راه آره عمو از -

 وایمیستم  

  

 +خداروشکر  

  

 فال بگیرم برات؟ -

 یاد اونروز افتادم   

 +اسمت چیه؟ 

  

 شیرین  -

  

 +الحق که مثل اسمتی! 

  

 لبخند زیبایی روی لبهاش نشوند که چراغ سبز شد  

  



 +میریم کنار اون کوچه بیا اونور  

  

م و کنار کوچه ایستادیم،بدو باشه ای گفت که حرکت کردی

 بدو اومد سمتمون و نفسی تازه کرد  

  

 +حاال بگیرم فالتو؟ 

  

 بگیر  -

  

 کاغذی درآورد و شروع به خوندن کرد  

  

+یادت میاد اون دفعه گفتی آیندم سخت و غمگی 

 ن؟ 

  

 آره یادمه  -

  

 +همونجوری که گفتی شد 

  



 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

آهی کشیدم

-زنت ولت کرده؟

+آره

-ناراحت نباش این یکی فالت خبرای خوش داره

+بدتش ببینم

کاغذو ازش گرفتم و توی جیبم گذاشتم

درست مثل دفعه ی پیش!

@avayekhis

#پارت_هشتادوشش

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 که همون لحظه درو زدن  

  

 +بیا مگه نگفتم این پسره هیچ جوره از رو نمیره  

  

 اومد تو و با قهر روشو برگردوند  

  

+بخاطر تو نیومدم اومدم از خاله خاطره جونم آش بگیرم 

 به توهم ربطی نداره  

  

 نه بابا؟ -

  

 +بله  

  

 مامان:بیا پسرم بیا اینجا پیشم  

  

 رو کردم سمتش   

  

 +همین مامان خانم؟دستت درد نکنه واقعا  



  

و توهم کشیدم و رفتم با چشم غره ای بدرقم کرد که اخمام

 سمتش  

  

+حاال که اینطوره از این به بعد به حامی جونت بگو 

 پسرم! 

  

زشته پسر از قد و هیکلت خجالت بکش به دوستت -

 حسودی میکنی؟ 

  

حامی:خودم میشم پسرت خاله خاطره جون چی داره این 

 پسرزشتت؟ 

  

  رفتم تو و پالستیک آشغاالرو آوردم بیرون و گرفتم سمتش 

  

 +داداشی بدو  

  

 چی؟ -

  



 +اینکارا کار پسر خونست دیگه بدو زحمتشو بکش  

  

 گردنمو کج کردم  

  

 +داداشی! 

  

صدای خنده ی مهتاب و مامان منو به خودم آورد،مامان 

همونطور که با مالقه ی بزرگ آش تقریبا آماده ای که توی 

 قابلمه ی بزرگ بود هم می زد گفت: 

  

افتادن کنار هم فقط غرمیزنن برین تو  +دوتا پت و مت

 دیگه انگار نه انگار بیست سال سنشونه  

  

من سی سالمه این جوجه اردک زشت کوچولو رو -

 نچسبون به من  

  

حامی:میگما چرا هی غرغر میکنی! نگو از عالئم پیر ی 

 ! 

  



کاسه ی آشو دادم دست مهتاب و پالستیک زباله رو پایین 

 ردم  سریع فرار کرد اما زود ایستاد  گذاشتم و دنبالش ک

  

+داداش...داداش پات،بیا اگه میخوای بزنی بزن ولی 

 مراقب خودت باش توروخدا   

  

لبخند تلخی روی لبهام نشست،توی خیلی از کارها محروم 

 بودم و یادم نبود  

  

 بیا اینجا  -

  

 +میالد مشت نمیزنیا! 

 م نمیکنم. به خدا دستت بهم بخوره میزنم! مراعاتت

  

 نه بیا گوشتو میکشم  -

  

+عجب گیری کردیما چون مری ض  شدیم غالم 

 حلقه به گوش آقا 

  



 همینه که هست  -

  

 رفتیم تو خونه که مهتاب برامون چای آورد  

  

 +مرسی آبجی  

  

 حامی:ممنونم  

  

 مهتاب:خواهش میکنم  

  

رو کردم سمتش و بعد از کمی این پا و اون پا کردن 

 داش زدم  ص

  

 +مهتاب؟ 

  

 جانم؟ -

  

 +بیا اینجا آبجی 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

اومد و نشست رو به روی حامی،کمی نگاهش کردم،چه

زود بزرگ میشن!

+مهتاب؟

-وا داداش چیشده چرا همچین میکنی؟

+چیکار میکنم مگه؟

-هی صدا میزنی چیزی نمیگی!

+هیچی پاشو برو

-وا

@avayekhis



شتادوهفت #پارت_ه

رمان:"صیغه مختومه" به 

 قلم:رضوان  

  

 +وا نداره که پاشو برو  

  

به محض اینکه رفت حامی برگشت سمتم 

 +چیکارش داشتی؟ 

  

 خصوصی بود  -

  

 عصبی شد  

  

+داداش اگه نمیخوای منو بگو خودم برم گورمو گم کنم این 

 رفتارا چین؟ 

  

 بشین سر جات چرت و پرت نگو  -

  



خمالود به رو به روش خیره شد،بعد از چند دقیقه نشست و ا

سکوت مهتاب با سینی مسی اومد سمتمون و کاسه های 

 چینی آش هارو جلومون گذاشت  

  

 +بیاید بشینید پایین  

  

از مبل ها پایین اومدیم و دور سفره پارچه ای گل گلی 

 کوچیک نشستیم  

  

 +حامی چرا اخم کردی؟ 

  

 مهم نیست  -

  

 ش قاطی کرده ولش کن" "سیم ها

  

 کاسه هارو جلومون گذاشت که دلمو زدم به دریا  

  

 +مهتاب 

  



 جانم داداش؟ -

  

 +برو کاسه ی آش خودتم بردار بیا بشین اینجا چند دقیقه  

  

 اما داداش جلو در و همسایه زشت نیست که.... -

  

+چی زشته؟نکنه انقدر بی غیرتم که با وجود برادرت بد 

جمعمون حضور داشته باشی و بزارم حرفی پشت باشه تو 

 سرت بزنن! 

  

 نه داداش  -

  

 +پس برو بیار  

  

مردد بودم بپرسم یا نه،حال بد حامی بدجوری ناراحتم 

 میکرد؛رفیقم اذیت میشد و همیشه خودخوری 

میکرد،میخواستم تکلیفشو روشن کنم و از مهتاب بپرسم 

 نظرشو 

 ارمون نشست  با کاسه ی تو دستش برگشت و کن



  

 +جانم داداش؟ 

  

بزار یکم بخورم که جون داشته باشم حرف بزنم،شماهم -

 شروع کنید بسم هللا.... 

  

همش بهونه بود،درواقع نمیدونستم باید از کجا شروع 

کنم،چند قاشق بیشتر نخورده بودیم که سرمو به طرف 

 مهتاب برگردوندم  

  

 +آبجی؟ 

  

 هوووف،بگو داداش! -

  

 حامی رو دوست داری؟ +تو 

  

آش تو گلوش پرید،بعد از تک سرفه ی کوتاهی صاف 

نشست و سرشو پایین انداخت،حامی هم بدجوری متعجب 

 شده بود اما این کار الزم بود؛برای جفتشون  



  

 +داداش این چه حرفیه  

  

رفیق گلمو یک سا ل  معطل کردی،بگو ببینم دوستش -

 داری یا نه؟ 

  

 اخت  سرشو پایین اند

  

+میالد من کلی اولویتای دیگه دارم،ازدواج جایی نداره تو 

 زندگیم،من و حامی هم هیچیمون مثل هم نیست  

  

 حامی:آهان بحث اعتقادا ت؟ 

  

 +فقط میگم بهم نمیخوریم  

  

آره خب شما هم پولداری هم یه دختر آزاد چرا باید بیای -

مثل  زن حامی بدبخت خاک بر سر شی که چیزی نداره و

 بسیجی هاست و اهل روابط باز و بی حجابی نیست! 

  



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

بدون اینکه اجازه ی حرف زدنی بهم بده به سرعت کفش

هاشو پوشید،بخاطر همسایه ها تابلو نکردم و صداش

نزدم،متاسف به مهتاب چشم دوختم و قاشق توی کاسه رو

تکون دادم و مشغول بازی با غذام شدم

گوشیم زنگ خورد و همون لحظه پیامی هم اومد،دقت که

کردم....وای.....خدایا.....

@avayekhis

#پارت_هشتادوهشت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

با دیدن شماره ی همون خانمی که اومده بود پیشمون با

هزار تا امید شمارشو گرفتم

(تارکان)



 عصبی بودم،از اینکه نقشم نگرفته بود،بهم میگن دیوونه؟

 هه!  

یه دیوونه ای نشونشون بدم که کیف کنن،درسته قرص 

مصرف میکنم اما دلیل نمیشه دیوونه باشم به علی 

 نگاه کردم   

+اوندفعه که نتونستین بکشینش فلجش کردین،اینبار کارشو 

 بسازین حتما  

  

آقا بخدا خیلی بدجور زدیم بهش نمیدونیم چطوری انقدر -

 سگ جو ن  

  

 و بهم نریز،سریع یه راه جدید پیدا کن  +هووف اعصاب من

  

 چشم آقا  -

  

 +میتونی بری  

  

وقتی رفت بیرون رنگ زدم به تیمارستان قبرس و ازشون 

 خبر روند درمان پروا رو پرسیدم  



  

 +الو؟ 

  

 بفرمایید  -

  

 به انگلیسی مشغول صحبت شدم  

  

 +روند درمان پروا چطوره؟ 

  

 هنوز شروع نکردیم  -

  

 ز اون موقع که بهتون دستور دادم هنوز شروع نکردین؟ +ا

  

 اون دکتر رفته دوتا برادر اومدن،نتونستیم واقعا  -

  

 +یه دخترو نمیتونید معتاد کنید؟ 

  

 آقا کار راحتی نیست  -



  

 +اونجا که خراب بازی درنمیاره؟ 

  

 نه با کسی نیست  -

  

 +مطمئنی؟ 

  

 آره -

  

 ید  +زودتر کارتونو شروع کن

  

 دختر تخص ی  آقا به این راحتیا نمیزاره انجام بدیم  -

  

+به من ربطی نداره موظفید اونو معتاد کنید،فقط وقتی 

 انجام دادین پولتونو بهتون میدم فهمیدید؟ 

  

 بله چشم  -

  



بی خداحافظی قطع کردم،از وقتی خبر بارداری رومینا رو 

 شنیدم واقعا نتونستم تحمل کنم  

تی فهمید ازم جدا شد،میخواستم پروا معتاد شه تا آلیس وق

بیارمش پیشم،وقتایی که خمار بود کمکش کنم تا کم کم 

 وابستم شه  

 هوف اصال نمیدونستم دارم چیکار میکنم  

زنگ زدم به رها،تو فرودگاه کار میکرد،بیشتر کارکنارو 

 خریده بودم اما این یکی خیلی امامی و خدا پرست بود 

ل حق و حق دار  بود،عدل و عدالت،گوشیو در همیشه دنبا

 آوردم و زنگ زدم بهش  

  

 +الو؟ 

  

 الو رها خانم؟ -

  

 +آقا لطفا به من زنگ نزنید  

  

تا خواستم چیزی بگم گوشیو قطع کرد خیره به رو به روم 

 بودم که در باز شد و علی هراسون وارد شد  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

@avayekhis

#پارت_هشتادونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+آقا....آقا......

نفس نفس میزد

+آقا ایست بازرسی کامیون بارهارو نگه داشته...

ناباور روی صندلی نیم خیز شدم و لب زدم

-چی؟

+بچه ها زنگ زدن،خدا کنه بازرسی نکنن



  

 موادارو تو چی جاساز کردین علی؟ -

  

 +کیسه های آرد 

  

 چی؟ -

  

 آقا خب چیکار میکردیم +

 مگه نگفتم یه جای امن بزارتشون؟ -

  

 +جای امن؟آقا بهتر از کیسه های ده کیلویی آرد؟ 

  

 هوف کالفه ای کشیدم  

  

زنگ بزن به بچه ها،همه رو خبر کن؛بهشون بگو تارکان -

خان سالم رسوند و گوشزد کرد اگه بعد گیر افتادن اسمی 

 میشه توی زندن. ازش برده شه خودش میهمانتون 

  



 +اما آقا..... 

  

علی با این یکی به دو کردنا فقط و فقط وقتمونو تلف -

 میکنی 

  

 +ببخشید آقا  

  

گوشیشو درآورد و شروع به زنگ زدن کرد،دونه دونه 

زنگ میزد،اگه نمیتونستم این موادو رد کنم عمرا میتونستم 

باند شدن   تو این باند بمونم،سه تا امتحان داریم برای رئیس

اولین امتحان حمل مواداست،میخوام به هر قیمتی که شده 

 بازنده ی این بازی من باشم  

  

 +علی 

  

 بله آقا؟ -

  

 +سورن،رد کرده موادارو؟ 

  



آقا فعال که خبری از مشکل یا گیر افتادنشون به دستم -

 نرسیده   

 +لعنتی!  

 نباید ببره  

  

 حرفه ا ی  خیلی قدرتمندن آقا،تیمشون خیلی -

 +میدونم،بخاطر همینه که نگرانم 

  

 من خبرشو بهتون میدم  -

  

 +خبرش نه،خبرای خوبش  

  

 سری تکون داد و رفت،هوفی کشیدم و زنگ زدم به رها  

  

 +الو؟ 

  

 یه چند لحظه قطع نکنید لطفا  -

  



 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

+آقا من ازتون پول گرفتم مطمئن باشید خیانت نمیکنم در

حقتون

 کالالفه بودم که به همین جمله بسنده کردم و گوشیو

اونقدر

قطع کردم

پاهامو روی میز گذاشتم و سخت مشغول فکر کردن

شدم،فکر کردن به آینده ای که قرار بود با پروا

بگذره،آره،اون میاد اینجا...میشه خانم خونم!

@avayekhis

#پارت_نود

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

(میالالد)



ببین اگه کمکم کنی قول میدم به پلیس لوت ندم،ما پشتتیم +

تحت حمایتمونی بهت قول میدم چیزی نشه ازت خواهش 

 میکنم بگو مقصدشون کجا بود  

  

 اگه منو بشکن،کی تضمین میکنه منو نکشن؟ -

  

 +بابا مگه الکی الکیه که بیان و بکشنتون؟ 

 آقا لطفا اصرار نکنید  -

  

 عصبی شدم 

  

دو دقیقه پیش داشتی خودت میگفتی االن باید نازتو +خانم 

 بکشیم؟ 

  

 من فقط میگم حرفامو نشنیده بگیرین  -

  

+چقدر بهت داده؟صد میلیون که هیچ،دویست میلیون همین 

 حاال نقد بهت میدم  

  



 ولی..... -

  

+خودمم بهت خونه و مزایا میدم با یه نگهبان،فقط بگو کجا 

 رفتن 

  

 و زبون باز کرد.....  مردد نگاهم کرد

 (پروا) 

  

نگاهی به بیرون انداختم و دفترمو تو دستم فشردم،صیغه 

 مختومه! چقدر عذاب کشیدم  

یاد مارتین افتادم،حتی نذاشتن برای خاکسپاری دوست هام 

برم پیششون،بغلشون کنم و توی کار های دفن کمکشون کنم  

ارو افکارمو پس زدم،اگه من و میالد بودیمم همین ک

 میکردیم،نمیکردیم؟ 

تو حال و هوای خودم بودم و جعبه ی یادگاری هامو 

درآوردم،عکسی که از روی آخرین تماس تصویریم با 

میالد شات گرفته بودم و چاپ کرده بودم رو درآوردم و 

 بوسیدمش،االن کجا بود؟پیش کی؟ 

به بسته ی پاستیالی رنگی رنگی نگاه کردم که قرار بود 

ش،لبخند تلخی روی لبهام نشست،دستی روی باهم بخوریم



بسته ی پاستیل کشیدم و به سقف خیره شدم تا اشک هام 

 روون نشن 

 در زده شد و کریستین وارد شد  

  

 +هنوز نظرت عوض نشده؟ 

 هر بار یه شرط مزخرف میزاری  -

  

 +انقدر سخته یه شب همراهی کردنم؟ 

  

 سخت؟مزخرفه! -

  

 عصبی شد  

  

 میالدو پر کنم   +میتونم جای

  

 یه کار دیگم میتونی بکنی  -

  

 +چیکار؟ 



  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-سریع از اتاقم بیرون بری

+ولی.....

-زودتر لطفا

بیرون رفت که درو بستم و خودمو روی تخت پرت

کردم،جعبه رو بستم و روی طاقچه گذاشتم،روی تخت

دراز کشیدم که در باز شد؛ سرمو برگردوندم

+کریستین گفتم میخوام تنها باشم

-منم

با ترس هینی کشیدم و به دیوار چسبیدم با تته پته و لکنت

دهانمو باز کردم اما از فرط شوک نمیتونستم حرفی بزنم

یا....یـ....یا خــ......خدا....مــ....مــ......مـــارتین؟

@avayekhis



  

#پارت_نودویک 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 چی؟خوبی دختر؟ -

  

 اتاق دور سرم چرخید و صداش تو سرم اکو شد  

  

 هی....کجایی؟ -

  

 صدای قدم هاش هر لحظه تو سرم بلند تر میشد 

  

 پروا؟ -

  

 چشمام سیاهی رفت و بسته شد  

  

 (کریستین) 



  

این دختر واقعا خیلی زیبا بود،نمیدونستم چیشده بود،احتماال 

 توهم زده بود 

  

  +پروا؟

  

صدا زدن هام بی فایده بود،لیوان شربت آب انارو آوردم و 

 نزدیک لب هاش بردم  

  

 +لطفا کمی باز کن دهانتو.. 

  

 نای حرف زدن نداشت،مگه چی مصرف کرده بود؟ 

  

 +پروا چی مصرف کردی؟ 

  

دهنش کامال بسته بود و هیچ جوره راضی به باز کردن 

 چشم هاش نمیشد  



در پیم روی گونه هاش نشست و  سیلی های آروم و پی

صدا زدن های بی وقفم شروع شد،انگار توی این دنیا نبود  

 سریع خدمتکارو صدا زدم  

  

 +بله آقا؟ 

  

 چی دادین بهش؟ -

  

 +هیــ......هیچی آقا.... 

  

 غذاش.... -

  

 +مثل بقیه بود  

  

 ظرف غذاش مونده؟ -

  

 +نه آقا همه ی ظرفا شسته شدن  

  



 ده چیزی مصرف کنه؟ کسی ندی-

  

 +نه آقا.... 

  

هوف،نه آقا،نه آقا نکن واسم،ازت آب نخواسته؟یه ماده ی -

 شیرین نخواسته،قرصی دارویی چیزی ندیدی همراهش؟ 

  

سرشو به سمت باال تکون داد که هوفی کشیدم و ازش رو 

 گرفتم  

 رفت بیرون که بدن بی جونشو روی تخت مرتب کردم 

  

 +پروا عزیزم؟ 

  

 دستم توی موهاش غلتید 

  

 +چشماتو باز نمیکنی؟ 

  



 

 

  

 

  

 

  

 

  

پلک هاش که معلوم بود به زور دارن باز میشن کمی از

هم جدا شدن و مردمک خسته و چشمای به خون نشستش

نمایان شد

 جلوی خودمو بگیرم و دالالشدم و توی نزدیک ترین

نتونستم

فاصله ازش مکث کردم،دماغمو به دماغش کشیدم که خندید

-میالالد اومدی؟

اخمام درهم رفت و لب هام خشمگین روی لبهاش نشست...

@avayekhis

#پارت_نودودو

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

مشغول بوسیدنش بودم که کریستف وارد اتاق شد،لبخند

کوتاهی گوشه ی لبم نشست و کارمو ادامه دادم،یقه ی کش

دار لباسشو پایین کشیدم و دستمو روی سینش به حرکت

درآوردم که بیهوش شد،برام جای تعجب شده بود،نکنه مثل



سالهای پیش بیماری های واگیر دار اومده باشه و 

 ویروسای جدید پخش شده باشه  

کمی کارمو ادامه دادم و لباسشو صاف کردم،ازش جداشدم 

و شلوارمو مرتب کردم تا بقیه متوجه حال غیر طبیعیم نشن  

 لبخند نگاهم میکرد   کریستف با

 +خوش گذشت؟ 

  

 عالی بود -

  

 +نوش جان! 

  

 بدو،بدو بریم که خیلی کار داریم. -

  

 +پروا چی؟ 

  

 باید یسری آزمایش ها بده  -

  

 +مشکلی پیش اومده؟ 

  



 نه چیز خاصی نیست  -

  

 +باشه  

 (پروا) 

  

با سر درد بدی چشم هامو باز کردم،یاد مارتین افتادم و 

کرخت شد،من چم شده بود؟ در باز شد و کریستین  بدنم

 وارد شد  

  

 +چطوری؟ 

  

 چیشده بود؟ -

  

 +چیزی نیست  

  

 باشه -

  

 +االن خوبی؟ 



  

 خوبم ولی یکم سرم درد داره  -

 +باید بریم آزمایش بدی  

  

 آزمایش؟ -

  

 +آره  

  

 باشه -

  

 +کی بریم؟ 

  

 االن  -

  

 +باشه  

  



 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

به سمت آزمایشگاه حرکت کردیم باهم همقدم شدیم و 

پرستار اومد سمتم و سوزن بزرگی آورد که با ترس

نگاهش کردم

+سوزن؟

-آره دیگه

+سوزن چرا؟

-قراره سوزن بزنیم تا بتونیم خون بگیریم دیگه

بلند شدم و بدون اینکه تابلو کنم آستین لباس هامو پایین

کشیدم

اشتباهی شده منکه آزمایشی ندارم! +چیزه....مثل اینکه 

نگاهم به نگاه خندان کریستین افتاد که گونه هام گل انداخت  

@avayekhis

#پارت_نود

وسه



رمان:"صیغ

ه مختومه" 

به 

 قلم:رضوان  

  

 +از سوزن میترسی؟ 

  

 نخیر  -

  

 +آره  

  

 گفتم نه  -

  

+پس چرا الکی گفتی آزمایش نداری؟مگه ما نیومدیم 

 بدی؟ آزمایش 

  

من من کردم،چی میگفتم؟میگفتم مثل بچه کوچولو ها 

 میترسم از سوزن زدن؟ 

  



 چیزه......چیز.....خب.....میدونی........ -

  

 +چیو؟! 

  

سوزنش سبز بود،رنگ مورد عالقه ی من بنف -

 ش ! 

 بگو سوزن بنفش بیاره  

  

 کمی تحمل کرد و زد زیر خنده  

  

 +شوخی میکنی؟ 

  

 نخیر! -

  

 +بهونه ی بهتری پیدا نکردی مگه نه؟ 

  

 بهونه نیست! -

  



 +اما بنظر من هست  

  

 نیست  -

  

 +پس بشین ازت خون بگیره  

  

سعی کردم شجاعت به خرج بدم،رو برگردوندم و با اخم 

 روی صندلی نشستم  

  

 میتونین شروع کنین  -

  

دستم سفت کرد بی حس شدم،صدای  همینکه کشو دور

 قهقهه ی کریستین اذیتم میکرد،پسره ی بیشعور! 

 بی جون لب زدم: 

  

 +نخند... 

  

 نمیخندم عزیزم نمیخندم  -

  



نتونستم جوابشو بدم،پرستار مشغول خون برداری شد و من 

سعی کردم جلوی بیهوش شدنم رو بگیرم و به همون 

 ضعف بسنده کنم 

  

 *** 

  

ای که کریستین خریده بود رو میخوردم و توی آبمیوه 

 محوطه راه میرفتم،کریستین هم همه جا پشتم میومد  

  

 +نمیخوای بری سرکارت؟ 

  

 کاری ندارم. -

  

 +برو میخوام تنها بمونم  

  

 اما بهتره پیشت باشم  -

  

 +نه الزم نیست ممنون! 

  



 دستمو گرفت  

  

نر توی این هوای حیف نیست این دستای لطیف بدون پارت-

 خوب حرکت کنن؟ 

  

 دستمو از بین دست های گرمش بیرون کشیدم  

  

 +یادت که نرفته؟ 

 با این حرفا نمیتونی تصاحبم کنی،من عاشق میالدم  

  

میالد؟کدوم میالد؟اصال میدونی میالدی که هی ازش -

میگی کجاست؟تو بغل کدوم دختر؟داره چیکار میکنه؟اصال 

؟با دوست دخترش تو کدوم کالب عشق ازدواج کرده یا نه

 میکنه؟ 

  

دست هامو روی گوشام فشردم و چشم هامو با درد 

بستم،لب هام نای باز شدن نداشتن مثل به جنون رسیده ها 

 زیر لب مشغول  زمزمه کردن شدم  

  



 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

  

"ساکت....ساکت.....ساکت شو......"

@avayekhis

دلم نمیاد اذیتتون کنم  اینم

دومین پارت امروز♡

#پارت_نودوچهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

عصبی رفتم سمت درختی که کنارمون بود و برگ خشکیده

ای برداشتم

رفتم سمتش و اشکامو پس زدم

+این برگو میبینی؟



سکوتشو که دیدم ضربه ی محکمی به قفسه ی سینش 

 کوبیدم  

  

 لبل زبون بودی  +حرف بزن تا همین االن که خیلی ب

  

 چی؟بلبل زبون یعنی چی؟ -

  

یادم رفته بود اونا اصطالحات ایرانی بلد نیستن،خندیدم و 

 دست به سینه نگاهش کردم  

  

 Oh, oh nothing matters+ 

 (اوه...اوه....چیز مهمی نیست) 

  

 عصبی نگاهش کردم و فریاد کشیدم  

  

I just....i just was reminding you that you +  

are a nonsense person 

  



(من فقط....فقط داشتم بهت یادآوری میکردم آدم خیلی 

 مزخرفی هستی) 

  

بلند تر فریاد کشیدم جوری که صدام کمی گرفت و تو گلو 

 شد 

  And i hate 

you+ 

  

 (و من ازت متنفرم) 

  

 آروم باش  -

  

 +آرومم،آرومم من از هر لحظه ای آروم ترم 

  

 دارم با حقایق.... من فقط -

  

 داد کشیدم  

  



+حقایق چیه؟این دروغ هایی که برای خودتون میگین؟ این 

 حقایقی که میگی چیه؟بگو تا منم بدونم! 

سو -حقیقت اینه منو زندونی کنید و ازم سو استفاده کنید؟ 

 استفاده؟ 

  

+آره،فکر میکنی نمیبینم هر بار میخوای بهم نزدیک 

 م داری تالش میکنی بدستم بیاری؟! شی؟فکر میکنی نمیفهم

  

 اومد جلو  

  

اول بگو چرا اون برگو کندی؛تا برات بگم چرا تالش -

 میکنم! 

  

 +مهم نیست  

  

 هست  -

  

 +نیست  

  



 پس بزار من بگم  -

  

 +چیو بگی؟ 

  

 دلیل تالشم برای به دست آوردنت  -

  

 +میشنوم؟ 

  

که حاضر باشی  تا حاال شده اونقدر عاشق یه چیزی باشی-

بمیری تا اون فقط یک دقیقه دیر تر از تو بمیره و فرصت 

 آرزو یا نصیحت یا وصیت دم مرگ داشته باشه؟ 

  

 +آره میالد..... 

  

 هوف کالفه ای کشید  

  

 بهتره برم  -

  

 شونه ای باال انداختم  



  

 همیشه بحثمونو خراب میکنی! -

هی اشتباها میالد +وقتی منو میخوای باید با اینکه حتی گا

 صدا بزنمت هم کنار بیای  

  

 پروا بس کن  -

  

 +نمیکنم  

  

من میخوام کنار هم خوشحال باشیم،فقط چند ماه بهم -

 فرصت بده،میتونم خودمو بهت ثابت کنم  

  

 +ثابت؟ 

  

 آره  -

  

+چیو ثابت کنی؟دلتو بدی به کسی که دلی نداره بهت بده 

 گیر کرده؟ چون دل خودش پیش کس دیگه ای 

  



 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

-لطفا اینطور نگو

+من فقط حقایقو میگم

@avayekhis

#پارت_نودوپنج

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان

خندید

-خوب میدونی که این حقایقی که جفتمون ازش حرف

میزنیم یه مشت کلمات بی منطق ک مزخرفه مگه نه؟

+آره

-من فقط دارم تالالشمو میکنم که اگه یه روز نتونستم به

دستت بیارم مدیون قلبم نباشم و شرمنده نباشم که هیچ سعی

ای برای بهتر شدن زخمش و بی قراریاش نکردم،همین!

سری تکون دادم



  

 حاال نوبت تو ا ... -

  

 +چی بگم؟ 

  

برگ،چرا اون برگ خشکیده رو رها نمیکنی؟خیلی وقته -

 تو دستته. 

  

 ه ای رنگ دستم نگاه کردم  به برگ جمع شده ی قهو

  

 +آهان...این؟ 

  

 آره -

  

 انداختمش روی زمین  

  

+چیز مهمی نبود،توی عصبانیت کندمش،حتی یادم نمیاد 

 چرا اینکارو کردم  

  



لبخند کوتاهی زد؛ برگو انداختم روی زمین که روشو لگد 

کرد و صدای خش خش شکستن آوند های روی برگ توی 

خواست حرفی بزنه که انگشت هامو کل وجودم نفوذ کرد،

به نشونه ی سکوت جلوی لب هام گذاشتم،دال شدم و برگو 

 از روی زمین برداشتم،با لبخند غمگینی گفتم: 

  

 +آهان!  

بزار حاال بگم چرا برگو کندم،میبینی شکستگیای 

روشو؟میبینی چطور لگدش کردی؟این برگ همون برگی 

ی میکرد تا توی بی بود که یه روزی برات اکسیژن پاکساز

چشم و رو بتونی وقتی نفس میکشی هوای تازه استشمام 

 کنی نه اینکه محصول دم و بازدم کربن دی اکسید باشه 

اونوقت تو چیکار کردی؟تا دیدی خشکیده،تا دیدی به کارت 

 نمیاد سریع پرتش کردی زیر پات و لگدش کردی  

تو با لگد یه بار تغییر هوا با خشکیدگیش کشتتش و یه بارم 

 مال کردنش  

 من به این میگم بی عاطفگی! 

میگم سنگدلی،میگم بی رحمی،میگم خودخواهی،میدونی اگه 

 من به جای تو بودم چیکار میکردم؟ 



من اون برگو برمیداشتم،میبردم میذاشتمش کنار 

دوستاش،بقیه برگ هایی که روی زمین پخش شدن،شایدم 

 میشدم   برش میداشتم برای خودم و باهاش دوست

ازش تشکر میکردم که یه زمانی برای سالمتم تالش کرده 

و بعدم میچسبوندمش توی دفترم تا کنار خودم خرد شه نه 

زیر پام با لگد مال کردن  میبینی فرقمونو؟ میبینی 

 تفاوتمونو؟ 

 برگ رو بردم سمتش و تو دیدش قرار دادم  

  

 +این تویی!  

 کریستینه!  

 کریستین واقعی  

  

باره آوردمش سمت خودم و برگ قهوه ای رنگ خشکیده دو

 رو بوسیدم  

  

 +اما پروا ای ن ! 

 اینی که میبینی،ما خیلی متفاوتیم کریستین،خیلی! 



  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

@avayekhis

بعضیاتون اومدین پیوی و آدرس کانال این متنارو

خواستین،متنایی مثل این برگ یا اون داستان بادکنک،بچه

ها من معتقدم که تو نویسندگی باید همه ی نوشتنا زاده ی

ذهن نویسنده باشه و این متنارو از جایی کپی نمیکنم

همشون دست نوشته های خودمن

#پارت_نودوشش

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

-اما شاید بتونیم باهم کنار بیایم،آره...آره خیلی متفاوتیم ولی

میتونیم کنارهم مکمل های خوبی باشیم

+نه نمیتونیم،به هیچ وجه نمیتونیم

-اما.....



 +اما نداره  

  

 راهمو کج کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم  

  

 (میالد) 

  

 چمدونمو برداشتم و نگاهی به حامی انداختم  

  

 +بنظرت اینجاست؟ 

  

 امیدوارم باشه  -

  

 +میتونیم پیداش کنیم مگه نه؟ 

  

   آره داداش حتما میتونیم-

  

جوابشو ندادم و فقط حرکت کردم تا به تاکسی ای 

برسم،زیادی درگیر بودم،چرا قبرس؟از بین اینهمه کشور 

 های اروپایی و جاهای گردشگری،چرا باید بیاد اینجا؟ 



  

 میالد؟ -

  

 +جان؟ 

  

خیلی خستم امشبو استراحت کنیم فردا بریم دنبال کار هاش -

 تا ببینیم چی پیش میاد   

 بریم،فقط هتلمونو رزرو کردی؟ +باشه 

  

 آره رزرو آنالی ن   -

  

 +خوبه  

  

از فرودگاه خارج شدیم و اولین تاکسی ای که دیدیم رو 

 متوقف شدیم و سوارش شدیم  

همیشه حرف های اون خانمی که اومد پیشمون تو سرم اکو 

 میشد  

  



"چهرشون همین بود،ولی اسمشون این نبود....اون آقا همه 

کنارو خریده همه زیر دستشن بخدا...بلیطشون تقریبا ی کار

یک سال و چند ماه پیش برای قبرس رزرو شده 

بود.....نمیدونم گفتم ممکنه این حرف ها بتونه سر نخی 

بهتون بده و کمکتون کنه......ممکنه پاسپورت هاشون 

 جعلی بوده باشه....." 

رف چقدر خوب شد تا تونستم اون خانم رو راضی کنم تا ح

 های دلشو بگه و چیزایی که میدونه رو برمال کنه  

  

 +حامی سابقه ی این تارکان رو درآوردی؟ 

  

آره وضعیتش خیلی وخیمه،سابقه ی جنون داره،و همچنین -

دو سال اعتیاد که البته رفت کمپ و ترک کرد،شاید باورت 

نشه اما از یکی از این رقیباش شنیدم توی کار های قاچاق 

 ا هم هست  و این چیز

  

 +چرا با زندگیمون اینکارو کرد؟واقعا چرا؟ 

  

 دارم میگم یارو روانیه،توقع بیشتری داری ازش؟ -

  



+اصال دیگه نمیتونم تشخیص بدم چی درسته چی غلط،چی 

 خوبه چی بد،دلم میخواد فقط عطر پروا رو حس کنم دوباره  

  

وم ولی میالد،آخرین سفرشون به اینجا بوده،از کجا معل-

پروا به خاطر آزارو اذیت های اون تارکان عوضی واقعا 

 فرار نکرده باشه؟ 

  

+حامی تورو خدا بس کن،نمیخوای اعصابمو بهم بریزی 

 که؟ 

  

 نه  -

  

تاکسی نگه داشت و جلوی هتلی پیاده شدیم،اونقدرام لوکس 

 نبود   

 +پنج ستاره نیست؟ 

  

تل دو ستاره داداش یه نگاه به جیبت بنداز،بودجمون به ه-

هم نمیرسه چه برسه پنج ستاره،گنج قارون که نداری 

 دویست میلیون دادی به اون خانمه که کارتو راه 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 مال و اموالتم که دالالر کردی باید یکم پس انداز

انداخت،بقیه

داشته باشی دیگه

@avayekhis

#پارت_نودوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

وارد هتل شدیم که رفتم و دوش گرفتم

+غذا چی بخوریم؟

-نمیدونم زنگ بزن رستوران

+عزیزم چون اینجا محلمو ن  همه اینا داداشیامن منم که

همه جا رو مثل کف دستم حفظم االالن میرم داداش

-دقیقا مثل مهتاب غر میزنی،از ریشات خجالت بکش



  

 ون غذا بیارن  هوفی کشید و زنگ زد تا خدمه ی هتل برام

  

 +حامی  

  

 جان؟ -

  

 +بیا بشین  

  

 اومد کنارم و نشست  

  

+آمار همه ی بیمارستان ها،دادگستری ها،هتل ها،مسافر 

 خونه ها،همه و همه رو پیدا کن خب؟ 

  

 باشه  -

  

 +بیمارستان هارو خودم رسیدگی میکنم  

  



 منم دادگستری رو چک میکنم  -

  

   +از فردا شروع میکنیم

  

 باشه  -

  

 +اول بیمارستان و پاسگاه،فرداش هتل و مسافر خونه  

  

 بنظرت اینجا هم آگهی بزنیم؟ -

  

 +آگهی؟ 

  

 آره  -

  

 +نمیدونم  

 شاید کسی دیده باشتش  -

  

 +خب باشه،میزنیم  



  

باشه ای گفت که غذارو آوردن،رفت سمت کیفم که نگاهش 

 کردم  

  

 +عزیزم دنبال چیزی میگردی؟ 

  

 پول دیگه  -

  

 عجیب پررو بود این بشر!  

  

 +یه وقت دست تو جیبت نکنیا خب؟ 

  

 سرشو به سمت باال تکون داد  

  

 +داداش اصال تعارفم نکن  

  

 پول رو از کیفم درآورد  

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

-نه داداش منو تو نداریم که

خندیدم که غذارو آورد تو،زیادی گرسنم شده بود،دلم ضعف

رفته بود و حالم کم کم داشت بهم میخورد،در غذارو باز

کردم که ماهی بزرگی توی ظرف دیدم

@avayekhis

#پارت_نودوهشت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

با چندش رو ازش گرفتم

+نگاه کن تورو خدا اینجا رو ببین

صداشو نازک کرد

+آبجی میالالد موهاش سیخ شده مورمورش شده



  

 الو برداشتم و تا خواستم بزنم تو بازوش در رفت  چنگ

  

 از قصد اینو سفارش دادی آره؟ -

  

 رفت و برای خودش غذا کشید  

  

 +نه غذای مورد عالقمو گرفتم  

  

 چقدر ظالمی تو  -

  

تا خواستم با غر رومو ازش بگیرم زنگ در به صدا 

دراومد و میز دیگه ای وارد شد،در ظرفو که برداشتم 

 جه سوپ شدم  متو

  

سوپم شد غذا؟چقدر بد سلیقه ای تو،حداقل یه نظر -

 میگرفتی  

  



+میالد اگه نمیخوری خفه شو بزار بفهمم چی میخورم هی 

 ور ور،ور ور! 

  

 به عصبانیتش خندیدم  

  

 مثل گرگای زخم خورده ای  -

  

 +آره خیلی گرسنمه  

  

 کمی سوپ جا کردم و مشغول خوردنش شدم 

فکر کردم که نمیدونستم کجاست و چه میکنه و  به پروایی

چی بهش میگذره،اشتهام کور شد و بی میل غذارو ول 

 کردم  

  

+چرا نمیخوری؟اگه میخوای برات یه چیز دیگه سفارش 

 میدم  

 نه اشتها ندارم  -

  

 قاشقو پایین گذاشت و براندازم کرد  



  

 +پیداش میکنیم  

  

 امیدوارم  -

  

 +نگران نباش 

  

فقط از این ناراحتم که چرا خودش یه خبری ازم -

 نمیگیره،فقط من نباید تالش کنم که!  

 از اون موقع حتی یه خط ناشناسم بهم زنگ نزده 

  

 اشکمو پس زدم  

  

 هوف منم که مثل بچه ها شدم  -

  

 غذاشو ول کرد  

  

 +از امروز شروع کنیم؟ 



  

 چیو؟ -

  

 +گشتن..... 

  

 خب..... -

  

 +پاشو  

  

 ولی غذات  -

  

+تنهایی که حال نمیده! 

رفتم درو باز کردم تا 

نگاهی به هتل 

بندازم،با دیدن 

دخترایی که با تاپ و 

شلوارک رد میشدن 

 حامی رو صدا زدم  

  



 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 +میالد بیا تو  

+حامی اینجارو ببین،چند تا بسیجی دارن رد میشن

اومد و نگاهی انداخت که نچ ای کرد و مشغول استغفار شد

+یکم حیا کن بیشعور

خندیدم

-ببخشید چادراشون نامرئ ی ،فقط افراد پاکی مثل من که

چشم بصیرت دارن میتونن ببینن

@avayekhis

#پارت_نودونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

 حامی خواهران دارن صدات میکنن  -

  

 +استغفرهللا  

 

 خندیدم  

  

 میخوان   میگن چفیه-

  

 +میالد گمشو تو  

  

ببین گردناشون خالیه،تسبیح نداری بدی بندازن تو -

 گردنشون؟حیفه بخدا بیا ببین خلقت خدارو   

 هی استغفار میکرد و من هی اذیتش میکردم  

  

ببین حامی،بخدا که سهم  گل هایی که خدا میخواست -

بین بزاره تو بدنای چهار شونه و پر ما رو اینا خوردن،ب

 هیکلو فقط  

  



 +خاک بر سرت کنن  

  

 داشت میرفت تو اتاق که داد کشیدم  

  

 حامی فراری شده،سوار..... -

  

حرفم رو قطع کرد و اومد و مالفه های روی تختو 

برداشت و از اتاق بیرون رفت،دخترا با لوندی کمی جلب 

توجه میکردن و گاهی سر هاشونو برمیگردوندن و 

 رفتن  روشونو ازمون میگ

گوشیمو آوردم و دکمه ی ضبط رو فشار دادم،گوشیو روی 

 باکس گذاشتم و رفتم جلو  

 رفت جلو و مشغول انگلیسی حرف زدن با دخترا شد  

  

+سالم دوستان یه چالشی هست،مایلید باهم انجامش بدیم؟ 

دخترا خندون و خوشحال نگاهش کردن که سرشو 

 ر زد  برگردوند سمت من و نفسی کشید،زیر لب غ

  

 "خدا لعنتت کنه خب؟" 



  

 دخترا با خوشحالی و خنده نگاهش کردن  

  

 باشه انجام بدیم  -

  

 مالفه هارو گرفت سمتش  

  

 +باید این مالفه رو سرتون کنید  

 

 خندیدم  

  

دخترا مالفه هارو روی موهاشون گذاشتن و گیج به حامی 

 نگاه کردن  

  

 +پس آهنگ چی؟ 

  

 حامی:چه آهنگی؟ 

  



 +چرا اینارو روی سرمون گذاشتیم؟ 

  

 حامی:به خاطر اینکه باید روی سرتون باشه  

  

 +چرا؟ 

  

حامی:چون بعضیا مثل من و دوست هیز و بیشعورم بهتون 

 نا محرمیم   

 +نامحرم چیه؟ 

  

 حامی:هیچی خانم هیچی بفرما برو  

  

 دختر کنار ی  که تاحاال حرفی نزده بود زبون باز کرد  

  

 ولی.....یعنی چی؟ +

  

 حامی:یعنی چی داره خواهر؟ 

 خندیدم   



  

 "به حرف داداشیت گوش کن دیگه خواهر!" 

  

 یکی توی پهلوم کوبوند که ساکت شدم  

  

 +پس آهنگ رو کی میزارین؟ 

  

 آهنگ؟ -

  

 +آره  

  

 چه آهنگی؟ -

  

 +برای رقصیدن  

  

 چرا برقصین؟ -

  

 +مگه این چالش نیست؟ 



  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

پشتشو کرد سمتمون و مالالفه رو دور کمر باریکش دختره 

جمع کرد که برجستگی باسنش نمایان شد

لحظه ای رو ازش گرفتم که شروع کرد تکون دادن خودش

و شیک رفتن!

حامی با نفس محکمی و لعنتی که به من میفرستاد فرار

کرد تو خونه

سعی کردم نخندم،دروغ چرا حرکتش متعجبم کرده بود،بی

توجه به دختره داد کشیدم

"حاج آقا خواهرات از هیئت خوششون نمیاد از اونان

مجلس گرم کنای عروسین مثل اینکه"

داد کشید

الال اله الی

هللاهللاهللاهللا....

@avayekhis



#پارت_صد 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 دخترا با اخم رفتن که خندیدم و رفتم سمت حامی 

  

 دی؟ +چیه چرا میخن

  

 داداشم عصبی نشو  -

  

 +نشدم  

  

رفتم سمتش و گوششو پیچوندم که آخ و وای هاش تا 

 آسمون رفت  

  

 +دیگه نبینم دور دختر غریبه مالفه بپیچیا.... 

  

 آخ....میالد نپیچون..... -



  

 +بار آخرت باشه ها!  

 و گرنه پشت گوشتو دیدی مهتابو دیدی  

  

کنی خودتم میای منو دعوا میالد داداش خودت شروع می-

 میکنی؟ 

  

 حق داشت راست میگفت! 

گوشیمو از روی باکس برداشتم و رفتم سمتش،تیکه ای از 

فیلم که داشت مالفه رو می انداخت روی سر دخت ر  رو 

 آوردم و رو کردم سمتش  

  

 +اینو مهتاب ببینه چیکارت میکنه؟ 

  

 اونکه منو دوست نداره بزار ببینه اصال  -

  

راستم می گفت،من مهتاب رو میشناختم،یه چیزی بود که 

 قبول نمیکرد؛گوششو ول کردم که تخص نگاهم کرد  

  



 خیلی بیشعوری دردم گرفت -

  

 +حامی بیا برات یه خاطره تعریف کنم  

  

 نمیخوام  -

  

 رفتم سمتش  

  

+اینجارو ببین تورو خدا خواهر حامی قهر کرده با اخوی 

 ه و آقا و با کماالت و.... گل و عزیز و دردون

  

 پرید میون حرف هام  

  

 احتماال اینارو با خودت نیستی که درسته؟ -

  

 +دقیقا با خودمم،چرا قهری؟ 

  

 مظلوم نگاهم کرد  



  

 گوشمو درد آوردی  -

  

مثل مامان هایی که بچه هاشون با چیزی اذیت 

میشدن،میرفتن و اون وسیله رو دعوا میکردن زدم روی 

 م  دست

"ای دست بد دیگه تکرار نمیکنیا!!" 

 رو کردم سمتش  

 "زدمش دیگه تکرار نمیکنه" 

داشت می خندید که سرشو گذاشتم رو سینم  

"درد و بالم به جونت غصه نخور مادر" 

 ریز خندید 

  

 +در جریانی که مامانا شیرهم میدن مگه نه؟ 

  

 شیطون خندید که از خودم جداش کردم  

  

 بینم بچه پررو برو اونور ب-



  

بلند بلند خندید،کمی گذشت که رفتم تو آشپزخونه و رو 

 کردم سمتش  

  

 +وای حامی یادش بخیر تورو میبینم یاد نسترن میوفتم  

  

 نسترن؟اون دیگه کیه؟ -

  

+یادش بخیر تو محلمون دسته روی داشتیم، لباسای مارک 

تو میپوشیدم،اونجا مخ دخترارو میزدم،شیر پخش میکردیم 

ایستگاه صلواتی،من مسئول پخش تو خانما بودم،وای که 

چه روزایی بود چشمک پشت چشمک،شماره پشت 

شماره،اصال داداش به لطف همین دسته من با دوست دختر 

و دوست دختر داشتن و مراحل و اتفاقای زندگی آشنا شدم  

فکر میکردیم هر کی محکم تر زنجیر میزنه خفن 

...خونه که میومدم رد زنجیر رو تره،بهخدا اگه دروغ بگم

 سینه هام بود. 

  

 با دیدن قیافش سعی کردم خندمو قورت بدم  



  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

@avayekhisپارت_صدویک#

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+میالالد...

-جان؟

+خجالت نمیکشی؟با اون قد و هیکل فقط برای

سوارکاری....یعنی چیزه...ورزش خوبی،اومدی اینجا از

دختر بازیت تعریف میکنی؟

-فهمیدم غیر مستقیم بهم گفتی اسب

+یه جوری میگه فهمیدم انگار تا قبل نمیدونست

بالشت کنارم رو محکم پرت کردم سمتش



 بلبل زبون شدی! -

  

 +نشدم. 

  

 رفت توی جاش و دراز کشید،تختمون دو نفره بود 

  

 هی پسر.... -

  

 +چیه؟ 

  

 و بغل من بخوابی؟ میخوای ت-

  

+آره داداش میام بغلت تو یه دختر خوشگل رو تصور کن 

 بخواب 

  

 گمشو،همون پسر بسیج ی  خجالتی ای تو؟ -

  

 +با تو گشتن مگه خجالتی هم باقی میزاره برای آدم؟ 



  

 به به حاج آفا راه افتاد  -

  

"گمشو" کوتاهی زیر لب گفت و دمر روی تخت 

دراز کشیدم،پتو رو روی خودش  خوابید،رفتم کنارش و

 کشید  

کمی توی جام تکون خوردم و خوابم نبرد،به سقف خیره 

شدم و مشغول فکر کردن به پروا شدم  یعنی االن کجا 

 بود؟! 

 با خشم غریدم  

"دعا کنه چیزیش شده باشه اگه حالش خوب باشه و خبری 

ازم نگرفته باشه دمار از روزگارش درمیارم" هوف 

 کشیدم و تو جام چرخیدم  کالفه ای 

یاد اون روز که بهم گفته بود صبر میکنه تا باهم پاستیل 

بخوریم افتادم و دوباره بغض کنج گلوم لونه کرد دستی 

 به گردنم کشیدم و نیم خیز شدم،لبه ی تخت 

نشستم،زیادی سنگین شده بود قلبم،انگار دیگه تحمل نداشتم 

 این همه دوری و نگرانی رو! 

دختر ناز انقدر برام مهم بود؟خدایا چرا بهم یه سر چرا این 

 نخی نمیدی تا پیداش کنم؟ 



لحظه ای خواستم تصور کنم از دستش دادم اما تک تک 

سلوالی مرده و خاکستر شده ی مغزم هزاران بار مردن و 

 کمکم نکردن تا تصورش کنم  

هوفی کشیدم که بغضم ترکید،دستام صورتمو احاطه کردن 

 پوشوندن  و چشم هامو 

هق هقای بلندم توی اتاق پخش شدن که حامی به سرعت 

 بلند شد  

  

 +چیشده میالد؟ 

  

 نفسی گرفتم و دماغمو باال کشیدم  

  

 چیزی نیست  -

  

 +پیداش میکنی داداش نگران چی هستی تو؟ 

  

 نمیدونم  -

  

 +بهت قول میدم باهم پیداش کنیم 



  

 ی به روش زدم  دستش دور شونم حلقه شد که لبخند تلخ

  

 +مثل پفک هندی شدی! 

 از اونا که پف دارن،لبت و دماغت پف کرده.... 

  

 واقعا؟ -

  

 +آره 

  

 ای بابا  -

  

 +یه جوری میگه ای بابا انگار ده نفر منتظرن ببیننش  

 

 خندیدم  

  

 +مثل بادکنکای کم بادی  

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-برو بابا

+به خدا

@avayekhis

#پارت_صدودو

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

-هی داداش توهم مثل من باشی قرمز میشی پف میکنی،باید

خداروشکر کنم از این حجم از درد نترکیدم تاحاالال

لبخندی زد

+بچه که بودم،هر بار گریه میکردم مامانم موهامو نوازش

میکرد،کلی حرفای قشنگ میزد،همیشه بهم میگفت:(کی

پسر منو اذیت کرده؟کی سر به سر شیر مرد من

گذاشته؟بگو تا مامان بره حسابشو برسه.)



یادمه اخم میکردم و با غرور و اخم صدامو می انداختم 

 توی سرم و کلفت میکردم تا مرد تر به نظر برسم  

  

+مگه من مردم که تو بری با نامحرما دهن به دهن بزاری 

 ننه؟ 

  

 ی غیرتم  همیشه بهم میخندید و قربون صدقه

میرفت،هنوزم همینه ها...هیچ فرقی نکرده،فقط چروکای 

روی دست های قشنگ و پیشونی نازش بیشتر و پر رنگ 

 تر شده که من جون میدم برای همون زخم ها 

  

 چه مامان خوبی  -

  

+آهای اونجوری نگو که خاله خاطره برات سنگ تموم 

 گذاشته تو زندگیت،ناشکری کنی من میدونم و تو  

 

 خندیدم  

  

 +از وقتی پدرم شهید شد.....سکوت کرد  



  

 پدرت.... -

  

 +شهید شده. 

  

 اما گفته بودی فوت شده! -

  

+نمیدونم،دوست نداشتم بدونید،آخرین باری که دوست هام 

فهمیدن فرزند شهیدم کلی حرف بارم کردن،حس بدی بهم 

 دست داد با حرف هاشون،بعضی ها میگفتن : 

  

لشون نونش تو روغ ن،دیگه همه جا پارتی "خوش به حا

دارن حرف حرف همیناست،باید برن خداروشکر کنن دیگه 

هر جا بخوان وام میگیرن،تو سپاه و اینا کلی امتیاز 

 دارن،و...و...و......"  

 غمگین نگاهش کردم  

  

+مطمئن باش کسی که چنین حرفی زده هیچ بویی از 

 انسانیت و شهور نبرده. 



  

 که حاضر بودم زنده بود اما گدا بودیم! به خدا -

  

 +هی...بیا اینجا ببینم  

  

میدونی چقدر حرف شنیدیم از زن عموم؟زبون که نیست -

 نیش عقر ب  به خدا... 

  

حاال دست های من بود که دور شونه هاش حلقه شده بود 

کاش میتونستم یکم جو رو عوض کنم و با چرت و پرت 

اهم کرد که یهو نتونستم تحمل گفتن حالش رو خوب کنم،نگ

 کنم و جلوی خندمو بگیرم  

  

 +چیشده؟ 

  

 یاد یه چیزی افتادم  -

  

 +چی؟ 

  



داداش بچه که بودیم اون موقع ها کلیپس مد شده -

بود،میدونی چیو میگم؟از اون گیره بزرگا که خانما میزدن 

به سرشون و موهاشو پف دار نشون میداد،زن عموی منم 

نمای بروز،کلیپس میزد رو سرش و می اومد که از اون خا

 خونه ی مامانبزرگم  

یادمه بچه بودم من،یه بار مثل اینکه خواب بود چی بود که 

کلیپسو درآورده بود،مت اون موقع ها اصال نمیدونستم این 

 کلیپ س  یعنی اصال ندیده بودم مامانم اهلش نبود  

بلش کابوس آقا ما تو حیاط بودیم این اومد بیرون،من شب ق

هیوال ها و زامبی ها دیده بودم،چشمت روز بد نبینه اینو که 

 دیدم گریه کنان فرار کردم آبروی خودم و خودش رفت 

  

 +چرا؟ 

  

خب اولین بار بود بدون کلیپس میدیدمش میگفتم سرت -

نصف شده،سرتو قطع کردن سرتو هیوالها خوردن،یا مثال 

عموم بازی میکردیم  اون موقع ها که بچه بودیم و با دختر

هر وقت لوازم آرایش زن عموم بود بند و بساط ماهم به 

راه بود،رژ لب رو کج و کوله روی لب هاش می کشیدم و 

میگفتم بیا بوست کنم لبای منم رژ لبی شه،خدا ببخشتمون 

 بچه بودیم دیگه  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 داداش بنظرم تو خیلیم به من اعتماد نکن،من همه

+میالالد

ی اینارو تو اولین فرصت میزارم کف دست پرواها

-بیشعور،رسم رفاقت این نیست!

لبخند کوتاهی روی چهره ی خستش نشست و برگشت

سمتم،کمی نگاهم کرد

+داداش تو تو بچگی احتماالال عقب مونده ای چیزی

نبودی؟شاید تو بیمارستان عوض شده باشی از کجا

 اصالال بهت نمیخوره بچه ی اون خانواده

معلوم؟بهنظرم

باشی!

@avayekhis

#پارت_صدوسه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

 صبح با صدای حامی از خواب بیدار شدم  

راهی شدیم و تموم آدرس هایی که داشتیم رو تک به تک و 

 دونه به دونه گشتیم 

 هیچ جا نبود که نبود،کالفه دستی تو موهام کشیدم  

  

 گم و گور کن راحت شیا   +شیطو ن  میگه برو خودتم

  

 به اون شیطون لعنت بفرست چرت و پرتم نگو  -

  

+خب بیا،بیا اینهمه گشتیم از صبح نیست که نیست،آب شده 

رفته تو زمین،میخوای چه غلطی کنی؟برگردیم ایران 

دوباره دست از پا دراز تر همش گریه کنیم که چرا نیست؟ 

 ن افرادی که رد میشدن متعجب نگاهم میکرد

  

 هیس آروم باش -

  

 +ولم کن بابا 

  



 کمی دور خودم چرخیدم که اومد سمتم  

  

 میالد... -

  

 +چیه؟ 

  

زیادی عصبی بودم،اونقدر عصبی که پتانسیل خودکشی 

 کردن هم داشتم 

  

شاید جایی کار میکنه،بیا بریم پرورشگاه اونجارو هم -

یتونه بگردیم،شاید داره کار میکنه یک سال بی پول که نم

 سر کنه،مطمئنا یه راه چاره پیدا کرده برای خودش  

  

+منتظرم برسیم ایران،جنازه ی اون تارکانو جوری زیر 

 پام لگد مال میکنم که همتون شوکه شین  

  

 دیوونه شدی؟ -

  

 +نشدم!  



فقط صبر کن،بزار برسیم،میبینی چیکارش میکنم من اون 

 حرومزاده ی روانی رو 

  

 ها رو گرفتیم  آدرش پرورشگاه 

  

+دوتا پرورشگاه هست،من میرم اینجا،تو اون یکی رو 

 بگرد  

  

 باشه  -

  

از هم جدا شدیم و بعد از سوار تاکسی شدن حرکت کردم 

سمت پرورشگاه،با ورودم با خانم مسنی رو به رو 

 شدم،انگلیسی مشغول صحبت کردن شد 

  

 +بفرمایید؟ 

  

اجع به یه موضوعی سالم خانم من میخواستم باهاتون ر-

 صحبت کنم  

  



 +بله بفرمایید؟ 

  

 خواستم چیزی بگم که حامی زنگ زد  

  

 +الو؟ 

  

 میالد اینجام نبود  -

  

بدون حرف و خداحافظی گوشی رو قطع کردم،خان م  

 کمی نگاهم کرد  

  

 +مشکلی پیش اومده؟ 

  

 ببخشید شما بین پرسنلتون کسی به اسم پروا دارین؟ -

  

 +پروا؟ 

  

 بله -



  

 +نه نداریم اینجا چنین شخصی رو  

  

 نفس عمیقی کشیدم و سرمو بین دستام گرفتم  

  

 +چطور؟ 

  

 ماجرارو براش تعریف کردم 

  

نامزدم بعد از یسری اتفاقات غیبش زده و آخرین ردی که -

ازش دارم اینجاست، گفتم شاید توی این کشور باشه اما هر 

 جا که رفتم پیداش نکردم  

  

ابراز تاسف کرد که بلند شدم و خواستم از اتاق بیرون بیام 

 که صدام زد  

  

 +ببخشید آقا...... 

  

 با شونه های خمیده برگشتم سمتش 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 +میشه آدرسشو لطف کنید؟ 

  

-بله؟

+میخواین به تیمارستان برادرزاده ام سر بزنید؟اونجا خیلی

دنبال نیروی کار هستن،دوتا برادرزاده هامم اونجا مشغول

به کار شدن ممکنه اونجا مشغول کار شده باشه

@avayekhis

#پارت_صدوچهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+چی؟

-گفتم ممک ن  اونجا مشغول به کار شده باشه



 بله حتما  -

  

 زنگ زد به کسی و مشغول صحبت شد  

  

 +الو؟کریستین؟ 

  

ام داشت رو واضح صدای مردی که کریستین ن

نمیشنیدم،فقط صدای خانمی که رو به روم ایستاده بود 

واضح می اومد که خواهش میکرد آدرس تیمارستان رو 

 براش بفرسته 

چند دقیقه منتظر موندم تا آدرس تیمارستان رو برام 

بفرسته،دل تو دلم نبود،مثل بچه ای که منتظر مامانش 

ونور میرفتم و با براش شکالت بخره و برگرده این ور و ا

 خودم کلنجار میرفتم  

  

 +بفرمایید  

  

با خوشحالی برگه رو ازش گرفتم و حرکت کردم،گوشیمو 

 در آوردم و زنگ زدم به حامی  



  

 +الو؟ 

  

 بی هیچ سالم و خبر گرفتنی پرسیدم  

  

 کجایی؟ -

  

 +چیشده؟ 

  

 میگم کجایی؟سریع بیا به آدرسی که بهت میگم -

  

   +میگم میالد

  

 جان؟ -

  

 +بیا اول بریم کتابخونه،اونجا یه ایرانی هست 

  

 مطمئنی ایران ی ؟ -



  

 +آره خود اینا گفتن  

  

 کیا؟ -

  

 +همین مدیر ها و معلمایی که رفتم چک کردم  

  

 خب باشه آدرس بفرست  -

  

 چند دقیقه ای منتظر موندم که آدرس رو فرستاد،یه ایرانی!  

 پروای من! 

فتن آدرس به راننده تاکسی،حرکت کرد،قلبم مثل یه بعد از گ

نوزاد ترسیده میکوبید،خدایا،ازت خواهش میکنم بس کن 

 این دوری و حال بدی رو  

 باید بگم خدایا توروخدا؟ 

بعد از حساب کردن پول راننده پیاده شدم و حرکت 

 کردیم،کنار حامی ایستادم و باهاش هم قدم شدم  

  

 +بریم؟ 



  

 بریم. -

  

 دست هام از هیجان و دلهره به وضوح میلرزید  

  

 +خوبی؟ 

  

 جلو تر راه افتادم  

  

 خوبم بیا -

  

رفتیم توی کتابخانه ای که آدرس رو بهمون دادن،سر و 

گوشی آب دادم و به دخترک رو به روم نگاه کردم  

 +خسته نباشید  

  

 بله بفرمایید؟ -

  

 یرانی هستن.... +من دنبال یکی از کارکنانتون هستم که ا



  

 زهرا؟ -

  

با شنیدن اسمش کالفه دستی به ته ریشام کشیدم و از 

کتابخونه بیرون اومدم،حامی از پشت سرم داد کشید و 

صدام زد که کمی دست کشیدم و آروم تر مشغول حرکت 

 شدم 

 تاکسی ای گرفت و سوار شدیم  

  

 +میدونی این تیمارستان تیر آخرمونه مگه نه؟ 

  

 به خدا باشه   امیدت-

  

 پوزخندی زدم و به منظره خیره شدم 

 *** 

  

بعد از حساب کردن کرایه پیاده شدیم،با ترس به در نیمه 

 باز رو به روم خیره شدم   

 +اینجاست مگه نه؟ 



  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

حامی ناراحت به م ن  ملتمس نگاه کرد که قدم لرزونی

 برم تو که با چیزی که از الالی در نیمه باز

برداشتم،خواستم

دیدم عقب کشیدم و کل دنیا روی سرم آوار شد،انگار زیر

پام خالی شد و از یه دره ی بلند پرت شدم پایین

@avayekhis

#پارت_صدوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

قلبم بی مهابا تحمل میکرد اکسیژن هایی رو که محکوم به

بلعیدنش بود

اشک روی صورتمو پاک کردم و نگاهی به رو به روم

انداختم

دلبر قشنگ من بود که اینجوری کنار اون پسره میخندید؟

حامی نگاه کوتاهی انداخت و دست مشت شدش رو مهار

کرد

خواست بره تو که مچ دستشو نگه داشتم و بین دستم گرفتم



  

 +کجا میبری منو؟ 

  

 میریم. -

  

 +کجا؟ 

  

 هتل  -

  

گشت هام خیسی زیر چشممو پاک ناباور نگاهم کرد،با ان

 کردم  

 +بیا بریم پیشش  

  

 گفتم میریم هتل -

  

 +بریم هتل چه غلطی بکنیم؟ 

  

 رسیده بودیم سر کوچه،کمی صداشو باال برد  



  

+یه سال عالف امروزیم،تو بغل پسره قهقهه میزنه اونوقت 

منو کشون کشون میبری؟نمیری پیششون؟پسر داری 

 مسخرم میکنی؟ 

  

یتونی راجع به اون اینطوری حرف بزنی فهمیدی؟یه نم-

 بار دیگه بشنوم بگی تو بغل اون پسره من میدونم و تو! 

  

 +اما تو بغل اون پسره بود  

  

 ضربه ای به سینش وارد کردم 

 خفه شو! -

  

کمی دور خودم چرخیدم و دو دستمو توی موهام فرو بردم  

 زنگ زدم به همون خانم 

  

 +بفرمایید؟ 

  



ببخشید من همونی هستم که بهم آدرس دادید تا بیام -

 تیمار.... 

  

 +شناختم بفرمایید  

  

 میشه شماره ی برادرزادتونو بدید بهم؟ -

  

 +چطور؟ 

  

 خواهش میکنم  -

 +نمیشه! 

  

 لطفا -

  

 +گفتم همچین اجازه ای رو ندارم  

  

عصبی شدم و یادم رفت باید انگلیسی صحبت کنم،داد 

 کشیدم  



  

 "به جهنم" 

  

گوشی رو روش قطع کردم و لرزون به سمت تیمارستان 

راه افتادم،نفس هام عمیق و تند شده بودن،قلبم میسوخت و 

من زجر کش شدنش رو حس میکردم،یک ساله منو 

 ندیده،معلومه فراموش میشم! 

 حالش خوب بود،نه مریض بود و نه چیزی!  

دید و دلبری حالش خوب بود و کنار اون پسر خارجی میخن

 میکرد! 

م ن  احمقو باش که فکر میکردم حتما مشکلی پیش 

 اومده! 

رو به روی در روی تکه سنگی نشستم،تنها نشسته بود و 

انگار پسری که تا حاال کنارش بود رفته بود،هندزفری رو 

 توی گوشم گذاشتم و گوشیمو با بلوتوث بهش وصل کردم  

  

"یکیو خواستی و رفته  

 که چه سخته  من میفهمم 



داره با خاطره بازی،میگذره روز های هفته 

وسط این همه کابوس  یادش آرومت نکرده  

آرزو کن اگه شا د  دیگه هیچ وقت برنگرده 

عشق آدم هر جا باشه  یادش آرزو میسازه  

پس به یاد اون شروع کن با یه آرزوی 

 تازه" 

  

ونه اشک هامو پس زدم،چقدر دل نازک شده بودم،داشتم دیو

میشدم، من بی تابش بودم و اون خوشحال و خرم اینجا 

 زندگی میکرد 

بلند شدم و وارد شدم،داشت راه می رفت،خودمو به پشتش 

رسوندم و بی توجه به قلب بی تابم سعی کردم تسلیم 

 احساساتم نشم 

انگار وجودم رو حس کرد که برگشت و باهام برخورد 

 کرد  

 دیوارچه ی کوتاه نشستم  بی توجه با چشم های اشکی روی 

  

 +معذرت میخوام خانم! 

  



 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

کمی توی صورت نازش دقت کردم که اشکم روی آجر

دیوار کاهگلی ریخت

+میشناسمتون؟

هنگ  کرده  بود  و  بی  حرکت  نگاهم  میکرد،پریدم  پایین  و

دستی پشت شلوارم کشیدم،خاک روی دست هامو تکاندم و

خیره شدم بهش  

+آخ تویی دلبر؟

همونکه اومد دلمونو گرفت و گذاشت رفت؟

نشناختم!

عوض شدی!

دلبر من که تو بغل غریبه نمیرفت اون موقع ها!

@avayekhis

#پارت_صدوشش



رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 (سوم شخص) 

  

دختر ک  چشم انتظار میخ شده به مجسمه ی سخنگوی 

ه بود،خواب شیرینی زیبا و دلبر رو به رویش خیره شد

بود،با کیفیت ترین خواب،گویی خود واقعی اش 

 بود،میالدش آمده بود؟ 

پلک هایش را یکی پس از دیگری بر هم می نشاند تا 

 واضح ببیند 

قلبش همچون کودکی که در زیر خرمن ها آوار تنها مانده 

ترسان و لرزان،یکی درمیان،میتپید،گویی نای باز کردن 

 یارش نداشت دهانش و صدا زدن 

  

 +میالد؟تویی؟ 

  

میالد که همچون زخمی ها شده بود،قلب زخم خورده اش 

 را رها کرد و با عصبانیت غرید  



  

 اینهمه وقت سالم بودی و خبری ازم نگرفتی؟ -

  

اشک هایش روان شده بودند و یکی پس از دیگری بر 

 گونه های سرخ و سفیدش می ریختند 

اب کرد و حال که باور کرد دست هایش صورت میالد را ق

خواب نمیبیند با عطش مشغول بوسه کاشتن بر صورت یار 

 شد  

بدون درنگ و ذره ای خجالت میبوسید،از پیشانی اش 

گرفته تا چشمان و حتی بینی کوچکش که از فرط گریه 

 سرخ شده بود 

 و باالخره نوبت لب هایش شد  

شتن بر لب هایی که تا به حال نچشیده بود طعم بوسه کا

 رویشان را 

جلو رفت که میالد خشمگین نگاهش را به چشمان نافذش 

 دوخت 

  

 +بهم دست نزن  

  



بدون اینکه هیچ تغییری در چشمان اشکی اش که از ذوق 

 می باریدند ایجاد شود بیشتر پیش رفت   

+با همین دستا دست اون مرتیکه رو گرفته بودی؟فقط 

 دسته؟قراره چیا ببینم؟چیا..... 

  

پروا بود که با بوسیدن لب هایش مهر سکوت را بر لب 

 های خشکیده اش نشاند  

با ولع می بوسید،می بوسید میالد دل شکسته ای را که 

 گویی میلی به بوسیدن نداشت 

از آن طرف کریستین بود که با حرص دست خود را مشت 

میکرد و انگشتانش را در حصار دست هایش میفشرد و 

 و میالد لعنت می فرستاد زیر لب به پروا 

پسرک تخص و دل شکسته پروا را پس زد و داشت می 

 رفت که پروا با عجله صدایش زد  

  

 +نه...نه....نه نه کجا میری؟ 

  

سکوت دلبری که دوباره قصد ترک کردنش را که دید 

 دوباره فریاد کشید  



  

 +میالد...میالد بزار توضیح بدم....صبر کن 

  

   پروا برو کنار-

  

دخترک مظلوم روی زمین سرد نشست و زانو هایش را 

 درآغوش کشید  

بلند فریاد کشید و موهای لختش را در چنگال خود فشرد  

 +نرووووووو......میگم نرووووووووو....... 

  

ناله های بی جان و جیغ های دلخراشش که به گوش عاشق 

دلخسته رسید نتوانست تحمل کند و برگشت  برگشت و 

رکش را به آغوش کشید  برایش مهم نبود اگر خیانت دلب

 کرده  برایش مهم نبود اگر سراغش را نگرفته 

 فقط و فقط نیازمند آغوش گرم دخترک بی پناه بود  

  

 +هیس،هیس اومدم  

  

 آرام و ناله وار زمزمه کرد   



 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

"بیدارم مگه نه؟"

+بیداری...تموم شد....میالالدت اینجاست

با چشمانی بسته لب هایش را روی لب هایدخترک نهاد و

بوسید

به محض باز کردن چشم هایش با بدن سرد و یخ زده ی

دخترک مواجه شد و چشمانی که بسته بود  دنیایش

تاریک و بی معنا شد،مضطرب صدایش زد

+پروا؟پروا؟.....دختر؟...تورو خدا باز کن

چشماتو....پرواااااا؟

دکتر خبر کنید اما هنگامی که دست خواست فریاد بکشد 

روی گردن دلبرش گذاشت تا نبضش را چک کند نا امید و

بی حال روی زمین نشست.

@avayekhis



همونطور که ♡اول اینکه خیلی عذر میخوام بابت تاخیر

یک بار دیگم توی ملکه ماه گفته بودم سوم شخص از زبان 

ز اسمش راوی یا دانای کل گفته میشه و همونطور که ا

پیداست دارین از دیدگاه "او" فردی مثل راوی داستان رو 

 میخونید. 

  

#پارت_صدوهفت 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 فریاد کشید و کمک خواست  

  

"زنگ بزنین اورژااااااااااااااانس،نبضش 

 ضعیفههههههههههههه" 

  

اید یادش رفته بود که این مردم زبانش را نمیشناسند و نب

فارسی صحبت کند؟آنقدر بهم ریخته بود که حتی یادش 

رفته بود باید چه کند،با اشک دخترک را روی دستانش نگه 

داشت و همینکه خواست از در بیرون رود با کریستین 

 سینه به سینه شد  



با خشم به مردی که به شدت از او متنفر بود زل زد و 

 تهدید آمیز به او اخطار داد  

  

 ر  +بکش کنا

  

 منم میام.-

  

 تنه ی محکمی به کریستن زد که به در برخورد کرد  

  

 +االن نمیتونم وقتمو برات تلف کنم  

  

پا تند کرد تا به سر کوچه رسید،سوار اولین تاکسی شد و 

 منتظر ماند،چقدر الغر شده بود دخترک زیبارویش! 

 با اشک برای حماقتش میگریست  

  

هام؟میشنوی صدامو مگه نه؟ببین +پروا؟خانمم؟مامان بچه 

 میالدت اومده،میشنوی صدای دلبر بی لیاقت خاک بر سرتو؟ 

  



چشم هایش بسته بودند،اشک هایش پی در پی روی پلک 

های دلبر بی جانش می ریخت و بر خود لعنت میفرستاد  

به بیمارستان که رسید کیف پول خود را به عنوان کرایه 

معطل شدن و کرایه  درون ماشین گذاشت؛وقتی برای

 حساب کردن نداشت،داشت؟! 

به سرعت به سمت بیمارستان حرکت کرد و وارد شد از 

 پرستاران و دکتر ها تقاضای کمک میکرد  

برانکاردی آوردند و جسم بی روح دخترک را برآن نهادند 

 و وارد اتاقی شدند  

میالد کالفه جلوی در قدم برمیداشت و اشک میریخت،با 

تینی که سراسیمه وارد بیمارستان میشد دیدن کریس

 خشمگین به سویش برگشت 

  

 +اینجا چه غلطی میکنی؟ 

  

کریستین آرام و خونسرد به میالد خیره شده بود که میالد 

 خشمگین ضربه ای به سینه ی پهنش کوباند  

  

 +خفه خون گرفتی؟ 

  



 کریستین با همان خونسردی دستش را به سمتش دراز کرد  

  

 ریستین هستم  من ک-

  

میالد دستش را در دست کریستن جای داد و عصبی 

فشاری به انگشتانش وارد کرد که چهره ی کریستین درهم 

 رفت  

  

 +منم میالد هستم 

  

 خوشبختم  -

  

 +اما من نیستم  

  

 میتونم دلیل اینهمه خشمگین بودنتون رو بدونم؟ -

  

 ! +فکر نمیکنم در حد سوال و جواب کردنم باشید

  

 پوزخندی روی لب های کریستین شکل گرفت 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

-نمیفهمم دلیل اینهمه عصبانیتو!

+بزارید دوباره خودمو معرفی کنم،اخم هایش را درهم

 و سرش را کج کرد،من میالالد هستم همسر پروا خانم!

کشید

کریستین با خباثت نگاهش کرد

-پس انگار باید پروا رو از تو خاستگاری کنم!

@avayekhis

#پارت_صدوهشت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

دست های میالالد مشت شد و یقه ی لباس کریستین اسیر

دست هایش شد

تکانی به گردن و سر خود داد و فریاد کشید



 +شما زیاد حرومزاده این یا من اینطور میبینم؟ 

  

ی میالد کریستینی که فارسی بلد نبود هیچ چیز از حرف ها

 متوجه نمیشد جز چندین کلمه ی مبهم  

با اخطار پرستار دست های پسرک گستاخ داستان را فشرد 

 و با خود بیرون کشید  

به محض خروجشان از بیمارستان و ورود به محوطه به 

سمت پشت بیمارستان پا تند کرد و وقتی به جایی امن 

رسیدند ضربه ی سرش در صورت کریستین نشست  

 ستین خم شد و دست هایش بند دماغ خونینش شد  سر کری

با حرص بلند شد و مشغول کتک کاری یکدیگر شدند،میالد 

حرص تمامی این یک سال و نیم را در پسر رو به رویش 

که گمان داشت دلیل جدایی پرواست خالی میکرد و 

ضربات بی رحمانه اش دانه به دانه بر بدن کریستین می 

 نشستند  

  

 ستگاری کنی؟.......آره؟" "زن منو خا

  

سر پسرک را میان دست هایش میفشرد و روی زمین 

سرد و سنگی می کوباند،روی کمر پسرک نشسته بود و 



ضرباتش را بی امان روی بدن کریستین بی جان می 

نشاند،قصد مرگش را داشت؟ چرا بس نمیکرد این 

 ضرب و شتم را؟ 

ند قصد دست هایی که دلتنگ دست های لطیف پروا بود

 جان کریستین را داشتند  

  

 "با زن من میخندیدی؟....آره؟......" 

  

 سرش را محکمتر روی آسفالت میکشید و فریاد میزد  

  

"خفه خون نگیر....داری خاستگاری میکنی دوماد که 

 اینجوری میت نمیشه!" 

  

کریستین سرفه ی کوتاهی کرد که خون دهانش روی 

ه ای نرم نشد و به حالش آسفالت پاشید،دل میالد ذر

 نسوخت،چه کرده بود دلتنگی با این پسر؟ 

  

"بگو....بگو پروا....بگو تا انقدر بزنمت مثل سگ جون 

 بدی....بگو"  



کریستین تخص قصد داشت بگوید پروا و ادامه دهنده ی  

این بازی باشد اما لب های دردناک و خونینش یاری نکرد 

 که نکرد. 

  

ین؟.....کاری میکنم مثل سگ پشیمون "به من خیانت میکن

 شی،مثل سگ!" 

  

از روی کمرش بلند شد و لگد های از سر عصبانیتش را 

 روی کمر کریستین رها کرد،یکی پس از دیگری  

چشمان کریستین هر لحظه کم سو تر می شدند،گویی نای 

 باز نگه داشتن چشمانش را هم نداشت 

داشت تفی روی صورت کریستنی که ادعای عاشقی 

 انداخت و با اکراه نگاهش کرد   

"ادای مجنونارو درمیاری لیلی بقیه رو بدزدی؟ 

 تف بهت پسره ی سگ صفت" 

  

دال شد و دستمالی از جیب هایش در آورد،رد کمی از آب 

دهانش را که روی پیشانی کریستینی که چشم هایش بسته 

 بود را دنبال کرد و دستمالی از جیب هایش درآورد  



 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

با دستمال آب دهانش را پاک و پوزخندی روی لب هایش

نشاند

"لیاقت اینکه روت بندازمم نداری!

میترسم تفم نجس شه"

بلند شد و بعد از لگد مال کردن سینه ی کریستین از روی

سینه اش قدم برداشت و به راه خود ادامه داد

گوشی اش را درآورد و با حرص به حامی زنگ زد تا

به بیمارستان برساند خودش را 

دست هایش درون موهای بلند و لختش فرو رفت و

موهایش را کشید

نفسش را کالالفه بیرون فرستاد و کالالفه راه رفت

دلش کشش نمیداد برگردد و کریستین را نجات دهد!

"بزار بمیره،زندان بمونم و زندونیارو تماشا کنم بهتر از

اینه پروا رو تو بغلش تماشا کنم"

@avayekhis



  

 اینم دومین پارت امروز 

  

#پارت_صدونه 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 کمی راه رفت و عصبی غرید  

  

 "خدایا زنده نمونه" 

  

چه می گفت این پسرک دیوانه؟به جای اینکه دست به دعا 

بردارد و از خدا بخواهد تا سالم بماند آرزوی مرگش را 

 داشت؟ 

 ها نشسته بود که حامی سراسیمه وارد شد   روی صندلی

  

 +چیشده؟ 

  

 چیزی نیست  -



  

 +چیکارش کردی میالد؟ 

  

 من کاری نکردم -

  

 +چرا بیمارستانین؟پروا چیشده؟بگووووو دیگه  

  

 هنوز دکتر نیومده -

  

 +حامی 

  

 دل تو دل حامی نبود و حس می کرد که اتفاق بدی افتاده  

  

  میالد بگو چیشده؟-

  

 +اون پسره  

  

 کدوم پسره؟ -



  

 +همونکه....پروا...... 

  

دست های میالد از عصبانیت مشت شد که حامی فهمید 

منظورش چه کسی است،همان پسرکی که پروا در کنارش 

 می خندید و ذوق می کرد را می گفت  

  

 خب؟ -

  

 +فکر کنم کشتمش  

  

خورد و حامی به جای اینکه روی صندلی فلزی بنشیند سر 

 روی زمین نشست  

  

 چی میگی؟شوخیه جالبی نبود  -

  

 +جدیم 

  



حامی عصبی شد و ضربات دست هایش را روی سینه 

های میالد دل شکسته رها کرد،یکی پس از دیگری،یکی 

 دردناک تر از دیگری 

  

میفهمی داری چه غلطی میکنی؟میفهمی؟که چی؟االن که -

راحت پا می چی؟رفتی کتک کاری کردی اومدی خیلی 

 انداززی رو پا میگی قاتل شدی؟آفرین! 

  

 برایش دست زد؛گویی دارد اورا تشویق می کند  

  

 آفرین به تو! آفرین چه کار خوبی کردی!  -

وقتی رفتی زندان آب خنک کوفت کنی میفهمی یه من 

 ماست چقدر کره داره 

  

 +خفه شو  

  

 کشید  عصبی پوزخند زد و دستی در ته ریش های کوتاهش 

  

 اصال پشیمون نیستی نه؟کجاست؟بردنش سرد خونه؟ -



  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

+نه!

اصالال پشیمون نیستم

هنوز باور نکرده بود قاتل بودن برادرش را،می دانشت

چیزی در آنجا نرمال نیست

-جواب منو بده،کجاست؟سردخونست؟

+مگه سگا رو هم میزارن سردخونه؟

-چیکارش کردی میالالد؟

محوطه داره جون میده +پشت 

@avayekhis



#پارت_صدوده 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

حامی نگران پا تند کرد تا شاید بتواند نجات دهد جان 

 پسرک را  

به پشت محوطه رسید که کریستینی را که داشت از درد به 

خود میپیچید و نمیتوانست کمرش را تکان دهد نگاه کرد  

خالف میل خود دستش را زیر دست کریستین با اکراه و بر

 گذاشت و سعی کرد بلندش کند  

 نگاهی به چشمان نیمه باز کریستین انداخت و عصبی غرید  

  

 "بی غیرت" 

  

نتوانست تحمل کند وزنش را،کریستین راروی پله ی 

 مرمری نشاند و با عجله به سمت پرستار ها دوید 

  

 "برانکارد،برانکارد بیارین...." 

  



کسی نبود که جوابگو باشد،به درون بیمارستان دوید و 

 فریاد کشید  

  

 "یکی جواب بده.....زخمی داریم" 

  

 پوزخندی روی لب های میالد نشست   

  

 "آره یه سگ کثیف دست و پا شکسته داریم" 

  

حامی بی توجه به او به کمک کریستین شتافت،پرستار ها 

ین را در بخش یکی یکی مشغول کمک شدند و کریست

مراقبت های ویژه بستری کردند تا زخم هایش را درمان 

 کنند   

 +اگه ازت شکایت کنه چی؟ 

  

 من ازش نمی ترسم حامی  -

  

دل دل هر دویشان غوغایی بی انتها بود و نمی دانستند 

 چگونه از این آشوب فرار کنند  



  

 +پروا تنها میمونه  

  

 تو اینجایی  -

 +مهم تویی! 

  

 و کنارشی  ت-

  

 +اما.... 

  

اگه شکایت کرد و رفتم زندان،یا مرد و رفتم زندان،وقتی -

برگردم بیرون،پروا کنار اون باشه یا تو بغل کس دیگه ای 

 باشه اونو نمی کشم تورو می کشم  

  

 +دوباره قاطی کردی هذیون میگی 

  

 نه  -

  



 +مثال چرا منو بکشی؟ 

 

 خندید  

  

 دام نمیشم  هم دیه نمیدم هم اع-

  

 حامی با اکراه رو برگرداند  

  

 +بیشعور هر جاهم باشه بیشعوره 

  

مشغول بگو مگو بودند که دکتر از اتاق پروا بیرون آمد و 

با چشم به دنبال همراهانش گشت که حامی و میالد بلند 

 شدند و خود را پیش دکتر رساندند  

  

 +همراه خانم پروا.... 

  

کند و نگذاشت ادامه بدهد و حرف میالد نتوانست صبر 

 دکتر را قطع کرد  

  



 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-منم....منم.....

+حالشون زیاد خوب نیست،شوک شدید مغزی و قلبی ای

که همزمان صورت گرفته خیلی بهشون فشار آورده

میالالد نا امید به دکتر نگاه می کرد

-باید مراقبش باشین،میتونید برید داخل و ببینینشون....

بعد از تشکر مختصری خواست در را باز کند  که صدای

دستگاهی که از فرط ایست قلبی و خطوط صاف بوق

میزد از بخش مراقبت های ویژه به گوش رسید و سر

های جفتشان به سمت اتاقی که کریستین بود کشیده شد و

دس های میالالد روی دستگیره های در خشکیدند

@avayekhis

#پارت_صدویازده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

 (میالد) 

  

خون توی رگ هام یخ بست،نمیخواستم قاتل شم،و گرنه 

زنده و مرده ی اون پسره ی بی خانواده ذره ای برام مهم 

 نبود  

برگشتم سمت حامی که با ترس آب دهانشو قورت داد و 

 نگاهم کرد،با ناراحتی زمزمه کرد 

  

 +چه غلطی کردی؟ 

  

 له گرفتم و به سمت پرستار رفتم ازش فاص

  

 +ببخشید میشه چند لحظه..... 

  

 با عجله دور شد  

  

 متاسفم موقعیت اورژانس ی  -

  



از پنجره به مریض تو نگاه کردم،اما چیزی دستگیرم 

 نشد،زیادی دور و تار بود،کمی چرخیدم  

 +خانم پرستار؟......ببخشید.......هی.....کسی اینجا نیست؟ 

  

 ه بفرمایید؟ بل-

  

 به پرستار جوون رو به روم نگاه کردم  

  

 +وضعیت یه بیمار رو میخواستم  

  

 بله،اسمشون؟ -

  

 +کریستین 

  

 فامیل؟ -

  

 +نمیدونم 

  



 یعنی چی؟ -

  

 +خب نمی دونم خانم نمیشناسم 

  

 حامی اومد جلو و بین حرفم پرید 

  

اقبت +همون آقایی که تازه آوردنش و منتقلش کردن مر

 های ویژه،درگیری و..... 

  

آهان همون آقای جوون که بر اثر ضرب و شتم بستری -

 شدند؟ 

  

 +بله  

  

 فعال چیزی معلوم نیست،دارن زخم هاشونو -

میبندن،ضربات خیلی سنگین بوده،سیستم ایمنی بدنشون 

 خیلی ضعیف شده،باید صبر کنید  

  



تاق پروا تشکری کردم و بی خیال و بدون نگرانی وارد ا

شدم،حس کردم پاهام سست شدن،نمیدونستم باید چیکار 

 کنم،همین بود؟وصال یار؟همینقدر؟ 

چشم هاشو باز کرد که اشکش روی بالشت سفید چکید  

 +میالد؟ 

  

آروم آروم رفتم سمتش و بغلش کردم،هق هق هاش توی 

گردنم رها شد و ناباور نگاهم کرد؛سر بلند کردم که با لب 

فرط گریه پف کرده بود و قرمز شده بود هایی که از 

 دستشو نوازش وار روی صورتم کشید  

  

 +میالدم؟ 

  

 باهاش قهر بودم،بچه شده بودم؟!  

 حقشه! 

  

 +چرا جوابمو نمیدی؟ 

  



جوابی داشتم که بهش بدم جز مرگ از فراغش؟مثل دیوونه 

 ها نگاهم کرد و چندین ضربه به صورتم زد  

  

 الد؟......تورو خدا بیدار "نکنه خوابم؟....می

نشم......پرستاااااااار؟......میالد.......میالد تورو خدا ولم 

نکن.....میالد نرو باشه؟.........محکم چشم هاشو روی هم 

 گذاشت......بیدار نشو...بیدار نشو.....بیدار نشو........" 

  

اشک هامو پس زدم و تختشو باال کشیدم،بغلش کردم که 

 ینم گذاشت  سرشو روی س

  

"از اولشم همینطور کولی بازی درمیاوردی و دلمو بدست 

 می آوردی،آخرشم پاستیالمو میخوردی و فرار میکردی" 

  

 +بهم بگو جانم 

  

 جانم عزیز دلم؟جان دل میالد؟ -

  

دستم نوازش وار روی موهاش نشست که با عصبانیت 

 نفسی کشیدم،بوسه ای روی سینم کاشت که لرزیدم  



  

 چرا زود تر نیومدی؟خیلی برات متاسفم +

  

 االن هم غرغراشو تموم نمیکرد؟ 

  

 چقدرم که دلتنگ بودی! -

  

 +تا چیزی رو نمیدونی قضاوت نکن،نتونستم! 

  

تو هم تا چیزی رو نمیدونی قضاوت نکن،منم نتونستم -

بیام؛البته که نتونستن من و تو خیلی باهم فرق دارن تو 

 ش بودی اما من نه  اینجا مشغول خوش و ب

  

 بدون اینکه پیراهنمو ول کنه لب باز کرد 

  

"نمی پرسه کسی هی،در چه حالی  

 خبر از آشنای تازه ای نیست" 

  



دست گذاشته بود روی آهنگ مورد عالقه ام و نقطه 

 ضعفم! 

  

 "پرنده رو درختم آشیون کن 

حاال وقت فراموش ی  من نیست تو 

ک شب مثل التماس من میمونی که ی

 روی شونه هاش چکیدم" 

  

خوندنشو قطع کردم و ادامه دادم،یکمی شعر رو عوض 

کردم و به جای سرم،گفتم سرت تا بهش حرف دلم رو با 

 آهنگ بفهمونم. 

  

"سرت گرم نوازش های اون بود  

 که خوابت برد و کوچم رو ندیدی!" 

  

 +نخیر بزار خودم بخونم،الکی شعر رو خراب نکن  

  



 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

نوازش های اون بود که "سرم گرم 

خوابم برد و کوچش را ندیدم..."

-چقدر تک تک سلول هام با این آهنگ مردن!

دستم نوازش وار روی موهاش نشست که در با شدت باز

شد و حامی وارد شد

جفتمون برگشتیم سمتش،متوجه صورت ذوق زده و چشم

های پر اشک پروا شدم که از دیدن حامی خوشحال بود

با نگرانی به چهره ی رنگ پریده ی حامی نگاه کردم

+چیشده؟چرا رنگ و روت پریده حامی؟

-میالالد....کریستین!

با ترس از جام بلند شدم.

@avayekhis



#پارت_صدودوازده 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 +خب؟ 

  

 پروا لباسمو کشید و تکونی خورد که آخی از بین لب هاش

 خارج شد  

  

 پروا:چیکارش کردی؟ 

  

 بی توجه بهش به حامی نگاه کردم  

  

 +د حرف بزن دیگه  

  

 بیا بیرون  -

  



میدونستم نمیخواد جلوی پروا بگه،خواستم برم بیرون که 

 پروا دستمو گرفت و مانعم شد  

  

 +میالد باهاش چیکار کردی؟ 

  

ر کسی توی با هر کلمه ای که با نگرانی بیان می کرد انگا

قلبم با چاقو ضربات محکم می زد و پاره پاره اش 

 میکرد،وقتی سکوتمو دید دوباره پرسید  

  

 +میالد کار اشتباهی که نکردی؟ 

  

 چرا انقدر نگران اون مرتیکه ای ها؟ -

  

 از دادی که کشیدم تو خودش جمع شد  

  

زدمش،اومد ازم خاستگاریت کنه زدمش،مثل سگ داشت -

 که حامی رسید،شاید خبر مرگش اومده   جون می داد

  

 اشک هاش روون شد  



  

 +خدا لعنتم کنه من مقصرم  

  

با دست هام سریع صورتشو قاب گرفتم و بوسه ای روی 

 لب هاش کاشتم  

  

چیزی نیست نگران نباش،حساب تورو هم خوب می -

 رسم،نوبت توهم میشه! 

  

 +من کاری نکردم  

  

ر رفتم و همونطور که می رفتم ازش جدا شدم و به سمت د

 بیرون جوابشو دادم  

  

 حرف می زنیم -

  

رفتم بیرون و حامی رو دیدم که با ترس هی دور خودش 

 میچرخید  

  



 +خدا لعنتت کنه میالد،خدا لعنتت کنه 

  

 چی شده؟ -

  

+بیمارستان پلیس خبر کرده،میخوان ببرنت،کریستین به 

 هوش اومده ازت شکایت کرده  

  

 ندست؟ ز-

  

 +آره  

  

 ای بابا چند تا جون داره مگه  -

  

 با چشمای عصبی و متعجب نگاهم کرد  

  

+یه بار دیگه از این چرت و پرتا بگی خودم واقعا قاتلت 

 میشما 

  



آخه تو چی میدونی از دل من،بعد یه سال اونطوری خرم -

 و خوشحال ببینیش و دم نزنی؟مگه میشه؟ 

  

 سعی کنی خودتو کنترل کنی  +می فهممت اما باید 

  

 می دونم  -

  

 پلیس ها اومدن سمتم   

 +آقای..... 

  

 میالد. -

  

 +بله،شما هستین؟ 

  

 خودمم -

  

+لطفا چند دقیقه تشریف بیارید،باید به یسری سواالت 

  skin98جواب بدید   @

  



 #پارت_صدوسیزده 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 برم پیش شاکی؟ میشه یه دقیقه -

  

یکی از سرباز هارو گذاشت کنارم و باهم به سمت اتاق 

 کریستین رفتیم  

درو باز کردم و با دیدنش زدم زیر خنده،دستی روی بازوم 

 گذاشتم و بوسی فرستادم  

  

 +قربون این زور برم من  

  

انگشت هامو مربع شکل کردم طوری که انگار دارم براش 

  کادر عکاسی درست میکنم

  

 +دقیقا همونطوری شد که خودم می خواستم 

  



با خنده چشم از نگاه پر نفرتش برداشتم و با سرباز بیرون 

رفتم،بعد از کلی سفارش کردن حامی باهاشون همقدم شدم  

 (پروا) 

  

حامی اومد تو که با ذوق نگاهش کردم و اشک هام روی 

ع صورتم ریختن،با دیدنم ابروهاش از سر خنده توی هم جم

 شد و با بغض لب زد  

  

 +پروا؟ 

  

 چطوری تو پسر بسیجی  -

  

 خندید که اشک هاش روی ته ریشاش ریختن 

  

 +من چطورم یا تو بی معرفت خانم؟ 

  

 آروم آروم اومد جلو  

  

 باور کن نشد  -



  

 +یعنی یه تلفنم نبود زنگ بزنی خبرمونو بگیری 

  

 بیا بشین تا برات بگم  -

  

 کرد  سرد نگاهم می 

  

 حامی؟ -

  

 +پروا این کارت هیچ توجیهی نداره! 

  

 بیا بشین  -

  

 اومد سمتم که با ذوق نگاهش کردم  

  

 +باورت میشه فکر می کنم خوابم؟ 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

اومد سمتم و مشغول قلقلک دادنم شد،بریده بریده خواهش

کردم  +نکن.....نکن....حا.....حامی.....باشه.....با...باشه

بیدارم....

ولم کرد و با لبخند تلخی نگاهم کرد

-یادش بخیر

+یه چیزی بپرسم؟

-بپرس

+میالالد دوست دختر داشت تو این مدت؟

با اخم نگاهم کرد و پوزخندی زد

-مگه توا ؟

@avayekhis



  

#پارت_صدوچهارده 

رمان:"صیغه مختومه" به 

 قلم:رضوان  

  

 +چی؟ 

  

 و نیست  میگم میالد مثل ت-

  

 +حامی من کاری نکردم  

  

 میدونی میالد با ذوق اومد پیشت اما با چی مواجه شد؟ -

  

 +چی؟ 

  

داشتی کنار اون پسره می خندیدی،میدونی چقدر دلش -

 شکست؟ 



+اون پسره خیلی وقته بهم ابراز عالقه کرده و من بهش 

جواب منفی دادم،چرا باید بعد یک سال بهش جواب مثبت 

 ه؟  بدم آخ

 پس چرا داشتی کنارش میخندیدی؟ -

  

 صدامو باال بردم  

  

+اون تارکان عوضی اینجا زندانیم کرد،کسی بهم تلفن 

 نمیداد،از همه زهر چشم گرفته بود  

 اوایل هیچ کس حتی بهم محل نمی ذاشت به جز یه نفر  

  

 چرا از همون تلفن نگرفتی؟ -

  

و کرد تا بهم +چون تلفن نداشت خودشم اما تموم تالشش

 کمک کنه،مارتین! 

  

 کو؟کجاست؟ -

  

 با ناراحتی لب زدم   



 +مرده! 

  

دستش با خشم دور میله ی فلزی تخت نشست و حرصشو 

 روی میله خالی کرد  

  

 کار اون تارکان بی همه چیزه؟ -

  

 +نه نه ربطی به اون نداره  

  

 برام تعریف کن  -

  

 +چی رو؟ 

  

 همه چی! -

  

دنبال کار های میالد؟ازت خواهش میکنم  +میشه بری

 تورو خدا 

  

 میرم اما اول توضیح  -



  

 +برو به کار هاش برس،به جفتتون باهم توضیح میدم. 

  

هوفی کشید و عصبی از اتاق خارج شد،همینو 

 میخواستم،وقتی مطمئن شدم رفته رفتم سراغ 

کریستین،سرمی که به دستم وصل بود رو با اون دستم نگه 

تم و راهی شدم،پرستاری دیدتم اما بعد از اصرار های داش

 من اجازه داد چند دقیقه ببینمش  

وارد اتاقش شدم و با دیدن وضعیتش لحظه ای هین کوتاهی 

از میون لب هام خارج شد،تمام بدنش پر شده بود از باند ها 

 و گچ هایی که باعث شده بود مثل مومیایی ها بشه. 

  

 +خوبی؟ 

  

 ست پسرت عالی  به لطف دو-

  

 +متاسفم  

  

 نباش عزیزم،من به خاطر تو هر چیزی رو تحمل میکنم. -



  

 +کریستین ازت میخوام شکایتت رو پس بگیری  

  

 نمیشه -

  

 +التماست میکنم 

  

نیازی به التماس نیست عزیزم،بیا باهم اون شرطو اجرا -

 کنیم   

 +باشه،باشه از قبرس نمی رم همینجا میمونم  

  

 این نه! -

  

 +پس؟ 

  

 بیا و یه شب بشو خانم تخت من!  -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

با چیزی که به زبون آوردم خودم متعجب تر شدم و

پشیمون از حرف گفته شدم!چرا چنین چیزی گفتم؟

@avayekhis

#پارت_صدوپانزده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+من حاضرم با یه سگ همخوابی کنم اما با تو یکی نه

شرایط رو سخت کردم،خیلی سخت،هوف امان از این

حرف های بی موقع،عصبی غرید

-ارزش زیر خواب شدنم نداری!

+آهان به خاطر همین آرزو داشتی با همین بی ارزش

بخوابی؟



به دست و پام که افتادی میفهمی اون پیشنهاد بیشتر یه -

 لطف به تو بود  

  

و عوضی رو به روم خیره با خشم به پسرک بی شعور 

 شدم  

  

 +صد سال سیاه منت تو یکی رو نمیکشم فهمیدی؟ 

  

 گمشو بیرون  -

  

+ماشاهللا عشقم اونقدر خوب کتکت زده که اگه نرمم هیچ 

 غلطی نمیتونی بکنی. 

  

 گفتم بیروووووووووووون -

  

+فقط چون چهره ات باعث میشه حالت تهوع بگیرم میرم 

ه خودت و الکی قلدر بازی در بیرون فهمیدی؟و گرن

 آوردنت ذره ای مهم نیستین! 

  



 دخترک روانی! -

  

 +فکر کنم متوجه شدی روانی بودن یعنی چی! 

  

با انگشت اشاره ای به گچ ها و باند های بدنش کردم و 

 پوزخندی زدم  

  

با حرص اومدم بیرون و برگشتم توی تختم،قرار بود چه 

؟خدایا بسه،لطفا بس کن  چیزای دیگه ای رو تجربه کنم

خسته شدم،رو کردم سمت آسمون و با دلخوری زمزمه 

 کردم  

  

+خدایا برگه ی بدبختی های من پر نشد از اون باال؟کی 

میخوای تمومش کنی این همه مکافات و بد بختی رو؟یه 

نگاه بنداز به اون برگه ی اعمال،پر شده از اشک و غم و 

بد بخت بکن دیگه نمی جدایی،یه فکری هم به حال م ن  

کشم  سرمو زیر مالفه قایم کردم و مشغول اشک ریختن 

شدم،اما من ضعیف نیستم،اینهمه تحمل کردم،اینم روش  از 

 پسش بر میام،روز های خوب توراهن  مطمئنم! 

  



 (میالد) 

  

به پلیسی که خیره ی چشم هام بود نگاه کردم و با ضربه ی 

ز ناگهانی بودن ضربه محکمی که روی میز زد چشم هام ا

 بسته شد و توی جام تکون خفیفی خوردم و بهش نگاه کردم  

  

 +دلیل ضرب و شتم؟ 

  

 بحث ناموسی. -

  

 +یعنی چی؟ 

  

یه جوری رفتار می کرد انگار خودش یه بی ناموس 

 بود،فارسی زیر لب طوری که متوجهم نشه زمزمه کردم  

  

توضیح میدم "چقدر میتونی خر باشی،چهار با ر  دارم 

 اه" 

  

 +حواست کجاست؟ 



  

 اینجا  -

  

 +دلیل دعوا؟ 

  

دعوا نبود منو ببینید من سالمم اون به ناموس من چشم -

 داشت و کتک خورد!  

ناموس...همسر....عشق.....میفهمید؟درکش می کنید؟اصال 

 معنیشونو می دونید؟ 

  

 +می خواست با زن متاهل رابطه برقرار کنه؟ 

  

 بله -

  

 ما شما شاکی نشدین  +ا

  

 من مثل اون حرومزاده نیستم  -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

خونسرد نفسی کشید و سربازی که پشت در ایستاده بود رو

صدا زد،پسر جوونی وارد شد

"منتقلش کنید انفرادی"

@avayekhis

#پارت_صدوشانزده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

به همراه سربازی که بازومو نگه داشته بود راه افتادیم و

از راهروی دلهره آورد رد شدیم  جلوی در آهنی ایستاد

+برو تو

هر قدم که بیشتر بر می داشتم بیشتر دلتنگی رو لمس می

کردم،اما اینطوری نمی مونه!



 (پروا) 

  

 با حامی کار های ترخیصم رو انجام دادم   

 +بریم زندان  

  

 نمیشه -

  

   +میخوام برم پیشش

  

 انفراد ی ،راهت نمیدن -

  

 کالفه هوفی کشیدم  

  

 +باید چیکار کنیم حامی؟ 

  

 صبر  -

  

 +من نمی تونم  



  

 اینهمه تونستی این چند روزم روش  -

  

 +اما.... 

  

 هفته ی بعد دادگاه داره  -

  

 +دادگاه؟ 

  

آره دادگاهی میشه بعد حکمش صادر میشه  -

 +یعنی چی؟ 

  

ید شکایتشو پس بگیره،یا شوهر گلت شش یا کریستین با-

 ماه اونجا می مونه! 

  

ناراحت سکوت کردم و چند دقیقه ای بی حرکت 

ایستادم؛سعی کردم بروز ندم دلخوری و ناراحت بودنم 

رو،جو رو عوض کردم و به اشک هام اجازه ی باریدن 

 ندادم. 



  

 +بیا بریم تیمارستان  

  

 چرا؟ -

  

 با کریستف حرف می زنم +وسایلم رو جمع می کنم،

  

 کی هست؟ -

  

 +برادر همونی که زدین ناکارش کردین 

 آهان  -

  

 تاکسی گرفتیم و سوار شدیم 

  

 +تو این مدت چیکارا کردی؟ 

  

 هیچی  -

  



 +مهتاب خوبه؟ 

  

چقدر دلتنگش بودم،دلم برای آغوشش،همفکری و درد و دل 

 باهاش خیلی تنگ بود  

  

 به من چه؟ -

  

 +چی؟ 

  

 من از کجا بدونم؟به من ربطی نداره -

  

نگاه کوتاهی به چهره ی درهم شدش انداختم و سعی کردم 

کنجکاوی نکنم؛اما نتونستم پس دوباره خودم سکوت بینمون 

 رو شکستم  

  

 +چیزی شده؟ 

  

 نشده  -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

+چرا اینجوری شدی پس؟

-چجوری؟

+احساس کردم ناراحت شدی

-نه نشدم

+واقعا؟

-پروا بسه!

باشه ای گفتم و از پنجره ی ماشین به بیرون خیره شدم

@avayekhis

#پارت_صدوهفده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

 #یک_هفته_بعد  

  

نگاهی به کریستینی که با عصا و به کمک کریستف راه 

 می اومد انداختم و ملتمس بهش خیره شدم  

 رک پست و عوضی رو نمی کشم! دیگه التماس این پس

حاضرم هر روز پشت میله های زندان بشینم و به سختی 

تالش کنم تا کمی گرمای دست های میالد رو حس کنم اما 

 به لطف اون پیش میالد نباشم! 

روز دادگاهی شدنش فرا رسیده بود و من هر لحظه بیشتر 

 از قبل دلهره می گرفتم  

ت های دستبند زده بهم با اضطراب به میالدی که با دس

نزدیک تر می شد نگاه کردم و با ناراحتی بهش نزدیک 

 شدم  

  

 +خوبی؟...میالد خوبی؟ 

  

توی این یک هفته اجازه ی دیدنش رو نداده بودن و این 

 هفت روز برام مثل هفتصد سال گذشت. 



حرفی نمی زد و غمگین نگاهم می کرد،سرباز ها سعی می 

 لی مگه می تونستن  کردن منو ازش دور کنن و

حامی سرباز هارو متقاعد میکرد و میالد با دست های 

 بسته منو به آغوش کشیده بود  

 +میدونی چقدر دلتنگ صدات بودم؟ 

  

 آخه چرا انقدر دیوونه ای  -

  

 +بیا بریم پروا 

 باشه،اما اگه زندونیت کنن چی؟ -

  

 +نگران نباش عزیزم،نگران نباش،نبینم التماس اون تخم

 حرومو کنیا باشه؟ 

  

سری تکون دادم که اشکش روی دماغم ریخت و با اشک 

 من قاطی شد  

  

 +میالد؟ 

  



 جان دلم؟ -

  

 +هر چی بشه من خیلی دوستت دارم خب؟ 

  

 منم همینطور عزیزم،منم همینطور.... -

  

 وارد سالن شدیم و جلسه رو شروع کردن  

برام،حس  لبخند شیطانی کریستین خیلی عذاب آور بود

 میکنم قراره اتفاق ناگواری پیش بیاد،هوف خدایا بسه! 

بعد از خوندن صورت جلسه قاضی نگاهی به من و بعد به 

کریستین و میالد انداخت،وکیل کریستین بلند شد و برای 

 صحبت کردن اجازه گرفت  

  

"آقای قاضی،ایشون موکل بنده رو طی قضاوتی بیجا مورد 

گر به فیلم دوربین های مدار بسته ضرب و شتم قرار دادن،ا

توجه کنید موکل من بی دفاع   و هیچ ضربه ی جسمانی 

ای به ایشون وارد نکردن،اما با توجه به گزارش پلیس که 

در پرونده براتون ذکر کردم و همچنین باند پیچی ها و گچ 

 گرفتی های موکلم میتونید متوجه تمام ماجرا بشین" 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 الالل بشه این مرد،خدایا لطفا زندانیش نکنن،وکیل میالالد

کاش

هم بلند شد

"اما جناب قاضی فرد شاکی موکل بنده رو تحریک کردن

و خودشون باعث نزاع شدن چونکه قصد دست درازی به

ناموس موکل بنده رو داشتند و با وقاحت تمام با توجه به

حرف ها و گفته هاشون اعالالم جنگ کردند"

کنه و ختم جلسه رو اعالالم کنه قاضی خواست رای صادر 

که کریستین بلند شد و حرفشو برید

"شکایتم رو پس میگیرم"

@avayekhis

#پارت_صدوهجده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

 متعجب بهش نگاه کردم و سراسیمه بلند شدم  

  

 "اما من شرطتو قبول نکردم" 

  

می کرد و برام  میالد با چشم های به خون نشسته نگاهم

 خط و نشون می کشید  

  

 +شرطی ندارم،لطفا ختم جلسه رو اعالم کنید  

 متعجب نگاهش کردم  

  

 چی داری میگی؟ -

  

 قاضی ساکتمون کرد  

  

 "لطفا بفرمایید بیرون،نظم جلسه رو بهم نریزید" 

  



سر باز ها بیرونمون کردن،بی طاقت به چهره ی میالدی 

اش راهی که طی می کنم رو که سعی داشت با چشم ه

 دنبال کنه نگاه کردم  

  

 +چی می خوای از جونم؟ 

  

 من آدم ب د  نیستم پروا! -

  

 +هستی! 

  

 نه! -

  

+الکی شکایتت رو پس گرفتی؟اونم بعد از یک هفته؟رفتی 

کلیسا دعا کردی حس امام بودن پیدا کردی یا خواب نما 

 شدی؟ 

  

 شون پشیمون بشن  همه حق دارن از کار های اشتباه-

  

 +همه ی آدم ها!  



 نه یکی مثل تو! 

  

 اگه خیلی ناراحتی می تونم برم و عوض کنم زندگیتو! -

  

 دستمو جلوش تکون دادم  

  

 +نه نه...نرو لطفا  

  

بدون هیچ حرفی پشت بهم ایستاد و همونطور که قدم بر 

 می داشت زمزمه کرد  

 ع کن،اما تنها بیا. امروز بیا وسایلتو از تیمارستان جم-

  

 ترس بدی توی دلم رخنه کرد  

  

 +چرا تنها؟ 

  

 کمی صحبت می کنیم. -

  



+اگه قراره دوباره با شرط هات آزارم بدی برو دوباره 

شکایت کن و بگو رای دادگاه رو صادر کنن،من تن به 

 خواستت نمیدم. 

  

 گفتم شرطی نمی زارم. -

  

 دم  سعی کردم دلهره و ترسم رو بروز ن

  

 +پس میبینمت  

  

بدون خداحافظی با قدم های بلند و استوار همونطور که 

دست هاش توی جیب شلوارش بود ازم دور شد،کمی 

منتظر موندم که حامی وارد شد و میالد هم اومد،بدون 

خجالت محکم پرسدم بهش و سرمو پشت سرش مخفی 

 کردم  

  

 +تموم شد. 

  

 آره -



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

ندادی؟ +پروا تو که بهش قولی 

-نه بخدا

+مطمئن باشم؟

-آره

+باید امشب حرف بزنیم

-هم جشن بگیریم هم حرف بزنیم.

سربازی که منتظر ایستاده بود از هم جدامون کرد

 کار های آزادیشون انجام میشه،چند دقیقه صبر کنید

"االالن

لطفا"

@avayekhis



  

#پارت_صدونوزده 

" رمان:"صیغه مختومه

 به قلم:رضوان  

  

 باهم رفتن که حامی با خنده نگاهم کرد  

  

 +امشب نمی تونین منو دک کنینا! 

خاله خاطره کلی سفارش کرد نزارم تنها بمونین،همه 

 میشناسنتون،انقدر بی شعورین! 

  

 سرخ شدم و لب گزیدم  

  

 خجالت بکش! -

  

+خالصه که گفته باشم مادر شوهر و خواهر شوهر جونت 

 ام فرستادن آمادگی مامانبزرگ شدن و عمه شدن ندارن  پی

  



خجالت بکش،بعدم تو چه پدر کشتگی ای با خواهر شوهر -

 جونم داری که اینطوری راجع بهش حرف می زنی؟ 

  

+هیچی،من بچه بسیجی ام هم سطح اون نیستم اسم های 

 مارو توی یه خط نزار  

  

 د  یهو پس کله ای محکمی از میالد نوش جان کر

  

 "آخ مریضی مگه" 

  

+بار آخرت باشه راجع به خواهرم اینطوری صحبت 

 کردیا! 

  

 چرا نسبت به هم اینطورن اینا؟ -

  

 +همدیگه رو دوست دارن به روی خودشون نمیارن 

  

حامی با نفس عمیقی ناراحت جلو تر ازمون راه افتاد،دست 

 های میالد کنار دستم نشست و به چشم هام خیره شد  



  

 +اجازه هست؟ 

  

لب هام کش اومدن و با لبخند مجوزشو صادر 

کردم،انگشت هاش میون انگشت هام قفل شد،قدم هامو 

باهاش میزان کردم و همراهش شدم،با آرامش از 

 دادگستری بیرون اومدیم که نفسی از سر آسودگی کشیدم  

  

 +کجا بریم؟ 

  

 شما کجا می موندین؟ -

  

 +هتل. 

  

رسشو بفرستین برام،منم وسایلم رو بر می برین اونجا آد-

 دارم و میام پیشتون. 

  

 +خب با هم می ریم بر می داریم دیگه  

  



 نه خودم میرم. -

  

 +پروا! 

  

 میالد باید تنها برم.... -

  

 +به خدا اگه این بار خطایی ازت سر بزنــ... 

  

 هیس،اروم باش چیزی نیست. -

 ماشین زرد رنگ شدم  بهش مجال حرف زدن ندادم و سوار 

  

 ****** 

  

وارد محوطش شدم،چه درد هایی رو که اینجا تجربه 

 نکردم،کاش هیچ وقت اینطوری نمی شد  

حالم از تارکان بهم میخوره،نمی دونم چطور می تونم 

 باهاش رو به رو شم. 

 وارد اتاقم شدم که کریستین وارد شد و درو بست  



  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+چیکار میکنی؟

که نترسیدم و قدم از قدم بر نداشتم اومد جلو تر 

+برو بیرون

-نمیشه که!

+گفتم برو بیرون

با عجله اومد سمتم و.....

@avayekhis

#پارت_صدوبیست

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



  

اومد سمتم و خواست نزدیکم شه که با درد چشم هامو 

اری نکرد نفس راحتی بستم،نزدیک بهم ایستاد،وقتی دیدم ک

 کشیدم و چشم هام رو باز کردم 

  

 +از جون من چی میخوای  

  

 قلبت. -

  

 +لطفا بزار راحت باشم  

عقب رفت و کمی ازم دور شد،دست هاشو باال برد و با 

 لبخند کجی که بیشتر از هر بار می ترسوندتم نگاهم کرد  

  

 اما من که کاریت ندارم  -

  

 ازدواج کنم،مانع خوشبختیم نشو. +می خوام با میالد 

  

 نمیشم عزیزم،منم خوشبختیتو میخوام  -

  



 +اما با کار ها و حرفات ناراحتم میکنی  

  

 وای خدایا!  -

  

پوزخندی به لحن مسخرش زدم و خواستم از کنارش رد شم 

 که با بغض نالید   

 +من متجاوز نیستم،کلیشه ای میبرم. 

  

 نه! اگه ازدواج کنم برد با م-

  

 +نه! 

  

 آره -

  

 +درسته،بهتره بری،خداحافظ. 

  

از اتاق بیرون رفت که بعد از جمع کردن وسایلم حرکت 

 کردم سمت هتل،سر کوچه بودم که میالدو دیدم  

  



 +تعقیبم کردی؟ 

  

 نباید می کردم؟ -

  

 +کارت درست نبود 

  

 خیلی از کار های توهم درست نبود  -

 +میالد! 

  

 دونتو بده به من،میریم خونه. بیخیال،چم-

  

 +تو به کریستین حسودی میکنی؟ 

  

 اسم اونو نیار پیش من  -

  

 رفتم سمتش و تو گوشش لب زدم  

  



 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

  

+مهم چیزای دیگست که همش مال تو ا

.

با ناز خندیدم و سوار تاکسی شدم.

@avayekhis

#پارت_صدوبیستویک

رمان:"صیغه مختومه"  

به قلم:رضوان

کمی توی جاش ایستاد و بعد از اینکه به خودش اومد سوار

شد

*

شب شده بود و حامی تنهامون گذاشته بود تا کنار هم

بمونیم،لباس کوتاهی که یقه ی کش دار داشت رو برداشتم

لباس یشمی رنگی که خیلی بهم می اومد،سریع پوشیدمش و



دست هام رژ لب توی کیف رو برداشتم تا آرایش کنم اما 

 اسیر دست های میالد شد 

  

 +میشه آرایش نکنی؟ 

  

 چرا؟ -

  

 +اینطوری بیشتر می پسندمت  

 همینطوری زشت؟ -

  

 +آره 

  

 اخمام درهم شد  

  

 من زشتم؟ -

  

 +آره  

  



با اخم بلند شدم و رو به روش ایستادم،سرمو جلو بردم که 

مثل مست ها نگاهم کرد و لبخند کوچکی کنج لب هاش 

شست،بازوهامو اسیر انگشت هاش کرد و نگهم ن

داشت،چشم هاشو بست که رفتم جلو و توی فاصله ی کمی 

 ازش لب زدم  

  

 +بهتره زشتا رو بغل نکنی. 

  

دال شد و کوتاه بوسیدتم،تقال کردم از بین حصار دست هاش 

 بیرون بیام   

 +با تو نیستم مگه؟ 

  

 گفتی بغل!  -

 نگفتی نبوسمت که! 

  

 کن  +ولم 

  

سرشو توی گردنم فرو برد و خودشو از پشت بهم 

چسبوند،حس می کردم گرمای بدنش رو که هر لحظه 



بیشتر میشد،منم آدمم و احساس دارم درسته؟ برگشتم 

 سمتش و سرمو توی سینش مخفی کردم  

  

 +میالد؟ 

  

 جانم؟ -

  

 +یه چیزی بگم عصبی نمیشی؟ 

  

 نه -

  

 ه نرفته؟ +من هنوز زن تارکانم،یادت ک

  

دستمو کشید و به همونطور که به سمت تخت می رفت و 

 سعی میکرد خشمشو کنترل کنه لب زد  

  

 مهم اینه اول و آخرش مال منی! -



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

بعدم،خیانت به اون حرومزاده هیچ عیبی نداره،انقدر خائن

هست که بشه اسمشو کارما گذاشت و تو زن اون نیستی

پس بهتره بس کنی

+اما ممکنه...

یهو....آخ.....وای......

@avayekhisپارت_ص#

دوبیستودو

رمان:"صیغ

ه مختومه"

به

قلم:رضوان

انگشت کوچیکه ی پام خورد به میله ی تخت که آخم به هوا

رفت و شروع کردم غر زدن

+آیـــــــــــی......پامممممم.....رمانتیک بازی درآوردنم بلد

نیستی،ببین ناکارم کردی...آخخخخخ انگشتمممممم.....



  

 +چت شده؟خوبی؟ 

  

خدا ازت نگذره انگشتمو قطع کردی،اگه کبود شه دکترا -

 ببرنش چی.....میالد خاک توووو سرت... 

  

 هیس...هیس بشین ببینم چیشده.... -

  

 +کجا بشینم؟ 

  

 دهنمو وا میکنه!  -

خیلی جاهای خوبی داریم که میتونی بشینی روشون 

  عزیزم! 

 ولی االن بشین رو تخت بنظرم تا به اونا برسیم  

  

خجالت زده سرم رو پایین انداختم و لبه ی تخت نشستم که 

 خندون نگاهم کرد  

  

 +پات که چیزی نشده! 



  

 خب دردم گرفت. -

  

 +دخترک غرغرو،میخوای فرار کنی؟ 

  

 نه فقط نمیخوام اشتباه کنیم. -

  

 +بنظرت کارمون اشتباهه؟ 

  

 الد،من االن به زن متاهـ..... می-

  

لب هاش روی لب هام نشست،نتونستم جلوی خودمو بگیرم 

و همراهیش کردم،تا خواستم کام دومو از لب هاش بگیرم 

عقب رفت و منو ناکام گذاشت،چنگی به وسط پام انداخت 

 که آهی گفتم وتکون ریزی توی جام خوردم  

  

خودت بگو  +هر وقت اینجارو تصاحب کردم اونوقت به

 متاهل خب؟چون اون موقع دیگه شرعا همسرمی! 

  



 سکوتمو که دید ادامه داد  

  

+من هیچ وقت بهت آسیبی نمیزنم پروا،بهت قول 

میدم،اصال اونقدر دوستت دارم که همه ی پاستیالی دنیا 

 مال تو 

  

 ریز خندیدم 

  

+لطفا بد قلقی نکن،بزار یه بارم که شده یه خاطره ی خوب 

برامون این شبی که میتونیم به رمانتیک ترین شکل  بمونه

 ممکن سپریش کنیم. 

  

 میالد..... -

  

 انگشتشو روی لب هام گذاشت  

  

 +دلت میاد از این خیانت شیرین بگذری؟ 

  



 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

چشم هامو بستم و صورتشو قاب گرفتم،خشن لب هامو

بوسید،دستش روی سینم نشست و تا هلم داد عقب تر در

زدن و صدای حامی رو شنیدیم

"هی شماها....باز کنین این درو بسه دیگه سه ساعته دکم

کردین حرف بزنین،البته اگه حرف بزنین"

حامی بلند شد و هوفی کشید،سعی کرد عصبانیتشو بروز

نده

"من خیلی آرومم،خیلی"

خندیدم

+قسمت نیست.

-حالیت میکنم صبر داشته باش!

@avayekhis



  ♡ین پارت تقدیم بهتونسوم

  

#پارت_صدوبیستوسه 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

رفت سمت در و بازش کرد،اما فقط کمی از درو به سمت 

خودش هل داد تا بتونه سرش رو بیرون ببره،من دیده 

 نمیشدم  

  

 +چیه؟ 

  

 زود بیاین بیرون  -

  

 +چرا اونوقت؟ 

  

بدم ممکنه اتفاقای ناخوشایندی دیگه اگه بیشتر از این وقت -

 پیش بیاد  

 +برو االن کار داریم. 



  

 چه کاری مهم تر از دیدن روی گل من؟ -

  

 عصبی غرید  

  

 +حامی! 

  

داداش بسه دیگه من اون بیرون سگ لرز میزنم شما اینجا -

 با آتش عشقتون گرم میشین 

  

 +به کوری چشم حسودا  

  

 قای قدیم. هی خدا،باور کن که رفیقم رفی-

  

 +آره بخدا 

  

خواست هلش بده و بیاد تو که میالد مانع شد و ازش 

خواست صبر کنه،شیطنتم گل کرد،رفتم و از پشت دستمو 

 نوازش وار روی کمرش کشیدم  



اون سر حامی رو گرم می کرد تا من حاضر شم،صداش 

زدم که فاصله ی در و دیوار رو کمتر کرد و نذاشت دیده 

 شم  

ی دهنم بردم و گاز ریزی گرفتم،متعجب نگاهم می لبمو تو

 کرد  

 بند لباسمو باز کردم که دستشو گذاشت روی چشم هاش  

  

 +مریضی مگه؟ 

  

دست بردم سمت سوتینم که کش شلوارشو شل کرد تا 

 برجستگی روی شلوارش دیده نشه  

  

 +پروا تالفیشو سرت در میارم. 

  

ش کنم که داد و بیداد مستانه خندیدم و خواستم بیشتر اذیت

 حامی از پشت در شروع شد  

 بدو بدو به سمت رختکن حموم رفتم تا بیاد  

لباس هامو با لباس خونگی پوشیده ای عوض کردم،طی این 

یک سال به جز دوتا شالی که همون روز کذایی با خودم 



آورده بودم هیچ پوشش دیگه ای برای موهام نداشتم،همون 

 م و بیرون رفتم. شال قدیمی رو سر کرد

  

 +سالم عروس خانم! 

  

 علیک سالم آقای مزاحم  -

  

 +اوه اوه این پررو های بی حیارو ببینا!  

  

 خوب شد که اومدی خوب کردی. -

  

 میالد اخمالود نشسته بود که حامی با خنده بهش اشاره کرد   

+انگار زیادم خوب نشد حسرت بابا شدن رو دل بعضیا 

 موند. 

  

 ما داشتیم صحبت میکردیم. میالد:

  

بلند شدمو یکم دور شدم تا نوشیدنی ای ببرم،اما صدای 

 حامی رو شنیدم که می گفت: 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+آره داداش از مدیری که اون زیر به خاطر صحبتا آماده

باش شده قشنگ معلومه

نا محسوس به خشتک شلوارش اشاره کرد که گونه هام گر

گرفت و خجالت کشیدم...

@avayekhisپارت_ص#

دوبیستوچها

ر

رمان:"صیغ

ه مختومه"

به

قلم:رضوان

+دو دقیقه خفه نمیشی که!

-بی ادب!

+آقای مدیر سالالم داره!



  

سعی کردم خودمو بی توجه جلوه بدم و وانمود کنم چیزی 

 نشنیدم  

  

 +آهای شماها دارین چی میگین؟ 

  

 حامی:حرف های مردونه 

  

ت می گفت قراره زودتر رفع زحمت میالد:آره حامی داش

 کنه  

  

 حامی:پروا دروغ میگه من اصال قصد رفتن ندارم  

  

 میالد:داری! 

  

 حامی تو چشم هاش نگاه کرد 

  

 حامی:خیر! ندارم 

  



 +میالد اذیتش نکن،چیکار این بنده خدا داری تو! 

  

 بی توجه به چشم های حامی نگاه کرد  

  

 میکنیم عزیزم. +بعدا باهم یه صحبت مفصل 

  

 چیزه پروا...میخوای من برم؟ -

 

 خندیدم  

  

 +بشین نمیتونه هیچ کاری کنه همش حرفه حرف. 

  

خندید و مشغول نوشیدن نوشیدنی هامون شدیم،اونشب رو 

سر کردیم و صبح که شد گوشی میالد هی پشت هم زنگ 

میخورد،خیلی کنجکاو شدم که ببینم کیه،خودش خواب بود 

اسش به گوشیش نبود؛آروم رفتم سمت گوشیش و اصال حو

و برش داشتم که متوجه اسم مهتاب شدم با ذوق جواب 

دادم،همون اوایل که پیدام کرده بودن زنگ زده بودم و 



باهمشون صحبت کردم اما برای هر بار حرف زدن با 

 مهتاب ذوق زده می شدم. 

  

 +الو؟ 

  

 الو پروا؟ -

  

 +وییییییی چطوری تو خوبی؟ 

  

 خوبم خوبم،کجایی؟ -

  

 +هتل  

  

 کی کنارته؟ -

  

 +حامی و میالد 

  

 تابلو نکن من زنگ زدم  -



  

 متعجب شدم و کنکاشانه پرسیدم  

  

 +چرا؟بگو اونا خوابن. 

  

 آهان  -

  

+چیشده مهتاب؟خوبی؟صدات زیاد خوب نیست. 

 میخوام یه خبر مهم بهت بدم پروا  -

  

 دی  +چیشده دختر بگو دیگه سکتم دا

  

 آروم حرف بزن که پسر ها نفهمن  -

  

 آهسته به سمت دستشویی رفتم و درو بستم  

  

 +نمیشنون صدامو،بگو چیشده. 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

@avayekhis

#پارت_صدوبیستوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

-پروا من اومدم اینجا..

خندیدم

+آره دیشب اتفاقا خوابتو دیدم

-نه دیوونه جدا اومدم اینجا پیش شما

+چی؟

-بخدا راست میگم،مگه شما قبرس نیستین؟



  

+چرا تنهایی اومدی؟دختره ی بی فکر،تو فرودگاهی؟صبر 

 کن االن میایم دنبالت. 

  

خب میخواستم سورپرایز شین برای همین خبر ندادم ای -

 بابا حاالم هی غر بزن.بحث بحث اون نیست. 

  

  +پس بحث بحث چیه؟

  

 سوار تاکسی شدم راننده اش خیلی زشته. -

 +چیه؟ 

  

 زشت،همش یه جوری نگاهم میکنه. -

  

 از اولشم همین بود،یه دختر ترسو  

  

 +چیزی نیست پیاده شو همونجا بمون آدرسو برام بفرست  

  



 به حامی چیزی نگو خب؟ -

  

 ابروهام باال پرید  

  

 +به کی؟ 

  

 حامی -

  

 کمی سکوت کردم  

 میالد داداشته،به حامی چه ربطی داره که اومدی یا نه؟ +

  

 پروا لطفا  -

  

 +مارو باش فکر کردیم برای سورپرایز کردن ما اومدی  

  

 من که همیشه به فکرتم  -

  

 +آره دوبار  



  

 اگه اتفاقی افتاد بهت زنگ میزنم،انقدرم غرغر نکن،فعال -

  

 ارو صدا زدم  تا جواب بدم قطع کرد،بیرون رفتم و بچه ه

  

 +هی پسرا....بلند شین 

  

 حامی:چیشده؟ 

 +اول میالدو بلند کن  

  

 رفت در گوشش و داد کشید  

  

 حامی:کریستین داره میبرتش پاشووووووووو 

  

میالد به شدت بلند شد و با موهای بهم ریخته و سر و 

 وضع ژولیده خواست مضطرب چیزی بگه که من رو 

ه دار شده بود که نتونستم تحمل کنم و دید،قیافش اونقدر خند

 محکم زدم زیر خنده 

  



 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

+کوفت خنده داره؟

رفتم سمتش و لپشو بوسیدم

-عشقم ناراحت نشو دیگه

تا خواست حرف بزنه حامی پرید میون حرفش

"تو ناراحت نشو من خودم از مغازه برات حیا میخرم

میلرم،چرا بیدارمون کردی الکی؟"

@avayekhis

#پارت_صدوبیستوشش

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان

+باید بریم جایی



 کجا؟ -

  

 +اونو وقتی برسیم میفهمین  

  

 اما من نمیام خودت و شوهرت برین  -

  

 +پاشو ببینم زود باش  

  

 غر زد  

  

 پروا خوابم میاد  -

  

 +تا آب نیاوردم و نریختم روت سریع پاشو  

  

د و با بی حالی مشغول پوشیدن لباسش شد؛رفتم سمت بلند ش

 میالد و دستمو توی موهاش فرود آوردم  

  

 +عزیز دلم بلند نمیشه؟ 



  

 با چشمایی پر از عشق نگاهم کرد 

  

اگه تو تا آخرش همینطور نوازشم کنی تا هزار سال دیگم -

 میخوابم همینجا  

  

دا حامی ناراحت نگاهمون میکرد،خودمو از میالد ج

کردم،داشت تو تب عشق میسوخت؟خدایا چرا هیچی از 

 رفتاراش نمیفهمم. 

  

 +حامی خوبی؟ 

  

همونطور که دکمه ی پیراهن مشکی رنگش رو میبست 

 لبخند تلخی زد  

  

 خوبم  -

  

 +چرا خوب نیستی؟ 

  



 چیزی نیست پروا.... -

  

 +مطمئنی؟ 

  

 دلم تنگه.. -

  

 +برای کی؟ 

  

 خت و سکوت کرد  نگاهی به میالد اندا

  

 میرم بیرون،شماهم زود تر بیاین  -

  

باشه ی کوتاهی گفتم که با ناراحتی رفت بیرون،میالد 

 نگاهم کرد  

  

 +همش تقصیر بچه بازی درآوردن های مهتا ب . 

  

شماره ی مهتاب رو از گوشیش پاک کردم و گوشی رو 

 روی میز گذاشتم  



  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

-شاید دلیلی داشته.

+خودشم دوستش داره من اینو حس میکنم.

-امیدوارم هر چی به صالالحشونه پیش بیاد.

بعد از حاضر شدنمون بیرون رفتیم و حرکت کردیم سمت

آدرسی که مهتاب برامون فرستاده بود،زیادی نزدیک بود و

بعد از چند دقیقه سریع رسیدیم

پیاده شدیم که مهتاب دست تکون داد،چقدر دلتنگش بودم

نگاهی به سر و وضعش انداختم که......وای خدای

من...نگاهی به حامی انداختم که....این چه تیپ و قیافه ا

ی  دیگه؟!

@avayekhis



#پارت_صدوبیستوهفت 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

از کی تاحاال چادری شده بود؟حامی با تحسین و من و 

ذوق رفت میالد با تعجب نگاهش میکردیم میالد با 

 سمتش و بغلش کرد  

  

 +تو کی اومدی دختر؟ 

  

از بغلش بیرون اومد و بدون اینکه جوابشو بده خودشو 

 پرت کرد توی بغلم  

  

 +عروس خانم ما چطوره؟ 

  

 میالد:منم که بوق! 

  

 واییییی دلم خیلی تنگ شده بود براتتتتتت -

  



اشک هام روی چادر مشکی رنگش فرود اومدن و محکم 

 ه ی دست هامو دور بدنش سفت کردم  حلق

  

 +میدونی چقدر دلتنگت بودیم،نگرانت بودیم؟ 

  

 داستانش مفصله،برات تعریف میکنم. -

  

 از بغلم بیرون اومد و به حامی نگاه کرد  

  

 +سالم  

  

 سالم... -

  

 +چقدر قشنگ شدی توی این لباس! 

  

 واقعا؟ -

  

 +آره خیلی  



  

کوتاهی زد که میالد با اخم سرفه  مهتاب خجالت زده لبخند

 کرد  

  

 +تموم شد آقا حامی؟ 

  

 چی؟ -

  

 +نگاه کردن خواهر بنده! 

  

داداش من چیکار با خواهر غرغرو و بی احساس تو -

 دارم؟بیا ببر همش مال خودت  

  

متوجه پاک شدن لبخند روی صورت مهتاب شدم و سعی 

و عوض کردم چیزی بروز ندم بنابر این جو بینمون ر

 کردم  

  

 +موافقید یکم دور بزنیم؟ 

  



 همه موافقتشون رو اعالم کردن جز حامی  

  

 +چرا نمیای؟ 

  

 حوصله ندارم پروا... -

  

 میالد:چرا همیشه ساز مخالفی تو؟ 

  

 من چیکار با شما دارم؟برین خوش باشین. -

  

 میالد:بس کنید این بچه بازیای بینتون رو! 

  

 ا؟ مگه کاری کردیم م-

  

 مهتاب:شاید تقصیر منه نباید بی خبر می اومدم. 

  

 حامی:نه نیست 

  



 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

+هست.

-نه،میدونی برای هر کسی پیش میاد،دلیل نمیشه بخاطر

نشکستن دل طرف مقابل زندگی خودمونو تباه کنیم،فقط یکم

سخته برام،میفهمی که؟

@avayekhis

#پارت_صدوبیستوهشت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

+میشه ازت خواهش کنم بحث کردنو ول کنی و بیای؟

-من چی؟

+تو چی؟



 میشه ازت خواهش کنم بیای بشی خانم خونم؟ -

  

من با ذوق و میالد با اخم نگاهشون میکرد ضربه ی 

 آرومی به بازوش زدم اما اخماش باز نشد که نشد  

  

 بریم؟"  "یه وقت سختتون نباشه میخواین من و پروا

  

جبهه گرفتم و سعی کردم ازشون طرفداری کنم  +چرا 

 باهاشون مخالفی؟ 

  

 نیستم فقط میگم باید رعایت کنن جلوی من -

  

 +چرا اونوقت؟ 

  

 من داداش مهتابم. -

  

 +چه ربطی داره؟ 

  



اونا به هم نامحرمن،خوشم نمیاد با خواهرم اینطوری گرم -

 ودم بگه! بگیره،اگه دوستش داره بیاد به خ

  

+اوه اوه تو کی باشی؟اگه خیلی دوستش داره باید به بابات 

 بگه نه تو  

 پروا چرا ازشون طرفداری میکنی؟ -

  

 +چون حق با اوناست،بزار بهم برسن. 

  

نخیر باید بیاد خاستگاری بعد میتونه با آبجیم حرف -

 بزنه،اونم گاهی اوقات  

  

  حامی زیر لب زمزمه کرد:اسیر ی  مگه!

  

 "چیزی گفتی؟" 

  

 _نه داداش چی میخوام بگم 

  

 +آهای آقا میالد حواستو بده به من 



  

 جانم؟جانم قشنگم؟ -

  

 +به من نگو قشنگم! 

  

مهتاب و حامی هم تاییدم کردن و هر سه دست به سینه 

 سری تکون دادیم،متعجب نگاهم کرد  

  

 چرا اونوقت؟ -

  

 +به تو ربطی نداره! 

  

 نیست به خاطر اونا با من قهر کنیا!  پروا قرار-

  

+عزیزم همونطور که اونا بهم نا محرمن من و توهم بهم 

 نامحرمیم!  

هر وقت رفتیم ایران و اومدی پیش مامانم خاستگاری 

 میتونی بهم بگی قشنگم! 

  



  

  

 

  

 

  

 میالد با اخم جلو تر راه افتاد   

 +همین دیگه؟ 

  

 بله که همین! برای خودت خوب میخوای و برای بقیه نه؟ -

  

 +بهم میرسیم پروا خانم... 

  

 با غرغر رفتم جلو و دستشو گرفتم  

  

لبخند پیروزی روی لب های حامی و مهتاب رو که دیدم

تابلو نکنن... هشدار وار نگاهشون کردم که جلوی میالالد 

@avayekhis

#پارت_صدوبیستونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 نداریما!  ا هههه،قهر-

  

 +زشت نیست دست نامحرم تو دستاته؟ 

  

 خودمو لوس کردم  

  

 خب اوناهم دل دارن دیگه عشقم. -

  

 برگشت سمت مهتاب  

  

 +بدو بدو تو و پروا از جلو برین. 

  

 دستشو رو گذاشت پشت کمر حامی و ادامه داد  

  

 +من و دومادمونم باهم اختالط میکنیم میام. 

  

م جلو تر اما کل حواسمون به میالد و حامی با مهتاب رفتی

 بود  



میالد کشش نداد و سریع اومد تا باهم بریم کافی شاپ،بابچه 

 ها به سمت کافی شاپ حرکت کردیم،رسیدیم و وارد شدیم  

دکوراسیون شیک و قشنگی داشت،نگاهی به اطراف 

انداختم،زیادی شلوغ بود،فقط یه میز پنج نفره خالی بود؛با 

دور میز نشستیم ک گارسون صندلی اضافه رو بچه ها 

برداشت و سفارشاتمون رو گرفت،من و میالد کیک بستنی 

سفارش دادیم و حامی و مهتاب شیک  حامی با خنده میالد 

 رو صدا زد  

  

 +اگه گفتی اون یکی جای کیه؟ 

  

 کی؟ -

  

 +حدس بزن. 

  

 نمیدونم. -

  

 +داداش کریستینمون. 

  



کرد و من سعی میکردم نخندم،از مهتاب گنگ نگاه می

قیافه ی میالد معلوم بود چقدر حسودیش میشه وقتی حتی 

 اسم اون میاد. 

  

نه چرا کریستین؟میتونست صندلی ای باشه که تو گچ -

 پاتو میزاری روش! 

  

 مهتاب خندید  

  

 "با توجه به این جمله یعنی کریستین به پروا 

ادب شدی از وقتی مربوطه،داداش خیلی زن ذلیل شدیا بی 

 عاشق این دختره زشت شدی" 

  

 اسم اون مرتیکه رو جلوی من نیارین. -

  

 میالد خریدارانه نگاهم کرد که لب هامو آویزون کردم   

+دستت درد نکنه مهتاب خانم،تا شوهر پیدا کردی ما شدیم 

 زشت؟ 

  



 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

دست میالالد دور گردنم حلقه شد و سرمو بوسید

-مهم منم که برای من همه جوره قشنگی.

سعی کردم متوجه ذوقم نشه و به لبخند کوتاهی اکتفا

 عمیقا تو فکر بود و اصالال حواسش به ما نبود

کردم،مهتاب

و تو خودش غرق بود،گارسون اومد و سفارشاتمون رو

گذاشت جلومون اما بازم از فکر بیرون نیومد،یهو میالالد

- چیزی گفت که شلیک خندمون توی کافی شاپ پیچید 

هی خواهر آزاده،شیک آمادست آماده!

کجایی تو؟

اونقدر قشنگ و با آهنگ و ریتم خوند که نتونستیم تحمل

کنیم و همه مشغول خندیدن شدیم.

حامی:برادر زاده ی موالالنا هستن...

@avayekhis



 #پارت_صدوسی 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 زش وار روی ته ریشاش کشیدم  نگاهش کردم و دستمو نوا

  

+با عشقم کاری نداشته باش،ببین چقدر هنرمنده،هم مخ منو 

 زده،هم شعر میگه،هم کلی هنر داره  

  

 حامی:به به داداش کد بانو شدی کی بیایم خاستگاری؟ 

  

میالد:تو خودت یه چادر گلگلی بندازی مثل دختر 

 میگی؟ همسایمون میشی،اونوقت اینجا از خاستگاری من 

  

 مهتاب:شما عروس شید من و پروا هم دوماد! 

  

 چشم و ابرویی اومدم  

  



 "نه دیگه باید شوهر کنن ما بگیریمشون ما میشیم زنشون" 

  

 میالد:عزیزم... 

  

 جانم؟ -

  

 +خجالت؟ 

  

 نمیشناسم،نمیکشم! -

  

 +عفت؟ 

  

 آهان! -

 آره اونو میشناسم دختر همسایمون رو میگی؟ 

  

 دید  حامی خن

  



"ولشون کن میالد با زبون اینا بازی نکن که سر و تهش 

 خودت بازنده ای" 

  

بعد از نگاه کردن به مهتاب خندیدم و همگی مشغول 

 خوردن نوشیدنی هامون شدیم 

زمانمون رو توی سکوت سپری میکردیم و بیخیال از هر 

 جا و هر مشکلی مشغول تفریح بودیم  

ن قهر میکرد و جاشو به ماه خورشید کم کم داشت با آسمو

 میداد و آسمون رو ترک میکرد  

  

 +میالد؟ 

  

 جانم؟ -

  

 +بیا ما هیچ وقت مثل آسمون نباشیم.... 

  

 یعنی چی؟ -

  



+هیچ وقت اینطوری نباشیم که یکی مجبور شه بره تا اون 

 یکی بتونه بیاد و بشینه! 

  

انگار متوجه منظورم شد و فهمید که حرکات ماه و 

 رشید رو میگم چون با لبخند زمزمه کرد  خو

  

من و تو میشیم اون ماه و خورشیدی که همدیگرو بغل -

 کردن! 

 

خندیدم  

مهتاب

:باز 

اگه 

بعضیا 

یاد 

بگیرن

م 

 خوبه! 



  

 حامی:اصال متوجه نشدیم اون بعضیا رو با من بودی. 

 

 خندیدم 

  

 +بچه ها یه چیزی کشف کردم این مدت که اینجا بودم  

  

 ی؟ چ-

  

 همه منتظر نگاهم کردن  

  

 +اون موقع که مارتین زنده بود باهم کلی کتاب میخوندیم. 

  

 از کجا؟مگه شرایط بیرون اومدن داشتی؟ -

  

 +نه از کتابخونه ی همون تیمارستان. 

  



 

  

 

  

 

 

  

 

  

  ��دومین پارت تقدیم نگاه قشنگتون

  

#پارت_صدوسیویک 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

آهان کوتاهی زمزمه کرد و متوجه شدم که خیالش راحت

شده

مهتاب:چی کشف کردی حاالال؟

+بعد از خوندن کلی کلمه به یه کلمه ی خیلی شیرین رسیدم

قرین به معنی یار و همنشی ن  و از قرن میاد،هر قرن

صد سا  ل یعنی هر صد سال یک بار وارد قرن جدیدی

 میتونیم بگیم زمانی که هر آدم الالزم داره تا یار و

میشیم؛پس

همنشینش رو فراموش کنه و یار جدیدی رو جایگزینش کنه

دقت کنید"صد سال" قشنگ نیست؟ صد سا ل 

@avayekhis



  

 میالد:پس فکر کنم دلم نخواد بیشتر از صد سال زندگی کنم  

  

 حامی:چرا؟ 

  

میالد:دنیایی که پروا توش نباشه ارزش زندگی کردنم داره 

 مگه؟ 

  

 صدای "اوووه" گفتن هاشون رو که شنیدم خندیدم  

  

 +چیشد حسودیتون میشه شوهرم دوستم داره؟ 

  

مهتاب:آهای اگه بخوای داداشمو از راه به در کنی خواهر 

 شوهر میشما. 

  

 +واقعا که مهتاب،از کی تاحاال انقدر سنگ دل شدی؟ 

  

 مهتاب:نباید کاری کنی داداشم تورو بیشتر دوست داشته

 باشه  



  

 +مگه میشه منو دوست نداشته باشه؟ 

  

مهتاب:معلومه که میشه،باید منو از همه بیشتر دوست 

 داشته باشه! 

  

 حامی:منم که پسر همسایه ام مگه نه؟ 

  

 با خنده به مهتاب نگاه کردم   

 +هااا جواب شوهر آیندتو بده دیگه! 

  

عوا مهتاب:حامی عزیزم این دوتا فقط میخوان بینمون د

راه بندازن اصال بهشون توجه نکن،من شوخی میکنم تو 

 جدی نگیر. 

 

خندیدم  

+بار 

آخرت 

باشه 



میخوا

ی 

میالد 

رو 

ازم 

بدزدی

 ا!! 

  

 مهتاب:من و شما بعدا صحبت میکنیم عزیزم. 

  

 خواستم حرفی بزنم که میالد پرید بین حرفم  

  

 +کم کم حرکت کنیم سمت هتل؟ 

  

 حامی:آره دیگه بریم. 

  



با هم بلند شدیم و بعد از حساب کردن به سنت هتل حرکت 

کردیم،تاکسی گرفتیم و خواستیم سوار شیم که میالد اجازه 

 نداد   

 +آقا حامی کجا؟ 

  

 سوار شم دیگه! -

  

 +نخیر شما جلو میشینی،منم عقب میشینم پیش دخترا 

  

 باشه میشینم اما چرا؟ -

  

 +چون نامحرمی!  

  

 و و پروا ازدواج کردین  آخ یادم نبود ت-

  

 +برو بشین تا برات یه تاکسی دیگه نگرفتما! 

  

 حامی نشست که من با اخم بهش تذکر دادم مهربون تر باشه 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

@avayekhis

#پارت_صدوسیودو

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان

سوار شدیم که دستشو دور گردنم حلقه کرد

+ولم کن ببینم

-چیه چرا برای من قیافه میگیری؟

+چرا باهاشون انقدر لج میکنی مگه بچه ای؟

-نکنه توقع داری بهش بگم بیا داداش این تو و این خواهر

من برش دار ببرتش؟



 +نه فقط میگم انقدر بینشون جدایی ننداز! 

  

 آها باشه  -

  

 بعد از این حرف ضربه ی آرومی به شونه ی حامی زد  

  

برگردین یکم با حاج خانم صحبت کنید تا من "حاج آقا 

 بیارم تسبیحاتون رو" 

  

حامی:الزم نیست داداش،همینکه از خادم حرم بودن استعفا 

 بدی کافیه. 

  

 +خادم؟ 

  

آره دیگه مثل خادمای حرمی که نمیزارن مردم برن تو -

 حرم،ایستادی جلوی قلب مهتاب نمیزاری برم توش. 

  

 خه این چه حرفیه! الحق که بچه بسیج ی ،آ



تاکسی ایستاد که همگی پیاده شدیم و وارد خونه شدیم،حامی 

 داشت می اومد تو که میالد اجازه نداد  

  

 +چیکار میکنی میالد؟ 

  

 مهتاب رو دوست داری آره؟ -

  

 +این چه سوالیه،معلومه که آره. 

  

 پس همینجا بیا خاستگاریش! -

  

 +چی؟ 

  

 بخر بیا. برو زودتر گل و شیرینی -

  

 با ذوق خندید و دستی تو هوا تکون داد  

 +باشه باشه حتما 

  



 * 

  

 لباس هامونو عوض کردیم  

  

 +واقعا چادری شدی؟ 

  

مامان زورم کرد بپوشم،خودمم لباس پوشیده برداشته بودما -

 اما خب مامان اصرار کرد چادر بپوشم  

  

 +خاطره خانم خوبن؟ 

  

 ا خوبه،سالم رسوند. یکم ازت عصبانی هست ام-

  

 +میفهمم چی میگی درکش میکنم. 

  

هوف میالدم که بیچاره رو فرستاد تو مملکت غریب دنبال -

 گل و شیرینی  

  



 +دیگه االنا.... 

  

 زنگ در به صدا دراومد  

  

 +آهان رسید بدو بدو بریم بیرون. 

  

با هم حرکت کردیم سمت بیرون،مهتاب با ظرافت لباس 

 میکرد و می پرسید خوبدهست یا نه  هاشو مرتب 

  

 "آره اره عالی ای هل نشو"

  

 منتظر بودیم میالد درو باز کنه اما نکرد   

 +کیه؟ 

  

 میالد باز کن منم -

  

 +شرمنده ما خونه نیستیم مزاحم نشین 



  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

@avayekhis

#پارت_صدوسیوسه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

مهتاب:داداشششش

میالالد:باشه باشه باز میکنم.

درو باز کرد که حامی وارد شد،با همون لباس های قبلیش

بود اما دسته گل قشنگی هم توی دست هاش بود،دسته گل

رو به سمت میالالد کج کرد و نگه داشت تا ازش بگیره

"همین االالن بگم من نظرم منفی هست و منفی میمونه"

"میالالد بیا من و تو بریم بیرون اصالال"



 "نه نه دیگه غر نمیزنم قول!" 

  

خندیدم،همگی باهم نشستیم و من و مهتاب رفتیم توی گوشه 

ی اتاق و لیوان های یک بار مصرفو درآوردیم تا چایی دم 

کنیم،آب جوش رو توی لیوان ها ریختم و مهتاب چای های 

کیسه ای کوچک رو توی آب ها انداخت،من رفتم پیش 

 ر شد میالد صداش کنه   پسرا و مهتابم منتظ

 +خب آقا حامی،چیا داری؟ 

  

 داداش تو که آمار صفر تا صدشو داری خودت  -

  

 +ساکت!  

 من داداشت نیستم  

  

 بله بله  -

  

 +کار داری؟ 

  

 آره قراره توی آگاهی مشغول شم. -



  

 +خوبه 

  

 حامی با استرس لین پا و اون پا کرد  

  

 بله. -

  

 شدی!  +اوه اوه چه مودب 

ببین االن که کارت گیره اینجوری مهربون شدی،متاسفم 

 برات. 

  

 وای میالد من کی اینطوری بودم  -

  

 +باشه باشه تو خوب! 

  

 حامی نفس عمیقشو رها کرد و بی حس نگاهش کرد  

  

 +مهریه ی آبجیم چی پس؟ 



  

 هر چی بگین قبوله. -

  

 +دوتا کامیون تمام سکه ی بهار آزادی خوبه؟ 

  

 چقدر؟ -

  

 +اگه کمه بیشترش کنم! 

 حامی با تخصی جواب داد  

  

 بیشتر کن ارزشش خیلی بیشتر از ایناست. -

  

 لگد آرومی به پای میالد زدم  

  

 "یاد بگیر" 

  

 برای آینده برنامت چیه؟ -

  



 +ازدواج با خواهرت. 

  

 بی تربیت! -

  

 حامی خندید  

  

 +ای خدا داداش چی بگم من به تو؟ 

 بگو کنسله!  -

  

 +فکرشم نکن. 

  

اصال حاال که اینطوری شد بسیج رو بیشتر دوست داری -

 یا مهتاب؟ 

  

حامی سکوت کرد و با توجه به چهره ای که به خودش 

گرفته بود سکوتش به خاطر سواالت مسخره ی میالد 

 بود.میالد که سکوتشو دید صداشو باال برد. 

  

 +کنسله،مهتاب چایی نیار  



  

 می:چرا اونوقت؟ حا

  

 من:چه مرگته تو؟ 

  

 میالد:من به بسیجی جماعت دختر نمیدم. 

 حامی:چرا؟ 

  

 +بری شهید شی خواهرم همسر شهید میشه! 

  

 میالد آخه این چه حرفیه؟ -

  

+همینکه گفتم،یه وقت فکر نکنی نگران مرگ تواما،نه اگه 

رو بمیری چادری میشه،ماشاهللا انقدرم تو چادر جذابه که 

 دستمون میمونه بعد تو 

  

 هر چقدر سعی کردم جلوی خندمو بگیرم نتونستم  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

@avayekhis

#پارت_صدوسیوچهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

حامی با اخم نگاهش کرد

+میالالد یکم دیگه ادامه بدی کاری میکنم داداش کریستین

زنگ بزنه باهات احوالپرسی کنه ها

مهتاب:وا داداش من زشتم؟

-نه عزیزم تو خوشگلی فقط یکم بد سلیقه ای که اونم عیبی

نداره حاالال تحملش میکنیم

+خدایااا



 باشه باشه حرص نخور داداش بس میکنم. -

  

نفس راحتی کشید که مهتاب چای هارو آورد،اول از همه 

 به میالد تعارف کرد و بعد به حامی،بعدم کنار خودم نشست 

  

 +خب راجع به مهریه  

  

مهتاب:پروا میشه دهنشو نگه داری؟من خودم میگم چقدر 

 باشه. 

  

 "دیگه اذیتتون نمیکنه" 

  

 سکوت کرد که پسرا ادامه دادن  

  

 +برای مهریه هر چقدر بگین مشکلی ندارم  

  

 میالد لبخند کوتاهی زد 

  

 پس هر چی مهتاب بگه. -



  

 پته ادامه داد  مهتاب هل شد و بعد از کمی تته

  

 "خب یه دونه کافیه دیگه،مهریه رو کی داده کی گرفته" 

  

 میالد پرید بین حرفش  

+دیگه من گفتم با تو نه در این حد،پاشو برو بازار گرمیم 

 بلد نیستی   

مهتاب:وا داداش مگه داری خیار میفروشی؟نا سالمتی من 

 خواهرتما 

  

 ا نصف نصف دیگه  +نه آبجی دارم میگم حداقل بکنش دو ت

  

 با آرنجم زدم تو بازوش  

  

 "خجالت بکش مثال خاستگاری خواهرته" 

  

+اصال به من چه هر چی خواستید بزارید فقط در جریان 

 سهم منم باشید  



  

توی دلم خندیدم،بعد از کمی صحبت و انتخاب صدتا تمام 

سکه ی بهار آزادی بحث از خریدن کاال و جهیزیه شد  

 جون جهیزیت آمادست؟ +خب حامی 

  

اگه منظورت چهار تا کاالی اصل ی ،آره -

آمادست،یخچال،تلویزیون،سرویس چوب و ماشین 

 لباسشویی. 

  

 +پس بشقاب و اینا چی؟ 

  

 اون با خانواده ی عرو س  دیگه! -

  

+ا ؟؟زرنگی؟هم آبجیمو ببری هم ظرفامونو؟نخیر آقا 

 دختر از ما وسایل از شما. 

  

 ست چیزی بگه دست هاشو باال برد تا حامی خوا

  

 +باشه باشه داد نکشین جهیزیه هم باما 



  

حامی و مهتاب بلند شدن تا باهم صحبت کنن که میالدم بلند 

 شد  

 +تو کجا میری؟ 

  

 پروا میرم کنارشون باشم نمیشه که تنها بمونن! -

  

+نخیر آقا شما برو زودتر دسته گل خاستکاریت از منو 

 آماده کن! 

  

چی؟دیوونه شدی دختر؟اینجا چجوری دسته گل پیدا کنم -

 من؟ 

  

 پشت چشمی نازک کردم و با خنده رو برگردوندم 

  

 +به من ربطی نداره! 

  

 پروا بعدا حرف میزنیم،آخه نمیشه که اینطوری.... -

  



 +چطور برای حامی شد،برای من نمیشه؟ 

  

 داری لجبازی میکنی؟ -

  

ی خاستگاریم یا من زنگ میزنم +نخیر آقا،یا سریع میا

 بقیه خاستگارام 

  

 عاجزانه نگاهی به حامی انداخت  

  

 "آدرس گل فروشی رو بده" 

  

حامی:به همین خیال باش.....بعد از کمی مکث ادامه 

 داد...برادر زن! 

  

باهم دور میشدن که میالد قند کوچکی برداشت و پرت کرد 

 ید: سمتش،اداشو در آورد و با حرص داد کش

  

+آبجیمو میخوای؟...به همین خیال باش....بعد از مکث 

 کوتاهی ادامه داد...بچه بسیجی. 



  

  

  

#پارت_صدوسیوپنج 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

شب با شوخی های بچه ها و کوتاه اومدن من در برابر 

 میالد گذشت و همگی خوابیدیم  

بح که بلند شدیم و صبحانمون رو تموم کردیم گوشیم ص

زنگ خورد،میالد یه گوشی لمسی کوچک داده بود بهم تا 

اگه مشکلی پیش اومد همراهم باشه،خط منو که کسی 

 نداشت! 

  

 +الو؟ 

  

 با شنیدن صدای تارکان قبض روح شدم  

@avayek

hisپارت 

دومین

تقدیم

اهتون�💛�
نگ



  

 خانمم مرخص شدی؟ -

  

اره یادآوری شه نمیخواستم بازم با میالد دعوا کنیم و دوب

 متاهل بودنم،بلند شدم و ازشون فاصله گرفتم  

  

 +تو شماره ی منو از کجا پیدا کردی؟ 

  

 مگه کار سختیه؟ -

  

 +تارکان تورو خدا مزاحمم نشو. 

  

نمیشم که میخوام همسرمو ببینم،باهم بریم بیرون،رفع -

 دلتنگی کنیم.... 

  

 +چرت و پرت نگو  

  

 میالد:پروا؟  



 مو باال بردم  تن صدا

  

 "جانم؟االن میام مامانه" 

  

 پروا تا یک هفته ی دیگه ایرانی! -

  

 +چی؟ 

  

 هفته ی دیگه میبینمت. -

  

 +اما.... 

  

 فکر نمیکنم جای اما و اگری وجود داشته باشه. -

  

 با لجبازی و حرص لب زدم  

  

 +نمیام! 

  



 عیبی نداره عزیزم باشه من میام.با خاستگارتم یکم-

 صحبت میکنیم،شاهزاده ی سوار بر اسبت 

  

 +چی؟...نه نه...نه تارکان میام.... 

  

خواستم چیزی بگم که گوشی رو روم قطع کرد،قلبم بد 

جوری نا میزان توی حصار قفسه ی سینم می کوبید و حس 

 میکردم هر لحظه حالم بد تر میشه  

 رفتم پیش بچه ها و سعی کردم چیزی بروز ندم  

  

 چی میگفت؟ مهتاب:

  

 "احوالپرسی میکرد،سالم رسوند" 

  

 حامی:سالم مارو هم میرسوندی! 

  

 "رسوندم رسوندم" 

  



کمی سکوت کردیم که دوباره خودم سکوت بینمون رو 

 شکستم  

  

 +میالد کی برمیگردیم ایران؟ 

  

 چه عجله ا ی  حاال حاال میمونیم،یکم تفریحم میکنیم. -

  

 از اینجا،بریم زودتر.  +دلم تنگ شده خیلی خستم

  

 چقدر خودمو پست می شماردم وقتی بهش دروغ می گفتم  

  

 عزیزم میدونم خاطرات خوبی نداری ولی.... -

  

 +ولی نداره که،برگردیم زودتر. 

  

واقعا میترسیدم از تارکان،تارکانی که همه ی دردش بود 

انتقام های بی سر و ته و بی دلیل،تا خواست جوابمو بده 

شیش زنگ خورد،بعد از دیدن مخاطب نگاهم کرد و من گو

 از چشم هاش خوندم دو دلی و متعجب بودنش رو  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

"عه پروا مامانته که!"

وای خدایا با ترس آب دهنمو قورت دادم،آخه این چه شانس

مزخرف ی  که من دارم یهو میالالد......

@avayekhis

#پارت_صدوسیوشش

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

یهو میالالد تند نگاهم کرد و تا خواست جواب بده گوشی

قطع شد

+انگار مادر زن پشیمون شده

-شاید دستش خورده.



 +نه بزار زنگ بزنم. 

  

 نه نه میخواست بره نماز حواسشو پرت نکن  -

  

شونه ای باال انداخت و نگاه مشکوکی بهم انداخت،با مهتاب 

 ت کردیم سمت اتاق ها  بلند شدیم و حرک

  

 +چیشده؟ 

  

 هیچی... -

  

 +دروغ نگو پروا من تو رو حفظم،بگو چیشده. 

  

 بریم بیرون؟ -

  

متوجه شد که نمیتونم پیش پسرا چیزی بگم بنابر این 

مخالفتی نکرد و باهام همقدم شد،لباس هامونو پوشیدیم که 

 بچه ها اومدن  

  



 +کجا میرین؟ 

  

 زنیم. مهتاب:یکمی دور می

  

 +خب چرا تنها صبر کنین من و حامیم بیایم دیگه. 

  

 "نه میخوایم دخترونه وقت بگذرونیم" 

  

 +ولی..... 

  

همونطور که از درخونه بیرون می اومدیم تن صدامو باال 

 بردم  

  

 "ولی نداریم خداحافظ" 

  

با مهتاب وارد راهرو شدیم و حرکت کردیم سمت 

 ه کنجکاو نگاهم کرد پایین،وارد محوطه شدیم ک

  



 +چیشده؟ 

  

 تارکان زنگ زد  -

  

 +اون از کجا پیدا کرده شمارتو؟ 

  

 نمیدونم مهتاب ولی گفت هر چی سریعتر برگردیم ایران -

  

 +چی؟ 

  

 کری مگه؟دارم میگم تهدیدم کرد -

  

 +مگه دست اونه؟ 

  

 هووووف اصال نمیدونم چی بگم -

  

هت،دوباره خراب شد همه +تازه میخواستم خبر خوب بوم ب

 چی  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

-چه خبری؟

@avayekhisپارت_ص#

دوسیوهفت

رمان:"صیغ

ه مختومه"

به

قلم:رضوان

+آه سیزده روز دیگه تولد حامی میرسه

-واقعا؟

+آره

-چقدر عالی میتونی ایران کلی خوش بگذرونی

باهاش،براش جشن بگیری و کلی وقت بگذرونین

باهم



  

 اما دوست داشتم اینجا برگزارش کنم  +میدونم 

  

 اینجا؟ -

  

 +آره میای باهم انجامش بدیم؟ 

  

 آره آره حتماااا -

  

با ذوق حرکت کردیم سمت خدمات هتل،بعد از هماهنگی با 

 مردم خونگرم باهم تاکسی گرفتیم 

  

 +به نظرت خوشحال میشه؟ 

  

 چرا نباید بشه؟ -

  

 +شاید خوشش نیاد  

  



به همون اندازه که بسینی و مقرراتیه،مهربون  مهتاب اون-

و خانواده دوست هست،مطمئن باش درک میکنه و 

مسلماخراب نمیکنه سورپرایزتو،البته که دلیلی هم برای 

 عصبی شدن یا سورپرایز نشدنش وجود نداره 

  

بعد از ایستادن تاکسی و خداحافظی وارد مغازه ی بزرگی 

 شدیم  

  

 ک هارو؟ +چه رنگی میخری بادکن

  

من مشکی دوست دارم،اون یشمی،چطوره مشکی یشمی -

 بگیریم؟  

 +قشنگ میشه 

  

 باشه پس  -

  

بعد از خرید بادکنک ها و شمع باهم حرکت کردیم سمت 

 هتل  

  



 کیک چی پروا؟ -

  

+توی هتل بوفه داره،یه مینی کیک میخریم سورپرایز که 

 شد باهم میریم کافه  

  

 گفت   با خوشحالی باشه ای

  

 +مهتاب؟ 

  

 جانم؟ -

  

 +تو حامی رو دوست داری؟ 

  

 مردد نگاهم کرد  

  

نمیدونم پروا،بهش حس خوبی دارم،دوستش دارم،اما -

 عقایدش،رفتار هاش  

  



سری تکون دادم و سکوت کردم،کمی به بیرون پنجره ی 

 تاکسی ای که سوارش بودیم خیره شد و برگشت سمتم 

  

 پروا -

  

 +جان؟ 

  

 فکر کنم آره. -

  

 +چی آره؟ 

  

 دوستش دارم. -

  

 +خیلی خوبه چون اونم خیلی دوستت داره مهتاب 

  

 میتونیم کنار بیایم با عقاید و رفتار هم مگه نه؟ -

  

 با لبخند چشم هامو روی هم گذاشتم   



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

+اوهوم،معلومه که آره.

@avayekhisپارت_ص#

دوسیوهشت

رمان:"صیغ

ه مختومه"

به

قلم:رضوان

بعد از رسیدن به هتل و خریدن کیک مشغول تزئین شدیم

+همینکار خیلی خوبه مگه نه؟

-آره خیلی بدو زودتر درستش کنیم تا پسرا نیومدن

گوشه ای از سالن پایین پله ها ایستادیم و مشغول باد کردن

بادکنک ها شدیم  

ذوق توی چشم های مهتاب واقعا ستودنی بود،دونه به دونه

بادکنک هارو باد میکردیم و ته هر بادکنک رو با ربان

های مشکی و یشمی می بستیم



چهار بادکنک دو تا مشکی و دوتا یشمی توی دست های 

 من بود و چهار تای دیگه هم توی دست های مهتاب  

شمع کوچکی که طرح الو داشت رو روی کیک کوچک 

 شکالتی گذاشتیم 

  

 +پروا  

  

 ی خوشحال میشه  مطمئن باش خیل-

  

فشفشه ای که طرح الو کوچکی روی سرش داشت و کنار 

هاش پر بود از ربان های رنگارنگ رو توی دست چپ 

مهتاب گذاشتم و دست راستش رو با بادکنک های مشکی و 

 یشمی پر کردم  

 کمی خم شد و فندک کوچیکم در آورد  

  

 +آماده؟ 

 

 خندید  

  



 سه....دو....یک -

  

شیشو خاموش کرد و خبیث خندید گوشیمو مهتاب گو

درآوردم و زنگ زدم به حامی،کمی ترس و بغض چاشنی 

 صدام کردم و همینکه جواب داد لب زدم 

  

 +الو؟.... 

  

 آخ آخ نرفته دلتنگمون شدین؟ -

  

+حامی...حا....حامی مهتاب........مهتاب داره 

 میمیرهههههههه.... 

  

  میتونستم حس کنم شوکه شدنش رو 

  

 چـ...چـ....چی؟ -

 پروا اگه شوخیه خیلی مسخرست گوشی رو بده به مهتاب  

  



+چه شوخی اییییییییی،تو خیابون تصادف کرد رفتم دنبال 

 راننده فرار کرددد 

  

 کمی هق هق کوتاه به حرف هام اضافه کردم  

  

 +تورو خدا....من نمیشناسم جا..... 

  

گوشی رو هم به خودم حرفمو نصف و نیمه قطع کردم و 

 روش قطع کردم 

با خنده خاموشش کردم و به خانمی که باهاش هماهنگ 

کرده بودیم اشاره کردم تا دکمه ی آسانسور رو خاموش کنه 

 و مجبور شن از پله ها بیان 

چند دقیقه ای صبر کردیم که یهو متوجه حامی و میالد 

 شدیم که با موهای بهم ریخته دارن میان  

 که کمربند شلوارشو سفت میکرد غر زد  حامی همونطور 

  

 "بدوووو دیگهههه" 

  



به خاطر زیگزاگ بودن پله ها ما متوجه اونا بودیم اما اونا 

 نمیتونستن مارو ببینن  

 نزدیک شدن که مهتاب خم شد و فشفشه رو روشن کرد 

به محض رسیدنشون با ذوق باال پریدم و شروع کردم خالی 

شون  با صدای بلندی شروع کردن برف شادی روی موها

کردم شعر خوندن  "تولدت مباااارررررک.....تولدت 

مبارککککک.....تولدت مباااااررررررک.....تولدت 

 مبارک" 

  

حامی اولش کمی شوک شد انا وقتی موقعیتشو به دست 

 آورد و مهتاب رو دید دال شد و نفس راحتی کشید 

  

 حامی:پروااااااا سکته زدممممممم 

  

 نده جواب دادم  با خ

  

 "سورپرایز شدن این مشکالتم داره دیگه" 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  ��اینم دومین پارت امروز

  

ت_صدوسیونه #پار

رمان:"صیغه مختومه" به 

 قلم:رضوان 

  

لبخندش هر ثانیه بیشتر از قبل می شد،با خنده به مهتاب

نگاه کرد و لب زد

"یشمی..."

"می دونستم دوست داری!"

رفت سمت مهتاب و بدون خجالت محکم بغلش کرد

@avayekhis



میالد زیاد اذیتشون نکرد و برای اولین بار ازهم جداشون 

 نکرد  

  

 +خیلی بهم میان مگه نه؟ 

  

 میترسم. -

  

 +از چی؟ 

اینکه مهتاب پشیمون شه،چون اولش راضی نبود،اگه از -

 سر دلسوزی یا رحم.... 

  

 پریدم میون حرفش  

  

ی و میدیدی که چقدر ذوق داشت موقع خرید هیچ +اگه بود

 وقت اینطوری نمیگفتی 

  

من برادرشم،مسلما نگران آیندشم،نمیخوام دوروز - 

 دیگه..... 

  



 با اومدنشون حرفمون نصفه موند  

  

 حامی:خیلی ازت ممنونم پروا... 

  

 +تولدت خیلی مبارک باشه عزیزم 

  

م؟عزیز تو فقط منم  میالد:این مسخره بازیا چیه دیگه؟عزیز

 مهتاب:تو تهش بتونی حسود باشی  

  

 میالد:مهتاب شوهرتو پرت میکنم بیرونا  

  

 "باشه خان داداش عصبی نشو" 

  

خدمه ی هتل،همون چند نفری که بهمون برای انجام کارها 

 کمک کردن جلو اومدند و مشغول تبریک گویی شدن 

  

 ".happy birthday Mr" 

  



ن خودشون تشکر کرد بابت تبریک حامی هم به زبو

گفتن،یکی از دخترا دستش رو جلو آورد که حامی به شدت 

 عقب رفت و هول شد  

  

 "No hand خواهرم" 

  

 میالد بلند خندید  

خداییش میتونی اونو تکرار کنی خودت؟عالوه بر اینکه -

فارسی و انگلیسی رو قاطی کردی قواعد انگلیسیم از ذهنت 

 آخه؟ " no handپرید؟"

  

دست دختره رو هوا خشک شد و فهمید که نباید اینکارو 

 انجام میداد،کیک کوچکو سمتشون گرفتم  

  

+ممنون بابت کمک کردن،این کیک رو بین خودتون تقسیم 

 کنین  

  

 نه نه الزم نیست -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

+بیا عزیزم ما قراره بریم بیرون

بعد از لبخند کوتاهی کیک رو گرفت و رفتن

کجا بریم؟ +خب 

حامی:کافی شاپ؟

میالالد:بریم پارک

مهتاب:بریم پارک یکمی دور بزنیم بعدشم میریم کافی شاپ

بعد از موافقت همه،حرکت کردیم و بعد از گرفتن آدرس

پارک های دیدنی و نزدیک با بچه ها حرکت کردیم سمت

پارک

@avayekhis



#پارت_صدوچهل 

رمان:"صیغه مختومه" 

 قلم:رضوان  به 

  

بعد از رسیدن به مقصد و پیاده شدناز ماشین مشکی رنگ 

 انگشت های میالد بین انگشت هام حلقه شد 

  

 +پروا میدونی خیلی دوستت دارم؟ 

  

 میدونم  -

  

 +چرا گرفته ای؟ 

  

درست نبود اگه بهش می گفتم تارکان زنگ زده،من 

خیلی  همینجوریشم االن همسر تارکان محسوب میشم و این

 آزار دهندست  

  

 گرفته نیستم که  -

  



دماغمو کشید و ادامو دراورد،کمی مکث کرد تا حامی و 

 مهتاب ازمون دور شن  

  

 +من دلبر خودمو نشناسم که باید برم بمیرم! 

  

 خدا نکنه... -

  

 +چیشده عزیز دلم؟ 

  

 یکمی درد میکنه سرم -

  

 +دروغگو نبودیا 

  

 محکم بغلش کردم  

  

 یالد تو همیشه میمونی مگه نه؟ م-

  

+چرا باید دلیل زندگیمو ول کنم و به مرگ خودم راضی 

 شم آخه؟ 



  

 میدونی که من خیلی دوستت دارم مگه نه؟ -

  

 +لطفا هیچ وقت منو با نبودنت امتحان نکن 

  

 کم کم داری منو میترسونی پروا،چیشده؟ -

  

 باشم +چیزی نشده،وقتی بریم ایران نمیتونم کنارت 

  

 کی گفته؟ -

  

 +قانون  

  

 به خاطر اون ازدواج فرمالیته روی کاغذ؟ -

  

 +اون منو منع میکنه 

  

 ازش می ترسی؟ -



  

 +آره 

خندید   

آخه -

قربون 

اون 

دل 

مهربو

نت 

برم،تا 

وقتی 

من 

هستم 

چرا 

باید 

از 

اون 

بترس



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ی

آخه

+میالالد بیا همینجا ازدواج کنیم

-چی؟

+شناسنامه المثنی بگیر برام،بگیم بی هویتیم،ازدواج

میکنیم.  

-دیوونه شدی؟

 جدیم
+نشدم،کامالال

 تو سامانه ثبت شده پروا،امکان نداره
-اطالالعاتمون

@avaye
khis

#پارت_صدوچهلویک



رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 تا خواستم چیزی بگم حامی اومد و صدامون زد  

  

ق اگه مزاحم نیستم بیاین دیگه خسته شدیم +کبوترای عاش

 دارین چیکار میکنین  

  

میالد بحث بینمون رو با هم قدم شدن با حامی و حرکت به 

 سمت مهتاب خاتمه داد 

با بچه ها تو پارک قدم می زدیم و از هر چیزی حرف 

 میزدیم   

 +چقدر هوا خوبه  

  

 حامی:میالد  

  

 میالد:جان؟ 

  

 ازت کنم؟ +میشه یه خواهشی 



  

هر بار اینطوری مودبی یعنی میدونی که قراره مخالفت -

 کنم باهات  

  

+ازت میخوام اگر عیبی نداره اجازه بدی تا شب با مهتاب 

 بریم رستوران 

  

 خب بریم  -

  

 +بریم نه... 

  

 کمی با علف های روی زمین بازی کرد و لب زد  

  

 +من و مهتاب دوتایی،تنها بریم  

  

  آهان -

  

 +آره... 



  

 پریدم بین حرفشون  

  

+اجازه بده برن،من و تو هم میتونیم باهم یه شام رمانتیک 

 داشته باشیم  

  

 اینو که گفتم لبخندش کش اومد و با ذوق جواب داد 

  

 باشه برین  -

  

 مهتاب اخم کرد  

  

+داداش با این قدت خجالت نمیکشی؟الحق که خیلی زن 

امتون با تماس تصویری باهم در ذلیلی،از اول تا اخر ش

 ارتباطیم  

  

 برو بابا بچه،هر بار تنها میمونیم یه بال نازل میشه  -

  

 خجالت کشیدم و ضربه ای به بازوی میالد زدم 



 +چیه خب راست میگم دیگه 

  

 زشته بس کن -

  

 ساکت شد و ادامه نداد 

  

 ** 

  

گرفته  نگاهی به سیاهی آسمون انداختم،آه بازم آسمون دلش

و لباس عزا تن کرده،میالد به مهتابی که با ذوق آماده 

 میشد نگاه کرد   

 +خیلی مراقب باش  

  

 چشم داداشی -

  

 +نبینم دیر کنینا،زود برگردین.... 

  

 باااشه چشم. -

  



 

 

 

  

 

  

 

  

 

بعد از خداحافظی رفت بیرون،حامی پایین منتظرش

 دیدم رفتن پشتمو کردم سمت میالالد و پیراهنمو

بود،وقتی

درآوردم،ازش خجالت نمیکشیدم،اونو همسر خودم

میدونستم و دلیلی نداشت خودمو ازش مخفی کنم

کمر م  خم کردم تا از کشو لباس بردارم که دست گرم

 روی کش شلوارم نشست،کمی معذب شدم و خواستم

میالالد

خودم رو تکون بدم اما پشیمون شدم خودش رو از پشت

باسنم خطی فرضی بهم چسبوند و با انگشتش روی 

کشید؛خودشو کشید جلو تر و نزدیک گوشم خم شد،با

صدایی سرشار از خواستن لب زد

"این یکیم من در بیارم؟"

@avayekhis

#پارت_صدوچهلودو

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



با ناز دستشو برداشتم و مشغول لباس برداشتن شدم که 

رو به بازی  انگشت هاش تحریک وار کش شلوارم

گرفتن،دستش سر خورد پشت سرم و آروم آروم از روی 

 شلوار مشغول نوازش بهشتم شد  

کمی کارشو تکرار کرد که دست هامو بند میز کشو کردم 

و آه کوتاهی از بین لب هام خارج شد،سرمو برگردوند 

سمت خودش و لب هاشو خشمگین روی لبهام کوبید و 

اصره کردن،همونطور عمیق بوسید،لب هاش لب هامو مح

 که  مشغول بازی با لبهام بود لبش به خنده باز شد   

 +چقدر نا ب ! 

  

نفس کوتاهی به ریه ام فرستادم و برگشتم سمتش،سر م  

 پایین انداختم و به میله ی تخت چشم دوختم  

  

 چی؟ -

  

اومد نزدیکم و چنگی به پایین تنم انداخت که ابروهام در 

رد و تا خواست چیزی بگه بلند هم رفت،زبونشو درآو

 خندید 

  



 +چقدر سرخ و سفید میشی  

  

 مشت آرومی روی سینش کوبوندم  

  

 بی ادب!  -

 برو اونور  

  

خواستم برم که از پشت محکم کمرمو نگه داشت،همونطور 

که دستش تحریک آمیز از کش شلوارم به داخل پیشرویی 

از کرد و میکرد و با دست دیگش از پشت قفل سوتینمو ب

 دستشو از روی لباس روی سینم گذاشت و چنگ انداخت  

  

 +آخ...میالد... 

  

-با لحن تب دار و خواستنی ای در گوشم آروم نجوا کرد 

 جانم؟ 

  

 +از این سکسی بازیا درنیار....آه.....کاری نمیکنیم. 

  



 داری از لذت جون میدی... -

  

 ر میشه... +وقتی همه جوره مال هم باشیم خیلی قشنگ ت

  

هدایتم کرد سمت تخت و خوابوندتم،خودشم روز دراز کشید 

 و پاهاش رو بین پاهام پیچید 

دستش نوازش وار پایین تنم نشست و شلوارمو پایین 

کشید،خواستم مانعش بشم،دستموروی دستش گذاشتم که 

 خودشو باال کشید و چشم هامو بوسید 

  

 +من همیشه کنارتم... 

  

 میالد... -

  

 +پروا میخوام حست کنم....من همیشه هستم... 

  

کاش الل میشدم و رضایت نمیدادم،از کجا باید میدونستم 

 قراره جدا شیم؟ 

 لب هاشو بوسیدم و کاش میمردم و نمی بوسیدم 



دست هاش روی سینه هام نشست و مشغول نشوندن بوسه 

های تب دارش روی پوست بدنم شد لباسش رو درآورد و 

 زد   شرتمو کنار

انگشتشو توی دهنش برد و خیس کرد،دستش رو آروم آروم 

حرکت داد و به سمت جلو آورد که نگاه از چشم ها و نگاه 

 های خیره اش برداشتم و به سقف دوختم 

انگشت خیسو وارد کردم که آخی از بین لب هام خارج شد  

چنگی به مالفه انداختم و با درد دندونای یخ زدم رو روی  

 م هم سابید

  

 +میالد...درد داره  

  

هیس با این اینجوری یخ زدی اگه اونو ببینی سکته میکنی -

 دیگه  

  

اخمی به چهره ی سرخوشش کردم که سرش بین پام رفت 

و مشغول کاشتن بوسه های خیس روی بهشتم شد  زیادی 

 درد داشتم،اولین رابطم  اونم توی چنین شرایطی  

و هیچ وقت مرتکب این اشتباه کاش میتونستم آینده رو ببینم 

 بزرگ نمیشدم  



  

 

  

 

  

 

  

 

@avayekhis

#پارت_صدوچهلوسه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

بلند شدو شلوارشو درآورد، مردونگی متورمش به خوبی

دیده میشد

پامو روی شونش گذاشت و شورتمو پایین کشید،با دیدن

بدن خوش تراش و تمیزم آهی از بین لباش خارج شد

لبخند دلبرانه ای زدم که کمی خودشو جلو کشید و پامو

روی شونه اش نگه داشت،دوباره انگشتشو با آب دهنم

خیس کرد و آروم آروم وارد بدنم کرد،سرم عقب رفت

و آهی از بین لبام خارج شد،حرکت دستش هر لحظه

تند تر میشد و ترشحات و خیسی های بدن من هر

لحظه بیشتر میشدانگشتاشو درآورد و تو دهنم گذاشت

که مشغول مکیدنشون شدم،لبخندی روی لبهاش نشست

که چشم ها م  درویش کردم



تو یه حرکت پامو کشید سمت خودش که سر خوردم جلو 

 تر و یهو بدنم مماس مردونگیش شد  

  

 +ببین اومدی سرجات  

  

 کمی خجالت کشیدم و تو جام جابه جا شدم  

وی بهشتم گذاشت و شروع مردونگیشو از روی شورت ر

 کرد مالیدن خودش به بدنم  

داشتم دیوونه میشدم و میخواستم حسش کنم،اما جایز نبود 

 توی این یه مورد من پیش قدم باشم 

توفکر بودم که الله ی گوشمو به دندون کشید و در گوشم 

 نالید  

  

 +چه بخوای چه نخوای امشب باید مال من شی 

  

 میالد..... -

  

 شرتشو دربیاره که با شرم زمزمه کردم   خواست

  



 حداقل اون المپ لعنتی رو خاموشش کن -

  

بلند شد و المپ گوشه ی اتاق رو خاموش کرد،روم خیمه 

 زد و دستش بند سینم شد 

  

 +یکم به پسرت شیر نمیدی؟ 

  

 مرد گنده شدی خجالت بکش شیرم کجا بود؟ -

  

د،حرکت دستش روی بهشتم نشست و مشغول نوازشش ش

انگشتش روی بهشتم و خیسی انگشتش از ترشحات پی در 

 پیم حس خوبی بهم میداد  

میدونستم داره آماده ام میکنه بنابر این خودم رو بهش 

 سپردم 

آروم آروم همونطورکه سینه های کوچکمو میمالید با 

بهشتمم بازی میکرد،نفس هام تند شده بود و چشم هام از 

رتش رو پایین کشید و همونطور لذت نیمه باز شده بود،ش

که انگشت هاشو از بدنم بیرون میکشید مردونگیش رو 

 جایگزین انگشت هاش میکرد  



  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

+آخ....درد.....در....درد داره....

لبهاشو روی لبهام گذاشت و خیس بوسید و لیسید،پایین رفت

و بعد از کمی کشیدن نوک سینه هام،به دندون کشیدتشون و

مشغول لیسیدن شد

آه و ناله هام دست خودم نبود و فقط لذت و خالال نابی که

بینمون بود رو حس میکردم

دست هاش رو دو طرف سرم گذاشت و همونطور که روم

خیمه زده بود کمی صبر کرد و کم کم خودش رو توی بدنم

جای داد،آخی گفتم که انگشتش روی لبهام نشست و بعد از

نوازش تحریک آمیز و کوتاهی،انگشت وسطش وارد دهانم

شد و مشغول حرکت دادن انگشتش شد

+هیس،خیسش کن...

@avayekhis



#پارت_صدوچهلوچهار

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 کاری می خواست رو کردم که ضربات آهستشو شروع 

کرد،دست هاشو بند رانهام کرد و پهلوها م  فشرد تا بایستم 

ر بار داخل و خارج شدنش حس و تکون نخورم،با ه

 میکردم منقبض شدن ماهیچه های بهشت م   

  

 +آه...میال...میالد....آی... 

  

 هیس....هیس االن تموم میشه عزیزم... -

  

دست هام بند سینش شد که هر لحظه جلو عقب 

میشدن،محکم چنگی انداختم که آخ و آهش همزمان از 

 دهنش خارج شدن 

  

 خیلی نابه! +آه...دختر..آخ....

  



قطره ی کوچک عرق حاصل از استرسش از پیشونیش سر 

 خورد و روی بالشت کنارم ریخت،خوشحال لب زد  

  

 +مال خودم شدی 

  

اونقدر بی حال بودم که نای جواب دادن نداشتم،لب هاش 

روی لب هام نشست و مثل مجنون ها همونطور که با لب 

 هام بازی میکرد نجوا کرد  

  

 شدی...خودم....  +مال خودم

  

بعد از کمی تلمبه زدن زیر دلم تیر خفیفی کشید و استخونام 

بی حس شد،ماهیچه هام منقبض شد و با آه کوتاهی بی 

جون خالی شدم،از روم کنار رفت و منو به آغوش کشید و 

 خودشو از پشت بهم مالید و در گوشم لب زد  

  

 +خیلی خوب بود  

  

 توخالی نشدی  -



  

 ی باسنم نشست که اخم کردم  دستش رو

  

 فکرشم نکن  -

  

 +چرا اونوقت؟ 

  

 نمیشه! -

  

 +درد نداره... 

  

 همینم گفتی درد نداره خرم کردی  -

  

خندید و عمیق گردن م  بوسید،برگشتم و بوسه ای روی 

لب هاش کاشتم،لبه ی تخت نشست و جلوی پاهاش زانو 

د شد و تف زدم،لبم که به پوست مردونگیش خورد حالم ب

 کردم  

  

 +نمیتونم  



  

 بغلم کرد و کشوندتم باال  

 پس یه راند دیگه مهمونتم.... -

  

 +میالد... 

  

محکم گردنمو گاز گرفت که آخی گفتم،چنگی به سینم 

انداخت و با پاش یکی از پاها م  باال برد و محکم 

خودشو داخلم جای داد و بعد از نفس عمیقی که گرفت 

 ه عقب و جلو کردن شد دوباره شروع ب

  

 ***** 

  

چشم های نیمه بازم رو به زور تحمل کردم و زل زدم به 

چشم هاش،نور کم چراغ خواب بینمو ن  روشن کرده بود 

 و خوب میتونستم ببینم مرد رویاهام رو  

  

 +خانم خودم شدی  

  



اخم کردم و مشت آرومی به سینش زدم و حرفی که از اول 

 ونده بود رو به زبون آوردم   رابطمون توی دلم م

  

فکر نکن نفهمیدم چقدر کاربلدیا،یکی طلبت،واقعا خیلی -

 برات متاسفم نباید بلد میبودی! 

 

 خندید  

  

 +حسود خانم تو که منو میشناسی اولین رابطم بود بخدا  

  

 پس از کجا بلد بودی؟ -

  

+یه چوب شور داشتم برش میداشتم چند بار میکردم تو 

 شکالت تا یاد بگیرم!   پودینگ

ای خدا خب میخواستم از کجا یاد داشته باشم،دیگه همه 

 میدونن این چیزارو  

  

 قهرم باهام حرف نزن،حرف نمیزنم باهات -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+کاری نکن یکاری کنم تو حرف بزنی من ساکت شم

جواب ندما!!!

شیطون به سینه هام نگاه میکرد که با اخم و خنده موها

ش  توی چنگام گرفتم و کشیدم

-بی حیا!

@avayekhis

#پارت_صدوچهلوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

محکم بغلم کرد و باهم چشم هامونو بستیم،به شدت درد

داشتم،فکرشم نمیکردم تا این حد اذیت شم،هی توی تخت

غلت میخوردم،میالالد اما انگاری خیلی خسته بود چون

همون اول خوابش برد



دست هام مشت شد و مشغول فوت کردن های پی در پی 

 شدم،باید چیکار میکردم؟ 

دستی به بین پام کشیدم،فکر کردم خو ن  اما چیزی 

نبود  نفس راحتی کشیدم و سعی کردم بخوابم،اما 

 نتونستم  

گوشه ی تخت جمع شدم و یکم توی جام غلتیدم که دست 

ود و تب میالد روی شکم لختم نشست  هنوزم گرم ب

 داشت  

  

 +میالد  

  

با همون باال تنه ی لخت و پاهایی که شرت جذب مشکی 

 رنگش پوشونده بودتش بلند شد،خجالت نمیکشید؟ 

  

 یکم صبر کن االن میام  -

  

 +میخوای چیکار کنی؟ 

  

 حوله گرم کنم  -



  

 +خاک تو سر چرا اینارو بلدی تو؟ 

  

نذاشت،کمک کنم  ای خداااا کمک نکنم میگی خوابید محل-

 میگی چرا کمک کردی از دستت چیکار کنم من؟ 

  

 لبامو جمع کردم و با ناز نگاهش کردم  

  

 +بغلم کن خوب شم خب. 

  

 ببین خودت تنت میخاره ها! -

  

خندیدم که رفت و حوصله برداشت،آب جوش ریخت روش 

و کمی صبر کرد،بعد از اینکه دمای حوله و آب متعادل شد 

 و اومد سمتم   آبشو چکوند

حوله رو زیر دلم گذاشت و اروم مشغول حرکت دادن و 

 نوازشم شد  

اشک جمع شده ی توی چشم هام رو پس زدم و بهش خیره 

 شدم  



 چشم هاشو بهم دوخت و مالفه رو کنار زد  

  

 +خیلی درد داری عزیزم؟ 

  

گاز کوچیکی از لبم گرفتم و سرم رو به سمت پایین تکون 

 ین رفت و مشغول بوسیدنم شد  دادم،سرش پای

بوسه های ریزش جای جای شکمم می نشست و با دستش 

 و حوله سعی در ماساژ دادن و بهتر کردنم داشت 

  

 +ببخشید پروا  

  

دستی تکون دادم تا بدونه عیبی نداره و کار بدی انجام 

نداده،سرمم درد داشت،خیلی زیاد،دیدم گاهی تار میشد و 

 احساس ضعف داشتم 

  

 +بهتر نشدی؟ 

  

 واقعا نشده بودم!  

  



 نه -

  

 +پاشو بریم دکتر... 

  

 نمیخواد -

  

 +پاشو بریم دختر لج نکن 

  

خوب میشه االن طبیع ی ،بریم بگیم سکس داشتیم -

 درد دارم؟طرف بهمون میخنده 

  

 +چه ربطی داره مگه این مشکل نیست  

  

 خیلیم ربط داره من روم نمیشه -

  

 پیشونیم کاشت و لب زد   بوسه ای روی

  

 +من فدای اون خجالتت بشم؟ 



  

 نه،همیشه بمون  -

  

کاش الل میشدم و اینو نمیگفتم که اون اتفاق شوم رو تجربه 

 کنم! 

  

 +من همیشه هستم عزیزم،انقدر انرژی منفی نده 

  

 سکوت کردم که صدام زد  

  

 +پروا؟ 

با درد  

 نالیدم  

  

 جانم؟ -

  

 ع به طالق غیابـ..... +میخواستم راج

  



 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

تا خواست ادامه بده در زدن

+هوف

-میالالد نصفه شبه...

+یا مهتا ب  یا خدمه ی هتل،بعدا حرف میزنیم...

به سمت در رفت و خودش رو پشت در مخفی کرد تا

برهنه بودنش دیده نشه،درو باز کرد که....یا خدا.....وای

حاالال چه غلطی کنم...اون...او....اون....اون تارکا ن؟

با شنیدن صداش زیر دلم تیر خفیفی کشید و مثل یه میت یخ

زدم

@avayekhis

#پارت_صدوچهلوشش

رمان:"صیغه مختومه"  

به قلم:رضوان



  

میالد متعجب برگشت سمتم،دست هام روی گوشم نشست و 

 چشم هامو بستم  

  

 "میالد" 

  

عاجزانه می نالید متعجب به پروایی که جیغ می کشید و 

نگاه کردم،یهو چی شد؟توجهی به خدمه ای که غذا آورده 

 بودن نکردم و درو بستم رفتم سمتش و بغلش کردم  

  

 +پروا؟عزیزم؟ 

  

فقط جیغ می کشید و با چشم های بی جون و نیمه بازش 

 اشک می ریخت  

  

 +چت شد آخه یهو؟پروا؟ 

  

 جواب نمیداد و فقط خودش رو جمع میکرد  

  



 +منم....منم میالدم....هیس آروم باش.... 

  

 تا....تار....تا.... -

  

نتونست ادامه بده و از هوش رفت،نگران دستی به گونه 

 های یخ زده اش زدم و چند سیلی اروم روی گونه اش زدم  

  

 +پروا؟خانمم؟ 

  

به معنی واقعی کلمه نگران شدم،نکنه به خاطر رابطه ای 

 نطور شده باشه؟ که باهم داشتیم ای

  

 "راوی" 

  

پروایی که به دلیل مرگ عزیزانش و دیدن آن اجساد یخ 

زده ی روی تخت دچار تنش اعصاب شده بود گاه و بی گاه 

از ترس هایش یاد میکرد،ترس آن پسرک خائنی که فکر 

میکرد قاتل پدرش نیز هست بد جور در دلش خانه کرده 

 بود،از تارکان می ترسید  



 که بین او و میالد رخ داده بود می ترسید  از اتفاقی

از آن سو میالد بی قراری که سعی در به هوش آوردن 

 پروا داشت  

که می دانست دخترک سالم داستان واقعا دچار اختالل 

 روانی شده است؟ 

عاقلی که دیوانه شد،از نبود یار؟یا درد هایی که در آن 

 مدت کشیده بود؟ 

صدا زدن خداوند و سیلی های میالد بعد از هزاران بار 

پیاپی،آب سردی که روی صورتش میریخت و عطری که 

رو به روی مشام معشوقه اش گذاشته بود موفق به به هوش 

 اوردن دخترک شد 

  

 +پروا؟ 

  

 سکوتش را که دید دوباره صدایش زد  

  

 +پروا؟....پروا خوبی؟ 

  



 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

همین کافی بود تا بغض پروایی که بی حال روی تخت

افتاده بود بشکند و با دست های بی جانش چنگی به لباس

میالالد بیندازد و خود را در بغل مرد رویاهاش رها کند

کاش میتوانست آینده را ببیند و هیچ وقت خود را آنقدر

وابسته نمیکرد که حال چنین مکافاتی را تجربه کند

کاش میتوانست روز عروسی اش را ببیند و هیچ وقت

خود را درآغوش چنین مردی رها نمیکرد!

@avayekhis

دومین پارت امروز♡

#پارت_صدوچهلوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

"پروا"



چشم ها م  باز کردم و متوجه چهره ی نگران میالد 

 شدم  +پروا؟....پروا خوبی؟ 

  

نتونستم طاقت بیارم و خودم رو به بغل گرم و مردونش 

 سپردم  

  

 +چیشده عزیزم؟ 

  

 میالد اون مارو میکشه.... -

  

 +فکر کردی من اجازه ی چنین کاری میدم؟ 

  

 میالد اون بدبختمون میکنه،باید بریم ایران... -

  

 +هیس،هیس من نمیزارم اون کاری کنه  

  

تورو خدا بیا برگردیم ایران،من طالق م  میگیرم با -

 هم ازدواج میکنیم  

  



 یر  +همینجا طالق بگ

  

جز پاسپورتم چیزی ندارم،بعدم فکر کردی مردی که جعل -

کرد و یک سال رو ده سال کرد میزاره بعد از طالق 

غیابی قصر در بری؟اون ده سا ل  میکنه صد سال و 

آبروم رو میبره،حتی اگه یه درصد چنین کاری نکنه،اینجا 

درخواست که بدم بهش اطالع میدن و اگه حاضر نشه 

 میگیرم  غیابی طالق 

 تو میدونی اون توی دادگاه حاضر نمیشه؟ 

  

+پروا باید هر چه سریع تر از اون مرتیکه ی پست فطرت 

 جدا شی  

  

 فکر کردی من خوشم میاد همش اسم لعنتیش رو بشنوم؟ -

  

 +چرا یهو اینجوری شدی؟ 

  

 حرف دو پیچوند و این رو به حساب غیرتش گذاشتم  

  



 گاهی برام پیش میاد  -

  

 +چی؟ 

  

 احساسای بدی بهم دست میده و توهم میزنم -

  

 +فقط همی ن؟ 

  

 آره  -

  

 +فردا میریم دکتر 

  

الزم نیست،از وقتی دوست هام مردن یکم روحیم لطیف -

 تر شده   

 +مارتین؟ 

  

ناراحت سری تکون دادم که بوسه ای روی موهام کاشت  

 اونا االن کنار همن،توی آسمون عاشق و معشوق-



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

همن،این حس،خیلی شیری ن  دنیارو باهم ترک کردن تا

تو بهشت،جهنم هر جا که قسمتشون بود باهم زندگی کنن

+اوهوم

-پس نگران چی هستی؟

+من حتی موقع دفنشون پیششون نبودم

-برات مزارشو ن  پیدا میکنم تا قبل از اینکه برگردیم

ایران بری پیششون،باشه؟

@avayekhis

#پارت_صدوچهلوهشت

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان  #پنجروزبعد



 از هواپیما پیاده شدم و نفس عمیقی کشیدم  

  

 مهتاب:باالخره اسارتتون تموم شد  

  

 حامی:و همچنین اسارت ما  

  

 میالد:اینجا نمونید،بیاین بریم دیگه  

  

مون همگی حرکت کردیم و بعد از تحویل گرفتن چمدون ها

به سمت در خروجی حرکت کردیم،دلم گرفته بود،خیلی 

 زیاد  

قلبم سنگین شده بود و چشم هام دوست داشتن ببارن،اما 

 اینجا جاش نبود،زیر لب زمزمه کردم  

به اسارت تارکان خوش اومدی،میالد متوجه شد و برگشت 

 سمتم  

  

 +چی؟ 

  

 هیچی -



  

 +فکر کردم چیزی گفتی... 

  

 نه -

  

و تر رفتیم که متوجه مامان شدم،چقدر پیر و کمی جل

 شکسته شده بود!  

 انگار ده سال تنها زندگی کرده بود! 

دویدم و بغلش کردم،دل خوشی ازش نداشتم ولی باالخره 

 اون بود که منو به دنیا آورده بود  

  

 +پروا دخترم؟....خوبی مادر؟ 

  

زجه میزد و اشک می ریخت؛همونطور که چادر مشکی 

 ش رو توی مشتش می فشرد سرم رو میبوسید  رنگ

  

 خوبی مامان؟ -

  

 +کجا بودی تو آخه دختر.... 



  

زانوهاش سست شد و روی آسفالت یخ زده نشست.کنارش 

نشستم و دست هاشو بین دست هام فشردم،بدن جفتمون سرد 

 بود،دال شدم و مشغول بوسیدن دست هاش شدم  

  

 +خوبی مادر قربونت بره؟ 

  

سعی کرد بلندش کنه،دست ش  گرفت و تقال کرد  میالد

 بلندش کنه   

 پاشو خاله،پاشو چادرت خاکی شد. -

  

با گوشه ی چادرش اشک ها ش  پاک کرد و چادر رو 

جلوی صورتش نگه داشت و مشغول اشک ریختن شد،خاله 

 خاطره رفت سمت میالد و بغلش کرد  

تش رو با دیدن من اول کمی معذب نگاهم کرد ولی بعد دس

 به سمتم دراز کرد و بغلم کرد  

  

 +خوبی پروا جون؟ 

  



 مرسی خاله  -

  

+کجا بودی دختر؟پسر من که به خاطرت کشت خودش 

 رو! 

  

 لبخند کوتاه و تلخی زدم و جواب دادم  

  

 داستانش مفص ل،بریم براتون تعریف میکنم  -

  

 حامی پرید بین حرف هامون  

  

،باز نیای بگی نمیدمش و اینا،هم +خاله دخترت بهم بله دادا

پسرت کلی اذیتم کرد هم دخترت،بیا همینجا یه مبارکه بگو 

 خیال من راحت شه...تا برسیم خونه به خدا سکته میزنم  

  

 خاطره خانم خندید  

  

 چقدر عجله داری پسر  -

  



+واال خاستگاری نبود که خاله بیست خان رستمم رد کردیم 

ن ضرب المث ل  چی بود؟....تا بهم ندادینش،چیزه...او

 نون داغ   تنورو بچسبونیم بهش بره پی کارش دیگه  

بلند  

 خندیدم  

  

 "تا تنور داغ   نو ن  بچسبونیم نه اونی که تو گفتی" 

  

 

  

 

  

 

  

 

-همون حاالال،من هیجان دارم پشت و رو گفتم.

@avayekhis

#پارت_صدوچهلونه

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان

خندیدم و چیزی نگفتم،خاله خاطره هم ریز خندید و سری

 داد،میالالد دوتا آژانس خبر کرد و منتظر موندیم تا

تکون

بیان،مامان برگشت سمتم و با اشک زمزمه کرد



  

+تارکان پسرم پوست و استخون شده پروا،میدونی چقدر 

 غصه میخورد  

  

پوزخندی زدم،میالد با نفس عمیقی دست ش  توی موهاش 

 و ازمون دور شد   برد

  

 به درک  -

  

 +پروا.... 

  

اگه میخوای راجع به اون حرف بزنی منم برم..اونی که -

االن ناراحت شد و رفت عشق م ن،کسی که بهم آسیبی 

 نمیزنه،ناراحتم نمیکنه،اذیتم نمیکنه،دل م  نمیشکنه! 

داری از تارکان حرف میزنی؟فرشته ی مرگ من؟تورو 

 خدا بس کن. 

  

ل میشدم و ازش تعریف نمیکردم که به اون روز کاش ال

 نیوفتم! 



  

 +باشه دختر،باشه آروم باش  

  

اخمی کردم و خواستم برم پیش میالدی که سرش توی 

گوشیش بود و کالفگیش از صورتش معلوم بود که ماشین 

رسید،اومد و سوار شدیم،من و میالد یه ماشین،حامی و 

 مهتاب و بقیه هم یه ماشین   

 اب:چرا شما جدا میرین؟ مهت

  

میالد:یکمی حرف دارم با پروا،شما برین ماهم میایم پشت 

 سرتون  

  

 باشه ای گفتن و رفتن  

  

 "تارکان" 

  

 خندیدم  

  

 +پس که تموم شد؟ 



  

 من اون فایل هارو بهت نمیدم! -

  

 +آه کریستین،من و تو یجورایی همکاریم! 

 بهتره بگم همدرد... 

  

 ایل های خصوصی هستند  اما اونا ف-

  

+اون همسر م ن،ما خصوصی نداریم 

 باهم  

  

 من اینکارو نمیکنم.... -

  

 +خودم میکنم،کافیه بیای تو تیم من.... 

  

 سکوت کرد  

 نمیشه... -

  



 +آخ آخ پس باید کاری کنم بشه... 

  

گوشی رو قطع کردم و رفتم تو اینستاگرام،خیلی وقت بود 

ن استوری رو که مربوط به رومینا چک نکرده بودم،اولی

بود باز کردم،با دیدن کیک بارداری و جشنی که گرفته بود 

اشک توی چشم هام جمع شد و بغض م  قورت دادم،پدر 

اون بچه باید من میبودم نه اون پسره ی تن لش،ریپالی 

 کردم و تایپ کردم  

  

 "همه باید بفهمن تو بغلش میخوابی؟" 

  

 ه کرد  به ثانیه نخورد نگا

  

 "تو بفهمی کافیه" 

  

 با دستای لرزون تایپ کردم  

 "حرومزاده" 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

صفحه ی گوشی رو قفل کردم و محکم کوبوندمش توی

دیوار،سبد قرص ها م  از کشو درآوردم و چند تا آرامبخش

برداشتم و همه رو باهم خوردم،سرم رو به صندلی تکیه

دادم و ساعد دستم رو روی چشم هام گذاشتم که قطره اشکم

روی چرم صندلی ریخت،لعنت بهت رومینا....

@avayekhis

#پارت_صدوپنجاه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

"پروا"

به خونه رسیدیم که میالالد به خاطره خانم گفت شب بیان و

صحبت کنن اما خاطره خانم مخالفت کرد

+نمیشه

میالالد:چرا مامان؟



ق میگیره،بعد میریم راجع به عروسی +اول پروا طال

 حرف میزنیم  

  

 مامان... -

  

 +میالد این مورد مراعات کردن نداره! 

  

 ولی.... -

  

+گفتم اول باید طالقش رو بگیره،تا همینجاشم خیلی راجع 

 به این موضوع صحبت کردیم! 

  

مامان:راست میگه میالد جان،بهتره زنگ بزنیم تارکان بیاد 

 معلوم شه،بعد هر کاری خواستین بکنین   و تکلیفشون

+چی میگین شماها؟اینهمه زجرکشیدم دنبالش گشتم فلج 

شدم،مثل روانیا شدم که بیاین بگین باید دو دستی تقدیم اون 

 مرتیکه ی حرومزاده کنمش؟ 

  

 حامی:داداش آروم باش  



  

+من آرومم حامی،دارم میگم چرا خودشو ن  میزنن کوچه 

نمیفهمین اون باعث فلج شدن من ی علی چپ؟اصال 

 بود؟وای خدای من بس کنین.... 

  

 دال شد و چنگی توی موهاش زد  

  

+بسسس کنین بس کنین تورو خدا بس کنین...انقدر کارش 

رو بلده که اصال بهش شک نکردین،دارم میگم اون 

تصادف تقصیر او ن  اما بهم گوش نمیدین،یکم باز کنین 

 چشماتونو  

  

م:ما که حرفی نداریم،اصال اگه یک درصدم خاطره خان

حرفت درست باشه ما میگیم اول اون لکه ی ننگ رو 

 حذفش کن مادر،بعد یه زندگی آروم بساز. 

  

 نفس عمیقی کشید  

  

+میالد تو میخوای با زن شوهر دار ازدواج کنی؟چه 

 بخوای چه نخوای باید صبر کنی تا طالقش رو بگیره! 



  

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

سرم رو پایین انداختم،حق داشتن هر چیزی که

بگن،بنابراین سکوت کردن رو جایز دونستم و زبون باز

نکردم سعی کردم بغض سنگین توی گلوم رو قورت بدم و

 هاشون رو بیشتر یه نصیحت بدونم؛میالالد دستم رو

حرف

گرفت و بین دست هاش فشرد

+من پروا رو دوست دارم،مهم نیست شرایطش چجوریه ما

وسایل عروسیمو ن  بخریم! امروز میریم 

همه به دست هامون که توی هم گره خورده بود نگاه

میکردن،بعد از کمی مکث دستم رو از دست گرمش بیرون

کشیدم و آروم زمزمه کردم

"نه"

@avayekhisپارت_صدوپنجاهویک#

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان



  

 +چی؟ 

  

 دیم  میالد بهتره به حرفشون گوش ب-

  

 +دیوونه شدی دختر؟ 

  

 صالحمون رو میخوان،برای خودمون میگن. -

  

 +ولی.... 

  

 میالد -

  

 دست هاش رو باال برد و عصبی جواب داد  

  

 +باشه،باشه فهمیدم،باشه! 

 بیرون که میتونیم بریم؟ 

  



رو کرد سمت مامانم و مامانش که رو به رومون ایستاده 

 بودن  

  

ر اینکه اسم یه حروم لقمه ی مردم آزار +یا اینم به خاط

 توی شناسنام ش  نمیتونیم انجام بدیم؟ 

  

 خاطره خانم:میالد مامان.... 

  

 +مامان نمیخوام حرفی بزنم خب؟ 

  

 رو کرد سمت من  

  

 +شناسنامت اینجاست؟ 

  

 نه  -

  

 +کجاست؟ 

  



روم نشد بگم پیش تارکا ن،انگار با سکوتم متوجه جوابم 

 شد. 

  

 بریم. +

  

بدون سوال و حرف اضافه ای حرکت کردم و باهاش 

همقدم شدم،سوار آژانسی که به گفته ی میالد منتظرمون 

 مونده بود شدیم،سوار شدیم که نفس عمیقی کشیدم  

  

 +چرا آه میکشی؟ 

  

 همینطوری  -

  

 +تا وقتی منو داری نگران چی هستی؟ 

  

 نگران چیزی نیستم  -

  

 خواست طالق میدی  +میریم دادگاه در



  

 شناسنامه ام.... -

  

+تمام موارد ثبت شده توی اون توی سامانه ی ثبت احوال 

هست،میری و مشخصاتتو میدی،برات المثنی میسازن،داد 

 خواست میدیم تا ببینیم چی پیش میاد 

  

 برای دادخواست خودمون باید بریم؟ -

  

،اونجا +پرونده ی الکترونیک تشکیل میدیم،سامانه ی ثنا

شکایت میکنی و برای دادگاه ارسال میشه و بعد از بررسی 

 بهتون نامه میدن و بعد رای صادر میکنن  

  

 آهان  -

  

 +حق طالق باتوا ؟ 

  

 نه.... -

  



 +هوف کارمون سخت میشه  

  

 چیکار کنیم؟ -

  

 +یه وکیل خوب پیدا میکنم،اون کمکمون میکنه. 

  

ستش زیر چونم نشست و شرمنده سری پایین انداختم که د

 سرم رو باال آورد،بهم خیره شد و خندید  

  

 +برای چی ناراحتی؟همه ی اینا میگذرن مگه نه؟ 

  

 اوهوم... -

  

+به اون روزی فکر کن که بچه های فسقلی و قد و نیم 

 قدمون رو بغل میکنیم و باهاشون میریم شهر بازی  

 

 خندیدم  

  



 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

-کو تا اون موقع حاالال؟

به هم بزنی میاد خانم خانما.... +چشم 

@avayekhis

#پارت_صدوپنجاهود

و رمان:"صیغه

مختومه" به

قلم:رضوان

غم توی چشم هاش و صداش،غروری که به خاطر من

براش باقی نمونده بود،اخم و ناراحتیش،متوجه همه و همه

ی اینها بودم،اما بازم سعی میکرد موضوع مهمی نیست و

نیست،اینکه مردی دنبال کار های طالالق بابتش ناراحت 

زنی باشه تا بتونه تصاحبش کنه خیلی سخت و درنا

ک،اونم برای مرد غیرتی ای مثل میالالد به شدت عذاب

آور و ناراحت کنندست.



 +به چی فکر میکنی؟ 

  

 هیچی... -

  

 +پس چرا تو خودتی؟ 

  

 خب ذهنم درگیر شد  -

  

 +درگیر چی؟ 

  

 لب زدم   با لبخند غمگینی

  

 بچه های قد و نیم قدمون  -

  

 +اسم ش  بزاریم گندم؟ 

  

 چرا؟ -

  



 +خیلی دوستش دارم... 

  

 خیلی قشنگه! -

  

 +آره 

 خندیدم   

  

مثل بچه کوچولو هایی که برای آیندشون برنامه ریزی -

 میکنن و اسم بچه انتخاب میکنن شدیم   

 +مگه بده؟ 

  

 نه عجی ب . -

  

 +نیست  

  

 ه خاطر من اینهمه اذیت میشی... ب-

  



+همینم خیلی شیری ن  برام،الزم نیست الکی خودت رو 

 اذیت کنی 

  

 چقدر ستایش میکنم مرد منتخبی که رو به روم نشسته رو  

  

 بهت گفتم خیلی دوستت دارم؟ -

  

 +نه  

  

 اونقدر میخوامت که همه ی پاستیالم برای تو! -

  

 +آخ آخ انگاری واقعیه! 

  

خندیدم،گوشیش رو درآورد و بعد از چند تا تماس از آژانس 

پیاده شدیم،روی صندلی فلزی کنار محوطه ی سبز کنار 

خیابون نشستیم،میالد گوشیش رو گذاشت روی بلند گو که 

 آروم پرسیدم   

 +کیه؟ 

  



 وکیل! -

  

 +آهان... 

  

 دو تا بوق خورده بود که برداشت 

  

 "بله بفرمایید؟" 

  

 ناب روزتون بخیر.... +سالم ج

  

 سالم ممنونم،امرتون؟ -

  

 +ببخشید برای تشکیل یه پرونده تماس گرفتم. 

  

 در رابطه با چه موضوعی؟ -

  

 +طالق  

  



 برای خودتون؟ -

  

 +نه یکی از بستگانم 

  

 مرد هستن؟ -

  

 +خیر خانمن... 

  

 دوشیزه؟ -

  

 +نه.... 

  

 لب گزیدم که ادامه دادن  

  

 با خانم هست؟  حق طالق-

  

 +متاسفانه نه... 

  



 

  

 

  

 �💔�اصال کامال یادم رفته بود

  ♡خیلی عذر میخوام

  

#پارت_صدوپنجاهو

سه رمان:"صیغه 

مختومه" به 

 قلم:رضوان 

  

 +چطور؟ 

  

زوجه مدارکی اعم از ضرب و شتم و یا خیانت همسر -

 دارن؟ 

  

 +نه متاسفانه  

-پس کارمون خیلی سخت شد!

@avayekhis



  

 هیچ کدوم از این شرایط رو دارن؟ -

  

 +چه شرایطی؟ 

  

نداشتن آشیانه ی قابل زندگی،اعتیاد همسر،تامین نشدن -

نیاز های جنسی با دلیل قانع کننده برای دادگاه،چند همسری 

بودن شوهر،خیانت به زوجه و یا ازدواج مجدد بدون 

 رضایت زوجه 

  

 +نه هیچ کدوم  

  

 ما طالق توافقی هست  پس بهترین راه برای ش-

  

 +چی؟ 

  

گفتم توافقی،اینطوری که شما میگین وقتی موکل هیچ کدوم -

از شرایط طالق رو نداره طالق به شدت سخت یا میتونم 

 بگم غیر ممکن محسوب میشه! 



  

 +ولی آقای وکیل  

  

 بهتره به زوجه بگین رضایت زوج رو کسب کنن  -

  

 +باشه روزتون بخیر 

  

   هوفی کشیدم

  

 +میالد میرم با تا..... 

  

 حرفشم نزن  -

  

 +فقط صحبت میکنیم 

  

 نمیشه -

  



+میشه میالد،میشه خوبم میشه تا کی باید خودم رو ازش 

 مخفی کنم؟ 

  

 هوفی کشید  

  

 دارم میگم نه یعنی نه  -

  

 +پس میخوای چه غلطی کنیم؟ 

  

پروا...من مردم،متوجه غیرت،احساسات مردونم،ظرفیت -

عواطفم هستی؟یک درصد بهم فکر میکنی؟به اینکه  و

 چقدر سخته برام اینا؟ 

  

 بلند شد و تن صداش باال رفت  

  

+هر بار باید با اون یارو تصورت کنم،همیشه متعلق به 

اونی،نمیتونم داشته باشمت،نمیتونم مثل همه ی آدم ها با 

خوشحالی به عشقم،کسی که دوستش دارم برسم میفهمی 

 ههههه؟میفهمی من چه حال و روزی دارم؟ اصال؟آره



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

دستی روی صورتش کشید و فریاد کشید

"خدایاااااااااا"

+میالالد....میالالد ببین......

دستش رو عقب برد و نذاشت بگیرم

+من فقط خواستم کمکی کرده باشم،اینطوری ممک ن

حداقل یکم رضایت بده و باهامون راه بیاد

-آره خب تو اونو خیلی خوب میشناسی بس مهربون و دل

پا ک  حتما باهات راه میاد،پس برو هر غلطی دوست داری

بکن  

@avaye
khis



#پارت_صدوپنجاهوچها

ر رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان  

  

 +میالد.... 

  

 خفه شو نشنوم صداتو! -

  

با قدم های بلند ازم دور شد و رفت،دنبالش نرفتم،حتی 

ش هم نکردم،گوشیم رو از جیبم در آوردم و با اخم صدا

هایی که روی صورتم جای خشک کرده بود و دست های 

لرزون و یخ زده ام شماره ی تارکان رو گرفتم،به اولین 

 بوق نرسیده جواب داد: 

  

 +الو؟ 

  

 الو؟ -

  

 +پروا تویی؟ 



  

 پوزخندی زدم  

  

 م... آره عزیزم پیدا شدم،یه وقت نترسیا تو نبود-

  

خندید،می تونستم حالت چهره اش رو از همینجا هم تصور 

 کنم  

  

 +زنگ زدی بهم متلک بندازی؟ 

  

 نه -

  

 +پس؟زودتر بگو کار دارم. 

  

 باید صحبت کنیم. -

  

 +راجع به چی؟ 

  



 رو در رو صحبت میکنیم  -

  

 +بیا خونه  

  

 مگه نگفتی کار داری؟ -

  

 میدم  +من کارا م  توی خونه انجام 

  

اوه آره یادم نبود،تو فقط بلدی از خونه دستور قتل بقیه رو -

 بفرستن  

  

 +میگم من دایی رو نکشتم،تو زبون آدمیزاد حالیت نمیشه؟ 

  

بی خداحافظی با حرص گوشی رو قطع کردم وتاکسی 

گرفتم،آدرس اون خونه ی کذایی رو به راننده گفتم و 

اختم،چرا هیچ کس حرکت کرد،نگاهی به خیابون خالی اند

 نبود؟ 



دلم برای خورشیدی که از کم بودن جمعیت نمیدونست باید 

برای چی و کی بتا ب  می سوخت،ضبط ماشین روشن شد 

 و صدای رادیو به گوشم رسید  

  

 +ببخشید خانم سر خیابون پیاده میشین؟ 

  

 نه،لطفا برین توی کوچه... -

  

 +باشه  

  

رب تر می شدم و نفس فرمون رو چرخوند،هر ثانیه مضط

 هام بیشتر به شماره می افتاد  

  

"هی دختر از چی میترسی؟تو قبال باهاش بودی براش 

 خاطرات خوبی ستختی،اون باهات کاری نداره!" 

  

پوزخندی زدم که راننده ایستاد،زیپ کیفم رو باز کردم و 

 متوجه کیف خالیم شدم،هوف خدای من 

  



 +پیاده نمیشین؟ 

  

 . ولی من...-

  

 روم نمیشد بگم پول ندارم  

  

 ببخشید کرایه اتون چقدر میشه؟ -

  

 +قابلی نداره آبجی 

  

 بفرمایید  -

  

 +ده تومن  

  

یه چند لحظه صبر میکنید لطفا؟فکر میکنم کیف پولم جا -

 مونده  

  

 +باشه منتظر میمونم  



  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

پیاده شدم و با ترس به خونه ی مرگم نزدیک شدم

@avayekhis

#پارت_صدوپنجاهوپن

ج رمان:"صیغه

مختومه" به

قلم:رضوان

آروم آروم قدم برمیداشتم،دوست داشتم راهم ده برابر شه

و دیر تروبه آیفون برسم،جلوی آیفون ایستادم،انگشتم روی

دکمه ی آیفون نشست،اما دلم به فشردنش نمیرفت  شاید

آماده ی دیدارش نبودم!

ش تا خواستم فشارش بدم صدا 

شنیدم

+اومدی؟



-منتطرم بود؟با اینکه جا خوردم تعادلم رو حفظ کردم  

 میشه چند دقیقه بیای پایین؟ 

  

 +چیشده؟ 

  

 کیف پولم.... -

  

متوجه داستان شد و اومدم کوتاهی گفت،منتظر ایستاده بودم 

که در پارکینگ باز شد و اومد بیرون،با دیدنش قدمی به 

 عقب برداشتم  

مکث کوتاهی پوزخندی زدی نثارم کرد و با خنده ی  بعد از

تمسخر آمیزی که کامال از صورتش میخوندم نگاهم 

کرد،کیف پولش رو از جیب پشتی شلوارش در آورد و به 

 سمت راننده رفت  

  

 +داداش چقدر میشه؟ 

  

 بعد از حساب کردن کرایه ی راننده به سمتم اومد 

  



 +ناراحت شدم! 

  

 دم  متعجب نگاهش کر

  

 از چی؟ -

  

 +پولت رو نداده؟ 

  

 یعنی چی؟متوجه منظورش نشدم! 

  

 متوجه نشدم؟ -

  

+همونکه رفتی تند تند زیر خوابش شدی که من کاریت 

 نداشته باشم رو میگم دیگه!  

نداد پول اون شب ت؟ناراحت شدم! میگفتی حسابت رو 

 شارژ کنم خب.... 

  

 ز زمزمه کرد... دال شد و در گوشم آروم و تمسخر آمی



  

 "خانمم" 

  

 جلو رفتم و سیلی محکمی سمت چپ صورتش نشوندم  

  

 +متوجه میشی داری چی میگی؟ 

  

 دروغ که نمیگم! -

  

همونطور که صورتش به سمت راست متمایل شده بود 

 نگاهم کرد   

 میگم دختر دایی؟ -

  

 +به من نگو دختر دایی! 

  

 چی بگم پس؟ -

  

 نیست توی کوچه ایم! +بریم باال،درست 



  

 با اینکه شوهر داشتی زیر خواب اون مرتیکه شدی  -

  

 داشت زیاده روی میکرد  

  

 +به تو ربطی نداره،دوستش دارم!  

  

 پوزخند کمرنگش بد جور خودنمایی میکرد  

  

 همه به کسی که دوستش دارن نمیرسن. -

  

 +میرسن،ما میرسیم. 

  

ن بلند کرد و ژست خندید و دست هاشو به سمت آسمو

 کسایی که دارن دعا میکنن رو به خودش گرفت  

  

 "انشاهللا برسی،کی بخی ل؟" 



  

  

  

#پارت_صدوپنجاهوش

ش رمان:"صیغه 

 مختومه" به قلم:رضوان  

  

با هم به سمت باال حرکت کردیم،جلوی آسانسور ایستادم که 

 از نیمرخ نگاهم کرد  

  

 وزخند مزخرف روی لبت چ ی  دقیقا؟ +دلیل پ

  

 دلتنگی! -

  

سکوت کردم که وارد خونه شدیم،کمی نشستم که خودش 

 سر بحث رو باز کرد  

  

@avayek

hisپارت 

دومین

وز�💛�
امر



 +کارم داشتی؟ 

  

معذب بود،کمی این دست و اون دست کردم،سیگاری از 

پاکتش برداشت و فندک زد،نگاهم کرد و کام عمیقی از 

 سیگار گرفت  

  

 ؟ +بهت گفتم حاملست

  

 رومینا؟ -

  

لب هاش غمگین آویزون شد و ابروهاش درهم شد،با همون 

 دستی که سیگار توش بود عصبی صورت ش  پاک کرد  

  

 +ویس آه و نال ش  برام میفرسته  

  

 متعجب نگاهش کردم  

  

 چی؟ -

  



+مثل یه هرزه ی دوزاری هر شب زیر خواب اون مرتیکه 

رسته،خدا لعنتش میشه و صدای لذت بردن ش  برام میف

 کنه،خداااا لعنتتتتتت کنههههههههه 

  

زیر سیگاری شیشه ای رو از روی میز پرت کرد روی 

زمین و هق هق های آروم و مردونش فضای خونه رو پر 

کرد،با اونهمه بدی ای که در حقم کرده بود واقعا دلم براش 

 سوخت،اون یه عاشق واقعی بود  

  

 +تارکان؟ 

  

 ی نداد  سکوت کرد و جواب

  

 +تارکان حواست هست؟ 

  

سکوتش خیلی ترسناک بود،آروم آروم قدم برداشتم سمتش 

و روی سرامیک های سرد آشپزخونه نشستم،با دقت تکه 

های خرده شیشه های زیر سیگاری رو توی دستم گرفتم و 

مشغول جمع کردنشون شدم،همونطور که جمع میکردم 

 مشغول صحبت شدم  



  

 نی یه سال ازم بی خبر بمونی؟ +دلت اومد ولم ک

  

 هنوزم حرف نمیزد 

  

+من خیلی تالش کردم از اونجا بیام بیرون،خواستم زنگ 

 بزنم بیاین دنبالم،جواب م  نمیدی؟ 

  

 تقصیر مامان هرزه ی تو ا .... -

  

مثل مجنون ها بلند شد و در ظرف های قرص ها ش  

باز کرد و عصبی همه رو بیرون ریخت،قرص های 

گی رنگی دونه به دونه محکم روی سرامیک ها رن

 میریختن  

  

+اینا....اینایی که من بهشون معتاد شدم همش تقصیر مادر 

 هرزه ی پس فطرت تو ا ....میبینی اینارو؟آرهههههه؟ 

  

 آستین لباسش رو باال کشید  



  

 +میبینی رد بخیه هارو؟میبینی منی که داغون شد م؟ 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

توی پاکت رو دونه به دونه توی فریاد کشید و سیگارای 

چنگش له کرد

+میبینی؟آره؟میبینی این سیگارای خونه خراب کن

رو؟همش تقصیر اون مامان پاپتی تو ا !

دستم مشت شد و شیشه ی کوچکی توی دستم فرو رفت.

با  جمله  ی  بعدش  احساس  ضعف  کردم..دروغ  میگفت  مگه
 اصالال ممکن نیست....یعنی همه ی این مدت

نه؟...این....این

حق  با  اون  بوده؟....نه....نه  این  امکان  نداره.....خدای

من.....

@avayekhis



#پارت_صدوپنجاهوهف

ت رمان:"صیغه 

 مختومه" به قلم:رضوان  

  

+به خاطر اون مامان دوزاری و بی ارزش تو من تو 

 بهزیستی بزرگ 

رفام شدم،میـــفــــهمــــیــــــــی؟آرههههههههه؟متوجه ح

 میشی اصال؟تو می دونی من چیا کشیدم؟ 

  

 اشک هام روی شیشه ها ریختن  

  

 +تارکان اینجور ی ؟یه نگاه به حال و روزم بنداز؟ 

  

 فریاد کشید  

  

 +من اینجوریـم پــــروااااااااا؟ها؟ 

  

 تارکان....تارکان آروم باش...بیا حرف بزنیم خب؟ -



  

مه رو عاشق خودش +از چی بگم؟از اون جنده ای که ه

 کرد و ولشون کرد؟ 

  

سیلی محکمی به گوشش زدم که تکه شیشه ی کوچکی که 

کف دستم فرو رفته بود به گونش کشیده شد و خراش 

برداشت،فریاد کشیدم و خرده شیشه های توی دستم رو 

روی زمین پرت کردم،با حرص ضربه ی محکمی به سینه 

 اش کوبوندم  

  

 صحبت کن"  "راجع به مادر من درست

  

پوزخندی زد که عصبی روی زمین نشستم،مثل دیوونه ها 

 خندید و سیگاری روشن کرد  

  

 +مامانت،قول نامزدی داد،به پدر من... 

  

 صداش گرفت و زمخت شد  

  



+عموم دوستش داشت،میدونی قبال چیکار می کرد؟مامان 

 جونت قبال رقاص کاباره ها بود  

،پدربزرگم بابا م  عاق بین دوتا داداش بحث انداخت

کرد،میدونی چرا؟چون بین دوتا برادر جنگ شد  بابام 

نامزد مامانم بود،ولی مامان تو هوش از سرش برد  

 خندید  

رمان و قصه به نظر میاد،شایدم حتی فکر کنی برای متهم 

نشدن خودم میگم اما قبال این رسوم بود،ازدواج های 

جع بهش تصمیم می اجباری و سنتی ای که خونواده ها را

 گیرن  

 بابام بعد رفتن مادرت و عروسیش دیوونه شد 

  

گردنش رو تکون داد و عصبی به موهاش چنگ 

انداخت،جمالت نا مفهوم تکرار می کرد با ناخن های 

 تیزش به صورتش خط می انداخت 

  

+بابام م  ن نخواست،هیچ وقت مامان م  نخواست،من 

وا؟ده سالم بود اون موقع فقط ده سالم بود.....میشنوی پر

ها یه ربات جدید توی بازار عرضه شده بود اون من رو 

به بهونه ی خرید اون رباتی که اون زمان هر کسی 



لیاقت و توانایی خریدنش رو نداشت بیرون برد  اما 

 بردتم بهزیستی  

من سه سال اونجا بودم،برو از اون مامان عوضیت بپرس 

ین چی بهت جواب میده،تو چند سال با عمه قهر بودی بب

اون سال هایی که شما فکر می کردین به خاطر مشکالت 

 فامیلی باهاتون رفت و آمد نداریم ما داشتیم تو جنگ 

اعصاب اون مرتیکه ی سگی که به زور م ن  به دنیا 

آورد تا عذابم بده جون می دادیم،برو از خودش 

 دم  بپرس...برو بپرس اگه باور نمی کنی.....من عاشق ش

منی که نه محبت پدر دیدم و نه محبت مادر....منی که با 

اینکه پدر و مادر داشتم مثل یتیم ها و بی خونواده ها 

 زندگی کردم عاشق شدم  

عاشق دختر عموم،اون در کمال سنگ دلی م ن  پس 

زد....می دونی دلیل اصلیش چی بود؟این بود که اون بابای 

ل ش  به نام خیریه زد  حرومزاده و بی ناموسم تمام اموا

 میفهمی؟ 

به من گفتن بی همه چیز،به من گفتن یتیم  

 بهم گفتن تو فقیری  

گفتن رومینارو توی اسیری نگه می داری  

 مثل یه زن دل دل می کرد و گریه می کرد  



نگاهی به چشمای کاسه خونش انداختم،حقیقت نداشت مگه 

 نه؟ 

  

 نداره مگه...." "تارکان....تارکان حقیقت.....حقیقت 

  

به جنون رسید و بلند شد،عصبی تکه شیشه ی بزرگی رو 

 برداشت و روی رگ دستش گذاشت  

  

"دروغ میگم؟آرههههههه؟آره؟زنگ بزن به اون جنده بگو 

بیاد اینجا....زنگ بزن دیگهههههههههه معطل چی 

هستی؟ها؟.....دارم میگم به خاطر اون حرومزاده سی سال 

 اونوقت میگی دروغ میگم؟......"  مرده زندگی کردم

  

 شیشه رو روی رگ سائدش گذاشت که رفتم سمتش 

  

"خسته شدم از همتونننننن.....ولم کنینننننننن....ولم 

 کنینننننننننن از جونم چی میخواین...." 

  

عصبی اشک ها ش  پاک کرد و با کاری که کرد 

 فریاد کشیدم و.... 



  

 

  

 

 

  

 

  

 

@avayekhis

#پارت_صدوپنجاهوهشت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

"راوی"

شک و تردیدی در دل نداشت،شیشه را باالال آورد وبا

حرص چشمانش را روی هم بست،لحظه ای یاد چهره ی

زیبا و دل نشین دختر آرزوهایش رومینا افتاد و بی هیچ

ترسی تکه ی تیز شیشه را که کم کم داشت دست خودش را

گردن خود کاشت؛ترسی از مرگ هم میبرید روی رگ 

نداشت،از شدت عصبانیتی که از فرط حقارت برایش پیش

آمده بود کامالال متوجه نبض رگ متورم روی گردنش

میشد،لبخندی کنج لب های خشکیده اش الالنه کرد،شیشه را

محکم روی رگ گردنش کشید،درد به تک تک سلول های

هنوز هم بدن درد ناکش می رسید و او همانند مجنون ها 

می خندید،با اشک و خنده شیشه را در رگ متورمی که



حال خونین بود فرو برد و نتوانست سنگینی بدن خود را 

تحمل کند،چشمانش یاری نکردند و جسم بی جانش روی 

زمین فتاد؛یاد آن روز که به زور آن پدر ظالم و کینه ای 

اش در بهزیستی میان بچه های یتیم نشست و برخاست 

تاد و قطره اشکش روی سرامیک سرد ریخت،مگر داشت ف

 تقصیر او بود که پدرش او را نمی خواست؟لحظه ای 

نگذشت که فریاد سر سام آور پروا طنین انداز گوش های 

غلتیده به خونش شد پروای بی جان با ترس به بدن خونین 

تارکان بی گناهی که روی زمین افتاده بود نگاه می کرد و 

 فریاد می کشید  

حنجره اش به شدت بی طاقت بود و درد می کرد،چرا 

زودتر از این ها نفهمیده بود مادرش چنین آدمی است؟ با 

ترس سیلی های پی در پی اش را روی گونه های یخ 

زده و سرد تارکانی که لحظه به لحظه بیشتر از قبل خون 

 از دست می داد می کاشت  

  

 من  "تارکان؟تارکان؟.....عزیزم می شنوی صدای

رو؟......تارکاااااااااااااااااان.....االن وقتش نیست تورو 

 خدااااااااااااااااا" 

  



تارکان صدای نگران دخترکی که بازیچه ی حرص و عقده 

های کودکی اش بود می شنید و نای جواب دادن 

 نداشت،چقدر دلخور بود از خود،او چنین نبود!  

ر دهد  او مردی نبود که دیگران را بی دلیل آزا

زمانه ی بی رحم با او بد تا کرده بود  او 

 چنین نبود! 

سعی داشت چیزی به پروا بفهماند اما پروا مضطرب به 

 دنبال گوشی خود بود 

صدای پروا را شنید که با ترس با مخاطب پشت خط سخن 

 می گوید  

  

"الو؟....یه آمبوالنس بفرستین لطفا...وضعیتش وخی م  

 تورو خدا...."  

چه تالس کرد نتوانست خود را سر پا نگه دارد و هر 

مقاومت کند،چشم های اشک آلودش جان نیمه باز ماندن هم 

 نداشتند  

لبخندی زد و سرفه ای کرد که قطرات خون یکی پس از 

دیگری روی سرامیک های سفید خانه ای که فکر می کرد 

روزی خانه ی آرزوهایش می شود ریختند،چشم هایش 

 یایش به یک باره سیاه شد  بسته شد و دن



پروایی که از ترس دست و پای خود را گم کرده بود و 

نمی دانست باید چه کند پارچه ی کوچک نم دار روی اپن 

 را برداشت و روی زخمش گذاشت  

حتی نمی دانست کار درستی است یا نه زیرا اگر زخمش 

را می فشرد تا از شدت خون ریزی بکاهد تکه شیشه بیشتر 

 می رفت،به شدت ترسیده بود  فرو 

دست های خونینش رعشه به تنش می انداخت و صبر 

کردن و منتظر آمبوالنس ماندن را جایز ترین کار 

دانست،دقایقی گذشت که صدای آژیر آمبوالنس را شنید و 

 با خوشحالی به سمت در حرکت کرد  

 پرستار ها وارد شدند و با دیدن تارکان کمی صبر کردند  

  

 ده؟ +چیش

  

پروایی که فقط اشک می ریخت با ترس دستانش را در 

 کنار زانوهایش جمع کرد و از ته دل فریاد کشید  

  

 "بـــــهـــــش کـــــمـــــک کنـــیـــد" 

  



پرستار ها یکی پس از دیگری جسم بی نای تارکان را بلند 

 کردند و روی برانکارد گذاشتند  

  

 "نبضش ضعیفه" 

  

 حالتون خوبه؟ +خانم شما 

  

پروا بی توجه عصبی پرستاری که جویای حالش بود کنار 

 زد و به سمتشان آمد 

از ته دل فریاد می کشید و صدای جیغ های پیاپی اش به 

 هفت آسمان می رسید   

  

"زندست....اون باید زنده بمونه....تورو خدا عجله 

 کنید...." 

  

هایی تند به سمت برانکارد را برداشتند و به سرعت با قدم 

 ماشین آمبوالنس حرکت کردند  



 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

پروای ترسیده قدم های تند خود را روی پله های سرد نهاد

و به دنبالشان حرکت کرد،صدای همسایه را می شنید که

می گفت

"دخترم پاهات برهنست،اونطوری نرو...خطرناکه...بیا

اینجا کفش بپوش"

بود حتی زنده ماندن یا مهم بود؟بعد اینهمه چیز که فهمیده 

مرگش برایش مهم بود؟

پیرمرد کفش هایش را برداشت و به دنبالش راه افتاد.....

@avayekhis

#پارت_صدوپنجاهونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

صدای آژیر آمبوالالنس رعشه به تنش می انداخت و دست

های یخ زده و خونینش بیشتر موجب هراسش می شد



پرستاری به سمتش آمد و سرم تقویتی و آرامبخشی در رگ 

 هایش تزریق کرد  

  

 +خانم حالتون خوبه؟ 

  

 اون....اون خوبه؟ -

  

 +همکار هام مشغول رسیدگی هستند،نگران نباشید  

  

 ساکت شد و آرام گرفت 

  

 "پروا" 

  

اشک هام بند نمی اومد،نمی دونستم باید چیکار کنم،اصال 

نبودم،از آمبوالنس پیاده شدم که پاهام روی تو حال خودم 

 زمین گرم نشست،هوف برهنه بودن  

همونجا خشکم زد که پیر مرد ریش سفیدی به سمتم اومد و 

 کفش ها م  جلوی پاهام گذاشت   

 +بیا دخترم  



  

 نگاهم به کفش هام افتاد و قدر دان نگاهش کردم   

 خیلی ممنون عمو  -

  

 کان رو بردن تو؟ +خواهش میکنم،پسرم تار

  

 سرم خم شد و ناراحت به زمین نگاه کردم  

  

 آره  -

  

 +چیشد یک دفعه؟ 

  

 عصبی شد  -

  

 +شما آلیس هستین؟ 

  

 نه من دختر عمه ی تارکانم  -

  



 سری تکون داد  

  

 شما آلیس رو می شناسید؟ -

  

 +همسر سابق تارکان؟ 

  

 چی؟ -

  

اذیت کرد تارکان +من فکر کردم شمایی،آخه اون خیلی 

 بیچاره رو  

  

 عمو مگه تارکان از آلیس جدا شد؟ -

  

 +آره دخترم نمی دونستی تو؟ 

  

 نه  -

  

 +من اینطور شنیدم  



  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

  

-چرا جدا شدن؟

+نمیدونم

خواستم ازش خداحافظی کنم که پرستاری بیرون اومد

"همراه بیماری که....."

کشیدم حرفش رو نیمه تموم گذاشتم و داد 

"منم من"

@avayekhis

#پارت_صدوشصت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان



 +لطف کنید تشریف بیارید تو  

  

 حرکت کردم به سمت داخل و جلوی پذیرش منتظر موندم  

  

 +نسبتتون  

  

 همسرشون هستم  -

  

 +قراره عملشون کنن،میشه لطفا اینجا رو امضا کنید؟ 

  

 چی هست؟ -

  

+نتیجه ی عمل پنجاه پنجا ه،رضایتتون بابت عمل 

 هست 

  

 آهان  -

  

سریع و بی فکر امضاش کردم که پرستار ها با عجله 

 مشغول رفت و آمد شدن  



دیدن سوزن های بزرگ و گاز ها و باند هایی با خودش 

حمل می کردن به شدت مضطرب ترم می کرد،پایان اون 

 اینجا نبود مگه نه؟ 

 هسته به صندلی انتظار رسیدم و نشستم  با قدم های آ

  

 "خدایا تو این چه حکمت ی  دیگه؟" 

  

 هوفی کشیدم و سرم رو بین دست هام 

گرفتم،هه،مامانم،مامان من....مامان من مقصر تموم این 

اتفاقات بود و من به طرز عجیبی خودم رو به نفهمی می 

زدم؟چرا؟بس بود هر چقدر مثبت فکر کردم درسته؟ اون 

مقصر اینهمه عذاب کشیدنم بود  اون باعث شد اونجا 

زندانی شم  اون باعث حمله های عصبیم بود  اما دلم 

 براش می سوخت  خیلی زیاد  

 نباید چنین سرنوشتی داشته باشه  

خدایا داری میبینی دیگه آره؟تو که نمیخوای با زجر 

بکشیش؟هوفی کشیدم و سرم رو بین دست هام گرفتم،کمی 

ن حالت موندم که تصمیم گرفتم زنگ بزنم به توی همو

حامی،به سمت پذیرش رفتم تا زنگ بزنم،گوشی خودم 



خونه جا مونده بود؛به پرستاری که با روپوش سفید مشغول 

 انجام کارش بود نگاه کردم و صداش زدم  

  

 +ببخشید؟ 

  

 جانم؟ -

 +می تونم از تلفنتون استفاده کنم؟ 

  

 بله حتما  -

  

که دید مودبانه گفت شماره رو بگم تا خودش  دست ها م 

زنگ بزنه،نگاه کوتاهی به دست هام که رد های خون 

روش خشکیده شده بود انداختم و به چشم های پرستار خیره 

شدم،دوست داشتم زنگ بزنم به میالد تا بیاد و مثل همیشه 

 کنارم باشه اما این بار تصمیم آشتی کردن باهاش 

اونقدر عصبی شه و بد رفتاری کنه،هر  نداشتم،دلیلی نداشت

کاری کردم شماره ی حامی یادم نیومد  هوفی کشیدم و 

 زنگ زدم به مهتاب  

  



 +الو؟ 

  

 الو مهتاب؟ -

  

 +جانم باران؟ 

  

 شماره حامی رو میشه بگی لطفا؟ -

  

 +چرا؟ 

  

 باهاش کار دارم  -

  

 +خوبی پروا؟ 

  

،قطره اشک بغضم شکست و آرنجم رو روی میز گذاشتم

های چکیده شده ی روی گونه ها م  پاک کردم و زمزمه 

 کردم  

  

 خوب نیستم مهتاب  -



  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 بغض کردی پروا؟برای میالالد اتفاقی افتاده؟
+چیشده؟چرا

پوزخندی زدم،هه،میالالد!

-مهتاب میشه با حامی بیاین بیمارستان.....؟

+چرا بیمارستانی؟

-زودتر بیاین لطفا

چیزی بگه که قطع کردم. خواست 

@avayekhis

#پارت_صدوشصتویک

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان



روی صندلی انتظار نشستم و با پام روی زمین ضرب 

گرفتم،کالفه با دست ها م  پشت گردنم گذاشتم که دکتر پیر 

 و ریش سفیدی از اتاق عمل بیرون اومد  

  

 +آقای دکتر..... 

  

با عجله همونطور که به سمت جلو حرکت دستی تکون و 

 می کرد و به من هم نگاه می کرد جواب داد  

  

"هنوز چیزی معلوم نیست صبر کنید لطفا....خانم؟لطفا 

 دکتر جهانی رو بفرستین اتاق عمل...." 

  

 +دکتر ایشون رفتن استـ...... 

  

 هر چه سریع تر بیاد. -

  

 +بله چشم االن صداشون میکنم  

  

 چی که صداش می کنه؟مگه نمیتونه پیجش کنه؟  یعنی



  

 +خانم پرستار خب پیجشون کنید دیگه! 

  

 اتاق استراحت خودشون هستن،عای ق،متوجه نمیشه! -

  

 +تورو خدا یکم سریع تر صداش کنید  

با عجله دوید که هوفی کشیدم،بلند شدم و دست هام رو 

دم روی پهلو هام گذاشتم و مشغول چرخیدن به دور خو

 شدم،خدایا خودت بهش کمک کن  

 داشتم دور خودم می چرخیدم که صدای میالد رو شنیدم  

  

 +پروا؟ 

  

 اخمام درهم شد و با درموندگی خودم رو سر پا نگه داشتم  

  

 تو اینجا چیکار داری؟ -

  



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

دست هاش صورتم رو قاب کرد و نگران نفس عمیقی

کشید

+خوبی؟

-خوبم

+کجا بودی؟

-قرار بود کجا باشم؟

اومد جلو و دست ها م  توی دست هاش گرفت

با دیدن خون های روی لباسم و پوست دست هام نگران

نگاهم کرد و لب زد

+چی...چیکار.....چیکار کردی پروا؟کشتــ...کشتیش؟

@avayekhis



#پارت_صدوشصتودو 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان 

  

 ی لب هام شکل گرفت  پوزخندی رو

  

 +چیکارت کرده اون حر.... 

  

با دستم محکم چنگی به لب هاش که خواستن به تارکان 

 فحش بدن انداختم و با حرص جیغ کشیدم  

  

 خفه شو.....خفه شو نمیتونی بهش بگی حروم زاده! -

  

 +چی؟ 

  

 کری؟ -

  

 +پروا.... 



  

طاقت  محکم ضربه ای به سینش زدم و مثل بچه های بی

 پای کوبیدم  

  

مگه ولم نکردی؟مگه نگفتی برو هر قبرستونی که دوست -

 داری؟اومدم دیگه! 

  

 +هیس...هیس آروم باش  

  

 برو گمشو به من دست نزن  -

  

 دستم رو کشید و به سمت در خروجی رفت  

  

 ولم کن کجا میری؟ -

  

 +بیا  

  

حرکت کرد به سمت بیرون و توی محوطه مکث 

 هم کرد که نگاهم رو ازش دزدیدم  کرد،نگا



  

 +پروا؟ 

  

بهش نگاه نکردم و سعی کردم مانع ریزش اشک های آماده 

 ی باریدن بودن بشم  

  

 +عزیزم؟ 

  

برگشتم سمتش و با صدای دو رگه و تن صدای باالیی داد 

 کشیدم  

  

حق نداری م ن  اونطوری صدا کنی فهمیدی؟وقتی من -

کردی حق نداری حتی باهام  رو بی پول توی خیابون ول

 کلمه ای صحبت کنی،ازت متنفرم میالد....ازت بدم میاد  

  

 +هیس آروم،معذرت میخوام،دکم کن لطفا  

  

تو حتی صبر نکردی یه پولی بهم بدی تا کرایه ی ماشینی -

 که تا خونه میارتم رو بدم   



 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+معذرت می خوام باشه؟

کرد،خواستم من رو به سمت خودش کشید و سفت بغلم 

خودم رو توی بغلش جای بدم اما بازم یاد بحثمون افتادم و

دلگیر شدم

@avayekhis

#پارت_صدوشصتوسه

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان

از بغلش بیرون اومدم و سری تکون دادم

+میخوام تنها بمونم

-باهم تنها بمونیم

+نه



  

 پروا؟ -

  

 +بسه 

  

 قل بگو کجا میری؟ حدا-

  

 +تو،پیش تارکان  

  

 بیا برو خونه یکم استراحت کن  -

  

 +الزم نیست  

  

 هست،برو لباس های تنت رو عوض کن،همش خونی شده  -

  

 +بشه  

  

 داری لج بازی می کنی؟ -



  

 +نه 

  

به سمت داخل حرکت کردم و خواستم بشینم که پرستاری 

از اتاق ها رفت،جعبه ای اومد بیرون و با حال زار به یکی 

 برداشت و دوباره وارد اتاق عمل شد،هوفی کشیدم و با 

قلبی بی تاب روی صندلی ها نشستم،میالد اومد کنارم و 

 مشغول حرف زدن شد  

  

 +چیشد؟ 

  

برگشتم سمتش و با چشم هایی که از فرط گریه می سوخت 

 نگاهش کردم  

  

 هیچی -

  

 +چطوری پیش اومد؟ 

  

 رد  خودکشی ک-



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

+چرا؟

-عصبی شده بود،تعادلش رو از دست داد،نمیدونم...

+پاشو بریم خونه یکم استراحت کن خب؟

مردد نگاهش کردم

"سوم شخص"

رومینا با خوشحالی بیبی چکی که عالالمت مثبت را نشان

می داد را در دستانش می فشرد و  برای همسرش دلبری

می کرد،لحظه ای به یاد تارکان دل شکسته افتاد و گوشی

اش را برداشت تا برایش پیغامی بگذارد اماصدای همسرش

را شنید که صدایش می زد...

@avayekhis



#پارت_صدوشصتوچهار 

رمان:"صیغه مختومه" به 

 قلم:رضوان  

  

اما لحظه ای پشیمان شد و خواست گوشی اش را جمع 

 کند،چه می خواست این دختر بی مالحظه؟ 

که عاشق دل خسته ای همانند تارکان داشت برایش این

 دوست داشتنی بود؟ 

رومینا اینجا به فکر عشق ورزیدن به همسر و فرزند تو 

راهی اش بود و تارکان از آن طرف با مرگ دست و پنجه 

 نرم می کرد  

پرستار ها همگی در تکاپوی بهبود بخشیدن به جالش بودند  

تالش خود را برای زنده دکتر ها یکی پس از دیگری تمام 

 نگه داشتن تارکانی که بیهوش روی تخت افتاده بود 

  

 +کیسه ی خون رو آوردین؟ 

  

 دوتا آوردم جناب دکتر.... -

  



 +یکی دیگه هم بیارین لطفا  

  

پرستار با عجله بیرون تاخت تا کیسه ی خون دیگری برای 

 پسرک ببرد  

وشی به رومینا حتی در مرگ هم به یاد رومینا بود،در بیه

فکر می کرد،به لحظه ای که خبر باردار بودنش را شنید و 

تنها کاری که می توانست انجام دهد دیدن و سوختن بود! 

پروا بیرون اتاق منتظر خبر کوچکی از حال تارکانی که 

تازه متوجه مظلومیتش شده بود بود و میالد عصبی به 

 حرکات پروا می نگریست  

  

 پروا.... +پاشو بریم خونه 

  

 نمیام  -

  

 +بیا بریم یکم استراحت کنی  

  

 همینطوری راحت ترم  -

  



+حداقل بیا بریم توی اتاق تزریقات یه آرامبخش بهت 

 تزریق کنن  

  

چشمان اشکی پروا به سمت تارکان چرخید و سری تکون 

داد،خندید...با تک خنده های کوچکش،همانطور که کفش 

 مین می کوبید لب زد  خود را ضربه مانند روی ز

  

 من آرومم -

  

 +باشه عزیزم آرومی،بیا بریم یکم استراحت کنی فقط  

  

دیگر مقاومت جایز نبود،بلند شد و خواست با میالدی که 

کالفگی از چهره اش آشکار بود همقدم شود که صدای 

دکتر هایی که با سر و صدا مشغول کار شده بودند را شنید 

 ق عمل برگشت  و سرش به سمت در اتا

صدای بوق های ممتد و گوش خراش شوکر های را که 

شنید قطره اشکش روی گونه اش چکید با هراس سر 

برگرداند که دکتر را دید که با دستکش هایی که از فرط 

خون قرمز قرمز بودند بیرون آمد و مشغول در آوردن 

 دستکش هایش شد  



  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+د.....دکتر....دکتر؟.....آقای

دکتر؟.....خو...خوبه....خوبه حالش؟

@avayekhis

#پارت_صدوشصتوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

-باید منتظر به هوش اومدنشون باشیم،زخم اونقدر ها هم

عمیق نبود اما خون زیادی از دست دادن

با خوشحالی چشم هایش را بست و لبخند زد

+خداروشکر....خداروشکر

خود را در آغوش میالالد جای داد و از ته دل خدایش  
محکم

را شکر کرد



  

 +خداروشکر.....سالمه....سالمه خداروشکر..... 

  

 دیدی،حاال بیا بریم یکم استراحت کن  -

  

دست هایش روی لب هایش قرار گرفتند و مردمک سیاه 

 چشمانش لرزیدند  

  

 +خدایا شکرت....هوف..... 

  

.ببین گفتن حالش خوبه،بیا بریم دست هیس...آروم باش...-

 و صورتت رو بشور  

  

 حرکت کردیم به سمت دستشویی بیمارستان  

  

 +پروا؟ 

  

 سری تکون دادم  



  

 هوم؟ -

  

 +باید حرف بزنیم  

  

 راجع به چی؟ -

  

 +مامانم.. 

  

 خب؟ -

  

 +امروز...اونجا چی شد؟ 

  

 هیچی -

  

 +حرف زدی؟ 

  

 راجع به طالق؟ -



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

+آره

-نه نتونستیم....

+مامانم فکر کرد صحبت کردی...خواست بدو ن  چیکار

کردی

-هنوز صحبت نکردیم

+باشه

داشتند از محوطه ی بیمارستان می گذشتند که متوجه عمه

خانم شدند،با زاری به سمت پروا آمدو تا به دخترک رسید

دستان خونینش را دید،با اخم به سمتش هجوم برد و مو

های بهم ریخته اش را چنگانش فشرد....

@avayekhis



#پارت_صدوشصتوشش  

رمان:"صیغه مختومه" به 

 قلم:رضوان غریب  

  

آخ بی جان و آرام پروا طنین انداز گوش ها شد و بعد عمه 

 ای که با حرص عربده می کشید  

  

+برین با مامانت جشن بگیرین،باباش کم بود،بچمم روانی 

 کردین  

  

 عمه لطفا... -

  

 +ساکت شو دختره ی.... 

  

هنوز حرف هایش کامل نشده بود که دست های قدرتمند 

میالد روی دست هایش قرار گرفتند و با اخم به زنی که 

رو به رویش ایستاده بود و بی هیچ اطالعی دلبر کوچک 

قلبش را قضاوت می کرد و مورد حمله قرار می داد خیره 

 شد  



  

ه بزرگترین و احترامتون واجب اما لطفا تا +اوال اینک

 چیزی نمی دونین دیگران رو قضاوت نکنین 

  

فشاری به دستان پیرزن وارد کرد که حلقه ی انگشتانش 

 شل شد 

  

+دوما اینکه حمله کردن به دیگران کار گاو های وحشی ا 

ی  که پارچه ی قرمز میبینن،لطفا حواستون به رفتار ها و 

،صد سال سنتو ن  و اینجا بی هیچ حرف و کار هاتون باشه

اطالعی یه دختر بی گناه رو که اگه پسرتون رو نمیاورد 

بیمارستان مورد ضربات بی رحمانه دست هاتون قرار 

 میدین؟  

 نگاهی گذرا به سر تا پای زن انداخت   

+فکر می کنم بتونم بگم از چین و چروک های دست ها و 

واقعیتون با اون آرایش صورتتون خجالت بکشین،چهره ی 

 ها پاک شدنی نیست درسته؟ 

  

عمه خانم با اخم نگاهش کرد و بعد از فشار محکمی 

حصار دست هایش را از دور موهای پروای بی گناهی که 



فقط سر به زیر اشک می ریخت آزاد کرد و بعد از انداختن 

تفی جلوی پای پروایی که در بغل میالد آرام گرفته بود 

 ی لب هایش شکل گرفت  پوزخندی رو

  

'دختر همون زنیکه ای دیگه،نگاش کن به خدا...زن پسر 

منی....البته باعث شرمساریمو ن،باید بگم 

متاسفانه،متاسفانه زن پسر منی اونوقت تو بغل مردای 

 نامحرم آروممیگیری،چی گفتی به بچم که اینجوری کرد؟' 

  

له پروا فقط و فقط در سکوت نگاهش می کرد،حتی حوص

ی توضیح دادن و حرف زدن نداشت،بگذار هر چه می 

خواهد بگوید،باالخره از همان قدیم داغ پسر بی کسش را 

دیده بود؛پروا مقصر همه ی این هارا مادر بی وفایش می 

 دانست  

عمه راهش را کج کرد و با اخم هایی افتاده و غرغر هایی 

تان که ارام و زیر لب نجوا می کرد به سمت داخل بیمارس

 حرکت کرد،همانطور که دور می شد صدا زد  

  

 +برو خداتو شکر کن بچم چیزیش نشده... 



  

 

  

 

 

  

 +پروا؟ 

  

 جانم؟ -

  

@avayekhis

#پارت_صدوشصتوهفت

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان غریب پروا و

 با قدم های آهسته به

میالالد

سمت دستشویی حرکت

 د  نگران پروا

کردند،میالال

را در آغوش فشرد و تکیه

اگر ضعف گاهش شد تا 

رفت کنارش باشد



با شنیدن همین کلمه گویی یک دنیا را به پایش ریخته 

 بودند،بسیار بسیار دلتنگ شنیدن جانم از این لب ها بود  

  

 +بریم خونه باشه؟ 

  

 من نمیرم پیش اون زنیکه  -

  

 +چی؟! 

  

 نمیام خونه ی خودمون  -

  

 +چرا؟ 

  

از این همه ابهام که در ماجرا وجود  کالفه شده بود

داشت؛می خواست هر چه سریع تراز تمام اتفاقات با 

 جزئیات با خبر شود  

  

 +پروا میشه لطفا بهم بگی چی شده؟ 

  



 بریم خونه،حرف می زنیم  -

  

 +مطمئن باشم؟ 

  

 آره  -

  

پروا آهسته به قدم هایش خیره شده بود که لحظه ای سر 

نش را برید و در بغل میالد فرود گیجه ی شدیدش اما

آمد؛دست های میالد دور کمرش حلقه شد و عصبی نفسش 

 را رها کرد  

  

 "میالد" 

  

 گوشیم رو درآوردم و به مهتاب زنگ زدم  

  

 +الو؟ 

  

 جانم داداش؟ -

  



 +مامان خونست؟ 

  

 آره -

  

 +میشه ببریش خونه خاله آبجی؟ 

  

 صداش آروم شد  

  

 چرا چی شده؟ -

  

 +فقط راضیش کن ببرتش،یا برین بیرون فقط خونه نباشین  

  

 با پروایی؟ -

  

 +آره  

  

 باشه باشه  -

  



 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

گوشی رو قطع کردم و پروا رو توی بغلم فشردم و به

سمت بیرون حرکت کردم

@avayekhis

#پارت_صدوشصتوهشت

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان غریب

خونه حرکت کردم،دستم قفل سوار ماشین شدم و به سمت 

دست های کوچک و بی جونش که خون قرمز رنگ

تارکان روی پوستش خشکیده بود بودن و با دقت به

مسیر نگاه می کردم

به خونه رسیدم و در رو باز کردم،با ورودم متوجه مامان

شدم که می خواست از خونه بره بیرون،با دیدنم اخماش در

هم شد و مهتاب از پشت آروم کوبید روی پیشونیش،فکر

کنم یکم زود رسیدم

+کجا میری؟



  

 توی خونه! -

  

 +تورو که میدونم!  

 پروا رو کجا میبری؟ 

  

اونم میبرم تو خونه مامان خانم،کجا می خوام -

 ببرمش؟نمیبینی بیهو ش؟ 

  

 +الزم نکرده صدا کن مامانش بیاد  

  

،برگشتم سمت با اخم بهش نگاه کردم،دستم خسته شده بود

 مهتاب و صداش زدم  

  

 +باز کن درو آبجی  

  

 مامان:کارای طالقش انجام شد دیگه؟ 

  

 مامان االن وقتش نیست متوجه نمیشی؟ -



  

هوفی کشید که بی توجه بهش وارد خونه شدم،پروا رو 

روی مبل خوابوندم و به سمت آشپزخونه حرکت 

ب کردم کردم،کاسه ی بزرگ زرد رنگ مامان رو پر از آ

و با پارچه ی نمداری به سمتش حرکت کردم،بعد از 

پاشیدن چند قطره آب روی صورتش کمی تکون 

 خورد،پارچه ی نمدار رو روی پیشونیش کشیدم 

  

 +خانمم بیدار نمیشه؟ 

  

صدای کوبیده شدن در رو شنیدم که متوجه خروج مامان 

 شدم 

  

 +پروا؟عزیزم؟ 

  

 بی حال بود    گیج بلند شد و نگاهم کرد،زیادی

 +خوبی؟ 

  



 

  

 

  

  

  

 

 

  

با دیدن چهره ی اخمالود مامان سریع کشیدم کنار و به 

 پروایی که از خجالت سر به زیر مونده بود نگاه کردم  

  

 +شــ......شــ...شما نرفتین؟ 

  

 اومد جلو و سری تکون داد  

دستاش رفت پشت گردنم و با اشک لب ها م  شکار

کرد،متعجب به چهره اش نگاه کردم،چشم های قرمزش

بسته شده بودن،دستم بند باسنش شد که در خونه باز شد و

محکم از جا پریدم....

@avayekhis

یه عذر خواهی بهتون بدهکارم♡

#پارت_صدوشصتونه

مختومه" رمان:"صیغه 

به قلم:رضوان غریب



  

ای بی غیرت....ای بی غیرت من اینجوری بزرگت کردم -

 چشم داشته باشی؟  که به ناموس مردم

  

 +مامان ما..... 

  

مامان و درد....مامان و مرض......من چی گفتم به -

تو؟مگه نگفتم صبر کن طالق ش  بگیره خودم میام باهم 

 بریم خاستگاریش؟تو چی ها؟ 

  

 +خب یه لحظه..... 

  

چی می گفتم؟می گفتم یه لحظه هوای بوسیدنش زد به سرم؟ 

 هوف 

  

 یزن با این بچه تربیت خاک تو سر من بر-

 کردنم....کجاست محمد که ببینه بچش چه غلطا می کنه  

  

 +زیادی بزرگش نکن مامان....فقط یه بوسه بو.... 



  

با سیلی جانانه ای که توی صورتم فرود اومد خفه خون 

گرفتم و به چهره مامان نگاه کردم،کینه از چشم هاش لبریز 

تی هزاران سیلی این شده بود،من اون رو دوست دارم و ح

حسم رو نسبت بهش عوض نمیکرد،پس باید عادت میکردن 

 به این رفتار ها 

اومد و جلوی پروا ایستاد،چادر مشکیش رو پرت کرد 

 روی مبل و دست به کمر ایستاد 

  

 +تو خجالت نمی کشی؟ 

  

 "پروا" 

  

 هر چی می گفت حق داشت،زیادی بی ادبی بود  

  

 معذرت می خوام  -

  

 عذرت خواهیت برام جواب نمیشه  +م

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

-ما.....

 کنین....تا تو طالالق بگیری؟میفهمی

+شما.....بای.....صبر

متوجه این حرفم میشی اصالال؟

بغضم رو قورت دادم حق داشت

-درست میگین من معذرت می خوام.....

+پاشو برو بیرون...پاشو از خونه من برو بیرون زود باش

که میالالد گفت با ترس برگشتم سمتش...خدای من  حرفی 

با

همه چیز رو خراب کرد!

به ثانیه نکشید که سیلی دومم توی گوشش فرود اومد،خدایا

آشوب میشه....آشوب....

@avayekhis



#پارت_صدوهفتاد 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

حاال +مامان اون شاید قانونی زن من نشده باشه ولی همین 

 هم شرعا زن م ن ! 

  

خاله خاطره طوری نگاهم کرد که تموم فحش های نگفته ی 

 توی دهنش رو از چشم هاش خوندم 

  

 پاشین از خونه ی من گمشین بیرون  -

  

 میالد:مامان بهتره...... 

  

 تو یکی ساکت،تو یکی ساکت که حرفی با تو ندارم  -

  

 زوم دستش زیر بازوم اومد و محکم چنگی به با



انداخت،ابروهام از درد در هم شد،بلندم کرد و در خونه رو 

باز کرد،خواست پرتم کنه بیرون که بازوم رو از چنگش 

 بیرون کشیدم  

  

 "خودم می تونم" 

  

 رفت تو و خواست در رو ببنده که صدای میالد رو شنیدم  

  

 +در رو نبند منم باهاش میرم.... 

  

شنیدم و بعدمیالدی که از  صدای چی گفتن خاطره خانم رو

 در خونه بیرون اومد 

  

"هر گورستونی میری برو،توقع نداشته باش من بیام تو 

مراسمت برات برقصم و خوش بگذرونم،اگه میخوای 

 باهاش ازدواج کنی دور مارو خط بکش" 

  

چنان در رو محکم بست که ترسیده کمی تو جام تکون 

ی کشید،می دونستم خوردم،میالد ناراحت نگاهم کرد و هوف

 خیلی به خونوادش وابستست  



  

 +برو تو خونه  

  

 نمیرم  -

  

 +خواهش میکنم،من می تونم خودم رو جمع و جور کنم.... 

  

 گفتم نمیرم،بیا بریم بیرون،یکم حال و هوات عوض میشه  -

  

 +ولی خونوادت..... 

  

 ما کار بدی نکردیم... -

  

 بشنوه  صداش رو باال برد تا مامانش هم

  

فکر کنم اونا باید شعور درک کردن داشته باشن،عاشقی -

 همیشه آسون نیست 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

دستم رو کشید و باهم از حیاط بیرون رفتیم

+میالالد؟

-جانم؟

+من خیلی گرسنمه،فکر کنم ضعف رفتم

-االالن یه چیزی میخرم بخوریم

@avayekhis

#پارت_صدوهفتادویک

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان غریب سری

تکون دادم،برام عادی بود این

حرف ها،این طرد شدن

ها،این مشکالالت،این اتفاقات



گوشیش زنگ خورد و سریع 

 جواب داد  

  

+الو؟....سالم بفرمائید....چی؟....بله 

اینجاست.....جان؟......بله حتما چرا که 

 نه......چشم.....چشم االن میایم.... 

  

 کرد برگشت سمتم   همینکه قطع

  

 +کی بود؟ 

  

 از بیمارستان بود  -

  

 +چرا به تو زنگ زدن؟ 

  

 تارکان به هوش اومده  -

  

 +چی؟ 

  



 می خواد باهات صحبت کنه  -

  

 +واقعا؟ 

  

 آره  -

  

 خوشحال دستی به صورتم کشیدم  

  

 "خداروشکر....خدایا شکرت....." 

  

 +می خوای بری ببینیش؟ 

  

 آره  -

  

ری تکون داد،معلوم بود ناراحت شده،سعی کردم بهش س

بفهمونم رابطه ی بینمون هیچ چیزی جز دوتا فامیل نیست  

 اون فقط پسر عمه ی منه میالد  -

  



 همونطور که سوار ماشین میشد نگاهم کرد  

  

 +و همچنین شوهر روی کاغذت  

  

یسری مشکالت باید حل میشدن میالد....من فقط برای این -

 اون رو گرفتم   طرف

  

 +باشه  

  

 سوار ماشین شدم  

  

 اون بهم دلیل رفتار هاش رو توضیح داد  -

  

 +حق داشت انقدر عذابت بده؟ 

  

 نه اما قابل درکم هست،متوجهی؟ -

  

 +امروزبعد مالقات میریم محضر عقد میکنیم 



  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

@avayekhis

#پارت_صدوهفتادودو

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان

حرفش رو بی جواب گذاشتم،خوب میدونست تا وقتی جدا

 نمی تونیم کاری کنیم،فقط چرت و پرت می گفت،کالالفه

نشم

دستی به صورتش کشید و مشغول رانندگی شد

به بیمارستان که رسیدیم عمه صدام زد،برگشتم سمتش که

با همون اخم همیشگیش نگاهم کرد

+باهات چیکار داره؟

-من از کجا بدونم عمه؟

+برو تو خیلی بی قرارت بود



نگاهی به لحن گرم و صمیمانه اش انداختم و متعجب لب 

 زدم  

  

 با منی عمه؟ -

  

دوباره اخماش درهم شد و با لبخندی که سعی در پنهون 

 کردنش داشت جواب داد  

  

 +برو دیگه پسرم رو معطل نکن  

  

 چه خوش خیال بود!  

ان و دلتنگم شده که گفته میخواد من فکر میکرد تارکان نگر

 رو ببینه؟ 

سری تکون دادم و وارد شدم،با عجله به سمت اتاق تارکان 

حرکت کردم،میالد از ماشین پیاده نشده بود و گفته بود توی 

ماشین منتظرم میمونه،متوجه دکتر شدم و جویای احوال 

 تارکان شدم  

 +حالش خوبه آقای دکتر؟ 

  



 بمونیم  هنوز باید منتظر -

  

 +امکانش هست حالش بد تر شه؟ 

  

 فکر نمیکنم خطر اصلی رفع شده -

  

 +هوف خداروشکر ممنونم  

  

چیزی نگفتم و بعد از پوشیدن روپوش سبز رنگی که بهم 

 دادن وارد اتاق شدم  

تمام صورتش باند پیچی شده بود،با شنیدن صدای در چشم 

آروم تکون هاش رو به سمتم برگردوند و لب هاش آروم 

خوردن،متوجه حرفی نمیشدم چیزی نمیشنیدم؛آروم آروم 

 قدم برداشتم و نگاهش کردم 

  

 +حالت خوبه روانی؟ 

گوشه ی چشمش چین خورد،بازم مشغول حرف زدن شد و 

باز هم من متوجه چیزی نشدم،دال شدم و گوشم رو نزدیک 

 تر بردم که متوجه صحبت های بریده بریده اش شدم  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

"به وکیلم بگو بیاد....طالالق میگیریم"

@avayekhis

#پارت_صدوهفتادوس

ه رمان:"صیغه

مختومه" به

قلم:رضوان

چی؟اشتباه شنیدم؟

+واقعا؟

چشم هاش رو با آرامش بست؛اگه میدونستم اینطور راضی

میشه زودتر باهاش بحث می کردم؛خوشحال لبخند زدم که

قطره اشکش سر خورد و روی بالشت ریخت



انق.....انقدر.....رو مخم....که...آخ....که.....خوشحال -

 شی از رفتن؟ 

  

سریع لبخندم رو پاک کردم،نباید ناراحتش می کردم،اصال 

 اینطور نبود  

  

 +نه...نه به خدا... 

  

سکوت کرد و چیزی نگفت که در باز شد و رومینا وارد 

 شد،چی؟!  

سالم داد؛کی بهش  اون اینجا چیکار میکرد؟جلو اومد و

 خبر داده بود؟ 

  

 +سالم.... 

  

گل از گل تارکان شکفت،انگار نه انگار تا همین حاال توی 

اتاق عمل بود و داشت جون میداد،لباش رو تر کرد و با 

 لبخند تو گلو صحبت کرد  

  



 سالم دختر عمو.... -

  

 رومینا جلو اومد،باید می رفتم بیرون؟!  

تارکان حمله ی عصبی دست می داد  نه اگه می رفتم و به

خیلی بد میشد،سکوت کردم و به تارکان عاشقی که چیزی 

 جز تماشای رومینا مهم نبود نگاه کردم  

  

 +کی بهت خبر داده رومینا؟ 

  

 خوبی پروا؟ -

  

 +مرسی،از کجا فهمیدی تارکان بیمارستا ن؟ 

  

 زن عمو بهم زنگ زد  -

  

ه! جز اون کار کی عمه خان م  همیشه حاضر در صحن

 می تونست باشه اصال؟! 

  

 +آهان،چی میخوای اینجا؟ 



  

خجالت نمی کشید با پررویی روبه روی مردی که به 

خاطرش مرگ رو هم به جون خریده بود ایستاده بود و دم 

 نمی زد؟ 

  

 خواستم با تارکان حرف بزنم... -

  

 +اون حالش خوب نیست بروبیرو...... 

  

مانتوم نشست و محکم پارچه ی لباسم  دست تارکان روی

رو فشرد،می دونستم ناراض ی  از رفتنش،ولی اگه 

 میموند هم فقط زخم دلش رو تازه می کرد  

  

 ولی تارکان اون..... -

  

چشمای سرخ و اشک های پر شده ی توی چشم هاش رو 

 که دیدم خفه خون گرفتم  این بود عشق واقعی؟! 

  

 نش نمیکنم چرا گریه میکنی؟ باشه...باشه عزیزم بیرو-



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

رومینا:مارو تنها میزاری؟

+باشه ولی چطور روت میشه بیای جلوش بایستی و

اینطور راحت هم صحبت کنی؟

تارکان شاهد بحثمون بود و چیزی نمیگفت

-فکر نکنم کارم زشت تر از کار تو باشه که با اینکه شوهر

داشتی رفتی معشوقه ی پسر همسایت شد....

رفتم جلو و ضربه ی محکمی به سینه اش کوبوندم که

صدای ضعیف تارکان رو شنیدم

"نکن....نزن.....حاملست!"

همین جمله کافی بود برای شکستن بغضش و باریدن اشک

هاش....

@avayekhis



  

#پارت_صدوهفتادوچهار 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

 +چی؟حاملست؟ 

  

 کرد و مشغول اشک ریختن شد   سکوت

  

 +گریه نکن تارکان،تورو خدا  

  

 نمیکنم  -

 +اما چشات خیسن 

  

رومینا ناراحت ایستاده بود که نگاهش کردم و هلش دادم 

 جلو تر  

  

 +برو پیشش دیگه معطل چی هستی؟ 



  

چند قدمی به سمت جلو برداشت و مردد نگاهم کرد،سر 

 نم  برگردوندم تا چهره اش رو نبی

  

 +خوبی پسر عمو؟ 

  

تارکان چیزی نمی گفت و دستش رو آروم بلند کرد،معلوم 

بود درد داره و این از حرکت آروم دست هاش و اخمهای 

درهم رفته اش کامال معلوم بود؛دستش روی شکم رومینا 

نشست،هنوز ورم نداشت و تپل تر نشده بود،به احتمال زیاد 

ظر این بودم ببینم تارکان اولین ماه های بارداریش بود؛منت

 چی تو سرش داره و قرار چیکار کنه 

آروم دستش رو روی شکم رومینا کشید و لب زد  

 +مبـ....مبارکه....

  

 تارکان من به خدا...... -

  

 +هیس.....کتکت زده؟ 

  



 نه -

  

 فکش منقبض شد و آخ آرومی از بین لب هاش خارج شد  

  

 کتک زده؟ -

  

 زید و زمزمه کرد  چونه ی رومینا لر

  

 +نه،سر خوردم،دستم کبود شد. 

  

 دروغگو هم بودی؟ -

 +اون کتکم نمیزنه تارکان،تقصیر من بود عصبیش کردم  

  

 باشه،برو بیرون  -

  

 +چی؟ 

  

 اومدی مالقات....آه...بسـ....بسه دیگه....برو -



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

دست رومینا روی میله ی تخت نشست و ناراحت لب کج

کرد

+امیدوارم زودتر خوب شی

-مرسی

+خداحافظ

جواب خداحافظیش رو نداد که بی توجه به من از اتاق

بیرون رفت

@avayekhis

#پارت_صدوهفتادوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب



 +چرا باهاش اونطوری حرف زدی؟ 

  

 ید  همونطور که به باال نگاه میکرد تا اشک هاش نریزن خند

  

 میموند و کسی میدید پشتش حرف میزدن خوب بود؟ -

  

 دلم براش سوخت،اون واقعا عاشق رومینا بود  

  

 +تارکان خیلی دوستش داری؟ 

 صداش گرفته تر و آروم تر شده بود 

  

 خیلی -

  

 +ولی اون اینهمه اذیتت کرد،چطور هنوزم دوستش داری؟ 

  

 ش بیاری؟ قلبت که درد بگیره میتونی از بدنت در-

  

 لبخند محوی کنج لبم نقش بست  



  

 +حتما باید مرگ رو به چشم میدیدی تا مهربون شی؟ 

  

 مهربون نشدم  -

  

 +اما ذاتت بد نیست  

  

 اما مردم ذاتت رو نمیبینن -

 +مردم مهمن؟ 

  

 گاهی آره  -

  

 +اما نظر من این نیست  

  

نظر اونا فقط بلدن سطحی بهت نگاه کنن و راجع بهت -

بدن،تو ادا درمیاری و تو روشون میخندی،اما اونا فکر 

میکنن خیلی مستی و هیچ غمی نداری،تا حالشون بد شه 

 میگن فالنی رو دیدی؟همششش خنده رو لباشه!  



هیچ وقت شانس نداشتیم.....کم کم میگذره و شروع میکنن 

 و کفر میگن،هیچی حالیشون نیست،هیچی 

  

ها گوشش میدادم توی ذهنم خندیدم،آهنگ محبوبی که گا

پخش شد،اولین روزای دوستیم با تارکان اون ساالی گذشته 

 گوشش میدادم،آروم زمزمه کردم  

  

 "قیچیم عاشق کاغ ذ  ولی.... 

 خب وظیفشه برش:)" 

 خندید 

  

 +هنوزم گوشش میدی؟ 

  

 گاهی  -

  

 آروم لب زد  

  

 +من زورم رسید،به جای خالیش!  

  



 االن وضعت این نبود  اگه می رسید که-

  

 +هیچ وقت یادم نمیره کی کجا جا زد! 

  

 ولم کردی و تنهایی،خونه نشینم کرد  -

  

 قطره اشکش پایین چکید  

 +حاال نوبت م ن،تماشا کن بشین عقب! 

  

 آخ آخ چقدر خوب بود این آهنگ  -

  

 +آره قشنگ بود  

  

 کی به وکیل زنگ بزنم؟ -

  

 یشی نگران نباش  +تفاهم ی ،زیاد اذیت نم

  



 

  

 

  

 

  

 بدون اینکه حتی سالمی به تارکان بده با اخم نگاهم کرد  

  

 +تموم نشد؟ 

  

 بریم  -

  

م حرکت کردم  و به میالد جلو تر از من راه افتاد و من

سمتش قدم برداشتم؛توی محوطه ی بیمارستان که رسیدیم 

 صداش زدم 

 باز شد و میالالد وارد شد،برگشتم سمتش و نگاهش

در

کردم.

@avayekhis

#پارت_صدوهفتادوشش

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان غریب



  

 +آهای...قهری؟ 

  

 نیستم  -

  

 +پس چرا من حس میکنم هستی؟ 

  

 چی می گفتین؟ -

  

 +گفت با وکیل حرف بزنم برای طالق  

  

 سری تکون داد  

  

 خوبه سوار شو  -

  

ه انداخت و حرکت سوار ماشین شدم که با عصبانیت دند

 کرد  

  



 +میالد؟ 

  

 جان دلم؟ -

  

 +همه چیز داره خوب میشه،باورت میشه؟ 

  

معلومه که آره،می دونی تو این مدتی که نبودی چی بهم -

 گذشته؟این وصال واقعا حقمو ن،حق جفتمون! 

  

+دلم می خواست االن با بچه های قد و نیم قد کنار هم 

 بی ترس از دادن همدیگه!  زندگی می کردیم،بی هیچ ترسی،

تارکان واقعا عاشق رومیناست،البته رومینا هم به همون 

اندازه نسبت بهش بی تفاوت و بی احساس ولی خب تارکان 

 کوتاه نمیاد  

  

 پس خوش به حال رومینا  -

  

 +کاش رومینا شوهر نداشت  

  



 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-داری برای تارکان دل میسوزونی یا من بد متوجه شدم؟

سوخت +فقط دلم 

-میدونی که ترحم کردن کار خوبی نیست؟

+اونطور توی درد عشق سوختن هم زیادی بی رحمانست

 زبونم الالل می شد و حرفی نمیزدم تا خودمم محکوم

کاش

به تجربه اش نمی شدم!

-بیا به اتفاقای خوب فکر کنیم

+برو خونمون،یه دوش میگیرم بعد میریم پیش وکیل،هر

چه زودتر پرونده سازی شه به نفع جفتمون میشه،هم

من،هم تارکان....

@avayekhis



#پارت_صدوهفتادوهفت 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

به سمت خونه حرکت کرد و بعد از تقریبا پنج دقیقه ماشین 

رو جلوی در نگه داشت؛پیاده شدم و با قدم هایی سست 

 تم  اولین قدمم رو روی پله گذاش

  

 +پروا اگه دیدنش اذیتت می کنه..... 

  

 کلید باالرو داری؟ -

  

 دستی روی جیبش گذاشت و کمی گشت  

  

 +صبر کن فکر کنم تو داشبورد هست  

  

 به دیوار کنارم تکیه دادم و زمزمه کردم  

  

 باش -



  

 بیرون رفت و زود برگشت،دسته کلیدی به سمتم گرفت  

  

 باز میشه؟ +می دونی که با کدومش 

  

 آره -

  

 +نیازی هست بیام؟ 

  

 نه،برو پایین پیش خاله خاطره  -

  

+واقعا فکر کردی بعد اون حرف ها بازم میرم تو اون 

 خونه؟! 

  

 اونا خونوادتن میالد  -

  

+خونواده ای که پسرشون رو به خاطر عاشقی کردنش 

 سرزنش میکنن از صد تا غریبه هم بدترن  

  



 اینطور نگو  -

  

 +ولی من فقط دارم حقیقت رو میگم  

  

 با لبخند جحوی نگاهم کرد  

  

نمیدونی چقدر ذوق دارم،باالخره داری مال خودم میشی  -

 +منم همینطور.... 

  

 امروز بعد از رفتن پیش وکیل بریم بیرون؟ -

  

 +کجا؟ 

  

 یکمی دور بزنیم  -

  

 سری تکون دادم  

  

 +چرا که نه 



  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

میمونم برو و برگرد -من اینجا منتظر 

+نه،بیا بریم باالال

-ولی.....

دستش رو گرفتم و با خودم کشیدمش،باهام همقدم شد و

حرکت کرد،دونه دونه پله هارو طی کردم و جلوی در

ایستادم،کلید رو توی قفل در چرخوندم و بازش

کردم،نگاهی به خونه انداختم،مامان نبود،هوفی کشیدم و با

داخل شدم،به جهنم که نیست بره قبرستون خیال راحت 

@avayekhis

#پارت_صدوهفتادوهشت

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان غریب

+همینجا بمون زود برمی گردم



  

 باشه  -

  

روی مبل نشست و مشغول کار کردن با گوشیش 

 شد؛هنوزم اخماش توهم بود  

 +هی...چرا اخم کردی؟ 

  

 من؟! -

  

 +آره  

  

 نه  -

  

 +داری با کی چت میکنی که هی اخم میکنی و می خندی  

  

 خبیث خندید  

  

 به تو ربطی نداره -



  

 +بی ادب،به من ربط نداره به کی ربط داره پس؟ 

  

 یه لحظه صبر کن پروا....مگه نمیخوای بری حموم؟ -

 رو به روش نشستم و لب زدم  

  

 +نه 

  

 جوابم رو نداد که عصبی شدم  

  

 +میالد خان با شما هستم کر شدید انشاهلل؟ 

  

 نه عزیزم یه چند دقیقه کار دارم اگر اجازه بدی  -

  

چه کاری بود که مهم تر از من بود؟هنوزم سرش تواون 

گوشی وامونده بود، ا .. ا ...چه آدم پررو و بی شخصیت 

 ی  این! 

 بلند شدم و مانتوم رو درآوردم 



  

 +راستی... 

  

 جونم؟ -

 قتی پیشمی حق داری محو من شی فقط؟! +و

  

 چی؟! -

  

بلند شدم و با ناز آروم آروم قدم برداشتم،دال شدم و غر غر 

 کنان جواب دادم  

  

 همونکه شنیدی -

  

+مسخره بازی درنیار،به گوشی بدبختم حسودی میکنی؟ 

 برو حموم زودتر بریم  

  

 گوشی ات رو بده  -

  



 +چرا؟! 

  

 .  گفتم بدتش بهم...-

  

 +نمیشه که خانمم  

  

دستم رو دراز کردم تا گوشیش رو بردارم،دیگه داشت 

 کفریم می کرد 

  

هنوز انقدر شعور نداری وقتی پیش منی مثل گاو محو -

 اون گوشی قراضه ی بدرد نخورت نشی؟ 

  

 +چرا عصبی میشی عزیزم  

داشتم برات هدیه انتخاب می کردم،گفتی میری حموم منم 

 دیگه  گفتم باشه 

  

 مهربون و خوشحال نگاهش کردم و تن صدام پایین اومد 

  

 واقعا؟! -



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

چی میخریدی؟

+آره ولی انگار باید یه بسته پد بهداشتیم سفارش بدم آره؟!

کمی سکوت کردم و با فهمیدن منظورش مانتوی مچاله شده

ی توی دستم رو محکم توی سرش کوبیدم  

"بی حیا"

@avayekhis

#پارت_صدوهفتادونه

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان

بلند شدم و به سمت حموم رفتم

**



بعد از پوشیدن لباس هام کاغذی برداشتم و مشغول نوشتن 

 شدم  

  

"برات خیلی متاسفم،باعث تموم بد بختی هام بودی و 

اونطور تو روم می خندیدی؟چه کار اشتباهی ازم سر زده 

 رت؟ بود به عنوان دخت

چرا با پدر تارکان و خونوادش چنین کاری کردی؟نمیدونم 

چرا،هیچ وقت هم نمی خوام بدونم؛اومدم خونه ات تا وسایلم 

رو جمع کنم،بهتره هیچ وقت اسمم رو نیاری،فکر نکنم قتل 

مادر به دست فرزندش برای روزنامه ها موضوع جالبی 

 باشه  

 افظ"  کاش یتیم بودم و مادری مثل تو نداشتم،خداح

 +ولی پروا..... 

  

 بهتره تو این کار دخالت نکنی میالد  -

  

 +هر کاری کنی بازم اون مادر تو ا  پروا 

  

چنین مادری که انقدر گند کاری داره توی زندگیش حق -

 نداره خودش رو مادر خطاب کنه! 



  

 +تارکان و رومینا از اول مال هم نبودن  

  

م مال هم نیستیم و انقدر کاش همون روز میفهمیدم که ما ه

 خودم رو به خاطر چنین مرد بی معرفتی اذیت نمیکردم 

  

 تو از کجا میدونی؟شاید تقدیر اینطور بازیشون داد  -

  

 +آره ولی خب...... 

  

 چیز دیگه ای وجود نداره  -

  

به سمت دفتر وکیل حرکت کردیم،با ورودمون سریعا به 

دفتر وکالتش نبود  اتاق وارد شدیم چون کسی جز ما توی

 با دیدن مرد جوون سالم دادم و نشستم   

 +سالم... 

  

 سالم،خیلی خوش اومدید بفرمایید.... -

  



 +برای پرونده ی طالق خدمتتون رسیدم  

  

 آهان بله بله.....خب طالقتون تواقفی نیست درسته؟ -

  

 +هست  

  

 اما یادم میاد گفته بودید که.... -

  

 شده   +طرف مقابلم راضی

  

خب پس کارتون خیلی راحت تره،نیازی به مشاوره های -

قبل طالق ندارین درسته؟یعنی تصمیمتون عوض شدنی 

 نیست؟ 

  

 +فکر نمیکنم  

  

ولی شما مجبورید به جلسات مشاوره برید و گوش -

 بدید..... 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

+شما نمیشناسین کسی رو که بتونه برامون رد کنه این

مرحله رو؟!

کمی فکر کرد و جواب داد

-یه کاریش میکنم،اگه بتونم براتون دست و پا بزنم و پارتی

بازی کنم هم نزدیک به یک ماه طول می کشه پروندتون

+واقعا؟

-بله

این همه وقت صبر کردم،با این یک ماه چیزی ازم کم

نمیشه میشه؟!

@avayekhis



#پارت_صدوهشتاد 

رمان:"صیغه مختومه" 

 م:رضوان غریب به قل

  

تشکری کردم و از وکیل خواستم دادخواست طالق رو 

آماده کنه؛حرکت کردیم و از دفترش خارج شدیم؛متوجه 

میالدی که با نگاه خاصی بهم خیره شده بود شدم و لبخند 

 کوچکی روی لب هام نشست  

  

 +خوشحالی؟ 

  

 از اینکه قرار بهم برسیم؟ -

  

 سری تکون دادم و لب برچیدم  

  

 +اوهوم! 

  

 چرا نباشم؟ -



  

+تاحاال ندیده بودم  مردی منتظر مطلقه شدن زنی برای.... 

 آ،آ،بهتر نیست ساکت شی؟ -

  

 +فقط... 

  

 انگشتش رو روی لب هام گذاشت و خمار نگاهم کرد  

  

 هیس!  -

 با این حرفات عذابم نده  

 +تو مطمئنی؟ 

  

 م؟ به نظرت اگه مطمئن نبودم االن اینجا بود-

 خندیدم   

  

 امروز قدم بزنیم؟ -

  

 +چرا؟! 



 خیابونارو متر می کنیم! -

  

 +خسته نمیشی؟ 

  

 کنارتو خستگیم معنی داره مگه؟ -

  

 +میدونی خیلی دوستت دارم میالد؟ 

  

 مگه میتونی نداشته باشی؟ -

  

 +هیج وقت ولم نکن خب؟ 

  

دیوونه شدی؟کافیه جدا شی،به محض جدا شدنت بهم می -

 سیم ر

  

از خیال خودم تو لباس عروس کنار میالدی که لباس 

 دومادی پوشیده غرق افکارم شدم  

کاش همه چیز خوب پیش می رفت و اونطور نمی شد!  

 من گناهی نداشتم! 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

@avayekhis

#پارت_صدوهشتادویک

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

"یک ماه بعد"

خودکار رو روی میز گذاشتم و فرم رو به دست آقای

سرمست دادم

+خب مشکلی ندارین با شرایط؟

-نه مشکلی نیست

+خوشحال شدم،از فردا میتونید مشغول به کار شید

-خیلی ممنونم حتما



  

 نگاهی بهم انداخت   

 +پروا خانم؟ 

  

 بله؟ -

  

+ممنون میشم راجع به شرایطتون با کسی صحبت 

 د اینجا تقریبا محیطی مردونست  نکنید،اگر دقت کنی

  

 خوب میدونستم منظورش از شرایطم مطلقه بودنمه  

  

 جناب رئیس من هیچ وقت چنین کاری نمیکنم  -

  

 لبخندی روی صورتش نشست  

  

 +خیلی ممنونم ازتون  

  

اگر دقت کنید تازه سه روز هست که جدا شدم؛انشاهللا تا -

 یارم  آخر ماه کارت عروسیم رو براتون م



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

+کارت عروسی؟!

-بله

هر کس دیگه ای هم بود متعجب میشد!

+به به مبارک باشه انشاهللاهللاهللاهللا!

-خیلی ممنونم

+میتونید مرخص شید

بیرون اومدم و درو پشت سرم بستم

@avayekhis



#پارت_صدوهشتادودو 

رمان:"صیغه مختومه" به 

 قلم:رضوان 

   

 و به میالد زنگ زدم  گوشیم رو در آوردم 

  

 +الو؟ 

  

 جانم؟ -

  

 +میالد کی میای دنبالم؟ 

  

 کارای استخدامت انجام شد؟ -

  

 +آره تموم شد  

 االن حرکت می کنم عزیزم -

  

 +باشه خداحافظ  



  

روی صندلی نشستم و منتظر شدم،نگاهم به پسرای جوونی 

که در تالش بودن افتاد و لبخند کوتاهی روی لب هام 

ست،یکی از پسر ها به سمتم اومد و لبخندی روی لب نش

 هاش نشوند  

  

 +هی تو....فکر کنم عضو جدیدی آره؟ 

  

 سالم  -

  

 +خوبی؟ 

  

 مرسی شما چی؟ -

  

 +بزار خودم رو معرفی کنم تا دیگه شما خطابم نکنی  

 منتظر به سرامیک های کف اتاق خیره شدم  

  

 +خب من دارام  

  



 منم ندارم  -

 

 دید  خن

  

 +بی ادب!  

 اسمم داراست  

  

 واقعا؟ -

  

 +آره 

  

فکر میکردم دارا فقط برای قصه ی ساراست  -

 لبخندی کنج لبش نشست  

  

+نه ولی می خوام با یه سارا ازدواج کنم تا همه صدامون 

 کنن دارا،سارا   

 منم پروام  -

  



 +به به خوشبختم همکار  

  

 منم همینطور...همکار؟! -

  

 ه استخدام نشدی؟ +مگ

  

 شما هم تو بخش نقشه کشی و طراحی هستین؟ -

  

 +بله  

  

 آقای عرب؟! -

شما هستید درسته؟چون جناب سرمست گفتن با آقای عرب 

 همکاری میکنم  

  

 +بله خودمم  

  

 فکر می کردم با یه آقای میانسال و خشک رو به رو میشم! 



  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

@avayekhis

#پارت_صدوهشتادوسه

مختومه" رمان:"صیغه 

به قلم:رضوان غریب

خواست حرفی بزنه که گوشیم زنگ خورد،با احترام

سکوت کرد و جواب دادم

+الو؟

-پایینم،بیا

+باشه عزیزم

گوشی رو قطع کردم و به دارا نگاه کردم

+با اجازتون اگر ایرادی نداره من برم



  

 می کنید؟  نه اصال...از هفته آینده شروع به کار-

  

 +نه از فردا  

  

 ابروهاش باال رفت  

  

تو پرونده نوشته بودن هفته ی آینده،چقدر هم -

 عالی،میبینمت  

  

 +منم همینطور،روزتون بخیر 

  

بیرون رفتم و بعد از خارج شدن از مرکز برای میالدی که 

با لبخند منتظرم بود دست تکون دادم،بهش نزدیک شدم که 

 کرد  در رو برام باز 

  

 +خب،خوب پیش رفت؟ 

  

 عالی بود،استخدام شدم  -



  

 ابروهاش درهم شد  

  

 +مگه من بهت نگفتم نمیخوام زنم کار کنه ضعیفه؟ 

  

 اوه اوه،قرارمون این نبود!  -

 میرم ولت می کنم تنها بمونیا! 

  

 +مگه جرئتش رو داری؟ 

  

کمی به روبه رو خیره شدم،سکوتم رو که دید سرعتش رو 

 م کرد،آروم لب زدم  ک

 نه! -

  

 +خوبه  

  

تو چی؟تو جرئتش رو داری؟دنیای بی -

 پروا،تنهایی،شایدم..... 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 چرخی زدم که خندون نگاهم کرد  

  

 +چقدر قشنگ شدی! 

  

 تو هم خیلی خوشتیپ شدی! -

نذاشت ادامه بدم و حرفم رو برید

+ندارم.

کاش باورش نمی کردم و می دونستم که الکی میگه

@avayekhis

#پارت_صدوهشتادوچهار

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان غریب



  

 +اما نه به اندازه ی تو  

  

از توی آینه ی بزرگ نگاهی به خودم انداختم،لباس عروس 

 توری و بلند خیلی بهم می اومد  

  

 +پروا مامانم بهم زنگ زده 

  

ادم و ابروهام رو بعد یک ماه؟! متعجب شدم،اما بروز ند

 باال بردم   

 چی گفت؟ -

 +می خواد ببینتم  

  

 چرا؟ -

  

 +گفت باید باهام اتمام حجت کنه 

  

 راجع به من؟ -



  

 +فکر میکنم آره! 

  

 باشه برو  -

  

 +االن نه،این مهم تره.... 

  

 آروم آروم جلو رفتم و دستش رو بین انگشتام حبس کردم  

  

 ؟ +میدونی چقدر دوستت دارم

  

 کاش میشد همین حاال فرار کنیم و باهم بریم محضر  -

  

کاش واقعا فرار می کردیم و هیچ وقت اون اتفاقات رو 

 تجربه نمی کردیم 

  

 دستم رو محکم تر فشرد و حریص نگاهم کرد  

  



 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

+با لبات اونکار رو نکن،قول نمیدم خود داری کنما!

-آخ آخ...

رنگ نگاهش عوض شد و جلو رفتم و لبم رو مکیدم که 

نگاهش بند خط سینم که از لباس دکلته ی توی تنم معلوم

بود شد  

@avayekhis

#پارت_صدوهشتادوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

 عقب رفتم که انگشتش باالال اومد و نوازش وار روی

قدمی

خط سینم نشست

+نکن بی ادب



 

 خندید  

  

 ت میخواد یا نکنم چون زشته؟ نکنم چون دل-

  

 اخم کردم 

  

 +معلومه که چون زشته؟ 

  

 دال شد و تند بوسه ای روی لب هام کاشت  

  

 +آهای...حق نداری تا عروسی ببوسیم!  

  

 یه ماه شده ها،دلم تنگ شده خب  -

  

 +نمیشه  

  

 حداقل امشب.... -



  

 م  +یه هفته بیشتر نمونده،خجالتم خوب چیزیه بدو ببین

  

 مردمم زن دارن ماهم زن داریم  -

  

+آره واقعا زن مردم مثل من گل و عاقل و ناز و تو دل 

 برو نیست،تو خیلی خوش شانسی! 

  

 خدای اعتماد به نفسم منم مگه نه؟ -

  

 +آره  

 

 خندید  

  

 برو لباست رو عوض کن دیگه  -

  

 با ذوق به لباس عروس خیره شدم  

  



 ؟ +همین رو میخری دیگه

  

 نه پروا،برو یکی دیگه بپوش -

  

لبام آویزون شدن،واقعا ناراحت شدم،لباس خیلی شیکی 

بود،دامن عروسکی و گل های ریز سنگ کاری شده و 

دست دوزی که روی دامن بود،آستینایی که روی شونم به 

سمت پایین کج میشد و دور سینه ی کار شده،آه خیلی 

 قشنگه این،چرا نگیریمش؟ 

  

 ن خیلی نازه! +اما ای

  

 همه جات معلومه،میخوای لخت بیای تو مجلس؟ -

  

 +کجام معلومه حسود خان؟ 

 خندید   

  

 اون خوشگالیی که انداختی بیرون مال منن  -

  



 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

گونه هام رنگ گرفت که صاحب مزون اومد

+پسند نشد؟

-شد همین رو میخوام

میالالد:نخیر نشد،لطفا یه پوشیده تر بیارین

با حرص نگاهش کردم

+میخوای چادر عربی بپوشم بیام تو مجلس؟مقنعه ام سر

میکنم که همه چیز تکمیل باشه

بی خجالت و بی توجه به خانمی که کنارمون بود مستانه

خیره به چشم هام جواب داد

-اگه قول بدی شبشم برام عربی برقصی چرا که نه؟ایده ی

خوبی بود!

@avayekhis



#پارت_صدوهشتادوهفت 

رمان:"صیغه مختومه" به 

 قلم:رضوان غریب  

  

باند شدم و به چشم های غمگین مامان خیره شدم؛آروم آروم 

 قدم برداشتم و مردد به سمتش حرکت کردم. 

 جلو رفتم و در مقابلش ایستادم؛منتظر حرکات من بود. 

چقدر دلتنگ عطر تنش بودم،دلتنگ آغوشی که همه چیزم 

 . بود..

 خم شدم و دستش رو به گرمی فشردم... 

قطره اشکی روی گونه ام غلتید و بوسه ی آرومی روی 

 پوست چروکیده ی دستش نشوندم و زمزمه کردم  

  

میخوامش مامان،باال بری و پایین بیای آروم نمیگیره این -

 دل بی صاحب من... 

  

مامان:ولی پسرم بس نیست این همه فالکتی که به خاطر 

دختر کشیدی؟ببین چقدر بی جون شدی؛یک ماه نه اون 



خواب داشتی نه خوراک تا بتونه از تارکان طالق 

 بگیره،مگه نگفتی اون باعث اون تصادف بوده؟ 

  

هنوز هم میگم...این شما بودین که باورم نکردین،من این -

 مسئله رو بهتون ثابت می کنم  

  

 اشکش روون شد و با بغض ادامه داد  

  

 از این شر بگذر مادر   +بیا و

  

مگه از اون دختر بی گناه چی دیدی؟بهت بی احترامی -

کرد؟چند بار باهات بد رفتاری کرد؟چیزی جز درد 

 کشید؟مامان تورو خدا دلیل این رفتار هات رو بهم بگو   

+من خوب میدونم؛دختری که از اولش اینهمه دردسر 

 بساز برات تا آخرش همین میشه  

  

برگشتم و بهش پشت کردم،نفس عمیقی کشیدم  به سمت در

و همونطور که زیر چشم های گود افتاده ام رو پاک می 



 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

کردم صداش زدم،هر چقدر خواستم بگم مامان تو دهنم

نچرخید؛خیلی بی معرفتی کرده بود در حقم...

این همه مدت بی خبر بودن از بچه اشون،اینم روش،صدام

رو صاف کردم و بلند صداش زدم

+خاطره خانم؟

جوابی نشنیدم که همونطور به سمت در رفتم،برنگشتم تا

نگاهش کنم چون می دونستم می تونه خوب مغزم رو

بشوره و یه آدم جدید بساز ازم،دستگیره ی در رو به

سمت پایین فشردم

+آخر هفته عروس ی  پسر بخت برگشته و بی

بیا... خونواد ت،برات کارت میفرستم؛دوست داشتی 

@avayekhis

#پارت_صدوهشتادوهشت

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان غریب



  

 #یکهفتهبعد 

  

 (پروا) 

  

با وسواس مانتوی مشکی رنگم رو پوشیدم و به دارایی که 

 با خنده نگاهم می کرد خیره شدم  

  

 به چی میخندی؟ -

 

 دارا:تو  

  

 من کجام خنده دار پسره ی بی ادب؟ -

  

 ا:آخ آخ استرست  دار

  

 کی گفته من استرس دارم؟ -

  



 دارا:اصالاا معلوم نیست گلم منم همینطوری رو هوا گفتم  

  

خندیدم،هنوز باهاش زیاد راحت نبودم کمی معذب 

 بودم.شالم رو مرتب کردم و صداش زدم  

  

 من آماده ام بریم؟ -

  

 دارا:بریم،بدو که میالد بدبختم میکنه دیر برسونمت  

 بریم بریم -

  

با ذوق نفسی گرفتم زیادی خوشحال بودم؛باالخره روز 

عروسیم رسیده بود.روزی که اینهمه مدت چشم انتظارش 

 بودم. 

  

 دارا:خوشحالی؟ 

  

 کمربندم رو بستم و با ذوق جواب دادم  

  

 خیلی زیاد  -



  

 دارا:خیلی دوستش داری مگه نه؟ 

  

  نمیتونم زندگی رو بدون اون تصور کنم-

  

 دارا:خیلی خوبه،خوش به حالتون  

 تو ام باالخره مزدوج میشی  -

  

 دارا:نه واال حوصله کلکل ندارم  

  

 آهای...از خداتم باشه! -

  

لبخندی مهمون لباش شد و مشغول رانندگی شد.گوشیم 

زنگ خورد که کیفم رو برداشتم،با دیدن اسم میالد لبخندی 

 روی لب هام نشست 

  

 میالد:الو؟ 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

-الو جانم؟

میالالد:کجایی پروا؟

سعی کردم حالت صدام رو خسته کنم

avayekhis@-خونم...چرا؟!

#پارت_صدوهشتادون

ه رمان:"صیغه

مختومه" به

قلم:رضوان غریب

متعجب جواب داد

میالالد:خونه ای پروا؟



 آره  -

  

 میالد:پروا یادت رفت با آرایشگر قرار داری؟مگه دارا

 نیومد پیشت؟ 

  

دارا با اشاره ی من ضبط ماشین رو روشن کرد و صدای 

 اهنگ رو زیاد کرد،با خنده داد کشیدم  

 خیلی خنگی،مگه صدای ماشینارو نمی شنیدی؟ -

  

 میالد:خیلی بیشعوری پروا  

 خندیدم   

  

 جانم چیکارم داشتی؟ -

  

 میالد:خواستم ببینم عروس ننم داره چیکار میکنه 

  

 مضطرب داره میره به سمت آرایشگاه   آه-

  



 صداش خمار شد  

  

 میالد:امشب همه چیز تمومه! 

  

قربون اون صدات برم من،چرا خودت نیومدی برسونیم -

 آرایشگاه؟ 

میالد:خودت که میدونی چقدر خوش شانسیم امروز تو راه 

 ماشین خاموش کرد. 

  

 نگران "وای" ای گفتم؛فکرم بهم ریخت. 

  

 ی؟ماشینت خراب شد؟ یعنی چ-

  

 میالد:نگران نباش حل میشه 

  

 وای یادت نره بیای دنبالما  -

 

 خندید  



  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

:نمیره قربونت برم،من برم که کلی کار دارم کاری

میالالد

نداری؟

-نه،مراقب خودت باش باشه؟

 گفت باشه که کامالال متوجه پر بودن دهانش شدم

طوری

-داری چی میخوری؟

صدای قهقهه اش گوشم رو کر کرد

-میالالد داری پاستیل میخوری آره؟

+نه عزیزم اومدم معجون فروشی،شیرموز ومخلفات

و...خالالصه باید برای شب پر انرژی باشیم دیگه...

@avayekhis



#پارت_صدونود 

رمان:"صیغه مختومه" 

به قلم:رضوان غریب  

بی ادبی نثارش کردم 

و قطع کردم؛بعد از 

از دارا  خداحافظی

وارد آرایشگاه 

شدم،خانم خوش چهره 

ای به سمتم اومد و 

 راهنماییم کرد 

  

 خوش اومدید،بفرمایید -

  

 وقتی متوجه حالت چهره ام شد خودش رو معرفی کرد  

  

 دستیار آرایشگرتون هستم؛بفرمایید... -

  



وارد سالن آرایششون شدم و خودم رو مرتب کردم،با خانم 

نتظر ایستاده بود سالم و احوالپرسی جوون دیگه ای که م

 کردم. 

  

 سالم عروس خانم گل،میدونی از کی منتظرتیم ما؟ -

  

 کمی جا به جا شدم و با شرمندگی جواب دادم  

  

 عذر میخوام یکمی دیر شد  -

  

 +عیبی نداره عزیزم من شقایقم،خوش اومدی. 

  

 خیلی ممنون  -

  

 ت هست؟ شقایق خانم:خب چه مدل خاصی هم مد نظر

  

نه نیست؛فقط دوست ندارم آرایشم جلف و زیاد باشه خیلی -

 ساده باشه لطفا،در حد یکم جال دادن به صورت... 

  



شقایق:باشه عزیزم،موهات هم جمع باشه دیگه؟قصد نداری 

بازشون بزاری که؟چون اگه بخوای باز باشن باید فر یا 

 بافت و... بزنم برات  

  

تور دنباله دار دارم میخوام جمع نه نه،پشت لباس عروسم -

 باشه اونطوری قشنگ تر میشه  

  

لبخندی زد و شروع کرد؛رنگ برداشت و به سمتم اومد  

شقایق:اون مرد قد بلندی که پیراهن خاکستری داشت 

 وقتی برای رزرو اومده بود همسر تو بود درسته؟ 

  

روزی که اومده بودیم رو به یاد آوردم و با لبخند جواب 

 دم: دا

  

 بله،چطور؟ -

  

شقایق:اون روز که داشت میرفت این رنگ رو انتخاب 

 کرد و گفت همین رو بزارم برات...بزارمش؟یا نه؟ 

  



متعجب به جعبه ی رنگ خیره شدم و خندیدم از توی 

کاتالوگی که برام آورده بود به رنگش نگاه کردم،طوسی با 

بودم یکمی رد های سفید،برای منی که زیاد اهل این چیزا ن

 زیادی روشن بود...نبود؟! 

  

 اما...رنگ های تیره تری ندارین؟ -

  

 گوشیش رو برداشت و عکسی بهم نشون داد  

  

شقایق:این رنگ مو توی کار اینطور میشه،ماه پیش یکی 

از عروس هام همین رنگ رو گذاشته بود؛ولی خب اون 

فقط رد های سفیدش رو نذاشته بود،رنگ خاصی میشه 

 سر... روی 

  

 (کریستین) 

  

 با حرص به کریستف خیره شدم  

  

 یعنی چی که بلیط نداشتن؟ -



  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

کریستف:آروم باش حاالال شاید امشب نباشه

-شایدم باشه!

کریستف:خب به من چه؟نداشتن دیگه...برای امروز هیچ

پروازی به ایران نبود؛قبالال هم پرسیده بودم خودت که

میبینی چند روز فقط درگیر این بچه بازیای توام!
@avayekhis

#پارت_صدونودویک

رمان:"صیغه مختومه" به

قلم:رضوان غریب

-من باید به اون مراسم برسم...

کریستف:بیخیالش شو دیگه،از همون روز اولم اون پسره

ی ایرانی رو دوست داشت؛نمیخوادتت زوری که نیست!



 کی گفته نیست؟ -

  

 ت تمومش کنی؟ کریستف:بهتر نیس

  

 نه  -

  

 بیرون رفت و محکم به در کوبید  

  

کریستف:من دیگه نیستم خودت هر غلطی دوست داری 

 بکن. 

  

 داد کشیدم  

  

 به جهنم،خودم انجامش میدم -

  

 (پروا) 

  



با ذوق شنلم رو روی سرم کشیدم و از توی آینه به خودم 

 نگاه کردم؛زیادی خوب شده بودم  

  

 د نکنه  دستتون در-

  

شقایق:کاری نکردم که عزیزم دیدی رنگش چقدر به 

 پوستت میاد  

  

 آره واقعا فکرش رو نمیکردم انقدر قشنگ شه  -

  

شقایق:همه ی عروس خانما تقریبا رنگای کاراملی و 

شکالتی انتخاب میکنن،تعداد کمی چنین رنگ های خاصی 

 رو برای شب عروسی انتخاب میکنن  

  

 اتتون واقعا خیلی فوق العاده شده  ممنون از زحم-

  

شقایق:قربونت کار خاصی نکردم،حاضری؟آقا دوماد 

 خودش رو کشتا... 



 

 خندیدم  

  

 خیلی عجول و کم صب ر ... -

  

شقایق:به پای هم پیرشین عزیزم،بدو برو منتظرت نشسته 

 بنده خدا  

  

حرکت کردم و آروم آروم به سمت بیرون حرکت کردم؛به 

 م متوجه چهره ی مضطرب میالد شدم. محض خروج

 با دیدنم لبخندی زد و نفس عمیقی کشید   

 +خوش اومدی عروس خانم... 

  

خم شد و به گرمی دستم رو فشرد؛بوسه ای پشت دستم 

کاشت و دسته گل گل های قرمز رنگ رو به سمتم نگه 

 داشت. 

  

 میالد:برنمیداری اون شنل رو ببینیم چطوری شدی؟ 

  



  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

زود برای دیدن. -نه،هنوز 

میالالد:خب بزار ببینیم شاید از جنس خوشمون نیاد

مجبورشیم بریم تعویض...

-ا ؟

میالالد:نه نه خانمم این حرفا چیه؟مهم اخالال ق  اصالال

 نیست که...درسته حاالال اخالالقم نداری ولی خب

چهرهمالالک

همینم قشنگه...

@avayekhis

#پارت_صدونودودو

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

با ناز سوار ماشین شدم که اومد و سوار شد.بوسه ای روی

دستم کاشت و نگاهم کرد



  

 چقدر خوشحالم پروا...باالخره به آرزوم رسیدم  -

  

 +میالد... 

  

 جون دلم؟ -

  

 +هیچ وقت نرو خب؟ 

  

 آخ آخ یه امروزو بیخیال این حرفا شو  -

  

فتم که حرکت کرد؛ضبط ماشین سکوت کردم و چیزی نگ

 رو روشن کرد و صدای ضبط رو باال برد  

  

"برام هیچ حسی شبیه تو نیست  کنار تو 

 درگیر آرامشم..." 

  

 چرا انقدر غمگین؟ -



  

 میالد:چون متنش خیلی قشنگ واقعا  

  

 اوهوم خیلی... -

  

 ** 

  

نگاهی به مهمونای توی مجلس انداختم که همگی 

 میرقصیدن شادیمیکردن و 

 هر چقدر دنبال خاطره خانم گشتم پیداش نکردم  

  

 میالد:نمیان... 

  

 چی؟ -

  

 میالد:میگم اونا نمیان،الکی دنبالشون نگرد. 

  

 آهان،مطمئنی؟ -



  

 میالد:آره  

  

 میالد ببخشید من نمیخواستم... -

  

پرید میون حرف هام و با لبخند تلخی که مهمون لباش شده 

 داد: بود جوابم رو 

  

 میالد:هیس ادامه نده مهم نیست. 

  

عاقد روی صندلی چوبی نشست و دستش مشت شده روی 

دهانش قرار گرفت و سرفه ی مصلحتی ای کرد،میالد کمی 

 نگاهم کرد و باالخره پرسید  

  

 میالد:مطمئنی نمیخوای مامانت باشه؟ 

  

 وقتی دعوتش نکردم یعنی مطمئنم  -

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 و پسرایی که بیشتر از دوستای میالالد بودن همگی

دخترا

منتظر خیره به عاقد بودن،قلبم محکم به سینم میکوبید و

 لحظه بیشتر هیجان زده میشدم،دست میالالد روی دستم

هر

نشست و انگشت های سردش توی انگشت های لرزونم

گره خورد و چشم هام بسته شد،به خطبه ای که در حال

خونده شدن بود گوش سپردم و تو دلم مشغول دعا کردن

شدم.

-عروس خانم آیا به بنده وکالت میدهید شما را به عقد.....

از شدت هیجان حرف هاش برام نامفهوم شد،با سکوتشقبل

 اینکه مزاحمی بگه عروس رفته گل بچینه و گالالب بیاره

از

و...سریع با صدای رسایی بلند گفتم:  

"بله...بـــلــــه"

مهتاب با خنده داد کشید

-عروس هول شد گل نچیده رفت خونه بخت...

@avayekhis



  

#صدونودوسه 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

بعد از اینکه میالد هم بله رو داد همگی با لبخند مشغول 

تبریک گفتن شدن،تارکان نیومده بود؛انگشتر هارو توی 

ه انگشت هامون گذاشتیم که میالد خم شد و محکم گون

 امرو بوسید. 

 صداش رو شنیدم که آروم در گوشم نجوا میکرد  

  

 خیلی عاشقتم خب؟ -

  

 دستی به ته ریشاش کشیدم که حامی با صدای بلندی لب زد 

  

 حامی:نیازی هست ما جمع رو ترک کنیم؟ 

  

 میالد چشمکی چاشنی حرف هاش کرد  

  



 میالد:نیاز که هست،اما خب االن نه 

  

یدن شدن که با میالد توی جایگاهی که همگی مشغول رقص

 برامون آماده کرده بودن نشستیم 

  

 مهتاب:میالد زنگ نمیزنی به مامان؟ 

  

 میالد:نه مهتاب  

مهتاب:داداش لج نکن دیگه،به خدا تو خونه از غصه آب 

 میشه 

  

 میالد:اگه خیلی به فکرم بود می اومد اینجا 

  

 ه داد و ادامه داد  لبخند مسخره و مصلحتی ای به جمع هدی

  

 میالد:حاالم بیخیال این حرفاشو  

  

 دارا:پروا خواهر شوهرت رو میدیش به من؟ 

  



اخمای حامی در هم شد که میالد مشغول جواب دادن بهش 

 شد  

  

میالد:مال خودت،بس مونده خونمون ترشیده الزمش نداریم  

حامی:فقط من اضافیم مگه نه؟دو سال شده که دارم زجه 

 زنم اونوقت میگی ترشیده؟ می

  

 (تارکان) 

  

گوشی رو برداشتم و شماره ی پروا رو پیدا کردم،مردد به 

 صفحه ی گوشی نگاه کردم و مشغول تایپ کردن شدم  

  

 مبارکه دختر دایی... -

  

گوشی رو جمع کردم و یاد شبی که خبر مرگ همسر 

خونه رومینا توی کل فامیل پیچید افتادم و لبخندی کنج لبم 

 کرد؛من قاتل نبودم،خودش تصادف کرد. 

چقدر بد بود روزایی که فریاد میکشیدم من قاتل نیستم و 

 هیچکس باورم نمیکرد. 



 

  

  

  

گوشیم رو برداشتم و نگاهی بهش انداختم؛وارد گالری

گوشیم شدم و با لذت به عکس هایی که ازش سیو کرده

بودم خیره شدم.

@avayekhisخب چون

تب داشتیم

و تا امروز 

دوازده نباید

فعالیت

میکردیم

باب اسفنجی

رو نذاشتم

براتون

انشاهللهللهلل فردا

میزارم

پارت

امروزم�💛�



#پارت_صدونودوچهار 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب  

  

 (پروا) 

  

دستش نوازش وار روی باسنم نشست و آهی از بین لب 

 هاش خارج شد. 

اهرانه روی کمرم خط همونطور که با نوک انگشت هاش م

های فرضی میکشید از پشت بهم چسبید و بدنش رو مماس 

 بدنم نگه داشت   

 صبر کن لباس های تنم رو در بیارم... -

  

 مستانه پیک دیگه ای نوشید  

  

 میالد:من رو مست خودت کن،نمیخوام از این بخورم... 

  

دستی به ته ریشاش کشیدم و به سمت پریز قدم برداشتم و 

 اق رو به تاریکی محض دعوت کردم  ات



  

 میالد:نکنه از من خجالت میکشی؟ 

  

 اینطوری راحت ترم،بیشتر میپسندم. -

  

دستم توی دستش حلقه شد که ازم فاصله گرفت و روی 

تخت خوابید،زیپ لباس عروسم رو باز کردم و سرشونه 

های دکلته اش رو از شونه هام پایین انداختم که بدن آراسته 

یزم که با ست مشکی رنگ ترکیب شده بود به نمایش و تم

 گذاشته شد،مثل بچه های تخس نالید  

  

 میالد:پروا! 

  

 جانم؟-

  

میالد:چطور دلت میاد از دست بدم منظره ی زیبای لخت 

 شدنت رو؟ 

  

 خجالت زده لبم رو به دندون کشیدم  



  

 ساکت شو  -

  

کرد و بلند شد و چراغ خواب کوچک روی میز رو روشن 

نور بنفش تیره کل اتاق رو احاطه کرد،با دیدن بدنم آهی 

 کشید   

میالد:آه چطور میتونی چنین چیزی رو تو تاریکی پنهون 

 کنی دختر؟ 

  

موهام رو که پشت سرم بود روی سرشونه ام ریختم و 

کمی از بدنم رو پوشوند،دستم رو گرفت و من رو به سمت 

نطور که لب هاش خودش کشید؛روی پاهاش نشستم و همو

 رو می بوسیدم دکمه ی پیراهنش رو باز کردم  

دستش جای جای بدنم می رقصید و همه جای بدنم رو 

 نوازش می کرد. 

بوسه ای زیر نافم کاشت و انگشتش رو دورانی روی پایین 

تنم به حرکت در آورد،پاهام رو به هم نزدیک تر کردم و 

 از فرط لذت به خودم پیچیدم  

  

 یال....آه آرووممم... آه...م-



  

روی تخت خوابوندتم و روم خیمه زد یکی از پاهام رو 

روی شونه اش گذاشت و شرت مشکی رنگ رو کنار 

زد،ماهرانه دو انگشت وسطش رو روی بهشت خیسم کشید 

و محکم پام رو جلو تر کشید،جوری به جلو کشیدتم که بدنم 

آماده مماس مردونگیش شد شکالت آب شده ای که از قبل 

کرده بود رو روی بدنم ریخت و همونطور که به چشمام 

نگاه می کرد با لبخند خاصی که کنج لبش خونه کرده بود 

مشغول لیسیدن بهشت خیسم شد،مالفه ی سفید تخت توی 

 دستم مشت شد و آروم زمزمه کردم  

  

 آهههه...آروم تر... -

  

م بعد از چند دقیقه که کارش تموم شد خودش رو به سمت

کشید و باال تر اومد،با کمرم ضربه ی آرومی به تخت وارد 

 کردم و با ناز گاز ریزی از لب های تب دارم گرفتنم  

میالد ماهرانه مشغول مالیدن مردونگیش به بهشت خیس و 

 آماده ام شد. 

در عرض چند ثانیه شرت های جفتمون رو در آورد و 

زد و  خودش رو مماس بدنم کرد،لبه های بدنم رو کنار

همونطور که با انگشتش دور سوراخ تب دار و خیسم رو 



که حاال نبض دار شده بود نوازش میکرد خودش رو مماس 

 بدنم قرار داد و آه بلندی کشید. 

خودش رو روی بدنم کشید و همونطور که با یکی از دست 

هاش فکم رو می فشرد و درگوشم حرف های قشنگ و 

رجسته اش رو واردم عاشقونه نجوا می کرد مردونگی ب

 کرد،نفسم گرفت و به سختی اکسیژن بلعیدم. 

  

 آی...آخ...یواشششش... -

  

 میالد:هیس...هیس آروم... 

  

درد توی تک تک سلول های بدنم پیچید که لب هاش 

شکارچی لب های یخ زده و خیسم شدن،بعد از چند ثانیه 

 مشغول تکون خوردن شد و نفسش رو محکم بیرون فرستاد  

  

 میالد:آه....خیلی...خیلی عالی ای دختر...آهـــ... 

  

ضربات سریعش و صدای برخورد بدنامون تنها چیزی بود 

که متوجهش بودم،دستش روی سینه های برهنه ام نشست 

که کمی تکون خوردم و تو جام جا به جا شدم؛مانع تکون 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

خوردنم شد و با دو دستش محکم پهلو هام رو ثابت نگه

داشت،نتونستم تحمل کنم و آه بلندی از بین لب هام خارج

شد...

@avayekhis

#پارت_صدونودوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

به جگر توی سینی خیره شدم و عمیق بوئیدمش

میالالد:کمتر پیش میاد دختری جگر دوست داشته باشه!

-من عاشقشم...

بغلم کرد و آروم مشغول بلند شد و پشتم نشست،از پشت 

نوازش زیر دلم شد



 میالد:خوبی؟ 

  

 اوهوم...آره -

  

بوسه ای روی سرشونه ام کاشت که ازش فاصله گرفتم و 

 غرغر کنان سر تکون دادم  

  

 نکن میالد... -

  

 میالد:بعد مدت ها گیرت انداختم چطور نکنم حاال؟ 

  

 خیلی خستم،دیشب کافی نبود برات؟ -

  

 معلومه که نه میالد:

  

 همونطور که جگر رو توی دهانم می گذاشتم نگاهش کردم  

  

 پاشو برو اون طرف ببینم  -



میالد:برو  

 بابا... 

  

محکم بغلم کرد و پرتم کرد روی تخت،بدن برهنه ام توی 

دیدش قرار گرفت که هینی کشیدم،دستی به سینه ی لختم 

 کشید و خریدارانه نگاهم کرد. 

  

 د پاشو  وای میال-

  

چشم هاش مهربون شد و گوشه ی پلک هاش چین 

خورد،مالفه ی سفید رنگ رو باال کشد و روی گردنم 

 گذاشت  

  

میالد:فکر نکن ازشون گذشتما،االن سالمتیت مهم ترین 

 چیزه،جگرت رو بخور تا بعد  

  

جگر کوچکی جلوی دهانم نگه داشت که با لبخند ازش 

 گرفتم و خوردمش. 

 م صداش زدم  سیر که شد



  

 عزیزم -

  

 +جون دلم؟ 

  

 میخوام برم حموم  -

  

 +بریم... 

  

 بریم؟ -

  

 +آره دیگه 

 نه تو نمیای خودم تنها میرم. -

  

 +زنم نبودی راحت تر بودیا،ای بابا... 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 متعجب نگاهش کردم که جواب داد  

گونه هام گرم شد و خواستم جوابش رو بدم که گوشیش

زنگ  خورد،نگاهی  به  صفحه  انداخت  که  با  کنجکاوی

پرسیدم  

-کیه؟

ابرویی باالال انداخت و دستی به ته ریشش کشید

+از ایران نیست!

@avayekhis

#پارت_صدونودوش

ش رمان:"صیغه

مختومه" به

قلم:رضوان غریب



  

 الو؟... -

  

لهجه اش برگشت و مشغول انگلیسی صحبت کردن 

  شد؛مضطرب بهش خیره شدم.

حس خوبی نداشتم و هر لحظه مضطرب تر بهش خیره 

میشدم.بین حرف هاش کلمه پلیس و این چیزا زمزمه 

 میکرد.به محض اینکه قطع کرد به سمتش برگشتم  

  

 کی بود؟ -

  

 میالد:یکی از بچه ها... 

  

 از کی تاحاال تو خارج بچه مچه داری؟ -

  

 میالد:برای یکی از پرونده ها،کمی درگیریم... 

 از کی تاحاال پلیس شدی و خبر ندارم؟ -

  

 میالد:از کی تاحاال انقدر غرغرو شدی؟ 



  

 بگو ببینم. -

  

 میالد:چی رو بگم؟ 

  

 چه پرونده ای؟ -

  

میالد:یادت که میاد فلج شدم؟و به همتون گفتم کار پسر عمه 

 ی تو ا  اما قبول نکردین... 

  

 خب؟ -

  

م هست؛خیلی راحت میالد:پیگیر کاراشم،تو کار قاچاق

میتونم بندازمش تو دام،با پلیس اون طرف هم هماهنگ 

کردم بابت کاالهایی که رد میکنه،ممکن بتونن ردش رو 

 بزنن و کار من رو آسون تر کنن 

  

 میالد میخوای بندازیش تو زندان؟ -

  



 میالد:آره 

  

 نکن. -

  

میالد:به تو چه ربطی داره؟خودش کرده خودشم تاوانش رو 

 میده پس 

  

بببین میالد شوهر رومینا تازه مرده،شاید بتونه بهش -

 برسه،نکن اینکارو میخوای خراب کنی زندگیش رو؟ 

  

میالد:پروا من دست اون رو رو میکنم خب؟به هر قیمتی 

 که شده! 

  

 تورو خدا نکن اون تازه یکم بهتر شده... -

 میالد:تو چرا انقدر حرص اون رو میخوری هان؟ 

  

ط نمیخوام بعد اونهمه سختی ای که کشیده دوباره من فق-

 اذیت شه  

  



 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

بلند شد و عصبی دستی به موهاش کشید

:وااااای...واااااای روانیم میکنی تو آخرش روانیم

میالالد

میکنی...چه مرگته ها؟اون شوهرت بود تموم شد

رفت...فهمیدی تموم شد رفت...

و عصبی فریاد  های روی تخت رو پرت کرد پایین 

مالالفه

کشید

میالالد:انقدر خوب اون رو نخواه باشه؟اسم اون رو نیار

جلوی منننننننن...

چشم هام رو بستم و با ترس زمزمه کردم

-میالالد من...

@avayekhis

#پارت_صدونودوهف

ت رمان:"صیغه



مختومه" به 

 قلم:رضوان غریب  

  

 میالد عصبی بین حرفم غرید  

  

امروز،دستگیرش میکنن،اون عوضی بی میالد:همین 

خونواده همین امروز دستگیر میشه،میخوای برو زنگ 

 بزن خبرش کن. 

میخوای بشین براش گریه کن،اما من اون عوضی رو تو 

 شب میندازم تو جایی که لیاقتش رو داره...زندان! 

  

 ولی میالد... -

  

 بیرون رفت و در رو پشت سرش بست  

  

 (تارکان) 

  



یفون زده شد که در رو باز کردم،با دیدن چهره ی زنگ آ

رومینا متعجب بهش خیره شدم؛دستش روی دسته ی 

 چمدونش حلقه شد و با مهربونی نگاهم کرد. 

  

 رومینا:اجازه هست؟ 

  

 اخمام درهم شد و جلوی در ایستادم  

  

 اگه نمیمرد نمیاومدی اینجا مگه نه؟ -

  

 رومینا:حرف نزنیم؟ 

  

م راهش ندم؟از جلوی در کنار رفتم و غمگین مگه میتونست

 نگاهش کردم 

  

 رومینا:بیام؟ 

  

بی اینکه جوابی بهش بدم سر پایین انداختم و وارد خونه 

 شدم  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

رومینا:باهام حرف نمیزنی؟

-اتاق مهمون هست.

رومینا:نمیخوای پرتم کنی بیرون؟

-اگه به حرف زدنت ادامه بدی شاید پرتت کنم

رومینا:تارکان بیا حرف بزنیم

-بعدا

رومینا:میخوام یه چیز مهمی رو برات توضیح بدم...

کنجکاو به سمتش حرکت کردم.

@avayekhis



#پارت_صدونودوهشت 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

رو به روش نشستم و براندازش کردم،با همون شکم بزرگ 

تو وجودش داشت هم جذاب و و بچه ای که از شوهرش 

خواستنی بود؛این بود عشق؟لبخندی کنج لبم نشست که زود 

 جمعش کردم. 

  

 رومینا:باهام قهری؟ 

  

چی پیش خودت فکر کردی؟حسابتم نمیکنم چه برسه به -

 اینکه بخوام باهات حرف بزنم یا قهر کنم! 

  

 رومینا:الکی میگی... 

  

های قبلیت مچاله و قلب من کاغذ نیست که هر وقت برگه -

پاره شدن من رو برداری و ازم استفاده کنی تهشم مثل بقیه 

 مچاله ام کنی و بندازیم توی زباله دونی،متوجهی که؟ 



  

 با چشمای مظلومش بهم خیره شد. 

  

 رومینا:خودت ازم خواستی بیام. 

  

یه زن حامله با بچه ی تو شکمش که هیچ جارو نداره،نه -

دن نه مادرشوهرت دو قرون گذاشته ننه بابات راهت می

 کف دستت از بی پولی نمیری،چیکار باید میکردم؟ 

  

 رومینا:الزم نکرده نگران من باشی... 

  

حقت بود تو خیابون ولت میکردم بری با هرزگی دو -

 قرون در بیاری بچت تو شکمت نمیره! 

  

 رومینا:اگه قرار اینطوری صحبت کنی بگو که برم. 

  

هش کردم،نباید از دستش میدادم؛بسه هر چقدر ترسیده نگا

 غر زدم بیخیال دل من اون خیلی مهم ت ر ... 

  



 خب حاال الزم نکرده قهر کنی... -

  

 رومینا:قهر نکردم  

  

بلند شدم و همونطور که به سمت آشپزخونه میرفتم آروم 

 جواب دادم. 

  

 بهتر... -

 قهر میکردی هم نازکش نداشتی... 

  

 اهم کرد  ناراحت نگ

  

رومینا:من خودم میتونم خرج خودم رو دربیارم،جوری 

میگی ننه بابات راهت نمیدن انگار آشیونه دارن و راهم 

 نمیدن... 

 خودت که بهتر خبر داری از وضعشون! 

  

به سمتش حرکت کردم که بلند شد،نتونستم جلوی خودم رو 

بگیرم و شال روی سرش رو عقب تر بردم،گردن زیبا و 



وه ی نابش که توی دیدم قرار گرفت سر جلو بردم و ترق

 خواستم ببوسمش که عقب رفت. 

  

 رومینا:نکن گناهه... 

  

 بازی کردن با دل پسر مردم گناه نیست؟ -

  

دستم روی پهلوش نشست و عمیق عطر تنش رو 

بوئیدم؛لبخندی روی لب هام نشست و در گوشش نجوا 

 کردم. 

  

عمو اهل قمار بازی و این  اگه یه درصد در جریان بودم-

داستاناست خودم باهاش بازی میکردم و سر تو شرط 

میبستم،وای خدای من یه لحظه بهش فکرکن...تورو توی 

 بازی میبردم و حاال... 

  

دستم روی شکمش نشست و مردد نگاهش کردم،سنگینی 

دستم سفت تر شد و نگران از کاری که میخواستم انجام بدم 

 ر هم شد و آروم زمزمه کردم  چشم بستم،اخمام د



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 حاالال این توله ای که تو وجودت هست از من بود...دستم

-و

محکم تر شد و آروم به شکم بزرگش چنگ انداختم که

متحیر نگاهم کرد؛با حرص ادامه دادم...بچه ی من...و تو!

@avayekhis

#پارت_صدونودونه

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

- داشتم چیکار میکردم؟عقب رفتم و ازش فاصله گرفتم. 

معذرت...معذرت میخوام عزیزم یه لحظه عصبی شدم.

تو سکوت خیره ی نگاهم شد.

رومینا:به خونم تشنه ای مگه نه؟

-نیستم.



  

 رومینا:باشه. 

  

 خواست به سمت اتاق حرکت کنه که صداش زدم  

  

 اسمش چیه؟ -

  

 رومینا:اسم کی؟ 

  

 بچت... -

  

 رومینا:انتخاب نکردم هنوز 

  

 پسر؟ -

  

 رومینا:نه... 

  

 چشم هام براق شد و ذوق زده شدم. 



  

 بچت دختره؟ -

  

سرش رو به سمت پایین برد و آروم تکون داد که با ذوق 

 خاصی که توی وجودم نشسته بود لب زدم  

  

 باهم غذا درست کنیم؟ -

  

 رومینا:باشه... 

  

لت دوست داری یا وقتی عشقت رو عوض مثل قبال ام-

 کردی عالیقت هم عوض کردی؟ 

  

رومینا:زبونت همیشه نیش داشته،داره،به احتمال زیاد قرار 

 تا ابد هم داشته باشه... 

  

 بریم دیگه گرسنمه... -

  

 رمینا:مثل همیشه هم بی تفاوت 



  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  ��برای شماهم فردا دوتا سه پارت میزارم

  

قدمی جلو رفتم و خم شدم،آروم در گوشش لب زدم

-االالن که دیگه شوهر نداری نگران خیانت شدن بهش

باشی،قد ده سال منتظرتم،دلم تنگه،بزار حداقل یه بار دیگه

ببوسم لبای دوست داشتنیت رو...

مردد نگاهم کرد که دستم دو طرف صورتش نشست،تا

خواستم جلوتر برم آیفون به صدا دراومد و به تندی ازم

جدا شد.

-آروم،آیفون بود.

به سمتش رفتم و با دیدن سرباز ها متعجب خیره به صفحه

موندم.

@avayekhis



#پارت_دویست 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

 رومینا با تعجب بهم خیره شد و ترسیده زمزمه کرد  

  

 پلیس؟ -

  

 +من کاری نکردم. 

  

 بهم دروغ نگو -

  

 ید بهت دروغ بگم؟ +چرا با

  

 پس چرا پلیسا اومدن؟ -

  

 +بزار جوابشون رو بدم تا متوجه شیم. 

  



آیفون رو برداشتم که کفتن باید برم پایین،سریع حرکت 

 کردم که رومینا هم از همراهیم کرد و راه افتاد  

  

 تو کجا؟ -

  

 رومینا:باهات میام. 

  

 الزم نکرده،برو تو خونه... -

  

 +اما... 

ن پا به ماه رو چه به اینجور جاها؟برو تو خونه تا سگ ز-

 نشدم. 

  

 خودش رو باال کشید و بوسه ی آرومی کنار لبم نشوند 

  

 رومینا:زود بیا باال 

  

وحشی دو دستم رو قاب صورتش کردم و مشغول بازی با  

 لبهای خیس و نرمش شدم. 



 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

محکم چندین بار بوسیدمش و لب زدم.

-نکن،از اولم همین بودی،هر وقت نمیتونستی بهمون حال

بدی خرابمون میکردی!

رومینا:همینش قشنگه!

-بزار برگردم تا بهت بفهمونم چیزای قشنگ دیگه ای هم

هستن.

حرکت کردم و با عجله از پله ها پایین رفتم.سرباز ها با

دیدنم صاف ایستادن و بعد از نشون دادن کاغذی که حکم

شده بود گفتن باید باهاشون برم. جلبم روش نوشته 

-میتونم دلیلش رو بدونم؟

سرباز:خودتون متوجه میشید،بفرمایید لطفا...

@avayekhis



#پارت_دویستویک 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

به رومینا خبر دادم و حرکت کردم،باهاشون همقدم شدم و 

 به سمت کالنتری راه افتادن. 

  

 وا) (پر

نگاهی به میالدی که رو به روم نشسته بود انداختم و 

 مشغول شدم. 

  

 همش تقصیر مامان من بوده. -

  

میالد:مگه اون بدبخت چیکارتون کرده که اینقدر ازش 

 متنفر شدی؟ 

  

اون هوش از سر هزار تا مرد برد؛حاالم باعث عصبی -

  شدن بچه های اون خونواده هایی که قال گذاشتتشون شده.

  



 میالد:چی؟ 

  

هی بهت گفتم نکن،گفتم صبر کن حرف بزنیم،گوش -

ندادی،به زنت اعتماد نداری که میگی دارم حرص و جوش 

 تارکان رو میزنم مگه نه؟ 

  

 میالد:بیخیال اصال حوصله ی کلکل ندارم. 

 اون از بچگی به خاطر من و خونوادم عذاب کشید. -

  

  میالد:بایدزندگی ما رو خراب میکرد؟

  

 هر کسی جای اون بود همینکارو میکرد. -

  

 میالد:چرا؟هان؟ 

  

اصال متوجهی؟باباش گذاشتتش بهزیستی،محلش -

 نمیداد،اون رو آدم حساب نمیکرد.مامانش رو کتک میزد. 

خیانت میکرد،تهدیدشون میکرد،روزگارشون رو سیاه 

 کرد،همه ی و همه هم تقصیر مامان هرزه ی م ن !  



  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

میالالد:پروا...

-نگو که قانع نشدی!

میالالد:اینا دلیل خوبی برای خونه خراب کن شد...

انگشت روی لب هاش گذاشتم.

-هیس،شوهر رومینا فوت شده،یادت میاد؟بزار اونم مثل ما

طعم خوشبختی رو بچشه بعد اینهمه سال درد،گناه

 پا به ما ه  میالالد،نیاز داره یه مرد باالال سرش

داره،رومینا

باشه...

بلند شد و ازم دور شد.صداش زدم که اخمالود نگاهم کرد.

@avayekhis



#پارت_دویستوسه 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

 بلند شد و چرخید. 

  

 فکر میکنم در جریان مجازاتتون باشید. -

+کاری که باهاش کردم اصال کار بدی نبود.اون زیادی به 

  دست و پام میپیچید.

  

هر کس به دست و پاتون بپیچه رو مورد حمله و شکنجه -

 قرار میدید؟ 

  

به چهره ی مزخرف و رو مخش خیره شدم و با نفرت 

 خندیدم. 

  

+دقیقا همینطوره،زیاد سخت نیست برام،با تفنگ شلیک 

کردن رو بیشتر میپسندم اما خب کارم با ضرب و شتم هم 

 راه میوفته. 



  

وی گوشم خوابوند،پرونده ی زرد جلو اومد و سیلی ای ت

رنگ رو توی صورتم پرت کرد که هر کدوم از برگه 

 هاش یه جای زمین پخش شدن. 

  

دارم بازخواستت میکنم اونوقت برام غد بازی درمیاری؟ -

 خندیدم که دندون تیز نیش مانندم تو دیدش قرار گرفت. 

  

 +مگه ما بهت چیزی گفتیم جناب سرگرد؟ 

  

 . بهت نه بهتون-

  

خم شدم و به چشم هاش نگاه کردم؛معلوم بود خشمگین 

 شده. 

  

 +من خودم همکارتم جناب سرگرد. 

  

 همکار؟ -

  



+آره بابا همیشه اون بدبختی که دزد توپ بچه های 

 بهزیستی رو پیدا میکرد من بودم! 

  

 سری تکون داد و با خشم صداش رو باال برد. 

  

  مزخرف نگو،زود باش وقت نداریم.-

  

 +از چی بگم برات؟ 

  

صاف بشین،اول صلف بشین و صحبت کردنت رو -

 یادبگیر بعد به اونش هم فکر میکنیم. 

  

 صاف روی صندلی نشستم که بهم توپید. 

  

 میشنوم؟ -

  

 +چی رو سرگرد؟ 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-بقیه ی جرائم،همه رو تعریف کن،برات عفو میگیرم

+میدونی این حرفت مثل چی بود سرگرد؟

سکوتش رو که دیدم ادامه دادم.

-اون موقع ها که مامانم یواشکی می اومد تو بهزیستی تا

ببینتم و برگرده خونه میگفت تو راستش رو به من بگو که

چرا ناراحتی قول میدم دعوات نکنم،مام که از این بچه

خوبا،با کله ی تراشیده و ذهن بهم ریخته براش تعریف

میکردیم چه غلطی کردیم شروع میکرد کتکمون میزد و

حرص بابامونم سر ما خالی میکرد.

@avayekhis

#پارت_دویستوچهار

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب



یعنی ببین مثل سگ کتک میخوردیما،بازم میخندیدیم -

 میگفتیم خوب کاری کردیم. 

بعدم تا دستش بهمون نرسیده بود فرار میکردیم و 

 میرفتیم. 

  

 لکی بحث رو منحرف نکن. +ا

  

داری میگی از جرمام برات بگم دارم یکی یکی برات -

 میگم سرگرد انحراف چیه؟ 

  

 نگاهی به میز رو به روم انداختم و ادامه دادم. 

  

 اوممم،خب از کدومش بگم برات؟ -

  

 دست توی موهام بردم و نوازششون کردم. 

  

ات،ما که از نه نه نظر نده...بزار از این یکی بگم بر-

بهزیستی اومدیم دیدیم به به چه دخترای نابی داریم تو 



فامیلمون،ما یه لحظه چشماش رو دیدیم و از روز بعدش 

 پلک میزدیم خندش یادمون می اومد. 

  

 سرگرد:این چرندیات به من چه ربطی دارن؟ 

  

 هیس...ای بابا جناب سرگرد!! -

میخوام برات  نمیزاری حرف بزنیما...بزار بگم دیگه،تازه

از جاهای قشنگ ترش بگم...روزا گذشت و گذشت که ما 

رفتیم جلوش زانو زدیم گفتیم دختره ی چشم قشنگ؟میشه 

بیای دلت رو بدی دستمون؟قول مردونه میدیم ازش 

 مراقبت کنیم... 

خندید،من رو زانو هام نشسته بودم و محو خنده اش 

ری داشت به بودم،فکر میکردم شاد و ذوق زده اس اما انگا

ریشمون میخندید،بعدش بزرگ شدیم اون غد بودنا تموم 

شدن؛وقتی رفتیم خاستگاریش باباش پرتمون کرد 

بیرون...میدونی چرا؟دلیل همش یه کینه ی بی ارزش و 

 مزخرف قدیمی بود. 

  

 سرگرد:بسه،الکی حاشینه نرو. 

  



آخ آخ سرگرد نکنه عاشقی که بدت میاد از این چیزا -

بیخیال بابا...ما خودمون کشیدیم دردش صحبت کنم؟

رو...میدونی چند سال منتظر بودم رضایت بدن زنم شه؟ 

تو پارک نشسته بودم که باباش زنگ زد،گفتم یا خود 

خدا،دیگه خودشه...دیگه راضی شده...دست و پام 

میلرزید،مثل سگ میترسیدم از جواب دادن تلفنش،جواب 

 .. که دادم خبر عروسی دخترش رو شنیدم.

  

اشکم رو پاک کردم و با چشم های خیسی که قدرت کنترل 

 باریدنشون رو نداشتم ادامه دادم 

  

حقشون بود میدونی چرا؟چون من رو یه بچه ی بهزیستی -

دونستن،چون تحقیرم کردن،چون عشقم رو ازم گرفتن،چون 

باعث بد شدن حال خوبم شدن،چون من یه معتاد بودم،چون 

من عصبی بودم،چون من همون  من یه احمق بودم،چون

پسر روان ی  بد اخالقی بودم که کسی نمیتونست تحملش 

 کنه. 

  

 سرگرد:سرباز... 



 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

خندیدم

-آره صدا بزن بیان.

رو کرد سمت سربازی که وارد شده بود و با اخم و تحکم

بهش امر کرد:

سرگرد:ببرینش ازش تست بگیرین،سالالمت روحی و

 که تعیین شد برش گردونید،ببینید االالن تو حالت

روانیش

طبیعی خودش هست یا نه،زود تر خبرم کنید.
@avayekhis

#پارت_دویسوپنج

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

 که کالالهش روی سر تقریبا تراشیده اس جا خشک

سربازی

کرده بود به سمتم اومد و باهم حرکت کردیم.



  

 میشه ها  این سرگردتونم یه چیزیش-

  

 سرباز:ساکت باش راه بیوفت. 

  

 اخم کردم و با جدیت لب زدم. 

  

امیدوارم برگردی دیار خودتون دوست دخترت عروس -

 شده باشه. 

  

سری تکون داد؛جوری نگاهم میکرد که انگار داره به یه 

دیوونه نگاه میکنه.دیوونه بودم دیگه،نبودم؟ هولم داد و 

 وارد اتاقی شدیم... 

  

 ومینا) (ر

  

لباس پوشیدم و گوشی تارکان رو برداشتم،خواستم بازش 

 کنم اما رمز داشت.اه لعنتی... 



خونشون...خونشون رو بلد بودم،سوار آسانسور شدم و به 

محض رسیدن به پارکینگ به آژانسی که همیشه با ماشین 

 هاش رفت و آمد میکردم زنگ زدم و یه ماشین خواستم. 

شدم،چند دقیقه ای نگذشته بود که  جلوی در معطل رسیدنش

پراید سفیدی بوق زد،جلوتر رفتم و سوار شدم.بعد از 

پرسیدن آدرس و خبر دادن به رئیسش به سمت خونشون 

 حرکت کرد. 

سرم رو به شیشه چسبوندم و به یاد آوردم روزی که مامانم 

داد میزد بیوه شدی رو،اگه همون اول میتونستم با تارکان 

 چ کدوم از این رنج هارو تحمل نمیکردم. ازدواج کنم هی

 هوف... 

دستی روی شکمم کشیدم،تارکان همیشه عاشق دختر بچه 

 ها بود. 

لبخند تلخی روی لبم لونه کرد و چشم هام کم کم خیس 

 شدن. 

با صدای راننده که خداحافظی میکرد به خودم اومدم و از 

 ماشین پیاده شدم. 

  

 رو بهتون پرداخت میکنم.  چند دقیقه بمونید لطفا،هزینه-

  



 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

رو به روی آیفون ایستادم که کمرم تیر خفیفی کشید.دست

روی کمرم گذاشتم و با عجز زنگ زدم.

آیفون به صدا در اومد اما هر چقدر بیشتر تقالال میکردم

بیشتر بی نتیجه میموند.

دستم روی کمرم خشک شد و آروم ماساژ دادم که یهو

صدای کسی رو شنیدم

@avayekhis

#پارت_دویستوشش

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

-بله؟

با استرس جواب دادم

+میشه در رو باز کنید لطفا؟



 شما؟ -

  

 +باز کنید تا باهم صحبت کنیم. 

  

در رو باز کرد که کشون کشون وارد شدم،با دیدنم بیرون 

 اومد،نگاهی به مهتاب و حامی انداختم. 

  

 مهتاب:تو اینجا چیکار میکنی رومینا؟ 

  

تورو خدا،آدرس خونه ی داداشت رو بهم بده،خواهش -

 میکنم. 

  

 حامی:چیشده؟ 

  

 بیاین بریم اونجا،باید حرف بزنم با پروا... -

  

 مهتاب:باشه آروم باش،بیا بریم تو 

  

 همینجا خوبه حالم،لطفا شما بیاین بریم خواهش میکنم. -



  

 ا؟چیشده مگه؟ مهتاب:خب چر

  

 پلیسا،پلیسا بردنش... -

  

 حامی:کی؟میالد رو؟ 

  

 نه...نه تارکان. -

  

 ابرو های مهتاب باال رفت و مشکوک نگاهم کرد. 

  

 مهتاب:تو چرا نگران اونی؟ 

  

 بیا بریم لطفا. -

  

 حامی:باشه شما آروم باشین،شرایطتون مناسب نیست. 

  

 خوبه حالم،لطفا یکم زودتر... -



  

 رفتن تو خونه و بعد تقریبا پنج دقیقه بیرون اومدن 

  

 مهتاب:تو پیش تارکان میمونی؟ 

  

 چرا انقدر راجع به تارکان میپرسی؟ -

  

 کمی نگاهم کرد و خندید. 

  

مهتاب:عروس خانم عصبی شده؟ 

 یا حسودیش شده؟ 

  

 حامی در ماشین رو باز کرد و اخطار وار لب زد. 

  

 حامی:مهتاب! 

  

 م بشینم که درد عجیبی تو شکمم پیچید و... خواست



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

@avayekhis

#پارت_دویستوهفت

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

پیچید و دستم بند در ماشین شد.

حامی:خوبین رومینا خانم؟

با این حرف حواس مهتاب جمع من شد و با ترس نگاهم

کرد

مهتاب:چیشده خوبی؟

-نه اصالال...



 مهتاب:د..درد داری؟ 

  

 خوبم،بریم. -

  

 حامی:باید بریم دکتر... 

  

 نه حل شد،چیز مهمی نبود. -

  

 مهتاب:مطمئنی؟ 

  

تو اون لحظه فقط نگران تارکان بودم،عشقش دو طرفه نبود 

 اما در این حد شعور داشتم که بهش احترام بزارم. 

  

 مهتاب:مطمئنی خوبی؟ 

  

 سوار شدم. 

  

 یم زودتر... خوبم بر-



  

 حرکت کردن که مهتاب مشغول زنگ زدن به پروا شد. 

  

 چرا بهش زنگ میزنی؟ -

  

 مهتاب:بپرسم خونه هستن یا نه. 

  

 ******* 

  

نگاهی به پروا و میالدی که کنار هم ایستاده بودن انداختم و 

 جلو رفتم. 

  

 تبریک میگم. -

  

 پروا:خیلی ممنون. 

  

داد،از رفتارش معلوم بود از میالد سرسری سری تکون 

 وجودم ناراحت و دوست نداره اینجا باشم. 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-اوم...نمیخواستم مزاحمتون شم ولی...

میالالد:اومدی رضایت جلب کنی برای تارکان؟

خجالت زده نگاهی به شکم باالال اومده و بزرگم انداختم و

سری تکون دادم.

میالالد:نگران نباشید حل میشه.

-واقعا؟

:بله فردا حلش میکنم،پروا توضیح داد برام مشکالالتی

میالالد

که پیش اومده بود رو...

به سمت پروا برگشتم و قدر دان نگاهی کردم که سری

تکون داد و با لبخند چشم بست.

.@avayekhis@



  

#پارت_دویستوهشت 

تومه" رمان:"صیغه مخ

 به قلم:رضوان غریب 

  

 چرا؟ -

  

+دیدی خرمالو رو؟از نظر بعضیا خیلی خوشمزست،از 

نظر بعضیا هم فقط وقتی کامال رسیده خیلی خوشمزست. 

همه هم از وقتی کال و نرسیدست بدشون میاد؛میدونی 

 چرا؟چون باعث میشه دهن آدم اذیت شه،تلخ شه... 

خوبه شیرین و اونم دقیقا همینه،فقط وقتی حال خودش 

دوست داشتنی میشه،وقتی عصبی هیچکی دوستش 

 نداره،هیچکی...چون واقعا غیر قابل تحمل میشه. 

  

 اگه من عصبی بودنشم دوست داشته باشم چی؟ -

  

 +این یعنی تو یه احمقی! 

  



 و من این احمق بودن هم دوست دارم. -

  

 +جالب شد. 

  

تر بشینم،مرتب و  پروا به سمتم اومد و هدایتم کرد تا راحت

 صاف روی مبل نشستم و کوتاه تشکر کردم. 

  

 پروا:اینجا بشین تا من حاضر شم. 

  

 حاضر؟ -

  

 پروا:میریم کالنتری... 

میالد:اما  

 پروا... 

  

 پروا:شما با من بیا،کارت دارم. 

  

 میالد:میخوای غربزنی؟ 



  

 مهتاب ریز خندید. 

  

رو؟ببین چجوری مهتاب:چیکارش کردی داداش بدبخت من 

 مظلوم ترسیده ازت. 

 

 پروا:میالااااد... 

  

میالد:جون دلم؟به سمت مهتاب برگشت و اخم کرد...چیزی 

 نگو به خانم من مهتاب خانم. 

  

 مهتاب:اوه اوه...نزار خواهر شوهر شم براشا... 

  

 پروا:چقدرم که بلدی! 

  

 حامی:با خانم من کاری نداشته باشینا... 

  

.اول خواهر من بودا...کاری نکن بندازمت میالد:هی..

 بیرون. 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

خندیدم،چقدر غیرتی!

حامی دست مهتاب رو گرفت که میالالد اخم کرد.

میالالد:زودباش ول کن دست آبجی من رو...

@avayekhisپارت_دو#

یستونه

رمان:"صیغ

ه مختومه"

به

قلم:رضوان

غریب

حامی:ناسالالمتی خانم منم هستا...

میون اخم های گره خورده اش خندید. میالالد 



 حامی:توهم زود ول کن دست آبجی مارو. 

  

 میالد:اوه اوه آبجی؟ 

  

حامی:پس چی فکر کردی؟اگه مهتاب آبجی توا ،پروا 

 هم خواهر من! 

میالد:برو  

 بابا... 

  

پروا فاصله گرفت و با بدجنسی به میالد نگاه کرد. 

 پروا:راست میگه دیگه... 

نه میالد: 

 بابا؟ 

  

 پروا:دیگه اذیتش نمیکنی داداشما... 

  

میالد:برو،برو ببینم دوتا بچه اومدن اینجا من رو منع 

 میکنن. 

  



مهتاب:داداش برو دیگه بنده خدا خسته شد بس به شماها 

 گوش کرد. 

  

 نگاهم به مهتابی که بهم اشاره میکرد افتاد و خجل خندیدم. 

  

 نه من مشکلی ندارم. -

  

اب:عزیزم اگه از تو خجالت نکشن مثل بچه های مهت

 کوچک ادامه میدن دعواهاشون رو 

  

 پس اگه میشه بعدا دعوا کنین... -

  

 میالد:یه چند لحظه حواسمون پرت شد.عذر میخوام. 

پروا:االن میایم  

 ما... 

  

 وارد اتاق شدن و در رو پشت سرشون بستن. 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(پروا)

محکم بغلم کرد و دستش نوازش وار از روی باسنم به

سمت پایین سر خورد.

-نکن.

میالالد:حاالال که داداشت رو برام میاری آره؟

-آره.

دستش روی شکمم نشست و خندید،با چیزی که در گوشم

نجوا کرد سرخ شدم و با خجالت صداش زدم.

:داداشت قرار اینجا برات از اون بچه های خوشگلی

میالالد

که غش میری وقتی میبینیشون بکاره؟

@avayekhis



#پارت_دویستوده 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

دوست داشتم،زود باردار شدن رو دوست داشتم،برام مهم 

 نبود مردم چی میگن. 

  

 خجالت بکش. -

  

 میالد:مثال هم من نمیدونم خانم چقدر عاشق بچه هاست. 

  

 شد بس منتظر موند. بیا لباس بپوشیم رومینا خسته -

  

 میالد:بریم رضایت بدیم؟ 

  

 ندیم؟ -

  

 میالد:دلم میخواست حداقل یکی دوروز همونجا بمونه. 



  

 از کی تاحاال اینقدر سنگ دل شدی؟ -

  

 میالد:من فقط ازش رنجیدم،خیلی زیاد... 

  

تمومش کن باشه؟دلم نمیخواد زندگیمون به خاطر این کینه -

 شه.  به دل گرفتن ها خراب

  

 میالد:یعنی داری میری باید رضایت بدم آره؟ 

  

 دست دور گردنش انداختم و با ناز نگاهش کردم. 

  

 بایدی که وجود نداره اما خوشحال میشم رضایت بدی. -

  

دستش روی باسنم نشست و با چشم های شیطونش بهم 

 خیره شد. 

  

 میالد:پس توام باید به همین مناسبت امشب با رضایت بهم

 بدی. 



  

 واقعا خیلی بیشعور شدی میالد. -

  

 میالد:تا پشیمون نشدم حاضر شو بریم. 

  

با ذوق بوسه ای به گونه اش هدیه دادم و مشغول پوشیدن 

 لباس هام شدم. 

پیراهن چهارخونه ی طوسی مشکی ای بر داشت و با لبخند 

 نگاهم کرد. 

  

 ش. میالد:توهم اون مانتویی که شبیه پیراهنمه رو بپو

  

 چشم. -

  

 به سمت میزآرایش رفتم که صدام زد  

  

 میالد:پروا... 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

-جانم؟

میالالد:فقط کم...باشه؟

چشم بستم وبا لبخند،کوتاه سر تکون دادم.

@avayekhis

#پارت_دویستویازده

رمان:"صیغه

مختومه"به

قلم:رضوان غریب

بعد از کمی آرایش مالالیم به سمتش برگشتم که بوسه ای

روی پیشونیم کاشت و باهم به سمت بیرون حرکت کردیم.

رومینا با دیدنمون هول شد و از جاش بلند شد.

رومینا:بریم؟



  

 بریم ما حاضریم. -

  

 حامی:نیازی به بودن من هست؟ 

  

میالد:اگه بیای خیلی ممنون میشم،هر کاریم نکنیم باالخره 

 پلیسی و تو این کار ها واردی... 

  

 حامی:باشه باشه حتما 

  

 خب دیگه معطل نکنین بیاین بریم. -

  

 همگی بلند شدن و باهم به سمت کالنتری حرکت کردیم. 

  

رومینا:من واقعا ازتون از طرف تارکان عذرخواهی میکنم 

 آقا میالد... 

  



میالد:خب این مورد رو که خودش باید عذر بخواد اما بیا 

حساب هامون رو  فراموشش کنیم،من و اون خودمون

 صاف میکنیم شماها نگران نباشین. 

  

 **** 

  

 میالد:جناب بازپرس میخوام شکایتم رو پس بگیرم. 

  

 بازپرس:چرا؟ 

  

 میالد:حل شد؛رضایت میدم. 

  

بازپرس:اما شما به من گفته بودید قرار مدارکی بیارید که 

 ثابت میکنه خالفکار و قاچاقچی بودن متهم رو... 

  

 کوت کرد و دستی پشت سرش کشید. میالد س

  



حامی:از عصبانیت بود...میخواست از تارکان...یعنی 

چیزه...منظورم متهم بود،میخواست از متهم زهر چشم 

 بگیره. 

  

 بازپرس:اما... 

  

میالد:جناب بازپرس یه اشتباهی کردم دارم میگم میخوام 

 پس بگیرم شکایتم رو،متوجه نمیشم چرا بهونه میارید؟ 

  

بازپرس:خودش توی اعترافاتش گفته انجام داده و بسیار 

 بسیار راضی بوده از کاری که انجام داد. 

  

 حامی:متهم گفته؟ 

  

بازپرس:بله،ازشون آزمایش صحت روانی هم گرفتیم اما 

 در صحت و تندرستی کامل بودن. 

  

میالد:االن باید چیکار کنیم؟همسرشون یه خانم باردار و پا 

بیرون ایستاده...منمبه عنوان شاکی شکایتم  به ما ه،همین

 رو پس میگیرم،خواهش میکنم رفع اتهام کنید. 



  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

@avayekhis

#پارت_دویستودوازده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

بازپرس:باشه بفرمایید بیرون حلش میکنیم ما...

میالالد و حامی به سمت بیرون حرکت کردیم،بین راه

با

توی دست میالالد حلقه کردم و با اخم نگاهش  رو 

دستم

کردم.

-واقعا خیلی بی فکری

میالالد:من که نمیدونستم چنین چیزایی پیش اومده.

-اگه آزادش نکنن چی؟



میالد:وقتی هنوز مدرکی بهشون ندادم پس نمیتونن کاری 

 کنن،الکی نفوذ بد نزن. 

  

  به رومینا رسیدیم که مهتاب به سمتم اومد.

  

 مهتاب:حس میکنم حالش زیاد خوب نیست پروا... 

  

 چرا چیشده؟ -

  

 مهتاب:نمیدونم. 

  

 رومینا خوبی؟ -

با چشمای اشک آلودش نگاهم کرد و آب دهانش رو قورت 

 داد. 

  

 رومینا:خوبم،میاد تارکان؟ 

  

 میاد آروم باش. -



  

 رومینا:ببخشید به شما هم زحمت دادم. 

  

ن یه عذر خواهی کوتاه بهتون میالد:زحمتی نبود م

 بدهکارم،فکر میکنم باعث این حال و اشک هاتون باشم. 

  

 رومینا:نه نه اصال 

  

 حامی کمی این پا و اون پا کرد و دوباره رفت تو 

  

 تو نمیری؟ -

  

 میالد:من چرا برم؟ 

  

 میالد! -

  

میالد:نه نه از سر عصبانیت نمیگم،میگم کاری ازم برنمیاد 

 نجام میدن کارای پرونده رو... خودشون ا

  



 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

-رومینا بیا بشین توی ماشین،سر پا نایست،چرا حس میکنم

یه چیزیت هست؟رنگ و روت زرد شده.

(رومینا)

نگاهی به پروایی که کنکاش میکرد انداختم و آب دهان

جمع شده ی توی دهنم رو به زور قورت دادم.

بی توجه به خیسی گرم بین پام لب زدم.

-من خوبم پروا

@avayekhisپارت_دو#

یستوسیزده

رمان:"صیغ

ه مختومه"

به

قلم:رضوان

غریب

پروا:اما به نظر میرسه...



  

 صداش با صدای تارکان تو گلو خفه شد. 

  

 تارکان:رومینا؟ 

  

با دیدنش حرکت کردم که گرمی خون از گوشه ی رانم سر 

 خورد و از رانم به پایین غلتید. 

  

 وبی؟ خ-

  

 تارکان:خوبم تو چت شده؟ 

  

درد بدی که توی دلم پیچید اجازه ی بیشتر پنهون کاری 

 کردن رو بهم نداد. 

 نفس عمیقی کشیدم و مشغول اشک ریختن شدم. 

  

 خونریز...خونر...خونریزی دارم. -

  

 چشم هاش درشت شد و نگران لب زد. 



  

 تارکان:چی؟! 

  

بشینم که به سمتم دوید و با دست زیر دلم گذاشتم و خواستم 

ترس سعی کرد بلندم کنه؛نتونست سنگینی و وزنم رو تحمل 

 کنه،بچه نبودم که بتونه به راحتی بلندم کنه. 

صدای مضطرب پروا و مهتاب رو شنیدم که با دلهره 

میگفتن بهش کمک میکنن،چشم هام سیاهی می رفت و 

 همه چیز برام تار شده بود. 

پروا شدم که دور بازوم حلقه شد و متوجه دست مهتاب و 

 سعی در بلند کردنم داشتن. 

  

 تارکان:آروم...آروم بزارینش اینجا 

 میالد:نیازی به او... 

  

تارکان:خفه شو بشین تا برگردم دعا کن چیزیش 

نشه،چیزیش شه تصادف که هیچی به جون خودم خون تو 

 یکی رو میریزم راحت شم از دستت. 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

@avayekhis

#پارت_دویستوچهارده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

متوجه سوار شدنش شدم و نتونستم تحمل کنم سنگینی

چشمای خسته ام رو،دستم روی پیشونیم نشست و چشمام

بسته شد.

(پروا)

-آزاد شدی؟

:اگه دوباره مجبور به مرگ شوهر مامانیت نشم فعالال

تارکان

آره.

-با اون بنده خدا چیکار داری آخه؟



  

 تارکان:باهاش حال نمیکنم. 

  

 دلیل قانع کننده ای برام نبود. -

  

 تارکان:مهم نیست مهم این برای خودم قانع کنندست. 

  

 داری الکی بهونه میاری. -

  

 تارکان:مرد گفتنم نه بهونه آوردن. 

  

 مرد کشتنم هستی. -

 تارکان:آهان خب؟ 

  

 ی. گاهی اوقات ترسناک میش-

  



تارکان:االن توله ی بی پدر تو شکم اون مهم ترین چیزی 

که میتونیم روش تمرکز کنیم،بس کن این بحثای مزخرف 

 رو... 

  

 باشه. -

  

چند ثانیه نشده بود که جلوی بیمارستان نگه داشت و تخت 

 آورد. 

 به کمک هم رومینارو روی تخت گذاشتیم و حرکت کردیم. 

  

 پرستار:چیشده؟ 

  

 ان:حالش بد شد یهو... تارک

  

 پرستار:هفته ی چندم بارداریشون رو طی میکنن؟ 

  

تارکان:هفته اینا نمیدونم فقط میدونم شش ماه و خورده ایش 

 میشه  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

@avayekhis

#پارت_دویستوپانزده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

حرکت کردن وتخت رو وارد اتاق کردن.

تارکان:بزارین منم برم تو

-هیس،آروم باش

تارکان:ببین حالش خوب نیست.

-چیزی نمیشه آروم باش

پرستار ها مشغول رفت و آمد شدن و تارکان با بی

حوصلگی مشغول چرخیدن به دور خودش شد.



 پرستاری از اتاق خارج شد و به تارکان خیره شد. 

  

 پرستار:چه نسبتی باهاتون دارن؟ 

  

 ناهامون هستن. تارکان:از آش

  

پرستار:لطفا هر چه سریع تر دفترچه بیمه اشون رو برام 

 بیارید. 

  

 تارکان:دفترچه؟ 

  

 پرستار:بله... 

  

تارکان:آزاد حساب کنید لطفا االن به دفترچش دسترسی 

 ندارم. 

  

 پرستار:اما... 

  

 تارکان:بزارید به هوش بیاد خودش براتون میاره 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

دکتری سراسیمه از اتاق بیرون اومد و به سمتم قدم

برداشت و کوتاه نگاهم کرد.

دکتر:همراه بیمار؟

تارکان:منم...

دکتر:بفرمایید لطفا

تارکان:چیشده؟حالش خوبه؟

دکتر:با من تشریف بیارید باید باهاتون صحبت کنم.

تارکان مضطرب شد و با ترس نگاهم کرد.صدای گریه ی

نوزادی که بی قراری میکرد؛توی گوشمون پیچید و

هراسون به سمت اتاق برگشتیم...

@avayekhis



  ��فرفری وحشیو فردا با پارت جبرانی میذارم

  

#پارت_دویستوشانزده 

رمان:"صیغه مختومه" 

 به قلم:رضوان غریب 

  

 تارکان:من استرس دارم برگشتم تو چرا برگشتی خنگ؟ 

  

 خب فکر کردم به دنیا اومد. -

  

رکان:بچه ای که تازه شش ماهش شده انقدر جون داره که تا

 اینقدر جیغ بکشه؟ 

 خب حاال بیا بخور منو! -

  

 خندید و با دکتر به سمت اتاقی که هدایتش میکرد رفت. 

  

 من نیام؟ -

  



 دکتر:نه نیازی نیست. 

  

 باشه پس من اینجا منتظر میمونم تارکان... -

  

 تارکان:باشه باشه... 

  

 ن) (تارکا

  

 روی مبل نشستم و به دکتر خیره شدم. 

  

 میشنوم؟ -

 دکتر:همسرتون هستن؟ 

  

 نامزدیم. -

  

 نگاهش روی دستم چرخید،دنبال حلقه بود؟ 

  

 دنبال چی میگردی؟ -



  

 دکتر:هیچی،تو نامزدی باردار شدن؟ 

  

داداش اگه بهش تجاوز کرده باشم یه روزه شش ماهش -

 شو ن  متاسفانه. نمیشه که،بچه از شوهر سابق

  

دکتر:باید استراحت داشته باشن،خونریزی ای که ناشی از 

سنگینی و ضربات متعدد فیزیکی باعث شده خطر 

 مرگشون هم زیاد شه. 

  

 یعنی چی؟یعنی کتک خورده؟ -

 دکتر:نه،توی ماشین نشستن وقتی دارید رانندگی 

میکنید،زیادی تکون خوردن،زیادی نشستن توی دستشویی 

و زانو و اعمالی نظیر اینایی که براتون توضیح روی د

 دادم. 

  

 فهمیدم. -

  



 

  

 

  

 

  

 میتونم ببینمش؟ -

  

 دکتر:بله حتما 

  

دکتر:باید در استراحت مطلق به سر ببرن،امشب اینجا

میمونن فردا میتونید مرخصشون کنید؛به هیچ وجه...به

هیچ وجه نباید بلند شه و کار های سنگین انجام بده و گرنه

ممکن بچه رو از دست بدین.

@avayekhis

#پارت_دویستوهفده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

باشه ای گفتم و بلند

شدم.



به سمت اتاق رومینا حرکت کردم و وارد شدم.چشمای 

قشنگش که معلوم بود به زور باز نگهشون میداره به سمتم 

 برگشت و برای هزارمین بار دل برد. 

  

 ؟ خوبی-

  

 سر تکون داد و دستش روی شکمش نشست. 

  

 رومینا:خوبه حالش؟ 

  

 خوبه. -

  

 رومینا:دروغ نگو خونریزی داشتم. 

 چرا نگفتی خونریزی داری؟ -

  

 رومینا:منتظر تو بودم. 

  

 به خاطر من میخواستی قاتل بچت شی؟ -



  

رومینا:اگه میگفتم میاوردنم بیمارستان بیخیال رضایت 

 و میشدن. دادن برای ت

  

 از کی تاحاال انقدر به فکر شدی؟ -

  

 رومینا:بدجنس نشو 

  

واقعا نمیدونم چطور اینهمه سال من رو مجذوب خودت -

 کردی! 

  

رومینا:عجیب نیست،تو دل برو که باشی همین میشه! دال 

 شدم و در گوشش لب زدم: 

  

فقط تو دل من بری بسه برای بقیه همون زشت باشی -

 بهتره 

  

 مینا:آخ االن حسودیتون شده؟ رو

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

-برو بابا

خندید و زیر مالالفه ی سفید بیمارستان قایم شد...

@avayekhis

#پارت_دویستوهجده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

(میالالد)

:پروا نشد بالال شد...داداش به خدا خیلی مردی چطور

حامی

تونستی اینهمه درد رو تحمل کنی و دم نزنی؟

-اینقدر عصبیم که میتونم همین االالن خون خودم و تورو

بریزم خب؟بهتره ساکت شی

حامی:باشه من که چیزی نگفتم...



  

اونکه فلج شد من بودم،اونکه بهش حمله شد من -

بودم،اونکه عشقش رو دزدیدن من بودم،اونوقت مقصرم 

 من شدم. 

  

 حامی:بیخیال بهش فکر نکن... 

  

لی عصبیم میکنه این حرفا و رفتار ها،من کم واقعا خی-

صبوری نکردم؛حقم نیست اینطور رفتار کنن باهام،من 

 همون پسریم که به خاطرش قید خونوادم رو زدم حامی... 

  

 حامی:خاله خاطره بد ازت شکار شده میالد 

 میالد:شکار شده؟ 

  

 حامی:همون عصبی و ناراحت خودمون... 

  

سال ولش کردم،نباید ناراحت  میالد:حق داره،بعد سی

 میشد؟ 

  



 حامی:بد جوری حق میدی بهش...بگو ببینم دلتنگشونی؟ 

  

 میالد:مگه میشه بچه دلتنگ مامانش نشه؟ 

  

حامی:بیخیال پسر،میخوای مثل بچه های دوساله تا ابد 

 باهاشون قهر کنی؟ 

میالد:نه  

 اما... 

  

 حامی:گوشیت رو در بیار،بهش زنگ بزن. 

  

 د:من نمیزنم تو بزن. میال

  

 حامی:من؟ 

  

میالد:آره همینکه بشنوم صدای قشنگش رو بشنوم بسه 

 برام. 

  

 حامی:باشه 



  

گوشیش رو از جیبش درآورد و به مامان زنگ زد،به یه 

 بوق نکشید که گوشی رو برداشت. 

صداش تو گوشم پیچید و دلم برای هزارمین بار پر کشید 

 . برای گرمی آغوش مادرانش..

  

 الو حامی مادر؟ -

  

 حامی:سالم مادر جان خوبی؟ 

  

 خوبم خوبم،خوب شد زنگ زدی کارت داشتم. -

 حامی:چیزی شده؟ 

  

میگم برو دست میالد رو از پیش اون زن دریدش بگیر - 

 زودتر بیا خونه. 

  

 حامی:چرا؟ 

  

 بیاین زودتر میگم بهتون،تنها بیاینا...بیاین کارتون دارم. -



  

 

  

  

 

  

 حامی:چیزی نیست بابا چرا رنگ و روت پریده پسر؟ 

  

 ولی...ولی اون... -

  

 زود تر. حامی:بد به دلت راه نده بیا بریم 

  

@avayekhis💛💛قشنگتون 

سه پارت تقدیم نگاهای

#پارت_دویستونوزده

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

با ترس به حامی خیره

شدم که سریع تکون

داد و گوشی رو قطع

کرد.



 ماشین که دست پرواشون موند. -

  

 حامی:بیا بریم تاکسی بگیریم. 

  

حرکت کردم و با هم کنار خیابون منتظر تاکسی شدیم؛بی 

 قرار این پا و اون پا کردم و مضطرب نگاهش کردم. 

  

 بیا آژانس بگیریم. -

  

 حامی:باشه االن زنگ میزنم. 

د زرد رنگی همینکه گوشیش رو از جیبش درآورد پرای

 جلومون نگه داشت. 

  

 حامی:مستقیم؟ 

  

راننده سری تکون داد که سوار شدیم،بعد از گفتن آدرس و 

حساب کردن کرایه سر به پنجره چسبوندم و چشم رو هم 

 گذاشتم. 

  



 * 

رو به روی مامان نشستم و خیره به چشم های اشکیش 

 شدم. 

  

 نمیگی چیشده مامان؟ -

  

روختی؟همون دختری که بهت قول مامان:مارو به کی ف

داده بودم هر دوروز یه بار تو بغل یکی پیداش کنی؟ 

سعی کردم عصبانیتم رو کنترل کنم و حرفی نزنم که 

 به دل بگیره. 

  

بهتر نیست مودبانه صحبت کنی مامان؟اون عروس -

 توا ،عروس این خاندان...متوجهی؟ 

  

با حرص بلند شد و پاکت کرم رنگ روی اپن رو 

برداشت،بازش کرد و چند قطعه عکس توی صورتم پرت 

 کرد. 

  

 بیا تحویل بگیر...تحویل بگیر عروست رو... -



  

نگاهم به عکس ها افتاد که برای هزارمین بار خرد شدن 

 قلبم رو احساس کردم. 

پروایی که با چشم های بسته زیر کریستین دراز کشیده بود 

قتی توی قبرس و مشغول لب بازی با هم بودن...صداش و

برام توضیح میداد اینطور نبوده و با کریستین رابطه ای 

نداره توی سرم پیچید و روی زمین نشستم؛دروغ بود مگه 

نه؟الکیه،الکیه این فتو شاپ بود.سعی کردم لرزش توی 

صدام رو قایم کنم؛چشم روی هم گذاشتم که قطره ی درشت 

و با اشکم روی گونه ام ریخت.به سمت مامان برگشتم 

 التماس نگاهش کردم. 

  

 میالد:فتوشاپ...به خدا فتوشاپه.. 

  

گوشیش رو برداشت و فیلم کوتاهی پخش کرد،به سمتم 

اومد و گوشی رو توی دستم گذاشت.با دیدن کریستین که با 

لبخند لب های پروارو به بازی گرفته و به سینه اش دست 

 میزنه با حرص گوشی رو پرت کردم که محکم خورد به

 بخاری و صدای شکستن صفحه اش توی خونه پیچید. 

 دو دستم روی موهام نشست و با گریه هق زدم. 



  

ولم کنید دیگه نمیکشم بسه...تورو خدا بس کنید من خسته -

 شدم خستهههههههه... 

  

 حامی کنارم نشست و دستش دور شونه هام حلقه شد. 

  

 حامی:هیس،آروم باش حتما توضیحی هست. 

  

م که داشتم مثل یه زن تو بغل رفیقم گریه میکردم؟ من بود

توضیح؟اون از فیلمش که با تارکان بود و باباش آبروش -

رو برد و تو خیابون زدتش...اون از دختر نبودنش و دلیل 

مسخره ی سوارکاری...این از فیلم و عکساش با اون دکتر 

 خارجی... 

  

چشم  تمام لحظاتی که توی هتل باهم سپری کردیم جلوی

 های گریونم نقش بست. 

صدای آه و ناله ی از سر لذتش در حین رابطه توی گوشم 

اکو شد و از تصور صدای ناله هاش زیر بدن کریستین دو 

دستم محکم روی گوشام نشست و زانو هام رو به داخل 

 شکمم جمع کردم و فریاد کشیدم. 



  

 

  

 

  

 

  

هیچ چیز به ذهنم نمیرسید جز یک راه،ترک کردن و جا 

 زدن...اینهمه اون اذیتم کرد،عذابم داد. 

بزار یه بارم که شده نوبت من باشه،این من باشم که مثل 

 همیشه مطیع زور گفتناش و دروغ هاش نمیشم..دیگه حتی

یک ثانیه هم دوست ندارم اینجا باشم،با این آدم زندگی 

کنم.منم آدمم...تا یه حدی تحمل دارم،دیگه نمیکشم آقا 

 بریدم. 

از پشت پنجره نگاهی به خورشید انداختم که چشم هام 

سوخت،از فرط گریه نای باز کردن پلک هامم نداشتم چه 

-ازت متنفرمممممممم دروغگو ازت متنفرمممم.

@avayekhis

#پارت_پایانی

رمان:"صیغه مختومه"

به قلم:رضوان غریب

#یک_ساعت_بعد



ا برسه خیره شدن به نور،پوزخندی روی لب هام نشست و ب

حرص مجسمه ی بزرگ روی میز رو برداشتم و به طرف 

شاسی بزرگ عکس دو نفرمون که گوشه ی اتاق قاب شده 

 بود پرت کردم که شل شد و از روی دیوار پایین افتاد. 

نگاهم به گوشیم افتاد،هفده پیام از طرف حامی،همشونم 

میگذره ناراحت نباش و خوبی بود.چطور میخواست 

 بگذره این فالکت؟ 

دو دستم روی شقیقه هام نشست و با حرص مشغول ماساژ 

 دادنشون شدم. 

اشک هام انگار خوششون اومده بود که قصد بند اومدن 

 نداشتن. 

اشک های روانه شده ی روی گونه ام رو پس زدم و کوله 

پشتی کوچک مسافرتیم رو برداشتم،بی حوصله دوتا شلوار 

دور کوله رو  خونگی و دو تا پیراهن پرت کردم توش و نخ

کشیدم و محکمش کردم،از توی گاو صندوق هر چقدر 

 تراول نقد داشتم برداشتم و همه رو پرت کردم توی کوله. 

داشتم به سمت بیرون حرکت میکردم که نگاهم به آینه و 

حال و روز آشفته ی خودم افتاد،چقدر توی این دو ساعت 

 دم. پیر شده بودم!گوشی رو برداشتم و به حامی پیام دا

  



چند وقت گم و گور میشم دور و اطرافم پیداتون نشه،پلیس -

 بازیت گل نکنه پا شی بیای دنبالم،میخوام تنها بمونم... 

  

 حامی:باشه تنها بمون،اما تا کی؟ 

  

 شاید ابد... -

  

حوصله ی جواب دادن نداشتم مخصوصا حاال که 

میدونستم قرار پیام های نصیحت آمیز بفرسته 

شی رو پرت کردم روی تخت،نیازی به برام...گو

 تلفن نداشتم اگر تلفن ببرم میتونن پیدام کنن... 

  

رژ لب نارنجی رنگ روی میز رو برداشتم و با دستای 

 لرزونم مشغول نوشتن روی آینه شدم. 

  

 حالم ازت بهم میخوره عوض ی  دروغگو... -

  



خواستم برم که نتونستم،لب و لوچه ام آویزون شد و مثل 

بچه ای که مامانش رو گم کرده دنبال عطر تنش گشتم،نبود 

 که نبود... 

ظرف ادکلنش رو برداشتم و با ابروهای در هم شیشه ی 

ادکلن رو توی دستم فشردم و با اشک به سمت بیرون 

حرکت کردم،بس بود اینهمه خفت...من بازیچه ی این 

 داستان نیستم! 

  

 (کریستین) 

  

قتی حال پروا بهم خورده بود صحنه های اون روزی که و

و من سعی میکردم بهش نفس مصنوعی بدم،کریستف از 

راه رسید و مشغول ثبت کردن اون لحظه ی دلنشین شد 

 توی ذهنم مرور شد و با لبخند نگاهش کردم. 

  

 باالخره به شوهرش نشون دادم... -

  

کریستف:کارت اصال درست نبود کریستین،اون اونروز 

ود،مثل بقیه ی بیمار ها...تو ازش سو استفاده فقط یه بیمار ب

 کردی...فقط همین! 



  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

                  

-اما این تو بودی که اون لحظه رو ثبت کردی!

کریستف:من احمق یه لحظه خر شدم،دیدی که بعدش

 کالال اون هارد رو بسوزونم اما تو با تقلب به دستش

خواستم

آوردی!

نوشیدم پا روی پا انداختم و کمی از مشروب توی جامم 

-من همیشه همین بودم!

وقتی یه چیزی رو میخوام...

یا مال من میشه،یا مجبور میشه مال من شه...

این داستان ادامه دارد...

منتظر فصل دو باشید با کلی سورپرایزای عجیب و

غریب...

رمان اختصاصی آوای خیس



   

 

 

 

 

@avayekhis

نویسنده:

به بچه های آوای خیس مخصوصا اون دسته از  
 بار توی پارت گذاری رمان هام بهمخب خب سالالالالم

حمایتم میکنن،اول از همه اینکه خیلی خیلیعزیزایی که هر

انرژی میدن و

دوستتون دارم و امیدوارم همیشه هر جایی که هستین

چیزای خوب و شیرین تجربه کنین نه مثل پروای بدبخت

داستانمون که سر تا سر زندگیش پر از غم و درد بود.

اول از همه بهتون بگم که داستان تارکان و رومینا به طور

کامل واقعیت بود و من فقط کمی بهش پر و بال و قشنگی

دادم تا جذاب تر باشه،خیلی خیلی ممنونم که وقت های با

ارزشتون رو صرف خوندن رمانم کردید،فصل اول با تموم

شادیا و غم هاش،جدایی ها و عاشقی هاش تموم شد اما

 همینجا باقی نمیمونه،بچه ی رومینا چی میشه؟میالالالالد

داستان

 میره؟اصالالالال میالالالالد بعد اینهمه فشار عصبی زنده

کجا

 وقتی میبینه میالالالالد رفته چیکار میکنه؟کریستین

میمونه؟پروا

میاد ایران یا نه؟حامی موفق میشه یه پرونده ی پلیسی

سنگین رو به تنهایی بر عهده بگیره و از پسش بربیاد؟اگه

 چی میشه؟پروا مثل میالالالالد معرفت به خرج میده و

نتونه



دنبال میالد میگرده؟اون موقع که کریستین داشت می 

بوسیدتش خودشم هوشیار بوده و فهمیده بوده؟چرا مهتاب 

راهی بیمارستان میشه؟میالد کجا غیبش میزنه؟ قرار جواب 

صیغه مختومه  تموم این سواالت  رو باهم تو فصل دوم

بخونیم،منتظرش باشین و هیچ جوره از دستش ندین چون 

از نظر خودم خیلی کوالک و بمب میشه امیدوارم راضی 

بوده باشین و توی این فصل تونسته باشم رضایتتون رو 

جلب کنم،من واقعا سعی کردم،خیلی زیاد...از صمیم قلبم 

س سعی کردم  تموم وقت و مهارتم رو براتون خرج کنم پ

  ��اگر کم و کاست یا نا رضایتی ای بوده شرمندتونم


