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 سیاهی از باالتر

 

 ےامینـــــــــــــ آریـــــــانــــا

 ےحسینـــــــــــــ نگیـــــــــن

 

 

 

 نیست خونه کسی اومدم من یوهوووو_

 

 بیاتواتاقم هستم من چرا：ساحل

 

 دیدم کیاامروز نمیدونی ؟؟وای خوبی جووونم اجی سالم_

 

 کی؟_

 

  تیپه خوش خواننده همون علیاری پویا_

 

 دیدیش کجا واقعا وای_
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 نازلی ینمبب برگشتم لحظه یه میکردم فرار داشتم منم دنبالم بود افتاده نازلی پارک توی_
 زمین افتادیم دوتایی بهشو خوردم که یانه هست دونبالم

  بگو چشاشو وای  بود گرم تنش چقدر میداد بوییی چه نمیدونی وای

 

  نمیکشه خجالتم حیا بی دختره گمشو_

 

 میکرد نگام چطور نمیدونی تازه بکشم خجالت چرا وا_

 

 نبخو عاشقانه رمان کمتر توام برسم کارم به بزار اونور برو بیا نه شد عاشقت حتما_

 

 میکنم دردودل باکی دارم ببین مناباش_

 

 ودل درد نه میدی تحویلم (نیستا نکن پرت ذرت)پرت زرتو دارید شما ببخشید_

 

  لیاقت بی_

 

 عمته_

 

  عمم کدوم برسرم خاک وای
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 ازاتاقم بیرون گمشو نشو لوس_

 

 ：گفتم و گذاشتم پلیسی احترام

  خره ساحل چشم_

  اومد در به شدش پرت دمپایه صدای که بستم ودرا ودررفتم

 

 اهنگاشم عاشق(میشم خاله دختر زود چه)بودم جووون پویا عسلی چشمای توفکر بدجور
 ببینمش بازم امیدوارم

 

 ۲پارت#

 

 خوریمب ناهار رستوران بریم شد قرار بانازلی شد  تمام کنکورم کالس از ازاینکه بعد صبح
 نزدیک رستوران رفتیم خونه بریم ارزید ونمی داریم کالس دوباره دیگه ساعت یک اخه

 یافهق که دادم سفارش گرون غذای یه فراوان باکالسه بودم نازلی مهمون وازاونجایکه پارک
 ترمیشد سرخ هرلحظه نازلی

 

 داد سفارش الزانیا خودش بیچاره

 

 فقط نم البتع اشنابود خیلی هاشون قیافه که بودن نشسته پسر چهارتا کناریمون میز
 میخندیدن میزدنو حرف باهم داشتن راببینم شون تا سه قیافه میتونستم
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 بود کونده کم خوردم ته غذاموتا کردم شروع شدمو مردم پسرای زدن دید خیال بی
  بزنم بشقابمولیس

 

  کنم حساب برم من مانیا_

 

 میمونم منتظرت بیرون میرم منم باش_

 

 برو باش_

 

 دخو از و خورد قرمز جنسیس یه به چشمم که بودم نازلی ومنتظر شدم خارج ازرستوران_
 بشوگفتم زدم محکم لگد یه بعدم زدم دید خودمو بغالش توایینه سمتشو رفتم شیدم بیخود
： 

 

 هس هرکی مال بشه کفتش اللهی_

 

  بوده من کار نفهمه کسی که کنار اومدم بود بلندشده دزدگیرش صدای

 

 

 رد سمت اومد بلندشد ببینمش نتونستم که پسره همون که دیدم رستوران ازشیشه
 رستوران
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 جوووون علیپوره پویا اینکه من خدای وای

 

  بود بازمونده دهنم

 

  زد پوزخند یه انداختو بازم دهن منو به نگاه یه اومدو

 

 

 ：گفت سمتمو اومد کردو خاموش دزدگیرشو

 

 کنی خالی جادیگه یه حرستو میشه دعوات پسرت بادوست وقتی بهتر کوچولو خانم_

 

 

 اشینم دومن باشم پسردوست بایه که بیشترازاینه ارزشم من اوال اقا کن صحبت درست_
 داره من به ربطی چه درمیاد صداش شما

 

 

 نیست اینجا جزتو کسی که اینه به ربطش_

 

 ۳پارت# 

  داشتم دوست زدم که زدم اصال
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 اومد نازلی همونموقع

  مشدی سوار و نازلی ماشین سمت رفتیم و کشید دستمو و انداخت پویا به نگاهی نیم

  گفت نازلی که بودم فکر تو

 فکری تو اینقدر چرا چته-

  نیس چیزی نه...هان+

 ...پویایی فکر تو-

 . داشت ای جذبه چه دیدی+

  اومد بند زبونم جلوش یلحظه

  میشی موش بقیه جلو درازه ما واسه زبونت فقط تو دیگه اره-

 شدم اینجوری چرا نمیدونم خودمم...بروو+

  چیه انگاری حاال .... ای جنبه بی بسکه-

  پررو .... خودتی جنبه بی+

  کنا صحبت درست بزرگترت خواهر با هی هی-

  مداری سنی اختالف سال پنج چهار میکنه فکر ندونه هرکی بزرگتر میگی همچییین+

 ... حال هر به-

 

  بودیم دوقلو ساحل و من

  نبودیم هم شبیه زیاد ولی

  ناهمسان دوقلوهای

  بود بزرگتر من از دودقیقه ساحل
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  کنم معرفی راستی

  سمیعی ساحل و مانیا

  ساله81

  کنکوریم امسالم و خوندم تجربی رشته من

 و شد قبول همینجا دولتی و داد رو کنکور همین واسه خوند حسابداری رشته ساحل ولی
  دانشجوعه االن

  تجربی برم کرد مجبورم بابا ولی بخونم ریاضی رشته داشتم دوست منم

 درس هحوصل و حال اصال ولی کنکوریم امسالم کردم تالشمو ولی نداشتم ای عالقه بااینکه
  ندارم رو

  میارم ای رشته چه نیست مهم برام

  دولتی یا ازاد

 کنم راحت مامانو و بابا خیال تا دانشگاه برم که اینه مهم

  ارمد کنکور کالس اینکه بهونه به میپیچونم قصد از دانشگاهیمو پیش کالسای           

  چرتم تو کامل هستم که کالسم سر

  ندارم مشقو و درس حوصله راستش اصال

  مکردی,خدافظی باهم و داشت نگه اونجا داشتم کنکور کالس که ساختمانی جلوی ساحل

 داخل رفتم

  داشتم شیمی کنکور کالس االن

 وشتهن اسمما کنکور کالسای همه شم قبول دانشگاه تو رو رشته بهترین اینکه واسه بابا
  دینی حتی
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 .شد وارد استاد

  تاجیک اقای

  مرتب و شلوار و کت با همیشه و بلند قد ساله پنج و سی یا سی حدود مرد یه

 اندام الغر و پروفسوری ریش

 

  انداخت کالس کل به نگاهی نیم

  گزاشت صندلی روی و اورد در رو کتش

  فورمول گفتن و دادن درس به کرد شروع و برداشت رو ماژیک و باالزد کمی هاشو استین

  مینوشت تابلو رو و میداد توضیح اونم و بود گزشته ساعتی نیم حدودا

  بودن تابلو از برداری کپی حال در همه

 تابلو به بودم زده زل که بودم من فقط

 

,    

  نمیکردم کاری هیچ و

 بود مشغول فکرم ولی بودم اونجا خودم

 

  

  شد تموم کالس دوساعت از بعد باالخره

  بده هاتو جزوه عشقم گفتم و شدم دوستم شادی نزدیک

 ننوشتی؟ تو باز-
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  نوچ+

  کنی کپی من ها جزوه رو از توراحت بعد مینویسم اینهمه من چه بمن کووفت-

  دیگه نکن اذیت شادی+

  بنویسی خودت میخواستی نمیدم-

  رفت و

  سمتم برگشت که و کشیدم کیفشو و دنبالش دویدم

  کردم فرار و اوردم در دستش تو از کیفشو

 تو مکرد پرت کیفو بعدم برداشتم دفترشو و کردم باز کیفو در شدم دور ازش که یخورده
  بیشعوووری خیلییی گفت که بغلش

  عاشقتمممممم -

 

  دادم نشونش رو نظر مورد های صفحه و دادم بهش رو دفتر و نت کافی سمت رفتم

  گرفت کپی واسم سوت سه

 همب چپ یه که دادم بهش رو دفتر و بودن گرفته دوره دوستاش با که شادی پیش رفتم
  انداخت

  و زدم براش چشمکی

  ایسگاه سمت به افتادم راه

  بود دانشگاه تو قبولیش جایزه چون خرید ماشین ساحل برای بابا

  بخره برام دانشگاه رفتم داده قول بمنم

  بودم نشسته ایستگاه تو منتظر

  اومد اتوبوس دقیقه ده حدودا از بعد
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  خونه رسیدم بعد ساعت نیم و شدم سوار

  بود چهار ساعت

  خوابیدم و اتاقم تو رفتم همین واسه نداشتم اشتها

____________________ 

  کردم شدیدی خنکی احساس

  زدم یخ یجورایی

  صورتم مخصوصا

  خیسم خیس االن اینکه تصور با

  پریدم جا از

  شدم رو به رو ساحل باز نیش با که

  ساحل دنبال افتادم و زدم بنفشی فرا جیغ

  نشدیییی بیدار خودت بودممممم مجبووور  -

  میکنم حالیت وایسا کردیییی غلط+

  دنبالش وافتادم برداشتم یخچال تو از رو اب پارچ و اشپزخونه تو رفتم

  نکنم خالی سرت تو رو پارچ.این اگه میکنم عوض اسممو-

  بلقیص بزاری باید ههههه+

  

  میپاشیدم اب میشدم نزدیک بهش که جا هر دویدموو دنبالش سریعتر

  بودن هشد خیس که بود خونه فرشهای و سرامیکا اون از بیشتر ولی بود شده خیس تقریبا

  دویدیم بسکه اوردیم کم نفس هردو دیگه
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  نشستیم مبل رو

  گفت زنان نفس نفس ساحل که

  باخودت مامان جواب کردی چیکار ببین مانیا

  کردیا خیس تختمو تختی رو ام تو-

  گرفته نا بو خونه کن نگاه هرحال به +

  زدی خودت که گندیه

 بودا توام تقصیر میکنی خالی پشتمو مامان پیش ینی ععع-

  کنی تالفی که نباید کوچولویی تو ولی دارم حق کنم هرکاری بزرگترم من خب+

  شد خونه وارد پر دست با مامان همونموقع

 رجخ به وسواس هم چیزا بعضی تو و دقیق همچنین بود مرتبی و تمیز ادم مامانم               
  میداد

  فرشها مثل

  دخترااا سالم-         

  زخونهاشپ بردیم و گرفتیم دستش تو از رو غذایی مواد و میوه های پاکت و شدیم بلند هردو

  نکنیا ضایع توروخدا ساحل-

  عه بابا باشه+

 بد ویب خونه انقدر چرا： گفت و داد اش بینی به چینی مامان که بیرون رفتیم لبخند با
 میده؟

  میده چی بوی..امم...چی-

  میاد بدی بوی به نمیدونم+

  نشست مبل رو و رفت
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 خیسه؟ قالیها چرا گفت سمتمونو برگشت بااخم بعد

  نیست هیچی مامان زه...چی： ساحل

 تریخ افتاد دستش از یهو میخورده اب داشت پاچلفتیه و دست که میدونید مانیا...این
  نبود,زیاد

 

  عوضی عمتتته پاچلفتی و دست

 

 بار گفت فریاد با داد نشونمون سرامیکهارو و قالی خیس قسمتهای و شد بلند مامان
  ساحل میگی دروغ بمن باشه اخرررت

 خوووونه؟ توی میکنید بازی اب گنده دخترای

 

  بود ساحل تقصیر همش ... کن باور مامان： گفتم کنان من من

  میکرد دنبالم و من رو میریخت اب مانیا ماما نه-

  نمیکردم اینکارو که سرم تو نمیپاشیدی اب تو اگه+

 داد بود شده خورد اعصابش که مامان میگیم چی نبود معلوم و میزدیم حرف هردوباهم
  دیگه بسسسه：زد

  اتاقاتون تو برید هردوتون

  نیییست خبری شامم از

 

  ماماننننن： گفتیم درمونده

  بشنوم نمیخوام هیچی-
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  بود دبیرستان ناظم مامان

  بود مهم براش خیلی ماها تربیت البته و  خونه ترتیب و نظم

  میترسیدیم بابا بیشتر مامان از ساحل و من

 نبیهات اینجور از و نمیومد بر دستمون از کاری میشد عصبانی وقتی اما بود مهربون بااینکه
  میشدیم

  یبار یادمه

 اهمب نیست مامان که تایمی تو کردیم دعوت خونه تو دوستامونو مامان یواشکی ساحل با
  باشیم

  خونه اومد زود مامان روز همون گندمون شانس از اما

 شدیم سختی تنبیه  و

 

 

 

 

 ساحل_

 

 هوم_

 

 نیست خوشگل زیادی پویاهه پسره این نظرت به_
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  اوهوم_

 

 کالس برم میخوام_

 

 چی کالس_

 

 گیتار_

 

 دیگه خوندنته جادرس_

 

  گیرنده تودیگه اه_

 

  نداشتی موسیقی وسایل گیتارو به ای عالقه توکه_

 

 پیدامیکنم عالقه دارم_

 

 پویا زن بشی یادگرفتن باگیتار میخوای حتما_

 

 شاید_
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  جووون بچه بخواب بگیر_

 

 داره موسیقی اموزش کالس_

 

 کی_

 

 دیگه پویا_

 

  بده یادم فشرده و خصوصی صورت به کنم راضیش میخوام_

 

 میکنه قبول اونم_

 نمیکنه تدریس خودش وگرنه اونن مال ها کالس فقط شنیدم من

 

 میکنم یکاریش ولی اره_

 

 کوچولو خواهر باشی موفق_

 

 مررسی_
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 ابی چشمای من اخالق لحاظ از چه قیافه لحاظ از چه نیستیم هم شبیه اصال ساحل منو)
 نه اخه رفتیم کی به نمیدونم دارم بورطالیی موهای و سفید پوستی ای وقلوه ای غنچه لبای
 کرد برنزه که باپوستی مشکی موهای ساحل بابام نه مامانم شبیه

 

,    

 مونه از بابام وگیرا درشت وچشمایی داره بلند وقدیی پر واندامی عمل ودماغ پرتز لبای ه
 تاررف ساحل بخاطرهمین داشت بیشتردوست واون داشت من بیشتراز ساحال هوای بچگی
 زمینو میکردیم بازی وقتی همیشه یادمه داره دوس بیشتر منا مامانم ولی داره لوسی خیلی

 فاعد ازم همیشه مامانم میکرد میکردوبوسش بقل ساحال دعوامیکردو منا بابام میخوردیم
 میکرد

  کردم صحبت موسیقی کالس راجب بابا با شب

  موسیقی برم نمیزاره و بخونم درس باید میگفت و نبود راضی اصال

  کرد  دعوام هم کلی و

  شد اقات وارد ساحل که بود کرده بغل بالشتمو و بودم نشسته اتاقم تو بود خورد اعصابم

 ؟ مهمه خیلی حاال-

  برم نمیذاره بابا چرا نمیفهمم موسیقیم عاشق من اصال+

 موسیقی؟ استاد یا موسیقی عاشق-

  موسیقی عاشق+

  میگی راست که توام-

  ها نرو رژه اعصابم رو ساحل+

 کنی؟ چیکار میخوای نمیزاره بابا که دیدی خب-

  میکنم,غلطی یه چمیدونم+
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  کالس برم بااااااید من

  کن کاری یه پس-

  چیکار+

  میدی بهش عالی رشته یه قول موسیقی کالس بری بزاره اگه یگو یایا یه-

 

 ؟ نیارم اگه اونوقت+

  کنکور تا کو حاال ووو-

  میره یادش

  نرفت یادش اگه+

 همینو هم بابا باشه ای رشته چه نیست مهم که برات..دانشگاه بری میخوای,فقط تو-
 هرچی حاال خوب دانشگاه بری تو اینکه میخواد

 میده؟ جواب یعنی+

  حتمااا-

  اجیییی مرسییی+

  اجیم خوش شب فعال-

  میگفت راستم

  خوندنم درس بخاطر بگیرم باج یجورایی بابا از اینجوری میتونستم

  این عالیه

   کشیدم دراز تختم رو و کردم خاموش رو برق

 الاص ولی بود شش ساعت مدرسه میرفتم,باید شدم بلند گوشیم االرم صدای با صبح
  نداشتم حوصله
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  شدم منصرف ولی بخوابم خواستم

 و میخورن صبحانه دارن مامان و بابا دیدم که بیرون رفتم اتاقم از شستم که صورتمو
  میکنن صحبت

  کردم سالم هردوشون به انرژی با

  مدرسه بری شدی بیدار صبح عجب چه خانوما خانوم به به：گفت بابا که

 شده تنگ مدرسم واسه دلم اره-

  یش قبول خوب رشته یه باید ولی بده استراحتم خودت به نکن خسته خودتو زیاد بابا+

 شم بولق عااااالی رشته یه میدم قول من جووونم بابایی چشمم گفتم و بوسیدم رو بابا گونه
 (عمم جون اره) شدم خسته مدته یه کردم تالش خیلی میدونید که تااالنم

  کن استراحت کوتاه مدت یه خب-

 ولی بیارم عالی رشته یه میدم قول من بابایی+

  ...چی ولی-

 موسیقی؟ کالس برم میدید اجازه+

 نه：خورد گره هم توی ابروهاش بابا

  قوووول میدم قووول نمیخوره درسم به ای لطمه هیچ باشید مطمعن باباجون+

  کرد فکری بابا

  کنه راضیش تا اومدم مامان واسه ابرو و چشم

  بچه بره بده اجازه خب گفت و داد تکون سری مامانم

  براش تفریحه یه

  میداد,گوش رو مامان حرف همیشه بابا

  اشپزخونه از بیرون رفت و بکن میخوای هرکاری گفت و داد تکون سرشو کالفه
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 ： بوسیدم مامانو لپ محکم کوبیدمو بهم دستامو

 عااااشقتمممم ماماااانی عاااشقتم

  نشو لوس حاال خب-

  مدرسه بری شو اماده بخور صبحانتو زود میشه دیرت

  چشمممممم+

  انداخت شونم رو کیفمو و پوشیدم امم مدرسه فرم رفتم و خوردم صبحانمو اشتها با

  بیرون دویدم و کردم,خداحافظی مامان با

  مدرسه میرسیدم دیر رب یه احتماال

 شدم سوار و گرفتم تاکسی یه سریع

 

  دفتر بیا سمیعی-

  دفتر دوباره وایی

  کن کمک خودت خدایا

  دفتر داخل رفتم

  بودن شریفی خانم ناظممون

 ： گفت و کرد نگاهم اخم با

 چرا؟....تاخیر دقیقه بیست

 اربید دیر صبح بعد میخوندم درس بودم بیدار دیروقت تا دیشب خب.. خب اممم.. خانم-
  ببخشید شدم
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  میشه,زیاد داره هات غیبت گفت و کرد فکری

  دارم کنکور,کالس شب تا صبح از بگید پدرم به خانوم خب-

  نوشتتم کالس کلی بابام... خانم کنم چیکار من گفتم و کردم مظلوم قیافمو

  شمارو جواب مدرسه تو بدم رو بابا جواب باید خونه تو

  دارم جون چقدر من مگه خب

  نداشتم هم سرخاروندن وقت اصال چندوقته این ببینید منو شما

 االنم باشه بموقع مدرسه میای هروقت کن سعی：کرد نگاهم مهربون و شد باز هاش اخم
  سرکالست برو

  چشم-

  کالسم سمت و بیرون رفتم بدو

  گذشت خیر به پووف

  شدم کالس داخل

 دستیم بغل سمیرا

  اومدی تو عجبببب چه گفت و سمتم دوید

 اومدمم خوش-

  نبودی میداد کیف انقدر چندوقت این بودی نیمده کاش+

  پررو گمشو-

  نشستم سرجام

 مسعودی خانم با داشتیم ریاضی اول زنگ

 هب میکردم توجه و میدادم گوش سرش که کالسی تنها همین واسه بودم معلمش عاشق
  ...بود ریاضی درس
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__________ 

  کالس شدن تمام به بود مونده دقیقه پنج و بود سوم زنگ

  بخوره زنگ که میکردم شماری لحظه

  کردم سپری بیداری و خواب تو و ساعت چهار بود سررفته ام حوصله دیگه

  خوورد زنگ باالخره

 مبری عصر داری وقت： گفت و دنبالم اومد سمیرا که بیرون دویدم و برداشتم کیفمو
 بخوریم؟ بستنی

  عزیزم نه-

 چرا؟： شد پکر قیافش

  موسیقی ثبتنام برم میخوام عصر چون-

  موسیقی چرا حاال ... اوه+

  مربوطه خودم به-

 فعال پس باوش   +

  کردیم,خداحافظی

  خروجی در سمت رفتم

 کردم حرکت اتوبوس ایستگاه سمت به و

_________ 

  بود چهار ساعت

 ا بعد و برداشتم سفیدمم شال و شلوار و پوشیدم مشکی مانتو یه سریع

 

,    
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  پوشیدن ز

  بیرون دویدم و برداشتم کیفمم

  برسونمت وایسا-

  ساحل باش زود فقط باش+

 وایسا اکی-

  رفتیم و بیرون اومد بعد دقیقه پنج

  مشکی شال و شلوار با بود پوشیده کوتاه و تنگ مشکی و قرمز چهارخونه مانتو یه

  اموزشگاه سمت به افتادیم راه و شدیم سفیدش602 سوار

  رسیدیم باالخره

  داخل رفتم و کردم,خداحافظی ساحل با

  بود نشسته میز پشت ساله پنج و سی یا سی حدودا جوونی خانوم یه

  کنم نام ثبت میخوام که گفتم و سمتش رفتم

 اواز؟ ویالون؟یا کالسی؟گیتار؟سنتور؟ چه-

  میکنن تدریس رو اینا از یکی کدوم علیاری استاد اممم+

  میکنن تدریس استاد رو اینجا کالسای همه گفت و کرد ای خنده زنه

  میان صادقی خانوم اشکال رفع واسه که ساعتهایی از غیر

  برم میخوام گیتار کالس من خب اها-

  هست کالس االن همین+

  داخل بری میتونی

  داخل رفتم کالس روزهای و هزینه درباره صحبت از بعد
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  بود نشده پر کامال کالس هنوز

  پسر تا پنج و بودیم دختر تا سه

  بود دستشون تو گیتار همشونم

  داخل اومد باالخره ساعت نیم از بعد

  واقعا بود جذاب چقدر

  ای سورمه کالج کفشای و قرمز جذب پیرهن با بود پوشیده تنگ ای سورمه شلوار

  گفت کردن سالم از بعد و کرد صاف صداشو

  جاشون از شن اولشونه؟بلند جلسه امروز کیا

  شدم بلند جام از

  کرد نگاهم تعجب با یلحظه

  بود اولم جلسه امروز که بودم من فقط

  کن معرفی خودتو-

  مانیاسمیعی+

 داری؟ گیتار خب خیلی-

  متاسفانه نه+

  باشی داشته حتما باید بعد جلسه از-

 

  بزنن همراهش که خواست ازشون هم ها بچه از چنتا و گیتار زدن به کرد شروع بعد

  میزدن گیتار خوشگل خیلی
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 ولی زاچی این و گیتار زدن چگونگی و مختلف های موسیقی دادن توضیح به کرد شروع بعد
  میگفت که چیزایی از نمیفهمیدم هیچی من

  زد صدام که شم خارج خواستم کالس پایان

  سمتش رفتم و برگشتم

  بود شده خالی کالس

 ناموزششو نفره تک که هاست مبتدی واسه کالس دو ساعت چهارشنبه دوشنبه شنبه -
  میدم

  بیار گیتارتم میای که فردا پس

  بیرون رفت و

  بدم جوابشو نزاشت چرا وا

  اون و منم فقط کالس تو یعنی میده یاد نفره تک گفت ایول بیخیال

  خوووب چه

  بزنه گیتار میشه روش کی ولی

  بابا بیخیال

  بیرون رفتم کالس از خوشحال

 دادم تکیه اموزشگاه دیوار به

 ： ساحل به زدم زنگ و

 بله؟

 دنبالم؟ میای ساحل الو-

  نمیتونم دارم کار مانیا+

  میکنم خواهش-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 27 

  بای فعال نمیتونم میگم+

  کرد قطع و

  کنم چیکار من حاال ععه

 قبول ناز لیک با منم برسونمت تا بیا میگفت سمتمو میومد پویا رمانا این مثل حاال میشد چی
 میکردم

  افتادم راه بازار سمت به و کردم پوفی

  ثبتنامم با امروز که بود داده بهم رو بانکیش کارت مامان

  بخرم گیتارم

  بود اموزشگاه از باالتر خیابون یه پاساژ

  پاساژ داخل رفتم

  میومده قبال رو پویا کالسهای برادرش شادی

  خریده کجا از گیتارشو که گفت بهم بعد

  داشتم رو ادرس و

  رفتم مغازه سمت به

 خونه رفتم و گرفتم تاکسی یه و خریدم گیتار یه و

 

 

 

 ：پویا
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 دیدم چی دختر این چشمای تو نمیدونم

 

  فراریم دخترا همه از منیکه شدم جذبش انقدر که 

 

 درمیارم بال دارم کالسام تو دیدنش بخاطر االن

 

 

 بفهمه چیزی احساسم از بزارم نباید ولی

 

 میشه سوارم وگرنه

 

 باشه رسمی طور به چیز همه باید باشه درکار ای رابطه قرارباشه اگه

 

 متنفرم خیابونی دوستیای از

 

 بفهمم خونشونو ادرس تا رفتم دنبالش کالس بعداز

 ：مانیا

 

 باشم چشم تو بیشتر تا برسم خودم به بیشتر یکم باید_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 29 

 

 نبودن ومشخص بودن رنگ وطالیی بور صورتم موهای بااینکه

 

 کنم لیزرشون و برم گرفتم تصمیم ولی

 

 

 گرفتم گیتار یه و رفتم صورتم موهای کردن لیزر بعداز

 

  خوشتیپ اقای های کالس سوی به پیش

 

  تابیاد بودم ومنتظر کالس توی نشستم و رفتم داشتم کالس امروز

 

 شد پیداش دقیقه۰۱ بعد

 

  بود زده تیپی چه کثافت

 

 بندکمر و بود زده تا ارنجش تا استیناشا که رنگ عسلی باپیرهن روشن ایه قهواه شلوار
 سفید

 

 سالم بعداز میکردم هس خودم روی خیرشو نگاه ولی درنیارم بازی هیز زیاد کردم سعی
 میفهمیدم زود منم میداد یاد خوب خیلی یاددادن به کرد شروع اومدو وعلیک
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  زنمراب ساده اهنگای از خیلی میترنم گرفتم یاد خیلی کالس میام که ماه سه نزدیک االن

 

 

 دادم بهش شماما توکالس کردم وگم گوشیم اینکه بهانه به بار یه شدم صمیمی خیلی باپویا
  کردم پیدا شمارشو اینجوری کنم پیداش تا بزنه زنگ گوشیم تابه

 

  بندوبارم بی دخترای,بقیه مثل و سیرشم نکنه فکر تا ندادم پیامی هیچ بهش ولی

 

 ：داد پیام بهم شمارش همون از شب یه تااینکه

 

 نباشد کوک که دلت ساز

 باشی کجا نمیکند فرقی

 مادری سرزمین

 یا

  پدری خانه

 میدهد بو یک جا همه

 دلتنگی بوی
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  دارم شمارشا من که نمیدونست پویا

 

  کنم برداشتی چه پیام این از نمیدونستم

 

  میکردم دریافت پویا از عاشقانه پبام یه وهرشب داشت ادامه برنامه این

 

 به دموکر  قبول کردن ناز کلی بعد ومنم کرد دعوتم تولدش برای سرکالس روز یه تااینکه
  بود گرفته بزرگی جشن رفتم تولدش

 

 وری پوشیدم عروسکی رنگ نباتی پیرهن من شب اون

 

,    

 ( کنید ولش خودشیفتس) بودم شده خوشگل خیلی و بودم بسته پیشونی سه

 

  بشه نزدیکم کسی ونمیذاشت برنمیداشت ازم چشم پویا اونشب

 

 کردیم وشوخی رقصیدمو باهم کلی

 

  کرد تعارف مشروب بهم دوستاش از یکی وقتی

 نمیخورم：گفتم
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 چرا؟： پرسید پسره

  مسلمونم چون： گفتم من

  دیدم نگاهش راتوی تشویق و خوشحالی برق لحظه اون

 

 شد باز………ورستوران ها گذار گشتو به ما پای شدو بهتر خیلی ما رابطه تولد بعدازاون

 

  

 80پارت#

  بود شنبه امروز           

  شدم اماده و پوشبدم لباسامو سریع

 ای سورمه شال و ای سورمه کتون شلوار با کثیف صورتی مانتو یه

 صورتی عروسکی کفشای و

  برسونتم شد قرار ساحل

 اموزشگاه در دم رسیدیم

 داخل رفتم و کردم,خداحافظی

  شدم وارد و زدم رو اتاق در

  اوردم در کیفم تو گیتارمواز و نشستم روش روبه صندلی رو

 ام اماده من استاد-

  کن شروع خب خیلی+

  بزنم براش کامل اهنگ یه که گفت بهم اموزش از بعد
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  بودم گرفته یادش خوب چون بزنم رو سون گروه از دارم دوست اهنگ گرفتم تصمیم

  خوندن به کرد شروع زدم که یخورده

  داشت ای العاده فوق صدای واقعا

 بگم نمیتونستم که بود بهش نسبت دلم حرف اهنگ این

  صداتون عالیه： گفتم و بهش کردم رو شدن تموم از بعد

  عالیه توهم کار گفت و زد بهم لبخندی

 

  بودم خوشحال خیلی بود راصی کارم از اینکه از

 کنه تعریف ازت خواننده بهترین علیاری پویا اینکه از بهتر چی

  بود غوغایی تودلم

 

  استاد خودتونم پرورده دست ممنون گفتم و بهش شدم خیره بالبخند

  مانیا-

  بله+

  بزنی صدام پویا و باشی راحت باهام میتونی تنهاییم وقتی-

 ....   اخه+

  ترم راحت منم اینجوری-

 ویا........پ چشم+

  افرین-

  بری میتونی تمومه وقت خب
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  بیرون اومدم و کردم,خداحافظی

  زمین رو کوبیدم پامو و دادم تکیه اموزشگاه دیوار به

  عععه نمیرممم بااتوبوووس من-

  ردک سوارم و ماشینش سمت کشیدم و گرفت دستمو پویا که میزدم غر لب زیر داشتم

  نمیشم مزاحمتون استاد-

  پویا و نه استاد دوما مراحمی اوال+

 هنوزم ولی شده نزدیک خیلی امونم رابطه و کالس میام پیشش که ماهه یک حدودا االن
  معذبم باهاش

  چی نخواد منو اون اگه

  هاش اس ام اس اون پس

  بزنم محک خودمو به نسبت احساسش گرفم تصمیم

 که دادم توضیح براش خالصه و بزنه زنگ بهم دیگ دقیقه ده که دادم شادی واسه پیام یه
 کنم چیکار میخوام

 کردم سیو مامان احتیاط محض گوشیم تو اسمشم 

  گزاشتم کیفم تو گوشیمو و

  بودیم اتوبان تو

  زد زنگ شادی که

  گفتم و زدم خبیثی لبخند

 مامانی سالم-

  گالبی سالم+

 خوبیت به مامانم مرسی-
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  داشتی کارم جانم

  خنده زیر زد گوشی پشت و خاستگاریت بیان قراره مثال الکی اره+

  کوووووفت

 حاال؟ هست کی چیییییییییی-

  پسرشجاع+

 دادید جوابشا چی شما کرده غلط-

  ترشیده دخترمون بهتر زودتر هرچه گفتیم+

  نداررررم ازدواج قصد  من مامانننن-

 خاستگاررمیخواد نمیخواد قصد ازدواج+

  ندارم ازدواج قصد که گفتم نیان بگید بهشون -

  ترمز روی زد یهو اتوبان وسط گفتم که اینو

  کنند تصادف بود نزدیک سرمون پشت ماشین تا دوسه طوریکه

  میگیرم تماس باهات مامان گفتم سمتشو سربرگردوندم باتعجب

 ؟ شده چیزی-

  نیست چیزی نه نه+

  میرفت تند خیلی اینبار و گزاشت گاز پالن رو پاشو دوباره

  اینکه وااا

 

 پویا

  اومده خاستپارربراش یهنی ندارم ازدواج قصد گفت چییی
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  دادم فشار ترمز روی پامو یهو که شد چم نمیدونم فکر بااین

  حرفش بااین ریخت بهم اعصابم

 شده؟ چیزی سمتم برگشت و کرد قطع رو گوشی

  نه-

  نیست چیزی

 

  بود چیزی یه بود ولی

  شدم اینطوری من که بود چیزی یه

 بود شده قرمزم خط یجورایی

  نداره سنی اینکه اومده براش خاستگار اصال چی یعنی

  بود ریخته بهم اعصابم

  میکردم خالی گاز پالن روی حرصمو

  شده قرمز صورتش ترس از دیدم که کردم بهش نگاهی یلحظه

  کردم کم سرعتمو و اومدم خودم به

  میخوام معذرت-

 چیه؟ دلیلش+

 ؟ چیه دلیلش چی-

  دادی گاز یهو بعد کردی ترمز یهویی+

 میکنه؟ اذیتت خوبه؟چیزی حالت

  خوبم اصال نه نه...چیز-
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  چی که اخرش ولی بگم بهش نمیتونم ععهه

  میخوام دختررو این من

  بشم شاگردم عاشق وروزی بگزره سریع انقدر چیز همه نمیکردم فکرشو

  دیگه میخورد بهم حالم رفتارام این از

  شدم خیره سوالش از پر چشمای تو و کنار زدم

  مانیا-

  بله+

 .... من-

  چی شما+

 خب-

 

,  ۲۱   

 !بدهکاری بودن یه من های لحظه تک تک به تو مانیا-

  کردم نگاهش تعجب با

  چی یعنی

  منظورتونو نمیفهمم-

 میشی؟ من زن ... خب+

 نشدم متوجه درست که گفت تند انقدر
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  کرد خاستگاری ازم ولی

  رسیدم ارزوم به یعنی

  نمیشد باورم

  میکنه خاستگاری ازم داره و رومه روبه پویا االن

  کردم نگاهش شوق با

  باااااش منتظرمون پنجشنبه： گفت و زد لبخندی

 بلدی؟ خونمونو ادرس تو مگه-

 کردی؟ فکر چی پس.بلدم که اره+

 کجا؟ از-

  دیگه خب+

 نکنه؟ کردی تعقیبم-

  بماند+

  رفت خونمونو در دم رسوندم

  نمیگنجیدم خودم پوست تو که بودم خوشحال اونقدر

  بوسیدمش و ساحل بغل پریدم باشوق و داخل رفتم

  چیییییشد نمیدوووونی ساحی واااای-

 خوووووشحااااالم خیلی

  چیشده تو چته+

  بگمممم اگه نمیشه باووورت-

 کرده؟ خاسگاری ازت پویا نکنه چیه+
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  اررررررره-

 یبع جوانان بر ارزو： گفت و  داد نشون عادی خودشو بعد شد نعلبکی یه اندازه چشماش
  نیست

 میفهمیییی؟ کرده خاستگاری ازم میگم دارم گمشووو-

 نگووووها دروغ +

 کنی؟ باور کنم چیکار-

  بیینم بهش بزن زنگ+

 اونوقت؟ بگم چی خب-

 خاستگاری؟ بیان قراره کی +

  پنجشنبه شد اگه و میکنن باباصحبت با گفت-

  بیان چهارشنبه بگو بزن زنگ خب+

  نیستیم خونه پنجشنبه مثال جمعه یا

  باشه-

  بهش زدم زنگ

  بلندگو رو گذاشتم و

  سالم-

  خوبی عزیزم سالم+

  چطوری تو خوبم ممنون-

 داشتی؟ کارم جانم خوبم+

  بیاید نمیشه پنجشنبه بگم خاستم اره امم-
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 چرااا؟+

  بابا با بزارید قرار چهارشنبه یا جمعه یا فامیال از یکی خونه دعوتیم ما خب-

  باشه خب خیلی+

 نداری؟ کاری مرسی-

  باش خودت مواظب+

----------------------- 

  خانوم ساحی شدی خیط-

 اخه ممکنه چطور نمییییشه باورم من+

  دیگه منه هنر -

  بیام پیشت باید کالس یه+

 هاها-

 

  بیان اینا پویا شب  قراره و است چهارشنبه امروز

  بیان که شده راضی بااصرار و کرده مخالفت کلی بابا میگفت پویا که اونطوری

  پوشیدم مشکی شلوار و پررنگ طوسی تونیک یه

  شدم اماده و کردم سرم رنگمم طوسی روسری

  اومدن که بود هشت ساعت

  هستند مادرش و پدر زیاد احتمال که مسن مرد و زن دوتا

  پویا شبیه دختر یه و

 خودش اخر در و باشه باید خواهرش که
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  بود شده خوشتیپ

  سفید کت و تر پررنگ ای سورمه شلوار و بود پوشیده  ای سورمه جذب پیرهن

  نشستن مبل روی گویی امد خوش از بعد

  مطلب اصل سر بریم بهتره： گفت بابا

 ماالتک شیفته اونم و بوده پویا شاگردهای از شما دختر گویا راستش درسته：پویا بابای
  کنن  ازدواج انشاالله دخترتون با بدید اجازه شما اگه و شده دخترتون

 در اشهب درسش روی حواسش تمام باید و کنکوریه پشت فعال من دختر： گفت سریع بابا
  تمگف خدمتتون تلفنم پشت اینهارو من نیست مناسب ازدواج برای سنش فعال ضمن

  نداره ایشون خوندن درس با مشکلی هیچ من پسر خب ولی درسته-

 سر برن مانیاخانم کنکور از بعد و کنیم محرم را دوتا این فعال میتونیم اینکه همچنین
  زندگیشون

  کرد فکری بابا

  بکنن هاشونو صحبت باهم برن ها بچه میکنید فکر شما تا بدید اجازه االنم اگه： گفت که

 دارید اختیار میکنم خواهش-

  برن میتونن

  کردم راهنمایی اتاقم سمت به رو پویا و شدم بلند سرجام از

  نشستم تخت روی خودم و

  اتاقم توی کاناپه روی اونم و

 بفرمایید اول شما خب-

  ایندم همسر دارم دوست من+

  کنه برخورد منطقی باهام
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 ............... و کنه درکم که میخوام نباشه چشمی هم و چشم اهل و نباشه حسود

  میدادم گوش دل و جون با منم و میداد توضیح برام داشت ساعت نیم

  بگو تو حاال خب-

 

  کرد قبول اونم و گفتم براش ازدواجمو شرایط

 فقط-

  بگو+

 نه هاگ مثبته منم نظر کنید قبول اگه تره مهم بقیه از برام که دارم ام دیگه شرط یه من-
  منفی منم جواب

  میدم گوش بگو+

 هباش بامن طالق حق اینکه و زندگیت تو باشی داشته دوست منو فقط که اینه شرطم-

 چی؟ واسه طالق حق-

  باشم داشته طالق حق کردی عمل شرایطم برخالف یا نداشتی دوسم دیگه یروزی اگه+

  که نمیشه چی یعنی-

  میکرد قبول خب بود تو جای هرمردی طوریکه من شرطهای خب+

 میدی بهم رو حق این باشی مطمعن خودت از اگه بدی بهم اطمینانی یه باید بنابراین

 ههمدیگ به اعتمادمون پایه بر باید دادن اطمینان میکنم فکر ولی مطمعنم که خودم از+
  باشه

  باالخره جایزالخطاست انسان گفتم و زدم لبخندی

  ندارم قبول نه  -

  منفیه منم جواب پس+
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  نکنه قبول واقعا نکنه

  مانیا گورت به خاک

  یوقت ندم دستش از

 

  دارم شرط یه عوض در منم ولی باشه： گفت و کرد فکری

 

 شد شرطی تو شرط عجب

 

  میشنوم-

 .......... نکنی استفاده حقت این از هیچموقع +

  باشیش داشته بهم اطمینانت عنوان به فقط

  باشه-

  نشست کنارم تخت روی اومد و زد لبخندی

  میخوامتتت خیلی گفت و شد خیره چشمام تو

  .... منم گفتم و پایین انداحتم سرمو

 داور  سرشو اروم و لبام روی سرخورد چشمام توی از نگاهش باال اورد سرمو و گرفت چونمو
  جلو

 هاااااا باشه باراخرت： گفتم بااخم و کشیدم عقب خودمو و زدم پسش که

  خب زنمی عه-
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 نیستم نامزدتم هنوز+

  دیگه بشی قراره-

 نشدم که هنوز خب+

 خیل وقتم چند این ببین-

  کردما کنترل خودما ی

  بیرووووووون بریم+

 برم که پاشدم

 ش بلند

 

,  ۲۱   

  میرسه منم به نوبت کن اذیتم حاال باشه： گفت و گرفت دستمو و د

  بیرون رفتم و زدم لبخندی

  اومد دنبالم اونم

  میکردن نگاهمون منتظر همه

 رسیدید؟ نتیجه به چیشد ها بچه： گفت علیاری اقای

  شد گشادتر لبخندش پویا

  بگی شما هرچی گفتم و کردم نگاه بابا به

 زوده خیلی من بنظر گفت بابا

  بشناسن همو بیشتر تا باشن نامزد فعال：علیاری

  ندارن همو دیدن اجازه زیاد داره کنکور مانیا چون ولی خب خیلی-
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 فقط ساعت سه یا دو درحد اونم بار یک ای هفته

 !میکنی قبول گفت و پویا سمت کرد رو بعد

  بگی شما هرچی بله：پویا

  بوسیدم اومد و بلندشد پویا مادر و برامون زدن دست همه

 پریاست اسمش.فهمیدم که پویا خواهر دست داد رو ای جعبه بعد و

  نکنه نشونش ای دیگه کسی یوقت که عروسمون واسه اینم： گفت و

  بوسیدم و کرد دستم داخل رو انگشتر و زد لبخندی پریا

 

 شدیم نامزد ماباهم و خوند بینمون صیغه یه خودش بابا

 

  میشه پرت حواسم میگه.برم رو پویا های کالس دیگه نمیذاره بابا

  نمیخونم درس منکه میسوزه این از دلم اخه

 ببینم نباید پویاهم

  کنکور به لعنت

  میزدم ورق بیخیال و بودم گزاشته روم روبه کتاب یه الکی و بودم نشسته اتاقم تو

  بودم مجبور خب ولی کتابام از میخورد بهم حالم

  کنم صبر جمعه تا باید من و است دوشنبه تازه امروز

 بود رفته سر حوصلم

  پویا به زدم زنگ و برداشتم گوشیمو

  برداشت بوق تا سه از بعد
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 خانومم سالم-

  سالم+

 چطوری-

  بدنیستم+

  شده چیزی چرا-

  ععه سررفته حوصلم وای+

  خب مشقات و درس سر بشین بچه-

  عه کتابام از میخوره بهم حالم+

 بچرخیم؟ بریم دنبالت بیام -

 ... میزنیا حرفایی+

  بیرون برو خودت خب-

  بامنی میدونن ازکجا اونا پیشت میام من بعد

 باشممم خونه باید بقیشو دارم کالس روزاییکه از غیر+

  عجبا-

 پوووووووویا+

 جووووونمممم-

 رفته سر حوصلم من+

  کن یکاری پاشو خب-

  چیزی اشپزی

  اخه نیستم بلد منکه+
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 من؟ جون-

 تو جون+

  میکنم باطل رو صیغه میام فردا من چی ینی ععع-

 گمشو+

 نیستی؟ بلد نیمروهم-

  هست چی نیمرو+

  که است ضایع خیلی حد این در اوه اوه   -

  کنم چیکار من بگو االن کوفت+

  چمیدونم-

  میکنی چیکار تو+

  میحرفم عشقم با دارم-

 قبلش؟+

  بودم سرکالس-

 ... یا خصوصی شاگرد+

  خصوصی-

 پسر یا دختر+

 دختر-

 سالههههههه؟ چننند+

 خوشگللللله خیلیم فره و طالیی موهاشم ابی چشم ساله60-

 کرررررردییییییییی غللللللط+
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  نکنه بگم کرده ثبتنام کالسام تو چ بمن خب-

  ارررررره +

  که نمیشه-

 بگیریییی دختر خصوووصی شاگرد نداری حق دیگه اصال+

 چراااا؟-

 میگممممم من چون+

 عاشق تو جز من نترس میندازی؟درضمن خوردن نون از منو چرا شده حسودیت بگو خب -
  نمیشم ای دیگه هیچکس

  گفتمااا همینکه پویا.نمیدونم من-

  چشم بابا ای +

  عزیزم برس کارت به برو خب افرین-

  خدافظ باش خودت مواظب+

 

  ساحل اتاق تو رفتم

  میکرد ارایش خودشو داشت و بود نشسته اینه روی روبه

 خبریه؟-

 ؟چطور؟ خبری چه+

  میکنی خوشگل داری-

  کرده دعوت منم گرفته مهمونی ها بچه از یکی امشب خب اها+

 میاممممم منم نگفتی من به چرا پس عع-
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  بیای تو نمیذاره که چی؟بابا که میگفتم ضمن در نمیخوره تو بدرد+

  سررفتتتته حوصلم خب خونه تو پوکیدم بابا بیام باید نمیدونم من نه-

 توعه مشکل+

 ساحل نامردی خیلی-

  کن راضی رو بابا خودت+

 پس

  باااااشه ایووول-

 

  زدم زنگ بهش و گرفتم رو بابا شماره

 بابایی سالم-

  خوبی عزیزم سالم+

 بابایی مرسی-

 جونم+

 ؟ برم همراهش منم میشه بره میخواد گرفته مهمونی ساحل دوستای از یکی امشب-

 برو خواستی هرجا کنکور بعد ایشاال بخون درستو بشین مهمه وقتت بابا نه+

  میخونم درس دارم همش روزه چند االن من خب کنکووور تا بابا ووو-

  خب الزمه جشنم یه ام روحیه تقویت واسه

  نه یعنی نه گفتم نکن بحث بابا مانیا+

  میکنمممم خواهش بابا-

 دارمممم کار+
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 برررم؟-

 نه+

  التمااااااااس-

 جوووووونمممم بابایی

  نکن لوس خودتو خب+

 بیاینا زود

  بابا عااااشقتممممممممممممم-

 نداری؟ کااار+

  بوووووس-

  خدافظ تو ازدست+

 

  پویا به زدم زنگ سریع و کردم قطع رو تلفن

 پووویا سالاام-

 حرفیدیما پیش دقیقه پنح سالمممم+

 کنم قطع ناراحتی-

  داشتی کارم بگو عشقم نه+

 میاااای؟ دوستش مهمونی بریم ساحل با قراره شب اهوم-

 ساعت؟+

  بعد به هشت-

  دارم کار+
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 پوویا-

  من جون

  دارم کنسرت خب نده قسم+

 شببببب؟ کنسرت-

  گلم مهمه+

  میشه؟ تموم چند ساعت-

  اونوقتا و یازده+

 خدافظ-

 نشیا ناراحت+

 گمشو-

 نشو ادب بی+

  خب شده تنگ برات دلم-

 بفرست برام رو ادرس میام شد اگه+

  باوشه-

  خدافظ+

 با-

  احلس سمت رفتم و برداشتم مشکی شلوار با ابی جذب تونیک یه و لباسیم کمد  رفتم

 چطوره؟ اینا-

 بیاای؟ بااینا میخوای+

 خوبه؟ اره-
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 اسکلی؟+

  چراااا وا-

 مها رون تاروی که کوتاه پیرهن یه و لباسیم کمد سمت رفت و داد تکون تاسف از سری
  تخت رو انداخت و اورد در بود مانند تور اش یقه و بود مشکی و قرمز چهارخونه و میومد

 بپوش اینو-

 قاطیه؟ مهمونیش+

 پ ن پ-

  زشته اونجا واسه بده خیلی لباس این خب+

  ادهزی دخترخوشگالشم و داره خودش واسه یکیو هرکی اونجا نترس درضمن خوبه خیلیم-

 نمیکنه نگاهم تو به کسی

 

,  ۲۱   

  بپوشم اینو نمیشه روم من هرحال به+

  ببری ابرومو که نمیخوای فهمیدی؟ بپووووشی باید بیای بامن میخوای اگه-

 

  دادم تکون سری کالفه

  پوشیدم رو لباس و کردم قبول ولی نبودم راضی بااینکه

 و صندلی روی نشستم

  صورتم به رفتن ور به کرد شروع ساحل

  رفت کنار ساعت نیم از بعد
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  کرد کار موهام رو و

 غلیظه؟ ارایشم نمیکنی فکر ساحل-

  خوبه نه+

  ها پررنگه خیلی رژم-

  خووووبه خیلیم نگیراااا.کارم از ایراد+

 ونریختش هام شونه روی موجدار و کرد بزرگ فر بلندمو و طالیی موهای نگفتم چیزی دیگه
 ریخت صورتم توی هامو چتری از ای دسته و

 

 عرووووسک.بودم شده

 ( سرم رو نمیریزه سقف حیاطم تو)

 81پارت#

  بود شده اماده هم ساحل

  هاش رون روی تا ابی پیرهن یه

  مانند دامنی پایینش و بود براق اش باالتنه قسمت که

 بپوشی؟ اینو میخوای واقعا تو ساحل-

 ؟زشته؟ چشه مگه اره+

 نیست؟ باز خیلی فقط ... خوبه نه-

  بابا گمشو+

  بریم تا شو اماده سریع

  شدیم ماشین سوار
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  رسیدیم که,بود نه ساعت

  داشت نگه سفید بزرگ در یه جلوی ساحل

  شدیم داخل

  بود قشنگ ولی نبود بزرگ زیاد حیاطش

 گویی امد خوش مهمونا به و بود ایستاده ساله هفده شونزده پسر یه ورودیش در دم
  میگفت

  خونه داخل رفتیم

 بود بزرگ خیلی

  میشد متری 600 حدود پذیراییش

  بود پسر و دختر از پر

  یودن یکاری مشغول.کدوم هر که

  میوردم در شاخ داشتم تعجب از

  ساحل-

 هوم+

 توعه؟ دوست کدومشون-

  میاد حاال وایسا+

  بلند قد و غلیییظ باارایش دختر یه بعد دقیقه چند

  عزیزم خوبی جون ساحل سالم： گفت ناز با نزدیکمونو اومد اندام الغر و

  خوبی تو گلم سالم+

  نمیکنی معرفی ممنون-
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  مانیا کوچیکه ابجی： گفت بالبخند طرفمو روکرد ساحل

  هستم نازلی دیدنت از خوشبختم گفت که دادم دست باهاش

  خوشبختم منم-

  برسم مهمونا بقیه به برم من کن پزیرایی حسابی مانیاجون و خودت از جون ساحل+

  بره برگشت

  کردم کپ لباسش بادیدن که

  قرمز و رونهاش تاروی  تنگ و بود دکلته کال که جلو از

 از که ندب دوتا و بود باسنش روی پارچه تیکه یه فقط و بود لخت کامال کمرش سرم پشت از
  میشد بسته سرش پشت جلو

 توووعه؟ دوست این ساحل-

  چطور خب اره+

 دارییی؟ دوستایی همچین وااا-

  تو امل دوستای اون مثل پس نه+

 املن؟؟؟ نمیپوشن لباس اینجوری و ندارن رفتارا ازاین چون اها -

 ادمه باطنه به بودن خوب +

 میندازن؟؟؟؟ گناه به رو نفر چند میدونی لباسا این و کاراشون با اینا ولی-

  میکنن دلسرد زناشون از رو مرد چنتا میدونی

  ؟ دارن سرشون پشت رو خانواده چنتا اه

  نیفتن گناه به کنن درویش چشماشونو میتونن مردا-

 کشیدن نفس شما بگم و هوابزنم تو گازسمی من که اینه مثل میزنی حرف داری منطق بی+
 میشه؟
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 نیست اون بهتر خودتم لباس میزنی حرف داری همچین توروخدا کن ولم مانیا عه-

  میرم. کنم تحمل لباسم بااین رو اینجا فضای نمیتونم من میگی راست+

  شدم بلند

  بشینم کرد مجبورم و گرفت دستمو که

 تاوردم منم خب سررفته ات حوصله نگفتی مگه بووود؟ این ببر منم ببر منم اینهمه-
  چیییی دیگه اینجاااا

 بااشه اینجوری جوش نمیکردم فکر ولی بیام میخاستم ارره+

  ببند دهنتم سرجات بشین پس خب-

  باشی باید مهمونی تااخر

 چرااا؟ اونوقت+

  امله اجیش میگن بری اگه چون-

 دیبل خوب توکه بیار ای بهونه یه چمدونم...نداشت حوصله بگو خب توعه فکر طرز این+
  بپیچونی

  شرجااات بشییین میگم بهت مانیاااا-

  فهمییییدی نمیری جا هیچ تو

  جدی کامال و بود توهم اخماش

  ترسیدم ازش واقعا

  ردمک اونطرف رومو و کشیدم بیرون دستش تو از باحرص دستمو کشیدمو عمیقی نفس

  برگردم و برم تامن نخر تکون حاالام افرین-

 

  کردم نگاه بودن اونجا که جماعتی به و نگفتم چیزی
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  اینا به داشت شرف من لباس واقعا

  نبود باز باالش حداقل

 بودن تر سنگین نمیپوشیدن هیچی اینا

 

  سمتم اومد جام دوتا با رب یه از بعد

  داد دستم به یکیشونو و

 چیه؟ این-

  میده حال بخور+

  کردم بوش کمی

 میداد مشروب بوی

  خورد بهم حالم

  کردم خالی زمین روی همشو

  خورد کامل خودشو مال و زد پوزخندی ساحل

 .....بفهمنن بابا مامان اگه-

 بفهمن نیست قرار+

  دادم نشون تاسف روی از سری

  رفت و شد بلند

  مسته االن بیاره خودش سر بالیی نکنه نبود هنوز گزشت ساعت نیم

  میکردم پیداش عمرا که بود شلوغ انقدر ولی دنبالش برم خواستم

  صندلی روی نشستم و شدم بیخیال
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  شدم خیره گوشیم صفحه به

 بود پویاپیشم کاش

 گوریه کدوم نیست معلوم حاال که داشتم ساحلو فقط منم و بودن غریبه همه اینجا

 ： گفت و نشست.کنارم اومد پسر یه که بودم فکر تو

 

  هست اجازه

 

  ندادم محل بهش و برگردوندم سرمو بعد و انداختم بهش نگاهی نیم

 سالمه62 سهیلم -

 چه من به+...

 چی؟ تو -

  چه تو به+

 میکنی؟ چیکار پس اینجا  -

  نداره ربطی تو به+

  میکنه پیدا ربط اینجایی وقتی-

 اونوقت؟ چرا+

  ام نازلی برادر من چون-

 باشی خب+

  ام خونه صاحب-

  باش+
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 بپرس اجیت از  + کیه خونم مهمون بدونم باید -

  بگی خودت میخوام-

  ساحلم خواهر+

  مانیایی تو اوالال-

 میدونی کجا از+

  شیرازیه حافظ خواجه کیه ساحل خواهر نمیدونه که کسی تنها-

 چی؟ یعنی+

 میشنا همه اینجا خانومو ساحل یعنی-

 

,  ۲۱   

  سن

 میدونن اکثرا میاره اسمشو وقتا بعضی که خواهرشم

 داره؟ امد و رفت اینجا خیلی  ساحل مگه+

  هست میگیرن ها بچه که مهمونیایی اکثر تو ولی نه که اینجا-

 

 

  مهمونی هه

 

  میدی رقص دور یه افتخار-

  نه+
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 میومد بود ساحل اگه االن-

 کنم؟ چیکار خب +

  نیستی اون مثل اصال-

  بگی تو بود مونده همین +

  دختر تو تندی چقدر-

  باشم تند ها غریبه با دارم عادت+

 مارو میشناسه بپرس ساحلی از نیستیم غریبه ما-

  نمیشناسم  من میشناسه اون+

  اشناشیم باهم بیشتر میخوای خب-

  ندارم ای عالقه+

  نمیکنم حرومت وقتمو نیستی اینکاره تو نه گفت و کرد ای خنده

  رفت و

  بیشعووور عوووضی

  بیریخت پسره

  نیومد خوشم ازش اصال ایش

  کجاست ساحل این پس عه

  بزنم سالن تو دوری یه تا شدم بلند

  کردم پیداش شاید

  نبود گشتم هرچی

  بخوره هوا باشه رفته شاید ورودی در دم رفتم
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 مانیا： گفت اشنایی صدای یه دیدم که میکشیدم سرک داشتم رو حیاط تو

  کیه ببینم باال اوردم سرمو

  بوووود پویا

  بغلش پریدم و کردم نگاهش شوق با

  عاااشقتممم اومدیییی که شد خوب چقدر پووویا وااای-

  خانوممم برم قوربونت+

 

  داخل بریم بیا-

 میکردی چیکار کو؟اینجا ساحل پس+

  ریبهغ اینهمه بین کرده ولم تنها منو ساعته یه گوریه کدوم نیست.معلوم ساحل این عه-

 توهم رفت اخماش پویا

  دیدم تورو که کنم پیداش شاید بگردم اومدم：دادم ادامه

 

  سالن داخل رفتیم

 ومدیا اصال حقی چه بودی؟به تنها اینجا ساعت یه تو گفت و کرد اخمی دید اونجارو تا پویا
 اینجا؟

  اینجوریه نمیدونستم منم کن باور-

  گفت و کرد صورتم و لباسم به نگاهی

  بریم تا شو اماده برو زودباش وضعیه و سر چه این

  اخه-
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  باشششش زووود+

  میشه نگرانم.بگم بهش باید ساحل فقط باشه-

 

  کجاست گفت و بیرون کرد فوت باحرص نفسشو

  بگردیم بریم بیا گفتم و گرفتم دستشو

 نبود بودن رقص درحال عده یه توش که سالنی تو

  گشتیم جارا همه تقریبا

  بگو بهش بزن.زنگ بعد بریم بیا که نیستش-

  بگردیم دیگه یخورده بیا نه+

  نبود انداختیم نگاهی هم رو سالن.چپ سمت رفتیم و زدیم دور

  تکجاس ساحل نازلیی： گفتم سمتشو رفتم دیدم رو نازلی همونموقع که.شدم ناامید

 باالست طبقه-

  باال رفتیم پویا با

  نبود شلوغ پایین اندازه به  

  بودن اونجا ادم عده یه فقط

  بود اونجا بزرگ مبل یه و نبود دید تو زیاد که سالن از گوشه یه

  سمتش رفتیم

 

  کرده شک چشمام به یلحظه دیدم که تصویری با

  ساحل این
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  من اجی

  منه همخون

  و میکرد بوسش داشت و بود پسره این بغل تو حاال که

  نمیگفت چیزی اونم و میکشید ساحل برهنه پاهای روی دستشو مدام هم پسره

 کهاونی که شه باورم نمیخواست کردم اونطرف رومو بستمو چشمامو تصویر این دیدن با
  منه دوقلوی خواهر واقعا اونجاست

  مانیا-

  کنارمه هم پویا که شدم متوجه تازه

  رو صحنه دید اونم یعنی

  کنم نگاه چشماش تو رویی چه با دیگه حاال

  کشیدم خجالت ساحل بجای من کشیدم خجالت

  نامزدت که زشته خیلی

  اوره خجالت واقعا ببینه غریبه مرد یه بغل تو خواهرتو

  چکید چشمم از قطره یه میشدم اب داشتم

 پایین بردم و گرفت دستمو پویا

 بودم شوک تو هنوزم پبشش.رفتم و پوشیدم لباسامو

  شدیم ماشین سوار

  بود دوازده ساعت

  نمیگفت چیزی پویا

  هست بد حالم خودم کافی اندازه به میدونست
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  بود توهم بدجوری اخماش ولی

  کرد پلی رو اهنگ

 ..... نه گفتم چیزی من نه مسیر تااخر و

  باد به منا دادی دارت خش صدای و وحشیت چشای بااون تو*

  ما عشق برای میفرستادن نور ها ستاره

  اشتباه کردی و تورفتی اما

  تو و من بخدا

  من چشم  تو.چشم میکردی نگاه من عشق به میدادیم.لم ساحل کنار

  کارات کردن فراموش مبخواد قوی الزایمر یه

  باهات بمونم میتونم اونوقت بگیرم که قوی الزایمر یه

  اصال فعالیت خستم روزا شبا

  من رودست خوردم که انقدر.برم دست از که کنم فکر

  مبخام ابیتو چشای من

  میخوام تابیتو بی همه من

  میخوام خوابی وقتی نازتو موهای اون رو کشیدن دست من

 کارات کردن فراموش میخواد قوی الزایمر یه

  باهات بمونم میتونم اونوقت بگیرم که قوی الزایمر یه

 * (الزایمر اهنگ ساسی)

 

  شدم پیاده ماشین از حرفی بدون خونمونو در دم رسوندم
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  نگفت چیزی.بهم که یودم خوشحال

  حداقل کرد درک حالمو

 خوابیدم و پوشیدم راحتی لباس و اتاقم تو رفتم

  بخورم صبحونه تا پایین رفتم شدم بیدار خواب از که صبح

 86 ساعت و بود ظهر بگم باید نبود.صبحم البته

  کن گرم منم واسه گفت ساحل که میکردم گرم داشتنم رو ناهار و رفتم اشپزخونه تو

 

  میکنه نگاه بهم داره دیدم که سمتش برگشتم

 

  شدم متنفر ازش واقعا یلحظه و افتادم دیشبش کار یاد بادیدنش

  کردم نگاهش بااخم و

 چیه؟ هان-

  خوردن به کرد شروع و گزاشنم میز روی ناهارو

 تو؟ چته-

 واقعا؟ نمیدونی+

 بدونم؟ باس کجا از نه-

  دیشب+

 تو؟ زد غیبت یهو کجا گزاشتم تنهات ببخشید-

  خیلی ساحل کثیفی خیلی+

  کثیییییف نمییگه خواهرش به ادم ها باااشه زدنت حرف به حواست هوووی： زد داد
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  منننن نه تویی باشه کاراش به حواسش باید اونیکه - زدم داد خودش از تبعیت به

 میکرررردی؟ چیکار داشتی دیشب نفهمیدم کردی فکر

 میک بقیییه که میکردم؟کاری چیکااار داشتم+

 

  

  ردن

 برردی پوووویا جلوی منو ابروی تو که واقعااااا ساحلللل که واقعاااا -

 اخه؟ بود اونجاااا اصال مگه چیه پویا+

  بود اررررره-

  ... که میگشتیم تو دنبال

 ... چیییییی که+

 ...تووو ... تو بیشعورو توی که-

  بزززن حرف خب د+

 هااان؟ بووودی باهاش دیشب,بود کی پسره اون-

  میگی چی پسره کدوم+

  میبوسیدیش همونیکه بودی بغلش تو همونیکه-

 ؟ هاااان خونه اومدی چند ساعت دیشب اصال

  مییییگی چررررت چرا   +

  دیدم خودم چشنای با خودم دیشب نکن انکااار ساحلللل-

  لعنتیییییی میفهمیییی بردی ابرومو دید هم پویا
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  نمیادددد یادم چیزی من چیه ابرو+

  نیاد یادت هیچی حاال که کنی کوووفت اونقد بودی مجبور-

  ببینم دهنتو,ببند+

 میکنی؟ اینکارارو و مبری مهمونیا این تو همیشه-

  میکننننن امروزی دخترای از خیلی که میکنم کاریو من+

 است هـ*ز*ر*هــ دخترای کارای میکنییی تو که اینکارایی-

 میشم مجبور خودم وگرنه ببند رو گاله میزنییی حرف زیادی داری دیگه+

 باشی دختر هنوز تااالنم کردی تو که بااینکارایی دارم شک حتی هه-

 

 گفت و گرفت امو یقه و کرد بلندم طرفمو اومد بعد میز رو زد محکم و شد بلند عصبی
  مییییفهمییییییییییی میگیییییی دارییی چییی میییفهمییییی اشغاااال

  تووووویی نمیفهمه اونیکه میفهمممممم من： زدم داد و عقب دادم هلش و زدم پسش

 ساختهن کارتو دیشب معلوم ازکجا الومیترکوندی پسره بااون دیشب نمیاد یادت که توییی
 ؟ هااااان باشه

  عوووووضی رو گاااله بببنددددددد： گفت,بلند

 چیکار.دارم نفهمم که بودم مست اونقدر کردی فکر نمیچسسبه.من به ها وصله این
  میکنمممم

  بودددد کی بدونی میخوای بودم باهاش که پسری اون

  بود عشقمممممممم

  ن ن س تورو باشممممممم پیشش کشید عشقممممم

  ییمیدونییی خودت بگی بابااینا به چیزیم اگه کنی فوضولی.کارام تو نبینم ام دیگه
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 عشقتتتتته؟هه؟عشششششق زدم داد

  میشه کااات همونجا تهشم شه شروع پارتیا و  مهمونیا این تو که عشقییییی

  هست دیگه چنتا با نیس معلوم پسری

  میگیرماااااااا حااالتو نکن عصبی منو ماااانیااااا-

  بگیری منو حال بخوای باشی کی سگگگگ تو +

  گوشم تو خوابوند محکم حرفم بااین

  شد خوورد اعصابم

 با بعد شد زمین پخش که طوری توگوشش زدم خودش از محکمتر که نکشید ثانیه به و
 نزد تو توگوش ولی زد گوشم تو زیاد بابا سال هجده تواین که,بود سیلی این：گفتم فریاد
  نشدییییی ادم هنوز همبن واسه

  عوووووضی داری عقده بگو-

  کمتررررری سگم از میزنییی بودن هرزه تهمت خواهرت به وقتی ادمیییی حتما تو

  خانووم ساحل نداره رنگی حنات دیگه .... کنی تبرعه خودتو نکن سعی بیخود+

  کنممم تبرعه خودمو بخام که نیستم.متهم-

  هستی یعنی دادی لم غریبه پسر یه بغل تو وقتی هستی+

  هستی مهمونیایی تواین هرشب وقتی

  بااینممممم فقط منم عشقمه پسره.میگم دارم نفهمممم-

 هاااان؟ خاستگاریتتتت نمیاد چرا پس عشقته+

 میاد شه درست کاروبارش-

  اونیییی کردن بازی واسه عروسکی فقط تو نخیر+
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 جاااالتخ گفتم و گرفتم هوا تو دستشو که.بزنتم خاست دوباره سمتمو اومد عصبانیت با
  بکش

 

  بستم درم اتاقم تو رفتم و

 در خیلی سرم

 81پارت#

  داشتم شدیدی سردرد

  بود خورد اعصابم

  زدم ورق و گزاشتم جلوم و برداشتم کتابمو

  بود ساحل پرت کامال حواسم

  میکنه تباه ایندشو کاراش بااین میگفتم؟اون بابا یا مامان به باید

  .... بکنه مبخواد هرکاری چه من به اصال

  نشد اما بدم درسم به حواسمو تمام کردم سعی

  ... بابا و مامان....پویا.. ساحل سمت میرفت فکرم همش

  کشیدم دراز تختم رو و اونطرف کردم پرت کتابمو

  پیچیید گوشم توی اهنگ صدای که

  بود کرده زیادش االن و بود گزاشته اهنگ ساحل

 

  حرفا بااین داری بسه*

  پا از بدجوری میوفتی
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  اینجا بیا پاشو بسه

  رووویا و خیال این از بگزر

 .......و

 * (پاشایی مرتضی)

 صدای تا دمکر ,بلند صداشو و کردم وصل کامپیوترم اسپیکر به گوشیمو شدمو بلند کالفه 
  نشنوم رو اهنگ اون

 

  میشه ادعات دیشب نمیرفتی بود حالیت تواگه*

  هیچم نمیفهمی ولی

  بود حالیت اگه

  پیشم وقتی نیستی بمیییرم بودی نگران

  اصن و دلتنگی نی حالیت

  سنگی دل و نی حالیت

  کردی ول تاریکی سطح از منو بار هزار تو

  تنهام من نی حالیت

  حرفام از رو غم نمیفهمی

    .. نمیفهمی

 (بود حالیت اگه اهنگ تتلو امیر)

 

 

----------------------- 
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  شد اتاقم وارد که میدادم گوش اهنگامو داشتم

  کرد نگاهم مظلوم و تختم رو نشست و کرد کم رو اهنگ صدای

 باهم که ماهه سه.. شدیم اشنا باهم دانشگاه تو： گفت و پایین انداخت سرشو بعد
  دوستیم

  میخوایم رو همدیگه واقعا و همیم عاشق

 .... بیاد شد درست کاربارش و شد تموم کامل درسش که دیگه چندماهه تا داده قول

 ： بده ادامه نزاشتم

  نداره ربطی هیچ من به دیگه

 بدی بابا و مامان به که شب واسه بزار توضیحاتتم

 

  گفت و کرد نگاهم باترس

  نمیگی اونا به تو نه

  میفهمی گفتم وقتی-

  میخوایم همو ارشیا منو نمیفهمی چرا مانیا میکنممم خواهش+

  باشم نداشته رابطه باهاش زیاد دیگه میدم قول اصن.میدم قول

  میکنم کنسل اینکارامو و مهمونی دیگه اصال

  مانیاااا میکنم خواهش

 .... بگم چی  -

 بوس محکم و کرد بغلم
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  یدم

  نمیگیا پس کسی به+

  بردییی پویا جلو دیشب ابرومو اونور گمشو ساحل عه-

  میکنم جبران +

  چطوری-

  بخوای تو هرجور+

 نکنی؟ کارا ازاین هیچوقت دیگه میدی قول-

  میدمممممم قووول ارره+

 هن اگه هیچی که خاستگاریت اومد پسره این دیگه ماه یک تا اگه میگم بهت دارم ساحل-
 تووو و میدونم من

 باووووشه+

 

  بگردیم بریم که دنبالم بیاد پویا قراره و است جمعه امروز

  شد پیداش که بود ظهر یک ساعت

  داشت قرار بادوستاش ساحلم و خرید بود رفته مامان

  داخل کردم دعوتش

  اومدیییی خوش سالاااام-

  مرسی عزیزم سالم+

 خوردی؟ ناهار-
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 باشی ما خونه رو ناهار حتما که کرده دعوتت مامان نه+

  شو اماده برو زود فقط

  اتاقم تو رفتم و دادم تکون سری

 ارنج ات استینامو و پوشیدم جذب کاربنی ابی دار دکمه پیرهن یه و پوشیدم یخی جین شلوار
  باال زدم

  انداختم سرم رو مو ابی شال و پوشیدم رنگمم مشکی مانتو

  بیرون زدیم پویا با ابیم اسپورت های کفش پوشیدن از بعد و کردم ملیحی ارایش

  شدم ماشینش سوار

 خونشون دن رسیدیم رب یه از بعد و

  داخل رفتیم

  دادم جوابشو خوشرویی با منم و کرد باهام گرمی تعارف مامانش

 . کنم عوض لباسامو تا پویا تواتاق رفتیم

  چطوریه ام عالقه مورد خواننده اتاق ببینم بودم مشتاق خیلی واقعا

  داخل رفتم

  داشت شیکی دکوراسیون

  بود شده کار سفید ای سورمه و

  بود زده منو عکس هم در روبروی و بود خودش عکسهای دیوارهاش دور تا دور

  داریا خوشگلی اتاق عجب-

  خوشگلتره که تو اتاق+

  خوشگله خیلی اینجا نه-
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  نداره رو شما قابل+

 ： گفت پویا که بردارم شالمم خواستم و اوردم در مانتومو

 

 نیار در اونو

 چرا؟-

  خب هست هم پرهام+

 کیه؟ پرهام-

 ؟ بودم نگفته بهت مگه دیگه داداشم+

 داری؟ داداش تو مگه-

  اره+

  داری اجی یه فقط میکردم فکر من-

  اومده کانادا از تازه پرهام +

  میشه چهاروزی حدودا

 یوده؟ اونجا چی واسه-

 میخوند درس+

 ای؟ رشته چه-

  پزشکی+

  بحالش خوش عاااالی چه واو-

 داری؟ دوست+

  کنکور تو نمیارم منکه خب ولی اره-
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 میکنی؟ فکر چرااینجوری+

  نخوندم هیچی من چون مطمعنم نمیکنم فکر-

  بخون بشین خب+

  است عشق خودمونو داره درسو حال کی بابا بیخیال-

  بیرون بریم دیوونه+

  بریم-

------------------------- 

  نشستیم ناهار سرمیز

  بود قیمه ناهار

  به به

  شد اشپزخونه وارد چهارشونه و بلند قد پسر یه که بود میز چیدن درحال پریا

 ....پرهامه این

 ؟ دیدی عجیبی چیز مگه داداش زن چیه： گفت که کردم نگاهش تعجب با

  گفتم و زدم کوله و کج لبخند یه و اومدم خودم به

 همید به شبیه پویا و شما چقدر که شوکم تو نه نه

  دوقلوییم ما خب-

  میوردم در شاخ داشتم

  بزرگتره سال یه میکنه شوخی： گفت کع کردم نگاه پویا به گنگ

  بودنا هم شبیه چقدر واقعا ولی

 بگیرمشون اشتباه باهم یروز کن فکر
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 که ساحل و من از نه بودن هم شبیه انقدر و داشتن سنی اختالف سال یه که اینا از نه
  بودیم متفاوت انقدر و امون فاصله بود دودقیقه

  باشیم دوقلو نمیشد باورش هیچکس

 

  ریخت خورشت کنارشم و کشید برنج مقدار یه برام پویا

  خوردن به کردم شروع

  بود عالی واقعا

 نمیرسه که خودم مامان پخت دست به البته

 

  بود دیگه یچیز پویا خداییش ولی

 .بنظرم بود خوشگلتر پویا ولی بودن هم شبیه خیلی

  نداشت چندانی جذابیت داداشش

  اتاقش سمت رفتیم و  گرفت دستمو پویا خوردیم که ناهارمونو

  بخوابم که کرد مجبورم منم و کشید دراز تختش روی

 نمیاد.خوابم من پویا-

 میاد خوابم خیلی من برعکس ولی+

  بخواب تو خب-

  نمیده حال تو بدون نه+

 نمیادددد خوابم من کوووفت-
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  بیرون میریم عصربیدارمیشیم بخواب دیگه نکن اذیت+

 یا هس فقط اونم ببینیم همو میتونیم ها جمعه فقط گفت بابا ها رفته یادت اینکه مثل-
  چهارساااعت

 گزشته دوساعتش االنم

  من با بابات بیخی-

  بیرون بریم خب بخوابیم بگیریم که نیست وقتمون حیف پویا عع+

 بری؟ میخوای کجا سرظهری-

  کنیم بازی یه پاشو خب+

 ندارمهاها حوصله-

  بخواااااب بگیر-

  نمیخوام+

 خودته؟ دست مگه -

  زورررره مگه بخوابم نمیخوام من خب+

 عه نخواب خب-

  اتاق از بیرون رفتم و شدم بلند

 

  بیشعووور： زد داد

  خووودتی گفتم اروم و برگشتم

  زدیم گپ مختلف موضاعات راجب کلی باهم و پریا تواتاق رفتم

  بود پنج ساعت
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  پویا سراغ میرفتم باید دیگه

  کردم بیدارش اتاقشو تو رفتم

  کرد باز چشماشو و داد بدنش به قوسی و کش

  کرد اونطرف روشو و کرد اخم چهرم دیدن با

 !!چراا وا

  پویا-

...+ 

  دیره دیگه پاشو پویا-

  زد صورتش به ابی رفت و شد بلند حرفی بدون

  تختش رو نشستم

  انداخت بهش نگاهی و برداشت تختش رو از گوشیشو

  حموم بره خواست و برداشت اشو حوله کمدشو سراغ رفت

  کجا پویا عع-

  حمام گفت کنه نگاهم اینکه بدون

  میشه دیر-

  بشه+

  بگردیما بریم میخوایم وااا-

  میریم خب+

 ...... میشه دیر  حمام بری میخوای توتازه-

  داخل رفت و نیست مهم+
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 میکنه رفتار اینطوری چرا شده چش این وااا

  بیرون اومد حمام از باالخره ساعت  از بعد

  هفت نزدیکای ساعت گفتم و کردم نگاه بهش کالفه

  باشم خونه هشت ساعت گفته بابام

  لباساش پوشیدن به کرد شروع ریلکس

 ؟ چته تواما با پویا-

 ن چیزیم+

 

,  ۲۱   

  یست

  هست یچیزیت تو نه-

 باهات قهرم+

 ؟ چرا-

  دارم دوست چون+

  دخترا این مثل ایش-

 نمیکنن؟ قهر پسرا مگه خب چیه+

  دختراس مال قهر نوچ-

  کن فکر اینجوری تو+

 چرا؟ حاال خب-

  پریا پیش رفتی کردی ول منو ظهر چون +
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  بگو اینو خب اها-

  نمیومد خوابم

  داد حال خیلی زدیم گپ باپریا انقدر تازه

 کنم اشتی باهات تا بیار در دلم از بیا حاال+

  میکنه اشتی خودشم کرده قهر هرکی دیگه نه-

  نکنی خواهی معذرت تا نمیکنم اشتی من نه+

 ببخشید خب پویا ای بیمزه خیلی-

  شد حاال اها+

  گفت و جلو اورد صورتشو بعد

  کنم اشتی تا کن بوسم

 

  نمیخوام پررو-

  قهرم منم پس+

  باش قهر -

 

 

 

 میکنه ارک گوشیش با اونم و نشستم تختش رو که ساعته نیم االن  و بود دقیق هفت ساعت
  نمیده بهم محل اصال و

  شدم عصبانی
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 پوووووووویا-

  نداد جواب

  میرفت داشت وقتم نمیشد راضی اینجوری این نه

  بوسیدم لپشو اروم پیششو رفتم

  شدی راضی： گفتم و

  کرد نگاهم بالبخند و برگشت

  رفت وقتمون زودترررر+

  پررررووووووویی خیلی-

  بریم تا شو اماده بدو+

  بیرون رفتیم و پوشیدم لباسامو سریع

 ؟ بریم کجا حاال خب-

  داریم وقت دیگه ساعت یک فقط +

 ؟ پارک بریم-

  شهربازی نه+

  باشیم داشته بیشتر وقت که میایم یموقعی شهربازی-

  بریم باشه خب+

 

  شدیم پیاده و داشت نگه پارک یک روی روبه

 

  میکردیم بحث مختلف چیزهای راجب و میزدیم قدم
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  میرفتیم راه داشتیم که همینطور

 هستید؟ پویاعلیااری شما خشیدبب گفت نزدیکمونو اومد پسر یه

  خودمم گفت و زد لبخندی پویا

  بگیرم عکس یه باهاتون میتونم-

  انداخت بهم نگاهی پویا

  گرفت پسره با سلفی یه و

  شدن نزدیکمون دختر چنتا رفت اونکه

  عملی جاشونم همه و بود ضایع هاشون تیپ

 هستید؟ علیاری پویا شما گفت ناز با یکیشون

 داد تکون سری پویا

  باشیم داشته عکس باهاتون میتونیم گفت دیگشون یکی

  رفت هم تو هام اخم

  دیگه داره مشکالتم این داشتن معروف شوهر

  میکردم نگاهشون بااخم داشتم

 یممیخوا اونور برو：گفت و زد پس پویا بازوی دور از دستمو و اومد دخترا از دیگه یکی که
  بگیریم عکس

  چپش سمت اونیکی و بود پویا راست سمت یکیشون

  میگرفت عکس داشت هم سومی

  دهخن زیر زد هرهر و گفت یچیزی پویا گوش تو دخترا از یکی که شدم خیره بهشون بااخم
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  پویا به بچسبونه خودشو داره جا تاجایی میکرد سعی هم اونیکی

  برم باید من خانما بسه گفت سمتشونو کرد رو پویا

 ： گفت و سمتم برگشت بعد

 

 بریم بیا عشقم

 

  بود دیدنی پویا حرف این زدن با دخترا قیافه وااای

  بودم خوشحال خیلی

  میکردن اب قند تودلم

  رفتم همشون به ای غره چشم

  بریم که گرفتم رو پویا دست و

 بود دیدنی هاشون قیافه گرم دمت پویا وای-

 

 

 پویا_

 

 هوم_

 

 خوب سررفت حوصلم دیگه شدم خسته شهربازی بریم_
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 باشه خودت حرف باید حرف توداری که عادتیه چه این_

 

 دارما گناه بریم دیگه اره_

 

 بیشترنداریم زناکه یه همین دیگه چیکارکنیم_

 

 افتاد راه دهنم از اب افتادو ترن به چشمم که کردیم بازی وکلی شهربازی رفتیم

 

 پویا_

 

 جانم_

 

 ترن بریم_

 

 نه_

 

 چرا؟_

 

 نیست خوب براسنت چون_
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 بریم باید نیست خوب بابابزرگت سن برا شعور بی_

 

 نمیریم_

 

 میزنم جیغ_

 

 بزن_

 

 رودهنم گذاشت دستشو که بزنم جیغ اومدم

 

 هم به تانظر  عادته کال کرد کاریت نمیشه یعنیا بگیرم بلیط واستوبرم روانی بابا باش_
 کنی تحمیل

 

 خره نباشه موافق بانظرمن هرکی ولی کنم تحمیل کسی به نظرمو ندارم عادت من_

 

 بپرون مزه کم بیوفت راه_

 

 چشم_

 

 یچارهب گفت درد گلوم که زدم جیغ اونقدر ترن سوی به وپیش خریدیم بلیط ودوتا رفتیم
 میزدم بازوش به چنگایکه هم میکرد تحمل منو جیغای صدای باید هم پویاکه
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 شب صدام شم پیتد دار نگه اقا زدم داد هرچی میریخت قلبم میکرد بلندسقوط از هرجاکه
 نمیرسید

 

  نیستی که تاکسی سوار ومیگفت میخندید پویاهم

 

  دمش اژدها وبیخیال پشمک افتادبه چشمم که صبا کشتی بریم بگم اومدم ترن بعداز

 

  خوردیمش باهم که گرفت پشمک یه پویارفتو

 

 ومدنا ناز کوچولو دختربچه بایه وشوهر زن یه ما کابین تو که.فلک چرخو رفتیم بعدشم
 یوارشدن

 

 بشه خوشگلی این به هم ما بچه میشه یعنی مانیا_

 

 منم مامانش چون میشه ترم خوشگل بله اوووم_

 

 نشه تو شکل امیدوارم_

 

 بخواد دلتم_
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  نبود ساعت به حواسمون اصال میکشتم بابا پویا وای_

 

 دیگه روز بزاریه گفتم منکه_

 

 میگی چرادروغ گفتی توکی_

 وبدی بابام جواب باید خودت

  کردی اسرار هی شهربازی نمیام من گفتم چقدربت

 

 میکرد نگام الز بادهن پویاداشت

 

 میگم دروغ مگ میکنی نگاه چرااینطوری چیه هان_

 

  هستی کی تودیگه_

 

  گذاشته تاثیر روت ساسی گرفتی؟اهنگ الزایمر نکنه هستم مانیا_

 

 میکشتمون بابات که بریم بیا زود_
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 کبابم وبساط میکشن قلیون ودارن نشستن توحیاط وساحل بابا دیدم خونه رسیدیم,وقتی
  انداختن راه

 

 بمونه شام نگفتووپویارامجبورکردبرای بم چیزی بابا انتظارم برعکس

 

 کرد قبول کردن ناز بعدکلی پویاهم

 

  نگفتم چیزی ولی شدم پویا روی ساحل خیره های نگاه متوجه سرمیز نشستیم وقتی

  ساحل نگاه زیر بود شده معذب پویاهم

 

  رفت پویاتشکرکردو بعدشام

 

 شد عوض خیلی کردیم دعوا روزکه بعداون ساحل اخالق

 جورایی یه

 

,  ۲۱   

  رفت بین از بینمون حرمت انگار

 

 اتاقش تو رفتم منم کارداره باهام تواتاقش برم که گفت بابابهم شام بعداز
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 بشینم هست اجازه_

 

 بشین_

 

 داشتین کاری بامن_

 

 اره_

 

 بگین خوب_

 

 به ونوعروسیت عقدو مراسم باید دیگه تاماه باپویانامزدباشی این بیشتراز نیست صالح_
  پاکنیم

 

 نیست زود نظرت بابابه ولی_

 

 گفتم که همین نزن حرف من روحرف_

 

 چشم_

 

  جهازت دنبال بری ازفرداباید حسابت به میریزم پول_
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 بخوابم برم ندارید بامن ای کاردیگه چشم_

 

 برو_

 

 بخیر شب_

 

  کرد موافقت اونم پویاخبردادم به شب بعدازاون

 

 طبقه ماهم که طبقه۳۱ اپارتمان یه بود زعفرانیه داخل پویا خود خونه  جهاز دنبال وافتادیم
  بودن واحده۳ اپارتمون های طبقه بقیه متری۱۱ هوس پنت یه بود خونمون اخر

 

 که ودب شده دیزاین وقرمز مشکی و سفید های باکابینت اشپزخونه بود خوابه سه خونمون
 لوسای تمام بودن دیوار داخل همه…………وگازو وماکر وفر ویخچال بود سفید بیشترش

  بودن سفید برقیام

 

 رگبز های کوسن بودو سفید رنگشم که چیدم ال صورت به یکیشو خریدم مبل دودست
 کاناپهو صورتی های باگل سفید های بودباکوسن سفید بعدیم مبل داشت مشکی سفید
 دایره مه هوابم وتخته بود وبنفش سفید هم خوابم سرویس گذاشتم تلویزون جلو که قرمز

 بود شکل

 62پارت#

  بودم شده خسته خیلی روزه چند این
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  بودیم اینا و عروسی و عقد کارهای و خونه چیدمان و خرید درگیر همش

 خونمون در دم رسوندم پویا وسایل یهسری خرید از بعد           

 داخل رفتم

  کشیدم دراز تختم رو و   کردم تعویض لباسامو سریع 

  بگیرن عکس باهاش که خواستن و پویا سمت اومدن کلی هم خرید مرکز تو امروز

  چرا نمیدونم داد دست بهم بدی احساس هم شد حسودیم هم

 همب بادوستاش بعدهم گرفت عکس باهاش و پویا سمت اومد دخترا از یکی وقتی مخصوصا
 ....پویا حیف میگفتن مدام و دادن تکون سری و انداختن نگاهی

  میشه ناراحت باشه هرکی خب

  نیارم خودم روی به کردم سعی

 شدم موفقم که بدم نشون ریلکس قیافمو پویا جلوی و

  میگزشت دلم تو چی میدونه خدا اما

 ؟ ندارم رو پویا لیاقت من واقعا یعنی

 ؟ من واسه حیفه پویا

 

 (همشون حلق تو نفسم به اعتماد) تیپ خوش هم خوشگلم هم منکه خب

  هست خوشگلترم تو از دختر خیلی خب：وجدان

  پولداره بابامم تازه-

  هست پویا مناسب تو از پولدارتر و خوشگلتر دختر خیلی خب：وجدان

 ️ندارن بقیه که دیگه هست وجودم تو یچیزی حتما داره دوستم منو پویا اصال-
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 حیفه تو برای پویا بقیه نظر از که فعال：وجدان

  پویاییم منو مهم نیست مهم بقیه نظر-

 وقتی شد خورد اعصابت انقدر چرا نیست مهم اگه...نیست مهم اصال دیدم اره：وجدان
 زد؟ رو حرف این دختر اون

 خها شم پویا حد در که کنم چیکار من بگو تو خب اصال....میشه ناراحت باشه هرکی خب-
........... 

 نمیگ حداقل شی قبول پزشکی مثل خوب رشته یه بخون درستو：وجدان همراه به عقل
  دکتر خانم زنش

  ها میگه راست

  چطوری ولی

  دادم هدر رو وقتم از کلی من

  شم قبول پزشکی میتونم چطوری

 فکر تو رفتم

 ۲پارت#

 

  بدم تحصیل ادامه میخوام که پویاخبربدم به باید

 

 خوندن به میکنم شروع بعدعروسی

 

 کنم شرکت کنکورم چندتاکالس برم باید
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 سربهو میخنده میگم که پویاهم به دارم استرس خیلی تاعروسیم بیشترنمونده چندروزی
  ای توخونه لباس چنددست بگیرمو عروسمو لباس بریم قرار امروز سرمیزاره

 

  گیرپیداکردم چشم لباس یه تابالخره بازاروزیروکردم کل

 

 ارشدهک درخشان های نگین باالتنش وروی ساده دامنش پفه وخیلی پرنسیسیه لباسم مدل
  میشد کشیده دارروزمین دنباله صورت وبه بلندبود تورشم گیربود واقعاچشم

 

  برداشتم خوشگلم خیلی تاج یه

 دستیش کیف همراه به بود کارشده روش لباسم روی ازنگین که سانتی۰۱پاشنه وکفشای

 

 مشونمه پویاشدو سلیقه به همش که گرفتیم هم ای توخونه لباس رفتیم عروس لباس بعد
  لختی

 

 دستموکشید پویا که درخروجی سمت برم اومدم کردم خریداموکه

 

 نرفته یادت چیزی مانیا_

 

 چی نه_

 

 بگم بیاتا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 94 

 

  ها خواب زیرولباس لباس سمت وبرد دستموکشید

 

 بخردیگه ازایناهم_

 

 ها پروی خیلی حیا بی ععع_

 

 منن مال اینا دیگه گرفتی خودت سلیقه چیزبه همه وااین_

 

  بپوشی تومیخوای نکنه_

 

 بپوشه میخواد خانمم نه_

 

 تو توبیای که نمیزارن_

 

 میزارن دومادیم عروس تازه شوهرتمو بگو چرا_

 

 تو دست از_

 

 کرد قبول اونم گفتم زنه به رفتمو
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 میشدم سرخ ازخجالت قبل بیشتراز من هرلحظه باانتخاباش پویااومدتو

 

 

 بودن وحریر لختی همشونم که برداشت برام خواب لباس دست۲۱ نزدیک

  برداشت خودش انتخاب به زیرهامم لباس حتی

 

 ：گفت بهم یواشکی فروشنده

 

  تندها خیلی شوهرت اتیش باش مواظب_

 

 خجالت از مردم حرفش بااین

 

 ورفتیم ازمغازه بیرون اومدیم لباسا پول کردن حساب بعداز

 

 

  گذاشت وقرار خونه رسوند پویامنا غذاخوردیم رستوران

 

 بخریم وشلوارشم کت بریم باهم فردا
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  شدم بیدار خواب از که بود ظهر دو ساعت

  میکردم چت پویا با و بودم بیدار دیروقت تا دیشب

  شدم جدا رختخوابم از زور به

  بود کرده پف چشمام

  بودم گیج

  بهترشم تا  زدم صورتم به اب چنبار

  دورم بودن ریخته پریشون موهامم و میرفتم راه گیجی گیج      

 موها یخورده و نشستم اینه روی روبه

 

,  ۲۱   

  بیرون رفتم اتاق از بستمشونو باال محکم مو کش با و زدم شونه مو

  میکرد نگاه وی تی داشت ساحل

  داد جوابمو اروم که کردم سالم بهش

  داشتیم کتلت ناهار

  بودن گرم

  کنم گرمشون من که نبود نیازی

  نشستم ساحل پیش مبل روی و رفتم ناهار خوردن از بعد

  میدید ای ترکیه فیلم داشتیه

  بیمزه    اخه؟ میبینی چیه اینا ساحل： گفتم که بود فیلم صحنه قسمت

  ببینم بزاررفیلممو شو خفه-
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 فیلمه؟ این اخه+

  باو ببند-

 شدی؟ اینجوری انقدر اصال چرا تو+

  بود عصبانی

 ： گفت فریاد با و سمتم برگشت

  دیگه بگووووو د شدمممممم؟ ؟هاااااان؟چطووووری شدم چطوری

 

 ؟ ادم به میپری چته باش اروم خب خیلی-

  باشم اروم تا نرو رژه اعصابم رو+

  میشههه چیزیت یه چندوقته یه اصال-

 میشه؟؟؟ چم+

  ای کالفه همش ناراحتی خیلی انگار نمیدونم-

  نداری هیچیو و هیچکس حوصله میکنم حس

  نشم سگ تا نزار سرم به سر پس میکنی فکر اینطوری که حاال+

  کنم کمکت بتونم شاید چیشده بگو خب-

  نشددددده چیزی+

 چیه؟هان؟ رفتارهات این دلیل پس-

  ندااره ربطی هیچ تو به توووووچه به توووچه به اصال+

  نزززن داااد من سررر： گفتم و گزاشتم سرم رو دستمو

 کرده؟ اذیتت کسی... خبببب کنم کمکت تا بگو میشه مربوط بهم خواهرتم من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 98 

  اره-

 کی؟+

 تو-

 کردم نگاه,بهش گنگ

 مننن؟+

 میری رژه اعصابم رو داری کارات توبااین تو اره-

 .... من ساحل+

  پایین انداخت سرشو و شد اروم صداش

  گفت بغض از پر صدایی با

  فقط نگو چیزی-

  شد سرازیر هاش گونه رو اشکهاش

  شدم متعجب

  اخه چی یعنی

  اتاقش سمت دوید

  گرفت دستهاش بین سرشو و تختش رو نشست دنبالش رفتم

  بگووو بهم توروخدا شده چی اخه اجی گفتم و کردم بغلش

  بزنه حرف نمیتونست

 بود بریده امونشو هاش هق هق

  دادم فشارش بغلم تو محکمتر و بستم چشمامو

 میکرد گریه فقط و بود شونم رو سرش
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 ️❤ساحل️❤

  چیه جریان که میپرسید ازم مدام مانیا

  بگم بهش نمیتونستم

  نمیشد روم

  همدمم تنها من همراز تنها بود اجیم اون ولی بودم دودل

  بود گاهم تکیه بهترین االن

  بغلش تو کردم گریه خیلی

 ؟ میکنم گریه دارم اصال چی واسه من

 کی؟ واسه

 ... پسره اون واسه

 بشه؟ چی که

  داشت منو لیاقت اصال اون

 .... ولی اصال درک به بره

 بود عشقم.....عش اون ولی

  میمونه باهام تهش تا نگفت مگه گذاشت تنهام چرا

  بیرون اومدم مانیا بغل تو از شدم اروم که ساعت نیم از بعد

  میکرد نگاهم سوالی

  کارمو دلیل بدم توضیح براش که بود منتظر

  بگم باید
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  کنه کمکم میتونه اجیمه اون کنم خالی خودمو باید

 

  اجیم بگو ساحلم بگو-

  کردم فکر کمی

  میشدن سراریر هام گونه رو هنوزم هام اشک

 شیا....ار........  من.....مانیا+

  چیشده ...اجی چی تو-

  رفتتتت همیشه واسه .....  رفت ارشیا+

 چی اولش از： گفت و زد بهم تحقیرامیزی پوزخند اون ولی بده امید بهم که داشتم انتظار
 اون؟ کردن بازی واسه عروسکی یه ؟نگفتم گفتم بهت

 من.... من نمیتونم اون بدون من مانیا........ اما ...    میگفت خودش داشت دوسم اون+
 ................. عاشقشمم

 اگه باش مطمعن نداشت تورو لیاقت پسره اون اجی： گفت که گریه زیر زدم دوباره و
  بره کنه ولت اینکه نه بود پیشت االن داشت لیاقتتو

  نداره رو ارزشش نکن گریه

 

  نبودم حدش در من شایدم نداشت رو من لیاقت اون میگفت درست اره

  کردم براش هرکاری منکه ولی

  بدم بهش جونمو بودم حاظر

 

  نداره ترزش پسر نکنم گریه میگن بهم همه+
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  داره دردی چه بفهمید که من مثل نشدید عاشق

  پویا عاشق عاشقم منم ..  میگی چی-

 ولم و نمیکنه خیانت بهم هیچوقت که میدونم اینو حداقل داره منو لیاقت اون مطمعنم
  نمیکنه

  بود اشتباه انتخابت

  بوده کشک نبوده عشق داشتی تو که عشقی این

 

  میزد حرف راحت چقدر

  داره اطمینان پویا به انقدر یعنی

  خاستگاریش نمیومد نداشت اگه داره دوستش هم پویا خب ولی

  داد ادامه

 به مارو هیچوقت خواهشا داره فرق جلف پسره اون و تو عشق با خیلی پویا و من عشق-
 نکن مقایسه خودتون

 

  میکرد احترامی بی بهم خیلی دیگه داشت

  خب بیاره روم به انقدر نباید ولی بوده اشتباه انتخابم درسته

 

  میپاشی زخمم رو نمک حرفهات بااین داری بدتر مانیا+

 بگم؟ بوده درست عوضی پسر یه با دوستی ؟بگم بوده درست کارت پس؟بگم بگم چی-
 بشنوی؟؟؟ ازم حرفارو این داری ؟اررره؟دوست بوده درست باهاش پنهانیت رابطه

  نکش رخم به انقدر خب ولی کردم اشتباه میدونم نه+
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 ..... داری کنی ارومم اینکه جای به

  حاال نداره اشکال -

 ته از رو تو که بشه پیدا من پویای مثل پسری یه روزی یه امیدوارم داری موقعیت توهنوز
  بخواد دلش

 

 

  من واسه میکنه پویا پویا چقدر

 خورده بهم باارشیا من رابطه اینکه از خوشحاله االن میدونم منکه

 

,  ۲۱ ۲ 

  ونمبش جاش سر رو مانیا تا برگرده که میکنم التماسش شده نمیدم دست از اونو من ولی

  بوده الکی ارشیا و من عشق میکنه فکر

  کرد که کرد خیانت بهم اصال

  میکنند خیانت مردها همه

  ذاتشونه تو

 ردیمک ازدواج اگه نداره اشکال پس نداره مسعولیتی من به نسبت فعال که ارشیا درضمن
 بکنه رو اینکارا از هیچکدوم نمیذارم مطمعنا

  نمیدم دست از رو ارشیا من

  اررره میکنم صحبت باهاش

  میتونم من

  خورد زنگ تلفنش مانیا
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 بود پویا

 نمیخوای؟ چیزی نداری کار دره دم پویا برم باید من اجی خب گفت دقیقه ده از بعد

  بگزره خوش برو نه-

  فعال مرسی+

  بره که شد اماده اتاقشو داخل رفت

  بود خاموش ولی ارشیا تلفن به زدم زنگ رفت وقتی

  میدیدمش باید

  ندارم دوریشو تحمل دیگه میگزره رابطمون قطع از هفته یک االن

  میکشیدم خودم سمت اونو دوباره باید

 

 بود باز العاده فوق اش باالتنه که تنگ قرمز پیرهن یه و پوشیدم مشکی ساپورت یه سریع
  پوشیدم

  انداختم روسرم رو قرمزی شال و پوشیدم سفیدمم کوتاه مانتو

 و زدم پررنگی قرمز رژ هامو لب و بیرون ریختم شالم دوطرف از موهامو از ای دسته و
 تونستم تا و کشیدم چشمم دور پررنگ رو چشمم خط و کردم خاکستری چشمامو پشت
  هام مژه به زدم ریمل

  گزاشتم هم رنگی طوسی لنز

 یاارش خونه سمت به و ماشینم سمت رفتم و پوشیدم قرمزمم سانتی82 پاشنه های کفش
  افتادم راه

  رسیدم رب یه از بعد

 ببینتم ایفون تو نمیخواستم ایستادم کنار و زدم رو در زنگ
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  باال رفتم و کرد باز رو در

  ندادم اهمیت ولی میکردم حس خودم روی رو همه نگاه سنگینی

  زدم در و واحدش در دم رسیدم

  کرد باز رو در دقیقه دو از بعد

  بود من عشق ولی داشت معمولی قیافه

 ： گفت که کردم سالم ناز با

 

  اینطرفا عجب چه خانم ساحل به به

 تو؟ بیام بزاری نمیخوای-

 بفرمایید+

 

  برداشتم سرم روی از رو شالمم و داخل رفتم

  مبلش روی دادم لم و اوردم در مانتومو

  بهم شد خیره لبخند با

 زما سراغی نمیخواستی تو سراغت نمیومدم اگه من ： گفتم و شدم خیره هاش چشم تو
  بگیری

  گفت و انداخت گردنم دور دستشو پیشمو نشست اومد

  قهری باهام میکردم فکر

  بود شده.تنگ برات دلم نمینونم تو بدون دیدم بعد ولی اره خب-

  عزیزم همینطور منم گفت و اورد در حرکت به پاهام روی دستشو اونیکی
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 واقعا؟-

  اره+

  ارشیا-

  جانم+

  ندارم دوریتو تحمل دیگه خاستگاریم میای کی پس-

  گفت و توهم رفت اخماش

  نیومده پیش برام موقعیتش هنوز گفتم بهت چندبار ساحل

 خب؟ موقعیتی چه-

  ندارم امادگیشو االن من+

 یممیکن پیدا و میگردیم که هم کار دارم من که ماشینم هست که هستی؟خونه چی نگران-

 

 نظرت؟ هان خارجی کشور یه عسل ماه بریم بجاش نمیخوام عروسیم -

 .... اخه+

  تو برای میشه همش بعد و میگیرم پدرم از رو ارثم تمام من-

  شوهرمی اونموقع دیگه نداره تو و من

  زد برق چشماش حرفم بااین یلحظه

---------------------- 

 ارشیا

 . بگم چی باید نمیدونستم
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 قیهب مثل معمولی دختر دوست یه فقط اون میخواستم سرگرمیم برای فقط رو ساحل من
  برام دخترامه دوست

  میکشه پیش رو ازدواج بحث داره االن ولی

 ....   میشه یعنی

  دمب انجام میتونم خواستم هرکاری بعد شم پولدار ساحل بابای پولهای با بتونم شاید

  نفعمه به اینطوری

  ساحل اما

  عشقشه به خیانت این میخواد منو واقعا اون

  میده بهم رو پیشنهاد این داره خودش که اینه مهم بابا بیخیال

 زیر سربه و ندیده مهتاب افتاب دختر یه من نیست ال ایده دختر یه من واسه ساحل
 رپس یه خونه میره قیافه و تیپ بااین راحت خیلی که ساحل مثل دختری یه نه میخوام
  غریبه

  برسم الم ایده ارزوهای به ساحل بوسیله بتونم شاید ولی

--------------------------- 

 ساحل

  ...بود فکر تو

 تو رو پویا خودشو عشق سرکوفت هی و نیارم کم مانیا جلوی اینکه واسه بودم مجبور من
  کنه خاستگاریم تا خونمون به بکشونم رو ارشیا نزنه سرم

  گفت دقیقه پنج از بعد

  کنم فکر باید

 تاکی؟-
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 کیه؟ مانیا عروسی     +

 دیگه روز سه-

  میدم بهت خبرشو+

  باشه تو خانواده دست رو خرج همه نمیخواد دلم

  دارم تصمیمی چه که میدم خبر بهت شد جور که شرایطم

 . بزارم جریان در مادرم و پدر با باید ضمن در

  میرم دیگه من پس خوبه-

  بری میخوای ؟همینطوری..  کجا هی هی+

 

  چسبوندم بهش بیشتر خودمو و زدم لبخندی

 .... و جلو اورد سرشو

 

--------------------------- 

 مانیا

  این پویا-

  این نه+

  خوشگله اییییین میگمممم دارم-

 ؟ میگی چی تو بپوشم من قراره اصال+

  بیاد خوشم باید من

  بپوشه چی داماد بدم نظر باید من عروووسما من-
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  نکنننن هم اصرار نمیپوشممم اینو من+

 ..گ رنگ عه بپوشی رو شلواره و کت اون میخوای حتما-

 

  قشنگه تن تو+

  بود نیومده بهت اصال-

 

  که اینه بهتره+

 

 چطوره؟ این： گفت طرفمونو اومد مغازه صاحب که میکردیم بحث داشتیم

  کردم,میداد نشونمون که شلواری و کت به نگاهی

  بود ای سورمه

  کردم پویا به نگاه یه

  پوشیدش رفت و گرفت رو لباس مرده از

 پوشیدی؟-

  بیا اره+

 کرد باز رو در

 دادم تکون سری

 چطوره؟-

  نیست بد+

  عععه که خوووبه-
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  خووشگله مشکیه شلوار و کت همون نه+

 ع شب عرووسیمه شب ... میزنیاا خودتا حرف داری باز-

 

,  ۲۱ ۲ 

 بپوشم مشکی که نیست زام

  تازه خوشگله خیلیم داااره ربطی چه+

  نه-

 نمیدی گوش من حرف به که تو چه من به اصال+

  بکن میخوای هرکاری

  مغازه از بیرون رفتم و

  مانیا کردی دیووونم： گفت و بیرون اومد بود پوشیده لباساشو که دقیقه ده از بعد

  عه کردی دیوونه منو تو-

  کن انتخاب خودت واسه خواستی هرچی تو میرم من اصال

  بگردیم بیشتر بریم خب خیلی ببینم وایساااا گفت باحرص و گرفت دستمو

  همین فقط نه-

  مهمه منم نظر خب باشه تو نظر همش که نمیشه+

  خب خیلی-

  میگشتیم داشتیم ساعت سه

  پویا یا بودم مخالف من یا همش

  بودیم شده خسته هردومون
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  اشهب عروسم لباس انتخاب از تر سخت تو دامادی لباس کردن پیدا که نمیکردم فکرشم-

  مانیا شدم خسته وای+

  سمتش رفتیم بود رومون روبه مغازه یه

  پرو اتاق سمت رفت و برداشت براق رنگ طوسی کت یه

  دیگه این خوبه-

  نیست دلم به+

 ： زد داد بود عصبانی

 

  برمیدارم همینا ندارم گشتن حوصله من عه دیگه کردی خورد اعصابمو

  زشتتتتته ایننن اخه-

  درررررررررررک به+

  انداحتم نگاهی ام دیگه های کت به و رفتم میکرد عوض تا

  میشد قشنگ خیلی تنش تو بنظرم کردم پیدا براق مشکی شلوار و کت یه

  همونو بیاره گفتم فروشنده به

  گفتم که فروشنده پیش بره خواست و کرد باز رو در پویا

  بیاااااا

 چیه؟-

  کن امتحان اینم+

  ندارم حال دیگه عمراااا-

 کرده عوض لباس بار پونزده نزدیک تاحاال عصر از بیچاره
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  من بخاطر میکنم خواهش+

  نه-

  مننننننن بخاااااطر+

  گرفت دستم از رو کت کالفه و کرد پوفی

  تو رفت و

  نیستا بد این：گفت و کرد باز رو در دقیقه چند از بعد

  زد برق چشمام

  بستم رو در و پرو اتاق داخل رفتم و برداشتم و بودم کرده انتخاب براش که کرواتی

  بستم براش رو کروات

  کردم بهش گذرا نگاهی و

 شدی عاااالی：گفتم و کردم نگاهش بهش امیز تحسین بعد

  بیام کنم عوض تا بیرون برو حاال همین پس گفت و زد لبخندی

  بیرون رفتم و زدم براش چشمک یه و بوسیدم اشو گونه اروم

 

 

  بخوریم چیزی یه تا کافه رفتیم و خریدیم رو شلوار و کت همون

 قهوه پویا و دادم سفارش شکالتی گالسه من

 

 

 دارم شدید واسترس عروسیمه روز
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 بیوفته اتفاقی اگه وای

 

 لباسم به کنه گیر پام اگه وای

 

 بگیرم لکنت دادن بله موقعه اگه

 

 لباسم غذابریزه غذاخوردن موقعه اگه

 

 نشه خوب اریشم اگه

 

 نشم خوشگل اگه

 

 کن کمکم خودت خدایا وای

 

 

 اورد جوجه هم ناهارم برای ارایشگاه واوردم دنبالم پویااومد صبح

 

 

 اومدم باساحل
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 دراورد شرابی رنگ به وماهاشو کرد غلیض ارایش یه خودش خواست به ساحل

 

  پوشید هم کوتاه خیلی مشکی لباس یه

 

 کرد هاشور ابروهامم گذاشت روروسرم وتاجم کرد درشت فر گذاشتو باز موهامو منم برای
 کرد ترشون وپهن

 

 

 دره پشت دوماد که کرد عالم ارایشگر وشاگرد صدادراود به ایفن زنگ

 

  بود روم زنا همه چشم بیرون اومدم اتاق از وقتی

 

 ：گفت پیشمو ارایشگراومد

 

 بگیرم کار نمونه برای عکس یه میشه شدی خوشگل خیلی ماشالله_

 

 حتما بله ,اختیارداری_
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  بود پویاوایستاده در دم بیرون اومدیم ساحل همراه به عکس بعداز

 

 وتاهک دورتادورشو بود ریخته طرف یه رابه بلدتربودن که جلوش موهای کردم کپ بادیدنش
  کردبود

 

 بود شده جیگری مشکیش باریک وکربات براق مشکی وشلوار کت بااون

 

 

  اومد خودش به ساحل اووهوووم اووهووم باصدای که بود من محو پویاهم

 

 ：گفت گوشم وزیر داد دستم به گلم ودست انداخت سرم به شنلمو

 

 میشی من مال داری نمیشه باورم من قلب ملکه شدی خوشگل خیلی_

 

  شد اب دلم قندتو حرفاش باشنیدن

 

 دارم استرس پویا_

 

 خانمم باش نداشته_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 115 

 لباسم ونچ تواسانسور وکشید گرفت منو دست پویاسریع که بشیم اسانسور سوار خواستیم
 بود اسانسورراگرفته فضای همه بود پوف

 

 

  نبود ساحل واسه جایی

 

 هابیاد باپله مجبورشد هم بیچاره ساحل

 

 بدمیکنه فکرای خودش پیش حاال ساحل شد پویازشت_

 

 جانداش اسانسور خوب چرا_

 

 اینکاروکردی دستی فهمید تواسانسور پریدی ضایعه خیلی_

 

 میشیدا بنده زن داری دیگه شما نیست زشت اصلنم بفهمه_

 

  شدیم پیاده ما واستادو اسانسور حرف این بازدن

 

 کرد گرفتن فیلم به شروع ازاسانسور شدنمون پیاده لحظه برداراز وفیلم
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 بود شده تزیین قرمز رز باگالی که بود سفید المبورگینی عروسمون ماشین

 

  شدم سوار منم کردو باز پویادروبرام

 

 ………و دراورد اسفندبرامون مامان شدن جمع دورمون همه رسیدیم وقتی

 

  عقد اتاق رفتیم

 

 پنج نودو سیصد هزار و دوماد خونه از دونگ سه رامسر تو ویال) خوند ومحرمیو عاقداومد
 ( ازادی بهار سکه

 

 

 شد گرد چشمام میخوند محریموکه

 

 

  نداشتم خبری بودومن کرده پویاانتخاب خود محریمو اخه

 

  وکیلم خانم عروس：گفت سوم بار برای عاقد
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 کنید صبر نه_

 

  شد خیره بهم نگرانی با پویا

 کرد نگاهم خیره اینه تو از و شد ارومتر کنم فکر که زدم بهش ملیحی لبخند

  نمیخوام سنگین مهریه من اقا حاج-

  بسه هم سکه یک من برای

  ارزشمنده دنیا یه برام که پویاس خود مهم

 دخترم؟ مطمعنی+

  بله-

  داره رو این بیشتر لیاقت من همسر اقا حاج نه： پویا

 حثب موقع االن یعنی این داد فشار محکم بقیه چشم از دور دستمو که بگم چیزی خواستم
  منتظرن مهمونا و نیست کردن

 دیگ

 

,  ۲۱ ۲ 

 نگفتم چیزی ه

 

 وکیلم؟ خانم عروس*

  بله بزرگترا بقیه و همسرم خانواده و مادرم پدرو اجازه با -

 انشاالله باشید خوشبخت سالمتی به+
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  میزدن دست برامون همه

 بود قرار جشن توش که باغی سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار بیرون اومدیم که محظر از
 بگیریم

  افتادیم راه

  میخندیدم سرخوش منم میخوند باهاش همراه و گذاشت شادی اهنگ پویا ماشین تو

  بود عمرم روز بهترین

 بودیم که ماشین تو پویا

  کن باز رو داشبورد در گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 چرا؟-

  دیگه کن باز+

  کردم باز درشو

  بود رنگ مشکی جعبه یه

  رو جعبه اون دار برش-

  داشتم برش

 بازش منیست شت پی من وقتی بزار نکن باز نه نه： گفت و نزاشت که کنم بازش خواستم
 ............. کن

  باشه میتونست چی یعنی

 کیفم توی گزاشتم رو جعبه و دادم تکون سری کنجکاو و گنگ

______ 

  زدن داد بچه چنتا

  رسیدددددددن
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  سمتمونو اومدن همه

  بودن شدنمون پیاده منتظر و

  شم پیاده کرد کمکم و کرد باز برام رو ماشین در پویا

  شدیم خیره مهمونا به و نشستیم باغ راس در و رفتیم داخل سمت به باهم

  میگفتن تبریک بهمون سمتمونو میومدن یکی یکی

  میرقصیدن وسط همه و میخوند اهنگ جی دی

  دیدم اشنارو,فرد یه کردم حس یلحظه

  شدم خیره قیافش به

  بود اشنا اره

 .... نه

  بود ساحل با اونشب همونیکه که ارشیاست همون این ... این

  چیشد پس زدن بهم باهم نگفت ساحل مگه... مگه

  بود توهم اخمام چیکارمیکنه اینجا این

  گفت اروم و زد بازوم به پویا

 مجلسیا عروس بخند

  بود پسره اون پیش فکرم اما زدم لبخندی زور به

  باشتش ندیده پویا میکردم خداخدا

  کنم نگاهش نمیشد.روم دیگه میرفت ابروم رسما

 میکنه فکر راجبش چی که بفهمم میتونم ساحل بااونکارای تااالانم گرچه
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 ساحل

  بود اومده که بودم خوشحال خیلی بودم کرده دعوت هم رو ارشیا

  سمتش رفتم

 سالااام-

 خوبی عزیزم سالم+

 چی تو خوووبم-

 عالییی+

 کردی؟ فکراتو ارشیا-

  اوهوم+

  شم خوشبخت نمیتونم تو بدون من

  بغلش تو پریدم بودم خوشحال خیلی زد برق چشمام

 اخه؟ منه به حواسش کی بیخیال ولی دنبو فامیالمون خیلیا درسته

 

  رقص پیست سمت رفتیم و گرفتم دستشو

  شدیم خسته که رقصیدیم انقدر

  رفتن کنار همه شد خاموش برقها و شد پخش مالیم اهنگ

  بود داماد و عروس رقص موقع

 تو و من روزم یه میشه یعنی گفتم و گزاشتم اش شونه رو سرمو و گرفتم رو ارشیا دست
 باشیم؟ پیست اون روی

  معلومه+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 121 

  کردم نگاه رقصشون به لبخند با

  خوبیه شناگر وگرنه ها نمیبینه اب هم مانیا این

 گرفته,یاد مدلی این رقص کی نیست معلوم مارمولک

  نباشه حالیش اینا از هیچی میکردم فکر

  میورد در بازی اسکل خیلی مهمونی رفتیم که اوندفعه اخه

  گرفت پایان هم رقصشون شد تمام که اهنگ

  یاال ببوس دومادو عروس میگفتن بلند و میزدن سوت جوونا همه

  میکردم حس هم فاصله همین از رو مانیا های گونه شدن سرخ

 ور پویا اروم اونم و گفت مانیا گوش در چیزی اروم پویا میگفتن رو جمله این یکصدا همه
  بوسید

  بودممم تو جای من اگه سرت تو خاک

  میکنه هم ناز تازه

  بود پویا جای ارشیا و مانیا جای من واقعا کاش

 

  خواست دلم： گفتم لوس و انداختم ارشیا به نگاهی

 شوییدست ترمون اونطرف که باغ انتهای سمت به بردم و کشید دستمو و زد مرموزی لبخند
  . بود ها

------------------------ 

 مانیا

  شدن سرخ االن که میدونستم و بودن انداخته گل هام لپ

  میبوسید لبهامو پویا که بود بار اولین
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  نشستیم سرجاهامون رفتیم و گرفت دستمو

  بود داغ بدنم هنوزم

  بودم نشده نزدیک پویا به انقدر تاحاال

 بدجور گرفت دستشویی خجالتم و بود روم که فشاری شدت از

  دستشویی برم چطوری لباس بااین حاال

  میخوردم وول جام تو همش نشد.کردم هرکار اما دارم نگه خودمو گرفتم تصمیم

 ：شد عصبانی دیگه پویا

 

  دیگه بشین میخوری وول انقدر چرا مانیا عه

  یتونم...نم-

 چرا+

  دارم دستشویی-

  خنده زیر زد بعد و کرد نگاهم گنگ یلحظه

  بخنننندی اب رو کوووفت+

 شده وارد فشار بهت زیادی برم قوربونت الهی اخی-

  پوووویا+

  کنممم چیکار خب-

  کجاست دستشویی+

  راست سمت راهرو انتهای-

  چپ سمت باغ انتهای نه نه
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  بیمزه+

  باغ ته خب میگم جدی-

  بریممم+

  ما روی زومه همه نگاه کجااالن-

  میشه ضایع دستشویی بری

  میشه ضایعتر خودم تو کنم شویی دست خا+

  شیم جیم تا کنن خاموش رو برقا بگم بزار خو میگی راست-

  باش زود+

  ... و وسط بیان عاشق پسرای دختر که کرد اعالم جی دی و شد خاموش برقها

 

  باغ ته سمت به رفتیم

  نبود ما به حواسش هیشکی

  پووویا وااای-

  وااای +

 چتههه؟-

 خودت؟ تو کردی+

 چیییی؟-

 دستشویی+

 چیشد؟ بگو+

  میشه کثیف خو دستشویی برم چطوری لباسم بااین من-
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  بودیم نکرده اینجاشو فکر میگیا راست+

   وااای-

 ریخت؟+

  میریزه داره-

 بیاری در لباستو کال میخوای+

  میزنمتاااااااا-

 بگیرم باال لباستا کمکت بیام میخوای+

 صالا گفتم خودت بخاطر خب گفت و گرفت ای بامزه حالت که کردم نثارش گردنی پس یه
  چه من به

 

  گرفت خندم

 مانیا： گفت پویا که میخندیدیم داشتیم

 هوم-

 بنظرت؟ کیان اونا+

 بودن عاشقانه لحظات کردن سپری حال در دونفر

  باشن خوش بزار-

 باغم وسط خیلیا خا باغ ته چرا اخه نه+

 

,  ۲۱ ۲ 

  میکردنا اینکارا
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  نمیشده روشون شاید-

 کنیم؟ اذیتشون یخورده+

  مجلسیما دوماد عروس االن شدی دیووونه-

  بشیم ضایع میخوای

  دیگه نیار نه ماییم اخه میفهمن کجا از تاریکه عه+

  بزاریم اونا سر به سر بریم میگی تو دستشویی از میمیرم دارم من-

 اومد بند شاید بیا+

  کردم قبول ولی نمیتونستم بااینکه

 دیدشون وت که درختی نزدیکترین پشت پویا با میرفتم راه زور به و بودم داشته نگه خودمو
  ایستادیم نبود

  و اورد در گوشیشو پویا

  داد نشون رو سکوت عالمت بهمون

  بودم خودشون حال و عشق حال در همچنان دونفر اون

  پیچید صدایی یه یهو که

 ((معده,باد) صدای روتون به گالب معذررررت ببخشید خیلی)

  کردم شک خودم به یلحظه

  واقعا نکنه میخندید داشت پویا

  بابا نه

  بود پویا گوشی صدای فهمیدم بعد

  بود گرفته خندم منم
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  نشه بلند خندم صدای تا گرفت دهنمو دم پویا

 کردن نگاه بهم مشکوک و شد جدا پسره از دختر

  خنده از میمردیم داشتیم پویا و من

 اومد؟ فشار بهت زیاد：گفت پسره

  کردی خارجش پایین از شده وارد بهت فشار زیادی تو انگاری نه： دختره

  بود اشنا دختره صدای چقدر

  دیگه هدار  توهماتم این نشستن دستشویی کنار گفت و کرد اونطرف به نگاهی نیم پسره

  بیرون اومد دستشویی از مرد یه همونموقع

  زد داد بلند دختره خنده زیر زدن باهم دختره و پسره

    نباشی خسته اقا حاج قوووت خدا

  بودیم شده بر روده دیگه پویا منو وای

  رفت و زد ای کوله و کج لبخند شد اب خجالت از بیچاره مرده

  پیچید افض تو خندشون صدای که گفتن چیزی یه باهم و شد ولو پسره بغل تو دختره دوباره

  ساحله خنده صدای اینکه

 ارو اولش میخنده اینشکلی ساحل همیشه

 تر باشدت و بلندتر میگزره هرچی و م

 

  بود ساحل صدای صداشم نه

  میخندید هنوز پویا

  اومد بند واقعا و دستشویی بود رفته یادم اصال که من
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  ساحله این نفهمه پویا میکردم خداخدا

  اونطرف کشیدمووبردنش دستشو

  کنی ابروداری امشب یه نمیشد ساحل بمیری

 

  بودا اشنا دختره صدای چقدر ولی-

 نبود اشنا اصال نه نه... هان+

  کنم فکو داشتی دستشویی تو-

  امد بند+

  دادم پیشنهاد حلی راه چه دیدی-

  مرسی خیلی+

 جاهامون سر برگشتیم دوباره

 26پارت#

  میکردیم نگاه بودن رقص مشغول سالن وسط که جماعتی به داشتیم

  میگشتم ساحل دنبال هام چشم با

  کردم پیداش باالخره

  میرقصید پسره همون با داشت

  نیست کن ول نکنه ابروریزی یه تا امشب خیر نه

  نبینند خانوادش و پویا کاش

  بره ابروم و ببینن رو ساحل خانوادش اینکه فکر با

  نشست پیشونیم روی سردی عرق
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  کشیدم پیشونیم به دستی و بستم چشمامو

 مانیا؟ شده چیزی-

  نیست چیزی نه نه+

 

  بود ندیده رو ساحل پویا کنم فکر و گذروندم استرس باکلی عروسیمو شب خالصه

 .نیاورد روش به و فهمید شایدم

  بود مجلس اخر

  سمتمون اومدن پویا مادر پدرو و من مامان و بابا

  باش دخترم مواظب گفت پویا به و گزاشت پویا دست تو دستمو بابا

  گرفتم بغلش تو و سمتم اومد مامان

 شدند جاری هام گونه روی هام اشک

  بابام و مامانم حظور بدون میشه شروع خودم زندگی امشب از اینکه فکر

  بود سخت برام خیلی اونا از جدایی

   وایسا عمرت اخر تا دادی که ای بله پای گفت گوشم در اروم و کرد بغلم بابا

  ریختم اشک و گزاشتم بابا روشونه سرمو

 

 

  ماشین سمت رفتیم و انداختم سرم رو شنلمو

  افتادیم راه و

 میزدن بوق و بودن سرمون پشت ماشینا همه
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  خودمون خونه رسیدیم و پیچوند رو ماشینا پویا  بود هرجوری باالخره

  شم پیاده ماشین از تا کرد کمکم پویا         

  اومدی خوش خودت خونه به：گفت و کرد باز رو خونه در پویا و باال رفتیم

  داخل رفتم و زدم لبخندی

  کنم پاک ارایشمو تونستم  سختی به و گرفتم هم دوش یه لباسم اوردن در از بعد

  کشیدم دراز تخت رو و پوشیدم لباسامو کردن حمام از بعد

   خوابید تخت روی و اومد لباساش تعویض از بعد پویاهم

 

 

  شدم بیدار خواب از که بود صبح هشت ساعت

  پیچید کمرم توی عجیبی درد که بلندشم سرجام از خواستم

 ویر نشستم و خوردم اب لیوان یه اشپزخونه توی رفتم و شدم بلند سرجام از سختی به
  صندلی

  گزاشتم میز روی سرمو و

 نمیشه بیدار حاالحاالها پویا که میدونستم کنم درست ناهار تا شدم بلند ساعت نیم از بعد
  میشه بیدار ظهر احتماال و بود خسته خیلی دیشب چون

  کنم درست رو پویا موردعالقه غذای گرفتم تصمیم

 ( بامیه خورشت همون)موشکی خورشت

  کردن درست به کردم شروع و خوندم اشپزیم کتاب تو از دستورشو

  کنم اشپزی و وایسم پام روی میتونستم سختی به

  بکشه دم تا گاز روی گزاشتم رو برنجم
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  بیوفته جا تا موندم منتظر هم خورشتم

  کشیدم دراز تخت رو دوباره و گرفتم گرم اب دوش یه سریع

  بود شده پخته غذام دیگه و بود گذشته ساعت نیم

  بزنم بهش سری یه تا رفتم

  بود انداخته روغن خورشتم و بود کشیده دم خوب برنجم

  باشه شده خوب که امیدوارم زدم لبخندی

  میکردم درست بامیه خورشت که بود اولینباری

  پویا سراغ رفتم و چیدم رو میز

  میشد بیدار باید دیگه بود یک ساعت

 پویااااااا....پویا-

  کرد نگاهم بالبخند و کرد باز هاشو چشم الی و داد خودش به تکونی

  کردمممم درست موشکی خورشت برات پاشو_

  میام االن ایول+

 می پشت

 

,  ۲۱ ۲ 

  موندم منتظرش و نشستم ز

 انداختی راه بوهایی عجب به به گفت و اومد رب یه از بعد  

 

 نمیکنه درد دلت خانمی
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  شدم سرخ خجالت از حرفش بااین

 

 افتادم دیشب یاد

 

 نه_

 

 کنم کباب جیگرم برات تا بگیری جون بخور بیا_

 

 نمیخواد نه_

 

 داد ونتابش مثال کشیدو نداشتش های سیبیل به دستی ویه یانمیخواد میخواد میگم من_

 

 خنده زیر زدم

 

 ضعیفه میخندی من به_

 

 فرارکردم بلندشدم وسریع دنبالم افتاد

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 132 

 یدمکش بلند جیغ یه و شدم خم گرفتو درد شدید دلم زیر که بودم نرفته بیشتر دوقدم

 

 ：گفت کنارمو اومد پویاسراسیمه

 شد چی_

 

 ：گفتم باگریه

 

 کشیدم بلند جیغ ویه دلم_

 

 بود کرده هول خیلی چاره بی

 

 بیمارستان ببرمت پاشو_

 

 نمیخوام نه_

 

 ببینم پاشو_

 

 یترسمم امپول از منم که چیکارمیکنن مگ سرم یه جز اونجا نمیام بیمارستان من نمیخوام_
 ونمیزنم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 133 

 بکش دراز بیاتواتاق پاشو خوب_

 

 زدم وجیغ تیرکشید دوباره که بلندشم اومدم

 

 بلندشم نمیتونم دید پویاکه

  تخت رو بردم و کرد بغلم

 

 باال بزن لباستو_

 

 چی؟؟ برای_

 

 بدم ماساژ میخوام_

 

 نمیخوام_

 

 چرا؟؟_

 

 میکشم خجالت_

 

 داد ماساژ وشکممو زدباال وپیرهنمو دیدم جاتو همه دیشب منکه_
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 داد بهم کرد کباب وجیگرم اورد نبات جایی برام بعدشم

 

 داددستم اوردو بیرون جعبه یه تخت نشستوازکشوکنار کنارم اومد

 

 

 میکردم نگاه جعبه به باتعجب

 

 چیه این_

 

 شدنته خانم کادو_

 

  نوشته انگلیسی به خودشو اسم دیدم که کردم باز درشا باخجالت_

 

 مینوشتی خودمو اسم حداقل_

 

 باشه همراهت همیشه من اسم باید نه_

 

 ممنون_
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 خانمم نداره قابلتو_

 

 بیارم کاجی میخوام برات گفت زدو زنگ مامان ساعت یه بعد

  اوردن برام شوهرم ومادر ساحل رابا کاجی

 

 ：گفت مامان خچردم که یکم

 بخوره بیاد بگو شوهرتم به

 

 شدم ضعیف من نیس چیزیش که اون کن ولش_

 

 شدم اب خجالت از گفتم چی فهمیدم تازه حرف این بعدزدن

 

 ：ساحل

 نکشیا خجالت_

 

 نمیکشم_

 

  پرو_

 

 خودتی_
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 نکن کل کل باخواهرت ساحل بسه：مامان

 

  نمیکشه خجالتم مامان ببینش اخه-

  توام حاال خب خیلی+

  بود گرفته خندم

  موندن اینا مامان شب تا

 از هم کلی و خوردن اوناام و کردم داغ رو بودم کرده درست ظهر که خورشتی همون منم
  کردند تعریف پختم دست

  خوردیم شاممونو همه که بود شب نه حدودای ساعت

  اتاق تو بردمش و گرفتم و ساحل دست

 چیه؟-

 ساحل+

 هوم-

 زدی؟ بهم پسره با نگفتی مگه تو+

 خب-

 میکرد؟ چیکار اونجا دیشب+

 کجا-

 ردهک دعوتش تو میکرد چیکار من عروسی مجلس تو ارشیا میگم نزنا راه اون به خودتو+
 اره؟ بودی

  اره.اهان-
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 میکنی؟ چیکار داری میفهمی ساحل+

 ؟ میکنم چیکار-

 هرفت کجا غرورت ....    تو بعد کرده خیانت بهت کرده؟اون ولت پسره نگفتی مگه تو+

  نداره تعهدی هیچ من به نسبت هنوز اون کرد که کرد خیانت-

  میزد رو حرف این که بود ساحل نمیشد باورم

 

  شدم خیرش متعجب

  میکنی خراب خودت دستای با داری اتو اینده-

  شدم خوشبخت شایدم میدونی کجا از +

  سیاهشه های چشم اون از سیاهت بخت این بگم بهت که میرسه روزی یه مطمعنم-

 نمیخواد خودت واسه تورو که خوند میشه هاش چشم تو

  میخواد منو نیست اینطوری اجی نه -

  شرف بی ادم یه به نبند دل گفتم بهت چقدر +

  بفهمی و بد و خوب که گوشت تو زدم

 میفهمی؟ عاشقم ولی اجی بود سنگین دستت-

  میکردیم بازی عروسکهامون با بودیم بچه یادته+

  باهاته کردن بازی درحال اونم و داری و عروسک حکم فقط اون برای تو االن

 میفهمی؟ احساست با

 

  شد باز اتاق در
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 دارید؟ هم واسه حرف انقدر نبودیدا هم پیش شب یه خوبه گفت و شد وارد پویا

  هنوز مونده تازه： گفتم خندیدمو

 بیرون مبر  خواستم و شدم بلند منم شد بلند و بعد واسه بقیش گفت و زد لبخندی ساحل
 چی قاتا تو اومدی کردی ول مهموناتو ساعته نیم： بست اتاقو در و گرفت دستمو پویا که

 میگی؟

  خصوصی حرفهای-

 میگفتی بهش چی بگی باید نداشتیم دیگه نه+

  بود خواهرونه حرفهای چه تو به عع-

 ؟ هان چه من  به： گفت و کرد اخمی

  منتظرن مهمونا： گفتم و زدم لبخندی

  برات دارم-

  بیرون رفتیم و کرد باز رو در

 ادمی مهمون برات وقتی دیگه ولی خانوادتیم نداره اشکال ما حاال： گفت گوشم در مامان
  احترامیه بی نزار تنهاشون

 ببخشید مامانی چشم-

  کن خواهی عذر مادرشوهرت از+

 

 

  اشپزخونه رفتم و کردم خواهی معذرت

  اوردم و شستم میوه

 رفتن و شدن بلند دیگه که بود نیم و ده ساعت
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 گذشته ازازدواجمون ماهی سه

 

 ابطمر  نشه کننده خسته زندگیم که میکنم ریزی برنامه روزام واسه جوری عالیه چیز همه
  عالیه شوهرم باخانواده

 

  میشه بهتر روز به وروز

  میخونم درس روزا

 ولی شممی خسته خیلی نزارم پویاکم وبرای برسم کارمم به که کردم ریزی برنامه جوری ولی
 تره پویامهم راحتی

 

 میکنم مرور درسامو میشمو بلند پویا خوابیدن بعداز شبا

 

  ساحل اخالق غیراز خوبه چیز همه

 

  خواستگاریش اومد ارشیا ما بعدازعروسی چندوقت

 

  یاباارش کنه ازدواج ساحل تا نزاشت نداره تحصیالت واینکه مالیش وضع بخاطر بابا اما

 

  بابا توست ارشیا کردن رد بعد
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 میکنه راول وساحل میخوره بر خیلی ارشیا به

 

  بدترمیشه روز به روز ساحل واخالق

 

 تابهتربشه میکنم تالشمو همه من گرفته افسردگی

 

 ح وسط این

 

,  ۲۱ ۲ 

  جاک ارشیا پویاکجا یکی توهم کرد انتخاب یکیا خواهرت ساحل به بود گفته که بابا رف

 

  شد تموم گرون خیلی ساحل برای

 

 

 میشه من اینده نابودی باعث بابا حرف این که میدونست چه کسی

 

  دارم کنکور دیگه ماه گیرکردم درسام بین شدید
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  زیادشده واسترسم

 

 

  کرد کمک بهم پویاخیلی وسط این

 

 زندگیم رفص وقتمو بیشتر بزارم تموم سنگ زندگیم واسه رابیارم پزشکی اگه دادم قول منم
 کنم

 22پارت#

  مانیااااا-

 مانیااااااااا-

 مانیااااااااااااااااااااا-

 

  بخونم درس کلمه دو حاال گذاشت اگه عه

  بللله+

  خب کن باز رو در-

  دیگه بخونم بزار میشه پرت حواسم توروخدا پویا+

 دارم کارت خب کن باز-

  کردم باز رو در و شدم بلند کالفه

 میگی؟ چی چیه هان-

  خودش بغل تو کشید منو یهو
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  بودم شده زده شوک حرکتش از

  کرد جدا خودش از منو دقیقه چند از بعد

 گفت که بودم شده خیره بهش تعجب با هنوزم

   شده تنگ برات دلم خب-

  بیرون میای غذا خوردن برای فقط و اتاقتی تو است هفته یه

 دارم وقت کنکور واسه دیگه ماه یک از کمتر میدونی توکه پویاجان+

  میارم کم وقت همینجوریشم نخوندم کامل درسهامو از خیلی هنوز

  افتادی فکر به انقدر حاال شده چی خوندن درس برات نداشت اهمیت قبال که تو اصال-

  زنمه این بگی بشه روت میری جایی وقتی دارم دوست خب+

 پسر این حیف نگن دکتره زنش بگن حداقل

  بابا ای داریم مردم حرف چیکار ما-

  کمه وقتم پویا+

 بخونم؟ برم

  درس شده همش زندگیت و کار-

  ماهه یک همین فقط بخدا+

  بزارم تموم سنگ واست بعدش میدم قول کن صبر

  

  بیرون رفت و داد تکون سری ناراحتی با      

  ام میزمطالعه پشت نشستم دوباره

  بودم پویا فکر همش اما
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 میشد بد حالم منم اون ناراحتی دیدن با

  نداشتم خوندن درس حس دیگه

  ونمبخ بتونم و بشه ازاد فکرم دوباره تا بستم هامو چشم لحظه چند و خوردم اب لیوان یه

 زدن تست بعدشم و خوندن به کردم شروع دوباره و کشیدم عمیقی نفس

_____ 

  بود دوازده ساعت

 بودم خواب گیج

  میخوابم ام مطالعه اتاق همین تو ساعت پنج تا سه فقط روز در

  میخونم درس رو بقیش و

  کنم چیکار خب ولی باشه ناراحت دستم از داره حق پویا

 میکنم کارهارو این دارم اون ابروی واسه من

  بودم گذاشته کنارم یخ اب قابلمه یک

  میاوردم در و میکردم داخلش سرمو میگرفت که خوابم

  بپره چشمم از خواب تا

 نشد درست ولی کردم همینکارو هم اینبار

 میومد خوابم خیلی

  بودم خسته نداشتم رو درس حوصله یجورایی

  حاله چه در پویا ببینم بیرون رفتم

  میکرد نگاه امریکایی  فیلم یک و بود داده لم مبل روی
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 زد کمرنگی لبخند دیدنم با

  بستم هامو چشم و گزاشتم پاهاش روی سرمو و کشیدم دراز مبل روی

  ... کرد نوازششون و کرد فرو موهام الی دستشو

 . میداد دست بهم خاصی ارامش

 اش چهره به لبخند با و کردم باز چشمهامو دقیقه چند از بعد

  شدم خیره

  شد تموم که فیلم

  دیگه من پیش امشب بیا گفت طرفمو اومد که اتاقم تو برم خواستم و شدم بلند

  ظهر فردا تا میره خوابم تو پیش بیام اخه-

  آور خواب اتاقه اون

  کن کوک ساعت خب+

  میشی زده خواب تو اونوقت-

 اتاق سمت کشیدم و گرفت دستمو

 ️ساحل️

 اخه؟ داره کم چی ارشیا نمیفهمم من باباجون-

  ساحل نیاااار من جلوووی رو پسره اون اسم+

 میکنمش ول خودم من اونموقع بیارید برام منطقی دلیل یه خب-

  منطقی دلیل+

 (شمرد انگشتهاش با)

 نداره که حسابی و درست کار
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  نداره پول

  نداره ماشینم و خونه

  هست که هم سوسول و جلف

 فهمییییدی نمیزارم ادم این دوش رو توهم جنازه من ساحل

  میکنه پیدا میگرده خب  کاره منظورت اگه بابا-

 ؟مطربی؟ خوبه پویا کار حاال درضمن

 داره درامدی یه حداقل پویا+

  داره شخصیت مهمتر ازهمه

  میشه حالیش بزرگتر احترام

 دارند دوستش مردم

 نداره همیناهم پسره این 

  کسسسسس هییییچ یا ارشیا یا بابا نمیدونم من -

 ریمیا رو پسره این اسم باشه اخررررت بار ساحل： زد داد و شد عصبی بابا حرفم این با
  بشه اون راجب صحبتی هیچ نمیخوام ام دیگه

 است شده تمام بحث این

  هیچکس یا اون یا همینه من اخر و اوول حرف-

  گوشم تو زد محکم بابا

  برگشت راست سمت به شدت با صورتم که طوری

  گذاشتم روش دستمو

  میریختن ام گونه رو سرهم پشت اشکهام
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  هیچکسسس یا یااون گفتم و کردم صاف صدامو

 گفت بافریاد بود شده قبل از تر عصبانی بابا

  اتااااااااقت تو بروووو اتاقت تو گمشووو-

  نشستم تختم رو و اتاقم سمت رفتم گریه با

 ارشیا به دادم پیام و کردم پاک هامو اشک

  کن درست کارهاتو زودتر توام کنم راضی رو بابا میکنم سعی دارم-

 داد جواب چندثانیه از بعد

  کنه قبول عمرا دیدم من که بابایی اون+

 

 نباش چیزهاش این نگران تو . میکنم راضیش من-

 

  کنه قبول سادگیا این به نکنم فکر فقط نیستم نگران+

 

 درررک به نکنه قبول اصال-

 

 پس؟ کنیم چیکار اونوقت+

 

  میکنم فرار خونه از فوقش میکنیم فراااار-

 

 میگی؟ داری چی+
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 ؟ هست هم رنگی سیاهی از باالتر مگه خب چیه

 دیگه همینه تهش فوقش

 تهدید نشد اگه ولی کنم راضیش میکنم سعی

 

 بهم رسیدنمون واسه میکنم شماری ثانیه من عزیزم باش

 

 همینطور منم-

 

 ️مانیا️

  دارم وقت هفته یک فقط من و است جمعه امروز

 درسها کامل هنوز نتونستم

 

,  ۲۱ ۲ 

  بود خوب چندماه این توی پیشرفتم ولی بخونم رو

  کرد کمکم خیلی هاهم ریزی برنامه و کالسها

 بگردیم بریم امروز مانیا：پویا

 بخونم بشینم باید دارم کنکور دیگه هفته یه میمیرم استرس از دارم من پویا-

 خوبه استرست شدن کم و روحیه واسه دیگه بیا+

  کمه وقتم نمیشه نه-
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  شو اماده باش زود گفتممم همینکه：زد داد حرصی

  کردم قبول ولی نمیخواست دلم  اصال بااینکه

  پوشیدم رو ایم سورمه شال و لی مانتو و پوشیدم رو ایم سورمه کتون شلوار

  کردم ملیحی ارایش و پوشیدم هم جینم اسپورت های کفش

  بود اماده هم پویا

  قرمز پیرهن و جذب مشکی کتونی شلوار

 . پوشید هم قرمزش اسپورت کفشهای 

  ماشین سمت رفتیم

  افتادیم راه اینا مادرش خونه سمت به

  بودم اورده باخودم هم رو هام کتاب چنتا

 کرد زیاد رو صداش و کرد روشن رو ماشین ظبط پویا 

  مجنون اون منم اریایی عشق همون تو

  جون از و دل از من دارم دویت میخوامت

  ارزون دلتو بفروشی یوقت نکنه

  غم دست به بدیم نومیدی هم دست به دست بیاتاکه

  هم عشق به بستیم دل ماکه

  کم دست عشقو این نگیری

  ها ترانه و شعرا توی

  ما پاک عشق از میخونن

  ادما بین دنیا توی ما عشق مثل نیست عشقی
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 اریایی عشق اهنگ فتاحی مصطفی)

______ 

  اشون خونه در دم رسیدیم

  زد رو در زنگ پویا و شدیم پیاده

  کرد باز و در سمت دوید پریا

  زنداداش سالم داداش سالممم_

  ابجی سالم+

  خواهرشوهرجااااان سالم*

  داخل رفتیم

  توماشین میچیدن رو وسایل داشتند و بودن بیرون همه

  پویا وا-

  جانم+

 بابااینا؟ میکنن جمع وسیله چرا-

  خب گردش بریم میخوایم+

  که زشته خاالی دست اینجوری بیاریم یچیزی ماهم تا نگفتی چرا پس-

  عزیزم نیست زشت+

 نداره اشکال

 یه نه گرا گردش بریم قراره نگفت من به پویا مامانی شرمنده گفتم و پویا مامان سمت رفتم
 اوردم می چیزی

  شده چی مگه حاال که نیست طوری عزیزم شرمنده دشمنت-
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  زدم لبخند و دادم تکون سری

 

  داشتم دوست رو خانواده این من چقدر

 

 بودن عزیز برام تکشون تک    

 

  افتادیم راه ساعت نیم از بعد

  بودیم ماشین دوتا

 پویا و من ماشین

  بودن داخلش پریا و باباش و مامان که پرهام ماشین و

 حاال؟ میریم کجا-

  خوشگل جای یه+

--------------------------- 

  بودیم راه تو ساعتی یک حدودا

 رسیدیم؟-

  شو پیاده اره+

  داشتند نگه سرسبز جای یه

  واقعا بود خوشگلی جای چه

  چمنزار و بود درخت جاش همه

  نبود شلوغ زیاد
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  زدن چادر پویا کمک با و و کردند پهن ها درخت از یکی سایه زیر رو زیرانداز پرهام

 بخوریم که کرد تعارف و جلومون گذاشت و اورد در خوراکی یخورده مامانش و نشستیم

 

  بودیم اونجا که میشد ساعتی سه حدودا

  میخوندم درس و بودم چادر تو رو همش من و

 !نمیکنی ول هم اینجا：گرفت دستم تو از رو کتاب و چادر تو اومد پویا

  کتابمو بده پویا-

  بزنیم قدم یخوورده بریم پاشو+

  اینجا اوردی داشتی برم منو دارمااا کنکووور دیگه هفته نمیکنی.درک چرا پویا-

  بریم شو بلند تعطیل درس پس اومدی که حاال+

  نیست کن ول حاالحاالها میدونستم

  بیرون رفتم و شدم بلند

  چادر از

  زدیم قدم و گرفتم رو پویا دست

 مانیا-

 جانم+

 داشتی؟ عالقه من به کی از تو-

  نداره حرف صداش که هست علیاری پویا اسم به ای خواننده فهمیدم که موقعی از+

  چندسالگیت خب-
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 سالگیم پونزده+

  شدی عالقمند بهم ازاونموقع-

 ات یفتهش واقعا ازاونموقع کنسرتت اومدم و گزاشتی کنسرت وقتی ولی صدات به اونموقع+
  شدم

  میدونستم محال رویای یه ذهنم تو همیشه رو تو به رسیدن البته

 واقعا؟-

  بودی معروف ادم یه تو باالخره خب اره+

  کردی ثبتنام کالسهام تو اومدی که شد چطور-

  ازم بکشی حرف میخوای+

 بدونم میخوام جالبه واسم-

  میکنه شرکت تو کالسهای تو برادرش که گفت بار یک دوستام از یکی شادی خب+

  کردم نام ثبت اومدم و گرفتم ازش رو ادرس منم

 هات چشم میذارم برات  خصوصی کالس گفتم بهت که اونموقع نمیره یادم هیچوقت-
    زد برق چقدر

   واسم بودی مهم خیلی خب+

  خندید

  ماشینم الستیک تو زدی لگدی همو؟چه دیدیم که اولینبار یادته-

  نبودی تو گفتی دروغکی بعد

 نیومد دلم ابزنم لگد بیشتر خواستم شدم عصبانی منم پسرت دوست گفتی بهم بیشعور+
  میزدم بازم خودش جلو نکن شک بود تو جای دیگه یکی اگه

 پررو بچه -
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  بگو تو حاال+

  بگم چی-

 شدی؟ عاشقم کی از+

  ازت بود اومده خوشم ولی کردم تعجب دیدمت کالسم سر که اول روز همون از-

  بشناسمت بیشتر تا باهات گزاشتم خصوصی کالس

 واقعا؟+

  اره-

  بکنم اعترافی یه+

  بکن-

  ماشین تو اوندفعه+

 .....ترمزو رو زدی یکدفعه تو و اومده برات خاستگار که گفت و بهم زد زنگ مامان که

 خب؟-

  بود کشک همش خب+

 چی؟ یعنی：کرد نگاهم متعجب

 .بود شادی نبود خط پشت مامانمم و بود نیومده برام خاستگاری اصال اینکه یعنی+

 کردی؟ اینکارو اونوقت چرا-

  نمیدادی نشون العملی عکس هیچ تو و بودم شده عاشقت واقعا من . شدم خسته خب+

 داد جوابم که کردم اینکارو چیه بهم نسبت حست واقعا بفهمم اینکه واسه منم

  کرد نگاه بهم و کرد ریز هاشو چشم و ایستاد

 میکشمتتتتتتت دنبالم دوید بعد و
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 میکنیییی بازی فیلم من واسه حاال

  نزارم سرکارت تا کنی ازمخاستگاری زودتر میخواستی بود خودت تقصیر+

 

  میدویدم که بود دقیقه ده حدودا

  بسه ： گفتم مقطع و زنان نفس نفس و ایستادم سرجام شدم خسته دیگه

  بکنی ....میخوای.....   چیکار .......تسلیم

  کنممم سکته بود نزدیک همونموقع میدونی گفت نزدیکمو اومد

 نمیکردی؟ خاستگاری ازم چرا پس بودی حساس روم اینقدر اگه-

  نمیدونم ..... خب+

  نمیومد پیش موقعیتش

 کنی تشکر ازم باید حااال پس دیدی اها-

 

  کنکورمه روز امروز

  دارم استرس خیلی

  کن کمکم خودت خدایا

  بخورم جلسه سر تا خریده خوراکی عالمه یه برام پویا

  میترسم پویا-

  نزن نبودی بلد هم هرکدوم کن شروع رو کارت نفس به بااعتماد.. نترس+

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., 

  جلسه از بیرون اومدم دادم که رو کنکورم
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  بودن منتظرم ازمون محل در دم اینا مامان و پویا

 کردی؟ چیکار-

  اسون یا بود سخت*

  نزدی که منفی+

  بود چطور درکل ~

 

  میپرسیدن رو سواالت این و بودن زده زل بهم نگرانی با هررکدومشون

 حاال؟ بدم جواب کدومش به کنید صبر بابا ای-

 دادی؟ بود؟خوب چطور بگو درکل： گفت شمرده بابا

  زدم رو بودم بلد که چیزهایی. بود خوب-

  خوشحالتره بیشتر همه از پویا دادم رو کنکورم که االن مطمعنم

  میکرد نگاهم خیره لبخند با که سمت.رفتم

  شدم راحت باالخره وااای-

  داشتمااا کنکوور من خوبه تو نه بگم اینو باید من+

  کشیدم زجر تو بیشتر من چندماه این تو کشتی منو باباتو-

  میکنممم جبران عشقم ببخشید اخی+

 کی؟-

  حاالاااا همین از+

  برییییم بزن پس-

  اینجا تا اومدن اینقدر بگیریم خداحافظی بابااینا از وایسا+
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  کردن,خداحافظی از بعد سمتشونو رفتیم

  افتادیم راه خونه سمت به

 

  کردم عوض قرمزم طوسی شلوارک و تاپ با لباسهامو

  بود کشیده دراز تخت روی که پویا پیش رفتم و

  بخوابم تا کرد دراز رو دستش

   پویا گفتم و دستش رو گزاشتم سرمو

 جانم-

  نیارم پزشکی اگه+

  سرت فدای-

  میشینم دیگه سال یک ... نه+

  بزارمممم عمرا گفت و سمتم برگشت بااخم

  نشی من خوندن درس مانع دادی قول خاستگاری تو ,تو پویا عه-

  کنی توجه هم من به تو که درصورتی ولی اره+

  بودیم هم پیش شب ده فقط شاید کردیم ازدواج که ماهی چند تواین هست حواست اصال

  بیارم رو پزشکی میخوام من خب ولی میدونم-

  نمیدم اهمیتی هم بقیه حرف به میخوام خودت واسه تورو من نیست مهم هم نیاوردی+

 

  بشینم کنکور پشت من شه راضی که نداره امکان دیگه میدونستم
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  بیارم امسال همین فقط که میکردم دعادعا

  توعه به امیدم خدایا

 . شم قبول پزشکی من شه فرجی یه

  بودم نداده خوب زیاد رو کنکور خودم بنظر البته

 .بود نشده میخواست دلم که اونطوری یعنی

 

  تولدمه فردا

 . نه یا یادشه پویا نمیدونم

 باشه یادش که امیدوارم

 هنوز نگفته تبریک بهم چرا پس یادشه اگه اصال

  که بودم فکرها این تو

  خودشه حتما اومد در صدا به در زنگ

  نمیدم محل بهش اصال

  کردم باز رو در و رفتم

  مبل روی نشستم و برگشتم رو رفته راه بالفاصله و

  سالااااام گفت پرانرژی و داخل اومد

  سالم علیک： گفتم سرد خیلی

  تو خوبی-

  خوبم+

 ؟ شده چیزی-
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 نمیدونی؟ واقعا یعنی+

 ؟ بدونم باید چیرو-

 نیست؟ یادت چیزی اصال+

  چی راجب-

 روزیه؟ چه فردا نمیدووونی یعنی+

 �عایا؟ خاصیه روز-

 عه+

 مبااارکککککک عروسیمون سالگررررد ببخشیددد-

  ها گذشته ازدواجمون از ماه هشت تازه کوووووفت+

 باشه میتونه ای دیگه روز چه خب-

 ️نبود یادت توام و تولدمه فردا. قهرم باهات اصال+

  بود یادم اتفاقا بگو پس ههه-

  گفتم خودم نگو دروغ+

  نباشه یادم زندگیمو تو فرد بهترین تولد روز میشه مگه اخه-

  کردی خرابکاری بازم که کنم سورپرایزت فردا واسه میخواستم فقط

 واااقعا+

  ارررره-

 نیست یادم هیچی االن من کن سورپرایزم فردا باشه خب+

 

  بگیریم اینا بابا خونه تو رو تولدم شد قرار
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  هدیگ بودم فهمیده من ولی کنه سورپرایز منو که بود ریخته هاشو برنامه قبل از پویا

  شدیم بیدار خواب از که صبح

  بابااینا خونه سمت افتادیم راه صبحانه خوردن از بعد

  اینا و شیرینی و ومیوه باخودمون بردیم هم تزیینی وسایل سری یه

  اجیییی مبارککک تولدتتتت：کرد بغلم سمتمو اومد ساحل شدیم وارد تا

 عشقممم مباااارک توهممم تولد-

  گفت تبریک بهش و داد دست ساحل با هم پویا

  بود کرده دعوت دوستامونو تمام ساحل

  فامیل همه پویاهم

  ما فامیلهای و خودشون فامیلهای

  بود شده تمام خونه کارهای تقریبا دیگه که بود دوظهر ساعت

  اتاقها از یکی داخل بودیم گزاشته و بودیم کرده جمع هارو قالی و ها مبل تمام

  ساحل و من جایگاه برای پشتش بودیم گزاشته بزرگ مبل یک و میز یک فقط

  مانیاااا-

  جانم+

  شیم اماده بریم بپر-

  بریم اکی+

  بده انجام اونهارو رفت داشت کار سری یه هم پویا

 کنه ارایشم ساحل تا نشستم اینه روی روبه و پوشیدم رو لباسم

  کنیا ارایشم ملیح ساحل-
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  تو و میدونم من کردی فوضولی اگه کارم تو+

  ملیح فقط باش-

  اکی+

  بودم شده خوشگل واقعا انداختم اینه توی دقیق نگاهی شد تکمیل که ارایشم

  بود کرده ارایشم لباسم رنگ  مطابق ساحل بود کمرنگ صورتی لباسم چون

  عالیه ساحی عااشقتممم-

  موهات حاال خب+

 بزار باز-

 

,  ۲۱ ۲ 

 مشون؟

  میکنمشون فر+

  بکن میدونی هرکار-

  کرد شروع

  کرد رها ام شونه رو و کرد فر رو رنگم طالیی و بلند موهای

 کنی؟ رنگ موهاتو نمیخوای تو مانیا-

  دارم دوست رو موهام رنگ نه+

  اومده بهم هم رنگش شدن خوشگل چه کن نگاه منو موهای-

  بود کرده رنگ ای قهوه رو موهاش

 موهاش بودن شده لباسش رنگ تقریبا
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 بازه؟ لباست نمیکنی فکر-

  خودمونن فامیال که هم همه تولدمه بابا بیخی+

 هستنا هم پویا های فامیل-

  چه من به باشن خب+

  نیست بشو ادم این

  دیگه کنم چیکار

  نگفتم چیزی

  پیداشد هم پویا کله سرو که,بود شش ساعت

  جوووون ای

  بود شده خوشتیپ چه

  ای سورمه کالج های کفش و ای سورمه شلوار و بود پوشیده جذب سفید پیرهن

  دادم سالم و سمتش رفتم

  تو شدی خوشگل چه گفت و زد بهم چشمک یه

 همینطووور توهم-

 

,  ۲۱ ۲۲ 

 بودن اومده تقریبا مهمونا همه

  بود شلوغ خیلی و نبود هم انداختن سوزن جای دیگه سالن

  باردارم گفتن بهم و دکتر رفتم و داشتم تهوع حالت مدت یه کنکورم از قبل*

  نگفتم پویا به اونموقع اما
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  میشه دوماهی یا ماه یک تقریبا کنم فکر االن

  کنم سورپرایزش میخوام امشب

 *میشه خوشحال مطمعنم ولی چیه واکنشش نمیدونم

  نمیذاشت تنهام و بود کنارم همش پویا

  میرقصیدن و بودن سالن وسط ها بچه از ای عده

 ینیمبش گرفتیم تصمیم و بودیم شده خسته هردومون که ساحل با بودیم رقصیده انقدر
  سرجاهامون

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

 ساحل

  کنم چیکار میدونم امشب

  ... هست چی انگار حاال مینازه شوهرش به خیلی مانیا

  پویا میگه ارشیا میگم تا که هم بابا

  باشه داشته خطا میتونه و ادمه یه هم پویا که  میدم  نشونتون         

  باش منتظر خانم مانیا

  برات دارم

  کنارشه و مانیا این به چسبیده جشم اول همون از پویا

 . شن جدا هم از تا کنم یکاری باید

  کنه دور پویا از رو مانیا یجوری و بیاد تا زدم  صدا رو مانیا دوست نازلی 

  بود شده رب یه

   میجویدم لبمو پوست و بودم گرفته ضرب زمین رو باپاهام

  دیگه طرف یه میبرد رو مانیا داشت نازلی شد پیدا اشون کله سرو باالخره
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  زد چشمک یه برام دور از

  گرم دمت

 و ریختم لیوان توی و برداشتم رو بودم گزاشته قبل از اماده که ویسکی و اشپزخونه تو رفتم
  پویا سمت رفتم

  بود داده تکیه دیوار به رو راستش پای و بود ایستاده سالن گوشه

  بفرمایید： گرفتم جلوش رو لیوان عشوه با

  چیه این-

  نوشیدنی+

 دوباره رو لیوان بعد نریختم سم توش نترس： گفتم که کنه بوش خواست و گرفت دستم از
  خوردم اشو یخورده و گرفتم دستش از

 . ام زنده هنوز دیدی-

 .کرد اونطرفی رو صورتش و گرفت دستم تو از رو لیوان

  پویا اقا شدیدا خوشتیپ-

  زد کجی لبخند

  کشید سر رو لیوان داخل محتویات و

  زدم مرموزی لبخند

  بشه مست کامال تا بود الزم   دقیقه چند فقط

  نقشمه اجرای موقع االن

  چسبوندم بهش خودمو و گرفتم دستشو

  زد پسم

  پس داره هوشیاریشو هنوز
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  ها سختیه و سفت ادم عجب

 که مکن ثابت همه به باید ام خواسته به رسیدن برای من ولی میخواست رو مانیا خداییش
 دارند رو عیب همه

  بود نداده نشون خوش روی بهم هنوز اما بود شده ربی یک حدودا

  گرفتم سمتش به رو خودم لیوان

  نکرد قبول

  کردم نگاهش خیره بالبخند و دهنش جلوی گرفتم رو لیوان خودم

  نبود خوب حالش اما کرد نگاهم شک با

  برابرم در کنه مقاومت زیاد نمیتونست و بود مست االن باالخره

  خورد رو ویسکی

  دیگه بود شده گیج

 اتاق سمت بردمش بقیه نگاه از دور به و گرفتم دستشو

 

 

 روتخت دادم هولش بادستم

 

 که ببوسم لباشا وخواستم روش انداختم وخودمو

 

 نرسید بهم زورش بود مست چون که وبلندشه بزنه پسم خواست نزاشت
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 ：گفت جونی کم و خمار باصدای

 

 نمیکنم خیانت مانیام به من عوضی هرزه بلندشو_

 

 پویا اقا میبینیم_

 

 و زد پس دستکو که کردن باز هاشو دکمه کردن باز کردم وشروع

 

  راصدازد مانیا

 

  دراوردم حرکت دریک خودمو لباس کردمو باز هاشوکامل دکمه

 

 نم*ه*ر*ب بدن به بود زده زل بودو برده ماتش پویا

 

 شد قدم پیش خودش دادو دست از کنترلشو دیگه

 

 گذاشتم زنانگی جدید دنیای پابه شوهرخواهرم دست به من

 

 مانیا
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 بودن مونده پریا وپرهام بابا مامان وفقط بودن رفته مهمونا همه

 

  نکردم پیداش گشتم پویا دنبال هرچقدر

 

  کجاس پویا جان مانیا：پویا مامان

 

  نیست میگردم دنبالش هرکجا نمیدونم

 

 رفته کجا یعنی：پرهام

 

 دنبالش بیابریم

 

  راگشتیم جا همه………و وزیرزمین باغ

 

  نگشتم اتاقارا رسید ذهنم به

 

  بگریدم را باال اتاقا بریم بیا پرهام_

 

 بخوابه رفته شده خسته شاید
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 بریم باشه_

 

  گشتیم اتاقارا چندتااز باال رفتیم همه پرهام با

 

  کردکه باز ساحل دراتاق پرهام

 زد خشکش در جلو دفعه یه

 

 اونجاس پرهام_

 

 پرهام

 

  زد خشکم روم روبه صحنه بادیدن در سمت اومدم

 

  بودم زده زل روم روبه به دقیقه۰۱

 

 شده اشتباه نمیشه باور

 

  خوابم من

 

  باخواهرم اونم نمیکنه خیانت بهم پویامن
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 زد خشکشون روشون روبه صحنه بادیدن هام اونا باال اومدن همه ما کشیدن باطول

 

 زد خشکش واونم ما سمت افتاد پویا نگاه دفعه یه که

  اوردم دست به هشیاریمو تازه انگار تودر هامون خانواده و مانیا بادیدن ：پویا

 

 

  کردم چیکار من خدایا

 

  تونستم چطور من

 

  مانیام عاشق من

 

 کردم غلط خدایا

 

  شد چی اصال

 

 بهم مرموع سیلی ترین محکم  سمتمو بابااومد شد خراب روسرم دنیا انگار مانیا بلند گریه با
  زد
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 نمک تابقلش سمتش اومدم پوشیدمو لباساما سریع رفت حال از مانیا که بودم توبهت

 

 در سمت رفت و کرد بقل مانیارا پرهام گرفتو باباجلومو که

 

 فقط مومامانش مامانم زدش میتونست تا وباکمربندش برد حمله ساحل سمت به مانیا بابای
 نتونم هک متنفربودم ساحل از و بود بد حالم اونقدر نمیگرفت شا جلو وکسی میکردن گریه

  جداکنم باباشاازش

 

 

  رفت ابروم نمیبخشه منا مانیا

 

 کن کمکم خودت خدایا

 

 ایناگذشتم مامان کنار از سریع

 ：گفت اومد سریع مامان که درمیوردم پارکینگ از ماشینو داشتم دربودم دم

 

 میری؟؟ کجا_

 

 بیمارستان_

 

 بری میخوای رویی باچه_
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 نگر مامان_

 

,  ۲۱ ۲۲ 

  انشم

 

  بودی فکر به باید میکردی غلطا این داشتی که اونموقعه_

 

 اوردی سرش بالی چه ببینم میام باهات منم

 

 که یدمد پرهامو باباو اتاق وجلو پرسیدم اتاقشو پزیرش واز بیمارستان به رسیدیم سریع
  انداخت بهم وسرد خشن نگاه بابایه بودن وایستاده

 

 

  چطوره حالش شد چی：مامان

 

 میکنه معاینش دکترداره：بابا

 

 بیرون اومد اتاق دکتراز  دقیقه ده بعداز
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 شد چی دکتر_

 

 مواظب باید خیلی فقط خوبه بچه هم مادر حال هم بختانه خوش ولی بوده عصبی فشار_
  باشید

 

 کنید جدأجلوگیری عصبی وفشار استرس از

 

  کردم نابود زندگیمو چطور من ( وایستاد دنیا لحظه یه انگار مادروبچه)باگفتن

 

  داشتم ارزوشا که چیزی من بچه حاملس من مانیا

 

  کردم خراب چیزا همه

 

 میکرد نفرینم میکردو گریه مامان

 

  دعوا اماده سردشون های بانگاه وباباهم پرهام

 

  من داغون حال بدتر همه از

 

  خوابم عنوز انگار
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  ساحل کنه لعنتت خدا

 

  کردم چیکار من عشقمه م مانیا توشکم من بچه یعنی میشم بابا دارم یعنی

 

 

  نمیبخشه منا مانیا

 

 بمرت روسریشو زیر موهای نشستم سرش باال بود خواب تواتاق ورفتم کردم باز دراتاق
  روگونش کشید دستمو کردمو

 

  کنم خیانت زنی همچین به تونستن چطور من

 

  میشد درست زاشت چیز همه تازه

 

  گندزدم

 

  مانیا

 

  کردم باز چشمامو توصورتم دستی بااحساس
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  زدم لبخندی پویا بادیدن

 

  توذهنم اومد اتفاقا تمام دفعه یه که

 

 میزدم مشت پویا سینه,وبه کشیدم تودستم از سرمو زدن وجیغ کردن گریه به کردم شروع

 

  عوضی تونستی چطور_

 

 کثافت

 

  هرزه

 

  کردی خیانت بهم چطور

 

 باخواهرم اونم

 

  اومدی رویی باچه

 

  وبگم خبرباباشدنت میخواستم امشب روبگو ساده من
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  کردم خفه درس تو خودمو کی بخاطر

 

  عوضی هان رواب ریختی باخواهرم چطوری

 

 

  وپرستارصدازد گرفت دستمو پویا که شکمم تو ومیکوبیدم میزدم جیغ بلند بلند

 

 

 برد خوابم ثانیه چند وبد زدن ارامبخش بهم زور به

 

 ...پویا....

  نداشتم رو کشیدنش عذاب این تحمل

  ناراحته خیلی که میدونستم

  کردم رو کار این چطوری من خدایا

  لعنتیه ساحل اون تقصیر همش

  چرا اخه اما کشیده نقشه برام که میفهمیدم باید

 

  بندازم اون گردن هارو تقصیر همه نمیتونم ولی
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  نداشت خواهر مانیا کاش عه

  نمیگرفتیم شلوغ انقدر رو تولدش کاش

  نمیگرفتم ساحل دست از رو لیوان اون کاش

 ......  ,کاش

 .......... کااااااش

 (نشد سبز ولی کاشتیم رو کاش)

 

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

  ساحل#

  نداشتم سرجامم از شدن بلند نای دیگه که بودم خورده کتک انقدر

  خوابیدم روش و رسوندم تختم به خودمو سختی به

  بود کوفته بدنم

  بودم خونه تو تنها من و بودن بیمارستان همه

 

 وردمخ من که کتکی این بودم مطمعن گزاشتم قرار فردا پس واسه باهاش و ارشیا زدم زنگ
  . بود شده هم ز*و*ا*ج*ت بهم اینکه مخصوصا برم راه حداقل نمیتونم دوروز تا

__________________________ 

  مانیا#

 خوب خانمی： گفت و شد خیره بهم لبخند با باالسرم پرستار کردم باز که هامو چشم
  خوابیدی

  کجان مادرم پدرو+
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   کنم صداشون وایسا بیرونن-

  دادم تکون سری

 تپش و شدم رو روبه مامان گریون  چشمهای و بابا عصبی و نگران چهره با دودقیقه از بعد
  هم سرشون

 -یا…پو-

 ： زدم داد برگردوندم صورتمو

 

  بیرون بره بگید ببینمش نمیخوام

  انداختم بهش نگاهی نیم

 . نمیتونست انگار ولی میداد تکون هاشو لب مدام بگه چیزی یه میخواست

  بیرون داد هولش بابا

 ونهنمیت توجیهی هیچ کرده که کاری و نداره گفتن واسه حرفی دیگه که میدونه هم خودش
 باشه داشته

 

 مادر برم قوربونت الهی： کرد نوازشم و گذاشت سرم روی دستشو سمتمو اومد مامان
  برات بمیرم

  میریختن هام گونه رو اروم اشکهام

 نظاره اخم با فقط بابا اما میخورد غصه برام و میخورد ام صدقه و قوربون مدادم مامان
  بود گرمون

  بگی چیزی نمیخوای مرد：گفت سمتشو کرد رو مامان

  بود خودش تقصیر .... بگم چی-
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 (منننننننن تقصیییییر)

  نمیشد غرق درسش تو انقدر اگه

  خواهرش سمت نمیرفت اونم نمیکرد محلی کم پویا به اگه

  خودشه سر زیر ها مصیبت این تمام

 

  بودم عصبانی

 ندارن؟ تقصیری هیچ دوتا اون و منه تقصیر چی همه االن یعنی اهان-

  نزدم حرفی همچین من+

 .....خودتی اصلیشون بانی و باعث ها ابرویی بی و ها سختی این   ولی

 مش مهم ادم یه خودم واسه تا بخونم درسمو نمیگفتید شما...کردید عوض رنگ باباجون إ-
 کرد؟ تغیرر نظرتون چیشد

 نداشتی مسعولیت بودی مجرد  که بود موقعی مال نمیفهمی؟اون واقعا+

 ...... من شوهر با رفته که نداره تقصیری هیچ خانم ساحل اون اونموقع اها-

 زد داد بدم ادامه نزاشت

 .... من دختر با نرفته پووویا معلومممم کجاااا از+

 

  داره دوووستم منو پووووویا ننننه：زدمم فریاد گریه با و بهش ندادم مجال

  کنه صفا دیگه بایکی نمیرفت داشت دوست اگه اررره-

 

  شدم بدتر بابا حرفهای با بود بد حالم خودم
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  نه نه میگفتم مدام فریاد با و میزیم هق

  داشت دوستم منو اون

  داشت دوستم منو

 

 

  میکردم گریه و میزد چنگ رو مالفه

  کنه ارومم میکرد سعی مامان

  بده حالللش نمیبینی بیرووون بروو گفت بلند مامان که بگه چیزی خواست بابا

    بیرون رفت عصبانیت با و نگفت چیزی بابا

_________ 

 

,  ۲۱ ۲۲ 

__________________ 

  پویا#

 

  ودمب شده خیره روم روبه به و بودم داده تکیه مانیا اتاق پشتی دیوار به نبود خوب حالم

  بیرون اومد اتاق از عصبانیت با باباش که

  بیمارستان بیرون کشیدم و گرفت دستمو سمتمو اومد که انداختم بهش نگاهی نیم

  بود تر خلوت که بیمارستان پشتی محوطه بردم

  شده چی اقاجون-
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  اقاجون نگوووو من به+

  نیستم اقاجونت من دیگه

 ؟ اینجا اوردید منو چرا چیشده اخه-

 ؟ بدونی میخوای+

  معلومه-

  سمتم اومد

  ایستادم جام سر ثابت و نرفتم تر عقب قدمی

  زد گوشم به محکمی سیلی

  نگفتم چیزی ولی داشت درد

  میخوردم باید که بود سیلی این

  میخورد باید اینا ازز بیشتر خیلی

  زد دوباره

  مینروز  افتادم و رفتم عقب عقب و دادم دست از تعادلمو که زد سیلی بهم بار شیش پنج

  هام پهلو توی میزد محکم پاش با

  کردی ازدواج مانیا با چرا میخواستی رو ساحل اول از که تو：مییزد فریاد و

  هااان کردی تباه زندگیاشونو چرا

  ساحلمو هم کردی بدبخت مانیامو هم

  میاااااااد کی هاااان ساحل سمت میاد دیگه کی حاال

  میزد لگد بهم قبل از تر محکم و

  بگم نمیتونستم چیزی
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  بگم نداشتم چیزی یعنی

  کرد تحریکم منو دخترت بگم

  باشی داشته خودتو هوای باید خودت تو نمیگه

  ندارم مدرکی منکه کنم ثابت باید کجا از اصال

 

  میکردم سرفه خون دیگه که زد,لگد بهم انقدر

 رفت و بقیش تا باش داشته لحساب ال اینو فعال زد داد و عقب رفت قدم چند

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 24پارت#

  ساحل#

  بود خونه تو هم االن و بود شده مرخص مانیا

  نبود خونه هم مامان و بود سرکار بابا

  بود اتاقش تو معمول طبق که هم مانیا

 .میکردم رفتارو همین بودم اون جای اگه منم شاید

 .....ارشیا با میرفت مانیا اگه

  نمیذاشتم اش زنده

 

  شدم اماده سریع       

 وشیدمپ هم مشکیم کوتاه و تنگ مانتو و پوشیدم رو تفنگیم لوله کمرنگ طوسی شلوار
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  برداشتم کیفمو سریع و کردم سرم هم رنگی طوسی روسری

  افتادم راه و کردم پام هم مشکیم بلند پاشنه های کفش

 و زد دهکنن سفید کرم و پنکیک تونستم تا همین ی واسه بود کبود هام چشم از یکی پای
  زدم هام چشم به هم رو دودیم عینک

  قرار سر بودم رسیده که بود شده ساعتی نیم

  بود نیومده هنوز ارشیا اما

  میزم سر نشست و کشید عقب رو صندلی که بودم ام نسکافه زدن هم حال در

  سالم-

 چطوری سالم+

  چی تو خوبم-

  نمیاری در رو عینکت چرا نیستم بد+

 

  نداشتم برش هام چشم روی از اما کردم جاش جابه یخورده عینکمو سمت بردم دستمو

  ذارمب میون در باهات باید که...اومده پیش مشکلی یه ： گفتم و زدم ای عشوه پر لبخند

 

 ؟ موضوعی چه+

 داری؟ دوست چقدر منو تو-

  خیلی خب سوالیه چه این+

 ؟ باشی باهام افتاد اتفاقی هر که میدی قول-

  اره...... خب ....امم+
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 سی؟وایمی پام ... میکنیم فرار ... نکرد قبول اگه کنه قبول که میکنم راضی رو بابا دارم-

  هستم تهش تا من معلومه+

  بگم بهت رو موضوعی یه باید ارشیا-

  دیگه بگو کردی لبم به جون ساحل بابا ای+

 

  نیستم خترد دیگه........من： گفتم طوالنی نسبتا مکثی از بعد و کردم تر کمی زبونم با لبمو

  بود شده شوکه

 چیییییییییییی؟ زد داد و میز رو کوبید مشت با

  کرد باهام اینکارو پویا ....دیشب باش اروم： گفتم که برگشت طرفمون به ها سر همه

  دستش کف میزارم حقشو عوووضی ی پسره+

  یانه هستی باهام هنوزم بگو فقط ... نمیخواااد-

 .....من ساحل+

 ؟ نه یا اره کلمه یه-

 ؟ نه یا هستی پدریش ارث کلیه با رو ساحل

  کنم فکر باید+

 داری وقت فقط فردا بامداد  تا-

  هستی یعنی گرفتی تماس باهام اگه

  نزن زنگ ..  .. نه اگه

 

 بیرون رفتم کافه از و برداشتم رو کیفم
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,  ۲۱ ۳۱ 

 21پارت#

 مانیا#

 قتیو مامانی： زدم حرف بچم با و گزاشتم شکمم رو دستمو و بودم کشیده دراز تختم رو
  چیییز همه میشه درست چیز همه...نباشیا ناراحت

  میشه چی بابات و من سرنوشت نمیدونم

  دارم نفرت ازش بااینکارش ولی دارم دوست باباتو من

  دارم دوتا این بین حسی یه ...یعنی

 (گرفت بغضم...) . جدا بابات از اگه حتی.... نباش نگران اصال تو ولی

  یباش نداشته کمبودی هیچ طوریکه کنم بزرگت نعمت و ناز تو میدم قول بشم هم جدا

 مامان؟ باشه

          _________________ 

  بودند کرده خیس صورتمو هام اشک

  بخورم اب تا بیرون رفتم اتاق از بود ام تشنه

  شده چیزی که انگار نه انگار و بود داده لم وی تی جلوی ساحل

  میکرد نگاه بهش نفرت با

 میکنی نگاه اینجوری چرا ؟چته چیه گفت ریلکس و برگشت

  متاسفم برات واقعا-

  درک به باش+

  نیست مهم برات واقعا یعنی-
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 ؟

 دخترم دیگه ولی نداری شوهر که نیست کردی؟مهم تباه رو زندگیم زدی که نیست مهم
 ..... که نیست ؟مهم نیستی

  زد داد که میدادم ادامه داشتم

 هدفم به که اینه مهم مانیااااااااااا نیییییست مهم ..  نییییست مهم بدوووونی؟نه میخواااای
  نیستتت مهم برام دیگه برسم

 ؟ اره ارشیاست هدفت هدددددف؟هه؟+

  ارررررررره-

  خواهرتوووووووووو (بافریاد) منوووو زندگی خودت خوشبختی به رسیدن بخاطر یعنی+

  کردیییی خرااااب

 همچین منم,نمیکرد مخالفت باهام بابا ولا همون از اگه  گفت خونسرد و ریلکس خیلی
  نمیکردم رو کاری

 

 هاااااان؟ داشتتتت پویا منو زندگی به ربطی چه بابا مخالفت لعنتیییییییی د+

  گفت بلندی صدای با و طرفم اومد و شد بلند

  میزد ارشیا سر تو رو پویا بابا که اینه ربطش

 تینداش بابا از کم توام میخواااد اون مثل داماد یه و نیست پویا مثل ارشیا میگفت همش
 کرد؟ خیانت بهت توام دیدی؟شوهر

 ااق همین حتی دارن رو عیب همه و نییییست کامل ادمی هیچ که کردم ثابت بهتون منم
  پوووویا

  ربطشو فهمیدی حاال
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  خیلللی ساحل اشغااالی خیلی+

  کثییییییف اشغالی خیلی گرفتی ازم زندگیمو

 نیسی؟ دختر دیگه که میخوادت؟میدونه ارشیا اصال هنوزم ببینم

  وایسه پام داده قول و میخواد منو جوره همه اون ...میدونه که اره-

 

  نبود مهم ارشیا برای واقعا یعنی

 

  اتاقم سمت برم و بندازم تف ساحل صورت توی تونستم فقط بود خورد اعصابم

 یزدم بهم حالمو داشت دیگه بودنش ریلکس این  بود مخم روی بدجور که کرد عصبی خنده
 لعنتی

__________________________ 

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 24پارت#

  نزدم حرف هیچکس با که روزه سه

  ندارم رو کاری هیچ و کس هیچ حوصله

 .... تختم روی روبه دیوار به شدم خیره و اتاقمم تو همش

 مکن زندگی و باشم سقف یه زیر باهاش نمیتونم دیگه ولی سخته برام پویا از جدایی

  بودم دودل

 ? میخوام طالق من

  نه
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  نمیدونم

  شدم گیج

  شد اتاقم وارد و زد در مامان

  بیرون رفت حرفی هیچ بدون و گزاشت تختم روی رو غذا سینی

  خوردم رو غذام از کمی

 بود؟ کرده گناهی چه ام بچه ولی نداشتم اشتها اینکه با

 

 ...... که بودم خودم پریشان و اشفته فکرهای تو     

__________________________ 

 پویا#

  نزدم حرف باهاش که است هفته یک حدود االن

  تولدش بعد از تقریبا یعنی

  بدم بهش که نشد وقت هم کادوم حتی

  ببینمش باید امروز

  شده تنگ براش دلم

  ببینمش بدن اجازه تا میشینم بست خونشون در دم انقدر

 

  بیرون رفتم و برداشتم رو ماشینم سوییچ

  اشون خونه سمت رفتم و اوردم در پارکینگ توی از رو ماشین

  بودم درشون دم روی روبه بعد ساعت نیم حدودا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 187 

  زدم رو زنگ

  ایستادم ایفون روی روبه و

  کردن باز رو در دقیقه چند حدودا از بعد

  شدم سالن وارد و داخل رفتم

 ： گفت و سمتم اومد خشم با پدرش

 

 داری؟ چیکار

  ببینم زنمو اومدم-

 ؟ کدومشون گفت و زد پوزخندی ؟ زنت+

 

  مینداخت تیکه بهم داشت

  زندگیمووووو همه عشقمووو ببینم میخوام رو مانیام-

  ببینه رو تو نمیخواد اون بیرون برو گمشو +

  بزنم حرف باهاش باید میکنم خواهش-

  نمیشههه+

  میکنمممممم خواهششششش-

 

  نبود بیا کوتاه پدرش

  مانیااااااا： بزنم صدا رو خودش گرفتم تصمیم

  خااااااانمممممممم
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  دارممم کاااارت

  کنم صحبت باهات بزار لحظه چند فقط توووروخدا

 مااااااانیاااااااااااااااااااااا

 

  سرت رووو گذاشتی صداتو که میدونه چاله اینجا مگه پاااین بیار صداتو هوووی-

 

  حداقل ببینمش بیاد بگید بهش توروخدا+

 

  ببینتت نمیخواد اون میگم نییست حالیت حساااب حرف تو-

 

  نمیشد مانیام من واسه ها حرف این

  شدم وارد و اتاقش در دم رفتم و زدم پس رو پدرش

  بود سرازیر هاش گونه روی اشکهاش و بود نشسته تختش رو

 و کردم قفلش پشت از و بستم رو در سریع اما اتاق از بیرون ببره منو تا اومد پدرش
  نکردم هاش بیداد و داد به توجهی

 

  شدم خیره صورتش به دقیقه چند

 منه دنیای دختر این

  زندگیمه تمام

  کردم باهاش رو اونکار چطور
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  میکرد نگاهم شوک با  بارونیش چشمهای با هنوز

  نداشتم اشو گریه دیدن طاقت

  داشتم احتیاج وجودش به اغوشش به

 .. و سمتش رفتم

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 10پارت#

  جلو نیا： گفت اش گرفته صدای با و گرفت جلوم دستشو

  نمیتونستم

  نداشتم طاقت دیگه

  گرفتمش اغوشم تو محکم سمتشو برداشتم خیز

  داشتم ارامش حس

 اونم جداشم ازش که نمیخوام و گرفتمش محکم دید وقتی اما شه جدا ازم تا کرد سعی
  گرفت اروم و نکرد تقالیی

  بوسیدم و کردم نوازش موهاشو

  عشقم بود شده تنگ برات دلم-

.......+ 

 تو؟ بدون کشیدم چی وقت چند این توی میدونی-

.....+ 

  گرفتم ارامش کنارتم که االن-

.......+ 
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 بگی؟ چیزی نمیخوای-

....+ 

  خانومی شده تنگ صدات شنیدن برای دلم-

.+ ... 

  بشنوم رو صدات بزار ... بگو چیزیی توروخدا-

  بود سینم روی سرش

 خیس هاش اشک سیل از لباسم و

  نامردی خیلی گفت ای گرفته صدای با و اروم

  بگو بازم بگو+

  نامررررد-

  ناممرررد

  دختره بااون برم نمیکردم ول رو عشقم نبودم نامرد اگه نامردم من .... من اره+

  نبودم خودم توحال لحظه اون کن باور مانیا ولی

  بود کرده مستم منو .... منو لعنتی اون لعنتی ساحل

  کرد تحریکم

   ..بود ناخواسته بکنم رو اینکار نمیخواستم کن باور

  ....   . ناخواسته چه خواسته چه  ......     بشنوم چیزی نمیخوام بسههههه-

 .......... من ...   من

  توچی مانیا چی تو-

  ندارم دوست دیگه+
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  لرزید صداش

  نمیگه دلش ته از میدونستم

 دارم دوستش من که همونقدری منه عاشق اون

  گفتم و فشردمش اغوشم بیشترتو

  زندگیمی همه تو مانیا

  نزن رو حرف این دیگه

 

   بیرون بکشه بغلم تو از خودشو کرد سعی دوباره

  بشه جدا ازم دادم اجازه و نکردم تقالیی من دیگه اینبار

 بکنی؟ اینکارو باهام تونستی چطور -

 ...منووو اون نبودم خودم حال تو لحطه اون والله به بخدااا+

  ....قصد از منو اجی تو که معلوم کجا از ...حرفهاتو شنیدم بسسه-

 میگی؟؟؟ داری ی چ میفهمی مانیا+

  نداشتم انتظار تودیگه از

 

  خودم سمت کشیدمش گرفتمو دستشو شد بلند سرجاش از

  بود گرفته جا بغلم توی کامال دیگه حاال

 ...کن باور منی عشق تنها تو+...

 با نمیرفتی بودم عشقت اگه -

  نبودم خودم حال تو بگمممم چندبار+
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 .... که کردی مست اونقدر چرا اصال-

  کنه مست رو من میتونه تا که بود این قصدش هم اولش از کرد مجبورم+

 ..... ولی زدم پسش اول

  بشنوووووووووم نمیخوام دیگه هیییس+

 

  شد بلند هقش هق صدای دوباره و

  گزاشتم ام سینه روی سرشو

  میکنم خواهش مانیا نکن گریه-

  انداختیمممم روزی چه به ببین نامرد+

  میکنمم جبران-

 .....دیره دیگه+

  بشنوم زبونش از هارو حرف این نمیخواستم

  بوسیدنش به کردم شروع و گزاشتم لباش رو لبامو سریع

  مکیدم می لبهاشو ولع با

 

  میارم کم مانیا بدون من

  مطمعنم رو این نمیتونم اون بدون

  داشتم نیاز بهش من

_______________________ 
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,  ۲۱ ۳۱ 

 18پارت#

  مانیا#

  کرد روباز در بعد و در سمت رفتم و اوردم در اغوشش تو از خودمو

  بیرون برو-

  بود شده شوکه حرکتم از

  من مانیا گفت و شد بلند

  بیرون برو فقط بشنوم نمیخوام هیچی-

  خودمون خونه برمیگردی که باالخره بمونی اینجا میخوای تاکی اخه+

  جووون پسر دیگه نه： گفت و تو اومد بابا

  خونه اون به برگرده نیست قرار دیگه مانیا

 باش طالق برگه منتظر

  شدم شوکه بابا حرف این از

 ؟ میخوام طالق گفتم کی من

  باشم باهاش نمیتونم دیگه منکه ولی

  ندارم اعتماد بهش کرده تغیر بهش نسبت حسم یعنی

  میشم متنفر ازش میوفتم کارش یاد وقتی

  نبود طالق قصدم هنوز ولی

  میکردم فکر باید

 . زد رو اینحرف من هماهنگی بی چطور بابا
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  ...بیاد خودش به تا بترسونه رو پویا که بود این واسه شاید

  منه زن اون نداره امکان گفت و انداخت نگاهی بابا به بعد و کرد نگاهم زده شوک پویا

 من تردخ سر رو بال این که بود حالیت زندگی و زن تواگه زنم زنم بگو دهنتوپرنکن انقدر-
  اوردی نمی

  باش دادگاه روز منتظر و برو ام حاال

 طالق ازم که نمیگی ؟چرا میخوای هنوز منو که نمیگی نمیگی؟چرا چیزی چرا مانیا+
  بگوووووو لعنتی بگووووو نمیگیری

 

  بیرووون حاالام مانیاس حرف من حرف-

  بشنوم خودش زبون از باید نه+

 .....بشنوم خودش از باید

  میخوای طالق که بگو بگو مانیا-

  میگم چی دارم نمیدونستم

  بودم گیج

 ...... طالق من میگه درست بابا： گفتم لرزان و پریشان

  مم.......م..............میخوا طالق...........

  کرد نگاهم زاری حالت با پویا

  نداشتم رو دیدنش طاقت دیگه

  نداشتم رو ناراحتیش دیدن طاغت

  در پشت نشستم و بستم رو در و تواتاقم رفتم

 ریختم اشک و گزاشتم پاهام روی سرم
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___________________________ 

  پویا#

  میخواد طالق واقعا مانیا

  بیرون برو حاال گفت هم خودش که دیدی-

  نمیشد باورم

  بودم شده گیج

  میچرخید سرم دور دنیا

  شدم خارج خونشون از و رفتم خروجی در سمت به

  خدااااا .....   کنم چیکار خدایا： گزاشتم فرمون روی سرم و نشستم ماشین توی

  برمیگشت عقب به زمان کاش

 هعی کاااااااش

  و کردم روشن رو ماشین

 کردم روشن رو ظبط

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 16پارت#

 مانیا#

  کرده مجبورش ساحل و بکنه رو اینکار نمیخواسته پویا که داشتم باور قلبم ته از

  ساحله تقصیر همش

  نمیخوام طالق من
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  دارم دوست رو پویا

  کنم چیکار خدایا

 ........... جداشم ازش اگه اما

  نذاره بابا اگه

  کردم فکر بسکه گرفت درد سرم

  بگیرم طالق نمیتونم نیاد بدنیا بچم زمانیکه تا میدونستم رو این ولی

  ..... کنم باورش و بشم عاشقش بتونم دوباره که,بیاد پیش فرصتی یه شاید

  کنم رفتار باهاش قبل مثل نمیتونم کنم هرکاری االن

 ... رفتم خواب به خیال و فکر کلی با و گزاشتم هم روی هامو چشم

___________________________ 

  پریدم خواب از گوشیم صدای با

  میخورد زنگ داشت

  بود ناشناس شماره

 بله؟： گفتم ای خسته صدای با و برداشتم

 خانوم؟ مانیا سالم الو-

 شما؟ هستم خودم+

  پرهامم-

 شرمنده گفتم و کردم صاف کمی رو صدام تخت روی نشستم پریدمو سرجام از متعجب
  ... نشناختم

  میکنم,خواهش-

 داشتید؟ امری بفرمایید+
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 ... ببینمتون باید راستش...ام-

 چی؟ برای+

 دارم کارتون-

 کجا؟ و کی+

 باشید پنج ساعت فردا خیابونتون سر شما دنبالتون میام خودم-

  چشم+

 ......پس میبینمتون-

  کردم,حافظی خدا

 ؟  داشت باهام چیکار یعنی

  نمیدونم ....بده اشتی باهم رو پویا و من میخواد شاید

  کشیدم دراز تختم روی دوباره و کردم پوفی

___________________________ 

  بودم اماده که بود نیم و چهار ساعت

 یه نتوما گرفتم تصمیم حال بااین نبود مشخص زیاد اما,بود شده برجسته یخورده شکمم
  بپوشم که کنم انتخاب تر گشاد خورده

 زا تر کمرنگ ای سورمه شال و مشکی شلوار و پوشیدم خفاشی مدل ای سورمه مانتو یه
  پوشیدم رو ایم سورمه عروسکی کفشهای و  کردم سرم رو مانتوم

  بیرون زدم خونه از و برداشتم رو کیفم

  خیابون سر رسیدم و

  دادم تشخیص دور از رو پرهام ماشین

 .زد بوق برام و ایستاد پام جلوی
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  شدم سوار

  سالم-

 سالم+ گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 12پارت#

  کافه یک سمت به افتاد راه

  داخل رفتیم و شدیم پیاده

  شیرقهوه هم من داد سفارش نسکافه

  کنی بدی برداشت نمیخوام：گفت روبهم سفارشاتمون اوردن از بعد

  بگو خواستی که هرچی بعد بده گوش هام حرف به کامل میکنم خواهش

 ： گفت که دادم تکون سری

 

 ....بگیری طالق پویا از میخوای شنیدم

  بگیری طالق راحتیا همین به نمیتونی و دیگه االن داری بچه تو

 بود طالق بازهم ات بچه اومدن دنیا به از بعد تصمیمت اگه اما

..... 

  شه بزرگ پدر بدون یا ناپدری  زیردست اشون نوه که ندارن دوست ما خانواده

  همینم برای

 .... که گرفتن تصمیم اونها
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 .کنند خاستگاری تو از رو من

 

 ااخمب و گرفت جلوم دستشو بگم چیزی و کنم باز دهن خواستم بهش شدم خیره تعجب با
  نپر حرفم وسط گفت

  داد ادامه

： 

 نبود درست کارش پویا

  .....خواهرت با اون

  کنم باور که نمیخواد دلم

  داری حسی چه بفهمم میتونم نبوده چه بوده قصد روی از چه حاال

  .... توعه به نسبت پویا احساسات تحریک .... برای نقشه یه فقط کارها این ی همه

  کشیدی چی تو بفهمه تا

  کنه درک رو احساساتت تا

  باشه تر هضم قابل براش گرفتی طالق ازش چرا اینکه درک اونطوری شاید

  کنی نگاه سابق مثل پویا به دیگه نمیتونه مطمعنا تو

  بده طالقت نمیتونه و توعه عاشق پویا ولی

 تغیر هتب نسبت احساساتش .... تو مثل اونم که کنی کاری باید داری دوستش اگه بنابراین
  وفتهبی خاصی اتفاق نیست قرار و پویاست برای نقشه یه فقط میگم بازم اینها اما کنه

 .... نه یا رسوندم بهت درست رو منظورم نمیدونم

 

  کردم فکری
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 بشه فرمتن یجورایی ازم تا بکنم باهاش رو کرد باهام پویا که کاری باید من اینکه یعنی این
... 

  بشه متنفر من از اون که نمیخواد دلم میخوام من که نیست چیزی این نه

  بود جوابم منتظر انداختم پرهام به نگاهی دلهره با

  اینکه یعنی خب-

 .....  من

  کنه ولقب رو جداییمون تر راحت و بشه متنفر من از پویا تا باشم باشما مدت یه تا .... باید

  دقیقا+

 هست مشکلی یه اما-

  پویا و من طالق از بعد+

 ..... بنابراین که نمیکنیم ازدواج میکنیم نقشه داریم فقط که شماهم و من

 

 ：گفت و حرفم وسط پرید

 

 کرد؟؟؟؟؟؟ ازدواج ساحل با پویا مگه

 

  شد روشن برام موضوع تازه

  احساساتشه تحریک برای فقط این

  میکنیم خیانت بهش برادرش توسط دارم من که کنه فکر پویا یجورایی یعنی

  اکیییییی

 چیه؟ ات نقشه حاال گفتم و پرهام به شدم خیره
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 برات میگم-

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 12پارت#

  ارشیا#

  نیست دختر دیگه کنم ازدواج باهاش بود قرار کسیکه ساحل

  کنم قبول نمیتونم من نه

  پدریش ارثیه باتمام و ساحل گفت اون ..... اما

  برسه دستم به پول کافیه فقط

  کنم ازدواج ساحله از بهتر خیلی که یکی با برم و بدم طالقش راحت میتونم

 دست بشه من مال اینده در قراره که زنی کنم قبول که بود سخت واسم بازهم اما       
  باشه ای دیگه کسی خورده

  کیییی اونم

  م باجناق

  هه

  ....بود شده جدا شوهرش از خواهرش اونموقع تا اصال شاید

 

 به بدجور پولهاش بوی دیگه طرفی از و بیام کنار ساحل مشکل با نمیتونستم یطرف از
  بود خورده مشامم

 

  بود شب یازده ساعت
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  داشتم وقت دیگه ساعت یک فقط

 بدم ساحل به رو نظرم تا

 هم نمک قبول اگه که رسیدم نتیجه این به کردن سنگین و سبک و کردن فکر کلی از بعد
 ووو عشق و کشور از خارج سفرهای و بهتر دختر یک اینده در و پول هم دارم رو ساحل

  حال

  گرفتم تماس باهاش و گرفتم رو شمارش

________________________ 

  ساحل#

  بشه00 00 ساعت تا بود مونده دیگه رب یه فقط

  میکردم خاموش و روشن رو گوشیم ی صفحه مدام

  بود نزده زنگ هنوز

  نه بگه اگه

  کنم چیکار

  کردم اون به رسیدن واسه رو کارها این همه من

  بخاطرش کردم نابود خواهرمو زندگی

 ......کنم چیکار نه بگه اگه

 .....کشید تیر قلبم لحظه یک نکنه قبول اینکه تصور با

  بود خوودش خورد زنگ گوشیم باالخره

  کرده قبوول اینکه یعنی این

  گزاشتم گوشم دم رو گوشی باشوق

  الووو-
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  عزیزم سالم+

  گرفتی رو تصمیمت سالممم-

  نمیزدم زنگ بهت االن که بودم نگرفته اگه+

 عااااشقتمممممممم ارشیااا عاااشقتمممممم-

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 11پارت#

  گفت بهم رو اش نقشه پرهام

  بگردیم کلی و باهم بیرون بریم ما و بزاره قرار باهام یروز شد قرار

  ببره بو پویاهم که بزاره قرار طوری ولی

__________________________ 

  گرفت تماس تلفنم با پرهام

  الو： برداشتم

 ای؟ اماده مانیا سالم-

  ام اماده اره+

  باش خونتون در دم دیگه دقیقه پونزده-

 حله اکی+

  پوشیدم رو تفنگیم لوله مشکی شلوار و پوشیدم رو قرمزم مانتو سریع

  زدم قرمز رژ و سرکردم به قرمزی شال

  و پایین رفتم و پوشیدم هم قرمزم بلند پاشنه و براق های کفش
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  ایستادم منتظر حیاط در دم

___________________________ 

  پویا#

  میکردم فکر خاطراتمون به و مانیا به و بودم خودم خونه تو همش رو روز چند این

  اونجا برم امروز که گفت و زد زنگ بهم مامان

  شدم راضی مامان مکرر های اصرار از بعد ولی نکردم قبول اولش

 

  بابااینا خونه به رسیدم تا بودم راه توی ساعتی یک حدودا

  شدم وارد و زدم در

  کرد بغلم سمتمو اومد مامان

  میرفت ام صدقه قربان و میبوسیدم مدام

 شده لوس که کردی باهاش همینکارهارو گفت و نزدیک اومد بود کرده شیک که پرهام
  دیگه

  نکرد رفتار باهام همیشه مثل اما داد دست.باهام پرهام و کنار رفت مامان

  طلبکاره ازم انگاری

  میکرد رفتار باهام

  بیرون اومد ژیگول ساعت نیم تقریبا از بعد و اتاقش تو رفتم

  کرد برانداز رو خودش و ایستاد قدی ایینه روی روبه

 

  چطورم： گفت و ایستاد مامان روی روبه و زد عطر خودش به میتونست تا

  عالی همیشه مثل ماشاال هزااار ماشاال-
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  من برممم قوربووونت+

  بوسید رو مامان لپ هم بعد

  داشت عجله

  میزد مشکوک چقدر

  کردم ای خنده و داری؟ قرار ت اف جی با پرهام چیه-

 

  نبود کارها این اهل اصال خودم مثل هم پرهام

 میکردم شک بهش هم من حتی بود زده تیپ این که طوری اما

  نداد رو جوابم و کرد نثارم ای غره چشم

 

  میکنه رفتار اینطوری چرا

  خورد زنگ همونموقع گوشیش

  بود کنارش مامان

  اتاقش تو رفت گوشیش با و کرد گم رو پاش و دست

  بودم کنجکاو خیلی

  ایستادم اتاقش در دم و رفتم

  میرسرنم بهت رو خودم االن شد دیر عزیزم ببخشید-

+  ... 

  چشممم گلم باشه-

+  .... 
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  دنیا ی همه از بیشتر دارم دوستت هم من-

....+ 

  بای میبوسمت-

 

 

  رفتم کنار در پشت از سریع

  کرد خداحافظی و در سمت دوید عجله با و بیرون اومد دقیقه پنج از بعد

  بود دختر میزد حرف باهاش داشت که کسی ندارم شک

  پرهام نداشت سابقه اخه

  بزنه حرف سوسولی انقد اینشکلی خودش های دوست با

 

 دنبالش برم گرفتم تصمیم

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 12پارت#

  مانیا#

 همچین من به نداشت امکان اگرنه میزد حرف اینطوری که بوده پیشش پویا مطمعنم
 بزنه حرفهایی

  بودم منتظر در جلوی ساعت نیم

  خبررررش نمیاد چرا پس

  شد پیدا اش کله و سر باالخره
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  شدم ماشین سوار

  بود کرده خالی خودش روی رو ادکلن کنم فکر

  . بود گرفته بر در رو  ماشین فضای کل عطرش بوی

  کشیدم پایین رو شیشه کمی همین ی واسه گرفت درد سرم

 

  سرمونه پشت پویا گفت که بودیم اتوبان وسط

  بشه متوجه ممکنه برنگرررد： گفت که برگردم خواستم متعجب

 

  دیگه نگفتم چیزی

  داشت نگه پاساژ یک روی روبه

  شدیم پیاده

  ها مغازه سمت رفتیم و گرفتم رو بازوش

  میبینه رو ما داره پویا االن یعنی

 

  بودیم باهم   ده ساعت تا خالصه

  .... و رستوران و شهربازی بعدهم و خرید اول

  بود پویا , پرهام جای به کاشکی ولی بود خوبی شب

  ..خونمون در دم رسوندم

________________________ 

  پویا#



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 208 

  میره راه داره داداشم دست تو دست االن که منه مانیای این نمیشد باورم

  سوووختم وجودم عمق از

  کردم مانیا با رو کاری همچین خودمم ...  ولی کنم دعوا هردوشون با و برم خواستم

  کنه تالفی میخواد شاید

  بگیرم رو جلوشون و برم نتونستم کردم هرکاری

  نامردی خیلی پرهام

  خیییلی

 

  میخندید داشت من مانیای

  میخنده داره روز چند از بعد که گذشته خوش بهش انقدر یعنی

  ..... کنم چیکار بگو تو خدایا

___________________________ 

  اینا بابا خونه رفتم

  نشستم اتاقش توی پرهام منتظر و

  بزارم دستش کف رو پرهام حق باید

 ؟ گذرونی خوش رفته گرفته رو من زن دست جراتی چه به اصال

 ؟ من اجااازه بدون

  خان پرررهام برات دارم

 

  میکردم قفل هم توی انگشتهامو مدام و بودم گرفته ضرب زمین روی پاهام با
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  مامان با کردن علیک و سالم از بعد و رسید بعد ساعت نیم حدودا

  بابا و

  شنیدم رو در پشت پاهاش صدای

 بود خورده گره هم توی ابروهام

  من دیدن با شد که اتاقش وارد

  شد شوکه

 ؟؟ من اتاق تو اومدی ای اجازه چه به گفت و کرد اخم هم اون

 پرهام؟ اقا گذشت خوش-

 شدی؟هااان؟ اتاقم وارد حقی چه به بده جواب رو من سوااال+گفت بلند نسبتا باصدایی

 ؟ خوشگذرونی؟هااااااان من زن با رفتی حقی چه به تو-گفتم خودش از تر,بلند

...... 

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 14پارت#

 هم یبمتعق پس： گفت و اتاق در به کوبید محکم مشت با و شد تر عصبانی  حرفم این با
  کردی

  ایستادم روش روبه و شدم بلند سرجام از

 هااا؟؟؟ بکنی رو اینکار براااادرت با باااامن تونستی چطور پرررهام نامرررردی خیلی-

 .... پااایین بیار رو صدات+
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 دااشتی؟ ناموسی بی عشق یا داداشتی زن عااشق ببینمم-

  حالیشه نامووس مرد یه نشد د

  ... بودی مرد اگه  اخه نیستی مرد که تو

   گوشم تو زد محکم دستش پشت با که میدادم ادامه داشتم

 

  بود خودش حق سیلی این نه

 

  گوشش تو زدم محکم یکی منم و باال بردم دستمو      

 نباید بارداره اون کرررردی؟میفهمیییی چیکار دختر بااون میفهمی اشغال： زد داد که
  باشه ناراحت

  افسردگییییه مرز در

  باااشه داشته امیدی یه باید

 ؟اررررره؟ دیگه امیدش بشی میخوای تو اونوقت حتما اهان+

 ........کن قبولم اگه نه که چراا-

 گوشش توی خوابوندم محکمی سیلی دوباره و بده ادامه نزاشتم

 ...تو میکنی غلط تووو -

  بود گرم نظاره بااهم اونم میدادم فحشش و میزدم داد مدام

  بیرون گمشو دیگه دهنتوووو ببند+

 خیلللی پرهام کثیفی خیلی-

 تووووووو حد در نه ولی کثیفم اررره+
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 میکنید؟ بیداد و داد انقدر چرا چتونه گفت و باال اومد مامان

 رپس که حیف گفتم و گرفتم مامان روی روبه رو ام اشاره انگشت و پرهام سمت کردم رو
  .... خووونمی هم که حییییف داداشمی که حیف ...  مادرمی

 .... نه اگر

  ببینم بیا میگییییی داری چی پویا بسه：مامان

 

  میکرد درد خیلی سرم

 بود کرده سد رو گلوم راه بغض

 ............ نمیشد باورم کنه خیاانت بهم بکنه رو اینکار باهام برادرم روزی یه که نمیشد باورم

 

  میکرد نصیحتم مامان

  نشنیدم رو حرفهاش از هیچکدوم

  بیرون زدم خونه از و پوشیدم رو کتم و شدم بلند

 

 پویاااااا....پووویااا میری کجا： مامان

 

  رفتم و ادمند جوابی
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  فقط کنه ارومم میتونست که چیزی تنها االن 

 .. بود اهنگ خوندن و گرفتن قرار میکروفون پشت و استودیوم

  افتادم راه استودیوم سمت به

  م  سرا ترانه و برنامه مدیر حسام

  احوالپرسی از بعد و سمتم اومد

  نیست میزون حالم دید وقتی

  داخل بردم

  شدن جمع دورم ها بچه و مبل روی نشستم

  بخونم جدید اهنگ میخوام-

  شم اماده میرم من پس：(کننده تنظیم)مهرشاد

  شدن بلند ها بچه از چنتا

  ننوشتم ای ترانه هنوز ؟من عجله همه بااین حاال چرا：حسام

 

  دادم نشون بهش رو بودم نوشته پیش چندوقت که شعری

  خوندنش از بعد حسام

 ： گفت و داد تکون سری

 

  بیاد در اب از خوب امیدوارم خب خیلی
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 وقت مقدار یه هم مناسب موزیک کردن اماده تا  شدند اماده ها بچه بعد ساعت سه حدودا
  و برد

  من باالخره

  خوندن به کردم شروع و گرفتم قرار جایگاهم توی

 *نکته)*

  نیست برداری کپی عنوان هیچ به و نوشتم خودم از رو میخونه علیاری پویا که اهنگی

  اولش مصرع از غیر به

  ~(پاپ اهنگ سبک~

 

 و زدن به کرد شروع کامران

  شد شروع موزیک 

 ： داد تکان شروع عالمت به رو دستش حسام

 

  بدی رو کردی عاشق که قلبی جواب باید وایسااااا

  بدی دلواپسمو دل این جواب باید

  وااایساااا

  میمونم تو با همیشه نگفتی مگه

 نگفتی؟ مگه میخونم تو از همیشه نگفتی

  میگیرم هاتو دست نگفتی میمیرم تو بی بری اگه نگفتی مگه

  نگفتی مگه
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  .... رفتی اما

  بودش عاشقت که قلبی گزاشتی پا زیر 

  چرااااااااا اخه خمارش های چشم تو شدی خیره االن

 

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

 

  ام خونه سمت به رفتم راست یک بیرون اومدم که استودیو از

  بیرون بده و کنه درست رو اهنگ کارهای زودتر هرچه گفتم حسام به

 . مخصوصم کانال تو بذارتش تا کرد درست قسمت همین از هم ویس یه

 

,  ۲۱ ۳۱ 

 11پارت#

     مانیا#

  میگذره اونموقع از روز چهار حدودا االن

  کرد جلب خودش به رو م توجه عجیب پیام یه که بودم گوشیم کردن چک حال در        

 ：بود این مضمونش

 

 �👇👇� علیاری پویا از زیبا بسیار و جدید اهنگ)

 *(صوتی فایل*

  بیرون داده اهنگ تازه مشکالت همه این توی پویا یعنی
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  نمیشد باورم

  دادم گوشش و کردم دانلود رو اهنگ

  نبود همیشه مثل صداش

  کنم حس میتونستم رو صداش توی غم

 میرفت باال صداش ولوم که موقعی صداش لرزش

  خونده رو اهنگ این بغض با انگار

  شده تنگ صداش برای دلم چقدر

  دارم دوست رو پویا من

 ساحل بهت لعنت

___________________________ 

 پرهام و بودم رفته بیرون باهاش باری چهار سه تاحاال داشتم قرار پرهام با دوباره      
 سرمونه پست پویا که بود فهمبده

 تناراح چقدر شرایط اون توی پرهام و من بادیدن میدونستم میسوخت پویا برای دلم       
  مدت این توی کشیدم چی من که کنه درک باید پرهام بقول اما شده

  بودم منتظرش در دم

  کرد سوارم و رسید دقیقه ده از بعد

  بودیم باهم تو و من میدونست پویا：گفت مقدمه بی

  شد میخواستیم که چیزی

 بود شده ناراحت خیلی

  بود درست میکردم که کاری بنظرم اما نبودم ناراحتیش به راضی بااینکه

  کنیم تحریکش بیشتر باید：داد ادامه پرهام
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 این؟ از بیشتر-

  اره+

 شکلی؟ چه-

  خالی خونه یک توی بریم تو و من باید ....   .خب+

 

  کردم هنگ

  چییییی

  نداره امکااااااااان نه-

  میشه دیووونه پویا

 

  ..... بشه دیوونه اون میخوایم هم ما+

 

  شده متنفر پویا از انقدر یعنی پرهام نمیشد باورم

  منه طرف اون االن اما نمیکنه کاری همچین برادری هیچ

 

  اخه-

   ببینه باهم رو تو و من و بیاد پویا باید +

  یانه کنم قبول باید نمیدونستم

 

  اسونلو توی رفیقم ویالی میریم  اومد حرف به خودش شد طوالنی سکوتم دید وقتی پرهام
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  داده بهم رو کلیدهاش

 

  کردم قبول بازم ولی نبودم راضی

  میدم انجام خودم اراده بدون رو کارهام وقته چند این چرا نمیدونم

 رو کاراین چرا نمیدونم واقعا میکنم رو اونکار اما نبستم انجامشون به راضی اصال بااینکه
  میکنم

 .... نیست منطقی واسم دلیلش

 

  بودیم راه توی که چندساعتی از بعد

  کرد پارک رو ماشین و داشت نگه ویال در روی روبه پرهام

  بدم نشون خوشحال رو خودم و بخندم که گفت بهم شدن پیاده از قبل

 شدیم ویال وارد باهم و گرفتم رو پرهام دست و شدم پیاده ماشین از لبخند با

  داشت خوشگلی خیلی ولی کوچک حیاط

  داشت ای العاده فوق دکوراسیون اما بود نسبتاکوچیک هم داخلش

 

 ؟ کنیم چیکار باید حاال خب-

 بیاد پویا تا میکنیم صبر+

 بیاد؟ میکنی فکر-

  حساسه خیلی تو روی پویا مطمعنم نمیکنم فکر+

 ... فقط
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  چی فقط-

 اون زا اینکه بدون و ایستاد پنجره پشت هم خودش و کنم چیکار باید که داد توضیح بهم
  شد خیره دیوار به باشه داشته دید طرف

  دیگه خونه داخل بیاد بتونه تا باال دیواررمیومد از پویا قاعدتا

___________________________ 

  پویا#

 

  اینجا اورده رو مانیا چی ی واسه پرهام

 ....... نکنه

  میکنه غلط نه

  باشه داشته میتونه کاری چه اینجا اخه پس

  شدم خیره ویال به نفرت با بود خورد اعصتبم

  میکشمتتتت پرهام

 

  پایین پریدم و رفتم باال کوتاهش نسبتا دیوار از همین واسه بود خلوت

  بستم هامو چشم و رفتم اروم

 .... خدایا

 

  شدم وارد و اوردم در هامو کفش و کردم باز اروم رو ویال در

  عوووووووووضی

 .... و بود چسبونده دیوار به رو مانیا پرهام
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_________________________ 

  مانیا#

  نزدیکم اومد پرهام و دیوار به چسبیدم سریع پرهام بااشاره

 ات دادم قوس کمرم به یخورده منم و داد تکیه  کمرم پشت دیوار به رو دستهاش از یکی و
  نخوره دستش

   کمرمه دور دستش انگار که طوری  

  جلو اورد سرشرو پرهام

  داشتم بدی استرس

  باش اروم：کرد فوت صورتم تو

  بود نزدیکم خیلی

  هستیم هم بوسیدن حال در که نمیکرد شک میدید رو صحنه این کسی اگه

 

  شد وارد پویا کردم حس

__________________________ 

  پویا#

  میبوسید منو عشق منو زن داشت پرهام

  کثییییییییف

  اشغاااااااال： زدم داد

  کرد نگاهم ترس با برگشت و عقب کشید پرهام یکدقعه

 بود گرم نظاره ترس و استرس با مانیاهم
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  بود گرفته رو چشمم جلوی خون که بودم عصبانی اونقدر

  بودم ناراحت پرهام دست از بیشتر همه از

 وایمیخ اگه نه： گرفت جلومو و اومد مانیا که بزنمش خواستم و شدم ور حمله سمتش به
  بزنی منو اول باید بزنیش

 ریت بلند صدای با بعد بخوری هم کتک بخاطرش میخوای که شده عزیز واست انقدر حاال-
  مانیااااااا کنااار گمشوووو زدم داد

  میزنی داد سرش باشه اخرت باار：زد فریاد و زد کنار رو مانیا پرهام

 

  بودن گرفته رو تصمیمشون دیگه کنم فکر نه

  شدم خیره مانیا به

  نمیگفت چیزی و پایین بود انداخته رو سرش

 واقعا؟ جدیه تصمیمتون-

 ؟ اونه انتخابت قصدت گفتم و مانیا سمت کردم رو

  نگفتند چیزی هیچکدومشون

  رضاست عالمت سکوت دیگه اره

  تو داری انتخاب حق：  گفتم و مانیا سمت کردم رو و زدم عصبی پوزخند

 رو ابیت های چشم گرفت ازم وقته خیلی کنارته اونیکی

  تنهام چقدر تو بی میدونستی کاش

 نباشی روزی یه اگه

  گرفتم حسادت حس

 ا کنارت االن اونیکی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 221 

 

,  ۲۱ ۳۱ 

  داداشی میگفتم بهش میکنه رو طرفداریت و یستاده

 بشی؟هان؟ اش همخونه میخوای نکنه هامه تورگ خونش

  میگرفتی سفت دستهامو یادته

 ...... و

 باش مواظبش داداشی： گفتم و بار این پرهام سمت کردم رو بغض با

  نکنی عصبیییش ها زندگیته تو زندگیم

 

 رمت تیره رنگ یه شد رد سیاهی از بختم：دادم ادامه و گرفتم هردوشون از چشم و برگشتم

  نباشینا نگران

  خووووبه چی همه

  میده عذاب رو من بدجور که هایی خوب همون از

  میکنه زخمیم پشت از و

 

  خوبم من

  خوووبم من اره

 

  بود شکسته بغضم ... شدم خیره اشکش پراز توچشمهای و مانیا سمت برگشتم

 .شد سرازیر.هام چشم از اشک قطره یه
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 .... برگشتم دوباره و کردم پاکش سریع

  

   .. ولی شه تمام اینطوری نمیخواست دلم   

 ...... نداشتم ای دیگه چاره

  نبود خوش حالم

  نبود من جای اینجا دیگه میرفتم باید

  رفتم و پوشیدم رو هام کفش و کردم باز رو خونه خروجی در

..... 

 

,  ۲۱ ۳ 

  مانیا#

  میرفت داشت

 برنمیگرده هیچموقع دیگه بره االن اگه میدونستم

  بره بذارم نباید نه

  دارم دوستش  واقعا من ..... من

  نمیخواسته که دارم باور وجودم عمق از ولی کرد خیانت بهم

  ولی دلگیرم دستش از

  مطمعنم رو این و نمیتونم اون بدون

  بگم دروغ نمیتونم خودم به خب

  منه عشق پویا
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  وجودمه همه

  شکممه تو بچش

  بده اینطوری بزارم نمیتونم نه

  شه تمام اینطوری

 

  شکست پویا

  ریخت اشک و ایستاد روم روبه من مغرور پویای

  ... بودم م مرد ریختن اشک شاهد االن نداشتم رو غمش دیدن طاقت منیکه

 

  بیرون رفت و پوشید رو هاش کفش

  بود راضی پرهام

  بیرون بره زندگیم از خودش پای با پویا که کنیم کاری بود این نقشه هم اول از چون

  کشیدم چی من بفهمه تا

 

  نه اما

  کنه زندگی سابق مثل نمیتونه دیگه که میدونم

  میمونه من پیش قلبش عمر اخر تا مطمعنم رو این اما رفت اون

 بره که بدم اجازه نمیتونم نه

  بیرون دویدم

  ندادم اجازه اما بگیره رو جلوم خواست پرهام
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  بپوشم رو هام کفش اینکه بدون

  دویدم حیاط وسط تا

  چسبیدم بهش و کردم بغلش پشت از که کنه باز رو در خواست

  نروو پویا نرو： گفتم ام گرفته صدای با و اروم و

  کن باور

  بود نقشه همش باورکن

  ما بود نقشه اولش از

  ...تا خواستیم فقط کنیم کاری نمیخواستیم

  گرفتم اغوشش تو و سمتم برگشت سریع که میدادم ادامه داشتم

  کردم گریه وجودم ته از و چسبوندم بهش بیشتر خودمو

 ........ باش اروم عشقم باش اروم گفت و کشید سرم به دستشو پویا

 ... اگه ببخشید گفتم و شدم جدا ازش

  منم کنه خواهی معذرت باید اونیکه نه： گفت و گزاشت هام لب روی دستشو

  کشیدی چی من کار بااون تو که فهمیدم االن

 ... کردم درکت

  میدم قول مانیام نکنم ترکت هیچوقت دیگه میدم قول

 

  بود گرمون نظاره لبخند با و بود ایستاده در چهارچوب توی پرهام

  سمتش رفت بااخم پویا

  بزنتش باز بخواد نکنه ترسیدم
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  زد پسم که گرفتم رو بازوش

 کن کمک خودت خدایا وای

 

  میکرد نگاه پویا به ریلکس همچنان پرهام

 

  ایستاد پویا روی روبه و رفت کنار در چهارچوب  از اونم و رسید بهش پویا دیگه

 

 ازیگرب ... میکنی بازی نقش من واسه دیگه حاال： گفت و زد بازوش به یکی مشت با پویا
  ناکس نمیدونستم من و بودی

 

  داداش چاکرتم گفت و خندید دوباره.پرهام

 

  کردند بغل رو همدیگه و خندید پویاهم

 .... اونروز که حرفهایی بابت ببخشید： پویا

 کش بود تو جای هرکسی...داشتی حق نزن حرفشم دیگه： گفت و بده ادامه نزاشت پرهام
  میکرد

 

  شدن جدا هم از

  گفت و سمتم اومد پویا

  بریم بهتره دیگه خب
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  پویا-

 جانم+

  اخه خوشکله خیلی بمونیم همینجا امشب نمیشه-

  پرهام سمت کرد رو پویا

  کرد نگاهش سوالی و

  کنه بیرونتون که کیه بمونید سال یه شما نداره مشکلی： پرهام

  نشست لبم روی بزرگی لبخند و زدم بهم چندبار هامو دست

 

 . رفت و کرد خداحافظی ازمون دوبارمون اشتی برای گفتنش تبریک ضمن  پرهام

  بودیم تنها باهم پویا و من دوباره حاال

 

  شدم خیره بهش لبخند با

  نپوشیدی کفش چرا تو گفت و انداخت پاهام به نگاهی

  حیاط تو دویدم همینجوری بری ترسیدم خب-

  کرد بلند زمین روی از منو حرکت تویه و شد خیره بهم خوشحال

  گزاشت پایینم و خونه داخل بردم و

 گفت و کرد جمع رو قیافش

  کمرم اخ -

  شدیا سنگین مانیا

 که شدی تپلی تو میشن الغرتر عشقشون دوری از ادمها معموال
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  پختی برام خودت که اشی： گفتم و کردم اخم تصنعی حالت

 من؟：گفت متعجب

  اوهوم-

 چی؟ یعنی+

  شدی من شدن تر سنگین باعث بچت بااین تو اینکه یعنی-

 

  نبود یادم اصال وای گفت و زد گشادی لبخند

 کرد نگاه ذوق با و گزاشت شکمم روی رو دستش و نزدیکم اومد

 ؟ شم بابا من قراره واقعا یعنی مانیا-

  شم مامان منم و اوهوم+

 

  کنه چیکار نمیدونست که بود خوشحال اونقدر

 

 دیگه؟ دخترررره：گفت شوق با

  باشه پسر کاش ولی نیست معلوم هنوز نمیدونم-

 خوبه دختر چیه پسر نه+

  برگشتم قهر حالت به و گرفتم ازش چشم

 مامانشه هووی دختر ... خیرم نه-گفتم و ایستادم سینه به دست

 ： گفت و کرد بلندی خنده
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  عجبا ... میکنی حسودی خودتم بچه به هستی کی تودیگه بگووو پس اها

 

 من تربیش بچمونو داری جرات پویا：گفتم و گرفتم سمتش رو اشارم انگشت و برگشتم
  باشی داشته دوست

  توووو و میدونم من اونوقت

  ووونبچم حتی باشم داشته دوست تو اندازه نمیتونم کسیو هیچ من - گفت و زد لبخندی

   وااااقعا گفتم و زدم گشادی لبخند

 عشقمممم معلومه-

 20پارت#

  ساحل#

  خونه بود نیومده هنوز مانیا

  مشکوکه رفتارهاش که وقته خیلی

  میاد دیر ها شب و بیرون میره

  نیومده هنوز که شب ده ساعت االن

  بکنه میخواد هرغلطی چه من به اصال

  بودیم شام میز سر

 پس؟ کجاست مانیا：بابا

  بشه پیداش که االناست نمیدونم：مامان

 یبیشتر  کنترل روش باید میاد بخواد هروقت میره,بخواد هروقت چی؟دختر یعنی：بابا
  باشیم داشته
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  میدونه رو خودش صالح خودش مانیا. دارم اعتماد بچم به من نه：مامان

 و کرد گذرا نگاهی بهم اخم با بعد و میکشیم بیجا اعتماد همین از میکشیم هرچی اره：بابا
  شد خوردن مشغول دوباره

  بابا：گفتم اروم

  هوم-

 ....ارشی و من تکلیف+

 ت یشنوم چیزی نمیخوام هیییش-

 

,  ۲۱ ۳ 

  معلومه کلیفتون

  میخوایم رو همدیگه ما ولی+

  کرررردید غلط شما-

 نمیفهمم من داره مشکلی چه اخه ارشیا +

 رو؟ مشکالتش بشمورم برات باید باز-

  ندارن باهم رو چی همه اول از که همه خب+

  کنیم شروع صفر از مامیخواییم

 نکردید شروع صفر از هم ومامان شما مگه اصال

 

  ندون یکی مادرت و من با رو خودتون ...... نه یعنی نه میگم وقتی سااااحل-

  میفهمیییی کردیم ازدواج باهم باعشق ما
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  کنیم ازدواج عشق با میخوایم مااااهم خب-

 نمیخوای چرا سمتت اومده پولهات عشق به اون اما کنی ازدواج باهاش عشق با تو شاید+
  بفهمیییی

 نیییست اینطوریییی اصال-

 بیاد که کرد قبول باز اگه محرومی ارث از بگو بهش پس خب نیست؟خیلی اینطوری+
 ندارم حرفی منم خاستگاریت

  میخواد خودم بخاطر رو من اونم میاد که معلومه+

 

 !هااااان! نیستی دختر دیگه که گفتی بهش ببینم اصال-

 ： پایین انداختم سرمو

 

  گفتم بله

 گفت؟ چی-

  نداره مشکلی همیم ماعاشق داره قبول جوره همه منو اون که گفتم+

 کارش جای یه پسره ؟این داره امکان مگه هه ...... پولته دنبال درصد صد دیگه پس-
  میلنگه

 

 مخووود بخاطر منو چون داره دوستم همینطوری میکنیییید؟چوووون فکررر اینطوری چرا+
  میخواد

  قیمتیییی هر به باشه من با فقط میخواد چون
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 .... بکنه ور اینکار بخواد که نیست پسری منطقییییی؟هییییییچ بی انقدر توچرا دختر اخه-
 بفهممم میشناااااسم تو از بهتر رو مردها و مردم من

 

  کس هیچ یا ارشیااااا یا همونه هنوزم من حرف باباجون+

 ارررررررره؟ میخواد کتک دلت باز اینکه مثل ：ایستاد روم روبه و شد بلند بابا

 روی هروب و شد بلند بود سپرده گوش بابا و من بحث به و بود ساکت اونموقع تا که مامان
  کنید لح رو قضیه صحبت با باید نمیییشه حل چیزی که کتک با کنن بس：ایستاد بابا

  کرد حالیش بازور باید نمیره مخش تو حرف دختر این میگه چی که شنیدی زن اخه-

 !معلومم کجا از بخوادش پسره واقعا شاید+

 . ناهید نداشتم انتظار تو از...  میزنییییی اونو حرف دارررری که توووام-

 

 ： گفتم و شدم بلند ازسرجام

 

  بزنم میخواد دلت هرچقدر

 که دمکر  خودم میگی که است اونموقع و کنم چیکار که میدونم منم اونوقت باشه یادت ولی
...  

 ： زد داد و نداد بهم ادامه مجال

 

 هاااان؟ بکنیییییی غلطییییی چه میخوااااای مثال

 

  باش اروممم： مامان
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  نییست خوووب پدرت حال نمیبینی اتاقت تو برو توام ساااااحل

 

  .بود هشدار یه فقط： گفتم و زدم پوزخندی

 اتاقم سمت رفتم و

 28پارت#

  مانیا#

 

  کردیم اشتی و نباشه نگرانم و پویام با که گفتم بهش و گرفتم تماس مامان با

 با اباب دعوای و اتفاقات گفتن و نصیحت یسری از بعد اونم و هستیم لواسون ویال هم االن
  .   کرد قطع و داد توضیح برام ساحل

 

  تواتاق رفتم

  بود کشیده دراز تخت روی پویا

  کشیدم دراز کنارش رفتم و زدم لبخندی

 بود؟ خالی خونه تو جات چقدر وقت چند این توی میدونی مانیا-

  پویا .... اهوم+

 جانم-

 بگو برام شب اون از+

 شب؟ کدوم-

  تولدم ...... شب+
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  کنیم صحبت راجبش نمیخوام دیگه-

  ....تورو ساحل واقعا که بدونم میخوام فقط+

 داری؟ شک-

  بدونم میخوام فقط+

 . کنم صحبت کذایی شب اون راجب نمیخواد دلم دیگه-

  نکش وسط رو بحثش توام

 خب؟

 عزیزم بگی تو هرچی چشم+

___________________________ 

  بود خواب هنوز پویا شدم بیدار موقعیکه

  کردم باز رو یخچال در و اشپزخونه توی رفتم

  بود مرغ تخم چندتا

  کردم پهن رو سفره و کردم درست نیمرو سریع

  مزد صدا رو پویا رفتم و گذاشتم کنارش هم نان مقداری و ریختم بشقاب توی رو نیمرو

  حاال میام گفت و کرد باز هاشو چشم الی سختی به

  نشستم منتظرش

  شد سالن وارد لبخند با رب یک حدودا از بعد

 بخیر صبح-

  خانومی بخیر توام صبح+

 خوردیم ارامش نهایت در رو صبحانمون
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 26پارت#

 . هستم حاملگیم پنجم ماه توی  و میگذره پویا با اشتیم از ماه یک  حدودا االن

 ممدا و نزاشت محلمون اصال کردیم اشتی باهم دوباره پویا و من فهمید موقعیکه ساحل
  میزد پوزخند

  کنه ازدواج بااارشیا خودش نمیذاره بابا که میگیره حرصش

  هبش خارج خونه از نمیذاره و گرفته ازش رو ساحل موبایل بابا میگفت مامان که اونطوری

  کرده زندانیش یجورایی

  من زندگی به بشه حسودیش داره حق خب

 

  چیه بچم جنسیت ببینم تا دارم سونوگرافی قرار امروز

  پویا هم من هم داشتیم شوق خیلی

  میکردیم کل کل مدام

 میگفتم پسرونه اسم من

  دخترونه اون

  میگفتم مانیا اسم شبیه من

  خودش اسم شبیه پویا

  مانی-

 پارمیس+

  ماهان-

 پریناز+
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 ماکان-

 پارمیدا+

 اصال پووویان-

 ملینا یا محیا یا مدیا نه+

  نددده حرص  منو انقدر  اخ -

  ببخشید عزیزم باشه+

 هان؟ ها خوبه پریناز ولی نمیدم حرصت دیگه

  بود گرفته خندم

  رسییدیم باالخره

___________________________ 

  جواب گرفتن برای زد صدا اسممو خانمه که گذشت چقدر نفهمیدم

 

  مانیا-

  هوم+

  دختره افتاده دلم به_

 پسمله نوچ+

 ؟ ببندیم  شرط حاضری-

  اررره+

  پس ببینیم بریم-

 ..... بچتون میگم تبریک：گفت و شد خیره بهمون لبخند با خانمه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 236 

 

  گرفتم استرس

  باشه پسر خدایا

  توام دیگه بنال عه

 

  دختره بچتون میگم تبریک-

  رفتم وا

 نمی خودش پوست تو خوشحالی از که پویا

 

,  ۲۱ ۳ 

  گنجید

  ممنوووووون خانم ممنوووونممم ممنونممم خیلی گفت و گرفت رو برگه

 دییییگه بریم بیا-

  نشستیم ماشین تو

  بود توهم هام اخم

  مررررررررسی عاااشقتم خدایا وااای：پویا

  بررره قوربونش باباش الهی

  ببینم کن باز هاتو اخم

 میشه پسر دوممون بچه  ایشاال

  باشه پسر اولم بچه داشتم دوست من .... . نمیخوام-
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  سالمه بچمون که اینه مهم نکن ناشکری حاال+

  بازم شکرت خدایا ... اره هعی-

 

  باختی رو شرط خانوم خب +

 کنم؟ چیکار باید-

 کنم فکر باید نمیدونم： گفت و کرد فکری

  کوووفت+

  کنیم حساب بعدا بقیشم تا بده بوس یه فعال-

  گمشووو+

  گزاشتیا شرط عه عه-

 

  بوسیدم رو اش گونه

 شدی؟ راضی+

  زیاد نه ...هی ：گفت و زد چشمکی

 

  بدیم خبر اینا بابا به بریییم مانیا وای： گفت که کردم نصیبش ای غره چشم

  ماا خوووونه بریم اووول-

  ما خونه اووول نه+

  ماااا خووونه-

 ما خونه میگم کن گوش رو اقات حرف+
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  باشه-

  ها خوبه پریناز+

 ندارم رو ات حوصله ببندددد پویا-

 22پارت#

  اینا پویا خونه سمت رفتیم و گرفتیم شیرینی جعبه یه

  کردن خوشحالی و داد توضیح به کرد شروع پویا شدنمون وارد محض به 

  طرفم اومد و کرد پخش رو ها شیرینی هم بعد

  بشم دار نوه قراره من یعنی نمیشه باورم وای گفت و پیشم اومد مامانش

  شکرت خدایا

  دخممممل ... ای نوه چه اونم：گفت شوق با پویا

  شممم عمممه قراره من وااای گفت و کرد بغلم محکم پریا

  بوسید پویارو محکم بعد و

 بریکت بهمون هردومون پیشونی بوسیدن از بعد پویا بابای و گفت تبریک بهمون هم پرهام
 گفت

  بودیم نشسته دورهم

 ید؟بزار  میخواین چی رو اسمش حاال：گفت میاورد رو شربت سینی داشت که درحالی پریا

 مثل بیاااد من اسم به اسمش باید ولی نگرفتیم تصمیم قطعی که هنوز：پویا
  ...و پارمیس,پرنیا,پریناز

  وهار اسم این نخواد اون شاید بده نظر هم مانیا بزار خب دیکتاتوری چقدر تو وووو：پریا

  منه با بچه اسم انتخاب همین واسه باخته رو شرط مانیا دیگه نه-

  یانه بده نظر باید خب：مامانی
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 چیه؟ تو نظر خب-

 ： گفتم اروم میرسیدم نظر به ساکت خیلی تااونموقع منکه

 

  توبگی هرچی نمیدونم

  داشتم دلشوره

  چرا نمیدونم

 ...بیاد بچم سر بالیی نکنه میگفتم باخودم همش

  دارم نگهش شکمم تو ماهگی نه تا نتونم نکنه

  ... و

  داشتم ترس

  نیستم راه روبه زیاد که فهمید پویا

  چته：مثال که داد عالمت برام نفهمن بقیه که طوری

    زدم بهش لبخندکمرنگی

  داد شنهادپی قشنگتری اسم هرکی میدیم نظر همه اصال مانیا که نمیشه：گفت باشوق پریا

 نظرتون؟

  باشه：پویا

  ماندانا：پری

 (مریم) بنظرم اسم نه：مامانی

  خوبه هم پانیذ：پدرجون

  ماریا：پرهام
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  پارمیس：پویا

 

  بود من نوبت

  بود درگیر خیلی فکرم اما

  داشتم دلشوره

  میکردن نگاهم منتظر همه

  کجایی مانیا：پویا

  چی؟همینجا-

  بده نظر بگو خب+

 

  برمیگردم اللن برم یلحظه  من ببخشید-

 

  زدم صورتم به اب چندبار و شویی دست سمت رفتم

 بود چی از استرسم نمیدونم

  بیرون اومدم شویی دست از و کردم خشک رو صورتم

  بود منتظرم در دم پویا

 اومده؟ پیش خوبه؟مشکلی حالت مانیا：گفت بهم نگرانی با

  خوبم اوهوم-

  بگو داری مشکلی اگه+

  نیست چیزی نه-
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 هان؟ ناراحتی دختره بچمون چون نکنه ببینم+

  باشم ناراحت چی واسه  ... بابا نه-

 ناراحتی چرا پس+

  فقط .. نیستم ناراحت-

 چی؟ فقط+

  پویا میترسم-

  دارم نگه شکمم تو ماهگی نه تا بچمو نتونم میترسم

  بیاد بچم سر بالیی نکنه دارم استرس همش

  پویا میترسم

  طبیعیه ... عزیزم نترس+

  کنیمی بغلش و  میاد دنیا به بچمون که موقعی مثال کنی فکر خوب چیزای به کن سعی

 

  کردم ذوق

  خوشگل و تپل دختر یه وای

  ببندم خرگوشی موهاشو و بپوشم پیرهن بهش

  

  کردم نگاه پویا به باشوق     

  گرفت دستمو و بوسید رو ام گونه

  جمع سمت دوباره رفتیم

  چیه بچه اسم واسه نظرت مانیا خب：پریا
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  پویام نظر تابع من-

  همونه بگه اون هرچی

  که نمیشه+

  چیه خودت نظر بیخیال رو شرط：پویا

  شرطمون گرفتن نظر در بدون-

 باتو دخترمون اسم میکنم قبول منم بگی تو هرچی

 نداری؟ پیشنهادی هیچ یعنی：پریا

  بگه پویا هرچی حاال قشنگن پارمیس و پریناز و پانیذ های اسم بنظرم -

 

  یناا بابا خونه بریم شد قرار و کردیم,خداحافظی بچه اسم درباره بحث کلی از بعد خالصه

  بود عصر پنج ساعت

  خونشون بریم که کردم هماهنگ و گرفتم تماس بامامان

 .نزدیم حرفی دیگه مسیر تااخر و کرد پلی رو خودش های اهنگ از یکی پویا

 22پارت#

  شدیم بابااینا خونه وارد

  سمتمون اومدن بابا و مامان

  انگار نه انگار معمول طبق هم ساحل

  میکرد نگاه فیلم مثال و وی تی روبروی مبل روی بود نشسته

 خبریه؟ چیه واسه شیرینی：مامان

  میشیییییم دااار بچه داریمممم ما مامان واای：پویا
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  دختررر یه اونم

  کردند نگاهمون زده شوک اولش بابا و مامان

  گفتن تبریک بهمون هم کلی و بوسیدنمون و نزدیک اومدن بعد ولی

  بود داده لم مبل روی ریلکس همچنان ساحل اما

 ایییش میشه خاله داره انگار نه انگار

  بابا و مامان کردنبه تعارف شیرینی از بعد

  ساحل سمت رفتم و پویا از گرفتم رو جعبه

  نکرد نگاهمم حتی

 ا میشیم دار بچه ماداریم که شنیدی： گفتم و گرفتم جلوش رو شیری

 

,  ۲۱ ۳ 

  دختر یه ونم

  شدنته خاله شیرینی کن شیرین رو دهنت

 

 نریخت ها شیرینی همه که طوری شیرینی جعبه زیر زد رو دستش و کرد نگاهم نفرت با
  فرش روی

  میشه چی من بچه تکلیف پس：گفت و شد بلند سرجاش از بعد و

  تو شدن خاله شیرینی اینم گفت و زد بهم محکمی کشیده

 

  نمیشد باورم
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  چرخید سرم دور یلحظه دنیا

  میشنیدم چی خدایا

 پویا از بارداره واقعا ساحل

  نداره امکان نه نه

  شدن خم و دادن دست از رو تواناییشون زانوهام

 امکان نه .. نه： گفتم میومد در چاه ته از انگار که وباصدایی نشستم دوزانو زمین روی
  نداره

 نداره امکان

 

  بودن توشک همه

  بود برگرفته در رو خونه فضای کل تلخی سکوت

 

  بگو دیگه یکبار گفتی چی：گفت و اومد حرف به بابا باالخره

 شنییییدی؟ .. ام حااااامله من：ساحل

 

 زنیب بهم رو مانیا و من زندگی نخواهی دوباره که معلوم کجا از اصال ... نداره امکان نه：پویا
 هاا؟

 

 رو جواب ببین کن نگاهش：کرد پرت پویا سمت به رو ای برگه و زد حرصی پوزخند

 .. ماهه یک االن

  خوندش دقت با و گرفت پویا دست از رو برگه بابا
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 ： زد داد و پایین انداخت رو برگه عصبانیت با بعد

 

 لعنتتتتتتتتتتتتتتی

 21پارت#

  نمیشد باورم

  کنه بلندم خواست و گرفت رو زیربازوم طرفمو اومد پویا

  زدم پسش که

 دهش ریخته های شیرینی و فرش به نگرانی و اظطراب با بودمو نشسته زمین روی هنوز
 . شدم خیره اون روی

 ..... توووو پویا..... چی یعنی：زد داد بابا

  نکردم کاری من باورکنید：پویا

 هااا؟ شده باردار من دختر االن چطوری پس-

  نمیفهمیدم رو خودم حال اصال اونموقع من+

  بود کرده مست منو دخترتون

 من هک بگی دروغ میخوای تاکی：گفت بلند صدای با و بهش توپید ساحل حرفش بااین
 قطف بندازی من گردن تقصیرهارو همه تو که کردم قبول اونموقع هااا؟اگه کردم تحریکت

  نباشه تباه اون بیشتراز زندگیش اجیم که بود این واسه

  خواهرم با رفته شوهرم نگه خودش با که

 

  میکرد نگاه بهش داشت متعجب پویا

  بگم رو واقعیت تا کنید گوش همه：گفت مظلومتر و ارومتر ساحل
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  ادمیه چه شوهرت ببین تو مخصووصا گفت و من سمت برگشت بعد

 

  تولد اونشب

  بودم خودم بادوستای من

  بود تنها پویا و دیگه طرف یه رفتند نازلی و مانیا

  بردارم چیزی میز روی از برم خواستم

  بود میز کنار پویاهم

  نداد اجازه و گرفت دستمو برم برگردم خواستم تا

  باشیم باهم نیست مانیا تا خواست ازم و

 تگف اما نمیکنم خیانت اجیم به من گفتم کردم دعوا باهاش کلی و نکردم قبول اولش
 یخوادم دیگه دانشگاه بره که موقعیم نداره وقتی هیچ من برای دیگه که وقته خیلی خواهرت

  بود همین کارش همش هم وقت چند این بخونه درس و باشه اتاقش تو همش

  دارم هایی نیاز منم

  اوردم اماده ویسکی قبل از من که میدونست پویا

  اورد برامون و رفت دوستام از یکی

  ....بعد و شه خارج دستم از اختیارم تا داد ویسکی بهم تامیتونست ولی نکردم قبول اولش

 

  اینه شوهرت خانوم مانیا بعله کرده تعریف برعکس شما واسه رو جریان کل پویا

 

  ... یعنی نه نه

  نکرده کاری همچین من پویای میگفت دروغ داشت ساحل نه
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  گفت خودش

  باشه نمیتونه پویا حرفهای این

  شنیدم میشنیدم باید که هرچی ساااکت：گفت بابا که بگه چیزی خواست پویا

  شوووووووو خففففه فقط بشنوم نمیخوام چیزی دیگه

 

  کرد نگاهم ناراحت نگرانی با پویا

  بودند سرازیر هام گونه روی هام اشک

 .بود گرمون نظاره نگرانی و اخم با مامانم و بود عصبانی خیلی بابا

 قطال رو مانیا و کنی ازدواج ساحل با باید پویا： گفت بابا سکوت رب یک حدودا از بعد
 بدی

 22پارت#

  چی یعنی شد بدتر حالم بابا حرف بااین

 میگی؟ چی بابا گفتم و شدم بلند

 کنی فداکاری خواهرت بخاطر باید تو خطررره در خواهرررت ابروووی مانیاااااا：بابا
 تزندگی به تو تا نزد دم و کرد پنهان رو واقعیت مدت اینهمه تو بخاطر ساحل که همونطور

  بدی ادامه

 ....   اونشب دروغه همش کنید باور بابا：پویا

  بده ادامه نذاشت بابا

  بشنوم چیزی نمیخوام ساکتتتت فقط تو پووویا

 ..... بابا：من
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 ندکاریگ میتونه که کاری تنها بگیری طالق پویا از و کنی سقط رو بچت باید تو مانیا：بابا
  همینننه کنه درست رو شوهرت

 

  کردم شک هام شنیده به

  چی یعنی

 کنممم سقط رو بچم

  نداره امکان

 

 

 ابرو هک دخترت اینکه جای به منه بابای میزنه حرف باهام اینطور که کسی نمیشه باورم_من
 کنه پویاازدواج با خواهرم که کنم سقط  بچمو که میگی من به دعواکنی رو کرده ریزی

 نره ابروش

 

  میکنم زندگی ای خانواده همچین توی که خودم برای متاسفم واقعا

 

 مگه  تیلعن گفتی دروغ بهم چرا کنی خیانت بهم تونستی بگی؟چطور چیزی نمیخوای پویا
 گذاشتم کم برات چی

 

 باش اروم خانمم مانیا_

 نداشتی منو عشق لیاقت که هستی عوضی ادم تویه خانمم نگو من به_
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 منو خواهرت بده حق بهم تنهاییم بودمو من میبستی رو در تواتاقو میرفتی توهمش مانیا_
 نبود خودم دست رفتارم بود کرده مست

 

 که ینکش خجالت تو دیدنمون جاباهم یه وقتی فردا که بخونم درس که اتاق توی میرفتم_
 زنمه این بگی

 توچیکارکردی ولی باشم سطحت در که 

 

 کن سقط رو بچه اون بیابرو دختر نکن بازی خواهرت باابروی مانیا بسه：بابا

 

 

 دختر منم بابا حرفو این نمیشه باورم_

 

,  ۲۱ ۳ 

 میده اجازه خودش به ساحل که کردید رو کارها همین نبودید من طرف وقت هیچ چرا تم
 بکنه خواست دلش که هرکاری

 

 ودهز االن که هست چیزا خیلی نمیدونی رو چیزا توخیلی اره کن صحبت درست باخواهرت_
 تا زننتب اونقدر یامیدم  میکنی راسقط بچه این میری خوش یابازبون االنم بشه روشن برات

 بشه سقط خودش

 

 شید رد من جنازه روی از باید اول بکشید بچمو نمیزارم من：پویا
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 زنت خواهر با چرا داشتی دوست  وبچتو زن انقدر توکه پویا اقا میشنوم جدید حرفای：بابا
 راطالق ومانیا کنی عقد دخترمو باید قبلش ولی میشم رد توام ازروجنازه شدی همخواب

 بدی

 24پارت#

  میکرد نگاه بهمون پوزخند با داشت مدت تمام ساحل

  غلط چی درسته چی نمیدونستم

  هستیم ام بچه  و من ماجرا و خیانت این قربانی تنها االن که میدونستم رو این فقط

 میکنننی؟ چیکار ماااانیا： زد داد بابا

  نمیییکنمممممممم سقططط رو بچم من-

 

  زمین روی شدم پرت که طوری گوشم تو زد محکم سمتمو برداشت خیز بابا

 داری چیکااار：گفت و گرفت رو جلوش پویا که پهلوم تو بزنه محکم خواست پاهاش با
 ... کن رحم توشکمش بچه به نمیکنی رحم خودش به میکنننیییی

  بمیره شکمش تو بچه همون میخوام اتفاقا-

  دخترته اون میاد دلت چطور+

  بزنمتم خواست و کنار زد پویارو بابا

  گرفت رو جلوش مامان که

 کن صبر： گرفتم بابا جلوی کردن صبر عالمت به رو دستم و شدم بلند سرجام از سختی به
  نباشیم بچم و من میخوای شما ... بابا

  میرم و میگیرم رو طالقم من باشه

  نخوره بچم و من به چشمت هیچوقت دیگه جاییکه میرم
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  میرم

 میگیییی چی مانیا：پویا

  بشنوم چیزی نمیخوام دیگه فقط باش ساکت تو پویا-

  طالق برای محضر میریم هم فردا همین

  میکرد نگاهم ناباورانه پویا

  بود گرم نظاره پیروزمندانه لبخند یه با هم بابا

  اتاقم توی رفتم و زدم پوزخندی همشون به

  داخلش ریختم رو لباسهام همه و برداشتم رو چمدونم

 اخه؟ بری میخوای کجا مادر مانیا گفت و شد اتاقم وارد مامان

  نباشم من که میخواد فقط اون گفت چی بابا که شنیدی مامان-

  میکنم رو کار همین دارم منم

  بری نداری جایی که  تو اخه-

  مامان میکنم یکاریش+

  .... برم که اینه بدم انجام میتونم که کاری تنها االن

 ماهچهار  من بچه میییشه مگه بشه سقط من ی ماااهه پنج بچه میخواد بابا میفهمی مامان
  میاد دنیا به دیگه

  شده رحم بی خیلی بابا

  نیست خانواده و خونه این توی دیگه منم جای

 

  نیست فرقی نبودنت و  بودن بین که جمعی در)*
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  کن انتخاب را نبودن

 *( ای گذاشته احترام بودنت به اینگونه

  باش داشته خودت با رو اینها گفت و داد بهم رو بانکش عابر کارت و پول مقداری مامان

  میشه الزمت

  عاشقتم دنیایی مامان بهترین تو گفتم و بوسیدم رو مامان گونه

  بیرون رفتم و برداشتم رو خالیم تقریبا چمدون

  بهشون کردن نگاه بدون

  من بدون باشید خوش گفتم

 باور ریب نباید مانیا بری نباید： گرفت رو بازوم و اومد پویا که برم خواستم و کردم باز و در
  بود دروغ همش کن

 

  بشی خوشبخت امیدوارم گفتم اوردموو در دستش تو از بازومو

  بیرون رفتم و

 

  خودمون خونه برای گرفتم تاکسی

 

  گذاشتم چمدونم داخل رو داشتم که وسایلی و لباسها تمام

  بیرون زدم خونه از و برداشتم پولهامم

 خونه سمت به افتادم راه و

  نازلی
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 .بود اون بده دلگرمی بهم میتونست کسیکه تنها االن

 21پارت#

  ساحل#

  رفت مانیا

  خب ولی بشه اینجوری اخرش نداشتم دوست

  . که نمیکردم رو اینکار منم نمیکردن لج باهام اول همون از اگه

  کنم ازدواج پویا با باید میگه بابا

  ..  هه

  ازش میاد خوشم خیلیم

  چندش پسره

 

  بده رو طالقت درخواست فردا پویا：بابا

  بود عصبانی خیلی پویا

  بود هم توی هاش اخم و بود نشسته مبل روی

  درررررک به

 

  کنم صحبت باهاتون باید بابا：من

  ببینم بیا-

  اتاق داخل رفتیم

 .....ازدو ارشیا با میخوام که گفتم شما به من بابا-
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 اجازه موضوع این از قبل هم درررصد یک حتی اگه：گفت و نداد بهم رو دادن ادامه اجازه
  نداره امکان همونم االن ارشیا با بری میدادم

 چرااا؟-

 فهمییییدی؟ کنیییی ازدواج باااون باید و ای حامله پووویا از چون+

    اخه-

  ندااااره اخه+

  لعنتتتتتی عه

  پویا با من

 داره خنده فکرشم هه

  میکنم ازدواج پویا با من قبوله بابا باشه： گفتم و کردم فکری

 

 (دارم؟؟؟؟ مگه هم ای دیگه چاره)

 

  میکنم عقدتون باهم بالفاصله طالقشون از بعد：گفت و زد برق هاش چشم بابا

  داره شرطی یه فقط-

 ؟ شرطی چه +توهم رفت هاش اخم

  ... ولی میکنم ازدواج پویا با و میکشم دست ارشیا از من-

  کنید محروم رو مانیا و بزنین نامم به رو ام ارثیه کلیه باید

 

 ： گفت ریلکس و کرد فکری بابا
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  قبول.خب خیلی

  نامتون به میزنم عقد از بعد

  محضر تو عقد قبل نه-

  چراا+

 کنید؟ نامم به معلوم کجا از-

  ندااری اعتماد پدررت به تو+

  میکنم خواهش باباجوووون-

  قبلش میکنم نامت به رو ارث نصف فقط ولی خب خیلی+

  کنید نامم به رو کارخونه کل و خونه این باید پس باشه-

  عقد بعد برای باشه لواسون ویالی و ها باغ

  کردی جاهم همه فکر+

 بابا؟ باشه-

  خب خیلی+

 

  بیرون رفتیم اتاق از

 بود رفته پویا

 24پارت#

  پویا#

  نمیشد باورم

  رفت مانیا
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 د میرفتم باید

 

,  ۲۱ ۳ 

  نبالش

  برگرده دیگه عمرا مانیا زد ساحل که حرفهایی این با ولی

 کنم چیکار من اخه پس خدایا

  نداشتم رو خونه جو تحمل دیگه

  ماشینم سمت رفتم و کردم خداحافظی مانیا مامان از

  لباسهاش برداشتن واسه خونه برمیگرده حتما مانیا

  میدم توضیح براش و میبینمش پس

  اره

 .. خونه سمت به افتادم راه

 کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

  اتاق داخل رفتم و کردم باز رو در سریع اسانسور در سمت به دویدم و

  چقدر بود ریخته بهم

  کردم باز رو مانیا کمد در

  بود خالی کمدش .... نه

  گشتم هارو کشو

  بود برداشته هم اش شناسنامه

  بود برده رو چیز همه
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  کنم چیکار حاال خدایا

  ببینمش باید من ولی ببینه منو نمیخواد حتی دیگه میدونستم

  بچمون

  شه زندگیم روز بهترین بود قرار امروز

 اخه شد اینطوری چرا پس

  میبره باخودش دخترمونم و میره گفت مانیا

  عشقم ی بچه بجای باید من یعنی

  یافته پرورش مانیا شکم تو که ای بچه

 

  کنم بزرگ رو لعنتی ساحل اون بچه

 ...... اما هست منم بچه

  نمیتونم من نه

  هست رگش تو هم ساحل خون بچه اون

  است............حرو یه اون

  نمیتونم خدا نمیتونم

  خدااااااااااا میخوام و دخترم میخوام و مانیام من

___________________________ 

  مانیا#

  کردم تعریف نازلی واسه رو جریان ی همه

  بشی جدا پویا از میخوای واقعا حاال-
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 دارم؟؟؟؟ هم ای دیگه ی چاره+

 ؟ داری دوسش-

 . ولی ....  معلومه+

  چی ولی-

  نازلی دیگه بیخیال+

  میرم فردا میشم مزاحمت امشب فقط

  خره چیه مزاحمت-

  مراحمی

 ؟ نه یا بخوابم میذاری خستم خیلی نازلی+

  بخواب بابا باشه عه-

  بخیر شب

  زمین روی منم و خوابید تخت روی خودش

  نبود ای چاره دیگه ولی بود سفت خیلی زیرپام بااینکه

  نبرد خوابم صبح تا

 

  کنم چیکار باید که بودم این فکر تو همش

 میاد دیگه دوروز کنکور نتایج

  نیست مهم برام دیگه

  بشه میخواد هرچی

  میشم جدا پویا از رسما اومد دنیا به بچم که دیگه چهارماه خدایا
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  کنم چیکار باید بعدش

  ندارم رو کسی دنیا این تو منکه

  دورن شهر یه همشون که اینا مامان خانواده

 دیگه رشه یه و نیست اینجا  .... اونم که بزرگم عمه فقط نیستم جور زیاد باباهم خانواده با
 است

 اینجا از برم باید فردا

  باشم نازلی مزاحم زیاد ندارم دوست

 ...کرد میشه چیکار بعدش  ببینم تا هتل میرم فعال

        ___________________________ 

  پویا#

  خونه برم که گفت و بهم زد زنگ پریا

  بریم مانیا با گفت و کرد اصرار خیلی ولی نداشتم حوصله اصال

  مانیا هه

 

 ایستاد سرجاش و کرد.سالم بهم پرانرژی و حیاط تو دوید پریا شدم خونه وارد تا

 داخل؟ نمیای-من

  بیاد مانیاام میکنم صبر نه：پری

  داداشممم زن کوش پس

  شد خراب سرم رو دنیا دوباره

  نیست مانیا

  نبست مانیا دیگه
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  بشه زنداداشت لعنتی ساحل اون قراره

  داخل بردمش و گرفتم دستشو

  کجاست مانیا میپرسید مدام

  کو عروسم پس گفت طرفمو اومد مامان داخل رسیدیم تا

  میکرن نگاهم منتظر همه

  رفت.............. همیشه ..... واسه ...... رفت .... مانیا-

  پرسیدن رو دلیلش ازم ناراحت و متعجب همه

  کردم تعریف براشون رو جریان

  نمیگفت چیزی اما میکرد گوش دقت با پرهام

  . بخونم رو غم و ناراحتی میتونستم تکشون تک های چشم از

  بشکنه بغضم بود نزدیک

  کردم قفل رو در و اتاقم تو رفتم

  حمام تو رفتم و اوردم در لباسهامو

  ریختم اشک زیرش و کردم باز رو سرد اب دوش

  االن اما بریزم اشک دختر یه بخاطر روزی یه نمیشد باورم

  عشقمه دختر اون

  زنمه

  دخترمه مادر

  بیرون اومدم حمام از

  کشیدم دراز تختم رو و پوشیدم شلوارمو
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  شدم خیره هاش عکس به و کردم باز رو گوشیم گالری

  میشدن سرازیر هام گونه روی اشکم های قطره

  گزاشتم هام چشم روی رو گوشیم و بوسیدم رو عکسش

 . کنم چیکار مانیا بدون

 40پارت#

  شدم بیدار خواب از بدی سردرد با صبح

  بود خواب هنوز نازلی

  بیرون اومدم و گرفتم ای دقیقه پنج دوش و شستم رو صورتم

  داشتم پرهام از کال میس چندتا کردم چک رو گوشیم

  ببینمت باید)：محتوا این با بود کرده ارسال برام هم پیامک یه

 .( رفتیم قبل ی دفعه که کافه همون عصر پنج ساعت

  باشه داشته میتونه چیکارم یعنی

  .. نداره ضرر که دیدنش

 دست هب تا بهش بدم و بنویس پویا برای هم ای نامه میبینمش که موقعی گرفتم تصمیم
  برسونه پویا

 تننوش به کردم شروع و برداشتم خودکار و کندم برگه یه نازلی های دفتر از یکی داخل از
： 

 

 .باشه اینطوری عشقمون پایان نمیکردم تصور هیچموقع

  باشه تلخ انقدر جداییمون که خواسته رو این سرنوشت خب ولی

  . ..حیف ولی نوشت سر از رو سرنوشت میشد کاش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 262 

 .برگردوند نمیشه هارو گذشته

  ببینه هم کنار رو دوتا ما نمیخواد دنیا انگار

  برو توهم رفتم منکه

 برو

  نکن صدام دیگه  مبادا 

  نکن نگاه روهم سرت پشت و برو

  زدی بهم که هایی زخم از

  نره یادت هیچوقت حرفهامو این

 کن فرو مغزت تو

  دادی دست از منو

  پویا شدم خسته ازت

  بودش عاشقت که رو دلی سوزوندی

  داشت دوست که رو دختری شکستی

  بودی تو وجودش دختریکه همون

 بودی کسش همه

  دیگه شدم خونسرد

  میکردم تب واست یادته

 میکردم تر بخاطرت هامو چشم نبودی وقتی

 کرد سردم کارهات اخریا این

 ه حرف
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,  ۲۱ ۳ 

  زدم امو

  ندارم حسی بهت ام دیگه

  بگیر راحت خیال با هاشو دست

  بشید خوشبخت امیدوارم

 بود باتو خاطراتم همه

  هه

  نبینیم رو هم هیچوقت دیگه امیدوارم

  شکستی قلبمو که تویی خدافظ

    .............خدافظ

 

  نوشتم هام اشک با رو نامه تمام

  کرد خیس رو برگه اشکهام که نبود مهم

  ... اون به من از باشه یادگاری یه اینم

  کردم تا رو برگه

  نداشتن رو هام چشم از کندن دل قصد و بودن سرازیر هام اشک هم هنوز

  کردم بغل و زانوهام و گذاشتمش کیفم داخل

 کردم گریه تونستم تا و گزاشتم گوشم تو هامو هنزفری

  میخندم زور به دیگه شدم بد چقدر ببین
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  میبندم زور به دیگه چشمامو شبا

  اومدم در پا از تو بی نیستم راست رو دیگه بدشدم چقدر ببین

  میجنگم زور به دارم

  کن گوش صدامو

  خدایی خستم چقدر

  کجایی بستم روهمه چشمامو تو بی

  حالم بده انقدر روزا این کجایی تو

  راهم سر دلقک همون کن فک

 روحیت شه عوض بخندی تا میگفت که

  پاام سر داروها و قرص زور به حاال

  داریم رحمم بی انقدر ادم مگه اخه

  ساعت سر تورو میدیدمت هرروز منیکه

  حالم اینه که دوروزه و دوماه االن

  خیالم با میشی اغوش هم شبا هنوز

  نیست همه مثل این گفتم بودم خورده زخم انقدر

  روزگارم_شه_سیاه# کردی کاری تو

  کنم گریه من بزار بخند تو فداسرت

  خودم عین یکی میشی توام یروز میدونم

  ....  کنم گله بده حق گزشت تو با که خوبیه روزای ببین

 *قسم اهنگ پکس بهزاد*
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 48پارت#

  بود چهار ساعت

  شدم اماده سریع

  کردم سرم ای سورمه شال و پوشیدم ای سورمه کتون شلوار با کاربنی ابی مانتو

  نازلی با خداحافظی از بعد و پوشیدم هم ایم سورمه عروسکی های کفش

  افتادم راه

  بود اونجا بعد دقیقه بیست حدودا و گرفتم تاکسی

 موندم منتظرش و نشستم میزی سر

  شه دقیق پنج ساعت تا بود مونده دقیقه  سه حدودا

 

  رسید بعد دقیقه ده

  افتادم پویا یاد یهو دیدمش تا

  کنم فراموشش باید دیگه اما

  کرده خیانت من به واقعا اون

 

  سالم-

  سالم+

  بودم ترافیک تو شد دیر شرمنده-

  داشتید کارم بفرمایید نداره اشکالی+

  راستش ...خب اره-
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  کردیم صحبت سوری رابطه راجب نشستیم میز سراین که قبلی ی دفعه ببین

  درسته+

 طالقه؟ نهاییت تصمیم-

  اره+

 مطمعنی-

  اره+

 یعنی؟ نمیدی تغیرش عنوان هیچ به-

  داره فرق خیلی قبال با بحثش چون نمیتونم واقعا دیگه بخوامم اگه+

  گفت رو چیز همه پویا میدونم-

  راستش مانیا

 حاال ای ناپدری دست زیر اشون نوه که نیستن راضی من بابای و مامان گفتم بهت هم قبال
  .. شه بزرگ پدر بدون

  مطلب اصل سر برو مقدمه بی خواهشا پرهام+

  ....خب خیلی-

 کنی؟ ازدواج من با حاظری ...    مانیا

  میگی داری چی میفهمی پرهام+کشید سووت مخم

  حله راه بهترین این .. نمیگم خودم بخاطر فقط من ببین-

  نداری رو کسی توکه

  رفتی که خونتونم از

  کنم خوشبختت میدم قول کن ازدواج من با
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  باشه پرهام های حرف اینها نمیشد باورم

  بده جوابمو حسینی و راست خواهشا فقط میپرسم سوال یه پرهام-

  بپرس+

  نیستم تنها خودم فقط االن ؟من بکنی رو اینکار میخوای چرا-

  دارم  هم بچه یه

  بسازید ایندتونو و کنی ازدواج خوب دختر یه با بری میتونی تو

 واقعا؟ چیه من به کمک واسه قصدت

  نمیکنم خودم بخاطر رو اینکار فقط من .. اما درسته+

  دارم رو خودم دلیلهای خب

  رو هات دلیل بگی منم به میشه-

  ...  ندارن دوست اینا بابا همینکه یکیش+

 

  ... دیگه-

  باشه سختی تو داداشم بچه نمیخواد دلم+

  نخوره تکون دلش تو اب میکنم بزرگش طوری نترس-

  مانیا اسونه حرف به اینا+

  شلوغ و بزرگ شهر این توی دختربچه یه و زن یه زندگی سخته چقدر میدونی

  بین 

  کنی؟ چیکار میخوای دروغ پا سرتا مردم ی هرزه های نگاه

  کنم چیکار باید میدونم خودم من-
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  مانیا نکن لج+

  سخته خیلی بخدا

  اسونیاست همین به میکنی فکر

 ات بچه اصال

 میدی؟ چی رو جوابش شد بزرگ

  کجاست بابام گفت اگه

  نداره بابا چرا که کرد گله اگه

 میدی؟ چی رو جوابش

 میگی چی ...کو ام خاله کو عموم گفت اگه

  میگم رو راستش+

 کردن؟ ولم خانواده میگی بود؟ خیانتکار یه پدرت میگی-

 

 نداشتم گفتن واسه حرفی هیچ

 

  میدادم چی رو بچم جواب باید واقعا

 

  شدم خیره میز به و پایین انداختم سرمو

 

  بیاری دوام نمیتونی تنهایی تو：داد ادامه پرهام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 269 

 ونینمیت که عمرت اخر تا هتل شب دو هتل شب بخوابی؟یه کجا شب کردی رو فکرش اصال
  باشی هتل توی

  هیچی خواب جای

 داره؟ نگهش تا میسپری کی به رو ات بچه دانشگاه یا سرکار بری خواستی فردا پس

  نمیشه که همش ...اونا دست دوبار دوستات دست یبار

 

  بودم نکرده رو اینجاش فکر  ترسوندم هاش حرف با پرهام

  کنم چیکار من پس خدایا

  کنم ازدواج پرهام با نمیتونم

  اونوقت پویاست چشم تو چشمم

  ندارم مقاومتی هیچ پویا برابر در من

 ............ خداااا

 هی میریم بخوای تو اگه：گفت چون رو درخاستش نمیکنم قبول چرا فهمید انگار پرهام
  نشناسه مارو هیچکس جاییکه اصال دیگه شهر

 میزنی؟ من به هارو حرف این داری و اینجایی االن تو میدونه پویا-

 اشم بچه عموی من هست منم ناموس پویا ناموس+

  کنم مواظبت قیمتی هر به ازشون باید

  میکنی ترحم بهم داری االن پس-

 .. نه ترحم+

 

,  ۲۱ ۳ 
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.   

 بخ خیلی گفت که برم خواستم میام بر خودم پس از خودم ندارم تو ترحم به نیازی من-
  کن صبر

  بگو-

 انجام برات بربیاد دستم از هرکمکی بدون نداشتت داداش عنوان به رو من خداقل پس+
  میدم

 بهم هم یداشت نیاز چیزی بمون اونجا خواستی هروقت تا رفتیم اوندفه که ویالیی کلید اینم
  بگو

 

  گرفتم ازش رو کلید همبن برای داشتم نیاز واقعا ولی نکنم قبول خواستم

  کمکت بابت ممنونم+

  بگیری تماس باهام کافیه داشتی کاری نره یادت-

 

  میومد خوشم پرهام از

  مهربوون و بود پاک پاک قلبش ولی میومد مغروری و جدی و  خشک پسر درظاهر

  کنم گاهن بهش فداکار مهربون فرد یه یا داداش یه از غیر نمیتونسم من ولی بود خوبی پسر

  کرد قبول.اونم پویا به بدتش گفتم بهش و اوردم در کیفم تو از رو نامه

 .اینا نازلی خونه رفتم تاکسی با و نکردم قبول که برسونتم خواست

  کردم خداحافظی باهاش و برداشتم رو چمدونم

  داد ترضای باالخره و شده چی که گفتم بهش و نشدم راضی دیگه ولی بمونم که کرد اصرار

  راه توی گرفتم هم خوراکی یسری ویال دم رسوندم ماشینش با خودش و
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  . یخچالش تو نبود چیزی اومدیم پویا با که قبل ی دفعه چون

  شدم ویال وارد

  خچالی داخل بزارم خواستم رو بودم گرفته که خوراکی مواد سریع هام لباس تعویض از بعد

  شدم شوکه کردم باز رو یخچال در تا اما

  نداشت جایی دیگه بود پر بش از

  پرهامه کار میدونستم

  گرم دمش

  مدیونشم واقعا

 لبخ

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 46پارت#

  دادم  جا یخچال توی بودم خریده خودم که رو موادی زور به و زدم لبخندی

  میاد نتایج فردا

  شده چند ام رتبه ببینم باید

  داشتم استرس خب اما نبود مهم برام دیگه درسته

  دیگه طبیعیه

 تونمب که باشم داشته مناسبی شغل فردا پس برم خوب رشته یه حداقل باشه خوب کاش
  کنم.بزرگ نعمت و ناز تو امو بچه

 یکارچ دیگه..  ولی کنم پر رو پدرش خالی جای نمیتونم کنم هرکاری میدونم خودمم البته
  کنم
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  همسرم بعنوان نمیام کنار پرهام با من

 . بکنم حسابی و درست فکر یه باید

___________________________ 

  پویا#

  شدم خیره سقف به و بودم کشیده دراز تختم رو

 بستم رو هام چشم و کردم زیاد رو صداش و کردم پلی گوشیم از رو اهنگی

  میکنه گریه که مرد

  میخوره غصه که کوه

  عاشقه هنوزم یعنی

  پره خیلی دلش یعنی

  نمیکنه دوا نمک با قلبو زخم که ادم

  خلوتش توی عشقشو

  نمیکنه صدا شما

  انگیزم غم خیلی غمگینی تو وقتی

  پاییزم همدرد

  میریزم اشکامو برگا این همراه

  بارونه زیر که هرکی شبیهته

  میخونه تو از که دیوونه یه شدم

  زمستونه دلم

  میدی زندگی برای دیگه فرصت یه ما دوتای هر به بگو
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 صدای این روز و حال که بگو

  فهمیدی تو امو گرفته ی خسته

 تا یشههم تو کنار دلم تو زخم که بگو پشیمونه عاشقه اینکه از عالمه یه دلت نگو توروخدا
 نمیمونه ابد

 (زخم اهنگ محمدعلیزاده)

  شد اتاقم وارد زدن در از بعد پرهام که بودم خودم هوای و حال تو

  نشست تختم رو

 و شینیب همینجور اتاقت تو میخوای کی تا داداشی پاشو： گفت و کشید سرم روی دستشو
  کنی گریه و بزاری اهنگ یه

  داداشم نمیکنه گریه که مرد مردی تو

  داره دردی چه بفهمی نشدی عاشق پرهام：گفتم ام گرفته صدای با

  بیا-

 گرفت سمتم به کاغذ یه

 این؟ چیه+

  مانیا از نامه-

  کردم شباز  و کشیدم دستش تو از رو نامه نشستم تختم رو و شدم بلند  مانیا اسم اومدن با

  بیرون رفت و بوسید رو پیشونیم پرهام

  خوندن به کردم شروع و کردم باز رو نامه

.......... 

.... 

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

...... 

  خداحافظ شکستی دلمو که تویی خداحافظ

  نوشته اشک با رو نامه این

  هست نامه روی اشکش های قطره جایه

  میشد اینطوری باید چرا .. خدایا زدم زار قلبم ته از و گذاشتم سینم روی رو کاغذ

  چرااااااااااااا اخه

 

 

___________________________ 

  ساحل#

 چهب امدن دنیا به محض به تا بده رو طالق درخواست سریعتر هرچه تا پویا به زد زنگ بابا
  بشن جدا هم از رسما

  سوخت مانیا واسه دلم یجورایی وسط این

  ... بود مانیا من ی قصه قربانی

  . نیست مهم بیخیال

 . کنم عاشد که اینه براش بکنم میتونم که کاری تنها بگذرونه تنهایی باید زندگیشو خودش

 

 بگیرن طالق که بعد تا بشه خونده پویا و من بین  صیغه  فعال شده قرار

  خوند میشد غمگینش های چشم از رو این و نبود راضی پویا

  بود مانیا عاشق واقعا اون
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  همینطور هم مانیا

  باشه بهشت خودم زندگی تا کردم جهنم رو دونفر زندگی من

  ...   میشه یعنی

 میشه که معلومه

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 42پارت#

 

 پویا#

 

  باشه توزندگیم مانیا جز کسی که نمیره کتم تو جوره هیچ

 

  مکن پدری ساحل حرومزاده برای برم کنم ول را عشقمونه ثمره که ای بچه میتونم چطور

 

  ندارم بهش حسی هیچ ولی پدرشم من درست

 

  کنم ازدواج باساحل چطور

 

 میکنم جدا زندگیمو عضوحیاتی انگاریه ازمانیاجدابشم اگه
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  نجیب معصوم بود پاک مانیامن

 

 باشم داشته عادی زندگی یه کنارش نمیتونم حتی مانیاس برعکس نقطه ساحل

 

 گفت زدو زنگ مانیا بابای دیروز

 

 چی برای نگفت ولی خونشون برم

 

 عذابه مانیابرام بدون خونه تواون گذاشتن پا

 

 بلندشدن هامم ریش نداشتم زدن تیپ حوصله گرفتم سریع دوش یه

 

 بزنمشون که میکرد مانیامجبورم همیشه نیست زدنشون حس ولی

 

 کنم عادت نبودش به چطور

 

 خونشون سمت رفتم پوشیدم ابی پیرهن با لی شلوار یه

 

 تنه نیم اب بود پوشیده بود کوتاه نهایت بی که لی شلوارک یه بازکرد درو ساحل زدم زنگاکه
  بود کرده قرمز رنگ موهاشم نارنجی
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  کنم تحمل اینا چطور من خورد هم به حالم سروضعش بادیدن

 

 دنیاس کار سخترین ساحل تحمل

 

  داد دس اومدوباهام باباش

 

  بشین زنت کنار بیا بیاپسرم_

 

 مانیا کسی ولی تنهای برای دلم میشه رحم بی پدراینقدر یه چطور اخه زدم پوزخندی
  کنه تکیه بهش نفرکه یه حتی نداره کسیو هیچ دیگه اون سوخت

 

  باشم گاهش تکیه نتونستم من

 

  نگیره تادلش باشم کنارش االن نمیتونم

 

  نداری ساحلو از دوری تحمل که میدونم جان پویا_

 

 یه بهتره مانیا وطالق بچتون دنیااومدن تابه نیست درست شکل این به رابطه این ادامه
 بشه خونده محرمیتی
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 ودمخ به لعنت باشه زنم مانیا جز کسی نمیخوام من شد خراب دنیاروسرم حرف این بازدن
 بدم تاوان باید کردم خودم

 

 

  سوزوندم عشقموزنمو دل من بدترازایناحقمه

 

 کردم ویرون گاهشو تکیه

 

 توراه االن خبرکردم عاقد_

 

 اخلد رفتم بلندشدمو میخورد بهم حالم داشت جو ازاون بگم نداشتم چیزی نگفتم چیزی
 سرد زیراب گرفتم سرمو دستشویی

 

 نگاه هرطرفا بود مانیا فقط جلوچشمم بود عاقداومده بیرون اومدم زیراب گرفت نفسم
  میدیم معصومشا چشمای میکردم

 

  میکرد نگاه بهم کنه نگاه طعمش به که گرگ یه مثل ساحل

 

  دادم ازدست گوهریو چه میفهم دادم دست مانیارااز که حاال

 

 ساحل#
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  میبارید پویاخون ازچشمای

 

 بده همب عقدم از قبل اموالشم بقیه نامم به رابزنه خونه بابا صیغه از قبل که بود قرارشده

 

  نامم به سندخونه زدن بعداز

 

  صیغه خوندن به کرد شروع عاقد

 

 رایب نبود ای چاره ولی میشد ازخودم نفرتم باعث پویا کبود وصورت شده مشت دستای
 کنن هرکاری حاضرم ارشیا به رسیدن

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 ۳پارت#

 

  عاقدرفت صیغه بعدازخوندن

 

  کرده حال شب یه اونم بالخره حقشه داره حالی چه که بخونی پویامیشد قیافه از

 

  بخوره نگیره را ویسکی میتونست
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 ：گفتم بوسیدم لبشا وکنار بهش چسبوندم خودمو بیشترش دادن حرس برای

 

  عشقم شدی من مال نمیشه باورم_

 

 ：گفت رادید صحنه این باباکه

  اتاق داخل بریم بلندبشیم_

 

 کشیدم گرفتمو پویارا دست ازخداخواسته

 

 ردیک جهنم زندگیمو متنفرم ازت من هان برسی کجا به میخوای کارا ازاین چیه هدفت：پویا

 

 میکنم جهنم زندگیتا

 

 هاموازم تودخترونه اومد دلت چطور کردی تجاوز بهم توبودی رفته یادت عزیزم وای_
 گرفتی

 

 

 

 هستی ماهری بازیگر_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 281 

 

  دادم بهش محرمیتمونو وخبر زدم زنگ مانیا به گفتم بهت اووه_

 

  هااااان لعنتی چیکارکردی_

 

 پویااوحشتناک قیافه میمردم ترس از داشتم کشید سوت گوشام که زد دادی چنان
 بود شده وحشتناک

 

  خواهرمه ناسالمتی بفهمه باید که بالخره خوب چیه_

 

  ندیدم کجا توهیچ تراز کثیف توشیطانی_

 

 یاپسر دختره نظرت به بچه خرید برای بریم کی نظرت به پویا وای_

 

 شد خارج ازاتاق عصبانیت با که میزدم حرف داشتم

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 ۳پارت#

 

 ��مانیا��
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 یه نگارا برام توصیفه غیرقابل لحظه اون داد باپویابهم محرمیتش وخبر زد زنگ بهم ساحل
 برام ایستاد دنیا لحظه

 

 میخواست ساحلو پویا بود راست ساحل حرفای پس

 

 بشه همسرش ساحل نمیکرد قبول راحتی همین به که نمیخواست اگه

 

  متنفرم وبابام پویاوساحل از دل ازته

 

  بچمومیسازم زندگی خودم ندارم توخالیش عشق پویاو به نیازی

 

  میشد صدازده پویا اسم هنوز دلم ته ولی

 

  میاد کنکور نتایج امروز

 

  باشه داده نتیجه تالشم امیدوارم

 

 بشم شکپز  میخوام بچم بخاطراینده ازامروز بیارم پزشکی میخواستم بخاطرپویا تادیروز اگه
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  جواب بادیدن کافینت رفتم بااسترس

 

  پیداشد برام نورامیدی یه انگار

 

  بود  شده۰۱۱۱ ام رتبه اتفاقه بهترین بداین اتفاق همه این بین

 

 بگه تبریک بهم رانداشتم کسی

 

 جشن رمدخت خودمو تابرای ورفتم گرفتم ای خامه کیلوشیرینی یک فروشی شیرینی رفتم
  بگیرم

 

  خوردن به کردم وشروع نشستم نزدیکیا همون پارک یه داخل

 

  میکرد نگاهم داشت دختربچه یه

 

 ：گفتم بهش

 بیا لحظه یه جون خاله_

 

 کنارم اومد
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 خانم خوشگل چیه اسمت_

 

 سوگند_

 

  قشنگی اسم چه_

  هک میزدم حرف باهاش داشتم برداشت تعارف کلی بعداز که کردم تعارف بهش شیرینی

 

  میزدن قدم داشتن که دیدم کنارهم پویاوساحلو ازدور

 

  بودم کرده بغض نمیشد باورم داشتم شک چشمام به

 

 گناهمه کدوم تاوان این نمیدونم

  رفت جداشدو پویاازش که پویاگفت به چیزی ساحل

 

  نشست نیمکتی روی ساحل

 

  افتاد من به نگاهش که ساحل کنار بره خواست اومد پویابابستنی بعدچنددقیقه

 

 گرفت دستمو کنارمو اومد سریع که برم بلندبشم خواستم
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  نمیدی تلفنتو چراجواب میمیرم تو بدون من نمیگی رفتی کجا خانمم مانیا_

 

  رو عشقتون به رسیدن میگم تبریک میمری ازدوریم داری مشخصه_

 

  بود کرده باز راهشونو اشکام

 

 ： گفتم هق باهق

 

  کردی خودت بازیچه منو نمیگذرم پویاازت_

 

  ایسته می قلبم نریز اشک اینجوری حرفیه چه این مانیا صبرکن_

 

 یرمم اززندگیت همیشه واسه دخترم دنیااومدن به بعداز کردم فراموشت من زنت کنار برو_
 بیرون

 

 بود دروغ ساحل حرفای.همه خدا به میدم قول میکنم چیزادرست مانیاهمه_

 

  دروغه عاشقونتونم زدن فدم بود دروغ اره_

 

 کرد مجبورمون بابات خدا به_
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  ندارم باورت دیگه_

 

  چیکارکنی بزرگ شهر تواین تنهایی میخوای اخه مانیا_

 

 ：گفتم گرفتمو روجلوش شیرینی

 

 برای حاال تممیخواس پزشکیا تو برای دیروز تا پزشکیه توی قبولیم شیرینی میکنم زندگی_
 بچم اینده

 

 نیمهمونبی دیگه طالق بعداز میدم قول بهت نمیخوام ازت بچم برای جزشناسنامه چیزی من

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 42پارت#

  مانیا-

  رفتم و گرفتم راهمو و میگه چی ببینم نکردم گوش دیگه

 نشنیدم هم اش کلمه یک حتی اما میزد حرف مدام و میومد دنبالم

  بود خودم حال تو

  درک به برن داشتم نفرت همشون از

  نمیزارم محلش و نمیدم جوابی دید تا پویا
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  نیومد دنبالم دیگه و ایستاد سرجاش

  ویال رفتم و گرفتم تاکسی سریع

__________________________ 

  پویا#

  نمیخواد دیگه منو مانیا

  نبود تفاوت بی انقدر بهم نسبت هیچوقت

  شده خسته دستم از که بود گفته راست مانیا

 ....بود ابد تا بود کرده نامه تو که خداخافظی

  خودم و موندم من حاال

  تباه روزگار و تنها از تر تنها

  میکرد نگاهم اش مسخره پوزخند با و بود نشسته نیمکت روی هنوز ساحل برگشتم

  میترسیدم هاش چشم از اما میکرد فکر چی به داشت نمیدونم

 سوخت دلم کوچولو نزاشت؟اخی رفت؟محلت چیشد؟عشقت-

  شوووووو خفهههه شوووو خفه+

  شی خالی تا بگو بگو-

 بهت لعنت بود سرجاش االن من,زندگی نمیکردی کارو اون تو اگه دهنتو ببند+
  لعنتتتتتتتتتتتتتتتت

 اورد در کیفش تو از رو سیگاری پاکت

  میشی اروم بکش：جلوم گرفت

  کردم نگاهش نفرت با

  اخه باششششه بد میتونه دختر یه چقدر
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  خداااا .... چقدر

 ؟ افریدی که کین اینا

  برم که افتادم راه

  زدم پس همشونو که عکس گرفتن واسه سمتم اومدن نفر چند

  میکردم رو اینکار وقتی قبال

  میکنم اینجوری طرفدارام با چرا که میکرد دعوام مانیا

 موننگاه بااخم و ایستاد می دور میگرفتم عکس دخترهام طرفدار با وقتی بودم دیده بارها
  میکرد

   ... اخ

 ....  . میشد بغل و بوس به ختم که قهرهایی و دعواها واسه شده تنگ دلم چقدر

  کنم فراموشت نمیتونم من مانیا

 رومی روبه جا همه

 ......  ها نباشم یادت به دیگه که کنم چیکار

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 44پارت#

  مانیا#

  کافینت رفتم و برداشتم رو مدارکم

  ویال رفتم رشته انتخاب از بعد

  دیگه ماه کمترچهار دخملمم و میاد نتایج دیگه دوماه حدودا
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   زدم تهران و شیراز شهرهای پرستاری و پزشکی رو ام رشته انتخاب

  شیرازه خوبم باهاش خیلی که عمم

  اون پیش میرم بشم قبول شیراز اگه

  بزرگیه شهر تهران

  بربیام شلوغ شهر تواین بچم و خودم پس از نمیتونم تنهایی میگفت راست پرهام

 

___________________________ 

  بعد_دوماه#

  دارم استرس میاد کنکور نتایج امروز

  بشم قبول کاش

  کافینت رفتیم باهم دنبالم اومد و پرهام به زدم زنگ

  شدم خیره بود مرد دست تو که ای برگه به استرس و نگرانی با

  شدم قبول یعنی

  خدایا  .. ولی بیارم شیراز که کمه خیلی درصدش میدونستم

  کن کمک خودت

   باشم اورده شیراز پزشکی کاش

  انداخت بهش نگاهی نیم و گرفت رو برگه پرهام

 . شدی قبول میگم تبریک گفت و زد لبخندی

  اوردممم یعنی وای

  شکرررر خدایا شکررررت خدایاااا
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  کردم نگاهش و گرفتم پرهام دست از هیجان با رو برگه

  رفتم وا خورد شدم قبول که ای رشته به چشمم تا

  نه وای

 .. میخواستم پزشکی من

  شدم قبول شیراز پرستاری اما

  برگه به شدم خیره ناراحتی با

  شدی قبول دولتی که باشی خوشحال ناراحتی؟باید چرا：پرهام

  میخواستم پزشکی من ولی-

 پول و سرکار میری پنج و چهار ترم از چون برات بهتره هم خیلی تازه خوبه که پرستاریم+
  بخونیش نمیتونی بچت وجود با سخته چقدر میدونی پزشکی ولی میگیری

  داره ام هزینه ساله هفت تازه

  خوبه خیلی پرستاری

 

  نبودم خوشحال بازم اما شدم اروم کمی حرفهاش با

 ...داشتم دوست پزشکی من

  خداجون شکرت بازم هوف

  بودم نچرخیده توشهرر که بود وقت خیلی

  ویال دم رسوندم گذروندن خوش و گشتن یخورده از بعد پرهام

  کنم تشکر ازت چطوری نمیدونم ممنونتم واقعا-

  ابجی نکردم کاری+
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  مانیا راستی

  بله-

 نیست؟ سخت برات غریب شهر تویه پیشش؟تنهایی بری که داری کسیو توشیراز+

  اون پیش میرم اونجاست عمم نباش نگران اره-

  شد راحت خیالم خب اها+

 ه؟ کی زایمانت وقت： گفت که زدم لبخندی

  اونوقتا و مهر یا شهریور توی دیگه نیم و ماه یک حدودا-

 چطور؟

  بگیره دردت یموقع اگه+

  باشه مراقبت که نیست پیشت کسی

 داری استراحت به نیاز هم عمل از بعد تازه

  بگیرم کمک ازش ندارم کسیو کنم؟منکه چیکار میگی-

 نمیگی؟ نه بگم یچیز+

  باشه تاچی-

  ما خونه بیا رو زایمانت به مونده چندوقت این+

  نداااره امکاااان نه .... چییییییییییی-

  نیار نه مانیا+

  شیراز برو بعدش باش ما پیش مدت یه تا ..پویایی زن هنوزم باالخره تو

  کنم قبول نمیتونم نه نه-

  میکنم خواهش+
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  نمیتونم نکن اصرار ..... نه پرهام-

  بزن زنگ خودم به اومد پیش مشکلی اگه پس خب خیلی+

  کمکهات از مرسی بازم باشه-

  ویال سمت به رفتم و شدم پیاده ماشین از

  میگفت راست

  بزارم خونه اون توی رو پام نمیتونستم دیگه من ولی

  میترسیدم پویا با شدن چشم تو چشم از

  بشم خامش دوباره میترسیدم

  کنه هوسش دلم دوباره

 

___________________________ 

 

  یچیدپ شکمم توی شدیدی درد که بخورم و بردارم چیزی تا اشپزخونه داخل میرفتم داشتم

 و یدمکش بلندی جیغ و نشستم زمین روی برم راه دیگه قدم یه حتی نتونستم که طوری
  زدم.چنگ رو فرش

 بلندتر هام جیغ منم و میشد بیشتر لحظه هر دردش

  بودن شده سرازیر صورتم روی اشکام دیگه

  زایمانمه موقع شاید

  مونده دیگه ماه یک حدودا هنوز ... نه اما

 زیاد درد شدت از دوباره که پرهام به بزنم زنگ بردارم رو گوشیم و شم بلند خواستم
  نشستم و نتونستم
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 میکردم گریه و بودم گزاشته شکمم روی دستمو

  بشه سقط بچم نکنه ترسیدم

  بردارم رو گوشیم تا کشیدم زمین خودمووروی بود زحمتی هر به

  نمیومد باال دیگه نفسم

  گرفتم رو پرهام شماره

  برنداشت

  برنداشت گرفتم دوباره

  لعنتتتتتی لعنتی

  گرفتم باز

  بوق تا سه از بعد

 بلللله؟：پیچید گوشم توی الودش خواب صدای

 م..........ها....پر  -گفتم مقطع

 ا.....د.....خ.....رو......تو.....ن....ک..............م..........ک.........کمک

  افتاد دستم از گوشی

 افتادم زمین روی و رفت سیاهی هام چشم

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 41پارت#

  پرهام#

  بده جواااااب مااااانیااااا مانیاااا-
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  نمیومد ای دیگه صدای

  شدم نگران

  پایین دویدم و پوشیدم لباسامو سریع

  میروندم سرعت با

  سنگین ماشین زیر برم بار چهار سه بود نزدیک که طوری

  کنم تصادف یا

  رسوندم خودمو بود هرجور باالخره

 نکرد باز رو در ولی زدم زنگ

  داخل دویدم و کردم باز رو در سریع داشتم زاپاس کلید

  دیدم که ای صحنه با

 شدم شوکه 

  بود افتاده پزیرایی وسط

  نداد جواب ولی زدم صداش چندباو

  بود کرده غش

  بودم نگرانش خیلی

  گزاشتمش ماشین داخل کردمو بغلش سریع

  نهک تحمل کن کمکش خدایا  روندم داشتم سراغ که بیمارستانی ترین نزدیک طرف به

 کننن کمکش

  داخل بردنش و اوردن برانکار یه رسیدم باالخره

  .... و
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___________________________ 

 !همسرشونی شما：پزشک

  برادرشوهرشم من خیر نه-

  کجاست همسرش+

  چیه مشکلش بگید میشه دکتر اقای-

  بگم عمسرشون به باید متاسفم+

  دکتر اقای میکنم خواهش-

  بگید من به بیان نمیتونن فعال همسرشون

  سالشه هجده فقط نیست زیاد سنش دختر این： گفت و کرد فکری

  بشه مراقبت ازش خیلی باید

 کنارشه میکنه؟شوهرش زندگی کسی با

  تنهاست خیر نه-

 اقا؟ بزارید تنهاش شرایط این توی تونستید چطور+

  کرده تحمل رو زیادی روحی فشار دختر اون

  کنید مراقبت ازش باید جسمی لحاظ از چه روحی لحاظ از چه

  کمه خیلی سنش گزاشتید؟اون تنهاش چطور

 جدیه؟ مشکلش ... خب .... که,اومد پیش شرایطی یه دکتر اقای-

  شده رفع خطر اینبار+

 اش بچه باید شد اینطور دوباره اگه سراغش بیاد دردش دوباره روزا همین داره امکان ولی
  بیاریم بدنیا رو

  باشه تنها نباید
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  باشید کنارش باید سخته براش مطمعنا گیش حامله اخر روزای

 میاد؟ بهوش کی حاال ... چشم باشه-

  حاال تا باشه اومده بهوش میکنم فکر+

___________________________ 

  مانیا#

  کردم باز که رو هام چشم

  بیمارستانم داخل فهمیدم

  ریبهت：گفت بالبخند و شد اتاق وارد پرهام

 .... بچم....  اوهوم-

  خوبه حالش نباش نگران+

  شدم اروم حرفش بااین

  کوچولو این میاد بدنیا دیگه روز چند ...باشی خودت مراقب بیشتر باید دیگه-

 ... دیگه ماهه یک اما+

  باشه روزا همین داره امکان-

  شدم پرهام ماشین سوار رفتموو شدم مرخص که بیمارستان از

  بود گرفته ابمیوه برام

 

 میری؟ داری کجا پرهام-

  خونه+

  بزن دور رفتی اشتباه خیابونه اون از ویال-
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  نمیریم ویال+

  میریم کجا پس-

 ما خونه+

  چیییییییییی：گفتم,داد با نسبتا

 نمیااامممم اونجاااا من

  بیاااای باید-

  ویال ببر منو پرهام+

  نمیشه-

  دار نگه اصال+

  نگفت چیزی

 داااااررررررر نگه گفتم بلندتر

  داشبرد روی زدم و

  کنار زد

 دیر من و بشی اینطوری دیگه یبار اگه：گفت داد با که میرفتم داشتم شدم پیاده ماشین از
  میفهمیییییی بمیییرررره ات بچه ممکنه برسم

 

  شدم خالی دلم تو حرفش بااین

 ردتد داره امکان دوباره روزا همین گفته دکترت： گفت و نزدیکم اومد که ایستادم سرجام
 ..... بیمارستان نرسی زود اگه و بگبره

 

  شووو سوار برو مانیا
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  بود مهمتر خودم از بچم اما نبودم راضی

  ترسیدم حرفش این با

 

  نبودم راضی اصال       

  شدم ماشین سوار میلی بی با

  شدم منصرف خونشون در دم رسیدیم تا

  نمیتونم پرهام_

  مانیا بیا+

  پبشم یادب نازلی میگم اصال دیگه یجا میرم....میر ...    نازلی پبش مبرم اصال خونه ببرم نه-

  بیا جان مانیا بیا+

  بودم فشار تحت خیلی گریه زیر بزنم بود نزدیک دیگه

 

  کرد باز منو سمت در و شد پیاده

  خونه سمت بردم و گرفت دستمو

  میکردن نگاهم متعجب همه شدم که پذیرایی وارد

  باشم اونجا من نمیشد باورشون بودن شوک تو

 ماااانیااااااااااا گفت مانند جیغ و شکست رو سکوت باالخره پریا

  کرد بغلم و سمتم پرید و

  گزاشتم اش شونه روی سرمو و پزیرفتمش باز اغوش با اما داشتم درد بااینکه
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 رجاشس افتاد من به چشمش تا بیرون اومد اتاقش از زده هیجان پویا که بودم پریا بغل تو
  کرد نگاهم فقط و ایستاد

  اومدم بیرون پریا اغوش از و گرفتم ازش چشم

  کرد بغلم و سمتم اومد مادرش

 

  سمتم دوید پویا

  پریا اقات سمت رفتم و زدم پس دستاشو نفرت با که کنه بغلم خواست و کرد باز دستاشو

  مانیا：گفت اروم پویا

  کنم نگاهش برنگشتم حتی

 ... و کرد بغلم پشت از و اومد

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 44پارت#

  اتاق داخل رفتم و زدم پسش

  کنم نگاهش حتی نمیخواست دلم

  دیگه میومد بدم ازش

  زدیم گپ کلی و اتاق تو اومد پریا

 ازارم اه حرف این واقعا چون نمیگه اینا و پویا با کردن اشتی درباره چیزی که بودم خوشحال
  میداد

 میزاری چی اسمشو حاال： پریا-

 بنظرت؟؟؟ بزارم چی+
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  هستا هم پریماه-

  قشنگه پرنیا بنظرم+

  خوبه هم محیا و مرسده-

  خوبه هم محیا .. اره+

  پرنیا یا محیا یا

 شیراز بری میخوای واقعا حاال شدی قبول پرستاری گفت پرهام داداش میگم تبریک راستی-
 ؟

  ....   اره+

  اجی باشی خوشبخت هستی هرجا ایشاال-

  عزیزم مرسی+

  بودن جمع پزیرایی تو همه بود شام موقع

  بودم نشسته تواتاق تنها همین واسه باشم جمعشون تو نداشتم دوست

  شام واسه برم که زد صدام اومد پریا رب یک از بعد

  بیرون رفتم و کردم سرم شالمو

  بود نشده چیده کامال میز هنوز

  شد زده خونشون زنگ که بودم داده تکیه اشپزخونه دیوار به

 !!!!بودن مهمون منتظر

  برگشت اخم با و کرد باز رو در پرهام

  مگه بود کی
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  شد خونه وارد که ساحل بادیدن

  افتاد سوزش به قلبم

  اونن مال خانواده این االن

  اونه مال پویا

  کرد بخند بگو باهاش و پویا سمت رفت ساحل وقتی بیاد در اشکم بود نزدیک

  .... مامانییی سالم گفت پویا مامان به اومد بعد و

  میگرفتم اتیش داشتم

 میکنه؟ چیکار اینجا این：گفت بلند شد زده شوکه دید منو تا

   کنه کوچیکم میخواد اینهمه جلو اجیتمممم من اشغاال

  میومد در داشت اشکم

  دیگه

 مشکلیه؟ منه مهمون گفت و ایستاد پبشم اومد پرهام

 با بعد بگیری طالق حداقل میزاشتی اجی مانیا؟اخه ها .... گذاشتید ازدواج قراره نکنه هه-
  گلم میزدی الس (کرد اشاره پرهام به)بقیه

 

   بزنه رو حرف این میتونست چطور اون

  کشیدم خجالت

  همشون از

  منه اجی این که کشیدم خجالت

  کشیدم خجالت پرهام از
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  بستم هامو چشم

 افتاد چشمم از اشک قطره یه

  دادم تکون چندبار سرنو

  باشم محکم باید من نه

  کردم پاک اشکمو

 .... ولی میدادم رو جوابش باید

  نه

  ودب اجیم بعنوان یروزی هرحال به کنم دعوا باهاش اینا جلوی نمیتونم کرد ابرویریزی اون

  نمیشد باورم

  میزنه حرفی همچین داره حاال بود همدمم تنها یروری که ساحلی همون این

 ور جوابش نمیخوای：غرید دندوناش الی از سمتم برگشت بود شده حرصی خیلی پریا
  بدددی

  باشم ریلکس کردم سعی

  نشنیدم چیزی من：گفتم خونسرد

  گفتم و میرسید ذهنم به که ممکنی جواب بهترین

  کردم حس رو ساحل گرفتن اتیش و حرارت فاصله همون از و

  میز سر نشستم و رفتم خونسرد

  میکردن نگاهم تعجب با همه هنوز

  بود ام گرسنه

  گزاشتم کنارش خورشت و کشییدم برنج مقداری
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  خوردن به کرد شروع و پیشم نشست اومد من بعد که بود نفری اولین پریا

  اومدن همشون کم کم

  من روی روبه صندلی پویا و نشست چپم سمت پرهام

  پویا کنار هم ساحل

  کشید براش باناز و برداشت رو پویا بشقاب ساحل

  دیگه نکش بسه：پویا

  میخوریم باهم عزیزم-

 چی؟：گفت متعجب پریا

 ویاپ منو گفت و چرخوند دستش تو و برداشت ساالد مقداری چنگاالش با عشوه با ساحل
  عزیزم؟ نه مگه بخوریم غذا بشقاب یه توی بعد به ازاین گرفتیم تصمیم جون

  بگیرم اتیش من که میکرد اینکارهارو

  نداد رو جوابش پویا

  ..  نمیده نشون ساحل کارهای دربرابر واکنشی اصال چرا نمیدونم

  میسوزونتم بیشتر این

  بشن شوهر و زن قراره دیگه بیخیال

  دادم ادامه خوردنم غذا به ریلکس ولی میکشید تیر قلبم

 ： گفت بلند ساحل که اتاق تو برم شدم بلند و خوردم  اب مقداری شدن تموم از بعد

 

 نیست؟ وجودت تو شعور یذره اصال
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 ：گفت که سمتش برگشتم بااخم نداشتم تحمل دیگه

 

  خواهرمی تو بگم نمیشه روم اوف اوف

 

  اون نه منم بشه روش نباید اونیکی هه

 

 ی؟بردار  رو خودت بشقاب بعدم و کنی تشکر میخوری چیزی جایی نگرفتی یاد：داد ادامه

 

  شستم و برداشتم حرص با رو بشقابم

  اتاق تو رفتم و کردم تشکری

  کردم گریه تونستم تا و کردم بغل زانوهامو

  ... میکنه تحقیر انقدر منو حقی چه به اون

  ندااااره حق اون

  کرد بغلم و سمتم اومد دید حالت تواون منو و شد اتاق وارد تا پریا

  نیست خوب بچت واسه عزیزم نکن گریه-

  عزیزم نباش ناراحت نمیدیم اهمیت هاش حرف به ما

 

  میکنه رو اینکارا چرا نمیفهمم بود خواهرم یروزی اون نمبشه باورم پریا+

  نمیفهمممم

  کنه ناراحت تورو که اینه اون قصد باش اروم-
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  باشییی محکم باید نکن گریه و باش اروم

 

  میسوختم درون از هنوزم اما شدم ارومتر حرفهاش با

 

__________________ ________ 

  بود بیرون پریا و بود شب نیمه

  بود اتاق تو تنها

  شد اتاق وارد و زد در نفر یه که

  دیدم اوردم باال که رو سرم

  پویاست

  توهم رفت هام اخم

  بیرون برو_

  بزنم حرف باهات میخوام+

  بیرون برو نداریم حرفی-

 و کرد فرو موهام توی رو دستش و نشست کنارم تخت روی حرفم به دادن اهمیت بدون
  دیگه ندارم حرفی من مبخوای اینجوری تو اگه： گفت

  باشی دور من از میخوای تو

  باشه

  میرم

  نمیکنم نگاه سرمم پشت و میرم

  میرم گرفتم که بچمونو شناسنامه
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 .... که بدونی اینو میخوام ولی

  نمیکنم فراموشت هیچوقت مانیا

  عمر اخر تا تویی فقط من عشق

 چ رو میزارمت برگشتی که هرموقعم

 

,  ۲۱ ۳۳ 

  هام شم

 که رهد به چشمم همیشه اینوربدون اما پیشم برگردی شی راضی نداره امکان دیگه میدونم
  برگردی شاید

  سال چهل چه سال ده چه دیگه سال یه چه

  بیارم دوام تو بدون  اونموقع تا اگه البته

 

  خیلی....... دارم دوستت

  بیرون رفت  و بوسید رو پیشونیم

 

 ....  بودن شده سرازیر ام گونه روی هام اشک دوباره

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 10پارت#

  نمیبرد خوابم صبح تا
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  بودم کالفه

 اهاشب نمیتونم عنوان هیچ به دیگه که میدونستم ولی بودم پویا حرفهای فکر تو همش
 . کنم زندگی

  شدم بیدار خواب از بدی سردرد با صبح

  انداختم نگاهی ساعت به

  بود دوازده

  بودم خوابیده انقدر یعنی

 ： گفتم و سمتم اومد شدم بیدار دید تا و شد اتاق وارد پریا

  خانوم خواب ساغت

  نبرد خوابم اصال دیشب پریا وای-

 ..... چرا+

  گرسنمه بیخیال-

 همینجا؟ بیارم برات یا بیرون میای+

  میخورم همینجا نداره اشکالی اگه-

 ’ میارم  برات االن چشم اشکالی چه عزیزم نه+

 شد اتاق وارد بزرگی سینی با دقیقه ده از بعد و بیرون رفت

 زیاد انقدر چرا خبره چه واو-

 بگیری جون باید بخور بخور+

 پری زیاده خیلی این اخه-

  زیاده ببینم بخور+
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 خامه,نون,چایی,شربت,عسل,مربا,کره,خیار,پنیر,سبزی：سینی تو شده چیده محتویات

  حاال بخورم کدومشونو

 

   صبحانه خوردن از بعد

 پری میگما：گفتم و پریا سمت کردم رو        

  جونم-

 ؟ کنیم چیکار تاشب حاال+

 کنیم؟ بازی میخوای امم-

  بازی چه+

 چیزی فوتبالی والیبالی-

 ��بدوام یا پایین باال بپرم میتونی حتما شکمم این با+

 کنیم؟ فامیل و اسم میخوای.... پس خب نبود حواسم اصال إ-

 دوتایی؟+

  پرهام و پویا و تو و من چندتایی-

  نمیکشه مخم نه+

 گفت و زد بشکنی

 فهمیدممممممممممممم - 

  بگو+

  تو دانشگاه خرید بریم-

 ....ایناااا و کفش و مانتو
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 ... اما بود خوبی فکر

  کنم خرج الکی بخوام که نبود ای اندازه هب پولهام

  دارم که هم لباس

  بیخیال

  ندارم زیادی پول بگم که نشد روم

  دارم لباس نمیخواد-

  بگیری جدید باید نه+

 خریدی؟؟؟؟ نینی لباس هنوز تو اصال

 ... نه-

 میخوااااد لباس نینی این دیگگگه بخری باید پس خب+

 نمیخواااااد؟

 ... ولی اره خب-

 

 .داشتم نیاز پولهامو

 

 مانیا دیگه بپوش پاشو-

 

  ....     اخه بیخی پری+
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 نیک جیبت تو دست نداری حق بگما اینم تازشم：گفت چون فهمید رو دلم حرف کنم فکر
   عشقمممممه وااای باعمش لباسهاش خرید پول

 وت میام پا جفت نه اگر بیاری نه ندااری هم حق ات جایزه بعنوان خودمه با هاتم لباس تازه
  دهنتاااا

 

  بود گرفته خندم

  عشقی پری-

  بپوش بدو فدات+

 گرمه و افتابه تازه بازه مغازه کدوم ظهره ؟لنگه االاان-

  میگیا راست+

  بازی تاب حیاط تو بریم بیا پس

  موافقمم اره ها خوووبه این-

  کن صبر

  دوتایی بیرون رفتیم و پوشیدم شالمو

  میزدن حرف و بودن نشسته مبل روی پرهام و پویا

 . نذاشتم محل اما شدم خودم روی پویا خیره های نگاه متوجه

  نشستیم تاب روی و حیاط تو رفتیم

  میکرد نوازش رو صورتم خنکی نسیم

 .کردم ارامش احساس شده که ام لحظه یک برای

 

,  ۲۱ ۳۳ 
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 18پارت#

  پوشیدم لباسهامو

 .بود اماده هم پریا

  بیرون رفتیم باهم

 ：گفت سمتمونو اومد پرهام

 میرید کجا

  کنیم خرید نینی مامان و نینی واسه میریم：پری

  میایم چی؟مااام نینی عموی و نینی بابای پس ععع： پرهام

  شو اماده بپر پویا

  بریم تنها میخوایم ما عع：پری

  نه یا باشه باهاتون باید مرد دوتا تازه نریز زبون بروبرو-

  نه： من

  خنده زیر زد پری

  گفت و زد لبخندی پرهامم

 اونوقت؟ چرا

  بیایم بر خودمون پس از میتونیم خودمون چون-

  نینی لباس خرید تو بدیم نظر میخوایم ماام اصال خب+

  اومدن باهامون بود هرجوری خالصه

  شدیم پرهام ماشین سوار

  رفتیم و
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  داخل رفتیم و داشت نگه پاساژ روی روبه

 مانتو خرید میریم مانیا و من：پری

  دیگه میایم ماهم خب：پویا

  میایم ماام میگه راست：پرهام

  ایستادیم فروشی مانتو یه روی روبه

  ها خوبه خیلی دانشگاه واسه مانیا رو مانتو این ببین وای：پری

 داشت ای ساده مدل که بود جذبی مشکی مانتو

 بود کوتاه یخورده اما

  میکرد نگاه مانتو به بااخم پویا

  نه：گفت قاطع پویا که تو بریم خواستیم

  نشنیدم که کردم رفتار طوری

  بیاره ام اندازه رو مانتو همون گفتم و مغازه داخل وفتم

  خریدمش قبلیم سایز رو نکردم پرو بودم حامله چون البته

  البته کرد پرداخت پریا

  بود شده حرصی پویا

 بگیز ام دیگه یکی：پری

  دیگه نمیخواد وای-

  داره خوشکلی مانتوها این بیا بیا+

  داخل رفتیم

  نبود قشنگ بنظرم مانتوها از هیچکدوم
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  میکرد نگاهش و بود ایستاده مانتو یه روی روبه که چرخید پویا سمت به نگاهم

  بود رنگی ای سورمه مانتو

  داشت کوچکی ارم پایینش و بود بلند که

  داشت قشنگی مدل خیلی

  شیک حال عین در و ساده

  اورد رو سایزم و زد صدا رو فروشنده و کشید دستمو دید مانتو روی منم خیره نگاه تا پریا

  و ای سورمه اسپورت کفش و بیرون رفتیم خریدش از بعد

  کودکانه بوتیک سمت رفتیم و خریدم مشکیم عروسکی کفش جفت یه

  داشت خوشگلی و کوچولو لباسهای 

  برداشتم هم ستش تل و خریدم یاسی پیرهن یه

  رداشتمب رو کیتی رنگ صورتی تل و بود کیتی عکس روش که خریدم رنگیم سفید پیرهن

  برمیداشتم هم ستش تل برمیداشتم پیرهنی هر

  برداشتم هم شلوارک و بلوز

  کوچولو های کفش و

  داشتم خوبی حس خیلی

  کنیم انتخاب باهم تا بودم اشتی پویا با کاش حیف اما

 ؟ چطوره این مانیا گفت و سمتم اومد پویا که بودم فکرها این توی

  کردم نگاه بود دستش توی که رنگی قرمز پیرهن به و سمتش برگشتم

  اییییین خوووشگله چقدر وای-

  مغازه بیرون کشیدم و گرفت دستمو که شدم خیره بهش لبخند با
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  نبود حواسشون پریا و پرهام

  میریم کجا-

  بیا+

  بود دستش توی دستم

  داشتم خوبی حس

 ایاداوریب مخصوصا کنم تحملش نمیتونستم بهش نسبت نفرتم احساس هم یطرف از ولی
  دیشبش رفتار

  کشیدم بیرون دستش تو از دستمو

  فروشیم عروسک مغازه یه روی روبه دیدم اومدم خودم به تا

  داخل رفتیم

  برداشتم باربی عروسک یه

  سمتم اومد و برداشت خرس چنتا هم پویا

  کن نگاه اینارو：گفت و

  گوگولین چقدر وای-

  خریدیم و برداشتیم عروسک چنتا

  برداشتیم کودکانه کفش چندتا و فروشی کفش سمت رفتیم بعد

  بودن ست بچم لباسهای با که

 نشدنی وصف غیرقابل  حس

 داشتم 
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,  ۲۱ ۳۳ 

 16پارت#

 بود گذشته ای دوهفته حدودا

  مخندیدیم و میگفتیم و بودیم نشسته پذیرایی  تو بود جمعه

  بودم شنونده فقط من البته

  میزد حرف گهگاهی پویاهم

  کارهاشون بود دار حخنده واقعا که بود پریا و پرهام های کل کل بیشتر

  شد زده در زنگ بودم دوتا این کارهای کردن نگا درحال که همینطور

  نبودن جون پدر مامانی

  باشن اونا دادم احتمال همین واسه

  فشرد رو دکمه و ایفون سمت رفت کالفه پریا

  شد خونه وارد ساحل دقیقه پنج از بعد

  این دوباره وای

 بودم متنفررر ازش

  میکردم استغفار و میشدم پشیمون سریع اما میکردم رو مرگش ارزوی ها موقع بعضی

  برد کرده سیاه زندگیمو ساحل

  اینجایی که هنوز تو عع گفت و سمتم اومد و کرد سالم بلند

  زد ای مسخره پوزخند و

  ندادم جواب هیچی

  بود جواب بهترین سکوت
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  میخورد حرص بیشتر چون

  بوسید رو اش گونه و کشید پویا صورت روی رو دستش نشست پویا کنار و رفت

  جویدم رو لبم پوست و انداختم پایین رو سرم

  میکرد نگاهش حرص با هم پریا

 بکنید اینکارارو تنهایید خواهشا ها نشسته خانواده خانم ساحل： پرهام

 توی دارم دوست و شوهرمم عاشق من بعدشم  .... اخه نیستید غریبه شماهاکه：ساحل
 مشکلییییه؟ کنم عالقه ابراز بهش جمع

  باشید راحت مشکلی چه بابا نه-

  پویا به چسبید بیشتر

  بود عجیب برام واقعا نمیده نشون العملی عکس پویا چرا

 نمیده نشون واکنشی هیچ ساحل برابر در که

  بود خورد اعصابم

  داده حرصم میکنه فکر و میشه موفق ساحل اینطوری دیدم ولی اتاق تو برم  خواستم

  کنم وتحمل بشینم باید

  کارهاش نیست مهم برام بفهمه تا

  نمیدید ادامه پس چرا： گفتم و پریا سمت برگشتم عادی

 ：گفت و زد چشمکی هم پریا

  جونم مانیا جمع تو غریبه

  نمیشه دیگه
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  پررری عاااااشقتمممم یعنییاااا

 نه تاس دیگه یکی است غریبه جمع این توی اونیکه：گفت و کرد نگاهش حرص با ساحل
  من

  دارم کار عشقم با من  ندارم کار شماها با من درضمن

 مممعشقمممممم اتاق تو بریم پاشو：گفت و گرفت رو دستش و پویا سمت برگشت بعد
 (رو حرفش این کشید)

 ?اجی کجا：گفت پری که اتاق تو برم خواستم و  شدم بلند

  باشم هست غریبه که جمعی تو ندارم عادت-

 گرفت دستمو و اومد نمیاد خوشم منم میگی راست：پری

 مانیا نداری عادت تاحاال کی از هه：گفت بلند ساحل که اتاق سمت بریم خواستیم
 نمیشناختی هیشکیو که قاطی مهمونی اومدی من با و نداشتی ؟عادت!خانم

  نیدیش میکروفونا پشت رو صداش فقط که اقاپویا همین های کالس رفتی و نداشتی عادت

  خاستگاریت اومد تا چسبوندی بهش خودتو چقدر میدونم خوب منکه ندونه هرکی

 

  نداشتم تحمل دیگه

  میبرد ابرومو داشت پریا و پرهام جلو

  کنم رفتار باهاش میتونم تر راحت نیستن مامانی و بابا االنکه

  نیست جایز سکوت دیگه

 ：گفتم و سمتش برگشتم

 

  شد ختم ازدواج به اخرش چسبوندم پویا اقاااا به خودمو من اگه
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  بگیرتت نیمد اخرشم چسبوندی ارشیا به خودتو سال یه که چی خودت

 

 دیگه دنیوم ارشیا اگه نداااره ربطی هیییییچ تو به من زندگی：گفت بلند و شد عصبانی
  خواستممم ازش خودم که بود این واسه خاستگاریم

  بزنم حرف باهات اصال بخوام که نیستی درحدی بببیییین：گفتم جوابش در

  بیاد باد بزار کنار بکش پس

   نیست مهم برام اصالااا چووون نیار در رو عاشقا فاز من جلوی هم الکی

  خانم مانیا چیه میدونی+

  داد ترجیح تو به منو پویا اینکه به میشه تووحسودیت

 

 ：گفتم و زدم عصبی پوزخند

 

  هه!حسااادت

  کنم روشن برات رو یچیزی بزار ببین

  رفتم بیرون پویا اقا این زندگی از که خوشحالم خیلیییی

 چرا؟ میدونی میکنم خداروشکر و

 ادد ترجیح من به بود دیده رو هات کاری کصافط تمام بااینکه رو اشغال توی اونیکه چون

  نباااشه سیاه سال صد که بهتر هموووون

 شوووهرت برادر با نگرفتی طالق هنوووز که تووویی اشغااال....شووووو خفهههه-      
  میییزنی س*ا*ل
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  میکردم داغ داشتم جدی جدی دیگه

 ادمی کردی فکر دادم محل بهت نه： گفتم عصبی

  بودم تو کرف به من بودی شاخ نکن فکر نمیدادم رو جوابت و میگفتی چیزی قبال تا اگه ببین

 هرچند نشه رو، گندکاریات و باشن قاعل برات احترام یذره من هوای به که بود این واسه
  هستی که بودی وهی*گ همون اخرش و اول نداره فرقیم

 نطرفاو کرد پرتش و گرفتش پشت از پویا که گوشم تو بزنه محکم خواست و سمتم اومد
 افتاد زمین روی که طوری

 ： گفتم که بود شده حرصی

 

  متاسفم خواهرمی تو اینکه از متاسفم بگم میتونم فقط

 

 ؟ نه مامانی بچه： زد داد که

  برام نیستی مهم اصال ببین

 خودت بگی که میزنی هارو حرف این

  نیستی *...پ*ا

  سوختم بیشتر حرفش این با

  باشه حیا بی میتونه چقدر دختر یه خدایا

  میزنه حرفی همچین پسر دوتا جلو

  من به اونم

  بکش خجالت ساحل گفتم و سمتش برگشتم

  داد بهم زشتی فحش که
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  سرش زدم داد فریاد با و سمتش برگشتم و نکردم تحمل دیگه

  بودم نشده عصبی اینقدر تاحاال

  گرفت درد شکمم یکدفعه که

  نشستم زمین روی و شد قطع صدام

  .... میکنی بازی خوب که فیلمم هه گفت و شد بلند سرجاش از ساحل

  میشد خیس درد شدت از پبشونیم مدام و بودم کرده عرق

  شد خنک دلم که ساحل دهن تو زد محکم پویا

 داد پویا که کرد نگاه پویا به بهت با ساحل

 

,  ۲۱ ۳۳ 

  گمشوووو بیرووون برووو گمشوووو زد

 من؟ گوش تو زدی ی....حق چه به تو .... تو-

 از هرچی دادی اجازه خودت به تو که حقی همون به گفت و گوشش تو زد دیگه یکی پویا
  بیروووون گمشووو ام حاال بیاریییی زبون به میاد بیرون کثیفت دهن

  رفت و پویا اقا میرسیم هم به گفت و کرد نگاه پویا به عصبی

  اومد در اشکم درد ازشدت

  بودن حالم نگران همشون

  کنه کمکم کرد سعی پریا

  بشم بلند سرجام از نتونستم

  ماشین سمت رفتیم و کرد بلند زمین روی از منو حرکت تویه سمتمو اومد پویا
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  بود کنارم پریا

  مبرسیم االن باش اروم میگفت مدام و

 میکشیدم جیغ و میکردم گریه فقط من اما

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 12پارت#

  پویا#

 در مانیا واکنش ببینم تا بود این ی واسه فقط کردم تحمل االنم تا اگه رو ساحل کارهای
  یانه روم هست حساس هنوزم و چیه اینکارهاش برابر

  نداره براش تفاوتی هیچ دیدم که

  نیستم مهم براش دیگه

 کردن فراموش در سعی اون که همونطور کنم فراموشش جدی جدی باید انگار پس
 ... داره خاطراتمون

  کنم له پام و دست زیر رو لعنتی اون میخواست دلم شد تموم تحملم

  داد هایی فحش همچین من عشق به چطور

  کرد نگاه بهم تعجب با گوشش زیر خوابوندم محکم

  بودم و عصبانی خیلی

 بیرووووووووون بروووو گمشوووو گفتم و گوشش تو زدم دوباره نمیفهمیدم چیزی
 گمشووووووووووووووو

  مانیا سمت برگشتم

  میپیچید خودش به درد از و بود افتاده زمین روی
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  کردم بغلش و طرفش رفتم سریع شه بلند نمیتونست

  گزاشتمش ماشین داخل و

  اومد خودش ماشین با پرهام و نشست پیشم جلو صندلی هم پریا

 میروندم سرعت نهایت با

 وشر رو مانیا و اوردیم برانکار و داشتم نگه بیمارستان ترین نزدیک روی روبه باالخره و
  گزاشتیم

  بردنش تووبیمارستان

  سرمونن پشت پرهام و بابا و مامان دیدم برگشتم

  کرده خبرشون پرهام حتما

  میکرد گریه و بود پریا دست تو مانیا دستای

  داشت زیادی درد

  بود خورد اعصابم

  بودم کالفه

  میشی خوب مادر باش اروم گفت و تختش کنار رفت مامانم

 داره؟ درد مامانی：گفت اش گرفته صدای با

  یریمیگ بغلت تو رو بچت  که کن فکر موقعی به کن تحمل یخورده عزیزم：گفت مامانم

  میترسممم مامانی میترسمم-

  میکرد گریه مدام

  میشد ریش دلم

 نداشتم رو عذابش دیدن تحمل
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  نترس گلم نترس：مامان

.... 

 اجازه و بستن رو در و اتاق و داخل بردنش پرستارها که,مبداد دلداری بهش مامان داشت
  ندادن ورود

  بیاره دوام کن کمکش خودت خدایا گرفتم دستام توی رو سرم و نشستم صندلی روی

 سالشه هجده فقط اون

  خداااا کن کمکش

___________________________ 

 کل دانای#

  شد عمل اتاق وارد مانیا

  میترسید

  اتاق از بیرون پویا

 ودب میگیرد اغوش در را دخترشان که مانیا و دخترش گریه صدای شنیدن منتظر کالفه

  میکرد دعا و میخواند قران مدام علیاری خانم

  .بود مانده خیره عمل اتاق در به و میجوید را دستش ناخن استرس با هم پریا

 

  انطرف اما

  سمیعی خانواده

 دخترش حال نگران مادر و تبویزیون تماشای حال در بیخیال پدر

 فشار تحت اما داشت دخترش حال شدن جویا و گرفتن تماس در سعی وقت چند این 
  کند برقرار تماسی اون با نمیتوانست همسرش
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  است دخترش زایمان وقت که هاست موقع همین میدانست

  شد خانه وارد عصبانی اما ساحل

  میاد دنیا به داره اتون نوه：گفت رسا صدایی با و

  رفت اتاقش داخل به و زد پوزخندی

  نداد نشان العملی عکس بیخیال هم باز پدرش

  میگفت را این ظاهرش البته

 دلش در که نمیداند کسی ولی

  اش نوه اولین کشیدن اغوش به برای است غوغایی چه

  نمیدهد را پویا خانواده و مانیا با رویی رودر اجازه غرورش اما

  کرده بیرون اش خانه از را مانیا که است وقت خیلی او

  کرد تماشا را رفتنش و شد خیره ساحل به تنها زده شوک مادرش

  بود جاری هایش اشک

 یاجاحت ما حضور به االن اون ببینیم رو مانیا و بریم باید گفت و رفت همسرش سمت به
 داره

  نمیشه-

  دهش تنگ بچم برای دلم نمیکنی درک چرااا مادرشم من ببینمشششش باید من ولی+

  نگرانشم

  ببینمش میخواد دلم

  مرررد کنننن درکم

 گفت بلند صدایی با مانیا پدر اما
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  بری نمیزارم شرایط این توی ولی پدررشم منم ماااادرشی تو اگه-

 مجبور رو شوهرش ...نگفتم هیچی کردی بیرون خونه از رو شرایط؟؟؟؟هااا؟بچم کدوووم+
 کنی ادتع نبودنش به تا نگیر تماس باهاش گفتی, نگفتم هیچی کردی ساحل با ازدواج به
 پدری چطور تو نمیتوووووونم دیگگگه ولی کردم قبوول کنه عادت نبودنمون به اونم و

  هسستیییی

  دخترررمونه اون خیللی شدی رحم بی خیلی

 لیو نبود اسووون بخدااا ناهید بود؟نبووود اسوووون من برای کارها این انجام کردی فکررر-
  داشت ارزش بیشتر دخترم زندگی من واسه ولی...

 هاا؟ میبینی رو سااااحل فقططط چرا دختترررررته اونم+

 خودش باید دیگه که کنه عادت بزار کننننه عادت نبودنت به بزار بری نمیییشه نااااهید-
  خوودش و باشه

  دیگه نمیتووونم میفهمی نمیتونم+

 

  پوشید را مانتویش و رفت اتاقشان داخل به

  برداشت را کیفش و کرد سر بر روسری

 ：گرفت را جلویش همسرش که شود خارج خواست و

 

  بری نمیدم اجازه

  میرممممم من ولی-

  شییییییییییی رد من نعش رو از اینکه مگه+

 زیر منو کارهای همش داری سعی چرااا بره پیش باید که اونطوری کارهاام نمیزاری چرا
  کنییی خراببب میخوای چرا ببری سوال
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  ببینمممممممممم رو بچم باید شده هرطور من ندارم طاقت دیگه مسعوود+

 

 باال را راستش دست کند نرفتن به راضی را همسرش نمیتواند عنوان هیچ به دید که مسعود
  کوباند ناهید چپ سمت گونه به محکم و اورد

  برود عقب به قدم چند ناهید که داشت قدرت انقدر

  برید را امانش هایش اشک

  گریست و نشست زمین روی

  کند ارام اورا کرد سعی نداشت را همسرش اشک دیدن طاقت که مسعود

 .میگیرد ارام دخترش بادیدن تنها ناهید انکه از غافل

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 12پارت#

 

 پویا#

  نبود خوب حالم نداشتم رو بیمارستان فرسای طاقت و سنگین جو تحمل

 امد و رفت و نشستم بیمارستان محوطه داخل صندلی روی بخورم هوا کمی تا رفتم بیرون
  شدم خیره مردم های

  نبود خوب حالشان و بودند نشسته صندلی روی من مثل ای عده

  ناراحت و استرس با ای عده

  امدند یم بیرون بیمارستان از خوشحال نفرهم چند و میکردند بیمارستان وارد را مریضشان
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  گرفتم باال رو سرم و گزاشتم نیمکت لبه روی و کردم باز رو هام دست

  کشیدم عمیق نفس و بستم رو هام چشم

  شه بهتر حالم تا گزاشتم گوشم داخل رو هام هنزفری

  تنهاییام تو بود بد حالم وقتی همیشه

 بود موسیقی میداد ارامش بهم که چیزی تنها

 

  میشنوی صدامو*

  یادته امو چهره

  خوابته وقت چه شو بلند عزیزم

  میشنوی صدامو

  پا زیر با کن له غرورمو# شو بلند راه نیمه رفیق

  همیشگی مزاحم منم ببین

  ندید اونو هیچوقت هات چشم همه بین همونکه

  امیدواری عین تو بود ناامید همونکه

  خالیت_جای# میشه حس# میشنوی صدامو

  خانومم# کنم صدات دیگه یبار شو بلند داغونم# االن چقدر ببین شو بلند

  کسی به نزن رو دیگه دیدنم واسه کسی_بی# شبای تواین کردم هواتو

  تلخمونم_روزای# دلتنگ حتی بمونم من بری تو قرارمون نبود این

  بدمون روزای همه رو بستی چشماتو
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 رنگ مثل بعد به این از تخت خیالت عزیزم نمیخندم دیگه سرمون اومد چی که ببین
  بخت_سیاهه# چشات

  هوا بی عزیزم بستی چشاتو

 شبا این تو کشیدم چی نمیدونی

  باعث شده خدا تنهایی# این واسه خداحافظ عزیزم بستی چشاتو

  بینمونه االن فاصله دنیا یه که حاال

  بمونه خودمون بین کنم گریه# یزره

  دیگه_یکی# پیش حتی باشی فقط حاظرم گیره دلم توی حرف# دنیا یه حاالکه

  دلت_پره# میدونم  میشنوی صدامو

  چلت و خل علی,شد دیوونه دیگه

  ندارم دیگه که داشتم تورو فقط  بیقرارم چقدر ببین صدامومیشنوی

  زانوم  رو  شم بلند نمیتونم میبینی

  روزامون_تموم_شد_تاریک# چطوری

  من بدون بخوابی اومد دلت چطوری

 من جون به بندازی عکسو اینهمه

 *بابا علی*

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 11پارت#

 زد صدام و سمتم دوید پرهام که بودم خودم هوای و حال تو
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  گررفت فرا وجودمو تمام ترس

 گفتم مقطع

 تاده؟...اف فاقی...ات ... چیه-

 ,شدی بابا خره： کوبید بازوم به محکم و زد لبخندی

  اومد بدنیا بچت

  ناااز و خوشگل دختر یه

 

  زدم ای کوله و کج لبخند

  کنم چیکار باید خوشحالی از نمیدونستم

  بیمارستان سمت دویدیم

 کجااااس؟ اتاقش-

   بیا+

  رفتم دنبالش

  شکلیه چه بچم بدونم داشتم دوس

  مانیا یا منه شبیه بیشتر

 شد وارد زدن در از بعد پرهام اتاقش سمت رسیدم باالخره

  میزدن حرف باهاش و بودن سرش باالی پریا و مامان

  بود خوشحال مانیا

  باشه خوشحال باید که معلومه خب

  اومد بدنیا بچش باالخره
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  ایستادم تختش کنار و سمتش رفتم لبخند با

  برگردوند رو صورتش و کرد اخم

  شد خیره پریا و مامان به و

  هستم منم که انگار نه انگار

  نداره اشکالی

  عصبانیه دستم از االن اون

 ناراحت دستم از باید که معلومه کارهاش چندوقت این و گفت ساحل که هایی دروغ با
  باشه

  کنم ولش نمیتونم مطمعنم

  میرم شناسنامه گرفتن از بعد که گفتم پیش دوهفته

  نمیتونم ولی

  باشم ساحل با نمیتونم من

  شم محرم اون با کردم قبول اگه

  نداشتم ای دیگه چاره که بود دلیل این به فقط

  بود باردار من از اون

  نمیکرد ولم مطمعنا پدرش و

 بود اون شکم تو االن من بچه

  میکنه دیوونم باشیم خونه یه تو و کنم ازدواج باهاش باید اینکه فکر ولی

  کنم ول رو مانیا و بچم نمیتونم

 ..... نمیتونم
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  شد اتاق وارد پرستار که بودم ها فکر همین توی

  بود بغلش تو بچمم

 کدومه؟ پدرش-

  منم...من+

  گزاشتش بغلم تو و نزدیکم اومد

  کوچولوعه چقدر خدا وای

  بود ناز چقدر

  بود بسته هاش چشم

  رنگین چه ببینم تا کنه بازشون داشتم دوس

  ابی مانیا مثل یا مشکین من مثل

 

  رو بچش ببینه مانیا به بده مادر بسه پویا：مامان

  کرد باز رو دستش مانیا

  گزاشتم بغلش توی و شدم خم

 .... میکشید صورتش روی دستشو و بهش بود شده خیره لبخند با

  نمیتونم مانیا و بچم بدون من

  میکنم راضیش رو مانیا

  بمونه من با باید اون

  دارم دوست رو بچم من

  دارم دوست و زنم
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 کنه سقط رو بچش اصال درک به بره هم ساحل

  نمیکنم ازدواج اون با من

  اش شناسنامه دنبال بری باید پویا： پرهام

  میزارید چی اخرش رو اسمش：پریا

  خوبه پانیذ： پرهام

  ملینا  یا پرنیا： من

  میدادیم نظر داشتیم همه و شد اسم بحث دوباره

  بزاریم خوشگل اسم یه تا کردیم سکوت همه یلحظه

 مهیا：گفت اروم مانیا که

 مهیاکوچولو خوبه مهیا اره：پریا

 خوبه منم بنظر اره： پرهام

  راضیم منم پس-

  مهیا

___________________________ 

 کل_دانای#

 بود بیقرار مانیا مادر

  فرزندش دیدن بیقرار

 اش نوه کشیدن اغوش به و  بوسیدن بیقرار

  نبود خانه در همسرش که هنگامی

  رفت بیمارستان به
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 . بود گرفته پویا از را ادرس

  کدومه اتاقش سمیعی مانیا ... مانیا： گفت و برد هجوم پذیرش سمت به

 .کنید صبر-

  دوم طبقه

  راست سمت راهرو ابتدای

  ممنون+

  ها پله سمت به دوید

  رفت باال و

  داد تشخیص را علیاری خانواده و پویا در از

 کجاست؟ دخترم ...دخترم：گفت زنان نفس ونفس رفت سمتشان به

 ردیدا با تنها  کند ارامش نمیتوانست چیز هیچ اما داشت او کردن ارام در سعی پویا مادر
  میگرفت ارام دلش فرزندش

  کرد باز را در و رفت اتاق سمت به

 ...میکرد صحبت کوچکش دختر با و بود خوابیده تخت روی ضعیف دخترش

  بود شده قاطی اش خنده و گریه

  باشد ناراحت وضعیت ان در دخترش دیدن از نمیدانست

  خوشحال کوچکش نوه دیدن از یا

  بود نشده مادرش متوجه هنوز مانیا

  بست ارام را در

 شد نزدیک مانیا تخت به و
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 اون به داشت که دید را مادرش اورد باال که را سرش شد اتاق در کسی حظور متوجه مانیا
  میشد نزدیک

 نداشت اعتماد هایش چشم به

  بود خواب انگار

  بود شده تنگ خیلی مادرش برای دلش

 ....مامان：کرد زمزمه ارام

___________________________ 

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 12پارت#

  مانیا#

  نمیشد باورم

  مامانمه رومه روبه االن اینیکی

  داشتم درد هنوز اما کنم بغلش محکم و بلندشم میخواست دلم

  بودن کرده پیدا خودشونو راه دوباره اشکهام

 خودتی نمشه باورم مامانی-

 میکرد گریه اونم

  خودمم خوشگلم اره دخترم اره+

 نزدی؟ زنگ بهم چرا پبشم نیومدی چرا بودی کجا االن تا پس...پس-

  نتونستم مامان ببخش منو برم قوربونت الهی+

  عزیزم دخترم ببخش منو
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 بود شده تنگ برات دلم مامانی-

  همینطور منم+

  خوبه حالش بابا-گفتم اروم

  بپرسی ازم رو حالش نمیکردم فکر+

  داره گردنم به پدری حق پدرمه حال هر به-

  خیلی مهربونی خیلی تو مانیا+

  نهایتته بی مهربونیه همین از دیدی هرچی

  باش محکم باش مغرور باش سخت یخورده

  بودی ساحلم مثل یخورده کاش میکنم ارزو وقتا بعضی

  ... و کنه ولت نکنه جرات شوهرت تا

  بزنم حرف موضوع این راجب نمیخوام دیگه-

  باشم چشمشون تو چشم و باشم باهاشون نیست قرار دیگه که خوشحالم

 

  میدونم سخته برات خیلی+

  ... کنه خیانت بهت شوهرت که بده خیلی

  بیای کنار اون بدون میتونی شوهرتو کنی فراموش میتونی مانیام

 .... میکنم درکت ناراحتی خیلی میدونم بگذری؟ ازش میتونی

 فتهگر  صدای با بده ادامه نزاشتم بودن کرده خیس صورتمو و بودن سرازیر هنوزم هام اشک
 گفتم ام

  خوووشحالم خیلیم االن من میکنی فکر اشتباه مامان نه-
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  باشم باهاش این از بیشتر نزاشت و داد نشونم رو پویا روی اون زودتر خدا که خوشحالم

  رفت زندگیم از که خوشحالم

  نداشت منو محبت و عشق لیاقت اون

 نمیکرد باهام اونکارو  باشه من با میخواست اگه

 دیگه زندگیم توی ادمی همچین که خوشجالم و نداره من زندگی تو جایی هیچ دیگه اون
  نیست

 میزنی؟ دلت ته از حرفهارو این+

  مامانی اره-

 کردی؟ چیکار اومدن کنکور نتایج راستی+

  اوردم شیراز پرستاری-

 ارچیک شیراز بری میخوای بچه دختر یه با تنها زن یه：گفت و شد نگران اش چهره مامان
 مادر؟ کنی

  میخونم درس میرم-

 ... اخه غریب شهر تو تنهایی+

  میام بر خودم پس از مامان نباش نگران-

  بخوری گول دوباره میترسم میترسم نه نه+

  شدم عوض من  .. مامان نه-

  نیستم ومهربون ساده مانیای اون دیگه

  بخوره رو حق کسی نمیزارم دیگه باشم مغرور میخوام

  میجنگم بچم و خودم حق گرفتن واسه

  باشم گرگ میخوام
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  بگیرم حقمو بتونم تا

  نباش نگران مامانم نباش نگران

  خوشگلمو نوه این ببینم گفت و کرد پاک رو هاش اشک سریع مامان

  چیه اسمش گفت و کرد نگاهش دقیق و کرد بغلش

  مهیا-

  خوشگلم خانوم مهیا+

  گریه زیر زد یکدفعه مهیا

  بود گرفته منومامانو هوای و حال اونم

  بغلم تو  گزاشتش سریع مامان

 بده شیر بهش مامان گشنشه-

  میشه ناراحت بفهمه اگه اینجام االن من که نمیدونه پدرت مانیا راستی

  برم باید

  اش نوه هب بزرگ مامان هدیه اینم گفت و گزاشت تختم کنار رو ای بسته و بوسید پیشونیمو

  رفت و

 مامان؟ شد بیرحم انقدر بابا که چیشد：گفتم که کمه باز رو در خواست

 ینطوریا پدرت وگرنه کرد بیرحمش روزگار：گفت و کرد نگاهم ناراحتی با و سمتم برگشت
 نبود

  میندازی روزگار تقصیر روزگار؟چرا-

  باشه بیرحم خواست خودش اون

 ؟ رو اخر روز یادته
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  کنم سقط رو ام ماهه پنج بچه گفت تمام بیرحمی با

  کنه ازدواج ساحل با اون و شم جدا شوهرم از گفت تمام بیرحمی با

  برممم خونش از که گففففت تماااااام بیرحمییییی با

  بود خوشحال چقدر دیدی برم خواستم وقتی

  بگم چیزی نتونستم و برید امونمو گریه دییدیییییی

  نمیفهمم نمیدونم منم ...    باش اروم گفت سمتمو اومد مامان

 مامان؟ بود ساحل طرف همیشه بابا چرا+

 میکرد مجازات منو خطامیکرد اون هروقت چرا

  میورد زمین به اسمونو مبکردم کاری من اگه اما نداشت اشکالی میکرد اون هرکار چرا

 اخه ؟چرااا کنه سقط رو اش بچه ساحل نگفت چرا! برم خونه از گزاشت مامان؟چراااااا چراا
  چرااااا

 ...بپرس خودش از.............. بگم چی+...

  مامان نمیکنه کاری همچین بچش با پدریم نا بخدا-

  دلیلی ها؟چه بیاره کارش این واسه میتونه دلیلی چه

  یرام نیست منطقی

  بقبولونم خودم به نمیتونم جوری هیچ

 دوباره گرفت اش گریه مامانم

  میشه خشک نکرده خدای شیرت مادر نخور حرص-

 ...... که .... که میکنه رفتار باهام طوری بابا وقتا بعضی+

  چی که-
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  نیستم واقعیش دختر اصال میکنم فکر که+

 

 ：کشید فریاد سرم مامان

 

 دیگه رماااییدخت تو منییییییی خوووون از منییییییییییی دختررررر تو ماااانیاااا کننن بس
  بزنییییی حررفی همچین نشنوم

  نگفتم چیزی دیگه بودمش ندیده عصبی انقدر هیچوقت مامان صدای از ترسیدم

 نوجوابشو میتونست کسیکه تنها که جواب بی های سوال و موندم من دوباره و رفت مامان
 ...بود بابا بده و کنه روشن برام

 

,  ۲۱ ۳۳ 

 14پارت#

 نمیدونستم اواقع میکرد کمکم و بود پبشم پریا البته بودم بیدار منم بود بیدار مهیا صبح تا
  میکردم چیکار نبود اگه

  نکنم گریه دیگه دادم قول خودم به

  باشم سخت

  بچم بخاطر

  نریزم اشک دیگه و باشم محکم اون بخاطر

  نباشم ضعیف دختر یه دیگه

  میشم مغرور

 ..... میتونم من
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  نمیبرد خوابم خودم یا میکرد بیدارم مهیا یا نزاشتم هم روی چشم صبح تا

  کنم بیدارش داشتم کاری گفت بهم وولی خوابید اخراش پریا

 شدی؟ بیدار کی إ：گفت بیدارم من دید تا شد بیدار هم پریا و شد روشن کم کم هوا

  نخوابیدم دیشب از-

 بخواب بگیر تو من به بدش خب کرد اذیتت مهیا+

 نبرد خوابم خودم نه نه-

 نبستی؟ خسته االن+

  میخوابم بعد بدم شیر مهیا به فعال-

  بخوریم بیارم چیزی ای صبحونه یه برم منم پس باش+

  بیرون رفت و زد چشمک برام که زدم لبخندی

  خوبه دختر این چقدر

 خانواده و شوهر و خواهر از اگه واقعا

  داشتم شانس خیلی شوهر خانواده و خواهرشوهر از نداشتم شانس 

  میکردم چیکار دیگه میکردن رفتاری بد باهام اونام اگه

 

 از اینم گفت خوشحال و شد وارد زدن در بدون پویا که میدادم مهیاشیر به داشتم
  دخترررموووون شناااسناممه

  پوشوندم رو ام باالتنه و کشیدم باال رو پتو سریع

  دخترمو ببین گفت پویا که

  دیگه کن رد رو پتو
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  میخوره شیر داره：گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

  ببینمش میخوام دارم خوردنش شیر چیکار من خب-

  کرد نگاهش لبخند با و  شد خیره مهیا به و کشید کنار رو پتو

  دیدی؟؟؟：گفتم عصبانی

  اونور برو حاال

  کنم نگاهش دارم دوست هستا منم بچه خب عه-

  ..... یا بچتو+

  کنم نگاه دارم دوست بچمه اونم زنمی تو：گفت خنده با که کشیدم باال رو پتو

 میخورهر خط زودی به اونم که شوهرمی شناسنامه تو و پدرشی شناسنامه تو فقط تو -

  بخوره خط نیست قرار اوم+

 اونوفت؟ چرا-

  نمیدم طالقش و دارم دوست زنمو من چون+

 اره؟ کردی خیانت بهش و داشتی دوست و زنت-

 اخواهش دیگه پس کردم رو اونکارو که نبودم عادی توحالت من که میدونی خودتم مانیا+
  نزن رو حرفش

 میگی؟ تووراست که بدونم کجا از من ... نمیدونم من نه-

 هااااا؟ ...کردی باور رو مارموز ساحل اون حرفهای که بگی میخوای نکنه...نکنه مانیا+

  هست منم رگای تو رگاشه تو که خونی  .. خواهرمه باشه هرچی نکنم؟اون باور چرا-

  .... نکردم کاری من که میکنه ثابت بهت زمان گذر+

  من شوهر تو نه توام زن دیگه من نه شه ثابت بهم که موقعی تا ولی ... شاید -



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 342 

 ؟ گفته کی+

  خودمی مال هم تهش تا نمیدم طالق تورو من

 هوم؟فهمیدی؟

 اوردم در رو خودش ادای) کن بیروووون سرت از بامنو دوباره زندگی فکر-
  هوم؟فهمیدی؟(..وگفتم

 ااونب برم خودم و شیراز برن کنم ول بچمو و زنم بدم اجازه که بیغیرتم انقدر کردی فکر+
 ولت و باهاتم تهش تا من مانیا ؟نه دارم رو مرگش ارزوی صدبار روزی که لعتتی ساحل

  نمیکنم 

 واقعا اگه البته قدیمیت عشق به داری فکر ... غیرتی بی برم بزاری اگه میکنی فکر چرا-
  میدی نشون رو مردونگیت اینطوری....  . بشه خوشبخت تا میکنی کمک بودم عشقت

 امررردمن نیستم مرررد من مانیا پس نیستم مرد من کنم ول عشقمو که مردونگیه این اگه+
  نامردمممم من بری نمیزارم و نامرردم

  نیستم تو با دوباره زندگی به حاظر دیگه من پویا+

  بریم بچم منو تا بدی طالقم زودتر هرچه که اینه کنی درحقم میتونی که کاریم تنها

  پویا#

  ... باشه باهام نمیخواست دیگه واقعا یعنی

 داشتم شک خودمم که حرفی همین واسه  میمونه کنارم شده که هم مهیا بخاطر اون اما
 اوردم زبون به رو نبود دلم ته از و بزنمش

 تونمنمی بدی بهم رو بچم باید اول ولی برو نمیگیرم رو جلوت برو بری میخوای هرجا باشه-
 ... نه یا اونجا داری خواب جای هنوز نیستی مطمعن که درحالی ببری رو بچم که بدم اجازه
  ... یانه داری خوردن واسع نون

  ببری بچمو نمیزارم بدی بهم رو بچم باید ولی برو بری میخوای هرجای
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  ... شد ناراحت

 ور بچه یه میخوای یعنی بگیری ازم بچمو میخوای یعنی...یعنی ... نامردی خیلی پویا+
  کنی دور ازمادرش

 که ونینمیت ام اگه کنی فراموش رو گذشته و کنی مادری براش و بمونی میتونی بخوای اگه-
  برو مهیا بدون... برو

  خیلیییی نامرردی خیلی پووویا نمیتووونی کنی باهام اینکارو نمیتونی تو نه+

 و بزاری واقعا بخوای اگه اما دارم دوست بچمو هم تورو هم من مانیا .... میکنم که میبینی-
  عنواااااان هیچ به میفهمی ببری بچمو که نمیدم اجازه عنوان هیچ به بری

  تو+

 ثلم بچم میخوای کنه بزرگ ساحل رو من بچه میخوای میکنی ازدواج ساحل با برم من اگه
 شه؟ اون

 شهر اون تو و تو دست زیر تا بهتره خیلی................. شه بزرگ ساحل دست زیر اگه-
  ..... بعدم و  شلوغ

  گفتم اما بیارم زبون به رو حرف این نداشتم دوست

  بشه بزرگ ناپدری دست زیر بعدم

 

  میکنییی گروکشی داری بگیری رو بچم میخوای پوویااااا نامردیه ته این اما+

  .... کن فکر اینطوری تو-

  کنم محروم مادر از اونو میخوام من که میگی همش چرا اصال

  کردی محروم پدر داشتن از اونو بری بامهیا تو اگه نمیگی چرا

  ... من نه تویی کرده اشتباه اونیکه چون ... چون+

 ر بقیه خطای تاوان باید من همیشه چرا
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,  ۲۱ ۳۳ 

  بدم و

  دادم دست از شوهرمو من ساحل خطای بخاطر

  بدم دست از رو بچم باید خودم زندگی بخاطر حاالام و دادم دست از خانوادمو بچم بخاطر

  پویا نه ولی

  دادم دست از چیزمو همه

  ایستم می تهش تا نمیگزرم بچم از اما گزشتم چیزم همه از

 ... باهم دویاره نمیخوای چرا .... مانیا+

 و خاعن باتوی نمیتونم هم لحظه یه حتی دیگه من نزززززن حرررررفشمممم دیگگگه-
 باشمممم پست

 

,  ۲۱ ۰ 

 11پارت#

  مانیا#

  دهخون کور ولی بمونم پیشش که کنه مجبور منم بچم گرفتن با میخواد میدونم منکه

  نمیگزرم بچم از من

  گزشتم چیزم همه از

  نمیگزرمممم ام بچه از
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 مزاحم بدموقع ببخشید：گفت دید زدن حرف درحال رو پویا منو تا و شد اتاق وارد پریا
  تو بیا شد تمام حرفهامون وایسا نه：گفتم که بیرون بره خواست شدم

 نمیشه عوضم یکیه من حرف： گفت و شد بلند پویا

 

  .... چی یعنی بود خورد اعصابم

  باشم پویا با دوباره باید یعنی

  نمیتونم نه

 قتهو چند این اینکه بعالوه باشم باهاش نمیتونم دیگه ولی دارم دوستش قلبم ته هنوز
  کنم فراموشش کردم سعی  خیلی

  میشدم موفق داشتم تقریبا و

  مامان بگیرن من از تورو نمیزارم：کردم زمزمه اروم و کشیدم مهیا روسر دستمو

  نمیزارم

 گفتی؟ چیزی：پریا

  ... ها؟نه-

  مرخصی امروز گفت دکترت راستی بخور بیا+

 رفتیم و گرفتم بغلم تو رو مهیا بپوشم لباسامو تا کرد کمکم پریا صبحانه خوردن از بعد
  شدیم پویا سواارماشین بیرون

  ویال میرم دیگه من-

  کن پیادم همینجا

  نزاشت محل

  تسرجا بشین میزنی بیخود حرف چرا نشده خوب کامل حالت توهنوز：گفت بااخم پریا
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  ودب سخت برام خونشون فضای کردن تحمل خب ولی نگفتم چیزی دیگه میگفت راست

  ..... بچم بخاطر میکردم تحمل باید ولی

___________________________ 

  بدم انجام خودم کارهامو میتونم دیگه و شده بهتر منم حال میگزره ای هفته یک حدودا

  نزدم حرفی پویا با دیگه هفته یک این توی

 و پیشم اتاق تو میومد ببینه رو مهیا میخواست که وقتایی فقط نیومد طرفم زیاد اونم
 میرفت حرف بدون و میکرد بازی مهیا با چنددقیقه

  بود ناهار موقع

  شد زده در زنگ که

  ساحله بازم حتما وای

 (دیوار تو میکوبونوم سرمو این بود اون اگه：ها خواننده)

 

  میزاره مگه میشد سپری داشت ارامش در تازه وقت چند این

  کنه باز رو در تا رفت پویا

 مقاشق مدام و ندادم ادامه خوردن غذا به و گرفت درد سرم باشه ساحل دوباره اینکه فکر با
 میچرخوندم دستم توی رو

  بود نیومده هنوز پویا که بود ای دقیقه پنج حدودا

  دیگه میکنن خوشوبش دارن حتما هه

  عوضیا

  اومد باالخره پویا

  افتاده اتفاقی یه حتما که شدم مطمعن و دیدم رو اش گرفته چهره تا
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 برگه：گفت و گرفت روم روبه رو بود دستش تو که ای برگه و ایستاد در چهارچوب تو
  دادگاهه وقت ام دبگه هفته ... طالقه

  شدم شوکه

  بودم خونه تو همش دادگاه بودم نرفته وقت چند تواین منکه

 .......... بود ما پیش همش وقت چند این که مانیا：گفت و اورد زبون به پریا و من فکر

  خودشه با بقیش .. داده درخواست پدرش：گفت و بده ادامه نزاشت پویا

 میخای؟ تو که چیزیه این واقعا مانیا

 فتر  و زدم حرفامو باهات قبال ولی ندارم حرفی دیگه منم باشه میخای تو اونیکه این اگه
  اشپزخونه از بیرون

  منه مال بچه ولی بگیر رو طالقت بود این منظورش

  شد خورد اعصابم

  نمیگفتن چیزی و بودن شوک تو همه گزاشتم میز روی سرمو

  ... میشه چی تهش یعنی

  کنم چیکار باید خدایا

  برم و بزارم و بچم

  کنم مادری براش و بمونم بچم بخاطر یا

  بگیره ازم اونو نتونه پویا و بشه من مال بچم و بده من به رو حق دادگاه اصال شایدم

  نشد اینطور اگه اما

 ....کنم چیکار باید

  نمیتونم بچم بدون طرف یه از

  باشم پویا با نمیتونم هم طرف یه از و
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  دوباره شاید .....   .  اما

  ... کنم زندگی باهاش تونستم

 .....بشم مجبور اگه

 کردم قاطی خودمم پوووف

 

,  ۲۱ ۰ 

 ۲۸پارت#

 

 بزنیم حرف باهم پویاباید

 

 اتاقم داخل بیا_

 

 وت محرمیت اینجوری اصال خواهرم هوی بشم چی ساحل بمونم باهات من پویافرضا ببین_
 این احساسی چه قانونن چه شرعن چه باشی بادوخواهرهمزمان میخوای چطور باطله ساحل

 اشتباه کار

 

 هباش مهیاتنهابچت اینکه نه باشی بیشترداشته بچه نتونی که شدی عقیم تونه

 

 برات منتونست من که چیزی باشی داشته باارامش عادی زندگی یه بچتون باساحلو میتونی
 کنم فراهن
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 دومک هیچ باشم داشته که هم هزارتابچه من بودیوهستی من ارمش توخود مانیا میگی چی_
  پرنمیکنه رابرام دادی توبهم که ای بچه جای

 

 خدا به دارم دوستت کنارگذاشتم غرورمو من چرانمیفهمی

 

  اشتباهمودادم تاوان مدت تواین

 

  کنم تحمل جداییا میتونم فکرمیکردم بچم اومدن بدنیا قبل

 

  بزارم تنهاتون لحظه یه نمیتونم فهمیدم کردم تجربه باباشدنو حس ازوقتی ولی

 

 بمونی تا چیکارکنم باید باورکنی بگم چطوربهت نمیدونم خدا به کن احساسمودرک

 

  کنی درک حالمو که بگم چطور نمیتونم بخدا

 

 زسادگیوا کشیدم هرچی بخورم حرفاتو گول که نیستم مانیاسابق دیگه شدم عوض پویامن_
  تمومه دیگه ولی بود رحمیم دل

 

  باباچی چی بچتون چی ساحل کناربیام من تازه

 

 اوردی بالراسرخودت این خودت نزاشتی سوزی دل واسه توجایی
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  ببرم بچمو بزار رونخورم بقیه کارای چوب شده هم یکبارتوزندگیم برای بزار

 

 خوبمون باخاطرات قصددارم نمیکنم فراموشتم عاشقتم هنوزم من بگم روراست
  گیموبگذرونمزند

 

  نمیدم کسی به توقلبم جاتم دربیام ازفکرت نمیتونم من

 

 نمیشه بزرگ ناپدری زیردست دخترت راحت خیالت

 

  بگیرم تصمیم منطقی باید ولی دارم بهت که عشقی باوجودتمام

 

 منیست ابرویش بی به راضی دلم ولی متنفرباشم ازش بدکردشاید بهم ساحل شاید

 

 تورا مثل دیگه من گذرشت تاکی مهربونی تاکی رحمی اینقدردل تاکی مانیاخانمم：پویا
 ازکجابیارم

 

  دادم روازدست کسی چه میفهمم تازه

 

 رامب توشه اون که توهوای کشیدن نفس حتی متنفرم ازهرزگیاش رفتاراش از ازساحل من
 کن درکم سخته
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 نفس توهواش خوب که میزد نفس نفس برات وقتیکه اون نیست راتدبیری خودکرده_
 میکشیدی

 

,  ۲۱ ۰ 

 40پارت#

 قیمتییییییی هر به ... میدارم نگهش شده که قیمتی هر به نمیگذرم بچم از من پویا+

  بیرون رفتم اتاق از

  نشستم تخت روی و گرفتم پریا بغل تو از رو مهیا

 ...  نمیزارم کنن جدات من از نمیزارم .... مامانی منی تومال-

_____________________-_-_-_ 

  پویا#

  برگرده تا کنم کنم؟چیکار چیکار خدایا ....  نمیشه راضی جوری هیچ مانیا

  میده مانیا به سالگی هفت تا رو بچه حضانت دادگاه

 که کمه احتمالش

 ....   . بدن من به رو بچه       

 کنم موندن به راضی رو مانیا تا کنم چیکار باید

 .......................کنم چیکار

  بود خوورد اعصابم

  بود گرفته دلم خیلی

  بیرون زدم خونه از
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  رفتم پارک سمت به و شدم ماشین سوار

  زدن قدم به کردم شروع پارک تو و شدم پیاده

  بود بسته حلقه هام چشم توی اشک

  دارم دوست رو مانیا من

  بشم جدا ازش نمیخوام

  نمیخواااام

  تو به لعنتتت ساحل تو به لعنت

  میکردم پرت رو بود پام جلوی که هرچی و میزدم قدم

 بچم و مانیا دادن دست از فکر با

 ....شد سرازیر ام گونه روی هام اشک

  بخوام خودم اینکه بدون میرفتم جلو

  فقط نبود حواسم

 میرفتم راه

  کس هیچ و هیچی به توجه بدون

  دورم ادمای به توجه بی

   بودن زده زل چشمهام توی اشک به که ادمهایی به

  نبود خوش زیاد حالم

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  بودم گم در سر
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 اهر  و بودن گرفته باباشو مامانو دست که دیدم رو ای بچه دختر میرفتم راه که همینطور
 میرفتن

  خوشبحالشون

  رهب راه تا کنیم کمکش بگیریمو رو مهیا دست اینطوری یروز هم مانیا و من میشه یعنی

  نشست لبم روی چشمم از جاری های اشک از تر تلخ لبخندی فکرم این با

  میشم دیوونه اونا بدون یکلحظه ... من مهیای و مانیا

 سرنوشت چرا ...چراا اخه خدایا دادم قرار هام دست حصار در سرمو و نشستم نیمکتی روی
  باشه اینطور باید من

  کنم چیکار رو بچش و ساحل موند باهام هم مانیا اگه حتی

  هست منم بچه.... هه... بچش

 جازها نمیتونم طرفم یه از ولی گناهه و است زنده موجود یه چون کنه سقطش بگم نمیتونم
 عذابم هم فکرش ... کنم پدری براش باید من اومد بدنیا بچه اون اگه .... بیارتش بدنیا بدم

 اگه شد مانیا و من رابطه خوردن بهم باعث دوباره چون متنفررمممم بچه اون از من میده
  نمیومد بوجود مشکالت از خیلی نبود اون

  بود خورد اعصابم

  بودم ناراحت

 ....بود گرفته .... نفسم قلبم دلم

 

  فهمید و حالم خداهم اسمون انگار بود ابری بدجور دلم اسمون

  ....   بارید نم نم بارون موقع همون چون

  خونه برم گرفتم تصمیم دیگه که بود شب

 . کردم روشن رو ضبط و شدم ماشین سوار
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   رسیدم بود االنم دلخواه که اهنگی به تا کردم رد رو  اهنگ چندتا

  بیاد بهت بگم چیزی یه

  زیاد دارم دوست

  نبینمت اگه میمیرم

  نخواد منو دلت یا

  ای عاشقونه_هوای# چه

  میاد بارون داره

  دله تقصیر همه اینا چجوریه حالم بخاطرت بدونی اگه

  دوریه تقصیر

  صبوریه# مزد قشنگترین تو اومدن

  پیشش ببر دلمو بارون بارون

  اتیشش تو  میسوزه# داره قلبم

  میشناسی منو که تو بارون بارون

  احساسی# ادم یه دیوونه# ادم یه

  حالیه# یه دلیکه منمو

  خالیه# خیلی جات

  خیالیه همشون توهمه همه اینا نگو عالیه هرلحظه من عاشق دل حال باتو

  تصورات این از من_عشق# کن راحتم بیا برو بگی  حیفه تورو میخواد که دلی منمو

  تورو_بی_دنیای# چیکار میخوام من تو بدون

 * عاشقونه هوای اهنگ بیاتی پویا*
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,  ۲۱ ۰ 

 ۸۰پارت#

 

  مانیا اتاق تسم رفتم بودن خاموش ها چراغ همه خونه رسیدم وقتی

 

  میداد عطرشو بوی اتاق کل داد خوبی حس بهم سردش عطر درابازکردم

 

 بودن خواب هردو بودو کرده بغل مهیارا

 

 بدم فشارش خودم به دورش بخوابمودستموبندازم کنارش برمو میخواست چقدردلم

 

  بکشم نفس زن این بدون خدایاچطور بود مظلوم خیلی خواب توی چهرش

 

 داد ستد بهم قشنگی حس یه بوسیدنم پیشونیشو روی کردم موهاشونوازش کنارشو رفتم
  لرزید دلم جوری یه

  بود خوبی حس

 

  برد خوابم همونجا شدکه چی نمیدونم
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  من روی بود مانیاپتوراانداخته بیدارشدم مهیاازخواب گریه باصدای

 

 مانیا#مهربون بازم ادما به نسبت تنفرش تواوج حتی

 

 من جدایی برای داشته عجله انگارخیلی بود داده راباباانجام کارا همه داریم دادگاه قرار امروز
  ساحل رسمی ازپویاوازدواج

 

  ومهرطالق حضانت مونده فقط داده انجام مراحلم تمام باباگرفت بیرحمی همه ازاین دلم

 

  نداریم باهم نسبتی هیچ منوپویادیگه یعنی

 

  شوهرخواهرم میشه جزاینکه

 

 

 

  

 ندارم توانشا واقعا ولی ظاهر به نه کرد خم کمرمو واقعا سنگینی کلمه چه

 

 بشه خواهرم مال شوهرم, پویا ببینم نمیتونم
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  چادرپوشیدم دادگاه میرفتیم باید وچون لباسایاموپوشیدم

 

  شدم دیگه یکی انگارباپوشیدنش میومد بهم چادرخیلی

 

  خوردنن صبحانه درحال همه دیدم شدم خارج که ازاتاق

 

 بودم خوده صبحانمو زود صبح بود مهیازودبیدارشده چون من

 

 هب شدم خیره بخوردم باچشماش میخواست انگار برد متش افتاد من به پویاتاچشمش
  گناهه بهشون شدن ازفرداخیره چشمایکه

 

  شدی ماه قرص مثل دخترم بگردم دورت الهی：مادرجون

 

  شدی معصوم چادر چقدربااین  رومه روبه فرشته یه فکرکردم لحظه یه اجی وای：پریا

 

  بود بالبخندخیرم هم پرهام

 

 داداش زن میاد بهت خیلی：پرهام

 

  دادش زن هه
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  بری میخوای جای پوشیدی چرالبتس دخترم： پدرجون

 

  بودن کرده فراموش انگارهمه

 

  اخرمونه اولو دادگاه امروز بله_

 

 ؟؟؟؟؟امروز؟؟؟؟؟ چی：پریا

 جدیه تصمیمت مانیا

 

 جدیه اره دارم راه چندتا مگه_

 

 عدازب تورانداشت لیاقت پسرم کنم خواهش ازت نمیشه روم که شرمندم اونقدر：پدرجون
  من میشه پاک منم ازشناسمه پویا اسم شما طالق

 

 به وناکسی باهرکس میره میکنه ول زنو این که کسی رانمیخوام لیاقتی پسربی همچین
  نیست پسرمن کنه خیانت زنی همچین

 

 شد چرااینطور این نمیدونم هام بچه به دادم حالل نون من

 

 میکرد نگاه باباش به پویابابهت بود عصبانی خیلی پدرجون
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 ………پویا پدرجون ولی_

 

 ：گفت بدم ادامه نزاشت

 

 ندارم پویادیگه اسم به پسری ؟؟من پویاچی_

 

  بود پایین سرش پرهام میریخت پریااشک

 

 بود مادرجون العمل عکی بود عجیب برام که چیزی ولی

 ۸۲پارت#

 

 انگار یول کنه واعتراض بده نشون واکنش همسرش حرف بااین مادرپویا االن که فکرمیکردم
 پویارانمیکرد وطرفداری بود موافق پدرجون باحرفای اونم

 

  میکنن حمایت ازم(شوهرم هه) شوهرم خانواده کردن ولم خودم خانواده

 

 میداد بهش حسابی مالی گوش دعوامیکردیه باپویا بود پدرمن جای هرپدری شاید

 

 وقت هیچ ولی مهربونیش تمام باوجود هم مادرم سنگه از,پدزمن ولی میکرد حمایت ازم
  داشت بهم ترحم حس بیشتر بخواد قلب ته از منو.که نکردم حس
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  داره دوست من رابیشتراز ساحل که بخونم چشماش ازتوی میتونستم

 

 بعدازاین کنی زندگی کجامیخوای بکنی میخوای راچیکار مهیا：پدرجون

 

  شیرازه خونشون میرم ام عمه پیش میکنم مادری مهیا برای_

 

 میکنم بزرگ خوب نوهتونو نباشید نگران

 

 که باهرحرفی پدربزرگا همه مثل روببینم ام نوه شدن بزرگ میخواست دلم چقدر：پدرجون
 …… پارک ببرمش کنم ذوق میزنه

 

  بودم ندیده تاحاال پدرجونو کردن بغض

 

 هبچ دیگه جداشمچندوقت بچم از نمیتونم واقعا ولی وشرمنده متاسفم واقعا پدرجون_
 جای میتونن مطمعنم میشه فراموش چیز همه زمان مرور به میاد دنیا به هم ساحل

 بازکنن خودشونو

 

 جان مانیا تری عزیز دخترمم از تو باشه ما برای نمیتونه تو مثل کس هیچ：مادرجون
 ونمنمیت وقت هیچ من میاد حساب به ننگ یه ما خانواده برای ولی خواهرتته ساحلم درسته

 وافقمم همسرم با منم ولی مادر یک برای باشه رحمی بی شاید ببینم عروسم چشم به اونو
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 واجازد باساحل که ای لحظه از ولی رفته کی به پویا نمیدونم نمیخوام پسریا همچین من
  میشه تموم وهمسرم من برای کنه

 

 نمیبینم مهیارادیگه یعنی بری همیشه واسه میخوای یعنی داداش زن：پریا

 

 ویر ها ظرف همه که میزراکشید روی زدرومیزوسفره محکم شد دیونه یه مثل دفعه یه پویا
  افتادن زمین

 

 خسته هبس بسه کنید تمومش ببری بچما نمیزارم نمیدم طالق زنمو من نمیره جا هیچ مانیا
  شدم

 

  بود شده سرخ سرخ صورتش ترسیدم حسابی که میگفت بلندی اینارابافریادهای

 

  جداکنه ازم گوشمو جیگر نمیزارم من کنه جدامون کسی نمیزارم دارم دوست زنمو من

 

  میکنم مانیاالتماست

  زانوزد پام جلوی

 

 ندشوبل گرفتم دستشو سریه بشه وکوچیک کنه التماس خانوادش جلو نمیخواست دلم
 ：گفتم کردمو
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  نیک بادوتاخواهرازدواج نمیتونی توکه چی ساحل ولی سخته منم برای باش پویامنطقی

 

 کن تمومش زدم غیدتا من برمیام خودم پس از من

 

  ببری بچمونمیزارم من بری میخوای اگه کن تمومش بسه مانیا_

 

 پو：پدرجون

 

,  ۲۱ ۰ 

 باالنبر من خونه توی صداتو میزنی حرف رویی باچه بسه یا

 داری؟؟ دوست وبچتو زن لیاقت بی تو نه بادادگاه گیری تصمیم

 

 باش ومرد بایست زدی که گندی باید کردی بود غلطی چه اون پس

 

 بگو زیچی یه تو مامان بره مانیا تروخداتونزار بابا نیستم ادم اصال زنم اصال من نامردم من_
  بگید چیزی تروخدایه

 

 درپ خونه از میکردم پاک اشکامو طورکه بدمیکردهمین حالمو وضع این پویاتو حال دیدن
 بیرون اومدم همیشه واسه پویا

 ۸۳پارت#
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  بود سخت برام حال بااین پویا دیدن

 

 هم تیمس تواوج بود عاشقم واقعا اگه اون کرد بهم که خیانتی تاوان بده تاوان پویاباید ولی
  نمیکرد خیانت بهم

 

  توذهنم همیشه که خوندم داستان یه بودجای سالم۰ وقتی بار یه

 موند

 

 اشپ خونه میاد وقتی شب میشه مست مست که اونقدرمیخوره کناردوستاش شب مردی یه
 مرد هومیشنک بوده عزیز خیلی همسرش برای که مادرشوهرش یادگاری گلدون به گیرمیکنه

 میخوابه مبل روی نداشت گلدون وشکست مستی بخاطر زنشو های دعوا حوصله چون
 هربونم باهاش خیلی همسرش میبینه فکرمیکرد که چیزی برعکس بیدارمیشه که صبح
 ：میگه همسرش که میپرسه علتشو ازهمسرش میکنه رفتار

 تیمس حسابی فهمیدم که کنم بیدارت اومدم خوابی دیدم که بخورم اب بلندشدم دیشب
 نموز  دارم زن من کنار برو خانم： گفتی زدیو پسم که بخوابم وکنارت کنم بغلت اومدم

  دارم دوست

 میبخشم گلدونو شکستن همین بخاطر بودی وفادار مستیم توتواوج

 

  وشوهر زن وپویاواین من عشق بین تفاوت چقدر

 

 هست ساحلم نیستم من,فقط نیست کافی من برای پویا عشق

  کنم بهترباز چشمامو من که شد باعث ساحل
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 ：کردم زمزمه زیرلب

 

  کردی خیانت  من به من به عشق با 

  کردی امانت رد تو و دادم دل

  کندی دل من ز آسوده چه و رفتی

 … !! برگردی اگر خورد قلمت دو هر

 

 

 دادگاه دم رسیدم که میکردم مرور وخاطرهامو میریختم اشک تاکسی داخل جور همین

 

 پویا منو قصه اخر راه اخر این میلرزید زانوهام

 ۸پارت#

 

 دناامی ازاومدنش داشتم دیگه بود نیومده پویاهنوز ولی منتظربودم بودکه ساعتی یک
  میشدم

 

  نیومده بودکه خوشحال دلم ته جورایی یه

 

 شد ناامید امیدم هه میاد سمتم به که دیدم خانوادش همراه پویارابه که نگذشت چیزی
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  بود هانمونده اتفاق این قبل ازپویا چیزی بودن سرخ چشماش

 

  بود الغرشده کیلوی۲۱فکرکنم بلند ریشای ریخته بهم موهای تکیده صورت

 

  تروخدا برات شکستم غرورمو ببین تروخدااینکارنکن مانیا_

 

 وردخ غرورشو جلوهمه نمیخواست دلم پویارامیشناختن همه میکردن نگاهمون داشتن اکثرا
  کنم

 

  میشناسنت همه پویازشته

 

 زانو لومج کردو تکرار صبحشا کار دوباره گفتو اینو مهمید برام تودخترم فقط االن جهنم به_
 ：گفت بلند زدو

 

  میکنم التماست مانیا_

 

 ولی تهسخ منم برای نیست شوخی زندگیه پویااین زدیم ماحرفامونو زشته پویابلندشو_
  کنم انتخاب یکیو بدتر بدو بین مجبورم

 

 اوردی بالراسرم تواین
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 بر هک هایی غم تمام خاطر به ، گرفتی صورتم از که هایی خنده تمام طرخا به بخشمت نمی
 برایم هک احساسی خاطر به ، شکستی برایم که دلی خاطر به بخشمت نمی ، نشاندی صورتم

 ، نشاندی ابد تا  وجودم بر خیانت با که زخمی خاطر به بخشمت نمی ، کردی پر پر

 

  نسوزون حرفاراقلبمو این نزن مانیا_

 

  وبابااومدن ساحل که میزد حرف پویاداشت

 

  بود شده بزرگ شکمش دادن ولباساراش قیافه بااین ساحل چطور نمیدونم

 

  پویامنه بچه شکمش داخل یعنی بدشد حالم ساحل برجسته شکم بادیدن

 

 منه؟ مال پویادیگه مگه!من؟ پویای

 

  رسید ساحل شکم به گرفتو نگاهمو پویارد

 

 که میدفه ساحل شکم دیدن با انگار پایین انداخت سرشو میزد موج صورتش تو شرمندگی
  نداریم راهی دیگه

 

 ：وگفت گرفت پویارا اومدوبازوی باعشوه ساحل
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  میره بین از رسیدنمون بهم مانع دیگه چنددقیقه تا نمیشه باورم عزیزم_

  ببند کثیفتو دهن ساحل شو خفه：گفت گرفته باصدایی پویا

 یهای پویاباشونه لرزون قدمایی من راصدازدن اسممون که بده پویارا جواب خواست ساحل
 اتاق اردو خیالی وبی بااقتدار وبابام پراشک باچشمایی مادرجون دنیاغم بایه پدرجون افتاده

  شدیدم

 

  اومد ذهنم تو عقدمون لحظه گذشت زود چه لرزید قلبم

 

 بشینید：قاضی

 

  کنید امضاء ااینج بیاید جدیه تصمیمتون اینکه مثل خوب

 

 انگار زیدمیلر خودکارتودستم میریختم اشک ایستادم میزقاضی کنار رفتم لرزون های باقدم
 منو جدایی بودکه ای برگه به خیره فقط چشامم رانمیفهمیدم اطرافم از هیچی نبود هوا

  میکرد ثبت عشقمو

 

  کردم امضاء لرزون بادستایی کرد راخیس برگه اشکام

 

 بود پویا نوبت

  نداریم راهی میدونست خودشم ولی میکرد التماس باچشماش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 368 

 

 ：گفت بلندی باصدای پویا

 نمیکنم امضاء من دارم دوست زنمو من نمیتونم من نه

 ۸پارت#

 

 جرم هب کنم شکایت همینجاازت که.نکن کاری توان مسخره همه پویامگه چی یعنی：ساحل
  تجاوز

 

  وپات دست عالی بامحریه کنی عقدم میکنه مجبورت دادگاه دراونصورت که

 میشه باطل ازدواجتون خواهرمه اون چون بدی مانیاراطالق مجبوری اونوقت

 

 انداخت ساحل به پرنفرتی پویانگاه

  میریختن طور همین اشکام

 

 یاقتل بی خاطرمن به منن زندگی اشکا این زندگیم نکن گریه نفسم نکن گریه：پویا
 که اشکارا نریزاین نریزشون

 

,  ۲۱ ۰ 

 میگیره اتیش دلم

 

  میزقاضی سمت رفت کردو بهم وعمیق والتماس پرخواهش نگاه یه
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 کرد امضاء میخوند شعری لب زیر که طور همین

 

 خداحافظ تر چشمي به بوسم مي دور از ترا

 خداحافظ ديگر روم مي نکردي باور مرا

 را روزم و حال بپرسي تا نديدي اليق مرا

 خداحافظ دلبر وفا بي اي ديگران با برو

 تارم شبهای ماه ای خداحافظ

 جانسوزجانم درد ای خداحافظ

 خوبم روزای عشق ای خداحافظ

 حضورم شوروشوق ای خداحافظ

 

 

  کرد ثبت سختمو وروزای جدایی که بود ای برگه به هنوز نگاهم شد تموم شد تموم

 

  حلقمودراوردم بابغض

 ：کردم خودپویازمزمه مثل

  خداحافظ پایان به رسیده هم قصه این_

  خداحافظ هامان وخاطره شما جان

 کن دعایم تواما بدون میرن من
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 خداحافظ باران تراوش دراولین

 

 ردنپیداک خودشونو راه اشکاش شکستو مردم بغض بالخره دستش کف راگذاشتم حلقه
  بهم داد رودراورد اش حلقه اش روسینه گذاشت کردومشتشو مشت دستش حلقموکف

 به لنس بزرگ عروس بودوبه خانوادگیشون نشون که بود داده بهم پویا مادر که انگشتری
  انگشتش توی رفت انگشتر وقتی ساحل به دادم میرسیدم نسل

  بابا حتی گرفت غم همه نگاه

 ：وگفت کشید اه یه شکمشو روی گذاشت دستشو باعشوه ساحل

 

  بگیریم جشن باید شده حال خوش بچمم زد لگد بچم وای

 

  میمونی عروسم همیشه：وگفت بوسید پیشونیمو امد پدرجون

  ورفتن کردن خداحافظی کردنو بغلم وپریاهم پرهام مادرجونو

 

  ببینم بار اخرین برای دخترمو بزاری میشه：پویا

 

 بود سرنوشتی چه این خدایا داش بغض صداش

 

 مهه خیانتش اوار زیر بار یه که بدی تکیه دیواری به باز رو سرت بخواد دلت چقدرسخته
 شد له وجودت
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 یامه صدقه وقربون میریخت اشک فشارمیداد خودش به بود کرده بغل مهیاراسفت پویا
 ： میرفت

 

 ببخش لیاقتتو بی بابای بابا ببخشم نامردتو بابای نکنیا فراموش باباتو عسلم ببخشم دختربابا
  بکشم نفس چطور تومامانت بدون من نفسم

 

  شد جمع اشک یاحلم چشمای توی حتی که حرفارامیزد این باسوز پویاجوری

 

 ：گفتم دوتاشون وروبه جداکردم مهیاراازبغلش

 

  بیرون محضراومدم واز بشید خوشبخت امیدوارم_

 

 

  بدم تابغضموقورت کشیدم عمیق نفس یه

  شدم تنها تنها دیگه

 ندارم گاهی تکیه هیچ دیگه

 پویا#

 

 بچهو زن یه رفت کی مانیا نفهمیدم که بودم اونقدرداغون هست منم تراز غیرتت بی خدایا
 خونه نیاد که مانیااونقدرمغرورهست ندارن جایا میخوابن کجا امشب شهر تواین تنها
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 چظ بیاد سرشون بالیی اگه پرهام یاویال پدرش

  نداره درامدی مانیاکه کنن زندگی میخوان طور

 

  برن گذاشتم چطور بچم خدا وای

 کرد ریزش بودم من که گاهشم تکیه تنها تره کس تنهاتروبی ازهرادمی مانیااالن

 42پارت#

  مانیا#

  بیرون زدم دادگاه از و گرفتم بغلم تو رو مهیا

  بود تنهایی داشتم نیاز که چیزی تنها به من ولی برسونتم خواست پرهام

  و گرفتم رو مهیا کاسکه

  کردم خداحافظی ازش

  رفتم راه و گزاشتم اش کاسکه تو رو مهیا

  میکردم گریه و میرفتم راه خیابونا تو

  بود بلند ام هق هق

  نمیدادم اهمیت ولی میکردن نگاهم تعجب با مردم

  میزدم زار

  دادن دست از توانشونو پاهام دیگه که کردم گریه و رفتم راه انقدر

  کردم گریه و گزاشتم مهیا کالسکه دسته رو سرمو و ایستادم

  چراااا اخهههه خدایاااا

  چرااااااااااااا خداااا میییشد اینطوری باید چراااا
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  کرد باهام اینکارو ساحل چراااا

  کرررد خیاااانت بهمممم پویا چرا

  چراااا رفت دستم از زدن هم به چشم تویه عشقم چرااا

  ..... بمونم تنها و تک شهر تو و   بشم جدا شوهرم از بچه یه با تهش باید چرااا

  چرااااااا خدایاااا

  بودم رفته باال ام گریه صدای

 خوبه؟ حالت دخترم گفت و کمرم روی زد خانمی یه

  نیستم خوب بده حالم نیستم خووب نیستم خوب ... نیستم خوب نه-(باگریه)

 میاد؟ بر دستم از کمکی+

 امونمو گریه ...........نمیشه باورم نمیشه باورم ..شد تموم چی همه ... شد تموم چی همه-
  زدم زار دوباره و شدم خم و گرفت

  باش اروم دخترم باش اروم گفت و کرد بغلم  خانمه که

  نمیفهممم ...چرااا نمیفهممم ..... باشم.... اروم.... میتونم..... چطور-

  شنیدم رو مهیا ی گریه صدای  ام گریه الی به ال

 گرفتم بغلم تو رو مهیا و اومدم بیرون خانمه اغوش از

  بود رفته دیگه خانمه

： 

  نکن گریه مامانی نکن گریه

 مامانی باشیم تنها باید شد تموم دیگه ولی میخوادش دلم منم میخواد رو پویا بابا دلت توام
  ....تنهااا
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 ومار خودمو نمیتونستم خودم حالیکه در کنم اروم رو مهیا میکردم سعی و میکردم گریه
  کنم

  میزد جیغ مهیا

  نبود خوش حالم منم و

  کنم ارومش نمیتونستم

  میدادم تکون بغلم تو خودشو و میبردم جلو رو اش کالسکه

  میکردیم گریه هردومون

  پارک یه به رسیدم

  بود اونجا که ای بوفه سمت رفتم

  خریدم جوش اب کمی و کردم پاک رو هام اشک

  کردم درست شیر یخورده براش و اوردم در کیفش تو از رو شیرخشکش

  دادم بهش و

  بود شده خیس صورتم

 .زدم صورتم به اب کمی و گزاشتم اش کالسکه توی رو بود شده اروم دیگه که مهیا

 شیراز میرفتم باید امروز

  میکردم خداحافظی خاطراتم تموم با باید

  کنم,خداحافظی ... شهرم با

  ترمینال سمت افتادم راه

  بود هم مهیا ی کالسکه اینکه مخصوصا بود سنگین ساکم

 اتو با گرفتم تصمیم
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,  ۲۱ ۰ 

  برم بوس

  میکردم خرجشون بیخود نباید داشتم احتیاج پوالمو

  عقب های صندلی سمت رفتم و راننده به دادم رو کالسکه و ساک

 . دادم تکیه شیشه به سرمو خودمم و خوابوندم رو مهیا

 کردم پلی رو اهنگم و گزاشتم گوشم تو هامو هنزفری

  نمیره یادم من خوبیاتو

 بمیره دلم تو عشقت محاله

  میگیره نفسمو اینروزا داره تو از دوری

  زدم پس دلم تو تو جز رو همه

  زدم دست هرکار به موندنت واسه

  گزاشتی تنها سرما تو منو

  بدم انقدر یعنی

  رفتنو طاقت من ندارم چون نرو

  قهرمو همه با من رفتیو ولی

  قبلمو حالت اون ندارم دیگه و

 قلبمو_خسارت# میده کی بگو

  ها فاصله#

  ها خاطره#



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 376 

  چرااا بگو فقط کردی ترکم# چرا بگوو

  هااا غصه# این

  هاا گریه# این

  چرااااا# بگو فقط شد سهمم# این چرا بگو

  نه جالبه خیلی

  دلم جای هیچ نمونده سالم دیگه که

  شهر ساکته چقدر

  کرد خاطره پر دنیامو چشمات

  عاشقتم# میگی هی دور راه از

 کم سابقه نداری دروغگویی# تو

  پس کامله خوشگذرونیات تو

  پستتت_خاعن# تو

  شم محاصره# غم تو تامن رفتی

  چشم به نمیاد تو جز هیشکی چرا

 شهر خارج برم دارم دوس چقد

 من واس نی مهم# هیچی دیگه

 *خسارت اهنگ مالنی*

  افتاد راه اتوبوس

 زا همشون پویا با عاشقیم دوران تا بچگیم از خاطراتم تمام مدام میکردم نگاه که رو جاده
  گزشتن چشمم جلوی
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  .... شهر این به برگردم دوباره داره امکان یعنی

 میکردم مرور خاطراتمو و میریختم اشک اروم

 44پارت#

  پویا#

  رفت همیشه واسه مانیا

 ......................... رفت

  کنم زندگی و بمونم زنده امیدی چه به دیگه

  مانیاس من زندگی

  مهیاست من زندگی امید

  اونا بدون بیارم طاقت چطوری

 خدااا چطوری

  سراغم بیای قراره نه*

  اتفاقم یه فکر تو نه

  گرفت نفسم

  تاوانشه این شکستم تورو

  چراغم و چشم میره داره

  اتاقم کنج تو شدم گم

 گرفت نفسم

  بشه بدتر این از حالم باید

 از وای ای
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 درد و عذاب اینهمه 

  کرد جبران نشه اینکه از

  تو بی تنها اینه حقم

  روزا این توی

  بخوااام مرگمو

  صدام نیاد در

  تو بی اینجا اینه حقم

  بشکنم اشکا این بین

  ولی

  نیاما تو چشم به

  بریدم و دادم عادتت

  ندیدم اشکتو و بودی

  گرفت نفسم

  نمیرسی دادم به دیگه تو

  ناامیدم# و سرد# و نیستی

  رسیدم حالی بد به دیگه

  گرفت نفسم

  کسی_بی# یعنی نداشتتنت اخه

  اورد در پا از منو دوریت

  برد خودم پیش ابرومو
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 .....*نمرد_قلبم_تو_تو_عشق# اما رفتی

 

  کردم حبس خودمو اتاقم تو خونه رفتم

  ریختم اشک و گرفتم دستام تو سرمو و نشستم تختم رو

  میشد این اخرش باید چرا

  دادم دست از بچمو

  دادم دست از زنمو

  دادم دست از زندگیمو

  اشتباه یه بخاطر فقط

  کرد تباه زندگیمو اشتباه یه

  گرفت ازم مو خانواده اشتباه یه

  اشتبااه یه

  متنفررررررررررررم ساحل متنفرررررم ازت

  متنفرررررررم اشغاااالل متنفررررم ازززت： زدم داد

  زدم چنگ و تختم مالفه

  شد جمع که طوری

  اونطرف کردم پرتش

  ریختم پایین بود تحریرم میز روی که هرچی و کامپیوترم میز به زدم لگد با

 زدم داد و دیوار تو کوبوندمش محکم و اوردم درش  و بود دیوار روی که عکسم قاب
 یهبا بری باید حاال ندونستی زنتو قددر سرت توو خاااااک پووویا سرررت توووو خاااااک：

  کنی ازدواج هرزه
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  سرررت   توو خااااااک

  شکوندی زنتو دل نااامرررد

  عوووووضییییییییییییی عوضی： دیوار تو کوبوندم محکم مشتمو

  میشکوندم بود دستم دم هرچی و میزدم  اداد بود شده ریخته بهم اتاقم

  دادم فحش خودم به و گریه زیر زدم بلند و زدم زانو زمین روی نداشتم نا دیگه

  بره دستم از مانیا گزاشتم چرا

 چراا اخه .....  چرا خوردم رو لعنتی ساحل اون گول چرا

 

  نیستم مرد من

  نامردم

  غیرتم بی

  اشغالم

  داشت حق مانیا

  بره دااشت حق

  کردم خراب اونم زندگی من

  ساحله با ازدواج تاوانش

  شیطان با ازدواج

.. 

___________________________ 

  مانیا#
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  بود خواب هنوز مهیا

  داشتم حرف ساحل با

  گرفتم رو اش شماره برداشتموو گوشیمو

 ： برداشت بوق دوتا از بعد

 

  کردی خواهرت از یادی عجب چه مطلقه خانم به به

   .. منه نوبت حاال گفتی قبال رو حرفات همه نگو چیزی هییس-

  دارن عیب همه که کنی ثابت همه به میخواستی تو

  روزگارم شدن سیاه قیمت به ولی

  بشی خوشبخت خواستی

  کردی بدبخت منو

  بشی زن خواستی

  کردی شوهر بی منو

  بشی مادر خواستی

  کردی پدر بی منو بچه

  ساحل نمیگزرم ازت

  گرفتی ازم زندگیمو تو

  گرفتی شوهرمو

  نمیبخشمت

 هاااا؟ بکنی رو اینکار باهام اومد دلت چطور لعنتی بودی خواهرم تو
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  بشید خوشبخت امیدوارم ... رفتم من

 افتادی پام و دست به که میبینم رو روزی مطمعن ولی

 اه چون همیش شروع بدبختیت روزای فردا از شد تکمیل خوشبختیت من رفتن با نکن فکر
  نمیکنه ولت پویا اه نمیکنه ولت بچم و من

  خانم ساحل نداره صدا خدا چوب

  ... کنم حاللت کنی التماسم و بیوفتی پام و دست به که روزیم اون منتظر فقط

 شد؟ تموم گفتنت شعر-

  بگم من بزار حاال

  باشه من با خواست خودش شوهرت

 بدبخت تقیم به حتی هرررقیمتی به بشم خوشبخت میخواستم من بشم زن نمیخواستم من
  توووو کردن

 تو شرف بی و شوهراشغال که گندی اینم و باشم حرومزاده یه مادر نمیخواستم

 

,  ۲۱ ۰ 

  زده

  شه خم هام زانو اگه بدون اینم

  نمیکنم التماست هیچوقت بشکنه غرورمم اگه

  نیستم پشیمون کردم که کاری از من

  بوده این تو سرنوشت خب ولی بشه این اخرش نمیخواستم البته

  باش مطمعن نمبشم پشیمون کردم که کاری از هیچوقت من ولی

  شی خوشبخت امیدوارم ام تو
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  باش مطمعن اینو میشم خوشبخت منکه-

  کنیمی سقوط خودت روزی یه کشوندی فرش به منو رسیدنت عرش به واسه که تویی ولی

 ... نره یادت میشه تباه زندگیت کردی تباه زندگیمو تو

 ور زندگیت من کردن اه و نشستن بجای توام نمباره بارون سیاه گربه دعای و اه به هه-
  خنده زیر زد و نبرتش باد یوقت کن جمع

  نباش من زندگی نگران تو+

  بسازمش چطوری میدونم خوب

  بزنه زانو جلوش ام گزشته که میسازم ای اینده باش مطمعن

  بنده مو یه به که باش خودت ایندع نگران تو..................

  بپاشه همه از زندگیت تا بدی گاف کافیه

  کنم قطع شد تموم حرفات ندارم رو پرتا و چرت این شنیدن حوصله من-

  باش خدا چوب منتظر +

 . کردم قطع و

 41پارت#

  شیراز رسیدم

  نبودم بلد رو جا هیچ

  میکرد گریه مدام و بود اش گرسنه مهیا

  کنم درست خشک شیر براش تا نداشتم جوش اب

  بود اش گشنه بچم

  بود زیاد هام وسایل
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  عمه به زدم زنگ

  جون عمه سالم-

  خوبی عزیزم سالم+

  شیرازم االن  من... اممم .. عمه .. ممنون خیلی-

  خونمووون بیااا خب واااقعا-

  نیستم بلد هم جا هیچ و ندارم ادرس راستش+

 االن؟ کجایی-

  نشستم ها صندلی رو ترمینال+

  دنبالت بیاد فروغ میگم-

 . ممنون باش+

 بودن فرخنده عمه های بچه فرهان و فروغ

  نداشتیم رابطه عمه با زیاد ما

 اشباه تلفنی هم چندبار و بودمش دیده یبار فقط من و بودن قهر عمه با اینا بابا یعنی
  کردم صحبت

 از و میکنن طردش اوناهم نبوده اینا بابا خانواده درحد و بوده شیرازی شوهرش چون عمه
  میشه محروم ارث

 و سال62حدودا باید فرهان االن بودن بچه خیلی که دیدم وفتی رو عمه های بچه
 . باشه سالش62فروغ

 نیاما：گفت و نزدیکم اومد درشتی چشم و جوون دختر یه که بود شده ساعتی نیم حدودا
 !خانم

  هستم خودم-
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  خووووودتیییییییی دختررردایی+

 فروغ؟-

  کردم بغلش و شدم بلند

  جوووونممممم دایی دختررر خوووشحااالم خیلی دیدنت از گفت و داد فشارم محکم

  عزیزم همینطووور منم-

 اره؟ باشه دخترت باید اون وای+

  مهیاست اسمش اوهوم-

  میکنه گریه انقدر چرا عزیزم وای+

  کنم درست براش شیرخشک ندارم جوش اب اشه گرسنه-

  شیم ماشین سوار بریم بیا بیا عع+

  ماشینش سمت رفتم و برداشتم وسایلمو

  داشت مشکی ماتیز

  ماشینت خوشگله چقدر-

  نداره شمارو قابل+

 عزیزمم مرسی-

  خونشون رسیدیم بعد رب یه حدودا

  کالسکه یه و ساک یه بشه زندگیم کل نمیکردم فکر هیچوقت راستش

  اوف

  خونه داخل رفتیم

  بود شب هفت ساعت
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  نزدیکم اومد عمه

  یلحظه نشناختمش

  شده پیر چقدر

  خودتی مانیا عمه-

  جون عمه خودمم+

  بغلش تو رفتم

  کرد درست خشک شیر براش و داخل برد فروغ رو مهیا

  بود مرده عمه شوهر

  فروغ و فرهان و بود خودش فقط 

  شده شکلی چه که ببینم رو فرهان بودم مشتاق

  خونه داخل رفتیم عمه با کردن بش و خوش از بعد

  میداد انرژی بهم خیلی ولی بود کوچیکی خونه

  میشد خوب حالم چرا نمیدونم

  بود شده اروم مهیا

  بود فروغ بغل تو و

  من به بدش میکنه اذیتت فروغ-

  باحالیه بچه چقدر عشقه نه وای+

 ： گفت و عمه سمت کرد رو

 

  داشتم مهیا اندازه بچه بودی دادع شوهر منو االن اگه .... اخه مامان ببینش
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  داره بچه یه نشده سالش نوزده ببین رو مانیا اونوقت

  ... بهش میدادمت که داشتی خاستگار اگه واال： گفت و خندید عمه

  مامااااااااااااااان ععع-

  گرفت خندم

  فروغ باشه قسمتت هرچی ایشاال+

  بابا اره-

  زدیم حرف باهم کلی

 خندیدیم و

 44پارت#

  بود شام موقع

  اومد خوشم کردنشون زندگی ادهس از

 نمنک احساس طوریکه میکردن رفتار عادی باهام و نبودن چیزا اینطور و تجمالت اهل اصال
  خودمم خونه تو کنم فکر واقهعا و مزاحمم یا اضافی

  داشتن کتلت شام

  سفره سر بشینیم که گفت چیدن از بعد و کرد پهن زمین روی رو سفره فروغ

  نشستیم عمه با

  بود ام گرسنه خیلی

  دهنم تو بزارمش خواستم و گرفتم بزرگی لقمه و  برداشتم نون

  شدم مواجه عمه و فروغ خیره های نگاه با که

 ：گفتم و اوردم پایین رو لقمه
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 ببخشید خدایا

  الرحیم الرحمن الله بسم

  خندیدن عمه و فروغ که بخورم خواستم

  نمیخووردن چرا پس

 نمیخورید چرا عمه-

  عزیزم بخور تو بیاد فرهان تا منتظریم+

  اخی عع

  باحالی خانواده چه وای

  جالب قدر چه

  باشه افتاده اتفاقی همچین ما خونه توی هیچوقت نمیاد یادم

  یادب بابا تا بخورید شما میگفت و میکشید رو شام مامان مبکرد دیر بابا که وفتایی

  جمعشون از اومد خوشم واقعا

 بیان ایشون تا میکنم صبر منم پس گفتم گزاشتمو پایین رو لقمه

  اته گرسنه بخور تو نه：فروغ

 اخه نمیره پایین گلوم از که تنهایی-

  بودیم منتظر ربی یک حدودا

  دیگه بود اومده در شکمم صدای

  نیومد چرا پس

    گرسنمه

  واااای
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  گزشت ام دیگه رب یه

  ساعت نیم حدودا

  هوف

  اومد در صدا به در زنگ باالخره

  کرد باز رو حیاط در و در دم تا دوید فروغ

 به واضح فرهان با کردنش بش و خوش صدای

 

,  ۲۱ ۰ 

 میرسید گوش

  داشتم داداش منم کاش

 .داشتم داداش منم کاش  خوشبحالش

  شدن وارد لبخند با هردو

  کردم سالم بهش و شدم بلند

  بیاد اونم تا کنیم شروع ما که گفت و کرد باهام گرمی سالم

  عجب چه

 میشدم هالک داشتم واقعا

 فقططط حدودی تا کنم فکر که نخورم ها زده قحطی مثل کردم سعی خیلی و نشستم
  شدم هم موفق حدودی

  میخندیدن ریز فروغ و عمه جاها بعضی البته

  بابا گشنمه خب
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  عجبا إ إ إ

  اومد هم فرهان

  کردیم جمع رو سفره فروغ با و کردم تشکر شام خوردن از بعد

  عمه بود خوشمزه خیلی-

  عزیزم جونت نوش+

  امشب بشورم من رو ظرفها تا داد اجازه باالخره فروغ با دعوا کلی از بعد

 شد بلند مهیا گریه صدای که میکشیدمشون اب داشتم

  من با بقیش مهیا پیش برو： فروغ

  کردم بغل رو مهیا

  دادم شیر بهش و کردم عوض رو پوشکش

  بود خسته

  بودم نشسته اتاق توی

 شخواب تا دادم تکون بار چند و خوابوندم پاهام روی رو مهیا و و برداشتم کوچکی بالیشت
  ببره

  نخوابیده خوب بود صدا سرو و جنجال تو همش وقته چند این بچم

  ارامشه و سکوت سراسر اینجا اما

  خوابید که مهیا

  خوابوندمش و کردم پهن براش کوچکی جای و شدم بلند

  بیرون رفتم و انداختم روش رو پتو

  میزدم حرف باهم داشتن وعمه فروغ و فرهان
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  میکنن صحبت اروم یا میکنن مشورت و میشن جمع هم دور که جالب چقدر

 بود اور تعجب برام هاشون رفتار همه واقعا

 800پارت#

 کرده صحبت اینشکلی خونمون تو هیچوقت نمیاد یادم： گفتم و شدم اضافه جمعشون به
  باشیم

  میشد ختم بابا های فریاد و داد و جیغ یا قهر و دعوا به اخرش همیشه

 هم تهش و میاد بوجود که موضوعاتی کنیم حل ارامش با میکنیم سعی ما ولی：فروغ
  میگیریم بخشی رضایت نتیجه

 های دلیل داشت باهام که هایی مخالفت برای هم بابا اول همون از اگه ... خوبه خیلی این-
 وضعیت االن ساحل هم من هم شاید نمیکرد تمامش فریاد و داد با یا میورد کننده قانع

  داشتیم بهتری

 پاکه دلش و صاف قلبش ولی دیکتاتوریه و خو تند ادم مسعود：عمه

  (هه کنه بیرون خونش از رو دخترش شد حاظر که پاک و صاف انقدر)

  نگفتم چیزی و زدم پوزخند یه فقط

 ببخشید：گفتم و شدم بلند

  اتاق داخل رفتم و

  گرفت دلم دوباره

  نیستم خودم شهر تو دیگه میوفته یادم وقتی

  بکشه نازمو ناراحتم وفتی که نیست پویایی دیگه

  بکشه منت میکنم قهر وقتی

   .. واشه دلم تا بخونه اهنگ یا بیاره در بازی مسخره میگیره دلم وقتی
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  کنه تنبیهم  گندزدنام و شیطونیا با که نیست مامانی دیگه

  کنه مسخرم ساده دوستای داشتن بخاطر همش که نیست ساحل

  کنه خوندنم درس به مجبور که نیست بابا

  خودمم دیگه

  بیرون بکشیم اب از تنها گلیممونو باید که بچم خودمو

  کن کمکم خدایا

  اتاق داخل اومد فروغ

  نداشتند تخت

 ها دشتک کردن پهن از بعد

 ناراحتی؟ چیزی از：گفت و کنارم نشست

 یا؟ هست کسری و کم اینجا

  عالیه چیز همه اینجا نه نه-

  ای؟ گرفته انقدر چرا پس+

  نمیدونی منو زندگی جریان تو-

 چیزایی یه میدونم+

 میدونی؟ چی-

  اینجا اومدی همین بخاطر و  جداشدی شوهرت از اینکه+

  میدونی جداییمم دلیل-

  نه+

  بفهمی حالمو نمیتونی پس-
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 بفهمم تا بگو+

  داشتم درددل به نیاز

  جا همه و کس همه از بود پر دلم خیلی

 ده هک بگم خاطراتمو ای دخترعمه برای باید کردن پشت بهم دورم ادمهای نزدیکترین وقتی
 ... . ندیدمش ساله دوازده

  .... بگم چی-

  بگم چی از

  بگم کی از

 

  دله اسمش فقط که دلی از)

 ( گله نصفش اشکه نصفش که عمری یا

 

 زیاد نیست خوب حالت ... پره دلت خیلی اینکه مثل+

 

  اونورتر چیزی یه-

 

  کنه خیانت بهت تولدت شب شوهرت وقتی

  بارداره شوهرت از خواهرت بفهمی وقتی

  کنن طردت خونه از و کنند محکوم رو بیگناه توی به خانوادت وقتی

  کنی سقط رو ات ماهه پنج بچه کنه مجبورت پدرت وقتی
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  بده رکیک های فحش و بزنه تهمت بهت شوهرت خانواده جلوی خواهرت وقتی

  بیاره در خواهرت عقد به رو شوهرت و کنه طالقت به مجبور پدرت وقتی

 (زد حلقه هام چشم توی اشک)

  کنیم عادت تا ببینیم همو نباید بگه مادرت وقتی

 

 !نمیگرفت دلت بودی تو

  فروغ نیست خوب حالم

  بده حالم

  بده حالم

  گرفته ادما این همه از دلم

  بده حالم

  .. متاسفم واقعا：بود کرده بغض من مثل هم فروغ

  بوده این سرنوشتت شاید ... ولی بگم چی باید نمیدونم

  ... عاقبت .... قسمت ... سرنوشت+

  میخوره بهم حالم ها کلمه این تموم از دیگه

 میندازی قسمت و روزگار گردن چرا کردن سیاه منوادما زندگی

  بدشونکرده روزگار هم ادما اون-

  باشن بد خواستن خودشون نه+

  باشه ادمی هر داره دوست رسید خط ته وقتی ولی باشه بد نداره دوست ادمی هیچ-

  بد اطرافیانش واسه و خوبه خودش واسه که ادمی
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  خستم فروغ-

  کردم خودکشی صدبار تاحاال نبود مهیا اگه

  نشی خطاکار تو تا بود مهیا خداروشکر ... میگی داری چی ... گناهه خودکشی+

 و اینور مجهن بین فقط نیستن گناهکار یا خطاکار میکنن خودکشی که ادمایی نکن اشتباه-
  میکنن انتخاب رو اونطرف جهنم اونور

  نمیبیننش خیلیا که هست همه واسه امید نور یه همیشه .... شعاره اینا-

  ... کنه روشنش نمیتونه نوری هیچ دیگه که سیاهه انقدر روزگارشون شاید+

  ... من روزگار مثل

 نور-

 

,  ۲۱ ۰ 

  بچت بخاطر نشو ناامید هیچوقت مهیاست تو امید

 . بود رزوشونا بدبختیت اوناییکه دهن تو بکوبونی محکم موفقیتت با تا باشی محکم باید تو

 ...میکنم رو همبنکار اره .. اره+

 

,  ۲۱ ۶ 

 808پارت#

  پویا#

  کجاست االن یعنی خدایا

  خوبه حالش
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  خوابه کجا االن

  بیداره شایدم

  میکنه گریه داره شاید

 میخنده داره و خوشحاله یا

  نیست من بهتر روزش و حال شایدم

  اتاقمم تو فقط و نرفتم بیرون حااال تا ظهر از

  براش شد تنگ دلم

  زودی همین به

  بود پاش و ریخت اتاقم

  ایستادم اینه جلوی و شدم رد ها خورده شیشه روی از

  پویا خودت با کردی چیکار-

  المصب میدونی بیشتر که تو+

  بود کسم همه بود عشقم دختر اون

  ....مهیا ... بچم

  زد حلقه چشمام توی اشک

  مرد باش اروم-

  باشی محکم باید تو

 ببازی خودتو نباید رفت اون

  برمیگرده مانیا!میشه درس چیزی کنی گریه و کنی حبس اتاق توی خودتو

  کنم چیکار میگی خب-
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  ندارم کاریو هیچ ی حوصله اون بدون

  کنی شروع  جایی یه از باید باالخره ... که باشی اینجوری نمیتونی عمرت تااخر+

 خودش از تر حرومزاده ی بچه اومدن بدنیا و ساحل با ازدواج از حتما هه-

  ...   . نه که چرا+

  خودم سر زدم داد

 شوووو خفههه

  اینه تو کوبیدم مشت با

  شد تیکه تیکه که

 میسوخت و بود شده خون از پر دستم

 دستشویی رفتم

  گرفتم زیرش دستمو کردموو باز رو اب 

  اونم شد خون از پر که بستم روش ای پارچه سریع

 تو رو هاش عکس بار صدمین ی واسه و کشیدم دراز دوباره تختم رو و ندادم اهمیت
  کردم چک گوشیم

 نمیشه سبز هیچوقت که هایی کاش و هام ناله و هام اشک دوباره و دوباره و

  من اصرار# اونهمه بود فایده بی ... *

  من کنار موندنت به نبود قانع# دلت

  دلهره# و کابوس# شده دنیام تموم

  پره ازت دلم اینروزا بدجوری

  خوندمو چشماتو
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  بده فالم میگه

 بده_حالم# تو بی من و میری# تو

  که سخته باورش

  زده جا تو دله

  سادگیم# از ببین

  اومده چی من سر

  زدم داد

  زدم فریاد# اونهمه

  کنی سمتم به روتو تا

  ندم دست از تورو تا

  زدم زار#

  بدم حال# همه با من

  زدم زانو# روت به رو

 ..* ندم_دست# از تورو تا

___________________________ 

  مانیا#

  دانشگام ثبتنام واسه برم باید کن بیدارم صبح راستی فروغ

  بخیر شب عزیزم باشه-

  ارامش انقدر خونشون تو

  بخوابم تونستم ولی نبود خوب حالم زیاد گرچه مدتها از بعد که داشتم
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  بود خوب بازم ولی کرد بیدارم مهیا چندباری وسطاش البته

  کردم ملیح ارایش و پوشیدم مانتویی صبح

  کارهام دادن انجام از بعد و دانشگاه سمت رفتیم فروغ با

  خونه برگشتیم

  کرد اذیتتون مهیا ببخشید عمه-

  نداره کاری که ارومه انقدر عزیزم نه+

  میکنم کم رو زحمت کنم پیدا خوب کار یه اگه انشاالله ممنون بازم-

 بزنیااا حرفا این از نبینم ام دیگه رحمتی عمه نیستی زحمت：گفت و کرد اخمی

 806پارت#

  ساحل#

  کنیم عقد باهم که برسونه خودشو تا پویا به زد زنگ بابا

  هه

  باشم پویا با باید حاال من

  اسکل ی پسره

  محضر بریم گفت و اومد ساعت نیم از بعد بابا

  پوشیدم سفیدمو کوتاه مانتوی سریع

  دیگه عقدمه روز باالخره

  داشت (مدلشه) پارگی جاهاش بعضی که شلوارجین و پوشیدم هم رنگی سفید شال

  کردم,غلیظی ارایش و پوشیدم قرمزمم و بلند پاشنه های کفش پوشیدم

  بیرون رفتم و گزاشتم داخلش گوشیمو و برداشتم قرمزمو کیف
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 ینهم واسه کنم عوض نمیشم راضی میدونست و داشت عادت هام قیافه این به دیگه بابا
  کرد اخم و رفت بهم غره چشم فقط

  ماشین داخل برو سریع-

  شدم سوار

  کرد پلی رو غمگینی اهنگ بابا

  ضبط تو زدم و اوردم در فلشمو نداشتم رو اینا و غم حوصله اصال

 .شد پخش شادی اهنگ که

  ماشین تو دادن قر و رقصیدن به کردم شروع

  زششته چییه حرکااات این سرررجاااات بشین ساحل-

  باشم شاد میخوام ها عقدمه بابا عه+

  کرد پرتش و بیرون کشید ضبط تو از فلشمو بابا

  میکنیییی چیکار بابا عه-

 . کرد پخش رو اهنگ همون و نداد جوابی

  کردم پوفی

  داره خواب جای...خوبه حالش .. کجاست مانیا االن نیست معلوم：گفت که

  برام میده قر نشسته خانوم این اونوقت

  بیرون کردی پرتش خونه از اونو خودت رفته نکنه؟یادت پشیمونی باباجون عاعا+

  رفتتتت خووودش نکردممم بیرووونش اونو من： زد داد عصبانی

  بره نزارید که نکردید برابرش در مقاومتی شماام ولی-

  نمیفهمیدم نبود خوب حالم اونموقع+
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  پشیمونی که نگو-

  نیست پیشم دخترم چون پشیمووونم پشیمووووونم+

  ببینم حتی نتونستم رو ام نوه که پشیموونم

 (کرد اشاره من به) دارم دختری همچین که پشیمونم

 خوبه؟ ادم مانیا بده ادم شدم من االن+

 جبورم رو پویا تو که نمیدونم کردی فکر ...تووو اما ...    نکرد اشتباهی کار هیچوفت مانیا-
 ... که کردی

 زهوسبا مردک اون جرف نداری قبول رو دخترتم که من حرف یعنی چراااا دیگه شما بابااااا+
 داری قبول رو

 نمیدونم ... غلط چی درسته چی نمیدونم وااقعا دیگه-

 

  گلوشه توی بزرگی بغض یه کردم حس

  بشکنه که ندیدم ساله هجده که بغضی

  محضر دم رسیدیم

  تو رفتیم و

  شد وارد ناراحتی با بعد و کرد نگاه دفتر در سر به اول بابا

  بیاد پویا تا نشستیم ها صندلی روی

 .میشد من برای کارخونه کل دیگه ساعت نیم و داشتیم قرار دیگه ساعت نیم

 .میشم دار شوهر و

  هه هه

  میبالم خودم به خوشحالم چقدر
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  بود شده خیره زمین به ناراحتی با بابا

  باشه بد که هرچقدرم باالخره

 باال باشه رحم بی

 

,  ۲۱ ۶ 

  نگرانه پدره خره

 .خوند نگاهش عمق از میشه اینو و

  بود نیومده پویا هنوز گزشت ساعت نیم

  نداد جواب که بهش زد زنگ بابا

  بابا نیاد نکنه-

 کنم چیکاوش میدونم اونوقت نیاد اگه میدونه میکنه غلط+

  گرفتم ضرب زمین روی پاهام با دوباره و کردم کج لبمو

  لعنتی دیگه بیا

 ارهاک دیگه اومد که بعدش که بزن نامم رووبه کارخونه اول بریم میاد پویا تا بنظرم بابا-
 . باشه اماده

  بریم پاشو خب خیلی+

  شدیم دفتر یه داخل

  و زد امضا چنتا بابا

  دادن امضا از بعد منم

  کارهاش انجام و
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 شد نامم به کارخونه سهام کل رسما

 زد برق هام چشم داد دستم رو سند بابا وقتی

  بابا بشی خوشبخت+

 بابا عاشقتم：کردم زمزمه اروم

  شدیم خارج اتاق از باهم و زد لبخندی بهم بابا

  رو سند میکردم نگاه لبخند با هنوز

  کیفم داخل انداختمش خوشحالی با

 .. تو ساحل گفت و سمتم برگشت بابا

 ارشیا اب میخوام من ببخش منو بابا عاشقتم：گفتم و رفتم عقب عقب و بده ادامه نزاشتم
  دویدن به کردم شروع و باشم

 رفتم پایین ها پله از

 میزد صدام مدام و بود دنبالم بابا

  وایسااااااااااااا سااااااحل ساحلللللل

  رسیدم خروجی در به و دویدم

  کردم برخورد محکم چیز یه با که دویدم سمتش سرعت با

  شدم مواجه پویا متعحب چشمهای با کردم بلند که سرمو

 

  میرسید بهم داشت بابا و بود در تو هنوز

  بود شده قفل هاش چشم تو هام چشم

  کنم کاری نتونستم و شد سر بدنم تمام یلحظه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 404 

  اومد خودم به میزد صدا رو اسمم که بابا صدای با

  کنار رفت که زدم اش سینه به کیفم با محکم

 ارشیا به زدم زنگ و گرفتم تاکسی یه سریع خیابون تو دویدم و

 802پارت#

 (مانیا و ساحل پدر) مسعود#

  رفت ساحل چرا چی یعنی

  یعنی داد بازی منو مدت همه این

  کنده دل ارشیا از نگفت مگه

  میکنه ازدواج پویا با نگفت مگه

  بود بازی همش یعنی

  نمیشه باورم نه

  باشه گزاشته کاله سرم دخترم

  رفت ساحلم نمیشه باورم

  رفت مانیا

  دادم دست از هامو بچه چرا خدایا

  بود خودم تقصیر میدونم اولش از

  بودم کرده تربیتشون درست اگه

  کنه ازدواج کمش سن اون تو مانیا نمیزاشتم اگه

  نمیزاشتم ازاد انقدر رو ساحل اگه

  نبود خیابونا کوچه ویرون و هیرون کوچیک بچه یه با دخترام یه االن
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  نمیرفت پولشه دنبال فقط که اشغال پسر یه با ساحلم االن

 ونکمش سن این تو مخالف جنس محبت محتاج شاید میکردم بهشون محبت بیشتر اگه
  نمیشدن عاشق زود و نبودن

 ........ اگه .. اگه

  ببخش منو خدایا

  ببخش منو علی

___________________________ 

  پویا#

  بودم ایستاده در چهارچوب تو

  تو برم نمیکشید پام

  بیام تا کرد مجبورم پرهام همینجاهم تا

  کنن رحم من به که نمیره انتظاری کردن رحم خودشون دختر به که ای خانواده این از

  مینداختنم زندان مطمعنا

  رفتم اجبار به

 خوردبر  باهام و ندید منو و پایین دوید سرعت به که نفر یه و میشنیدم فریاد و داد صدای
  کرد

  افتادم مانیا یاد یلحظه

  عقب رفت چندقدم دختر

  شدم خیره هاش چشم تو

  مانیا های چشم شبیه درست هاش چشم بودن شده مظلوم

  رومه به رو مانیا کردم فکر واقعا
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  .... که

  سااااااحل گفت و اومد صدایی

  ساحله اون خدایاا نه

  میبینم مانیا هم ساحل حتی که درگیره ذهنم اونقدر

 و زد ام سینه به کیفش با اومد خودش به مسعود صدای با نبود خوب حالش انگار اونم
  بیرون دوید

  نزاااار بره نزاررر پووویا بگیرش-

  بودم منگ هنوز من اما

  بره در گزاشتی شکمشه تو بچه االن زنت هااا؟ بره گزاشتی چرا-

  میزد حرف و میکشید داد سرم مدام

  نشنیدم اشم کلمه یه حتی من اما

  نبود خوب حالم

  میخواست رو مانیا دلم

  میکردم چیکار داشتم من خدایا

  کنم ازدواج ساحل با بود قرار واقعا

  رفت ساحل که شکرر شکرت خدایا ...  . نه

  مرسی

 نمیگم چیزی دید وقتی پدرش

 دنبال برو برو ... کنه جمع خودتو میخوای یکیو بدتره منم از حالت تو：گفت ارومتر
  منو تو نه میشناسم تورو من نه دیگه زندگیت

  رفت و
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  نشست لبام روی تلخی لبخند

 نبودن بخاطر بودنش تلخ و نشدم لعنتی ساحل بااون ازدواج به مجبور اینکه واسه لبخندم
  مانیا

  بخندم دلم ته از نمیتونم دیگه یبارم حتی رفتنش بعد مطمعن

  بزنم لبخند یا

 .. زنمه و بچه وجود کنه خوشحالم میتونه که چیزی تنها

  نشستم محضر در کنار همونجا

 مکرد خداحافظی مانیا با که روزی اخرین یاد به و دادم تکیه سرم پشت دیوار به سرمو و
 ... ریختم اشک

  جداشدیم هم از هم محضر توهمین و کردیم عقد و همینجا اومدیم خوشحال یروز

 .... زشتی سرنوشت چه

  بودن سرازیر هام گونه روی هام اشک

 خودتوونیدواقعا؟؟؟؟ علیاری اقای：گفت و نزدیکم اومد نفر یه

  قطف سلفی یه：میگفتن مدام و اوردن در گوشیاشونو و شدن نزدیکم ام دیگه نفر چند

 ...و میکنم خواهش

  نداشتم حوصله اصال

  زدم قدم هام اشک با و کشیدم بیرون جمع از خودمو حرف بدون

 محال زیاد دیدن وقتی ولی اومدن دنبالم هم چندنفر و کردن نگاه و رفتنم متعجب همه و
 ...... عقب رفتن خودشون نیست خوش

  خیابون# هر تو میشم راهی تو فکر با*

  بارون زیر به تو پای رد دنبال
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  سرده بدجوری برام تو بعد شهر# این

  کرده دیوونه منو دوری این و نیستی

  عزیزه برام هنوز خاطرت# و نیستی

 کوهی# اون
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  میریزه# داره بود تو پشت# که

  پاهام زخمیه میخورمو زمین دایم

  دنیام ادم تنهاترین من تو بعد

  منو میکنه کالفه

  نیستی که وقتی لعنتی های کوچه# این

  بودی کسم_همه# توکه

  کی به تو جز کنم تکیه#

 نیستی# که وقتی

  دیوونه# و مست من و نیستی

  میگم ها غصه# با هرروز عکست# با

 دنیام شد تاریک# رفتی وقتی از

  دیگم ادم# یه رفتی وقتی از

  نشد جا دلم تو هیشکی تو بعد

  نکرد درک حالمو هیشکی تو بعد
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 نشد کم تو به ای لحظه من عشق# اما رفتی تو

 * نکرد_ترک_قلبمو#

 802پارت#

  مانیا#

  دارم استرس فروغ-

 اخه؟ داری چی استرس که ندارع استرس+

  بدم سوتی میترسم خب-

  تو برو نمیدی نترس+

  فعال باش-

 دنبالت میام دو ساعت+

  میام خودم نمیدم زحمتت دیگه نه-

  زحمتی چه بابا نه+

  خدافظ

  داخل رفتم و گفتم اللهی بسم زیرلب

  بودن اکیپی هم نفر چند و میشدن دانشگاه وارد پرشوور ها پسر و دختر

 الدنب نرید دانشگاه رفتید میگفت همبشه معلممون مدرسه تو بخیر یادش ... ها دختر
  بشیدا عاشق زود شوهر

  شید موفق تا خوب بخونید درستونو

 نباشم بابا فشارهای زیر تا دانشگاه برم میخواستم فقط ها اونموقع

  بچم هم من هم شیم خوشبخت تا بخونم درس که بچمه ام انگیزه فقط دیگه االن ولی
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  داخل رفتم و کردم پیدا رو کالس

  پسر تا پنج و دختر تا سه بودیم کالس داخل نفر هشت حدودا

  میکنم حس خودم روی رو ینفر نگاه سنگینی شدم کالس وارد که اونموقع از

  کیه ببینم تا برگشتم

  رسیدم مشکی ابرو و پسرچشم یه به که

  داشت جذابی ولی معمولی قیافه

  نشستم ها صندلی از یکی روی و گرفتم ازش نگاهمو

 

  کنم اعتماد کسی به یا شم دوست باکسی نباید گفته بهم فروغ

  چیه اسمت： گفت دستیم بغل دخترهای از یکی

 مانیا：کنم نگاهش اینکه بدون دادم رو جوابش سرد خیلی

 . خوشبختم ام مرضیه منم هوم-

  همچنین+

   ...؟ یا شهری؟شیرازی کدوم مال-

 بود؟ چند ات رتبه -

 داره؟؟؟؟؟؟ ربطی شما به： گفتم اخم با و سمتش برگشتم شدم عصبانی دیگه

  ... عصبانی چقدر اوووه-

  کردم اونطرف صورتمو و رفتم بهش ای غره چشم

  بود شده شروع تقریبا کالس

  بعد دقیقه ده حدودا
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  شد کالس وارد مرتب اما پیر مرد یه

  چیه کالس شرایط اینکه و خودش کردن معرفی به کرد شروع و

 . میومد متشخصی و قاطع فرد احمدی استاد

  میدادم گوش حرفهاش به دقت با

  بیرون رفتیم شد تمام که کالس

  باشم باهاش که نداشتم رو کسی

  نشستم و بود مخفی ها درخت پشت که ها نیمکت از یکی سمت رفتم

  میشد شروع بعدیم کالس دیگه ساعت یک

  خوردن به کردم شروع و اوردم در کیفم از رو بود گزاشته واسم عمه که ای لقمه

  بگزرونم شده هرجور رو ساعت یک اون کردم سعی و کردم پلی گوشیم توی از هم اهنگ

________________________ 

  شد تمام کالسم که بود دو ساعت

  میکردم حس خودم روی رو پسر اون نگاه سنگینی هنوز اما

  ایستادم منتظر تر اونطرف یخورده و رفتم دانشگاه در دم تا

 و سمتم اومد هستش میرزایی اشکان اسمش که بود گفته ها معرفی توی که پسر همون
 دارید؟ ماشین：گفت

 برسونمتون؟ میدید افتخار：گفت که ندادم بهش جوابی

 

 پررو هبچ کرده خاستگاری که چقدم) خاستگار دانشگاهم روز اولین تو نمیکردم فکرشو واااا
  کنم پیدا(

  نه：دادم رو جوابش خشک و سرد خیلی
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  میکنید تعارف نه چرا-

  دارم ماشین من برسونمتون میتونم بخواید اگه

   بود مخم رو واقعا چون کنه گم گورشو که بدم بهش چیزی فحشی خواستم

 داشتید امری：گفت و اش شونه رو زد نفر یه که بگم چیزی و کنم باز دهن اومدم

 میشه؟ مربوط شما به-

  بریم بیا ابجی گفت و کرد نگاهش اخم با فرهان

  میکرد نگاهش تعجب با اشکان

  زدم بخشی رضایت لبخند

  ابجی گفت بهم وقتی اومد خوشم چقدر

  داداشی بگم بهش میتونم فروغ مثل منم یعنی

  موند دلم به داداش کلمه گفتن حسرت همیشه

  کنه پر رو ام نداشته داداش جای بتونه ففرهان شاید

  حرفش این از میکردن اب قند دلم تو

  باشه پشتیبانت که باشی داشته داداش یه که خوبه چه

  .. بشه غیرتی روت

  نشستم ماشین داخل رفتم

  اومد هم فرهان

 نیومد فروغ چرا راستی دادم زحمت شما به ببخشید-

  اومدم من داشت کار فروغ+

  بود هم توی هنوز هاش اخم
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 میگفت؟ بهت چی：داد ادامه

  برسونتم میتونه بخوام اگه که گفت فقط نگفت خاصی چیز-

 همین؟+

  اوهوم-

  بگی بهم کافیه داشتی مزاحم هروقت باشه یادت+

  ممنوونم واقعا گفتم و زدم پررنگی لبخند

  .. شما

 کثیم .. کنی صدام داداش میتونی میمونی فروغ مثل برام توام：گفت و بدم ادامه نزاشت
  کوچولو ابجی داد ادامه و کرد

  میومد خوشم خیلی برخووردشون توی شون صمیمیت اینهمه از گرفت خندم

  میچشم و داشتن داداش طعم سال هجده از بعد که خوشحالم خیلی ... داداشی چشم+

 خوب داداش و اجی تا سه مثل و ابجی اونیکی دنبال بریم االن خب گفت و کرد ای خنده
  بخوریم خوشمزه ناهار یه رستوران بریم

 چیه؟ نظرت

  مثبته نظرم+

 سخرهم باکلی ناهار خوردن از بعد و شدیم شیکی رستوران وارد اونجا از و فروغ دنبال رفنیم
  خونه رفتیم و بیرون اومدیم بازی

 بود شده ذره یه بچم واسه دلم

 801پارت#

 مهیا عمه سالم： گفتم و عمه سمت رفتم و اوردم در رو هام کفش سریع داخل دویدم
 کجاست
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 چقدر عزیزم سالم-
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  اتاقه تو هولی

 نکرد که اذیتت شرمنده عمه وای+

  جون عمه نه-

  شده تنگ بچم واسه دلم +

  بستم سرم پشت رو در و شدم اتاق وارد

  بودن باز هاش چشم اما بود خوابیده مهیا

  مامان عشق سالم مامانی سالم：گفتم ای بچگانه حالت با

  اومدم من

  بدم شیر بچم به اومدم

  شه قوی شه بزرگ تا

  دادم فشارش خودم به محکم و کردم بغلش

 و گرفتم بغلم تو رو مهیا دوباره لباسهام تعویض از بعد و خوابوندمش زمین روی دوباره
  کردم بازی باهاش

  مامان بره قوربونت الهی جوننممم ای

 ： گفت و شد اتاق وارد فروغ

 

  ایا وابسته بهش خیلی مانیا وای
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  ها ندیدیش ساعت نه هشت فقط خوبه

  میشه تنگ بچم واسه دلم خب-

  باشم داشته مهیا مثل گوگولی بچه یه یروزی منم میشه یهنی اخی+

 نداری؟ خاستگار راستی نشه؟ چرا-

 ... ولی دارم ... چرا+

  چی ولی-

  بیان نمیده اجازه فرهان+

  کنی ازدواج باید یروزی که باالخره اخه چرا-

 هم شغلش داره دوستم خیلی که دارم خاستگار یه االن ولی ها نده اجازه کال اینکه نه+
 و سوسوله بچه میگه نمیکنه قبول فرهان ولی داره رو الزم شرایط همه و پولداره و خوبه

 حرفها این چمیدونم و باباشه جیب تو دستش

 داری؟ دوستش تو-

 نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو

  بگو بهش خب داری دوستش پس-

  نمیشه روم ...خب ... اخه+

  ها چیه؟داداشته رو وا-

  .....  داری دوست رو  ینفر ... که بگی داداشت به بخوای سخته مانیا+

  میگم چی نمیدونی نداشتی داداش

  بزنه حرف باهاش مامانت بگو خب باشه منطقی ادم میاد بهش که فرهان -

  اونومیخوام من که نمیدونه مامان+

  میگی چی فروغ وااا-
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  میخوامش خودم که نمیدونن دارم خاستگاری همچین که میدونن فقط اونا خب+

  بگو مامانت به-

  میکشم خجالت نمیتونم+

 ؟ بگم من خب میخوای-

  میکنی رو اینکار：گفت و گرفت دستامو

  عزیزم نه که چرا +

  میخوامت خیلی مانیا وای گفت و بوسید امو گونه

 عزیزمی-

 ۰۱۶پارت#

 

 ساحل

 

  کجایی ارشیا الو_

 

 چطور؟؟ بیرونم_

 

 خوب خبر یه_

 

 بدی خبرخوبم بلدی مگه تو زدی گندی بازچه_
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 بدددددددی خیلی ارشیااااااا_

  شدن من مال بابا وکارخونه خونه شد تموم چیز همه

 

 چطوری؟_

 

 ازش بود خواب وقتی لواسونم باغ ویالهاو گرفتم خودم نقشه  باهمون راکه وکارخونه خونه_
 گرفتم انگشت

 

 دنبالت بیام کجایی حاال هستی جونوری چه تودیگه_

 

  واتشم اب پارک نزدیک من_

 

  اونجام دیگه ساعت نیم من پس باش_

 نداری کاری

 

 نوچ_

 

 فعال

 

  ساعت یک شد اقا ساعت نیم
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 یه هک میشدن هارد فواره ازبین باهیجان که بود ادمایی به نگاهم ها روسبزه بودم نشسته
 اومدجلوصورتم گل شاخه

 

 ارشیاست دیدم برگشتم

 

 دخترزشت ای تو به باعشق تقدیم_

 

 زشته کجام من قهرم باهات ارشیا عععععع_

 

  خانمی کردم شوخی_

 

 

 چیکارکنیم حاال اقایی خوب_

 

 

 ما خونه میریم بعدشم میگیریم جشن موفقیتتو این میریم اول_

 

 شما؟ خونه_
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  بابات خونه پس نه_

 

 بریم بزن باش_

 

  دراوردیم عزا از دلی یه و فرحزاد رفتیم_

 

  اشتهااومدیا ماشالله ساحل_

 

 دیگه دوتاییم اره_

 میگم چی نبود اصالحواسم

  بود شده مچاله ارشیاقیافش

  پویاس باباش مطمعنی چیکارکنی رامیخوای حرومزاده اون_

 

 ارشیااااااااا_

 

  خوب ببخشید_

 

  کنم بزرگش باید بکنم میتونم چیکارش_

 

 قدکنیع بامن که نمیتونی بابات اجازه بدون دختره شناسمت تو کنیم عقد میخوای چطور_
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 پرسیدم وکیل ازیه گرفتی کم دست خانمتو ساحل_

 

 پدر اجازه تابدون میدن نامه وحاملم دخترنیستم بفهمن وقتی اونجا قانونی پزشک بریم باید
 عقدکنیم

 ارشیا

 

  میزد حرف زادش وحروم شدنش زن درمورد چقدرراحت باشه وقیح ادم چقدر واقعا

 

  هست خیالم خوش چه میخره بهم ازش حالم

 

 میکنه؟ رحم من به نکرد رحم خودش خانواده به که کسی

 

 خانم ساحل بکنی صدبارارزومرگتا روزی که کنم درس برات زندگی

 

_ 

 ۰۱۳ پارت#

 ساحل

 

  بود جمهوری داخل خونشون ارشیا خونه رفتیم بعدشام
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 ید سی ال بایه مبل دست یه زیادنداشت وسایل بود ساخت تازه ولی متری۶۱اپارتمان یه
 بود نصب دیوار به که

 

  خانمم اومدی خوش خونت به_

 

  اقایی مررررررررسی_

 

  کنم خوشبختت میدم قول بهت نکردم کاری_

 

 دارم ایمان بهت میدونم_

 

  دیدیم ای ترکیه فیلم ویه اوردخوردیم دوتاقهوه

 

 بخوابم کجاباید من ارشیا_

 

 اقات توبغل_

 

  شد اب قندتودلم حرفش بااین

  بیام منم تا بخواب اتاق توی برو ساحل_
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  باش_

 

 کشید دراز وکنارم اومد که بود گذشته ساعتی رب

 

 قانونی پزشک بریم فردابتید ساحل_

 

  حاال داری ای عجله چه_

 

 بشی خودم مال زودترباید هرچه نه_

 

 اقایی چشم_

 

  میشد اب قندتودلم ازحرفاش_

 خوابیدیم هم توبغل دورمو دستشوانداخت

 مانیا

 

  نگرفت ازم خبری هیچ کس هیچ ماه یک تواین شیراز اومدم که میشه ماهی یک

 

  شده تنگ گرمش آغوش پویاواون برای دلم
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  دیگه کردن ازدواج پویاوساحل االن فایده چه ولی 

 

 صداکنه مشواس قشنگش صدای پویابااون ازاینکه پویا روسینه بزاره سرشو ساحل ازفکراینکه
 تعاد طبق گرفتو بغضم بخونه اهنگ براش میگیره ساحل دل وقتی خانمم بگه وبهش
 شد خیس بالشتم هرشب

 

  باباشومیداد بوی تنش گرفتم مهیارابغلم

 

 نبهش پنج کردکه قبول اونم زدم حرف بافرهان پسره اون راجب کرد اومدبیدارم فروغ صبح
 خواستگا برای بیان

 

,  ۲۱ ۶ 

  ری

 

  نشه دیرت مانیاجان_

 

  بلندمیشم االن نه_

 

 میرسوندم گفت فرهان که برم خواستم صبحانموخوردم لباساموپوشیدم بلندشدمو

 

 ازخداخواسته منم
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  میشدم فرهان وبیگاه گاه های نگاه متوجه راه توی

 

  خورد زنگ گوشیم که کنم خداحافظی اومدم رسیدیم که دانشگاه دم

 

 ات فرهان مشکوک نگاه کردم خداحافظی فرهان از پاچگی بادست جاخوردم شماره بادیدن
  بود روم دانشگاه داخل رفتنم

 

 بود غیرتی العاده فوق فرهان

 

 دادن جواب برای بودم مردود ومن میزد.زنگ طور همین گوشیم

 ۰۱۲پارت#

 

 کنم پاکش ذهنم از میشد مگه ولی بودم کرده راپاک پویا شماره

 

 بفرمایید_

 

  خودتی مانیا_

 

 داشتین کاری خودمم بفرمایید بله_
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 شده تنگ برات دلم مانیا_

 

  میشکستم بیشترازاین غرورمونباید ولی طور همین منم بگم میخواست چقدردلم

 

 کار ندرای شما البته همسرتونه به خیانت اینکارتون میدونستید بگید اینو زدید زنگ_
 دارید تخصص

 

  مهیاراببینم بیام میخوام مانیا میزنی نیش چرااینقدر_

 

 نیاید نفعتونه به_

 

  ببینمش دارم حق من هست مهیادخترمنم چرا_

 

  کنید ترفراموش راحت تا همونبینید بهتر ولی گیرمنمی حقوازشما این من_

 

 کرده کار وچی بوده کی پدرش نفهمه بهتره مهیاهم

 

 بدم امانج پدرانمو وظایف باید من ببینم بچمو میخوام من نزن سردحرف مانیااینقدربامن_
 بشه بزرگ باکمبود بچم نمیخوام
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 اکمبودب بچم نمیزارم تونداره محبت به نیازی دخترمن ساحل بچه برای بزار پدرانتو وظایف_
 باش مطمعن بشه بزرگ

 

  شیرازم فردا من نکن بحث بامن_

 

 میارید؟؟ تشریف باهمسرتون_

 

 ……باساحل من نمیدونی توچیزیو مانیا_

 

  نمیکنم باور دیگه دروغاتونو علیاری اقای بسه_

 

 بزنم حرفمو بزار_

 

  دارم عجله من_

 

  میکرد صدام داشت که اومد فرهان صدای که میکردم خداحافظی داشتم

 

 پرتی چقدرحواس تو دختر مانیاصبرکن مانیا_

 

 رابخ توسرت شهرو اون نیومدم تا بده جواب مانیا پیشته کی( زد داد) بود کی صدای：پویا
 کنم
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 فعال نیست مربوط شما به_

 

 کجاس هواست تو اخه بخونی درس میخواستی چطور کیفت بدون مانیا_

 

  نبود هواسم ببخشید_

 

  عاشق خانم برو بیا_

 

  فرهاااااااان_

 

 خدافظ رفتم باشه باشه_

 

 خدافظ_

 

  ندارن اعتماد بهتون نکنه ومیبرنتون میارن باغیرتتون داداش اقای به_

 

  بود هیز پسر همون اشکان صدای

 

  داره ربطی شما به_
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  بیابزن دختر تنده اخالقت خیلی_

 

 نداره زدن بچه_

 

 شدم اخالقت همین عاشق_

 

  کردید جا بی شما_

 

 میکرد سنگینی روم اشکان نگاه کالس اخر تا کالس سمت رفتم

 

  توخونه دویدم سریع بود شده زره یه مهیا برای دلم خونه ورسوندم دنبالم اومد فرهان

 

  کردم مهیارابغل

  مامان خوشگل جیگرمامان

 

 میگم چی من بفهمه که بود نشده بزرگ اونقدر هنوز مهیا

 

  بود خوشحال اینقدر مدتها بعد مامانش که بود کرده تعجب انگار میکرد نگام وواج هاج
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 ابودپوی ذهنم فکرو تمام ولی گناه میدونم اینکه باوجود بگم دروغ نمیتونم که خودم به
 نمیگنجیدم خودم پوست تو ببینمش دوباره میتونم ازاینکه

 

 دختر چته شدی خل مانیا：فرهان

 ۰۱۸ پارت#

 

 من های خنده اوره تعجب اینقدر_

 

 خوب تعجبه باعث ریختنی اشک درحال توهمیشه اره_

 

 پرویی خیلی فرهان_

 

  زندگیت پی برو بیا نده حرس دخترمو فرهان：عمه

 

 میدیا گیر خوب توام وامامان_

 

  موندیم وعمه ومن رفت فرهان

 

 دفعه یه شد عوض رفتارت جان عمه شده چیزی_
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 مهمون براتون ودارم مهمونم اینجا خودم من پرویه خیلی میدونم بگم چطور عمه اووم_
  میارم

 

 مهمونت هست کی حاال خودته خونه دیگه اینجا دخترم حرفیه چه این_

 

  مهیاراببینه بیاد میخواد پدرمهیا_

 

  روچشم قدمش_

 

  بخر میوه شیرینیو برو شو بلند فرهان：عمه

 

 ؟ چی برای_

 داریم مهمون مگه

 

 راببینه مهیا بیاد میخواد پدرمهیا اره_

 

 را مهیا مامان یا مهیارا：فروغ

 

 ：گفت کردو شدیدی اخم فرهان
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 اینجا بیاد میخواد رویی باچه رو چشمو بی پسره کرده غلط_

 

 زن توزندگی نداره ربطی توهم به خداس حبیب مهمون کن صحبت درست فرهان：عمه
  نکن دخالت وشوهر

 

 چیکار میاداینجا ندارن نسبتی باهم دیگه ومانیا وشوهر؟پویا زن هه_

 

 راببینه مهیا میخواد که گفتم_

 

 چندروزه هتاز  ببینم گریون باچشمای خواهرمو دوباره نمیخواد دلم وبره شوببینه دختر بیاد_
 شده خوب مانیا حال

 

  بدبشه حالش قرارنیست_

 

  خداکنه_

 

  نیومد رفتوتاشب بیرون اتاق اینوگفتواز

 

  خونه اومد عروسک ویه ومیوه باشیرینی شب
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 راگذاشت وعروسک مهیا سمت واومد فروغ دست هاراداد وشیرینی میوه اومدم من سالم_
  کنارش

 

 عشرو مهیا که کرد مهیارابوس لپ ببینم بده بوس یه خانم خوشگل خانم مهیا چطوری_
  پازدن دستو کردبه

 

  بود کرده عادت عمه فرهانو به اندازه از بیش مهیا

 

 به نم هم تا میگردوند بیرونو مهیارامیبرد میومد ازسرکار بعدازاینکه عصرا همیشه فرهان
  کاراشون به وفروغ عمه هم برسم درسام

 

 روی گذاشت مهیارااوردو برد خوابش شونش مهیاروی کرد مهیابازی با کلی بعدازاینکه
 نشست کنارم تختمو

 

 مانیا_

                                            + 

  نگرانتم من میگم بخاطرخودت من بخدا خانم مانیا_

 

  کرده بزرگم زندگیم مشکالت ولی باشه کم سنم شاید شدم بزرگ دیگه من فرهان_

 

 او میکنم فراموش پویارا دارم من
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,  ۲۱ ۶ 

 میکنمن کردوباهاش باهام خواهرم که کاریا من شوهرخواهرمه ن

 

 نباش نگران شدم حذف پویا زندگی از کامال من_

 ۱ پارت#

 

  امیدوارم

 

  یشد من گاه تکیه تو گذاشتن تنهام همه روزایکه تواین فکرمی به که فرهان ممنونم_

 

 عمه که هروقت ولی خودخواهیه خیلی شاید بزاری تنهام توهم که میترسم میترسم خیلی
  میشه خالی دلم ته میکشه راپیش ازدواجت بحث

 

 میترسم راندارم کسی وفروغ توعمه جز به من کنی فراموش منو باازدواجت میترسم

 

 تو نکشید باعذاب من کنم له پام رازیر پویاعوضی میخواد دلم میزنی حرف اینجور وقتی_
 ببینم اینجوری تورا نمیتونم میکشم عذاب

 

  روسینش سرموگذاشتم فرهان پشتمی ازاینکه مرسی_
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  میزد وحشتناک قلبش

 

  تندمیزنه اینقدر چراقلبت شده چیزی فرهان

 

  باشه شده هول انگارکه

 نیست نی هیچی هی هی_

  رفتم بیرون اتاق از وسریع

 فرهان 

 

  باهاش برگرده بخواد مانیا دوباره اگه بیاد پویا اگه میترسیدم خیلی

 

  بگیره من مانیارااز بخواد اگه پویارامیکشم من نمیزارم من نه

 

  منه مال مانیا

 

  میزنه بادیدنتش قلبم که دختریه اولین اون

 

  پویانیست مثل پدری لیاقتش مهیا

 

  ارمد پویادوست مهیارابیشتراز من که بخورم قسم میتونم بشه تربیت درست مهیاباید
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 نداره حقی پویاهیچ

 

  که منم میکنم ذوق مهیا باهرحرکت که منم میگردونمش میکنم بازی بامهیا هرروز که منم
  میخوابونم مهیاروشونم هرشب

 

 باشم مهیا پدر باید من میشه اروم من توبغل میزنه پا دستو فقط من بادیدن مهیا

 ۰ پارت#

 

 پویا

 

  داشتمن ادرسی ولی بودم رسیده که بود ساعتی نیم ومانیا مهیا دیدن واسه نبود دلم تو دل

 

  دنبالم میاد عمش پسر گفت زدو زنگ مانیابهم

 

 ：گفت ای دوستانه چندان نه بالحن سمتم اومد خوشتیپی پسرقدبلندو یه

 

  باشی علیاری اقای شماباید_

 

 هستم خودم بله_
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  طرف ازاین بفرمایید هستم مانیا پسرعمه من_

 

  ویالیی خونه یه سمت ورفت شدیم پسره سانتافه سوار

 

  بزرگ نسبتأ

 

  بفرمایید_

 

  بچم عشقمو دیدن برای نبود دلتودلم

  خونه سمت رفتم سریع

 

  استقبالم اومدن باشن مانیا ودخترعمه عمه زدن حدس که ودختری زن دربازشدو

 

  کردم پرسی واحوال سالم باهاشون

 

  دمیز  وار دیونه قلبم بادیدنش بیرون اومد اتاق ازیه که میگشتم مانیا دنبال باچشم

 

  کنم وبغلش سمتش برم خواستم
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  بشینید بفرمایید وگفت گرفت مبال سمت به دستشو سرد خیلی که

 

  توپرم خورد حسابی

 

  نموند دور چشم از عمشم پسر اون لبخند

 

 ：گفت اومدسمتمو عمش

 

  هست فرهان پسرم واینم فروغ دخترم وایشون مانیا عمه من آمدید خوش خیلی

 

  خوشبختم باشما ازاشنای_

 

 میگشت کسی دنبال باچشماش مانیا رادادن جوابم سرد خیلی همه

 

 ：وگفت نیورد طاقت دیگه انگار

 

  میاید باساحل فکرمیکردم کجاس همسرتون پس

 

  وبچم تو دیدن امدم من بیام باساحل نداشت دلیلی_
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 وبرید ببینید روزودتر بچتون بهتره_

 

 عزیزم کن صبحت درست هستن مهمان پویا اقا جان مانیا عه：عمه

 

 بیرون ورفت خورد زنگ فرهان گوشی

 دادم ادامه

 

  دخترموببینم میتونم باشه راحت بزارید نه_

 

  خوابه نه：مانیا

 

 ببینمش میخوام نداره اشکال_

 

 وت فقط اخه کنه ارومش نیست هم فرهان میشه خواب بد کنی بیدارش خوابه که گفتم_
 میشه اروم فرهان بغل

 

 

 کنه هرکاری داره حق کنه خورد غرورمو بده زجر منو حرفاش بااین میخواست مانیا

 که بهم تلعن بشه اروم غریبه مرد یه توبغل بچم که کردم کاری اشتباهم با که من به لعنت
 هیچی امانی های وکنایه نیش درمقابل باید بدم تاوان باید شکشتم قلبشو کردم اوره زنمو
  نگم
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 نهمیز  حرف باکینه اینقدر حاال نمیرسید هم مورچه به آزارش که دختر بااین چیکارکردم

 

,  ۲۱ ۰ 

 886پارت#

  مانیا#

  کنم فتارر  باهاش سابق مثل نمیتونستم هرگز دیگه ولی میخواستمش هنوز قلبم ته شاید

  مبدادم جوابشو نفرت با

  ساحله شوهر االن بودکه این بخاطر نبود پویا از نفرتم

  شنیدم رو مهیا گریه صدای که بود همونموقع

  زد لبخند دید منو تا کردم بغلش و اتاقو داخل رفتم

  بشم قوربونت الهی اخ

 گفتم.بااخم و برگشتم بست رو در و اتاق داخل اومد پویا که میرفتم صدقش قوربون داشتم
 بزارید باز رو در

  عشقممممم بابا بغل بیا گفت و مهیا سمت اومد لبخند با و نداد نشون واکنشی

  کرد بازی باهاش گرفتشو باال و گرفتش بغلم تو از

  کرد نوازشش و بوسید رو مهیا و زمین روی نشست

  نشستم کنارش فاصله با

 ...رفت ساحل：گفت و کرد نگاهم

  چی یعنی
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  خداروشکر کرد فرار عقد روز：گفت که کردم نگاهش سوالی

  شدم خوشحال دلم ته

 دیگه من به-گفتم بیخیال و خونسرد خیلی ولی ساحل راجب داشتم ازش سوال کلی بااینکه
  نیست مربوط

  نزدیکم اومد و خوابوند زمین روی رو مهیا

 والله به کنم فراموش تورو نمیتونم من مربوطه ... مانیا مربوطه：گفت و گرفت هامو دست
 گرفت محکمتر که بیارم در هاش دست توی از دستامو کردم سعی نمیتونم

  کنید ول دستامو لطفا  نداریم نسبتی هیچ باهم دیگه شما منو-

  زدم که رو حرف این

  خوندن به کرد شروع اروم

： 

  میکنه گریه که مرد

  میخوره غصه که کوه

  عاشقه هنوزم ینی

 پره خیلی دلش یعنی

  نمیکنه دوا نمک با قلبو زخم که ادم

 نمیکنه صدا شما خلوتش توی عشقشو

  (زخم اهنگ محمدعلیزاده)

  میکنم خواهش کنید بس پویا اقا-

  میکنی اینطوری باهام چرا ... مانیا+

  میخوامت عاشقتم من
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  نتونستم ولی کردم کار خودم رو خیلی چندوقت این باورکن

  بشنوم نمیخوام بسه-

  عزیزی برام هنوز کن باور بشنوی باید ولی+

  میده قسممم تو اسم به هنوزم دارم دوست خیلی میدونه چون مامانم

  میکنم چک گوشیم تو رو عکسهات هروروز

  گوشیمه زمینه پس عکست هنوزم

 (داد نشونم گوشیشو) ببین

  زندگیمی همه من ی واسه تو  مانیا

  نیستم باتو زندگی به راضی دیگه من بسه میکنم خواهش-

 

  میگی دروغ+

  داری دوتاییمونو عکسای هنوزم که مبدونم

  مبشه تنگ برام توام دل

 

 و وردا در بود بیرون اس یخورده که محیا بالیشت زیر از رو میکردم نگاه هرشب که عکسی
  من مثل داری دوستم توهنوزم گفت

 

  شدم ضایع وای

 ： گفتم پایینو انداختم سرمو

  شدیم جدا هم از دیگه تو منو ولی
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  شد تموم چی همه و گرفتیم طالق دیگه باشیم عالقمند بهم که هم چقدر هر

 ...محضر بریم دوباره باشیم باهم دوباره میتونیم نشده تموم نه-

 ...... ننننننه نه+

 میگی؟ بهش چی دید دوتاییمونو عکس همین و شد بزرگ مهیا یروزی اگه اصال-

 بود؟ من مال ولی میخواستنش همه که میگی

 زدم؟ خطش ولی بود روش اسمم که میگی

 اون با طالق و جدایی روز و مبزد دست و بود و خوشحال چقدر عقد سفره سر که میگی
  میگی چی مانیا مبگی بهش بودم؟چی خوشحال من ولی زد زانو پام جلو بدش حال

  بود خیانتکار بابات نگم بهش که اینه بکنم حقت در میتونم ک لطفی تنها-

  کرد بغلم پشت از و شد بلند همزمان هم پویا که برم شدم بلند

 هب تبدیل فرهان عصبی قیافه دیدن و اتاق در شدن باز با و زد حلقه هام چشم توی اشک
 قه به تبدیل دعواشون و من از پویا شدن جدا و پویا به فرهان شدن نزدیک با و شد اشک

 .شد هق

 882پارت#

  فرهان#

  دادن طولش انقدر چرا

 اتاق دم رمب خواستم و شدم بلند فکر بااین کنه اذیتش میخواد دوباره لعنتی پویای اون نکنه
  ونهخودش زندگی داره ربطی چه تو به اخه میکنی چیکار：وکشید گرفت دستمو مامان که

  باشن تنها اتاق تو زیاد نداره خوبیت گرفتن طالق هم از اینا کن ولم مامان-

  کردم بازش و دراتاقو دم رفتم

  دیدم که ای صحنه با
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  کرد تندتپیدن به شروع قلبم

  بود گرفته بغلش تو رو مانیا چطور لعنتی اومداون جوش به خونم

  زد دست مانیا به چطور

  اومد در اشکش شدم که مانیا چشم تو چشم

 مانیا از و کرد نگاهم حرص با پویا نزدیک رفتم نداشتم طاقت دیگه میکنه گریه داره بازم نه
 ؟ بزنی در اول اتاق به شدن وارد از قبل ندادن یاد بهت：گفت و شد جدا

  نزنم غریبه زن به دست دادن یاد بهم-

  ن ن س رو تو کنم بغلش دارم دوست زنمه چه تو به+

 شناسنامته؟ تو مهرطالق رفته یادت کردی غلط تو-

  مربوطه خودمون به دیگه اونش+

 ببر هم مهیا بیرون برو مانیا-

 میکنی؟؟؟ صدا کوچیک اسم به منو زن حقی چه به گفت و کوبید بازوم به محکم  پویا

 ززنننننت خواهر با که داشتی دوستش اگه ... زنم زنم بگو نکن پر دهنتو انقدر هوووی+
 بیغیرت اخه نمیرفتی

  طهمرربوووو خودم به من زندگی شوووو خفههه گفت و دهنم تو کوبید محکم و شد عصبانی

  میکرد هق هق مانیا

  بیرووووون ببر رو مهیا مانیااا زدم داد

  بیرون برد و گرفت رو مهیا و اتاق توی اومد فروغ

  نمیفهمیدم رو حرفهاش از هیچکدوم اما کنه ارومم میکرد سعی مامان

  بیرون برو مانیا-

 نیااااار منوووو زن اسم：گفت سمتمو اومد پویا
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  برندار ازف انقدر پس بوده من دایی دختر نیست ام دیگه که باشه تو زن اینکه از قبل ببین+

  غریب شهر تو نمیکردی ول رو بچت و زن که بودی مرد تو اگه اخه د

 که مزاحمایی روی برو باشی حساس من رو اینکه بجا

 

,  ۲۱ ۰ 

  شو حساس داره دانشگاه توی

  بیارم جا تورو حال باید فعال بموقعش اونم-

  سمتم اومد شده مشت هایی دست با و زد باالتر هاشو استین و اورد در رو کتش

 مهمونم اینجا من میکنم خواهش پویا نه：چسبید بهش و گرفت رو بازوش مانیا که
  بمونم نشه روم همینجاهم دیگه که کنی کاری میخوای

  بیارم جا رو بچه این حال باید من کنار برو مانیا-

  سمتم اومد و زد پس رو مانیا

 ومن انگار زدی داداشمو داداشمه اون پووویا باش اروم گفت و گرفت رو جلوش مانیا دوباره
  زدی

 

  میگیرم اتیش دارم درون از که نیاورم روم به ولی سوختم حرف این گفتن با

 

 سینه روی رو سرش بعد و ایستاد جلوش اینبار مانیا که بزنه پسش کرد سعی دوباره پویا
 کرد خلقه کمرش دور رو دستاش و گزاشت پویا

  من بخاطر پویا میکنم خواهش-
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  نداشتم رو صحنه این دیدن طاقت

  کوبیدم هم به شدت با رو در و اتاق از بیرون رفتم عصبانیت با

__________________________ 

  مانیا#

 ستد از رو بمونم دارم که هم جایی همچین که بیاد پیش بینشون دعوایی نداشتم دوست
  کنم نگاه خانواده اعضای توروی نشه روم دیگه و بدم

  خوند میشد رو عصبانیت پویا های چشم

  سوزوندتش خیلی بود معلوم زد فرهان که حرفهایی

  میگرفت اتیش بود هرکی

  میکردم ارومش باید

  من بخاطر بگیره سر دعوایی میزاشتم نباید

 و کردم پاک هامو اشک سریع نبود زاری و گریه وقت االن. .. زد پسم که گرفتم رو بازوش
  زد پسم که گرفتم رو بازوش دوباره

  نمیفهمید چیزی انگار

  میکردم استفاده خودم های شیوه از باید

  کرد بغلش ایستادمو جلوش

  گزاشتم سینش رو سرنو و

 ارامش واقعا قلبش تپش صدای شنیدن با ولی نداشنتم قصدی هبچ که شاهده خدا
 . میگرفتم

  شدم جدا پویا از منم و بیرون رفت فرهان

 !همینه اخرت تصمیم-
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  بمونم شیراز میخوام من اره+

  کشید عمیق نفس و بست هاشو چشم

  بیرون رفت و

  نرو که بگم و برم میخواست دلم چقدر

  نتونستم ولی بمون پیشم

  بگم که نتونستم

  رفتم سرش پشت

  گرفت بغلش تو از رو مهیا و فروغ پیش رفت پویا

  کرد نگاهش تلخی لبخند با و

  بود الود اشک هاش چشم

 وشفرام منو یوقت نکنه بابایی میشه تنگ برات دلم گفت و داد فشار خودش به رو مهیا
  کنیا

  من عشق بیادتم همیشه

 ... خب نکن فراموش باباییو

  نکن فراموش میکنم راضی مامانیو که تاروزی حداقل گفت ارومتر

  افتاد سوزش به قلبم که داد فشارش خودش به محکم

  پویا به منم و داشت احتیاج پدر به مهیا

  ... حیف ولی

  سابق پویای پویا نه و قبلم مانیا اون من نه دیگه که حیف
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  میکرد نگاهش عصبانیت و بااخم که فرهان نزدیک رفت و فروغ دست داد رو مهیا

  بکن رو اینکار تو بزنم پس رو هاش مزاحم که نیستم من ....   باش عشقم مواظب-

  میزد رو حرفاش بغض با

 (بسپری غریبه به رو عشقت که سخته)

  هه .. میکنم مواظبت ازشون تو از بهتر خیلی باش مطمعن：گفت و زد پوزخندی فرهان

 .... ادبی در اشکش هیچوفت ندارم دوست：گفت و کرد بهم غمگینی نگاه و برگشت پویا
 . برمیگردم ولی نبینم رو هاش اشک دیگه تا میرم

  ببینم رو هاش اشک و گریه ندارم دوست دیگه منم چون برنگرد-

 . رفت و زد بهش ناراحتی لبخند پویا

  کرد هام چشم مهمون منو های اشک دوباره و رفت

  کردم گریه و اتاق داخل رفتم و گرفتم فروغ از رو مهیا

 میکرد گریه هم مهیا

 با ام گرفته صدای با 

 882پارت#

 

  میریزه اشک دارع مامانی ببین：زدم حرف مهیا 

  دیده رو مردش بغض چون

  دیدی؟ توام دیدم باباییو بغض

  میکنی گریه چرا تو

  باشه ما با نبود قرار اولشم از رفت بابایی
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  مامان عشق نکن گریه

  میخوام پسر من مامانشه هووی دختر گفتم پویا به اوندفه دیدی مهیا

  عشقشم فقط من که گفت بابایی ولی

  عشقم گفت تو به امشب اما

  خب شد حسودیم

  نکن گریه مامان نکن گریه

  بسه دیگه دیدی باباییو

  بربیام پسش از نتونستم دیگه منم و میکرد گریه شدیدتر لحظه هر مهیا

  بود داغون اعصابم

  شیییی اروووم لعنتییی کننننم  ر چیکار： زدم داد سرش اینبار

  دیگه بسسسسه

  بده حاالم خودم نمیبینییی

  کنم چیکار ولی میحوام منم خب میخوای رو پویا بابا توو

  نکن گررریه رررفتتتتت رررفتتتتتتت

  نکننننن گرررررررررریههههه

 

  میکنی خالی مهیا سر چرا نیست خوب حالت گفت و شد اتاق وارد فرهان

  ببینم من به بدش

 بیرون بردش و گرفت بغلم تو از رو مهیا

  کردم بغلم هامو زانو
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 .میکرد اروم منو بود هم یکی کاش

 881پارت#

  بیدارشدم خواب از شدیدی سردرد با صبح

  میکرد گریه مدام مهیا

 بود اش گرسنه

  کرده گناهی چه بچم ولی بودم خسته خیلی

  زدم داد سرت مامانی ببخشید گفتم گرفتمشو بغلم تو

 خب؟ نمبشه تکرار دیگه بود خورد اعصابم بخدا

 ؟ بخشیدی

 فشردمش بغلم تو و زدم لبخندی

  دانشگاه برم که میشدم بیدار باید دیگه ساعت سه و بود صبح چهار ساعت

  کرد بیدارم  مهیا هفت ساعت و برد خوابم که بود پنج طرفای ساعت

  نداشتم زنگدار ساعت به نیازی دیگه یعنی

  بیرون رفتم مهیا کردن سیر از بعد

 ای لقمه دو بود کشیده زحمت عمه چون ولی نداشتم خوردن صبحانه واسه زیادی میل
  شدم بلند و خوردم

  شدم اماده و

  بیرون زدیم فروغ با و برداشتم کیفمو و بوسیدم رو مهیا

 بود خودش تو خیلی ماشین تو

 شد چیزی فروغ-
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,  ۲۱ ۰ 

  ساکتی خیلی تاحاال دیشب از ه

  اس شنبه پنج فردا ... چیزه خب ام+

  چی که  باشه خب-

  روزیه چه فردا نمیدونی یعنی مانیا عه+

  روزیه چه نه-

  میان اینا طاها فردا ...فردا خب وای+

 کیه؟ طاها-

  دیگه میاد؟خاستگارم خوابت شوتی کال+

 هست؟ مشکلی مگه بیان خب نبود حواسم اصال وای هااان-

  کنه رفتاری بد دوباره فرهان نکنه.دارم دلشوره فقط نه+

  نترس بابا نه-

 

  دارم استرس نگرانم مانیا+

 

  یسر  باال اون به بسپرش بخواد خدا هرچی دیگه میرن و میان عزیزمن که نداره استرس-

 

  رسیدیم

  میخوای تو که میشه همونی ایشاال گفتم و گزاشتم دستش روی دستمو
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  پایین رفتم و

  شدم کالس وارد

  شد کالس وارد استاد و

 کاملن دیدم وقتی و کردم بهشون نگاهی نیم جلسه پایان و نوشتم هامو جزوه دقت با
  کنید صبر همگی لحظه چند گفت بلند استاد که برم خواستم

  براتون نمیزارم ترم میان امتحان 

 میخوام کامل پروژه یه ازتون ها نمره واسه  اما

 لکام اتونو پروژه و باشید فعال ها گروه تو باید و میدم تشکیل گروه چنتا همین واسه
  گروهیه کار چون باشه اشکالی هیچ جای نمیخوام بدید تحویل

  ها سرگروه انتخاب به کرد شروع بعد و

  بودن پسر همشونم که

  نادری میالد

 جهانبخش فرزاد

 کامدار ایلیا

 خزان کاوه

  میرزایی اشکان

 رضوی طاهر

 نم به و رو اسامی بنوبسید و کنید مشخص االن همین هاتونو گروه خودتون گفت بعد و
  بدید تحویل

 پاکی تو من شد قرار و شد همینم متاسفانه که نخواد منو اشکان تو که میکردم خدا خدا
  باشم اشکان
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 .. و تحقیق واسه بیرون برم باهاش و هماهنگی برای بدم بهش شمارمم باید یعنی نه وای
  میداد عذابم فکرشم

  باشم اون اکیپ تو نمیخواستم من نه

 کنم؟ عوض رو گروهم من میتونم استاد： گفتم و دویدم دنبالش بیرون رفت استاد

 چرا؟-

  ...خب+

 راصی هم مقایل گروه سرگروه باشه راضی گروهت سر اگه گفت که کردم من و من کمی
  کنید عوض با جاتونو مبتونید باشه

 و هیچی پس：گفت هم استاد و نبستم راضی من نه گفت و اومد اشکان موقع همون که
  رفت

  کن بیرون سرت از رو من همکاری فکر گفتم و سمتش کردم رو

  یفتیب ترم این و نده نمره بهت اونم و بدم استاد به رو گزارشت میتونم نکنی همکاری اگه-

  میوفتادم نباید میشدم مشروط نباید نه نه

 میخوندم دوباره باید اونوقت

  زمین روی کوبیدم محکم پام با شد دور ازم و زد لبخندی اشکان

  شاااانسسسسسسه!خدااا شانسه این اخه

  عععه

  میخوام امو نمره که حیف

 هودوبار  ها درخت پشت مخفی نیمکت همون همیشگبم پاتوق رفتم و برداشتم کیفمو
  خوردم و اوردم در رو ام لقمه و گزاشتم گوشم داخل هامو هنزفری

  اومد اشکان که بود خودم هوای و حال تو
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  دهنش تو برم پا جفت میخواست دلم

 جای عجب گفت و   انداخت گردنم پشت صندلی روی رو دستش و نمیکت روی نشست
  دنجی

 ل که برم خواستم برداشتموو کیفمو

  خودش سمت کشیدم و گرفت کیفمو بند

 تو یدمشکوب محکم و بیرون کشیدم دستش تو از کیفمو و سمتش برگشتم عصبانیت با
 دارم زنیا بهش که ای نمره وبخاطر دیگه چیز نه سرگروهمی فقط ببین گفتم و اش سینه

  ندار بر دور زیاد پس میدارم نگه احترامتو

 میشی؟ دخترم دوست گفت و زد خوردکنیش اعصاب های لبخند همون از دوباره

 882پارت#

  صورتش تو کوبیدم محکم دست پشت با

  داری  وقت فردا تا میمونم جوابت منتظر：گفت لبخندش همون با دوباره

  نه-

  نفعته به بکن فکراتو+

  میکنه تعیین وقتم من واسه پررررروو بچه واای

  عوضی

  نه که گفتم-

 چرا؟：گفت و کرد نگاهم سواالی و برگشت

  ازت نمیاد خوشم چون-

 ات؟ دیگه دلیل میاد خوشت بموقعش اونم+

  غریدم دندونام الی از
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  .   باشم داشته پسر دوست نمیخوام-

  باشی داشته شوهر میخوای هههه +

  خنده زیر زد دوباره و اوردمت در هم ترشیدگی از شاید اومد خوشم ازت اگه خب

  بخندی اب رو

  دارم ام بچه دارم شوهر خودم من بدبخت میدونی چی اخه بگم خواستم

 ندلبخ با فقط اونم شدم رد کنارش از و رفتم بهش ای غره چشم فقط  نگفتم چیزی ولی
  میکرد نگاهم

  نداشتم کالس دیگه که بود چهار حدودای ساعت شد تمام که کالسمم

 اومد چندش دوباره که بودم فروغ منتظر

 کنم؟ خفه اینو من میشه خدایا وای

  نه وای برسه فرهان دوباره اگه

  دیدم رو فروغ ماشین همونموقع شد نزدیکم

 کرد گم جمعیت ازدحام تو منو اونم و سمتش رفتم

  خانوم سالم-

  چطوری سالمم+

  عالیم-

  کن نگاه رو سرت پشت

  شدم خوشحال خیلی دیدمش تا وای اورده هم رو مهیا دیدم برگشتم

  اوردی اینو چرا-

  اوردمش منم میکرد گریه بود شده تنگ مامانش واسه دلش+
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  بغلم بیا جونم وای-

  بوسیدمش و جلو اوردمش و کردم بغل رو مهیا

  میخندید هم مهیا

  عشقمه وای

  شیشه به زد ینفر که بودم مهیا هوای و حال تو

  اشکانه دیدم که کیه ببینم برگشتم

  نیست کن ول پوف

 که موندم منتظر کنم نگاهش اینکه بدون و کشیدم پایین اکراه با رو شیشه
  کنیم صحبت باید پروژه راجب پایین بیاید چندلحظه：گفت

 برو فروغ بعد برای باشه-

 کم شگزار  میخواید اگه االنم شما نه منم میکنه تعیین وقت اونییییکه：زد داد عصبانی
  دانشگاه محوطه بیاید سریع ندم استاد به رو کاریتون

  رفتم مهیا با

  خودش و دیگه دختر یه و پسر دوتا و بودم من فقط محوطه تو

 برگ
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  ماشین تو ببریدش بازیه بچه اوردید؟مگه بچه چرا：گفت منو سمت شت

 حاضر باید چطوری بده دستور بخواد که استاد نه سرگروهیی یه فقط：دادم جواب منم
  مطلب اصل سر برو پس  ...شیم
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  میکرد نگاهم حرص و نفرت با و بود شده ای قهوه قشنگ

 که کرد مشخص رو روری و بدیم انجام باید رو تحقیقی چه کدوم هر که گفت و یرگشت
  بهش بدیم تحویل کامل هامونو تحقیق همه

  گزشت ساعتی یک حدودا

  کردیم توافق تا

 رس دیگه باشه یادت کوچولو：گفت سرمو پشت اومد که میرفتم داشتم منم رفتن همه
  نیاری رو کوچیکه ابجی این ها جلسه

  اجیمه کرد فکر ههه

 ها داشتم مهیا همسن کوچولو اجی یه سن این تو که بد چقدر وای

 نیست اجیم خداروشکر

 رفتم و زدم بهش پوزخندی کنه فکر همینجوری بزار

  ماشین سمت

  جون فروغ شرمنده وای-

  خواهش+

  و کرد روشن رو ماشین

  عمه خونه سمت به افتادیم راه

___________________________ 

  بگردیم یخورده بریم چیه نظرتون ها بچه گفت و اتاق  داخل اومد فرهان که  بود شب

 اینموقع؟：فروغ

  که خوبه اره-

  ام پایه منم+
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  .بشید اماده سریع پس-

  پوشیدیم لباسهامونو

  بهتره نیارمش گفت فروغ که کردم اماده هم رو مهیا

  بود شب چون میشد اذیت عمه ولی داشتم رو قصد همین خودمم

 بردم هم مهیا همین واسه

  کجاست نمیدونستم جاییکه سمت به روند اونم و شدیم فرهان ماشین سوار

  رسیدیم دقیقه چند از بعد

  بود خوشگل پارک یه

  ها چمن روی نشستیم هم فروغ و من بگیره بستنی تا رفت فرهان

  پارک به رفتن واسه بود شده تنگ دلم بود وقت خیلی

  ها چمن روی نشستن و 

 سهوا بشینم چمنها روی میخواستم من ولی بشینیم ها االچیق توی داد پیشنهاد فرهان
  کرد قبول هم فروغ همین

  مانیا-

  جونم+

 اره؟ دیگه میخواستیش قبل از  ...پویا خاستگاری توروز-

  خب اره+

  نداشتی دلشوره یا استرس خاستگاری روز  ...بود من مثل شرایطت پس خب-

  میدی مثبت جواب که موقعیه حالتش بدترین  خب ولی باشی نداشته میشه مگه+

  سخته خیلی اونموقع
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  !لحاظ چه از-

  میشم خوشبخت حاال که میکنی فکر همش مثال خب+

  اصال میخوریم بهم ما

  داریم تفاهم

  باشه اشتباه انتخابم نکنه

  اینا و

  میشی سبک میدی رو بله که ای لحظه دقیقا ولی دوشته رو سنگینی بار یه میدونی

  بودم اینطوری من البته

  رسید فرهان که یگه چیزی خواست فروغ

  نشست ها چمن رو کنارمون هم خودش و داد دستمون هامونو بستنی

 درگیره فکرش چقدر میدونستم من فقط و داد جلوه عادی خودشو فروغ

 884پارت#

 رو هاش انگشت مهره مدام و بود شده سرخ استرس از هم فروغ و بود شب شنبه پنج
  میشکست

  شدیا جیگری چه-

 توروخدا کن ولم  ....مانیا وای+

  ایش کارش پی میره میشه تموم دیگه خاستگاریه یه بابا چیه خب عه-

  شد زده خونه در زنگ

  اتاق داخل بردمش و نزدیکش رفتم بود هم توی هاش اخم فرهان

  ها اجیته نامزدی شب کن باز اخماتو تو چته：گفتم اروم
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   ...پسره این اخه-

 عدب که کنی رفتار طوری میخوای چرا مطمعنه هم انتخابش از عاقلیه دختر فروغ  ,فرهان+
 تقصیر همش بگه خودش با نداشت بهش ای عالقه و کرد ازدواج دیگه یکی با اگه ها

  .شم خوشبخت من نزاشت که فرهانه

  پسره از نمیاد خوشم-

 نمیاد تخوش تو اومده که بیاد شیرین بزی دهن به باید علف：گفتم و زدم شیطونی لبخند
  همینطور هم پسره اون میخوادش فروغ

  خب خیلی گفت و کرد پوفی

  بریم تا بزن لبخند حاال افرین-

  شدی راضی گفت و زد لبخند

  بریم ایول اره-

  بیرون رفتیم و کردیم باز رو اتاق در و گرفت دستمو

  بودن نشسته پزیرایی توی مهمونا

  باشید باید فرهان اقا شما گفتن و شدن بلند اقایی و خانم

  خودمم بله： گفت سرد خیلی فرهان

 گفت دلبخن با و کرد جمع خودشو سریع و شد جمع اش قیافه که گرفتم بازوش از نشگونی
  امدید خوش خیلی

  زد لبخندی حرکتش بااین میکرد نگاه رو فرهان استرس با داشت که فروغ

  زدم چشمک فروغ واسه و برگشتم منم

 درسته؟ باشید فرهان اقا زن باید شماهم گفت خانمه همون که
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  جااااانممممممممم

  فرررهاااااان زن من

  من خیر نه： گفتم که کرد سرفه تک چندتا فرهان

  هستن دخترداییم فعال：گفت و بدم ادامه نزاشت فرهان

  فعال

  چی یعنی

  نباشم داییش دختر بعدا قراره مگه

  واا

  لحاظ اون از اها گفت و زد لبخندی هم خانمه

  عزیزم خوشبختم

  دقیقا ,لحاظ کدوم

  بودم منگ

  مبلها از یکی روی نشستم رفتم و دادم دست باهاش

  کرد احوالپرسی بااونم و ایستاد پسره یه روی روبه فرهان

  هست دامادم نبود حواسم اصال وای ای

  ندیدمتون شرمنده گفتم و  شدم بلند

  علی یا دیدم که باال اوردم سرمو

  متره دو قدش

  ورزشکاریا این از هیکلش

  نمیشد هم اش کوچیکه انگشت  فرهان قشنگ
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   ...رو سوتی وااای

  کرد نگاهم تعجب با پسره

  بودم منم خب

  ندیدمش که کورم حتما میکنه فکر داره هیکل بااین بدبخت

  اومدید خوش گفتم و دادم قورت صدا با دهنمو اب

  خنده زیر زدن همه که

  اینا؟ چشونه وا

  عه بود سوتی بد خدایی ولی

  نشستیم

  پسره این بود ای تیکه عجب خداییش ولی

 بود؟ چی اسمش

  .بود طاها اها

 (من پویای)   بود خوب ولی نمیرسید که من پویای به  .بود خوشتیپ خیلی

  بود جذاب العاده فوق ولی معمولی اش قیافه

 بشه غیرتی فروغ رو کن فکر یعنی
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  میکنه کوفته رو یارو قشنگ

  کنه مقاومت این جلو میخواد چطوری فروغ شد دعواشون اینا اگه

  خخخخخ
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  میکنم فکر چیزایی چه به منو

  اتاق داخل رفتن باهم

  میگن بهم دارن چی بدونم داشتم دوست خیلی

  بلده اصال میکنه عالقه ابراز چطوری پسره مثال

  میمردم فوضولی از داشتم

 خدایی؟ کرده تور اینو چطوری فروغ

 ( واال  ..کردی تور رو بود معروف ادم یه که پویا تو که همونطوری)

  بیرون بودند نیومده هنوز که ,بود شده ساعتی  دو حدودا

  شدم کنجکاو بیشتر

  میکرد قفل هم توی رو هاش انگشت مدام و بود هم توی هاش اخم فرهان

  میکنم نگاهش دارم دید تا

  کردم باز و بستم باش اروم عالمت به هامو چشم و زدم لبخندی

  غوغاست دلش تو االن میدونستم ولی زد کمرنگی لبخند اونم

  نمیشد اروم و بود شده قبل از عصبانیتر دیگه فرهان و گزشت ام دیگه رب یه

 میداد هکلم یه توی رو جوابش فرهان ولی بگزره وقت تا کنه صحبت میکرد سعی پسره پدر
  بود فروغ ذهنش و فکر تمام و

  بود گرفته ظرب زمین روی پاهاش با

    کرد قفل هم توی دستهاشو و نگفت چیزی شده دیر واقعا دیگع دید که هم باباهه

  اومد فروغ جیغ صدای همونموقع که

 در سمت دوید عصبی فرهان و
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 881پارت#

  فروغ#

  .........رو همینکار باید هم من بنظر درسته-

  جییییییییییییییییییییییغ

  سووووووووسک

  بود چادرم روی بزرگه سوسک یه

  کرد باز شدت با رو در فرهان

  بود شده پاچه دست هم طاها

  بیرون دویدم و کردم پرتش و یرداشتم سرم تو از چادرمو و زدم جیغ

  بود شده قبل از تر عصبانی فرهان

 میگشتم مانیا دنبال چشم با

  گرفته رو شکمش و شده خم کمرش روی و ایستاده جمعیت به پشت دیدم که

  میخنده داره خانم دیدم که سمتش رفتم متعجب

  خنددیدن باش همزمان همه و شد بلند خندش صدای دید پکرمو قیافه تا

  سوسک روحت تو ای

  بردی ابرومو اشغاااال

  مانیا هی

  ها میشه ابروریزی یه اخرش گفتم من

  بستم رو در و اتاق توی دویدم سریع

__________________________ 
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  مانیا#

  فرهان به برسه چه زده جیغ فروغ که کرده یکاری حتما طاها کردم فکر من خود

  دیده سوسک خانم فروغ نگو

  خنده زیر زدم نداشتم تحمل

  میخندیدم فقط من و بودن شوک تو همه

 قیافش ما سمت دوید و اونطرف انداختش و کند رو چادرش فروغ که موقعی مخصوصا
  بود دیدنی

  نداشتم طاقت دیگه

  خندیدم تونستم تا و گرفتم شکممو جمعت به پشت و برگشتم

  سمتم اومد فروغ دودقیقه بعد

  خنده زیر زدم بلند و نکردم تحمل دیگه و گرفت شدت خندم قیافش دیدن با

  اتاقش تو دوید میشد اب داشت که فروغ

  خاستگاریش شب بیچاره هههههه

  میداشت نگه خودشو داشت خیلی میبندم شرط زد کمرنگی لبخند هم فرهان

  برگشت عادی حالت به فضا دوباره دقیقه ده از بعد باالخره

  بیرون اومد میزد موج توش زدگی خجالت که ای چهره با و پوشید رو چادرش هم فروغ

  خنده زیر زدم و افتادم چادرش اوردن در ی صحنه یا قیافش دیدن با دوباره

 منصیب ای غره چشم فروغ نخندن بودن داشته نگه خیلی خودشونو همه میخندیدمم اروم
 میرسم حسابتو بعدن یعنی که کرد

  میخندید ریز و بود گرفته پایین سرشو که طاها حتی

  هیچی دیگه که طاها بابای و مامان
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  میداد نشون عادی خودشو بود فرهان فقط

 محرمیتی صیغه ها بچه بدید اجازه اگه خب：گفت طاها مامان و نشست فروغ          
  باشن نامزد فعال تا بشه خونده بینشون

  ندارم حرفی من：گفت و کرد فکری فرهان

  بشنویم خانم عروس زبون از هم رو بله میخوایم ما گفت و فروغ سمت کرد رو خانمه

  .بله گفت اروم کوتاهی مکث از بعد فروغ

  مبارکه پس گفتم و زدم دست

 از بعد و ,کرد فروغ دست داخل رو انگشتر خانمه و خوند رو صیغه بینشون طاها پدر
  رفتن عروسیواینا و شیربها و مهریه سر توافقاتشون

  اتاق داخل دوید فروغ رفتن تا

 سراغمون نیاد شب سوسکه گفتم و پیشش رفتم

  شد پیداش کجا از اشغال سوسکه اون اخه  ....دیدی مانیا وای-

  بود دیدنی قیافت وای： گفتم و خنده زیر زدم

 راچ بود تو تقصیر همش بیشعور：گفت و کمرم تو زد مشت با و سمتم برداشت خیز
  میخندیدم فقط منم و میزد مشت و میگفت بلند بلند بردی ابرومو خندیدی

  گرفتم شکممو و خوابیدم زمین رو گرفت خندش خودشم فروغ دیگه طوریکه

  میخندیدیم هردومون همینطور هم فروغ

  خخخخ ااا ها کرده کاری یه طاها گفتم فروغ وای-

 

  منحرررف+

  زدی جیغ بدجور اخه-
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   ....که بودم اونجوری های صحنه دیدن منتظر اتاق در دم اومدیم تا

  بیرون دویدی و کندی رو چادرت یهو

  بود باحال خیلی وای

  خنده از میرفت ریسه دیگه خودش فروغ

  بسه شما چتونه گفت و اتاق تو اومد فرهان

 داشتی؟ نگه خودتو خدایی چطوری فرهان وای-

  سختی به+

 

  کن خالی خودتو حاال خو

  فروغ کارها به میخندیدیم و میگفتیم باهم تامون هرسه دیگه

  کشید رخم به رو طاها جلو من سوتی و کرد تالفی فروغم و

 واقعا بود خوبی خیلی شب

 ۰پارت#

 ساحل

 

  بشم ارشیا زن همیشه واسه قرار امروز

 

  گرفتیم گواهی قانونیو پزشک رفتیم پیش چندروز

 

  کنه ازدواج بامن میخواد که گفت خانوادش به ارشیا وقتی
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 شبرا دختردایشو اینکه مثل بود سخت سفتو مخالف مادرش شد راه به شدید دعوای یه
  درنظرداشتن

 

 منو که گفت ایستادو همه جلوی ارشیا ولی

 

,  ۲۱ ۰ 

 میخواد

 

  من نه بود ارشیا خانواده نه عقدمون برای

 

  بودم خوشحال ارشیا خانواده نبود از ولی گرفت دلم بابا نبود از

 

  نمیبینم عقدم سرسفره عفریتشو مامان اون که بود خوب خیلی

 

  بود اورده,خودش همراه را بودن,دوستاش که شاهد دوتا ارشیا

 

 هب رسیدن برای اونقدر کرد خطبه خوندن به شروع عاقد ونشستیم عاقد به رادادیم نامه
 رادادم بله اول بار همون که داشتم عجله ارشیا

 

 نموند دور چشمم از ارشیا نیشخند
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 ：گفت دادو بهم گردنبند یه ارشیا

 

 داشتی عجله خیلی انگار ولی بودم گرفته لفظیت زیر برای اینو_

 

  بود گرفته هم لفظی زیر وبرام بود فکرم به ارشیا که بودم حال خوش خیلی

 

  بدم دست رالز ای ثانیه نمیخوام تو به رسیدن برای من عزیزم_

 

  باشن مهمونش نهار که گفت دوستاش به ارشیا عقد بعداز

 

  بخورم رابامزاحم مشترکم زندگی ناهار اولین نمیخواستم من ولی

 

 ： گفتم سریع همین بخاطر

 

 اشیدماب مهمون شام برای فرادا بهتره بخورم ناهار تنها همسرم با میخوام من ولی ببخشید_

 

 ( ارشیا دوست)کیان

  نباشیم و مزاحم بخورید تنها باهمسرتون هم شامتون بهتر شما ممنون
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 ：گفت ارشیا روشونه گذاشت دستشو

 

 بشی خوشبخت انتخابت بااین فکرنمیکنم هرچند داداش بشی خوشبخت

 

 میکنم راخوشبخت جان ارشیا من کیان اقا نباش نگران شما_

 

 امیدوارم_

 

  بکش خجالت ساحل بسه：ارشیا

 

 زدم بدی حرف مگ_

 

 جان ارشیا خداحافظ بهترمابریم：کیان

 

  خداحافظ شد اینجوری ببخشید شرمنده_

 

  بدبود خیلی کارت ساحل_

 

 بخورم باهمسرم تنها زندگیمو ناهار اولین بخوام که بده حق_

 860پارت#
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  ارشیا خونه رفتیم خوردیم که ناهارمونو

  دیگه هست منم ی خونه البته

 ساحل-

  جونم+

 کنی؟ چیکار میخوای رو بچه اون-

  میارمش بدنیا خب میکنم؟ چیکار+

 کنممم؟ بزررررگ رو حرومزاده اون باید من یعنی چییییی-

  ... بچه خوبه است غریبه یه بچه انگار حرومزاده میگی همچین وووو+

  بشنوم نمیخوام بسه-

  بشه سقط باید بچه اون

  ماهمه شش االن من میگی چی+

 بیاد دنیا به نبااید بچه اون نمیدونم من-

 چرا؟+

 ... چون .. چون-

 میاررررم دنیااااش به و میخوام بچمووو من-

 فهمیدییی؟ میکنی بگم من که هرکاری تو میکنی بیجا توو+

 یبش سقطش به حاضر رو ماهه شش بچه که بیرحمی انقدر میاد؟یعنی دلت چطور ارشیا-

  زدین رو همه دست رو مانیا سر بابات و تو که نزن رحمی بی از حرف خواهشا+

  بوود تو به رسیدن بخاطر کردم هرکاری من میدونی خوب خودت بسسسه-

  کن گوش رو حرفهام رسبدی بهم که االنم پس خوب دختر افرین+
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  فهمیییدی شه سقط نمیشه بچه این-

  سااااااااااااحل+

  شده مشت هاش دست و بود توهم اخمهاش

  ترسیدم ازش یلحظه میکنم اعتراف

 ؟ اره داری اش نگه مبخوای پس گفت و جلو اومد

  ارررره-

  خوودت گردن شرایطش همه پس خب خیلی+

  نمیکنممم می*و*ر*ح اون واسه کاری هیچ من

  هستتتت هم تو ی ؟بچه منهههه بچه فقط بچه این مگه ارشیاااا چی یعنیییی-

 هااااا؟ نباااشه پویا بچه معلوم کجا از شووو خفففه+

 رفت؟ یادت کردی باردار منو که بودی تو نکرد کاری اصال پویا میگی داری چی-

  باشه پویا بچه شاید ... ندارم باور من+

 نداری؟ اعتماد زنت به تو ... تو یعنی-

  باشم داشته اعتماد باید کجا از نهههه+

  باشه دیگه یکی ی خورده دست من قبل وقتی

  میشنیدم ارشیا زبون از حرفهارو این نمیشد باورم

  تو به رسیدن واسه زدم پاکیم از من： گفتم گریه با و زدم داد بلند بلند و شکست بغضم

   توو خاااطر به زدم اجیم از

  لعنتییی تووی .. توو خاطرر به زدم دووور بابامووو

  باشیم داشته ارامش هم کنار اینکه واسه کردم هارو اینکار همه
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  بهم بزنی حرفهایی همچین روز یه نمیکردم فکرشم

  زدم خانواااادم از منم زدی خانوادت از تو اگه-

  زدم پاک و خوب دختر یه با خوشبختیم از

  نزار منت بیخود پس کردم فداکاری تو اندازه به منم

 ؟ پشیمونی االن ؟یعنی پاک و دخترخوب هه-

  نمیدم انجام نداره سودی برام که کاری اصوال .. نه پشیمون+

 

  چی من پس نمیخواد خودم بخاطر میخواد خودش سودهای بخاطر فقط منو یعنی چییی

 

  بیرون زد خونه از و کرد اخمی

  ربختم اشک و دادم تکیه دیوار به

  بود الکی همش یعنی

  چی بود بینمون که عشقی اونهمه

  ... کشیدم زحمت الکی یعنی

__________________________ 

  خونه بود نیومده که بود دوشب حدودا

  نمیداد جواب هم میزدم زنگ بهش هرچی

  شد پیدا اش کله سرو که بود شب نیم و دو ساعت

  بود هم تو بدجور هام اخم

  چی واسه اخم اوه اوه： گفت و شد خونه وارد
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 داد حرکت و گزاشت لبم کنار و دست

  ببینم بخند

 کجایی؟ معلومه شبه دو بیشعوری خیلی ارشیا-

 بخشیب منو و بشه بهتر حالت تا نیومدم همین واسه ناراحتی دستم از میکردم فکر عزیزم+
  بودم عصبانی خب .. پریروزم های حرف خاطر به

  نامردی خیلی-

  ببینم بخند .. عا+

 ؟ دیگه اشتی

  نه-

  اشتی نشو لووس+

  نزار تنهام دیگه دارم دوستت گفتم لوس و کردم نگاه هاش چشم تو

  اتاقمون سمت کشیدم بعد و بوسید لبهامو و زد لبخندی

___________________________ 

  مانیا#

  خورد زنگ گوشیم

 بله؟： دادم جواب بود ناشناس ی شماره

  کردی اماده رو تحقیقات سالم-

  ناکس بود اورده کجا از منو ی شماره بود اشکان

 یخو فقط اره-

 

,  ۲۱ ۰ 
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  باشه ندلشته اشکالی که بکنم اصالحش و ویرایش رده

 (…)پارک پنج ساعت برسون بهم فردا عشقم باشه+

 

 عشقم ؟گفت جااان

 کردم هنگ

  کرد قطع جواب شنیدم بدون

 پرروعه بچه چقدر وای

  عوضی بیاد جا حالش میرم فرهان با فردا منم حاال

 شلغم ..عشقم میگه من به

 ۰۲۰پارت#

 

 پویا

 

  نشد بکنم دل ومحیا مانیا از که کردم هرکاری

 

 

 ( میکند دل کوه جای فرهاد بود راحت کندن دل اگه)
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 نتونستم داره مزاحم مانیا  فهمیدم وقتی کنم خودم مال مانیارا دوباره تا بمونم گرفتم تصمیم
  بیارم طاقت

 

 

  مادربچمه باشه هرچی ولی جداشدیم ازهم درسته

 

 

 چی برد دلشو مزاحما همین از یکی اگه

 

 

  باشم مواظبش دورادور خودم باید ناکه وحشت فکرشم

 

 بود متر۱تقریبا بود کوچیکی خونه گرفتم اپارتمان یه خونشون نزدیکایای

 

 

 بود زیادم من برای ولی

 

 

  باخبربشه فعال من مانیاازبودن نمیخواست دلم
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  باشیم نداشته بحثی و نشه رو روبه باهام بهتر مدت یه

 

 مانیا

 

  میکنه تعقیبم نفرداره یه میکنم احساس همش مدته یه

 

 نرم اون بدون جایی شد وقرار شد عصبی حسابی اونم گفتم فرهان به

 

 

  رودوششه کارام تمام کرده کمک بهم خیلی فرهان مدت تواین

 

  کنم دوری ازشون نمیتونم هرکارمیکنم ولی سرم به زده فکارایی یه مدت یه

 

 ردنک بهم ساحل باباو که بدیهای جواب باید من میاد وجود به باانتقام فقط من روح ارامش
 رابدم

 

  زده زنگ بهم چندباری مامان

 

  نداره روحی هیچ دیگه خونه و خالیه خیلی جام میگه کرده قطع باگریه هم همش
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  باباراباالکشیده  ومالل مال وتمام کرده ارشیاازدواج با ساحل شنیدم ازمامان

 

 که دختری همون داد پس کردو باهام که کارهای جواب بابا که شدم حال خوش خیلی
  کشید باال ثروتشا تمام کرد اواره منا بخاطرش

 

 

 داخل اومدم کردم  خداحافظی فرهان از دانشگاه دم رسیدیم که بودم خودم حال توی
 سرهپ یه دیدم گرفتم باال که سرمو ریختن هام وجزوه نفر یه به خوردم محکم که دانشگاه
  میکنه نگام پروپرو داره خوشتیپ قدبلندو

 

 ：گفتم شدمو عصبانی

 

  ظاهرمیشید جلوادم درخت مثل نکنی خواهی معذرت یه_

 

  میمیرید کنید جمع گندکاریتونو اگه نخوریدا تکون یه

 

 به وردیخ دستی میدونم منکه میدیدی منو میکردی باز چشاتو پرو دختر بفهم دهنتا حرف_
  من
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  نه بشم عاشقت فیلما همه مثل داری توقع حتما االن

 

 میشناسم راخوب زنا شما من

 

 تودنیهس نفست به اعتماد کنم نگات بخوام باشی خرکی تو ها باشه زدنت حرف به حواست_
  عمو نیستی من درحد

 

 باشا زدنت حرف مواظب_

 

  میشه چی نیاشم_

 

  بشه نباید چیزیکه_

  گرفت دستشو پشت از یکی  که سمتم بیاد خواست

 

 که رمب بکشم راهمو خواستم گردشد هماناچشام پویاهم ودیدن  همانا برگشتنم برگشتم
  وایستاده فرهان طرفمم این دیدم

 

  هم سمت بردن حمله شدن منصرف هم بادیدن که پسره به ببرن حمله خواستن هردوشون

 

  نشه پیدات ورا این نگفتم.مگه عوضی میخوای چی تواینجا： فرهان
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  ن ن  روس تو میخواد دلم چه تو به：پچیا

 

  میدم نشونت_

 

 دورمون همه کرد جداشون اومدو خوشتیپ پسر همون که میزدن همو داشتن طور همین
 بودن شده جمع

 

 وحشین خودت مثل اطرافیانت تمام_

 

  عوضی بزن حرف درس_

 

  گفت شو جلو اومد فرهان که سمتم بیاد خواست تو بودی باکی_

 

 بدی نشون زن به زورتو میخوای چیه هان_

 

  شدن کالویز وباهم

 

  جداشدند ازهم ودانشجوها هراست کمک به تا داشت ادامه ساعتی نیم دعوا

 

 که دوتا این بدمیشد برامون فقط که بودیم پسره واین من هراست بردن وچهارتامونو
 نداشت فرقی برلشون
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 ۰۲۲پارت#

 

 بانظم دانشجوهای جز که شما خدادای اقای سمیعی خانم نداشتم توقع ازشماها_
 چرا دانشگاهیت

 

 بودم من مقصر شرمنده_

 

 ؟؟؟ میگره گردن به چیزو همه اورنگوتان این یعنی گردشدن چشام حرفش بااین_

 

  بود اون تقصیر هم واقعا نگفتم هیچی خداخواسته از منم

 

 داکارف اقای همون که بگیرن ازمنم میخواستن گرفتن تعهد اراده اسمش فهمیدم که پسره از
 نذاشت

 

  بیرون اومدیم دفترر از وقتی

 شونن بهم خودتا تا  که بود نقشه کارات همه یا گرفتی وجدان عذاب شد چی： گفتم بهش
  ببری دلمو بدی

 

 نداره فایده نکش خودتو و نیومده خوشم ازت اصال من بگم باید

 

  شهحق میخورد حرس داشت بود کرده مشت دستاشو بود رواتیشم ابی شدش سرخ صورت
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 ندارع عوضی داره عوض که چیزی

 

 ندازها به اطرافیانت دیدم من خانم نه نیداره ورشون دور کنی دخترمحبت شما به یکم بیا_
  ندارید شخصیتی ثبات که هم شما هستن روانی کافی

  سوخت برات دلم بکنم برات کاری یه گفتم

 

 

  سوخت دماغت که فعال_

 

  منداد محل هم فرهان پویاو به کالس سمت رفتم بشنوم جوابشو وایستم اینکه بدون

 

 میبرن ادمو ابروی جا همه

 

 

 کردی خاک گردو شنیدم اینجاس کی ببین بهبه：اشکان_

 

  شنیدی اشتباه_

 

  اشتباه منو نفرماید هو_
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  ندارما عصاب ببین_

 

  نداشتی وقت هیچ که اونا_

 

  داری داداش دوتا بودی نگفته داری غیریتی داداشای عجب ولی

 

  کالس سمت رفتم بدم جوابشا اینکه بدون

 

 کرد تموم کالسو زدن فک کلی بعد استاداومدو

 

 دهش پیاده ماشین از دوتاشونم پویا وهم بود دردانشگاه دم فرهان ماشدن هم برگشت برای
 بودن داده تکیه ماشسن وبه بودن

 

 

  که فرهان ماشین سمت برم اومدم

 

 مانی：گفت پویا

 

,  ۲۱ ۰ 
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 دارم حرف باهات بیاسولرشو ا

 

 ندارم حرفی باتو من_

 

 زود سوارشو بیا مانیا：فرهان

 

  میرسونمش خودم من ببر تشریفتو شما： پویا

 

  نکرده الزم： فرهان

 

 تکرار همش زندگی ازاین شدم خسته اومدم کردم ول که میکردن دعوا داشتن همینطور
 جو ازاین باشم دور باید دعوا همش

 

 

  باشم ساحل از انتقام فکر به فقط االن باید

 

 وضعمه این باعث که کسی کرد تباه زندگیمو که کسی از انتقام

 

  کنع کمکم باید راه نفرتواین یه نمیتونم تنها من ولی
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  کیادارم مگه من کی ولی

 

  خدا به بسپارش ومیگه کارم مخالف مطمعنم اونم که فرهانه یه

 

  خدا به بسپارم کی تا اخه

 

  منن حق اونا بگیرم پس راازساحل وخونه کارخونه اون باید من

 

 اشینم یه که وایستادم تاکسی منتظر شده هواتاریک که شدم متوجه تازه که فکربودم تو
 شد گرد چشام فردداخلش بادیدن ولی مزاحمه کردم فکر کرد ترمز جلوم

 862پارت#

  بود اراد

  برسونمت ات باال بیا شبه：گفت و شد پیاده ماشین از که رفتم گرفتمو راهمو و زدم پوزخندی

  نیست نیازی-

  سوارشو نیس تاکسی شب اینموقع+

 . شدم ماشین سوار و برگشتم میگفت راست

 تشکری رسوندم خونه در دم تا داشتم نگه باز هامو چشم زور به ولی میومد خوابم خیلی
  شدم پیاده و کردم

  داخل رفتم و

 جاک تاحاال که میکرد دعوام هم فرهان و میکرد گریه مدام مهیا که بماند و بودم خرواب گیج
  میکرد نصیحتم که عمه ارمدمو باچی و بودم
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  نداشتم هیچکدومو ی حوصله

  خوابیدم خودمم مهیا خوابوندن از بعد و اتاق داخل رفتم

___________________________ 

  بعد ماه سه

 برم که کنم تمامش سریعنر هرچه داشتم سعی و بودم گرفته سرهم پشت هامو ترم
  بیارم در پول و بیمارستان

  بودم بیمارستان ها تایم از بعضی و بود شده شروع عملی کارهای

  نمیشد اینطوری دیگه

  میکردم کار باید

  بودم اینا عمه سربار

 نهخو و میاوردم در پول باید سریعنر هرچه بدم زحمتشون این بیشتر نمیشد روم دیگه
  میکردم جور خودمو خوراک و خورد پول حداقل یا میکردم اجاره

 کرد جلب خودش به توجهمو یکیشون که بودم ها اگهی کردن چک حال در

 نیازمندیم سالمندان  درسرای کار جهت پرستار یک به)

  نداشتم رو الزم شرایط اما زدم زنگ

  نمیتونستم من یا بود سخت شرایطشون یا ولی زدم زنگ تا پونزده به نزدیک شاید

  بودم ناامید

  خورد تیتر یه به چشمم که انداختم ها روزنامه از دیگه یکی به سرسری نگاهی

  (نیازمندیم خانه در مراقبت جهت پرستار یک به)
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 برم فردا شد قرار اولیه توافقات از بعد و برداشت خانمی زدم زنگ و برداشتم رو تلفنم سریع
 . بکنیم رو هامون صحبت باهم تا

  خونه رفتم خوشحال

  شده چیزی گفت و سمتم اومد فروغ

 کررردمممم پیدا کار فروغ واای-

 چی؟ گفت و رسید فرهان همونموقع

  کردم پیدا کار-

  میگشتی کار دنبال مگه+

  خب اره-

  چی ی واسه+

  برم باید یروزی که باالخره باشم شما مزاحم عمرم تااخر که نمیشه_

  کنم جمع پولهامو باید حاال همین از

 کنی کار نیست نیازی ...بیخود گفت و کرد اخم

 862پارت#

  بودم خوشحال بود نگرانم اینکه از

  نیستم بچه دیگه من میداد دستور بهم میومد بدم ولی

  میدم تشخیص رو بد و خوب

  کردم تجربه کمم سن توهمین چیزهارو خیلی ولی باشه کم سنم شاید

  میرم سرکار من فرهان-

  نمیدم اجازه+
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 . ندارم تو ی اجازه به نیازی-

  میشد زده باید که بود حرفی ولی شد ناراحت

  کنم صحبت باهات باید مانیا-

  اتاق داخل رفتیم

 .نشستیم و

  کنی کار میخوای چی ی واسه مانیا_

 .بیارم در بچمو خودمو خرج تا+

 اشتباهی ما گفت و نداد ادامه ...خوا مثل توام میدم رو فروغ و مامان خرجی دارم منکه-
 شدی؟ کردیم؟اذیت

  باشم شما  مزاحم و سربار دیگه نمیخوام فقط نیست اینطوری اصال نه نه+

  اتیم دخترعمه و پسرعمه ماهم و عمته خونه اینجا اخه چیه مزاحم-

 ماش بار سر اینجا تااخرعمرم که نمیشه نه؟ یا وایسم خودم پاهای رو روز یه باید باالخره+
  باشم

  مایی ی خانواده عضو االن دیگه تو میزنی چیه حرفها این چیه سربار-

  مهمونم یه فقط نیستم که اصلی عضو+

  میشی اصلیم عضو-

 چی؟+

 ... بگم چطوری ... ببین مانیا-

 بگی؟ میخوای چی+

  دارم دوست.. من ..... من ... مانیا-

  داداشی دارم دوست منم+
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  داداشی بهم نگو .. نگوووو-

 .....زنم تو  ... تو میخوام من .. من باشم باهات برادر یه مثل نمیخوام من

 ： گفتم و بده ادامه نزاشتم

  کن بس فرهان کن بس

 شد ومانع گرفت دستمو که برم شدم بلند

  کنم بس نمیخوام دیگه نه-

  شدم خسته بخدا

  باشی من مال میخواد دلم

  ...ولی نگم بهت چیزی که کردم تحمل خیلی بخدا

 نتونستم خب

  میشنوم دارم فرهان زبون از هارو اینحرف که نمیشد باورم

 .. نمیشه باورم ... فرهان-

  هستم جوابت منتظر بگیر جدی+

  شدم رفتنش مانع که بودم من اینبار و بره که شد بلند

 داشتم دوست داداشم بعنوان همیشه： گفتم اروم

  ... ام نداشته داداش

  گاهم تکیه شدی و اومدی تو که میخواستم گاه تکیه یه من

     ببینم ای دیگه چشم به تورو نمیتونم داداش از غیر من

 . میکنم جبران کردی حقم در که هم هایی محبت تمام

 ..  میخوام من باشم داداشت عنوان به فقط که نمیخوام اینم ولی نمیخوام جبران من-
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 داشتنم دوست نوع نمیتونم منم ... داداشمی تو .. فرهان+

 

,  ۲۱ ۰ 

  بدم تغیرر رو بهت نسبت

  کنی فراموش رو موضوع این توام بهتره .. میکنم فراموش شنیدم هرچی االنم

  شدم اماده و بیرون رفتم اتاق از

  بزنم قدم برم داشتم دوست

  بیرون رفتیم و کردم اماده مهیاهم

 . شدم مانعش که,بیاد خواست فروغ

 

  بود خونشون نزدیک پارک

  نشستم ها نیمکت از یکی وروی رفتم

 گرفتم محکم بغلم تو رو مهیا

  بشنوم فرهان زبون از اونحرفهارو که نمیکردم رو فکرش هیچوقت

  فشحر  بااین حاال اما باشم داشته اعتماد و کنم تکیه بهش داداشم بعنوان داشتم دوست

 ؟ باشم راحت باهاش قبل مثل میتونم

  براش بودم فروغ مثل منم واقعا کاش

  فهمیدم رو موضوع این که االن

  دیگه ی خونه یه کردن اجاره و خونه اون از جداییم برای شدم تر مصمم

   تره راحت اونم برای نباشم دیدش جلوی زیاد
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 دیگه کسی نه ببینه اجیش چشم به منو فقط که کنه درک تا

  کنارم نشست ینفر دیدم که بودم خودم هوای و حال تو

 ببینم رو اش چهره تا برگشتم

 .بود پویا

 . داشتم کینه ازش هنوزم ..... ولی هست که بودم خوشحال

 

,  ۲۱ ۳ 

 861پارت#

  بودم خوشحال بود نگرانم اینکه از

  نیستم بچه دیگه من میداد دستور بهم میومد بدم ولی

  میدم تشخیص رو بد و خوب

  کردم تجربه کمم سن توهمین چیزهارو خیلی ولی باشه کم سنم شاید

  میرم سرکار من فرهان-

  نمیدم اجازه+

 . ندارم تو ی اجازه به نیازی-

  میشد زده باید که بود حرفی ولی شد ناراحت

  کنم صحبت باهات باید مانیا-

  اتاق داخل رفتیم

 .نشستیم و

  کنی کار میخوای چی ی واسه مانیا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 491 

 .بیارم در بچمو خودمو خرج تا+

 اشتباهی ما گفت و نداد ادامه ...خوا مثل توام میدم رو فروغ و مامان خرجی دارم منکه-
 شدی؟ کردیم؟اذیت

  باشم شما  مزاحم و سربار دیگه نمیخوام فقط نیست اینطوری اصال نه نه+

  اتیم دخترعمه و پسرعمه ماهم و عمته خونه اینجا اخه چیه مزاحم-

 ماش بار سر اینجا تااخرعمرم که نمیشه نه؟ یا وایسم خودم پاهای رو روز یه باید باالخره+
  باشم

  مایی ی خانواده عضو االن دیگه تو میزنی چیه حرفها این چیه سربار-

  مهمونم یه فقط نیستم که اصلی عضو+

  میشی اصلیم عضو-

 چی؟+

 ... بگم چطوری ... ببین مانیا-

 بگی؟ میخوای چی+

  دارم دوست.. من ..... من ... مانیا-

  داداشی دارم دوست منم+

  داداشی بهم نگو .. نگوووو-

 .....زنم تو  ... تو میخوام من .. من باشم باهات برادر یه مثل نمیخوام من

 ： گفتم و بده ادامه نزاشتم

  کن بس فرهان کن بس

 شد ومانع گرفت دستمو که برم شدم بلند

  کنم بس نمیخوام دیگه نه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 492 

  شدم خسته بخدا

  باشی من مال میخواد دلم

  ...ولی نگم بهت چیزی که کردم تحمل خیلی بخدا

 نتونستم خب

  میشنوم دارم فرهان زبون از هارو اینحرف که نمیشد باورم

 .. نمیشه باورم ... فرهان-

  هستم جوابت منتظر بگیر جدی+

  شدم رفتنش مانع که بودم من اینبار و بره که شد بلند

 داشتم دوست داداشم بعنوان همیشه： گفتم اروم

  ... ام نداشته داداش

  گاهم تکیه شدی و اومدی تو که میخواستم گاه تکیه یه من

     ببینم ای دیگه چشم به تورو نمیتونم داداش از غیر من

 . میکنم جبران کردی حقم در که هم هایی محبت تمام

 ..  میخوام من باشم داداشت عنوان به فقط که نمیخوام اینم ولی نمیخوام جبران من-

  بدم تغیرر رو بهت نسبت داشتنم دوست نوع نمیتونم منم ... داداشمی تو .. فرهان+

  کنی فراموش رو موضوع این توام بهتره .. میکنم فراموش شنیدم هرچی االنم

  شدم اماده و بیرون رفتم اتاق از

  بزنم قدم برم داشتم دوست

  بیرون رفتیم و کردم اماده مهیاهم

 . شدم مانعش که,بیاد خواست فروغ
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  بود خونشون نزدیک پارک

  نشستم ها نیمکت از یکی وروی رفتم

 گرفتم محکم بغلم تو رو مهیا

  بشنوم فرهان زبون از اونحرفهارو که نمیکردم رو فکرش هیچوقت

  فشحر  بااین حاال اما باشم داشته اعتماد و کنم تکیه بهش داداشم بعنوان داشتم دوست

 ؟ باشم راحت باهاش قبل مثل میتونم

  براش بودم فروغ مثل منم واقعا کاش

  فهمیدم رو موضوع این که االن

  دیگه ی خونه یه کردن اجاره و خونه اون از جداییم برای شدم تر مصمم

   تره راحت اونم برای نباشم دیدش جلوی زیاد

 دیگه کسی نه ببینه اجیش چشم به منو فقط که کنه درک تا

  کنارم نشست ینفر دیدم که بودم خودم هوای و حال تو

 ببینم رو اش چهره تا برگشتم

 .بود پویا

 . داشتم کینه ازش هنوزم ..... ولی هست که بودم خوشحال

 

,  ۲۱ ۳ 

 862پارت#

  پویا#
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 توعه لبخند میکشه منو که چیزی و بود هام خیانت میکشت رو تو که چیزی*-

  کردم خودم کردم هرکاری که خودم به لعنت#

 هیچ نزدم دورموهامو#

  کردم بلند ریشامم

  برگردونش خدا

  تو مال تنم کل

  من مال اون یا

  تو مال منم یا

  کردم اذیتت# خیلی ببخش

  بگی تو هرجا بریم پاشو

  بگیر دستامو قدیما مثل بازم پاشو

  خندت اون فدای پاشو

 

  زاریت گریه# شب اونهمه من سر

 بارید هات اشک# هام خنده  وسط و گزاشتم کم من ببخش

  بزن من به داری دوست که حرفی هر پاشو

 میخواد فرجه# ازت بازم که پسریم# همون

  زندم تو امید به

 عشقم دیگه شو بلند

  بکشم فریاد# نزار
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  میده ازارم# فکرت

  کنم ترکشم# نمیشه

  لعنتی# برگرد تو

  کنم گناه نزار

  پسرم# مادر باشی قراره برگرد تو

 داریم که دخترمونو

  برگرد تو

 میخواستی تو جاهاییکه میریم

  کاستی و کم نمیزارم واست من برگرد تو

  نامرد ندارم جون تویی جونم که برگرد تو

  نمیکرد ویرون# زندگیمو# دوریت بودی اگه

  بریزه ریملت# نمیزارم من برگرد تو

  عزیزه خاطرت# برگرد تو

  دادم به برس تو نرسیدم دادت به من

 برگرد تو

  هشتم گرو هفتم

  خفم کرده بغض#

  بکن خواستی هرکاری اصال برگرد تو

 ارامشو# معنی میفهمم باتو منیکه

___________________________ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 496 

  کل_دانای#

  داشت کینه اما بود پویا عاشق مانیا

  اش خانواده از

  عشقش از

  دنیا از

 چیز همه و کس همه از

 بگیرد رحم بی دنیای از را حقش میخواست او

  ساحل

  عشقش به رسیدن برای و بود عاشق هم ساحل

  خواهرش از

 .گذشت اش خانواده و

 .... کاشت خواهرش دل در را کینه تخم

  ناهید و مسعود

  دوقلوها مادر و پدر

  بود متفاوت دنیایشان و نداشتند همدیگر به شباهتی اصال که دوقلوهایی

  هستند کجا االن که دخترانش نگران مسعود

 دستب پولها این روزی اینکه از اما نبود پشیمان بود زده دخترش نام به را اش ارثیه اینکه از
  میگرفت اتش قلبش رود باد بر اش ساله چندین زحمت و برسد ارشیا

  بکشد اغوش به را اش نوه دوباره داشت دوست ناهید

 چه در و کجاست دخترش ی خانه نمیدانست حتی او و بود اش نوه دیگر امدن بدنیا زمان
  است حال
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  بود تنگ دلش

  دوقلوهایش کودکی برای

  مدادش نوک شدن شکسته ساحل درد و  بود زانویش زخم مانیا درد تنها که انموقع

  شد زخمی دلش و قلب زانو جای به االن مانیا

 شکست را شان ی همه دل ساحل  و  

 

,  ۲۱ ۳ 

 864پارت#

  مانیا#

 داد بهم گوشی پشت از خانمه دیروز که ادرسی سمت به افتادم راه شدمو اماده سریع

 . نیاد پیش مشکلی که خوندم رو الکرسی ایت بار ده نزدیک راه تو

  کردم پیدا باالخره

  داشتم قرار رنگ سیاه بزرگ در یه روی روبه

  زدم رو زنگ بود تصویری ایفون

 بفرمایید-

  ...بودید گفته پرستارم+

  کرد باز رو در و گزاشت رو ایفون بدم ادامه نزاشت

  شخصیت بی

  شدم حیاط وارد

  بود باغ نبود که حیاط
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  . میرسید گوش به ها سگ پارس صدای

  واقعا ترسیدم یلحظه

  سالن در به رسیدم طوالنی روی پیاده یه از بعد باالخره و کردم حفظ رو ظاهرم اما

  شدم که خونه وارد

  رفت گیج سرم

  شیشه طرح صندلیهاش و میز و بود سفید دکوراسیونش

  شده طالکار و خوشگل مبلهای هم اش دیگه طرف

  قیمتی اجناس از بود پر خونه دور تا دور و

 . بیان خانوم تا اونجا بشین：گفت بود خدمتکار که خانمی که دادم قورت دهنمو اب

 . نشستم بود کرده اشاره که مبلی روی و رفتم

  رب یه حدودا از بعد

 دست  باهام محترم خیلی و اومد پایین وار خانم ها پله از جذاب و خوشگل خیلی دختر یه
  . داد

  سالته چند عزیزم-  

  سالمه نوزده+

 کنی؟ کار میخوای چی ی واسه کم واقعا؟چقدر-

  دارم احتیاج پولش به ... خب+

 کردی؟ فرار خونتون از-

  اصال نه+

  ببینم رو مدرکت میتونم-
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  دادم نشنونش مدارکم همراه به رو دانشجوییم کارت

  ... نداری؟یا ای خانواده -

  داره جریان نخیر+

 ؟ بدونم میتونم-

 .باشه داشته کارم محیط به ربطی من زندگی جریانات نمیکنم فکر+

 یا هادمی چطور میکنه مراقبت مامان از و ما خونه میاد که کسی بدونم باید من ولی درسته-
 ؟ نه

  ..  خب خیلی+

 هستن تهران ساکن من ی خانواده

  میکنم زندگی شیراز همین ی واسه شدم قبول اینجا دانشگاه من

 کنی؟ کار میخوای چرا پس-

  .. بدم خودم رو خودم خرج دارم دوست+

 ندارن؟ زیادی مالی وسعت خانوادت-

  بایستم خودم پاهای روی دارم دوست خب ولی میگی شما که اینطور نه+

  کنی شروع کارتو فردا از میتونی عزیزم خب خیلی ... عجیب و جالب-

 خونه بیا و کن انتخاب رو روز سه هفته در

 بیام؟ باید صبح از-

  داره وجود مشکلی اره+

  دانشگاهم ظهر تا صبح ام دانشجو من گفتم خب راستش ... که مشکل-

 !بیکاری ساعاتی چه خب+
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  ندارم دانشگاه فرد های روز-

  . باشم اینجا شب تا عصر از میتونم

  شب تا عصر شماهم و میکنم استخدام تاعصر صبح از رو ینفر من پس خب خیلی+

 ؟ حقوقم  ...       اینکه فقط درسته-

  میشه پرداخت حقوقتون برج سر  . بله اه+

   .  هزارتومن ششصد و میلیون سه میشه ماهیانه خوبه؟اونوقت هزار سیصد ای جلسه

 

  بود عالی بگم میشد یعنی میتونستم بود خوب

 .نبود چیزی براشون ها پول این  قطعا و بودن توانمندی ی خانواده

  .عمه ی خونه سمت به رفتم خداحافظی از بعد  و کردم قبول

_________________________ 

 کردی؟ چیکار：فروغ

  کار سر میرم فردا از-

 چند تا چند ساعت روزهایی؟چقدر؟از چه+

  دادم توضیح کامالبراش

  برام خوشحاله که گفت و زد لبخندی ولی نمیداد نشون راضی زیاد بااینکه

  چی مهیا پس مانیا میگم-

 .. نیستم من ک ساعاتی تو شرمندم بخدا+

 گاهیدانش یا روببینه تو میتونه روز نصف روز هر خوب مهیا فقط .. چیه شرمتده عزیزم نه-
  دارع گناه سرکار یا

  میدم انجام اینده در اون اسایش برای دارم اینکارهارو من ولی-
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  بگزرونم مهیا با بیشتر میکنم سعی شد که بهتر همینه شرایطم فعال

  داری هم شب شیفت کردی شروع هم بیمارستان تو کار اگه ولی-

 ؟ کنم چیکار میگی ولی میدونم رو همش میدونم فروغ+

  نه یا بیرون بکشم اب از خودمو گلیم یجوری باید

  بچس مهیا که االنم

  نمیفهمه چیزی

  باشم کنارش بیشتر میکنم سعی شد که بزرگتر

  داد تکون سری فروغ

  شم بیدار حواب از موقع به فردا تا کشیدم دراز همین ی واسه بودم خسته

 . برم صبح از نبود نیازی خداروشکر

 

,  ۲۱ ۳ 

 861پارت#

  شدم بیدار مهیا صدای با بار پنج شب

  بودم کرده عادت دیگه البته

  شدم بیدار خواب از که صبح

  نبود سرجاش مهیا

  بیرون بردتش عمه حتما

  کردن علیک و سالم از بعد و اتاق از بیرون رفتم

  اشپزخونه سمت رفتم و زدم صورتم به ابی
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  میخورد صبحانه داشت هم فروغ

 کجاس؟ مهیا فروغ-

  میکرد گریه صبح+

 بعدشم کنم ساکتش تا بیرون اوردمش شی بیدار ترسیدم

  باهاش بزنه دوری یه تا بیرون بردش فرهان

  ام شرمنده واقعا دادم زحمتتون خیلی چندوقت این فروغ وای اها-

  خودمی اجی توام حرفیه چه این دشمنت+

 دادم سالم و شدم بلند شد وارد فرهان همونموقع که زدم لبخندی

  خودم بغل بیاد تا کرد باز دستهاشو دید منو تا مهیا

  دادم صبحانه بهش و کردم بغلش

  رفتم صدقش قوربون هم کلی و

  مهیام  عاشق من

  . واقعا نمیتونم اون بدون

___________________________ 

  بود چهار ساعت

  اشون خونه میرسیدم باید من پنج ساعت

  حتما بپرسم باید رفته یادم بود؟ چی فامیلیشون

  خونشون سمت افتادم راه و شدم اماده سریع

  بودم اونجا بعد دقیقه پنج و  چهل حدودا و

  شدم خونه وارد
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  لباسهام تعویض ی واسه دادن من به هم اتاق یه و باالست اتاق خانم که گفت خدمتکاره

  اتاق داخل رفتم

  بزرگ خانم اتاق سمت رفتم مانتوم دراوردن از بعد و

  زدم در به تقه چندتا

  داخل بیا-

  تو رفتم و کردم باز ارامی به رو در

  بود نشسته تخت روی مرتبی و مسن خانم

  بشین بیا دخترم سالم： گفت و زد هاش چشم به رو عینکش

  نشستم تختش کنار صندلی روی رفتم

 جوان؟ دختر چیه اسمت-

 . هستم مانیا+

  . قشنگی اسم چه .. مانیا-

  ممنونم+

  کنی شروع رو کارت میتونی خب خیلی-

  فشارخون گرفتن به کردم شروع اول

  و قلب کردن چک و قند تست بعد و 

  . نیست مشکلی خداروشکر-

 . بگو جان مانیا خب خیلی+

  بگم چی-

  بگو خودت از+
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  میکنی چیکارا چندسالته

 ؟ من راجب چیزی نگفتن دخترتون-

 .بدونم بیشتر میخوام ولی گفت یچیزایی ارزو+

  بگم چی دیگه خب-

 چیکارن؟ مادرت و پدر+

  هستن پرورش و اموزش کارکنان از مادرم و دار کارخونه پدرم-

  باشه سرت باال اشون سایه ایشاال باشن زنده اها+

 

 .انشاالله گفتم و کشیدم اهی

 . کردم رسیدگی کارهاش به و دادم رو بزرگ خانم های قرص شب تا

  بود شام موقع

  خوردیم باهم و باال اوردم رو شام و رفتم

  . بود خوبی زن اومد خوشم ازش

  شخصیت با و متین خیلی

  برم گرفتم تصمیم دیگه که بود شب یازده ساعت

  خونه رسیدم کم رب دوازده ساعت و گرفتم تاکسی راه سر

  بودن خاموش ها برق

  شدم خونه وارد اروم

  گوشم به رسید فرهان صدای که اتاق داخل میرفتم داشتم

 تاحاال؟ بودی کجا-
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  سرکار خب وا+

 شب؟ اینموقع تا-

  شبه تا عصر از کارم خب اره+

 خونه؟ به اومدنت ی واسه اینموقع دیره خیلی فکرنمیکنی：گفت و نزدیکم اومد

  اینجوریه کارم ساعتای-

  اخه  کا سر رفتی چرا اصال اوف +

  زدیم حرف موضوع این راجب قبال ما ندارم حوصله نکن شروع دوباره خدا تورو فرهان وای-

  بخیر شب . بخوابم میخوام خستم خیلی االنم

  اتاق داخل رفتم و نشدم جوابش منتظر

  پوشیدم راحتی لباس و اوردم در لباسهامو سریع

  مهیا سر باال رفتم

  بازن هاش چشم دیدم

  مامانی بیداری هنوز چرا تو گفتم اروم

 خندیدن و زدن پا و دست به کرد شروع دید منو تا

  خوابیدم خودمم خوابوندنش از بعد بوسیدمش و گرفتمش بغلم تو جونم ای

__________________________ 

  دانشگاه میرفتم باید شدم بیدار زود صبح

  بودم مهیا درگیر فقط دو ساعت تا دیشب

  بودم شده خسته واقعا

  داشتم سردرد
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  شدم اماده و برداشتم رو ام کوله سریع حال بااین ولی

  خوردن صبحانه از بعد

  برسونتم که کرد قبول فرهان

 گفت هک بود دانشگاه در دم به رسیدن موقع فقط  نشد بدل و رد بینمون گفتگویی راه تو
 .باش خودت مراقب

 

,  ۲۱ ۳ 

 864پارت#

  نخوبیدم درست شبه چند

  میکنم کار هم میخونم درس هم بکوب که است هفته دو االن

 بیخوابی از شده سیاه هام چشم زیر

  بزرگ خانم ی خونه سمت رفتم پوشیدمو لباسهامو سریع

  باال رفتم و کردم بشی و خوش خدمتکارا از یکی عسل با . رسیدم

 

  کردم عوض لباسهامو اتاق تو سریع

  شدم بزرگ خانم اتاق وارد و

  سالم-

  خوبه حالت دخترم سالم+

 انشاال؟ خوبی شما ممنون-

  عالیم تو لطف به گلم خوبیت به+
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  خداروشکر خب-

 رداف من بدید اجازه اگه بزرگ خانم گفتم اینا و قند و خون فشار و نبض کردن چک از بعد
 کنید صدام داشتید کارم اگه بخونم بشینم برم دارم امتحان

  بخون بشین همینجا فقط نبست مشکلی-

  بگم بهت داشتم کاری منم اگه تا

  خوندن به کردم شروع و نشستم و اوردم کتابهامو کردم قبول

  میخوندم داشتم که مبشد دوساعتی حدودا

  میکردن درد هام چشم

  بستمشون دقیقه چند ماالیدمشونو بهم کمی

 میاری پرتقال اب برام دخترم گفت بزرگ خانم موقع همون

  حتما بله بله-

  میره یادم بپرسم میخوام وقته خیلی سوال یه.بزرگ خانم راستی

  گلم بپرس+

 چیه؟ شما فامیلی-

  خدادادی همسرم و کرمی خودم+

  بیرون رفتم و زدم لبخندی

  ولی نمیپوشیدم شال بزرگ خانوم اتاق تو

  میکردم سرم شال بیرون میومدم موقعیکه

 پوشیدن بدون اینبار بود نیومده مردی هیچ تاحاال دوهفته این توی اونجاییکه از ولی
  بیرون رفتم روسری

  دختر یه و پسر دوتا داره بچه تا سه بزوگ خانم بود گفته عسل
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  کارن درگیر خیلی و نمیان زیاد هم اش دیگه پسر و دختر و کاناداست بزرگش پسر که

  نمیومدن داخل و بودن حیاط توی فقط هم مرد خدمتکارهای

  پایین رفتم ها پله از

  مصورت توی بودمشون ریخته کج چتری بصورت جلو از و بودم بسته اسبی دم رو موهام

  داری خوشگلی موهای چه مانیا وای：گفت دیدم تا عسل

 مگه؟ منو موهای بودی ندیده تاحاال-

  نازن چقدر بودی شال با همش خب نه+

  گلی مرسی-

  ها اتاق از یکی سمت رفت عسل

 کردن درست از بعد و پرتقال گرفتن اب به کردم شروع و اشپزخونه سمت رفتم منم
  لیوان تو ریختمش

  کردم درست قهوه خودمم برای

  بپره سرم از خواب بلکه

  شنیدم دیگه یکی با رو عسل بش و خوش صدای که میکردم درست قهوه داشتم

  بود پسر یه صدای

  برسه کارهاش به تا رفت عسل

  میشد نزدیکتر بهم لحظه به لحظه که میشنیدم رو پاهاش صدای

 جدیدی؟ مستخدم ندیدمت توکی؟تاحاال-

  بود اشنا صداش چقدر

  ببینمت برگرد-
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  برگشتم اروم

  بود پایین سرم

  میکنی چیکار تواینجا ...تو：گفت مقطع باشه شده شوکه که انگار پسره

  شناخت منو یعنی

  کیه ببینم تا باال اوردم سرمو

 چیکار تواینجا：گفتم شده درشت هایی چشم با متعجب افتاد چشمش تو چشمم تا
 میکنی؟

  اینجاست خونم-

  بزرگه خانم پسر پسره این یعنی نمیشد باورم چیی

  بزرگم خانم پرستار ... منم+

 جدا؟： وگفت انداخت باال رو ابروهاش

  موهام سمت چرخید نگاهش

  نیست سرم شال و ایستادم پسره جلو ساعته یه نبود حواسم اصال وای

  شدم قهوه بیخیال و پایین انداختم سرمو زده خجالت

  اتاقش سمت دویدم و برداشتم رو بزوگ خانم لیوان

 ببینم جااین اینو باید چرا ... چرا اخه خدایا：گفتم و کشیدم عمیق تفس چندتا و بستم رو در
  ...چرا ...

 ؟کیرو؟ چرا چی-

  اتاقه تو بزرگ خانم که نبود حواسم اصال

  شدم ضایع وای
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  .. هیچی نه نه گفتم پاچه دست و بزرگ خانم دست دادم رو شربت

  

  جلوم گزاشتم کتابهامو         

 که ای خونه تو باید چرا که بودم فکر این تو همش ذهنم تو نرفت هم اش کلمه یه حتی اما
  ؟ کنم کار هست پسره این

  اینحا چرا خونه اینهمه

  ... منم پرستارش که باشه زنی پسر دقیقا باید اون چرا

  .....بود ذهنم تو سوال کلی

  داخل بفرمایید گفتم و کردم سرم رو شالم سریع خورد در به تقه تا چند

  شد وارد اراد

  بهش کردن نگاه بدون و پایین انداختم سرمو

  اتاق از بیرون رفتم و برداشتم کتابمو

  کنم نگاه هاش چشم توی دیگه نمیشد روم

  ندارم شانسم عه

 یداپ اش کله سرو نیست سرم شال من که امروز باید حتما نمیومد هیچوقت که این اصال
 میومد و میشد

  اوف

  نکنم فکر بهش دیگه و کنم ازاد رو فکرم کردم سعی

  کنم تمرکز درسم رو و

  بخونم رو ترم اون دوباره باید و میوفتم ندم خوب امتحانمو اگه

 ... که شدم خوندن مشغول دوباره
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 820پارت#

  اراد#

 بودم شده خسته

  خونه برم گرفتم تصمیم

  بزنم مامان به سری یه

  خونه رسیدم

  دادم رو جوابش سرد خیلی که خودشیرینی اومد همیشه مثل عسل

  نچسب دختره اوف

  بود پشتش و بود اشپزخونه توی که کسی به افتاد چشمم

  داشت خوشگلی موهای چه

  بودمش ندیده تاحاال

 جدیدی مستخدم ندیدمت تاحاال کی تو گفتم و نزدیک رفتم

  ببینم برگرد

  سمتم برگشت

  شدم شوکه بود روم روبه که فردی دیدن از اما کیه ببینم شدم دقیق

 تو： گفتم و عقب رفتم قدم یه

 مبکنی؟ چیکار تواینجا

 جدیده؟؟ مستخدم واقعا یعنی
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 !میکنه کار اومده چی ی واسه داره اقاباالسر دوتا اینکه

  بود اور تعجب برام واقعا

… 

…… 

……… 

  بزرگم خانم پرستار من-

  بگو پس اها

 کاررمیکنه؟ چرا ولی

 جدی؟+

  موهاش سمت چرخید هام چشم دوباره

  بودن خوشرنگ چقدر

  شد پاچه دست

  مامان اتاق سمت دوید کشیده خجالت بود معلوم

   باال رفتم دقیقه ده از بعد

  بیرون رفت اتاق از کنه نگاهم اینکه بدون

 چطوره؟ خودم مامان-

  بازیا لوس بااین میبخشمت نکن فکر برو برو+

 اخه؟ چرا چیه بازی لوس إ-

  نزدی سر بهم اس هفته سه نزدیک االن+

  ندارم وقت درگیرم انقدر بخدا مامانی ببخشید اخ-

  ببینی مامانتو بیای نداری وقت هم ساعت یک حتی یعنی+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 513 

   شدن وقت دیگه ببخشید برم قوربونت： گرفتمش بغلم تو و بوسیدم محکم لپشو

  کن اشتی حاال

  اراد کنار برو عه-

  نمیرم نکنی اشتی تا گفتم و بوسیدمش دوباره

  نکن مالی تف منو انقدر عه-

  بابا ای+

  اشتی باشه-

  شممممم فداااات-

  بینمب کنار برو عه چته تو گفت و عقب کشید صورتشو که کنم بوسش خواستم دوباره

  شده تنگ برات دلم بخدا هیچی：گفتم خندیدمو

  پررو بچه... خوبه خوبه-

  مبارک جدید پرستار مامانی راستی گفتم خندیدمو بلند

  سالمت_

 میکنه؟ چیکار اینجا چیه اسمش-

  ازش اومده خوشم خیلی منکه . خوبیه دختر خیلی مانیاس اسمش-

 کارمیکنه؟ چی ی واسه  ... اها+

  بده خودش دانشگاهشو خرجی میخواد میگه-

  نداره مامان بابا مگه چی+

 شده قبول اینجا دانشگاه چون اون و تهرانن خانوادش میگه که اونطور خب ولی مادر چرا-
  وایسه خودش پاهای رو میخواد و اومده
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 خرج خودش میخواد چزا بگیره پول باباش از میتونست نبود زیاد سنش بود اور تعجب برام
 '!!! بده خودشو

 ؟ داره داداشم-

  داره دوقلو خواهر یه شنیدم که اونطوری نه+

  .. اها-

 کیا دیدم اوندفعه که پسری دوتا اون پس شدم خیره دیوار وبه کردم ریز و هام چشم
 بودن؟

  میکنه زندگی کجا حاال-

 اش عمه پیش+

  میکردن دعوا باهم داشتن ولی بودن هاش عمه پسر شاید

  باشه داشته شوهر نمیاد بهش بابا نه ...شوهرش یکیشون شایدم

 نداره؟ که شوهر-

 چطور؟+

 همینجوری-

 سالشه84 کمه سنش اصال نمیاد بهش .. نداره هم حلقه نگفته تاحاال که چیزی نکنم فکر+
  فقط

 

  بگو خودت از هارو اینحرف کن ول گفت و بهم زد مامان که میکردم فکر داشتم

  نداری؟ که مشکلی!میره پیش خوب کارا

  نیست مشکلی خوبه-
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  کارخونه کامل امار و کار بازار راجب گفتن از کردم شروع

  خورد در به تقه چندتا که میدادم توضیح داشتم

  داخل بیا-

  مانیا بود چی اسمش دختره همون

  بزرگه خانم داروهای وقت شدم هاتون صحبت مزاحم ببخشید：گفت و داخل اومد همون

  داخل بیا خب خیلی-

  نمیکرد نگاه بهم و بود پایین سرش هنوز

  کنه نگاهم داشتم دوست

 نمیزاشت محل اصال اون ولی

  بیرون رفت و داد مامانو داروهای

 دخترم؟ خوندی رو درست：گفت بهش مامان که

  میخونم دارم-

  برو خب خیلی+

 

  میخونه درس هم میکنه کار هم چطوری

  کنه استراحت تا مامان اتاق از بیرون رفتم

  میشد رد داشت عسل

  عسل-

 ....جان：گفت و سمتم برگشت خوشحال

  اقا بله：بست نیششو و پایین انداخت سرشو که کردم شدیدی اخم
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 کدومه؟ مانیا اتاق-

  اونه گفت و کرد اشاره مامان اتاق روی روبه اتاق به دستش با

  در پشت رفتم و دادم تکون سری

  زدم تقه چندتا

  بفرمایید-

  داخل رفتم

  شد بلند جاش سر از و شد هول دوباره منم دید تا

  بود پایین هنوز سرش

  بشین-

  نشست تخت روی

 منم

 نشستم ازش فاصله با

 

,  ۲۱ ۳ 

 828پارت#

  بگو-

  بگم چی+

  بود پایین سرش هنوز

  کن نگاه هام چشم توی میزنم حرف باهات وقتی-

  کرد نگاهم و باال اورد سرشو چندلحظه
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 ...بود جذاب اش چهره چقدر

  میکنی چیکار اینجا بگو حاال-

  ... منم نیازمندیم پرستار به بود نوشته اگهی توی+

 

 !میکنی کار چی ی واسه اصال-

  گفته بهتون بزرگ خانم میکنم فکر درضمن مربوطه خودم به دیگه اونش+

  بگی خودت میخوام-

 بشنوی؟ داری دوست تکراری حرفهای+

  منطقی و درست حرفهای نه-

  گفتم دروغ بگی میخوای یعنی+

 درسم هکن کار بخواد سن این تو دختری همچین یه که کنم باور نمیتونم من ... مانیا ببین-
  خوبه پدرش مالی وضع حالیکه در بخونه

 بگین؟ میخواین چی+

  چیه کردن کار واسه دلیلت بگو رو راستش بگم میخوام-

  موایس خودم پاهای رو میخوام که اینع کردن کار واسه دلیلمم نگفتم دروغ رو چیزی من+

 

 .نبود هضم قابل برام اصال

  داره مشکلی خانوادت با：گفتم و کردم پوفی

  باشششه داشتتته ربطی شما به نمیکنم فکر گفت و   شد عصبانی

  .. داری مشکل پس-
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  نکنی سازی حاشیه شما اگه ندارم مشکلی هیچ خیرممم نه+

  ... اینطور که  واقعا؟ گفتم و انداختم باال ابرومو تای یه

 داری؟ امتحان فردا： گفتم همین واسه کنم عوض رو بحث خواستم

  داد تکون سرشو

  کنم کمکت میتونم بخوای اگه گفتم که

 !!پرستاریه؟ شما ی رشته مگه-

  خوندم پزشکی مهندسی ... نه که پرستار+

 !بهم دارن ربطی چه-

  بلدم رو عمومی درسهای خب+

  بپرسی میتونی داشتی مشکلی اگه-

  نگفت چیزی دادو تکون سری بود کرده تعجب

  بزنی صدام میتونی داشتی مشکلی گفتم و بیرون رفتم اتاق از

__________________________ 

  مانیا#

 ربیدا خواب از بموقع فردا تا برم داد اجازه بزرگ خانم که بود ده ساعت شد تمام که کارم
  گرم دمش شم

  خونه رفتم و گرفتم تاکسی سریع

  .  خابیدم خودمم خوابوندنش از بعد و گرفتم بغلم تو رو مهیا

__________________________ 

  اراد#

  بودن هاش چشم فکر تو همش خواب موقع
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  چبه بفهمم نمیتونستم که بود هاش چشم توی چیزی یه

  نمیدونم دیگه چیز یه یا غم یه شاید

 بود هشت ساعت شدم بیدار خواب از که صبح

  شدم اماده

 کردم تنم رو جذبم رنگ ای سورمه پیرهن و پوشیدم رو پررنگم طوسی شلوار

  کارخونه سمت روندم و برداشتم ماشینمو کلیدای و

  خورد زنگ گوشبم که بودم راه تو

  بود شفیعی استاد کردم نگاه اش صفحه به

  برداشتم

 استاد سالم-

 نمیگیری ما از سراغی کجایی پسر سالم+

 شما خوبید استاد داری اختیار-

  دانشگاه بیا امروز میشه اگه بگم خاستم مزاحمت از غرض راستش پسرم ممنون+

 استاد؟ چی ی واسه-

  ییاد نتونسته شده بد حالش ها مراقب از یکی دارن ترم هاامتحان بچه امروز راستش+

  برسون رو خودت میتونی اگه گفتم

  میشم اینا مانیا امتحان مراقب من یعنی

  ..اینبار اما کردم رو اینکار و برم مراقب بعنوان بود خواسته ازم استاد چندباری هم قبال

  میام استاد چشم-

  دانشگاه سمت دادم گاز و کردم عوض مسیرمو
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  میام دیرتر امروز که گفتم و کارخونه معاون به زدم زنگ و

  شدم دانشگاه ی محوطه وارد

  .. بود خالی تقریبا

  نبود کسی دیگه بودن باهم اکیپی که نفری چهار سه فقط

  امتحانشون شروع منتظر هم ای عده و بودن امتحان ی جلسه سر همه

  بودن محوطه بیرون که

  انداختم نگاهی نیم اطراف  دور به و رفتم جلوتر

  شنیدم رو ینفر صدای که

  بود اشنا صدا بنظرم

  میگفت بلند ببلند رو درس های متن داشت

  رفتم صدا سمت به

  میکنه حفظ تند تند داره و گرفته دستش تو رو کتاب که مانیاست دیدم که

  ..اینجاا ...شما：گفت متعجب افتاد من به چشمش تا

  باشیو داشته استرس امتحان قبل نیست خوب اصال داری استرس انقدر چرا-

  نشم قبول اگه ... اگه میترسم خب+

  ..میشی خوندی اگه میشی-

 

  خوندن به کرد شروع دوباره و داد تکون سری

  گرفتم دستش تو از رو کتاب و نزدیکش رفتم

  من به بدید .. میکنید چیکار عع-
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 خوند درس دیگه نباید امتحان قبل ساعت نیم نشنیدی مگه+

  نخوندم جاهارو بعضی هنوز ولی -

 میکررردی؟ چیکار تاحاال دیروز پس+

 سمتق اون از سوالی اگه گفتم و خوردم رو حرفم میکنه رو مامان پرستاری اینکه یاداوری با
  میکنم کمکت خودم بود هااومده

 میدین؟ امتحان یعنی!هستید سرجلسه شماام مگه-

  مراقبم من ... نه+

  شد درشت هاش چشم

  واااااقعا گفت متعجب

  واقعا اره گفتم و زدم لبخندی

___________________________ 

  مانیا#

  نمیشد باورم وای

  جلسه سر بایدمیرفتم کردم نگاه رو ساعتم

  برم خواستم و برداشتم خودکارمو سریع

  بود کرده یخ دستهام داشتموو عجیبی استرس

  شد رد که کنارش از

 اسونیه امتحان نترس میتونی تو گفت و گرفت دستمو

 

 اروم وواسترسم شدن کم موجب که شد تزریق بدنم به ارامشی گرفت دستهامو وقتی یلحظه
  ..بود شدنم
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  نمیکردم پیدا حسی همچین میگرفت دستمو پسری اگه هیچوقت

  ... االن اما کنه ارومم و بده اطمینان من به میتونست که بود پویا های دست گرمی فقط

  میکنم فکر چی به دارم امتحان وای

  نشستم صندلیم روی و بود امتحان برگزاری محل جاییکه سمت دویدم

  شد جلسه وارد هم اراد ها برگه توزیع از بعد

  دادن پاسخ به کردم شروع

  مفهمومی العاده فوق اما بود اسونی امتحان گفت میشد

 س

 

,  ۲۱ ۳ 

  کردم گیر بدجور سوال تا سه ر

  نبود یادم هم یکی و بخونم نتونستم که بود همونجایی از دوتاش

  شد رد کنارم از اراد

  دارم مشکلی یه فهمید

 داد کوتاهی توضیح اروم و کرد نگاه رو ام برگه رو نبود حواسش استاد تا

  رفت و

   نوشتم رو بود گفته که چیزهایی همون اما نفهمیدم هاش حرف از چیزی میکنم اعتراف

  کرد فکر یخورده

  زد جرقه ذهنم توی یچیزی یهو

  ذهنم تو اومد نبود یادم که سوالی اون جواب و
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  نوشتم سریع      

  بودم نداده جواب که بود مونده سوال یه هنوز ولی

  بود82حداقلش رو نمرم کنم حساب میخواستم اگه بینانه خوش خیلی میزاشتم خالی اگه و

  بودن رفته همه و بود جلسه اخرای

  دادم تحویل همونطوری رو ام برگه شدموو بیخیال

  نمیشم رد حداقل و میشم قبول که اینه مهم

  بیرون رفتم که جلسه از       

 دانشگاه خروجی در سمت افتادم ووراه برداشتم رو ام کوله

 

,  ۲۱ ۳ 

 826پارت#

  ساحل#

  بودم بیمارستان تو

  نبود خوب حالم

  داشتم درد

  داشتم شدیدی درد و بودم کرده زایمان تازه

  باشه پبشم که نبود هیچکس

 !کجان همسرتون：گفت و شد اتاق وارد پرستاری

 بدید منو موبایل میشه ببخشید خانم-

 ؟ پیشت بیاد نداری رو هیچکسی .. بیا+
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  ندادم بهش جوابی

  بودم کرده بغض

 کجاست؟ بچم خانم راستی-

  میارنش االن+

  گوشم دم گزاشتم و گرفتم رو مامان تلفن شماره

 پیچید گوشم توی اش خسته صدای بوق چندتا از بعد

 میکرد ام خفه داشت بغضم

 بفرمایید-

  مامانی ... الو+

  تویی ساحل....سا و....ال-

 نیمدی؟ امروز چرا .. کجایی مامانی+

 ماما؟ میگی چی ...چی-

  بیمارستانم االن من+

 اومد بدنیا ات نوه

 پیشم؟ مامان نیستی چرا

 پیشته؟ کی بیمارستان؟االن کدوم-

  دارم درد تنهاام مامان نیس هیشکی+

 ؟ چرا بگه تبریک بهم که نیست کسی

 ... ببینیش بری نزاشت چرا که شد دعوات بابا با مانیا بخاطر یادمه

  .. کردی دعوا بابا با منم بخاطر که بگو ...ماما بگو
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  پیشم بیای نزاشت بابا که بگو

  بگوووووو ماما بگو

  ... کیه زایمانت موقع که نمیدونستم اصال من ساحل-

  پبشم بیا پاشو میدونی که حاال+

 تنهام مامان تنهام

 کجاست؟ارشیا؟ شوهرت پس ..پس-

 مسعولیتی هیچ من میگه نیست من ی بچه بچه این میگه ..    گوریه کدوم چمیدونم+
  ندارم بهش نسبت

 امخصوص کنه بزرگ رو دیگه یکی ی بچه که نیست حاضر مردی هیچ .. میگه راست خب-
  ... اینکه

 گفتم بلند گریه با شکست بغضم

  خودشه بچه بخدا خودشه ی بچه مامان+

  نکرد بامن کاری هیچ پویا

  شدم باردار ارشیا از من

  خودشه بچه بخدا مامان

  .... تونستی؟تو چطور تو ساحل .. تو نه .. نه وای：گفت و افتاد پته تته به مامان

  . زدی بهم خواهرتو زندگی ... نمیشه باورم

  چراااااا ساحل کردی اینکارو مانیا با چرا

  فقط پیشم بیا نکن پیچم سوال دیگه تو توروخدا خستم مامان-

  منی ی گوشه جگر منی خون از منی دختر تو نمیشه باورم+

 اخه؟ تونستی چطور ساحل
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    بیاااااا ... پیشم بیا مامان：میگفنم و میکردم گریه

 ومبشن صداتو نمیخوام دیگه ساااحل بشنوووم صداتو نمیخواممم دیگه شوووو خفففه-
  کنی اینطوری خواهرت با تونستی چطور

  ندارمممم ساحل اسم به دختری دیگه من

 نمیکنم حاللت شیرمو ساحل میکنم ت اق,کشیدی اتیش به خواهرتو زندگی تو

 تارپرس همونموقع گریه زیر زدم و کردم قطع گوشیو میکرد تازه دلمو داغ و میگفت داشت
  بیان نیست قرار همسرتون： گفت و بغلم تو گزاشت و اورد رو بچه

  باشممم تنهاا میخواممم بروووبیرووووون زدم داد نداشتم اعصاب

  بیمارستانه اینجا خانم میزنی داد چرا خب خیلی-

  برووبیرووووووووون：گفتم جیغ با اینبار

  میرم فقط باش اروم باشه باشه-

  بست رو اتاق در و بیرون رفت

  پسربود بچم

  برگردوندم سرمو و انداختم بهش نگاهی

  گرفتم رو ارشیا شماره

  برداشت زدن زنگ بار پنج از بعد باالخره

 الو-

  میومد وصدا سر و اهنگ صدای

 ساحل؟ چیه الو+

 نمیاد صدات کجایی الو-

  شلوغه دورم االنم میگیرم تماس باهات من ساحل+
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  دیگه ارشیابیا：گفت که پیچید گوشم توی دختری صدای همونموقع

 بوووود؟ کی صدای این ارشیا-

 میگی چی+

 بود ای افریته کدوم صدای این میگمم-

  ببینم بیمارستاان بیا پاشو االن همین اصال

  باهات میگیرم تماس کنم قطع باید ساحل+

 بوق…

 …بوق

 بوق…

 ها تیپار  تو داره بچم بابای شوهرم و میدم جون دارم بیمارستان تو االن من نمیشه باورم هه
  میده قر

  پاتیله و مست و

  میرختن هام گونه رو سرهم پشت همینطور اشکام

  میکرد گریه بچمم

  ندارمممم حوصلتو که شو خفه دیگه تو شوو خفه زدم داد

  سرش میزدم جیغ بیشتر منم و میکرد گریه بیشتر

 التح اینکه مثل میکنی اینجوری چرا چته خانم：گفت و اتاق داخل اومد پرستار یه اخرسر
  نیست خوش

 نیس خوش حالم نیست شوهرم نیست خوب حالم نه زدم داد

  نیست خوش حالم کرده اقم مامانم

  نیست خوش حالم کردم بدبخت خواهرمو
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  نییست خووووش حاااالممم

  بده حالم گفتم ارومتر

  بده حالم

  کردم گریه و

 شیرداد بهش باشیرخشک و برداشت پسرمو پرستاره

 

,  ۲۱ ۳ 

 822پارت#

  مانیا#

  خدادادی ی خانواده خونه میرفتم که مبشد ماهی یک

  بود اونجا هم اراد اکثرا میرفتم که هم هرروزی و

  میگرفت دلم نبود که وقتایی ولی بودم معذب جلوش و نبودم راحت باهاش هنوزم

  بود خونه تو که میومد خوشم

  .بود جالب برام یجورایی

 خدادادی ی خونه سمت افتادم راه و عمه به سپردمش و بوسیدم رو مهیا

  بودم اونجا که بود دقیقه بیست و پنج ساعت

  شدم وارد و زدم در

  بود نشسته مبل روی اراد

  عسل سمت وورفتم کردم علیک و سالم باهاش بود اونجا که شدم خوشحال

 تو؟ چطوری گفتم و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 529 

  کنار برو میاد خیلی اقا چندوقته این عالیم-

  بری میخوای کجا+

 نگاهش لبخند با و گزاشت اراد جلوی و بیرون برد و برداشت رو کیکی و شربت سینی سریع
 ,کرد

  بودم دیده ازش حرکتا ازاین زیاد چندوقته این

 احتنار  بچسبونه بهش خودشو و کنه خودشیرینی اراد جلوی میکرد سعی وقتی راستش
  میشدم

 چرا نمیدونم

  داشتم بهش عجیبی حس یه

 وشحالخ دلم ته از نمیداد رو جوابش و میکرد رفتار عسل با خشک خیلی اراد وقتاییکه ولی
  میشدم

  ایش باشه پررو و جلف انقدر دختر که داره معنی چه اصال

 متس رفتم مانتوم اوردن در از بعد و رفتم باال دوتایکی هارو پله و خندیدم خودم فکر به
  بزرگ خانم اتاق

 چطووری؟ امروز خوودمممم جوووون خانم بر سالاااام-

  خوبی تو عزیزم بهترم ماهت روی به سالم+

  باشم بد و باشم کنارشما نیشه مگه-

  عزیزمی+

  مکردی صحبت باهم و پیشش نشستم بزرگ خانم کارهای دادن انجام و کردن چک از بعد

 میومد خوشم باهاش صحبتی هم از

 ییتا سه میومدو هم اراد ها موقع بعضی البته و بودیم شده جور باهم خیلی وقت چند این
  میگزشت خوش واقعا و میزدیم حرف باهم
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  کنم زندگی حال تو و کنم پاک رو ام گزشته کردم سعی مدت تواین

 !بود کی پویا اصال

 کیه؟ ساحل

  واال

  میوفته خاصی اتفاق مثال ؟یا میشه پاک ام شناسنامه تو مهرطالق من خوردن حرص با

 به ور شادیم و کنم زندگی شاد گرفتم تصمیم منم و میرسونه ضرر خودم به همش خب نه
  کنم تزریق اطرافیانمم و مهیا

  . نشم پیر هیچوقت تا

  قشنگشم های حرف و بزرگ خانم مدیون رو شادیم این واقعا بگم باید البته

 رو هام چشم ای پرده و میزنه موج ناراختی توشون هام چشم که میگفت بهم همیشه
  باشم گزشته تو و ببینم رو زندگیم های خوشی نتونم تا پوشنده

 مهم برام هیچی کردم سعی و نکردم گریه دیگه تاحاال دادم قول بزوگ خانم به که موقعی از
  نباشه

 

 (گــذشتــــــــــــــــمـ   از گــــذشتـــــــــــــم )

 

  میزنن برق هام چشم االن میگه بهم بزرگ خانم همش تاحاال اونموقع از

  سرزندگی و جوونی برق

 میزنن؟ برق هام چشم امروزم بزرگ خانم-

 .. هم پسرمو دل که اونقدری دخترم اره+

  کردم شک گوشام به یلحظه
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 خورد رو حرفش و نداد ادامه

 میکنی؟ چیکار رو دانشگاهت جان مانیا خب-

  ...بزرگتر هروچی مهیا ولی .. میگزرونم هی+

 به یحت و کردم ازدواج قبال من بدونن که نداشتم دوست روخوردم حرفم که بودم من اینبار
  دارم هم بچه

  مجردم کنن فکر همینجوری دارم دوست

 

 بفرمایید گفتم و کردم مرتب سرم روی رو شالم خورد در به تقه چندتا

 هست؟ اجازه گفت و داخل اورد رو سرش اراد

  تو بیا：گفت و خندید بزرگ خانم

 شما چطوری خانم مانیا خب خب： گفت و اومد سریع

 خوبی شما عالی-

 عالی منم+

 

,  ۲۱ ۳ 

 822پارت#

  ساحل#

  . بود مرخصیم موقع

  بپوشم لباسهامو تا کرد کمکم پرستاره

  دیدنم بود نیومده هنوز ارشیا
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  بزارم چی اسمشو نمیدونستن هنوز گرفتم تووبغلم پسرمو و شدم بلند

  خونم واسه گرفتم تاکسی و بیرون رفتم

  بود داده لم مبل رو هم ارشیا و پاشه و ریخت کلش دیدم شدم خونه وارد تا

 اینجا مدت همه این تو： زدم داد ارشیا سر و گزاشتم مبل روی رو بچه شد خورد اعصابم
  بیمارستان تیومدی و بوووودی؟

  ببینمممم شووو بلند زدم داد پاشو به زدم لگد با

 چته؟ هان گفت و کرد باز هاشو چشم الی

  ببینی رو بچت میومدی حداقل-

 چچچتهب اییین ببین： زدم داد و گرفتم جلوش و نزدیکش بردم و داشتم برش مبل روی از
  بچچچچه

  کننن بغلش

  باشه من ی بچه معلوم کجا از گفت و کشید عقب خودشو

  بگیررررری شناسنامه براش بری باید چی یعنی-

  نمیکنممم کاری همچین هیچوقت من چیییی+

  چراااا-

  نیستم مطمعن چون+

  بشه بلند کردم مجبورش و گرفتم دستشو

  میکنی چیکار هوی+

  بشیییی مطمعن تا بدی ازمایش بریم باید نیستی مطمعن نمیگی مگه-

  بعدا بزا ندارم حال فعال حاال+

 میکشی؟ پس پا اوردی کم دیدی که حاال عه-
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  هستم حرفم روی هنوزم نهخیر+

  ندارم حوصله فعال

 ؟؟؟ نمیخواد شناااسنامه بچه این چییی یعنی-

 یحد در سرررتا تو میندازی صداتو باشه اخرت بار پااییین بیار صداتوو شووو خفههه+
  بزنییییی,داد مننننن سر بخای نیستی

__________________________ 

  پویا#

  .. باشه اومده بدنیا باید ساحل ی بچه

  .. من ی بچه

  باشم پیشش باید من االن

  نمیخوام رو بچه اون من خدایا

  بگیرمم شناسنامه براش باید که میدونم میدونم ولی

  نمیتونم خدایا  ..اما

  باشه ....  ی بچه یه ی شناسنامه توی اسمم نیس راضی دلم

  .. کنم چیکار باید

  کن کمکم خداااااااا

  میکنه کار و میخونه درس بکوب داره االن مانیام

  ببینم رو شدنش اب ذره ذره و کنم نگاه میتونم فقط منم و میکنه داری بچه و

  کنم چیکار باید

  دیگه نیست من با دلش اون

 نیست بچش و ساحل با دلم منم
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  نشناسه منو مهیا بچم که میترسم روزی از میترسم

  عمو بگه من به و

  بابایی بگه اون به و بگیره رو دیگه مرد یه دست که روزی از میترسم

  چی من پس

  نباش خوشبخت باهم و مانیا نه باشه یادش منو مهیا نه روزی اینکه فکر از کردم بغض

 میترسم

 

,  ۲۱ ۲ 

 ساحل

 

  کردم کارارا این بخاطرتو نن نزن حرف اینطور بامن ارشیا_

 

  صلواتی***ج شدی زن رفتی بخاطرمن چیکار میخوام دوم دست زن من عوضی شو خفه_

 

  بزنی حرفارابهم این میتونی چطور شوعوضی خفه_

 

 کنی بدبخت خواهرتو اومد دلت تو که طور همون_

 

  رزلی خیلی ارشیا کردم بدبخت بخاطرتو خواهرمو من_
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 که طور همون باشه من بچه بچه این معلوم ازکجا توام مثل داریم شباهت باهم خیلی_
  بزاری کاله سرمنم بخوای گذاشتی سرپویاراکاله

 

 خورده دست باشم بوده خورده دست هم ازدواجم قبل اگه من تو بچه این ارشیا بسه_
  توبودم

 

 پایین مبیار  ارزشمو بخاطراینکه کردم تو به رسیدن بخاطر کارا اون من نکرد کاری بامن پویا
  بشی من درحد تا

 

 مبودن ت*عا بخاطر من نفهمید اینو که بود مست پویااونقدر نداشتم رابطه باپویا من
  داشتم خونریزی

 

  ببینم فیلممو بزار کنار بیابرو ندارم حوصلتو باش باش_

 

 بودم هشد خسته بود فایده بی زدن حرف تواتاق بردم برداشتم وبچمو نگفتم چیزی دیگه
  انصافی بی همه ازاین

 

  برد خوابم که کردم گریه اونقدر

 

  میمود زن یه صدای شدم بلند که صبح

 

 میگیره بل وداره نشسته ارشیا توبغل افتضاح لباسای با زن  یه دیدم که رفتم بیرون ازاتاق
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  میتونه چطور شکستم صحنه این بادیدن

 

 ارشیااااااا_

 

  میزنی چراجیغ صبحی اول چته هااان_

 

 گفتم باگریه_

 

 ( کنی خیانت من به میتونی چطور نامرد میکنی چیکار داری هان کیه ارشیااین)

 

  کردی زیاد کارا این خودت که تو درنیار بازی غریبم من ننه من واسه بسه_

 

  تروخداارشیا_

 

 هب زدن کردم شروع مشت با کناررفت ارشیا ازروی دادم وهولش زنه سمت رفتم گریه با
  ارشیا سینه

 

  خوابم من بگو دروغه بگو ارشیا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 537 

 

 کالاش من واسه نداشت اشکالی تو واسه کردی باهمخونت کارا توهمین عزیزم بیداری نه_
 داره

 

 ：گفت وباعشوه شد بلند زنه

 

 اینجا خودم خونه بیا کن دک اینو میرم من اوردی کجا رااز وحشی این جووووووون ارشیا
  زیاده مزاحم

 

  شووووووو خفه_

 

 میزد جیغ فقط هم دختره کشیدم دستمو تو گرفتم موهاشو سمتشو رفتم بااعصبانیت
 میداد وفحش

 

  کرد جدامون ارشیااومدو

 

  کن ولش وحشی میکنی چیکار_

 

 پیشت میام شب من برو تو جون آوینا

 

  وحشیه(کرد اشاره من به) این باش خودت مواظب عجقم باشه_
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 بوسید لبشو رفت خندیدو ارشیا

 

 رفت ازخونم اوینا

 

  هارشدی چته：ارشیا

 

  ارشیا تونستی چطور_

 

  درنیار ادا من واسه بیابرو_

 

 نکنی اینکارو بامن که چیکارکنم دارم دوست من ارشیا_

 

 کارات همه و بندازی بهم خودتو نخواستی معلوم ازکجا کنم باور داری؟؟؟چطور دوستم_
  بود نقشه

 

 کنم ثابت بهت چطور کارکردم بخاطرتواین من بزنی حرفو این میتونی ارشیاچطور_

 

 فقط منو نیک ثابت بهم خودتو که بدی انجام میتوتی کار یه با فقط کنم باورت نمیتونم من_
 باشی داشته خودت واسه
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  قبوله باشه چی هر کاری چه_

 

 نمیشی پشیمون هرچی؟؟مطمعنی_

 

 میدم انجام باشه هرکاری مطمعنم اره_

 

 ………باید_

 ۰۳۶پارت#

 

 کنی نامم به ثروتتا تمام باید_

 

  اونایی مالک االنم توهنین تو مال من چیز همه دارم دوست من ارشیا_

 

  زنتم من نداری اعتماد من چرابه تو

 

 زنیکه هب چطور من اونوقت نداری اعتماد من توبه نمیکنی کارا تواین میدومستم میدونستم_
 کنم اعتماد میکنه خیانت خواهروپدرش به

 

 باشه خودت نام به کارخونه باالنمیکشم پولتو من کنی باور اینکه برای
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  میره ازبین ها وشعبه شک این هم میدی نجات زندگیمونو هم کارت بااین

 

 بده قول نمیری زنی هیچ سراغ دیگه که بده قول بهم فقط توبگی هرچی باشه_

 

  عشقم میدم قول_

 

 مرررسی_

 

 اباتوشب ایکه خونه  بجز ارثمو تمام وبعد بگیریم شناسنامه پسرم برای و بریم قراره امروز
 بزنم ارشیا نام رابه میکنه زندگی

 

 نامش به رابزنم کارخونه درصدازسهام۱ قرارشد ندادم بابارابهش خونه چون

 

 آرشاویر گذاشتم پسرمو اسم

 

  کردم ارشیا نام رابه خونه وبعدازاینکه

 

  رستوران کرد ارشیامهمونمون

 

  ایند درمورد بحث وکلی زدیم وقدم پارک رفتیم رستوران بعداز
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 مانیا

 

 گرانن خیلی بمونم پیشش شب شد قرار بود باال یکم فشارش چون بودم جوون خانم خونه
 بودم همیا

 

  

 هنشست کنارشون منم میدید فیلم جوون خانم کنار وداشت بود خونه هم اراد معمول طبق
 بودم

 

  خورد زنگ گوشیم که

 

  بود فرهان

 

 الو_

 

 کجایی مانیا سالم الو_

 

  گرفتس اینقدر صدات چرا چطور جونم خانووم خونه_

 

 ؟؟ شده چیزی
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 ودتوخ زود اطفال بیمارستان میبرمش دارم میگیرع بهونه داره تب بده حالش محیا مانیا_
 برسون

 

 کرد قطع بزنمو حرفی نزاشت

 

 کنم چیکار باید نمیدونستم بودمو کرده گم پامو دستو شدم نگران خیلی

 

 کردی هول چرااینقدر افتاده اتفاقی مانیا：اراد

 

 بیمارستان برم باید بدی مرخصی بهم میشه اراد_

 

 چی برای بیمارستان_

 

  کرده تب بده حالش بچم_

 

  میشد باز بیشتر اراد دهن هرثانیه و میگفتم طور همین حواس بدون من

 

 بچت؟؟：اراد

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 543 

 ؟؟ کردی ازدواج تومگه

 

 نکن شوخی مانیابامن

 

 باورنمیکنم

 

 اژانس بزن زنگ دارم,عجله من اراد جهنم به باورنکن

 

 میرسونمت خودم_

 

 نمیشم مزاحمت_

 

  بیا نه_

 

 بودیم کرده هردوسکوت توماشین

 

  اراد

 

  چی یعنی میرفت هرجایی ذهنم مسیر توی
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 دارع بچه مانیا

 

 دستش حلقه چرا پس

 

,  ۲۱ ۲ 

  نیست

 

 نداره شوهر چرا پس

 

 کردن طردش خانوادش االن و شده دار بچه ازدواج بدون……مانیا نکنه

 

  من خدایا میشدم دیووونه داشتم فکراومدتوسرم هزارجور راه توی

 

 شد چرااینطوری رامیخواستم مانیا

 

 اقات نشونی پرستار از بیمارستان سمت ودوید شد پیاده سریع مانیا رسیدیم ویتی

 

 گرفت دخترشو

 

  بود وایستاده فرهان پسره همون اتاق دم
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  شوهرشه این نکنه

 

  کرد قفل ذهنم دیدم که باچیزی

 

 ……میشم داغون من خدا نه

 ۰۳۳پارت#

 

  دبو انداخته مانیا کمر دستاشودور هم وفرهان میریخت اشک داشت فرهان بغل تو مانیا

 

 مانیاس؟؟ شوهر فرهان یعنی

 

 بهتره حالش خواهری نکن گریه

 

 بود اتیشم روی اب مثل جمله یه این

 

 ریخواه چشم مانیارابه فرهان فهمیدم همینکه ولی نداره برادر مانیا میدونستم بااینکه
 کرد ارومم میبینه

 

  تخت سمت مانیارفت
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 ای قلوه لب سفیدوبور مامانش مثل درست خوشگل خیلی بچه دختر یه به افتاد چشمم
 بود چشماش رنگ توی تفاوتش تنها

 

  زدن وپا دست به کرد شروع دید مانیارا تا

 

  بود مامانش مثل درست براش رفت ضعف دلم

 

  شده هرقیمتی به میخوام مانیارا من

 

  کیه بچش پدر بفهمم باید

 

 بود مونده دخترش پیش مانیا خونه برگشتم ساعت نیم بعد چیه وموضوع کجاست واالن

 پویا

 

  بود افتاده شور دلم صبح تز ولی تهران برگردم امروز میخواستم

 

 مهیا و داوم بیرون ازخونه باعجله فرهان دیدم که مانیااینا سمتوخونه رفتم پوشیدمو لباس
 کردم حرکت دنبالش بغلشه

 

  اطفال بیمارستان سمت رفت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 547 

 

  شده چی یعنی روندارم یکی این تحمل دیگه خدا وای

 

  رفت وبعدپسره اومد کارش پسرصاحب باهمون مانیا ساعت نیم بعد

 

  گرفتم پرستار از مهیارا اتاق ادرس باال رفتم

 

 بودو کرده بغل مهیارا بودو نشسته صندلی روی مانیا اتاق داخل رفتم

 

  میخوند الالیی براش داشت

 

  میاد بهش بودن مادر چقدر که وای

 

  کوچولوم فرشته حال بودن خوب برای شکرکردم خدارو

 

  کرد من مانیارامتوجه که دستوپازد من بادیزن افتادبهم مهیا چشمای

 

 ：گفت برگشتو مانیا

 

  دنیااومده به پسرت شنیدم باشی ساحل پیش االن نباید مگ چیکارمیکنی اینجا
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  باشی اونجا باید االن

 ما پیش نه

 

  ترید واجب من برای دنیا تو شمااازهرچیزی_

 

  اوردی دخترم سر بالیی چه ببین

 

 شده ضعیف چقدر ببین برسی دخترم به باید سرکار بری نکرده الزم

 

 ؟یاتو!اوردم سرش بال من_

 

 خورد دنبو طالق بچه مهر رابگه بابا مامان کلمه بتونه اینکه از قبل بچم کردی کاری که تو
  روپیشونیش

 

  کردی خیانت مادرش به که تو

 بگه دید رو پسرتون اگه

 

  یاپسرخاله داداش
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  بیرون اززندگیم برو کردی پرویی هرچی بسه برو پویا

 

  بساز جدید زندگی برو میکنم عادت نبودت به دارم تازه

 

  مامانش بغل تو اینجاس بودنم زنده دلیل نفسم وقتی برم کجا_

 

 باباشه زندگی که مامانش

 

  تقصیرم بی من میدونی توکه نزن زبون زخم مانیابهم

 

  بدیم تاوان اینقدر که خوردی زهرماری ازاون چرا بخوری کمتو تومیتونستی_

 

 برگردونی رو چی کنی روثابت چی بشع چی که موندی اینجا

 

 زندگیت دنبال پویابرو

 ۰۳۸پارت#

 

 پویا

 

  میشدم له میشد خارج مانیا دهن از که ای جمله باهر
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 بگم نداشتم حرفی

 

  داشتم جواب هرحرفی برای همیشه منیکه

 

 بشم خفه میتونستم فقط مانیا درمقابل

 

  مانیا لیاقت نداشتم زندگیا این لیاقت شاید

 

  میگذرونم روزامو باخاطراتش میرمو میرم من راحته اینطور مانیا اگه

 

 راینقد حاال بودم کرده زندگیم از پیش وقت خیلی اگه که کاری مواظبشونم دورادور ولی
 نمیشدم بدبخت

 

 نداشتم دیدنش برای اشتیاقی اصال من بودو دنیااومده به ساحل بچه مدت تواین

 

 ساحل مثل ومادری ناپدری دست زیر نمیخواد دلم باشه من مال بچه اون واقعا اگه ولی
  بشه بزرگ

 

  غمم ازاین بشه کم کمی یه کنم اروم خودمو بتونم ساحل از بچم باگرفتن شاید
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 جداکنم ازش بچشو تونستم حداقل که

 

 

  بشه بزرگ ساحل مثل مادری دست زیر بچم نمیخواد دلم

 

 اون بازم باشم تنفرداشته بچه اون به نسبت هرچقدرم بیاد بار ساحل خود مثل که
  همخونمه

 

  کنم ولش زندگیمه شدین خراب یاباعث ساحله مادرش بخاطراینکه که ناعادالنس این

 

 گناه بی بچه اون

 

 مانیا

 

 جون خانم خونه برم میخوام و بهتره مهیا حال امروز

 

 میترسم بااراد روشدن ازروبه جورایی یه

 

  زدم ومرتبی ساده تیپ معمول طبق
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 قرمز وکفشای ومقنعه مشکی باشلوار مشکی مانتوی

 

 ：گفت جلومو اومد فرهان که برم خواستم

 

  میرسونمت.کن صبر مانیا_

 

 میرم خودم نمیشم مزاحمت ممنون_

 

 میام االن کن صبر_

 

 شدیم ماشین سوار باهم اومد فرهان

 

  داشتم نامزد قبال من مانیا_

 

 از بلق هفته یک درست ولی کنیم ازدواج باهم میخواستیم داشتم دوست خیلی هم نامزدمو
  عقدمون

 

 زیرورکرد زندگیمو که افتاد اتفاقی

 

  ومیره میکنه ولش مادرش بود کوچیک خیلی وقتی محبوبه
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 بود تاجر پدرش میکرد زندگی پدرش پیش محبوبه

 

 دوبی بره میشه.مجبور کارش بخاطر پدرمحبوبه وقتی

  بود هم همسایشون که باباش شریک پسر

 

 بود شنیده رد جواب بودو کرده خواستگااری ترازش قبل وخیلی

 

  اوردن نذری بهانه به

 

 میکنه تجاوز نامزدم به میشه خونشون داخل

 

 لوج هنوز نزارم تنهاش میکرد والتماسم ماجرارامیگفت برام دتشت وقتی محبوبه قیافه
 بابی من ولی چشمم

 

,  ۲۱ ۲ 

 ：گفتم تمام رحمی

 

  نمیخوام دوم دست زن من

 

  نمیفهمیدیم بودمو شده خر من کرد هرچقدرالتماسمو
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 که دادم دست رااز کسی وچه کردم چیکار فهمیدم وقتی نفهم من شکستم عشقمو دل
  بود نشسته پسره همون کنار عقد سرسفره محبوبه

 

  بزنم حرف بتهاش عقد از قبل تونستم بدبختی کلی با

 

 ：گفت اون ولی

 

 باشه کنهمی خالی پشتشو سختیا تو که غیرتی بی بامرد نیست حاضر ندارم لیاقتشو من

 

 ： گفت

 نمیخواددیگه منا گفت وایستاد کارش پای که بود مرد اونقدر(پسرهمسایشون)حامد

 

 

 میبینم تو چشمای تو فقط که بود معصومیتی محبوبه چشمای تو مانیا

 

 نوم که باشم بامردی نمیخوام من بشه کم وجدانت عذاب تا کردی انتخاب منو تو فرهان_
  بخواد عشقشه شبیه چشمام اینکه بخاطر فقط

 

  بگیره اروم عذابوجدانت تا میخواای منو هستم دوم دست زن من چون
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 کن درکم فرهان ندارم تحمل دیگه خوردم شکست من نمیتونم من

 

 

  گذشتما بدونی تا  زدم حرفارا این مانیا میدونم_

 

 بعد به ازاین ببینم خواهرم مثل تورو میخوام  اومدم کنار باخودم من

 

 ممنونم_

 

 گرفتم لرز جون خانم درخونه دم به بارسیدن

 

 کنن اخراجم دوغم بخاطر نکنه_

 

 

 نگفتم راکامل واقیعت فقط نگفتم دروغ منکه ولی

 

 شدم اراد سینه به سینه خونه توی رفتم تا

 

  اتاقش سمت میکشید بودو گرفته.دستمو اراد
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 چیکارکنه میخواد که بودم ترسیده خیلی

 

 ：گفت تواتاقو انداختم کرد دروباز اراد_

 820پارت#

 افتاده؟ اتفاقی-

  بده توضیح توضیح مانیا    +

 !!!اخه؟؟ بدم توضیح چیرو .. چی： گفتم کنان من  من

 داری؟ بچه تو-

 .. بگم چی باید نمیدونستم

  کنن اخراجم بود ممکن میگفتم راستشو اگه شاید

  .. نه： گفتم و باال اوردم سرمو و دادم قورت دهنمو اب همین ی واسه

  میگفتم رو دروغ این باید ولی بود سخت واسم

  .. بچم گفتی ؟تو بچه اون پس：گفت  

 بیشتر من چون ولی .. فرهانه ی بچه اون گفتم و دادم قورت سروصدا پر دهنمو اب دوباره
  . دارم دوست خودم ی بچه مثل اونو که همینه واسه کردم بزرگش و بودم پیشش

  شد لبخند به تبدیل و شد باز کم کم اراد های اخم

  کرد بغلم و خودش طرف کشید منو حرکت یه تو

  بودم شده شوکه حرکتش این از

 

 . شدم خیره روم روبه دیوار به متعجب فقط و ندادم نشون العملی عکس هیچ همین واسه
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  کرد جدا خودش از منو دقیقه چند از بعد

  میکردم اخم که بودم من اینبار

 روی و   خودش طرف کشید منو دوباره و گرفت دستمو که برم و بشم رد کنارش از خواستم
  بشینم کنارش کرد مجبور منم نشست تخت

  . دارم دوستت ... من       مانیا：گفت و گرفت داغش های دست توی دستامو

  اومد خوشم ازت دیدمت که اولی روز همون از

  ببینمت خونمون تو نمیکردم فکرشو

 نم که خواسته خدا و قسمته اینا ی همه فهمیدم بودی ایستاده روم روبه اونروز وقتی ولی
  ..و ببینم تورو دوباره

 میکنی؟ ازدواج من با مانیا

  . بودم شده شوکه میشنیدم که چیزی از

  بده بهم پیشنهادی همچین اراد نمیشد باورم

 رایب که داشتن دالیلی هرکدوم اما بودم شنیده ها پیشنهاد این از زیاد وقت چند این توی
  نبود قبول قابل من

  ترحم بخاطر پرهام

  بهم نسبت ترحمش یجورایی و خودش وجدان عذاب شدن کمتر بخاطر فرهان

  ... االن و هوس بخاطر اشکان

  .. عشق بخاطر اراد

 روی از و داره دوسم دلش ته از و واقعا چون میخواد منو نفر یه باالخره که بودم خوشحال
  نیست ترحم

 با که نهک قبول نمیتونه بفهمه اگه مطمعنا نمیدونه رو ام گذشته که اینه بخاطر فقط اونم
 ..    باشه من
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  بودم ناراحت هم طرفی یه از

 عادت بودنش و اراد حضور به مدت این توی بگم دروغ خودم به که نمیتونم خب .. چون
 پیدا ممیتونست بهش نسبت ای عالقه میکردم جستجو رو قلبم عمق اگه ووشاید بودم کرده
  . اما باشه پویا کامل فراموشی موجب میتونست که کنم

  گفتم دروغ بهش من

  .. بدم بهش جوابی هیچ نمیتونم من

  نه-

  چرا اخه+

 نیدنک صحبت راجبش ام دیگه میکنم خواهش گرفتید جوابتونم کردید درخواستی شما-

 نمیکشمم پس پا ندونم رو دلیلش تا ولی+

  ... نه که گفتم  -

 ! دارم مشکلی ؟من اخه چرا+

  ندارید مشکلی شما نه-

  منه از مشکل گفتم درمونده

 تو؟چرا؟ چی؟از+

 نمیدونید من راجب هیچی شما： گفتم و دادم تکون چندبار سرنو

  بدونم تا بگو خب-

  نداشتم رو سواالتش به پاسخگویی تحمل دیگه

  در دم به رسیدم تا رفتم پایین یکی دوتا هارو پله و شدم بلند جام سر از

  میدوید داشت سرم پشت اراد
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  کنم تحمل رو خونه اون جو نمیتونستم

  داشتم احتیاج ازاد هوای به منم و میکرد سنگینی ام سینه قفسه توی هواش

  رفتم راه  خیابون کنار از و بیرون دویدم

  شم سوار میگفت و میزد بوق برام  مدام و میومد ماشینش با هم اراد

  روم روبه اومد دوباره که کردم کج راهمو

 و بودن اومده هم چندنفر چون بشه ابروریزی بود تزدیک و میکردن نگاه داشتن مردم
  بشه دعوا,یود ممکن

 شدم ماشینش سوار

 

,  ۲۱ ۲ 

 828پارت#

  میدی رد جواب بهم چرا-

 و رایطش اون تموم با کنه قبول اگه بدونه رو ام گزشته باید اون نبود مهم چیزی برام دیگه
 شباها وقتی اصال یا بدم ادامه خونه اون توی کار به دوباره میتونم منم پس بمونه باهام

  کنم کار اصال نیست نیازی دیگه کنم ازدواج

  .. که نکنه قبول ام اگه

  سخته سر خیلی اراد

  کنم کار خونه اون توی نمیتونم و نیست کن ول اراد دیگه نگم هم راستش مطمعنا

  بگم رو راستش باید پس

  شو بیخیالم لطفا پس دارم شوهر من  .. من اراد+

  میگی دروغ-
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  خودمه ی بچه بچه اون .. دارم هم بچه حتی من+

  میگی دروغ-

 میگمممممم راست+

 کو؟ها؟ ات حلقه پس-

 بدم وضیحت برات رو زندگیم جریانات تموم باید نمیکنم فکر+ گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 نیست؟ خودت بچه اون گفتی چرا-

  ..بفهمید اگه کنید اخراجم ترسیدم+

  کنی وا سرت از منو مبزنی حرفهارو این داری تو نمیکنم باور .. هه-

 ام  چون بکشید خط منو دور پس بچه هم دارم شوهر هم من اراد اقا نیییست اینطوور نه+
  نمیخوریم هم بدرد

 

  ها حرف این زدن بود سخت

  نمیخوردیم هم بدرد واقعا ..   ولی میخواستم رو اراد منم

 .بگیرم ازش رو خوشبختیش نباید من و بود قیافه خوش و خوشگل بود جوون اون

 ؟ بچه هم داری شوهر هم نمیگی مگه اصال-

 خب؟+

 برسونمت بزار حداقل بفهمم و ببینم خودم های چشم با باید من خونتون دم ببر منو-

  .. من بیارم کجا از رو پویا اخه

  خدایا

 عمه دش کنجکاو یا اومد پیش مشکلی ام اگه اونجا برسونتم خونه در دم تا که کردم قبول
  کنم راضیش باید نمیکنه قبول راحتیا همین به میدونم دارم بچه من که بگه بهش حداقل
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 . میدم ادامه کارم به .. که هم نخواستن کنن اخراجم بعد خواستن ام اگه

__________________________ 

  پویا#

  غلط چی درسته چی نمیدونستم هنوز

  بگیرم ساحل از بچمو برم باید

  .. کنه بزرگش خودش بزارم اینکه یا

 

  بکنم میخواستم که کاری واسه بودم دودل

  ایستادم پنجره پشت و رفتم

  زدم  فندک  و اوردم در خشاب توی از سیگارمو

   کردم روشنش و

  نبودم سیگاری

 تو شدن غرق و سیگارم کنم خالی باهاش خودمو میتونستم که چیزی تنها مانیا نبود تو ولی
  بود دودش

  هه

  شدم خیره رویی روبه خونه اتاق ی پنجره به

  .  بود مانیا اتاق ی پنجره

  ببینمش برم نمیتونم من و منه ی بچه االن خونه این توی

  هوف

  میزدم پک سیگارم به و بودم مانیا ی عمه ی خونه گر نظاره که همینطور

 دش پیاده  ومانیا داشت مانیانگه ی عمه ی خونه روی روبه که دیدم رو باالیی مدل ماشین
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 بوووودد کی  ماشین این

  رسونده رو مانیا جراتی چه به

 ؟ کیه اصال

  پایین دویدم و دادم فشار روش پام با و زمین روی انداختم سیگارمو

  بود شده شکه خورده جا دید منو تا مانیا

  کردم پیاده رو راننده و ماشینه سمت رفتم

  عوضی ی پسره

 کی؟ دیگه تو هووی：زد داد پسره

  هاااا؟ رسوندی منو زن حقی چه به!کی تو شوووهرشممم من-

 زنت؟ دست تو نیست حلقه چرا شوهرشی؟پس تو إ+

  مربوطه خودمون به دیگه اونش-

  خاستگاراش مخصوصا مربوطه خیلیا به خیر نه+

 

  بشیم جدا هم از میگفت و میکرد صحبت مدام مانیا

  مننه زن اون شووو خفففه： زدم داد

 شنزدیک شدم دور ازش چندقدم که شکمم تو زد مشت با اونم که گوشش توی زدم محکم و
 اون یکی میزدم من یکی همدیگه زدن کردیم شروع دوباره و شدم

________________________ 

 

,  ۲۱ ۲ 

 826پارت#
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  مانیا#

  بود خلوت هم کوچه و میزدن همو

  هیچکدومشون نمیفهمیدن اصال ولی کنم ارومشون میکردم سعی و میزدم داد

  اینااااااااااا کشتنننن هموو کننننه کمک یکی کمک-

  بگیرن وجلوشونو برن نداشتن جرات ولی شدن نزدیکمون چندنفری

 880 زدم زنگ سریع

 سنگی تکه با سرش و شمشادها و بلوار سمت شد پرت هم اراد و داد هول رو اراد پویا
  اومد خون و کرد برخورد

  نزدیکش رفتم و زدم جیغ

  اراد سراغ رفتن هم چندنفری و گرفتن باالخره رو پویا اومدنووجلوی چندنفر

  نیست مساعد بودحالش معلوم

 نتز  نمیزاشتی که بودی مرد تو اگه اخه د：گفت سختی به و درد با و شد بلند سخت به
  بکنه رو مردم خونه کلفتی بیاد

 

  پرستاره اون نیست کلفت من زن شووو خفه：زد داد پویا

 واسه هبشین بعدشم و بگیره خون فشار یه فقط تا ما ی خونه میاد تاشب ظهر از کردی فکر-
  بگیره حقوق میلیون سه ماهی واخرم بکنه خواست هرکاری خودش

  خیر نه هه

  میکنه منو مادر کلفتی اون

  چیه معنیش میشوره و میکنه خالی منو مادر پای زیر تشت وقتی

  چی یعنی این و مننن مامان کارهای تمااام دادن انجام قبولی یعنی پرستاری
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  پاش زیر تشت کردن خالی یعنی

  ... یعنی

 ووچنتا سمتش رفت و زد عقب رو همه و گرفت گارد دوبارع پویا که,میداد ادامه داشت
  زد بهش دیگه مشت

  میزدم داد و مبکردم,گریه فقط

  اومد پلیس باالخره که

  .. کردن دستگیر رو پویا و بیمارستان دادن انتقال رو اراد

  .برگردوند روشو نفرت با و کرد نگاهم شدیدی اخم با مبرفت داشت که اخرش پویا

___________________________ 

  کل_دانای#

 به مدام مانیا طرفی از و بشه ازاد تا بزاره سند و شیراز بیاد تا پرهام به زد زنگ پویا
 .. شکایتش گرفتن پس برای کند متقاعد رو اراد تا میزد سر بیمارستان

 رخب مانیا به و گرفت را اراد رضایت و داد انجام موعد از زودتر خیلی رو پویا کارهای پرهام
  .داد را پویا ازادی

  ماند منتظرش و رساند بازداشتگاه به رو خودش دخترش همراه به مانیا

  اومد بیرون پویا

  دید مهیا دخترش و مانیا طرفی در

  کند معطل را خودش نمیخواست دیگر اما

  نمیخواست اورا مانیا

  فهمید اینرا پویا و

  بود پشیمان مانیا اما
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  کند پیشنهاد او به دیگر بار یک پویا اگر که کرد اعتراف خودش به

  میکنه قبول

  بود پویا منتظر ماشینش کنار پرهام هم دیگر طرفی در

  .. و انداخت دخترش و مانیا به را نگاهش پویااخرین

  رفت پرهام سمت به

 شود دستگیر او که نمیگرفت تماس پلیس با میخواست واقعا اورا اگر مانیا

 فیمعر  پلیس به اورا مانیا و شد درگیر اراد با داشتنش دوست روی از که کرد فکر خود با
   ندارد او به دیگر ای عالقه هیچ یعنی این و کرد

  مهیا و مانیا به نگاهش اخرین با

 ساحل از را پسرش و بازگردد تهران به و کند,خداحافظی باانها همانموقع گرفت تصمیم
 .کند بزرگ و بگیرد

 این حاال و داشته وجود روزی هم یی مانیا که برد یاد از و پرهام ماشین سمت به افتاد راه
 برید را امانش گریه که بود مانیا

  رفت پویایش

  خوبشان خاطرات تمام به بزند پا پشت باید او و

  میکردند اش خفه و میفرشدند اورا گلوی داری طناب همانند مدت این در که خاطراتی

  رفت پویا

  . نمیگردد بر هیچوقت دیگر بود مطمعن مانیا اینبار و

    ....کند خداحافظی خاطرتش با واقعا باید مانیا و

  نداره معنایی تو بی قصه این

  دوباره تنها گذشت دیگه سال یک
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  ها شمع مثل میریزم اشک من

  تنهام چرا میگن همه

  میگیرن سراغتو که تا

 میمیرم

  شد مرگ ی قصه قصمون امشب

 شد مرد تو بی پسرک اون

 شد تر چشام عزیزم لبخند جای به

  عشق نام به

  تلخی ی قصه یه شروع

  طرفه یه عشق یه

  مرگ ی قصه میگن بهش

 رهگذر یکی عاشق یکی بچه تو

  گزشت زود خیلی که اتفاقی نگاه یه

  خودش حال تو پسرک

  جیبش تو دستش

 میکنه ارزو االن

  نمیبینه رو دخترک

  دلهره# کلی با کرد عالقه ابراز

  میخوره دلشو# چوب هنوزه که هنوز

  بود اسمشون اونا دیوارا ی همه روی
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  بود عشقشون# شعار# دارم_دوست_دیوونه#

  میدیدن کم اما بودن دور هم از

  میرسیدن هم به رویا تو هرشب اما

  رسبدن بهم رویاشون# تو

  میدیدن باهم ا بو خو روزای

  قرارا و قول# اون چیشد حاال

  ماها دست نیست دیگه چرا

  هم دست تو

  بود سرد چی مگه من به بگو

  میدادم جون واست منکه از

  ام ساده# دل شکست# چرا

  ماتم# و موندم من

  اومد باال قصه این اروم اروم

  اومد تعصبا# سر از ها بهونه

  مرگ روز رسید و رفت دخترک یروز تا

  قبل روز تکرار شد پسرک اون فردای

  نیس خوش حالش دیگع پسرک بعد به اون از

  رفت عمرش فقط پسرک# قصه این تو

  کرد بهش پشت ساده که دخترک# اون نامرد#

  من برا خالیت جای نشد پر هیشکی با
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  ندارم گریه# واسه اشک شادم نکن فکر

  میدم هدیه بهت من

  کن صبر یکم تو

 خورد شاهرگ# به که تیغ# میشه تموم زود

 

,  ۲۱ ۲ 

 822پارت#

  پویا#

  بودم گفته من

  شی جدا ازم

  نگفتی نگو نگفتی نگو میشم دیوونه#

  حسرت و درد با غربت# تو گفتم

  نگفتی نگو میشم همخونه#

  نگفتی نگو

  دیوونگیمه# دلیله بغضت#

  نگفتی نگو زندگیمه# این نباشی گفتم

  روزگارم# با بسازم گفتی

 بیارم طاقت# محاله گفتم

 .نمیشم خالی# ام گریه با دیگه

  کردی چه من غرور# با کن نگاه
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  حتی که کردی دلم با یکاری

 کردی گریه# هم خودت من حال به

________________________ 

  مانیا#

  نکن فکرشم

  نکن عاشقم خیالت با دوباره

  نمیشی من مال تو

  نکن خوشم دل

  نباش منتظر

  هاش گریه و اشک تو دل غرق  چه اگر

  نباش منتظر صداش تو گوش به بیاد نمیزارم

  کنارته دیگع یکب که حاال

  خاطراتته و اتاق ازت من سهم تموم

  من میز روی عکسی یه واسم تو

  عزیزمن کنم زندگی سایه با قراره

  اونروزا مثل  دوباره نکن فکرشم

  دوتا ما بین باشه دوتایی حرفای یعالم

  نهایتم بی درد یه  تو بی من

  شکایتم# این رسیده اسمون تا کنم گمون

  نکن فکرشم
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  ادمو قلب میسوزونه# حرفا بعضی

  ادمو به میگن حرفایی یه بعضیا

  دللم با نبودی بقیه مثل تو کاش

  کشیدم و عشق# درد

  دلمم خدا ای

  بسازم وزندگیمو باشم تنها باید واقعا دیگه و رفت پویا

  داشتمبرمی قدمهامو ترس بدون همین واسه مراقبمه همیشه میدونستم بود پویا که اونموقع

  باشم محکمتر باید نیست که االن اما

 ؟ میتونم اما

  میتونم من اره

  میریختم اشک اروم منم و میکرد گریه مهیا

  کنم ارومش کردم سعی و کردم جا جابه توبغلم رو مهیا

 ینهمچ نداشتم وقتی و کنه اروم رو خودم ینفر داشتم نیاز که بود ها وقت اون از بازم االن
 . میکردم خالی مهیام سر رو دلیم و دق رو فردی

  میکردم فکر خودم با و میزدم قدم

 ؟ زدم پسش انقدر چرا میخواستمش اگه

 

 ؟ میخوام رو اراد من

  شدم اینطوری چرا نمیدونم خدایا

  خداجونم کن کمکم خودت
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 کنم شروع رو خوب زندگی یه بتونم پویا بعد کن کمکم

 

,  ۲۱ ۲ 

 822پارت#

  بزرگ خانم ی خونه سمت افتادم راه خودم و اینا عمه ی خونه گزاشتم رو مهیا

  میدم ادامه کارم به منم پس اخراجی نگفتن که هنوز

  دارم نیاز پولش به من ولی پررویی

  میرفتم باید

  رسیدم

  شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس

  وعلیک سالم از بعد و سمتم اومد عسل

  بزرگ خانم اتاق رفتم باهاش کردن

 شما؟ حال بزرگ خانم سالم-

  دخترم خوبی عزیزم سالم+

  نیست باخبر چیزی از پس خداروشکر خب

 انمخ انسولین و تقویتی امپول زدن از بعد و کردن بش و خوش باهاش کردم شروع دوباره
  خوندنش به کردم شروع و اوردم در رو کتابم  بزرگ

 درس سر مینشستم دوباره و میدادم انجام منم و میگفت داشت هرکاری هم بزرگ خانم
  هام

  روم روبه توی اراد عصبی چهرهی و شد باز شدت با در که بود گزشته ساعتی سه حدودا
  .   شد پدیدار
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  باال پریدم متر ده دهنم تو اومد قلبم

 ؟هاااا؟ تو میای هوا بی چرا وعضشه چه این اراد پفت همین واسه ترسید هم بزرگ خانم

  شالمو سریع نیست سرم شال شدم متوجه تازه

 برو وگمشوووو میکنییییی غلطی چه تواینجا：زد داد اراد که انداختم سرم توی و برداشتم
  ماااااا ی خووونه از بیرووون

  شدم بلند ازسرجام ترسیدم صداش از

 ....  کردم حس هامو دست شدن سرد و بدنم لرزش

 اجازه و منه دخترپرستار این باش کردنت صحبتت مراقب اراد میگی چی：بزرگ خانم
  کنی صحبت باهاش میخوای هرطور نمیدم

 هاااا بگی دروغ همه اون تونستی چطور：زد داد مامانش های صحبت به توجه بدون اراد
 ؟؟؟؟

  بود گرفته زبونم

  ترسیدم قیافش از واقعا االن ولی نبودم اینطوری هیچوقت من

  نگفتم دروغی هیچ من：گفتم اروم بشم مسلط خودم به کردم سعی

 هااا؟ کییی تا میگیییییییی دررووغ داری بازممم：زد داد

  نگفتم دروغی هیچ من خدادادی اقای：گفتم تری رسا صدای با

 ها؟ چیه شوهرت و بچه قضیه پس-

  متاهلی تو مگه ... بچه：گفت بزرگ خانم

  بزرگ خانم باشید اروم：گفتم

  نگفتم هم دروغی نگفتم کامل رو موضوع فقط من خدادادی اقای
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 اصال بپرسید  خانم ارزو  از ؟ نه بگم من و متاهلی که پرسیدید تاحاال من از شما بزرگ خانم
  . نگفتم کامل رو موضوع فقط نگفتم دروغی هیچ من معرفی موقع

  ...بخواید شما اگه نیست مهم دیگه االنم

 

 

.. 

  میرم باشه

. .... 

 مایه ونمج از من برام عزیزترینع که قسم بچم جان به： گفتم و بزوگ خانم سمت برگشتم
  پدرومادرم راجب حتی نگفتم بهتون هم دروغی هیچ و بودم مراقبتون و گزاشتم

  . نگفتم ماجرارو اصل فقط

  کنید حاللم

 اخرااااجی ووو تو هررری شد؟حاال تموم کردنت نطق：گفت و انداخت بهم نگاهی فقط اراد

 

,  ۲۱ ۲ 

 821پارت#

  اراد#

  بودم ناراحت دستش از خیلی

 الیمح دیگه ولی میگه راست شایدم البته گفته دروغ همه به اون ولی بره نداشتم دوست
  نبود

  اخرااااجی تو زدم داد
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  اوردم زبون به رو نداشتم دوست که حرفی

  رو موضوع این میکرد پنهان نباید اون نیست مهم ولی بود نامردی

  داره شوهر ببینم نداشتم دوست و داشتم دوستش من چون بود خودخواهی شاید

  بود گرفته حرصم خب

  اتاق از بیرون رفت و داد تحویلم پوزخندی مانیا

 ودب چکاری این اراد گفت مامان که کشیدم عمیقی نفس دادم تکیه بهش و بستم رو در
  کنی عالقه ابراز بهش اینطوری میخای کردی

  نگو هیچی پس نمبدونی هیچی مامان-

  کنی اخراج پرستارمو بخوای که نمیشه این بر دلیل ندونم+

  ...اومدی کرده داغت زده داره ربطی چه تو به منه پرستار اون

  بسسسسه مامانننن-

 نمیدممم راه خونم تو اون غیر رو پرستاری هیچچ من میگردونی برش میری ارااااد+
  فهمیییدی

  مامااااان-

  برررره نزااار دنبالش بروو+

  خورده اعصابت االن تو

  میشی پشیمون بعدا

  ..................... میگفت راست

 ................ گردونم برش باید

 ..دنبالش دویدم

  . بیرون اومد اتاق از کیفش با همزمان هم مانیا کردم باز که رو در
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  یینپا بریزن که بودن تلنگر یه منتظر و بودن شده جمع  هاش چشم توی اشک های حلقه

  نرو：ایستادمووگفتم  روش روبه نداشتم رو اشکش دیدن طاقت اصال

  کنار برید لطفا-

  بزرگ بخاطرخانم نرو میکنم خواهش-

  کنار برید لطفا+

  بمونی که میخواد مامان ولی-

        . برم من که بهتره ولی گفت و کرد نگاه چشمهام توی

  بمونی میخواد مامان بمون نه+   

  کنار برید میشه-

  بموون  .. مانیا+

  برم االن بدید اجازه خواهشا ولی ... خب خیلی-

  برمیگردم

  رفتم کنار جلوش از

 رفت پایین ها پله از

 

,  ۲۱ ۲ 

 822پارت#

  مانیا#

  نداشتم خونه اون توی موندن برای مساعدی روحی شرایط اصال

  کشیدم عمیقی نفس و خونه از بیرون رفتم
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  عمه ی خونه رفتم و گرفتم تاکسی

  میخورد شیرخشک داشت و بود فروغ بغل تو مهیا

  گرفتمش بغلم تو و سمتش رفتم خوشحالی با

  جوووونمی

  . دادم شیر بهش خودم بوسیدمشو

  مانیا راستی：فروغ

  جانم-

  ها تولدته فردا پس+

  نبود یادم اصال واقعا-

  ..رفته یادت شدی کارات غرق انقدر+

  بیخیال  ههه-

  بگیر مرخصی رو فردا پس بگیریم جشن برات میخوایم+

  اخه که نمیشه-

  کن دعوت خودشونم خب+

 بگیرید تولد واسم بچم من مگه فروغ بیهیال نه ....-

   بخوای باید هم نمیخوای بخواه میخوای میگیرم من بروبابا+

 .خشکید لبم رو لبخندم پارسالم تولد جشن یاداوری با ولی گرفت خندم

  ..شد تباه زندگیم که بود پارسالم تولد از

 .بود بدبختیام شروع و ...شد سیاه روزگارم

 ؟ مانیا شده چیزی：فروغ
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  هام گونه روی شدن سرازیر هام اشک ناخوداگاه که نفهمیدم اصال

  عزیزم میکنی گریه چرا：فروغ

  نیست چیزی نه-

  چیه من کادوی حاال خب： گفتم لبخند با و کردم پاک اشکهامو سریع

  میفعمی تولدت روز دیگه نه-

  ندارم رو هیچکسی که االن حداقل که بودم خوشحال

 ارهاییک بزنم کوچیک لبخند یه حتی نمیخواد دلم که االن حداقل که هستن اینا عمه و فروغ
 . نشه قبلیم تولد مثل امیدوارم البته بشم خوشحال دلم ته از که میکنن

 بیرون؟ بریم فروغ-

  بریم پاشو اره+

  تولدت واسه بخری هم لباس باید

 خودمون؟ یا بریم فرهان با-

  ببری باخودت پسرهم یه باشه یادت خرید میری وقتی همیشه+

  رفتیم شدنمون اماده از بعد و زد صدا رو فرهان

  داخل رفتیم و داشت نگه پاساژ یه روی روبه

  کردم پیدا رو ام موردعالقه لباس باالخره و میگشتیم ساعتی سه حدودا

  . بخریم لباس مهیا برای بریم گفت لباسش خرید از بعد هم فروغ

  خریدیم بود من لباس ست تقریبا که مهیا برای هم پیرهن یه و رفتیم

  . برگشتیم و

___________________________ 

  . دعوته خواهرش با اونم و برم نمیتونم من امروز که گفت و گرفت تماس اراد با فروغ
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 . کرد قبول هم اراد

 خودش هم بعد و کرد درست برام رو موهام فروغ ارایشم از بعد و پوشیدم رو لباسم
  نشست

  داشتم استرس

  دیدم تولدم شب پارسال که ای صحنه همش

  بود پویا بغل تو ساحل

  ... چشممه جلو مدام و میکنه بد حالمو

 نیاد پیش مشکلی کن کمک خودت خدایا

 بود کرده عرق هام دست کف و داشتم دلشوره

  شدی اینطوری چرا باش اروم مانیا：فروغ

  . بشه پارسال مثل میترسم میترسم فروغ-

  ساحلی نه هس پویایی نه دیگه االن عزیزم نترس+

  نداره وجود تو اضطراب واسه دلیلی

  میگفت راست

  . شدم ارومتر

  بود شده تزیین پزیرایی بیرون رفتیم که اتاق از

  زد برق چشمهام

  کررردی چه فرهاان-

 خونه؟اوکیه؟ چطوره ابجیا به به+

fantasti：فروغ c(العاده فوق) 
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  ایووول عااالیه：من

 اومد در صدا به  در زنگ صدای که  زد لبخندی

 ؟؟ زود انقدر چرا：فرهان

  کنه باز رو در رفت

  لباسااات فرهان： گفتیم و فروغ منو انداختیم پاش سرتا به نگاهی

  بود شده متوجه تازه

  اتاق توی دوید راحتیه لباس لباسهاش که

  اومد زود انقدر کسیکه اون به لعنت： گفت و

  خودت به لعنت منه شوهر هوووو：زد داد فروغ

  وایسا میگیرم حالتو：فرهان

  کرد باز رو در فروغ

 بودن خانوادش و طاها

 باهاشون کردن علیک و سالم از بعد

  عمه با پزیرایی توی نشستم منم و اتاق توی رفتن طاها و فروغ

  اومدن هم مهمونا ی همه کم وکم میکردیم صحبت داشتیم

 شد شلوغ و

 

,  ۲۱ ۲ 

 824پارت#

  ...بود پویاهم امشب داشتم دوست
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  ارزوها اون ی همه یاد به امشب*

  کردی نابود و میساختیم باهم که رویاهایی همه

 میگیرم تنهایی# و جشن

  خوشیات# باهم توام

 باش خوش فروختی بهشون منو که چیزایی همون

  شمع# چنتا شلوغی یه

  داداشم# جلوم گزاشت اورد  و کیک#

  کن بغل# منو تولدت_مبارکه# گفت

 تولد این تو کمه یکی نمیدونست هیشکی

  عشقته# جشن نمیای یعنی

  زده صدام ینفر میکنم فکر همش

  شمع چنتا با باشم خوش بزا

 شم تنها خاطراتت# با من گزاشتی

  نمیکنم حاللت# بدون اینو

 شمع اشکای با میریزه اشکام#

  کردی کارتو تو نگیر باال دست خودتو

  کردی خیانت# باالخره چیشد دیدی

  میدونی ک اینو شکستی# زدی

  میدونی ک اینو میمردم# داشتم

  نداشتی دل مگه نمیشه باورم هنوز
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  . گزاشتی داغ# دلم رو زد اتیشم

___________________________ 

  پویا#

  میگزری عشقم از*

 تری راحت من بی که کنی ثابت باید

  تره نزدیک خوشبختی تو به من بی اگه

  بهتره باشی من غیر باهرکی پس

 مانیستی حال تو دیگه تو چون بگیر اروم

 وامیستی پات رو اون پیش مشکالتت تو و نیستی ما مال و شدی اون مال دیگه

  نیستی ما توراه دیگه و شده جدا رات

  بشینم حسرت تو کردی کاری و تورفتی

  بگیرم خلوت تو تنها تولدتو شب

  باشید خوش هم با کنید سعی

 باشید خوش شما که تا میمونیم تنها ما

 میمونیم تنها ما

  موندگاره این تولدت شب باشید خوش

 واره دیوونه بهش نسبت عشقت شنیدم

  بهاره غروب دیگه که منه دل این

  نداره سکوتو طاقت که منه دله این

  دیگه ندارم فندک
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 چیکار که میخوام اخه

 سیگار با سیگار میشه روشن لبم رو وقتی

  میسوزونه شبارو اون خاطرات  عشقم وقتی

  کرد فوت شمعارو اون کنار و 

 میگزره خوش داره زندگی گیریم اصال

 تره خوشتیپ ما از طرفت که گیریم

  میره فنا به هی که شمع جفت یه و تولدته شب

  سرازیره کیک رو و

  میره فنا به هی منم ارزوهای اره

 * ... دیگه میکنی خاموش اون پیش شمعارو هه

  براش تنگه دلم

  تولدشه امشب

 .... خوشحالتره حتما نیستم کنارش االن اگه پس نداره من کنار تولدش از خوشی ی خاطره

 ... خاطراتمون کنم فراموش جدی جدی باید

 

,  ۲۱ ۲ 

 821پارت#

  مانیا#

 بود پر پزیرایی سالن
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 نم بزارید چرا شما عمه عه گفتم و سمتش دویدم بود پزیرایی مشغول که دیدم رو عمه
  ببرم

  میبرم خودم تولدته بشین برو تو گلم نه-

  که نمیشه+

  شده چی گفت و اومد فروغ همونموقع

  بکنم پزیراییمو نمیزاره：عمه

  من به بدید که نمیشع عمه اخه-

  من به بده مامان حااال نکنین دعوا：فروغ

 

  مهمونا سمت رفت و گرفت رو سینی

  ایستادم کنارش و گرفتم فرهان بغل تو از رو مهیا

  شدن وارد نفر سه و شد خورده در زنگ که میزدیم حرف داشتیم

  بزرگ خانم اول

  اراد اخر در و ارزو بعد

  اینا خوشتیپن چقدر

  ذاتشونه تو خانوادگی کال

  گفتم امدگویی خوش و دادم دست بزرگ خانم و ارزو با سمتشونو رفتم

  گفتم خالی و خشک امد خوش یه و ندادم نشون خوش روی اراد به زیاد

  مبارک تولدتون گفت که برم برگشتم و

 ممنونم گفتم و سمتش برگشتم
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  فرهان سمت رفتم

  بود هام شمع کردن فوت موقع و میکرد گریه مدام مهیا

  کردم فوت شمعمو هولکی هول و کردم اروم رو مهیا

  زدن دست برام همه

  میکرد گریه داشت هنوزم مهیا اما

  گرفت درد واقعا قلبم بودم ایستاده میز پشت وقتی شمعمم کردن فوت موقع

  مامان نه هست بابا نه

  بگن تبریک بهم که پویا نه ساحل نه

 حضور هب نیاز االن من ولی گزاشتن تموم سنگ و گفتن تبریک فامیلها و اینا عمه درسته
  بگن تبریک بهم و نبودن که داشتم نفر چهار این

  بود زده حلقه هام چشم توی اشک

  کردم فوت که رو شمع

  بود اعصابم رو هم مهیا ی گریه صدای

  میکرد ترش خراب مهیا بود خراب حالم خودم

 ولی ادمد تکونش بغلم تو و گرفتم رو مهیا و فرهان سمت رفتم گرفتن فیلم و عکس از بعد
  هنوز میکرد گریه داشت

  دیگه شد خورد اعصابم

  میرقصیدن وسط وداشتن نبود حواسشون اکثرا

  نشد که نشد اروم دادم تکونش هرچی

 پس؟ چشه：گفت و نزدیکم اومد فروغ
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 درست کخش شیر براش بیارم رو اش شیشه برم من تا بگیرش گشنشه کنم فکر چمیدونم-
  . کنم

  برو خب خیلی+

  اتاق سمت دویدم و دستش دادم رو مهیا

  نبود گشتم هرچی رو شیرش شیشه

  است اشپزخونه توی حتما

  است اشپزخونه توی اونم اومد یادم که بودم شیرخشکش دنبال

  ندارم حواس اصال

  بود گزشته ربی یه حدودا

  بیرون برم اتاق از خواستم

  بود بغلش تو هم مهیا شد اتاق وارد اراد که

  نمیکرد گریه اصال که بود جالب

  ارومه چقدر .. داری دخترنازی چه-

  .. اش گریه صدای پیش دودقیقه همین تا .. خیلی اره+

  ارومه که من بغل تو-

  گرسنشه من به بدیدش ببخشید+

  مانیا .. عا-

  بله+

  بشم دخملی این پدر من میشه یعنی-

 بلللللللله؟+
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  ...    خب -

  نمیشد باورم

  این میگه داره چی

  ندارم رو دوریت طاقت دیگه چون میخوام جواب ازت امشب-

  میکنم خاستگاریت همه جلوی هم انشب همین

  داری وقت ساعت یک فقط

  بغلم داد رو مهیا

  بیرون رفت و زد چشمکی

  بود مونده باز دهنم هنوز

  نهک ازدواج باهام میخواد بازم دارم هم بچه یه و کردم ازدواج قبال من میدونه بااینکه یعنی

  کن صبر هی-

 .. زود گرفتی؟چه رو تصمیمت گفت و برگشت

  کنی ازدواج باهام میخوای چطور نمیدونی من زندگی از هیچی تو+

  میدونم یچیزایی چرا-

 مثال؟+

  گرفتی طالق ازش  و سابقته شوهر کردم دعوا باهاش اونروز که پسری اون اینکه-

 همین؟ گفتم و زدم پوزخندی

  شدن پسر اون از طالقت باعث که بودن مادرت و پدر که میدونم اینم درضمن-

 همین؟ هه+

  بدونم تا بگو هس هم ای دیگه چیز اگه خب-
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  گفت کنم باز لب خواستم تا

  میره وقت نه االن-

  بکن فکرهاتو خوب فعال

  بگو اونموقع و گرفتی رو تصمیمت که بعد

  میخوام مثبت جواب و نیستم کن ول من که بگم اینم

  بیرون رفت و

  ادم به نمیده دادن جواب مجال که میزنه حرفهاشو زود انقدر

  کنم چیکار من حاال

  بخورم شکست بازم میترسم

  باشه هوس یه میترسم

  کنم چیکار باید

 کنه؟ چیکار مامانی گفتم و گرفتم روم روبه رو مهیا

 ؟ باباییت بشه پویا بابا بجای یکی که راضی تو

 نمیکنی؟ سرزنش و مامان

  راضی تو مهیا

 ؟

  میخندید فقط مبزدم حرف باهاش تا مهیا

  برم قوربونت گفتم و بوسیدم رو لپش

  بشه دومون هر تباهی باعث که نمیکنم کاری دیگه

  مامانی میدم قول
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 ؟ باشه

 

,  ۲۱ ۲ 

 824پارت#

  مانیا#

  بیرون اتاق از رفتم

 پس؟ نمیرقصی چرا ها تولدته گفت و سمتم اومد فروغ

 برقصم؟ کی با-

 مننن با+

  کنم چیکار رو مهیا-

  فرهان به بده+

  بابا داره گناه-

  بهش بده بیکاره برقصه باهاش نداره کسیو اونکه اخه داره گناه چیو+

  بکنیما براش فکری یه کم کم باید-

  باش خودت فکر فعال تو+

  چی یعنی-

  داره فکرایی یه اراده این اینکه یعنی+

  فکرایی چه-

 خاستگاری ازت تا جونت بزرگ خانم گرفت اجازه مامان از اومد امشبم خره داره دوستت+
  کنن
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  پرسیدن تو راجب ازش و فرهان کار محل رفتن دیروزم تازه

  داده بهشون فرهان رو اطالعات اون بگو پس اهان

  کرده هم جاش همه فکر

  بابا گرم دمش

  برقصیم بریم بیا بیا-

  شدیم خسته که رقصیدیم انقدر و وسط رفتیم فروغ با و فرهان به سپردم رو مهیا

 رخوشگلت بقیه از هنوزم اما بود رفته یادم تقریبا و بودم نرقصیده که بود وقت خیلی
  . میرقصیدم

  شدم خسته من وای گفت و کنار رفت میرقصید همش تاحاال مجلس اول از که فروغ

  شدما گرم تازه من فروغ عه-

 کن پیدا یکیو چمیدونم+

 خب؟ برقصم کی با نمیشناسم کسیو من نیس هیچکس-

  من با*

  سرمه پشت اراد دیدم که صدا سمت برگشتم

 میدی؟ افتخار：گفت و  جلو اورد دستشو

  کردم نگاهش گنگ

  نه یا کنم قبول نمیدونستم

  ارزید می امتحانش به خب ولی

 وعشر اهنگ پخش موقع و نقطه ترین مرکزی بردم و   گرفت دستمو که  دادم تکون سری 
  رقصیدن کردیم

  میرقصید خوب اونم
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  کادوها واسه بریم بسه خب خب گفت و کرد روشن رو ها برق فروغ اهنگ اتمام از بعد

  کشیدن جیغ و زدن دست همه

  بود اراد های دست توی هام دست هنوز

 

  صندلی روی ونشستم گرفتم فرهان از رو مهیا و شدم جدا ازش

  راستم سمت عمه و بود کنارم هم فرهان

  میکرد اعالم هارو کادو رسا صدای با و بود ایستاده فروغ

  خودم کادوی همه از اول خب-

  بود ای فیروزه ابی مجلسی و کوتاه پیرهن یه کرد بازش

  اجی باشه مبارکت گفت و بوسیدم و نزدیکم اومد

  گرفت دلم دوباره اجی ی کلمه گفتن با

  بزنم لبخند کردم سعی اما

 مدل ته از ها وقت خیلی و میدم انجام نزدیکانم دل شادی برای فقط وقته هیلی که کاری
  . نیست

  بود  شده حک اسمم پشتش که بود طال دستبند یه فرهان کادوی

  کوچولو ابجی مبارک تولدت گفت و بوسید گونمو هم فرهان

  داد بهم رو کادوهام یکی یکی

 تا اونم کنه باز هارو کادو تندتر میکرد اشاره فروغ به مدام و نداشت قرار و اروم اراد
  بیاره در رو اراد حرص که میداد لفتش میتونست

 و ازم میکنه خاستگاری هم موقع همون قاعدتا و بده رو اراد کادوی نفر اخرین میخواست
  بدم جواب باید منم
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  جوابی چه اما

  باشم داشته پشتیبانی حداقل و نباشم اینا عمه سربار و بشم مستقل زودتر تا اره بگم

  .. . بسازیم زندگیمونو خودمون و کنیم زندگی تنها مهیا با عمرم تااخر و نه بگم یااینکه

 رسید اراد کادوی نوبت باالخره. بدم میخواستم که جوابی از میترسیدم و  بودم دودل

  بکنم رو اینکار خودم میشه اگه گفت اراد که کنه بازش خواست فروغ

  کنار رفت و داد تکون سری فروغ

  کردنش باز کرد شروع و گرفت فروغ دست توی از رو کادو اراد

  بود دستهاش داخل رنگی ای سورمه شکل مکعبی ی جعبه

  گرفتش روم روبه و کرد باز رو درش

  .بود خوشگل چقدر خورد چشمم توی انگشتر روی نگین برق

 تیگرف ازم رو ام هدیه اگه کنم خاستگاری ازت سمیعی خانم ی اجازه با میخوام امشب مانیا-
   .. نه اگر کردی قبول یعنی

  میکنی ازدواج من با

  ذهنم تو اومد ها خاستگاری شب تردید و شک همون دوباره

  میشم خوشبخت باهاش

  بزاره تنهام نکنه

  .. نمیمونه برام چیزی دیگه بده شکستم اونم اگه

  بشم خوشبخت باهاش شاید.. اما

 نیاد پیش برام موقعیتی همچین دیگه ممکنه نکنم قبولش اگه

 میگرفتن ازم رو گیری تصمیم قدرت و میرفتن رژه ذهنم تو بدجور حرفها
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  بکنم کردم سعی رو درسته نظرم به واقعا که کاری و کشیدم عمیقی نفس

  جلو بردم اروم دستمو

  میکرد نگاهم لبخند با اراد

  بردارم رو حلقه خواستم تا

  شد نمایان هام چشم جلوی  پویا تصویر

  ماشین توی کرد عالقه ابراز بهم که اولینباری

  کنه سنگینی گلوم توی بغضم و کنم شک دوباره شد باعث بایاداوریش و

 کشیدمو عقب دستمو

 

,  ۲۱ ۲ 

 810پارت#

  کرد نگاهم شک با و دستشو یخوردع عقب کشید یلحظه اراد

 چی؟ که تهش ولی بودم دودل

  شدم چیز همه بیخیال

  دستم توی کردم و برداشتم رو حلقه و

  میزدن دست برام بودنو شده خارج شوک توی از همه

  میگفتن تبریک بهم و

_________&________________ 

  بودن رفته مهمونا همه و بود شب اخر

  بود مونده اراد فقط
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  بیرون بریم بپوش لباساتو برو مانیا-

  برم میخواست دلم خیلی خودمم

  شدم اماده سریع

  بوسیدم پیشونیشو بود خواب مهیا

  بیرون رفتم و

 بود منتظرم ماشینش در دم اراد

  بودیم ساکت هردومون مسیر پایان تا و شدم سوار

  رسیدیم ساعت نیم حدود بعد

 رفتیم و گرفت دستمو اراد

  بود پارک یه

  بشینیم که کرد انتخاب ها درخت پشت رو جایی

 بود خلوت و ساکت

  

  بگو حاال خب-

  بگم چی +

  نمیدونم چیزاییکه-

 داری؟ رو داستان شنیدن ی حوصله+

  بگو اره-

  شد شروع تولدم شب از چیز همه+

  عزام شب به شد تبدیل که تولدی شب
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  ترین تلخ شد و بشه شب قشنگترین مبتونست که شبی

  و باشیم هم کنار عمر تااخر ارزوکردم دلم تو و کردم فوت هامو شمع پویا کنار

  شدن نابود ارزوهام تمام دیدم بغلش تو خواهرمو اتاق توی شب اخر وقتی

 یدمد رو صحنه اون وقتی و بدم بهش رو بارداریم خبر میخواستم اونشب اینکه مخصوصا
  . بود کردن گریه و دیوار به دادن تکیه بکنم تونستم که کاری تنها

  بودیم قهر چندماهی

 راضی بابامو تا کرده رو اینکار ساحل دراصل بودع مست که گفت و داد توضیح برام بعد که
  کنه عروسی عشقش با کنه

  کنیم زندگی باهم و باشم کنارش که کردم قبول دوباره

  ساختیم باهم جدیدمونو دنیای

  میگزشتن خوبی به روزها

  بود بچم جنسیت تعیین موقع

  بکنیم چیکار نمیدونستیم که داشتیم شوق انقدر

  روزگار دست از امان

  اورد در امو گریه و نذاشت باشم شاد و بختدم دلم ته از خواستم تا که

  دختره بچمون که گفتیم و اینا بابا ی خونه رفتیم خوشحالی و امید کلی با

  شد اوار سرم تو دنیا دوباره ساحل های حرف با که بود همونموقع

  بود حامله پویا از اون

 رو ودب کرده تعریف من برای پویا که جریانی برعکس دقیقا و کرده مستش پویا که گفت
  .... گفت

  شد سیاه وقتی روزگارم نبود همش این اما
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   کنم سقط رو ماهم پنج ی بچه که کنه کاری میخواست بابا که,

  بشه سقط بچم تا بزنه کتکم خواست

  گرفت رو جلوش پویا

 چکسهی و  رفتم خونمون از خاطراتم کل به بزنم پا پشت گرفتم تصمیم که بود همونروز
  نشد مانعم

  .. بود پرهام کرد کمک بهم اونروزا کسیکه تنها

  ..........   و

  گفتم رو جریانات کل

  ریختم اشک باهاش همراه و

  بود شده سرد کمی هوا

  ..بود همین من زندگی کل： گفتم و زدم لبخندی و کردم جمع خودمو

  میکنی فکر تو که چیزیه اون از سیاهتر من ی گذشته دیدی حاال

  کردنت قبول توی داشتم شک که بود همین ی واسه

 ؟ نمک خیانت بهت و کنم ولت  منم بخوری؟یا  شکست منم از یروزی که میترسیدی این از-

  اوهوم+دادم تکون سری

 کردی؟ قبول تردید بدون یکدفه چرا پس-

 نیست؟هست؟ رنگی که سیاهی از باالتر گفتم خودم با +گفتم و  زدم پوزخندی

 ارزید می ریسکش به ولی .. بخورم توام از خوردم همه از منکه

 هاتتن هیچوقت میدم قول： گفت و گرفت دستهاش تو بودنو زده یخ سرما از که دستهامو
  میدم مردونه قوووول .. نکنم خیانت بهت و نزارم

  زدم لبخندی
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 ؟ ها شده سرد هوا میگم-

 سردته؟+

  اوهوم-

  کردم باز دستهاشو و زد لبخند

  بغلش تو کشیدم و جلو,مد ا خودش نمیکنم حرکتی دید تا

 تا کنه کمکم میتونست که بود گرمش اغوش همین من ی واسه دنیا مکان ترین امن االن
 روشن ای اینده به کنم فکر اینده و حال به و کنم فراموش ... امو گذشته ... دردهامو

 

,  ۲۱ ۲ 

 818پارت#

  کنی چیکار میخوای حاال-

  کنم چیکار چیو+

 کنی رهاشون خودشون حال به نمیخوای مسلما کردن بدی حقت در اینهمه اونا خب-
 درسته؟

 ...ولی اره خب+

  کنم چیکار نمیدونم

  ات ارثیه دنبال برو-

  زده ساحل نام به رو کارخونه و خونه بابا+

  باالخره داری سهمی یه توام بگیر ازش خب-

 ارشیا به داده اونو االنم تا حتما نمیده اونکه اخه+

  نگفت چیزی و کرد فکری اراد
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 شد سرد واقعا هوا بریم پاشو-

  . بریم خب خیلی+

  بکنم رو بزرگ خانم پرستاری نمیخاد داگه گفت بهم و خونه رسوندم

 و به نیااازی دیگه دارم اونو االنکه دیدم وقتی خب اما نکردم قبول

 کردم تایید رو حرفش  ندارم کردن جمع پول

 

  میگزشت اراد  با نامزدیم از ایهفته یک حدودا

  میگشتیم میرفتیم باهم و میومددنبالم هرروز

  میگزشت خوش هم واقعا و

 با تونمب منم و بدیم بابا و مامان به نامزدیمونو خبر و تهران بریم داد پیشنهاد اراد اینکه تا
  کنم صحبت ام ارثیه ی درباره ساحل

  ردمک قبول منم و بگیرم حقمو باید میگفت اون اما نداشتم بهش نیازی اراد وجود با البته

  کردم اماده مهیاهم کردمو جمع وسایلمو

  تهران سمت افتادیم راه و اراد ماشین سمت رفتم و کردم خداحافظی اینا عمه با

 

,  ۲۱ ۲ 

 816پارت#

 اراد-

  جانم+

  خودشو سهم من به بده نمیشه راضی ساحل میدونم من-
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  رانته به رفتن واسه چیه دلیلت دقیقا پس نامزدیمون از نمیشن خوشحال هم بابا مامان

  خوواهرته باالخره باشه بد که هرچقدرهم ساحل جان مانیا+

  کارخونه و خونه اون از داری حقی یه توام میدونه ...انسانه

 ....میاد کارت به روزی یه باالخره ولی نداری اونا پول به نیازی دیگه درسته

  بدیم خبر بهشون باید ما نشن خوشحال مادرت و پدر که هرچقدرم درضمن

  خانوادتن باالخره باشه هرچی

  کردن بزرگت

  .. نگفتم چیزی و کردم پوفی

 ... نشه ابروریزی دیگه این جلوی کن کمک خدایا

  برد اولش همون از ابرومو ساحل پویا جلوی

  کنه ابروداری کاش این جلوی

  شد بیدار خواب از مهیا

  میزدم حرف و میکردم بازی باهاش داشتم

  میزد,لبخند و میکرد نگاهمون گهگاهی هم اراد

  رسیدیم باالخره

  بود شب

  ساحل و بابا و مامان سراغ بریم فرداش بعد و هتل بریم گرفتیم تصمیم

  داخل رفتیم و گرفتیم نفره دو اتاق

  بودن جدا ها تخت

  خوابوندم ها تخت از یکی روی رو مهیا
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  کشیدم دراز تخت روی لباسهام تعویض از بعد خودمم و

  مانیا میگم：گفت و کشید دراز خودش تخت روی هم اراد

  جانم-

 بولمق چیزا اینجور چمیدونم یا نباشی تنها اینکه ی واسه یا داشتی دوستم منو واقعا تو+
 کردی؟

 بگم؟ راستشو-

  بگو رو کجش نه+

 باشه-

  کوفت+

  داشت خواهم ... و دارم و داشتم دوست-

  واااااااااااقعاااااا+

  . نمیکردم قبولت هیچوقت نداشتم عالقه بهت اگه باش مطمعن ...  اره-

  . که عاشقتم+

___________________________ 

  نشه اذیت اراد تا کردم ارومش زود اما شدم بیدار مهیا صدای با بار چند شب نصفه

  بودم خسته خیلی

  بود یازده ساعت کردم باز که هامو چشم

  پریدم جام از تعجب با

  میکرد بیدارم نه و هشت ساعت مهیا همیشه

  نبود اینجوری اینبار اما

  کو مهیا اصال
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  میکنه بازی مهیا با داره و خوابیده تختش رو اراد دیدم که چرخوندم سر

  کردم نگاه بهش تعجب با

 یدارب باالخره هم مامانی گفت مهیا روبه و کرد نگاهم لبخند با برگشت و شد نگاهم متوجه
  . شد

 تو؟ خوبی

 کرد؟ اذیتت که مهیا-

  میکرد گریه خیلی دیشب ساعت فقط خوبه خیلیم نه+

  بخوابی نشد دیگه ببخشید-

  دیگه کنم عادت باید ... . بابا نه+

  گرسنشه من به بدش-

 هک کردم بازی باهاشم تازه دادم شیر بلدی؟بهش داری بچه خودت فقط کردی فکر چیه+
  بشی بیدار تو نکن گریه

  بودی بیدار شب تمام دیشب

  مهربون  پدر ایول ههه+

  دیگه مااینیم-

 ؟ خوردی صبحونه+

  گزاشتم میز روی امادع توام واسه برو اره-

 و نمیکنن کاری هیچ که هستی مامانی لوسای بچه این مثل توام میکردم فکر همیشه+
  بچینن سفره یا بدن انجام رو خونه کارای میدونن عیب

 میکردی؟ رو اینفکر اونوقت چرا+

  همینن پولدارا بچه اکثر چون-
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  نیستم اینجوری من نخیرم+

  انتخابم به ایول رسیده من به خوبشون پس-

  انتخابت به کن افتخار اره+

  خنده زیر زدم و افتضاحات نشه یروز افتخاراتم این اگه فقط-

 

 نباش نگران نمیشه نه：گفت و خندید اونم

  خوردم صبحانمو

  گرفت دوش رفت اراد

  . بریم تا شدیم اماده که بود نیم و دوازده ساعت

  داشتم استرس

  .. ببینم رو پویا اگه

  کنم تحمل اراد کنار میتونم

  نبینمش امیدوارم

  ساحل به زدم زنگ

  برداشت بوق چندتا از بعد

  الو-

  بفرمایید بله+

  ... بود گرفته چقدر صداش

  معرفت بی  سالم-

  ما از پرسیدی حالی عجب چه خانم مانیا به به+
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 چیزی اون به که تو نمیکنی صحبت ها غریبه مثل باهام دیگه برسی ارشیا به میکردم فکر-
 چته؟ دیگه رسیدی میخواستی که

  باشه بزنم حرف گرم باهات داری ؟عقده چیه+

  جووووووووونممممممممم ابجییییییی چطوری

  عالیم عشقم لطف به-

 ,باشی پویا با کردی قبول دوباره عشقت؟هه+

  شی خوشبخت خوبه

  نیست پویا دیگه من عشق نخیر-

  کیه پس+

  خوبیه پسر اراده اسمش-

 خواهری یوقت نکنه بلند روت دست راهه به رو چی همه افتادی راه میبینم هه هه هه+

 تو نباش نگران .. عالیه چی همه-

  ببینمت میخوام

 ببینی؟ میخوای چیو+

  .. خواهرمو بچه یا دخترمو ناتنی داداش ... خواهرمو شوهر .. خواهرمو-

 !دش سفید خودت بخت کردی سیاه منو بخت ببینم میخام .... خوشبختیتو... زندگیتو

 نه؟ یا شدی خوشبخت من کردن بدبخت با

 سیاه ومن اجیم کارش بااین اگه بگم تاحداقل خوشبختیت از شم خوشحال و ببینم میخوام
 . داشته نفعی یه خودش واسه حداقل کرد روز

  خوشبختم کامال من ببینی تو نیست نیازی رواله رو چی همه-

 . ببینم رو خوشبختیت حودم های چشم با میخوام+
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 . میدم که ادرسی به بیا پس خب خیلی-

 

,  ۲۱ ۲ 

 812پارت#

 خونش در دم رسیدیم

 ?اره دیگه همینه-

  میکنم فکر+

  بزن رو زنگ برو خب-

  اهوم+

  زدم رو زنگ و رفتم

  داخل بیا-

  بود خودش

  خودشه شو پیاده گفتم اراد روبه و ماشین سمت رفتم

 باشید داشته خصوصی حرفای دیدیش چندوقت بعد شاید برو خودت-

  بریم باهم شو پیاده مربوطه توام به دیگه من مسایل+

  . باال میام منم شد الزم اگه منه پیش مهیا عزیزم برو فعال-

  گهدی بیا بگیرم نفس به اعتماد تومیتونم وجود با دارم استرس .. بریم باهم بیا نه+

 . بیام و کنم قفل رو ماشین در منم تا برو خب خیلی-

  بیاد که موندم اراد منتظر و داخل رفتم و کردم قبول

  شدیم اسانسور داخل
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  ایستاد چهار طبقه

  بودن نوزده واحد

  . شدیم وارد زدن در از بعد و رفتیم

  داخل کرد دعوتمون و کرد برخورد گرم باهامون ساحل

  العملش عکس این از کردم تعجب

  گرم دمش ولی کنه ابروریزی بازم میکردم فکر

   کرد حفظ حداقل ابرومو

  . بود خوب چیدمانش ولی بود کوچیکی ی خونه

  میشه منتقل بهم منفی انرژی یه همش چرا نمیدونم ولی

  یجوریه ش جو

  نشست هم خودش و اورد شربت برامون ساحل و نشستیم ها مبل روی

  کردم بغلش خودم گرفتم اراد بغل از رو مهیا

 نیست؟ ارشیا-

  کاره سر نه+

 کاری؟ واقعا؟چه-

 ادنمی هم حاالحاال و میکنه کار برادرش شرکت توی (گفت و کرد فکر یخورده) .. خب امم+
  زیاده کاراشون میاد شب

  زد ای کوله و کج,لبخند و

  میگه دروغ داره میکردم احساس همش چرا نمیدونم

  بزنی سر بهشون میری چخبر اینا بابا از+
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  نمیشه وقت شلوغه سرم انقدر بابا نه-

  بزنی سر بهشون باید باشه شلوغ سرت هرچقدرم هرحال به +

  .. دارن دوست من بیشتر تورو اونا درضمن نمیتونم دورم من حاال

 

 .. باباام ... کرد م اق که مامان هه .. بابا نه-

 چی؟ بابا+

 چخبر؟ تو هیچی-

   سالمتی هیچ منم+

  .. و یانه قبال کردید ازدواج سالتونه چند چیه شغلتون بگید خودتون از شما اراد اقا-

 زندگیم توی یبار فقط و سالمه62 دارم شرکت و خوندم پزشکی مهندسی .. واال بگم چی+
  . بوده مانیا هم نفر یه اون و شدم,عاشق

  شدید اشنا چطوری ... اوالال-

 ؟ دیدارتون اولین

  خنده زیر زدیم باهم هردومون و کردیم بهم نگاهی اراد و من

 ؟ شد چی-

 اما ردک اشاره موضوع این به هم اراد که اینجاست جالب .. بود فیلما تو مثل ما دیدار اولین+
  شد عاشقم بعد

 چی؟ یعنی گفت و کرد نگاهمون گنگ

  دانشگاه داخل برم خواستم شدم پیاده ماشین از تا داشتم عجله من ببین-

 شد دعوامون و بهش خوردم و ندیدم روم روبه رو اراد

 فرخنده عمه پسر میشناسی که رو فرهان بعدشم
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  ..و شد دعواش اراد با و شد پیاده اون

 موه دوباره چندباری بعدشم و دادیم تعهد دیگه هیچی گفتم و کردم سانسور رو اش ادامه
 اوکی؟ ماجرا ی ادامه و دیدیم اتفاقی

 اوکی ... اها+

 کو؟ من اجی ی بچه راستی-

  میارمش االن اتاقه تو+

  شده اروم چقدر

  قبلش به نسبت

  نیست هاش چشم توی شیطنت برق اون دیگه

  کرده تغییر قبل به نسبت خیلی میکردم حس

  شده تر خانمانه رفتارهاش

  . کرده تغیر انقدر اومده بدنیا اش بچه دیگه چون شاید

  نبود سرش توی شال بودن پوشیده هاشم لباس

  اینبار اما میپوشید بدی لباسای ولی نمیپوشید شال هم پویا جلوی البته

  کرده ازدواج دیگه خب

  کرده درگیر ذهنمو بدجور که بود ام دیگه یچیز اما

  ارایشش

  داشت کبودی چشمش زیر و گونه و  لبش کنار قسمت

 عمل مه خوب خدایی و بپوشونه اونارو زیاد پنکک و پودر کرم با بود کرده سعی گرچه البته
 ی چهره میشست رو صورتش اگه و میشد دیده کبودی از ای رگه هنوز اما بود کرده

  داشت وحشتناکی
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 چرا؟

 ؟ میزنه اونو ارشیا یعنی

  ...  باشه میتونه چی دلبلش پس بخوره کتک نیست ادمی ساحل نه

  بخورم ابی لیوان هم و ببرم رو شربت های لیوان هم تا شدم بلند و اراد بغل دادم رو مهیا

  شدم که اشپزخونه وارد

 تا ها نتکابی سراغ رفتم بعد و گزاشتم اونجا هارو لیوان و ظرفشویی سینک سراغ رفتم اول
  بخورم اب توش و دارم بر لیوانی

  بود گرفته دوده اشپزخونه های دیواره و سقف

  میسوزونه غذا زیاد حتما بودیم هم مثل تقریبا نبود بلد اشپزی زیاد ساحل

  برداشتم لیوانی

 اش هبچ با ساحل همونموقع ...بود  کابینت ی گوشه که کرد برخورد چیزی یه به دستم اما
  اومد

  خوردم و ریختم اب توش و برداشتم رو لیوان سریع

 سمتش رفتم و

 گزاشتی؟ چی اسمشو اخی-

  ارشاویر+

  قشنگی اسم چه-

 نیست؟ باباش شبیه اصال چرا ولی

 ها؟؟+

  نیست پویا شبیه اصال نیست باباش شبیه چرا میگم-

  ... راستش .. مانیا خب：گفت و کرد ای سرفه تک



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 608 

  حرفشو نمیزنه چرا

 چی؟ دیگه بگو-

 .. خب+
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  حرفشو نمیزنه پس چرا

 

  است بچه االن .. خب-

  میشه شکللی چه و شکلیه چه که داد تشخیص نمیشه هنوز

  کردم بغلش و دادم تکون سری

  ازش نمیومد خوشم راستش

  .   شد پویا و من زندگی ی دوباره نابودی موجب بچه این

  میکردیم صحبت که بود ساعتی نیم حدودا

  بزارم میون در رو اصلی موضوع که کرد اشاره بهم اراد

  ساحل میگم-

  بله+

  بزنم حرفی و کنم باز لب خواستم تا تاملی از بعد کردمو من و من یخورده

  شد نمایان در داخل ارشیا ی چهره و شد باز اش خونه در

  ساحلللللل：زد داد
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  اومدی زود چه عه گفت سمتشو دوید ساحل

 

 نمیاد شب تا نگفت ساحل مگه

  بیام کی بود قرار مگه：ارشیا

  نبودی کار سر مگه عزیزمممم گفت حرص با زیرلب ساحل

 سرکاااااار؟-

  داریم مهمون راستی：گفت ارشیا از تر بلند ساحل زد حرف ارشیا تا

  اومدن شوهرش و مانیا

  اومدید خوش اینطور که عه-

  سمتمون اومد

  میرفت راه گیجی گیج

  بود یطووری صداش ولوم

  میکشید رو حرفهاش بعضی

.....  

  داد دست اراد با نزدیکمونو اومد

  دیدنت از خوشحالم گفت و کرد من روبه اوری چندش لبخند با بعد

  جلو اورد دستشو و

  بود هم توی هاش اخم اراد

  ممنونم گفتم و عقب رفتم قدم یه

  نبوده شلوغ سرش زیاد کنم فکر امروز：گفت پته تته با و نزدیک اومد ساحل
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   بود گر نظاره بااخم همچنان اراد

  نبوده سرکار ارشیا اصال و میکنه پنهان رو یچیزایی داره ساحل بود فهمیده اونم

  مسته معلومه که حالتش این و درش دم های جواب از مخصوصا

  اورد و کرد درست شربت براش و رفت ساحل

 و میکرد نگاهم لبخند با بزنم حرفی میومدم که هربار کنم صحبت ارشیا جلوی نمیتونستم
  میکردم حس خودم روروی نگاهش سنگینی

 ؟ اتاق داخل بریم میشه دارم حرف باهات ساحل گفتم همین برای

  بیا پاشو اره-

  اتاق داخل رفتیم

 ؟ درسته نمیره سرکار اصال ارشیا-

  خودمونه زندگی به مربوط این+

  بعدی سوال

  داده بهت رو ات ارثیه بابا که گفت مامان .. هوف-

 خب؟+

  میخوام رو سهمم منم-

  تو نام به میزدشون میخواست اگه+

  قبوله بدی بهم که هم سومش یک .. دارم سعمی منم هرحال به خب -

 هی اومدی شده تنگ برام دلت یا شدی نگرانم واقعا کردم فکر که بگو منو بگو پس اها+
 مشامت؟ به خوردع پول بوی چیه اومده اش ارثیه بخاطر خانم نگو بزنی بهم سری

  لطفا نگو چرت ساحل-
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 فحر  باهام اینطوری که نیستم دشمنت خواهرتم ؟؟؟من نه یا دارم سهمی یه منم باالخره
  میزنیا

 ؟خواهرانه؟ نه یا دارم سهمی یه منم باالخره

 میخوای؟ چی خب خیلی-

  سوم یک+

 میشه؟ اموال چقد سوم یک  نیسنم بلد کتاب و حساب من-

  خوندیا حسابداری سرت خیر+

  دکتوووورررر خانم-

 میخوای چی بگو

  کارخونه از سهمم+

  شو بیخیال کال رو کارخونه-

 چرا؟+

  ارشیاست نام به نصفش چون-

 چیییییییییییییی گفتم مانند جیغ

  که گفتم پیچی پیچ-

 زدی؟ اشغال اون نام به رو کارخونه اون سهام نصف تو یعنی+

  شوهررررمههههههه اون ها باشه زدنت حرف به حواست گوساله هووووی-

  مسته و پالسه مهمونیا تو شب تا صبح از که شوهری .. شوهری عجب هه +

  میگیره تو از هم جیبیش تو پول و بیکاره

 شوووهررر؟ میگی این به توواقعا
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 کردی؟ کشف بودی اینجا که دوساعتی تو رو اینا همه پروفسوور خانم بابا نه-

  داره که هم زن به دست گفتم و کردم اشاره صورتش به

 دوست دارمو که ای زندگی من خوااهر مثال خانم ببین گفت و توهم رفت دیگه هاش اخم
  میکنم هم خوووووشبختی احساس دارم

  خبببب؟؟؟؟؟ شد تر بدبخت خودش کرد بدبخت منو خواهرم که نشو شاد پس

  اره هه +

  الیق هرچه خالیق

 دیدن از هیچوقت من ولی شدی شاااد پویا از من جدایی و بدبختی از تو شاید ببین ضمن در
 شعور چون درسته ذاتم چون چرا میدونی نمیشم شاااد , خووونم هم , خواهرممم بدبختی

  دارم

  حالیمه خانواده و خواهر

  ... که تو مثل نه

 .. یکنیم زندگی داری فالکتی چه تو فهمید میشه زندگیت ظاهر از خوشبختی که نگو الکی
 که کسی مگرفت یاد اینو ولی باشم کرده اشتباه من شاید کنی شادی تظاهر بیخود نکن سعی

  هه معلومه روزگارش کنه ش اق مادرش

  داررری خود جای که تو شد این روزگارم بودن راضی ازم بابام و مامان منکه

 االنم بدم رو ات ارثیه داشت احتمال هم درصد یه اگه چیه میدونی اصال شوووو خفههههه+
  نییست ممکن همونم

 خوووونم از بیرووون بروو گمشووو االنم
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  بیرون برو گمشو گفت و کرد باز رو اتاق در

  میخوااام ارثمووو من ساحل-

 بده؟ که کیه بخواه تو هه هه هه+

  ...بخوری حقمو نمیزارم ببین-

  نمیزد من نام به رو ارثش همه بابا که داشتی حقی حق؟اگه ؟کدووووم حققققق+

 

  سوال عالمت برام شد اینم واقعا

 !!!نزززد من نام به چرا دخترشم منم . زد ساحل نام به رو اش ارثیه همه بابا چرا

 بریمممم بیا مانیا گفت عصبانیت با سمتمو اومد اراد

  میرفت گیج سرش همش نبود خوب حالش که انگار ارشیا

  خورده زیادی

  کشید و گرفت اراد دستمو

 نمیکنم حاللت ساحلل-

 گفت و باال کشید بینیشو

  حاال خواست حاللیت کی+

  حاال میموندید：گفت خرابی حالت با ارشیا

 براش درانق بابا روکه ای کارخونه اون نصف که بدبختی واقعا گفتم و کردم نگاهش نفرت با
  زدی کثیف اشغال این نام به کشید زحمت

  کنمممممممممم حالیت کثیفو اشغال بیام حاال منیییی با هووووی：ارشیا

  سمتم اومد.چندقدم و
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 وایسی پاهات رو نمیتونی که کردی کوفت چقدر نیست معلوم بابا خفه دیگه تو：گفت اراد
  عملی

   مرتیکه جدت هفت و خودتی عملی ：ساحل

  ساحللل شووو خفه+

 ؟ نه وقتشه نشدی خمار تا بکش برو افتاد راه فینت فین：اراد

  میگه چی اراد نمیفهمیدم

  چی یعنی

 ؟ معتاده ساحل یعنی

  سخته برام باورش نه نه

 دارن و ایستادن ام خونه تو بیرووون برید گمشیید شییید خفه شووو خفه：زد جیغ ساحل
  بیروووون گمشیییید میکنن احترامی بی

 خالی دست دیدیم رو هم که دیگه ی دفعه ولی هیچی اینبار گفت و زد جذابی لبخند اراد
   ... برنمیگردیم

  پلیسسسس نزدم زنگ تا بیروووون گمشییید+

 شدی؟ معتاد تو ساحل سرت تو خاک-

  خورده؟ یی.گو همچین اشغالی کدوم نهههه+

  اشپزخونه سمت دویدم سریع

 در رو یود خورده بهش دستم پیش ساعت چند که شیی همون و کردم باز رو کابینت در
  اراد سمت رفتم و اوردم

  . است شیشه： اراد

 میکنی؟ مصرف شیشه تو ... تو ... ساحل .. سا-
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  .. بابا نگو چرت+

 میکنننننننه؟ چیکاااار تو ی خونه توی لعنتی این پس .. پس-

  نیست من مال： گفت و پایین انداخت سرشو ساحل

  منه مال حتما اره：گفتم و زدم پوزخندی

  نییییییست یعنی نیست من مال گفتم مانیا-

 ؟ کییییه مااال پس： زدم داد

  ست...ارشیا ....ار مال+گفت و کرد بازی هاش انگشت با

 

 زدی؟ نامش به هم ات ارثیه نصف کردی ازدواج معتاد یه با تو ... سرت تو خاک واقعا-
  .. خیلی خیلی ساحل

  .. بگممم تا رو گاله ببند+

  فهمیدم تازه خودمم معتاده اون که نمیدونستم من .. من

 موش بقیه جلو اونوقت ما برا شدنش هار ماست مال بلزاش و جلز خانم ....     دیگه اره-
  میشه

  نبودی ساده انقدر تو

  اینه مهم دارم دوستش...خب +

  متاسفمم برات هه-

  نبینم رو ریختت ام دیگه فقط بیرون گمشووو دیگه خب+

  زدم پوزخندی

  بود اشوب دلم تو

  پایین رفتیم
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  شدیم ماشین سوار و

  کرد روشن رو ماشین و بغلم داد رو مهیا اراد

  کردم گریه و دادم تکیه شیشه به سرمو

  ندارم هم وضعیتش این دیدن طاقت ولی ندارم ازش خوشی دل درسته

  .. من ولی بود خوشحال االن بود من بجای هرکی شاید

  باشم خوشحال نمیتونم

  معتاده واقعا ساحل نکنه

  میکردن خیس رو ام گونع و میریختن هام اشک

 هک بالیی بااونمه دیدم من که خواهری اون واال کنی گریه میخوای چقدر دیگه بسه مانیا-
  حقشه بیاد خودش سر هرچی اورده سرت

 اگه نباشم ناراحتش نمیتونم اجیمه بود همدمم و دوست تنها یروزی ساحل اراد .. اخه   -
  چی باشه شده معتاد واقعا اگه

  هنوز نشده-

  میدونی کجا از+

  نداشت رو معتاد یه های حالت دیگه میدونم-

  زدی بهش رو حرف اون چرا پس+

  واقعا شایدم البته کردم شک یلحظه-

  باش مطمعن نیست نه ... بابا چته گفت که گرفت شدت ام گریه

  میری کجا االن-

 مامانت؟؟؟ و بابا دیدن بری نمیخوای که روزت و حال بااین هتل میرم+

 هتل بریم اصال نه-
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  بریم ام اماده من اراد-

  بریم خب خیلی+

  ماشین سمت رفتیم و کردم بغل رو مهیا

  استرس هم داشتم شوق هم

 ؟ باشه میتونه چی العملشون عکس یعنی

  ببینم رو بابا العمل عکس کنجکاوم مخصوصا

  میده؟ راهم اش خونه توی اصال

  رسیدیم باالخره

 کشیدم عقب بعد و بردم زنگ نزدیک رو دستم دوبار در دم رفتیم و

  دیگه بزن بابا ای-

  برگردیم خدا تورو اراد+

  ببینیم اونارو اینجا اومدیم اصال برگردیم چیرو-

  زنگ نزدیک بردم دستمو دوباره

  داد فشار زنگ روی رو دستش من زودتر اراد که بودم مردد

  بیرون اومد هراسون مامان و شد باز خونه در همونموقع

  زد خشکش دید منو تا

  مادر تویی یا....مان-
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  مامانم سالم+

  مامانم سمت.رفتم و کرد بغل اراد رو مهیا

  بود شده تنگ منتش بی و پرمهر اغوش ی واسه چقدردلم

  مادر میکنی چیکار اینجا تو-

  بدم بهتون رو نامزدیم خبر اومدم+

  باکی-

  من با*

  دیدنتون از خوشحالم گفت و جلو رفت اراد

  همینطور منم اه-

  هراسونی انقدر چرا شده چیزی مامان+

  گریه زیر زد مامان گفتم که اینو

 افتاده؟ اتفاقی اخه چیشده مامان وای ای-

   .. بابات+

  دادی ام سکته مامان بزن حرف د .. چییییی بابا-

  کرد گریه زد دوباره و بیمارستانه پدرت مانیا+

  بیمارستان کدوم.... کدوم باش اروم ماما باش اروم-

 (…) بیمارستان+

  بریم شو سوار بیا بیا خب خیلی-

_________________________ 

  شدیم بیمارستان وارد
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 کجاست سمیعی مسعود اتاق سمیعی مسعود گفت و پزیرش سمت دوید مامان

  بوده چی مشکلشون.. خانوم باشید اروم-

 کرده ادف...تص+

  شنب عمل سریعا باید کنید پرداخت رو فیش این اومدید دیر انقدر چرا خانوم شما کجایید-

 ؟ خیلیه جراحتش چرا اخه چی+

  دبپرسی داشتید سوالی هر دکترشون از بعد بکنید گفتم که کاری سریعتر خانوم-

  سمتم اومد ناراحتی با

 کجاس؟ بابا . مامان شد چی+

  کنیم پرداخت باید رو فیش این عمل اتاق بره سریعا باید-

  کنیم پرداخت خب：من

  ...اخه-

  بگو مامان چی+

  نمیشه روم-

  نشه روت که هس غریبه مگه+

  نداریم پول هیچی .. خالیه بانکیمون حساب راستش ... اخه-

  خطش هفت شوهر اون نه که ساحل البته گرفت همشو ساحل

  .. ی پسره اون به داد رو اش ارثیه بیشتر که اونه تقصیر همش خب ولی

 

 جون نیست نفرین موقع فعال گفت و حرفش وسط پرید اراد که میزد حرف داشت مامان
  رو فیش من به بدید مهمتره پدر
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  ... شما که نمیشه اخه-

   کنه پرداخت تا بیمارستان حسابداری سمت رفت وو گرفت مامان دست از رو فیش

  .. کشیدن باال جدی رو اموال و مال همه ارشیا اون و ساحل پس

  کنه پرداخت اراد نزارم و برم باید فعال ولی بپرسم مامان از چیزو همه بعدا باید

  کن صبر گفتم سمتشو دویدم

  جانم-

  رو فیش من به بده+

 چی؟ ی واسه-

  نممیک حساب خودم： گفتم میاوردم در کیفم توی از رو بانکیم عابر کارت که همینطور

  کیفت داخل بزارش گفت به و کرد اخمی اراد

 خودم ربزا بشم ات شرمنده این بیشتر نمیخام خب وایسا یلحظه گفتم و گرفتم بازوشو
  کنم حساب

  میزنی حرف غریبه یه مثل باهام وقتی میدی عذابم چقدر میفهمیدی کاش-

  .. اراد+

  داد انجام رو عمل کارهای و حسابداری سمت رفت و اورد در دستم توی از بازوشو

 شد فرستاده عمل اتاق به بابا و

 

,  ۲۱ ۲ 

 812پارت#

  . میخوند دعا و میریخت اشک مامان
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 ؟ اخه کرده چیکار ؟ساحل چیشده بگی برام نمیخوای مامان-

  کردن بیرون باباتو زد ارشیا نام به رو کارخونه اون نصف وقتی از ... مادر بگم چی+

 ,. شد نشین خونه و

 هم ارواینک میخواستن و بفروشه خونمونو که نشست هم ساحل پای ارشیازیر مدت یه حتی
  نکرد اینکارو و برخورد غیرتش به عجب چه ساحل که بکنن

  .. هوا رفت کرد دود ناکسش شوهر اون رو ویالها و باغا تمام

  همینه وضعیتمون ماهه سه االن

  دادیم خرجیمونو من حقوق و من طالهای فروش و بابات انداز پس پوالی از

  شد تمام و

 .... نیست یخچال تو هم نون تیکه یه حتی

 ：داد ادامه هق هق با

  رفت خونمون از برکتم رفتی وقتی از مانیا

  میشد بدتر چیز همه روز به روز

  میشد بارتر نکبت زندگیمون

  بکنه باهامون اینکارو روز یه دخترم فکرشونمیکردم

 به رو اش ارثیه و بخوره رو ارشیا اون گول راحت اینقدر ساحل که نمیکرد فکرشرو پدرتم
  .. کنه نامش

  دهمی زجر بچمو میتونه تا کصافط ارشیای  .. که ساحلم گفت که پایین انداختم سرمو

 نام هب که ای خونه اون سند بخاطر فقط االنم و میخوادش پولش واسه نمیخواد ساحلو اصال
  ... نیست بردار دست نکشه باال تااونو و باهاش مونده ساحله

 .... ... بگم چی-
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  بیرون اومد دکتر که بود گزشته ساعتی سه حدودا

  خوبه حالش .. شوهرم چیشد دکتر اقای：ووگفت سمتش رفت سراسیمه مامان

 همسرشونید شما خانم باشید اروم-

  بله+

 انامک و شده وارد مغزشون به ضربه متاسفانه اما کردیم,میومد بر دستمون از هرکاری ما-
  درصده چهل از کمتر اومدنشون هوش به

  .... بیان هوش به ام اگه ولی

  بگید دکتر اقای چی ی...   چ-

  بشن فلج ممکنه... بیان هوش به ام اگه+

 کرد؟؟؟؟؟ براش نمیشه کاری هیچ یعنی-

   بیاد هوش به که کنید دعا براش فعال ... متاسفم خیر نه+

  ...زد زار و زد زانو زمین روی مامان

  کنن کمک خودت خدااااااا

  .. نشوندمش صندلی روی و کردم بلندش و گرفتم مامانو بغل زیر

  .. باش اروم ماما باش اروم-

 .......... پدرت مانیا+

  هق هق

 مامانییییییییی-
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 814پارت#

  میریختم اشک مامان با همراه منم

  میشه فلج بیاد بهوش ام اگه و کردن جواب رو بابا دکترا

 پاک لد شکستن بخاطر میکشیم بدبختی هرچی ما مانیا：گفت هاش گریه الی به ال مامان
  کن حالل ساحلو باباتو توروخدا توعه

  مانیا کن حالل باباتو

  کن حالل بابارو

  میکرد گریه و

  باش اروم مامان باش اروم گفتم و کردم بغلش

  میکنم حالل رو بابا

  کرد باهام اینکارو چرا بگه کنه تعریف برام تا بیاد هوش به میکنم دعا و

  نشد مانعم رفتم که خونه از چرا بگه

  داد زجر انقد منو چرا که بگه

 ؟ نبودم دخترش من مگه

 بود؟ اون طرف اولش از چرا بود تر رنگین من از ساخل خون مگه

  مامان ذهنمه تو سوال کلی

  گفتم و باالکشیدم بینیمو

  بده منو سواالت تمام جواب و بیاد بهوش بابا باید

  بیااااد بهوش بااااید
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  نمازخونه سمت رفتم و کردم ول مامانو دست

  نشستم دیوار ی گوشه رفتم و برداشتم مهر و قران و چادر

  کردم دعا خوندمو نماز

  کردم دعا و خوندم قران

 ,فقط بیاد بهوش بابا .... خدایا

  کردم حاللش من

  بده سواالتمو جواب و بیاد هوش به فقط

  نمیخوام چیزی دیگه بیاد بهوش بابا خدایا میگفتم و میکردم گریه

  بگیرم سواالتمو جواب من تا بمونه زنده باید اون

  ذهنمه تو سوال عالمت کلی

 خدااااااااااااااااااااااا

  میکردم گریه و میکردم دعا

 پدیدار روم به رو مامان اشک از خیس و سراسیمه ی چهره و شد باز باشدت خونه نماز در
  شد

 میکرد گریه و میزد داد

  باااباااااااااااااات مانیااااا-

  مسعووووووووووووود

 

  هشتم یاامامزاده

  چیشده
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  زدم جیغ

  شده چی ... چی ..ماماااا-

  نداشت ایستادن نای دیگه زد زانو زمین روی گرفتم دستاشو

 ...مـــــ ..........بابا گفتم گریه با و نشستم روش روبه منم

___________________________ 

  ساحل#

 چیزو مهه دور دیگه نگفتی هااا نمیری لعنتی مهمونیای این توی دیگه نگفتی مگه ارشیاااا-
 چییشدددد پس میکشی خط

  .. باو شو خفه-

 شوووهرش اون جللووو برررردی مانیااا جلووو ابروموووو ندیدییدی شووو خفه خودتتت+
  بردی

  معتااااااادییییییییییی تو فهمیدنننن اونا

  شوووووووو خفه شوووووو خفه شووووو خفه-

  گرفت امو یقه سمتمو اومد

  بودن سرخ سرخ هاش چشم

 و قعش اینهمه حیف بزنی نامم به ارثمو تمام باید بردی منو ابروی تو نمیشممممم خفه+
 نداری لیاقت تو پات به ریختم که مالی

 ی.ش.ا.ل ی دختره کنم ات خفه خودم یا دهنتو میبندی-

 بهمممم رو حرررررف این نداااری حقققق گفتم و دهنش تو کوبوندم محکم حرفش این با
  بززززنی

  جدته هفت ی.اش.ل
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 عووووضی اجییییتهه شی.ا.ل

  شد تر عصبی حرفم این با

  جونم به افتاد لگد و مشت با و افتاد روم

  نداشت فایده میزد جیغ هرچقدر

 نیست ه.ز.ر.ه تووو مث اووون نیاااار کثیییفت دهن توو منووو خووااهر اسمممم میزد داد
  عوووووضی

  بزنه بهم حرفی همچین شوهرم عشقم روز یه نمیشد باورم

  اومد در اشکم

  بود پاش و دست زیر

  بود توو بخاطر کردم هرکار میدونی توکه نکبت اخه： زدم داد

  اشغااال توووی

  کثییییف توووی

  تووووو بخاطرررر زدم پاکیم از

  خیلی ارشیااا نشناااسی نمک خیلی بزنی بهم رو اینحررررفااا امروز که

  هااااا شوو زن برو منن بخاطر گفتم مننن مگه+

 بخاطر فقط کردم قبووولت اگه نبووود ازدواج قصدم اولش از من بدووووووون حاالام
  بووووووود اموااالت و ماااااال

  نداشتی هیچی تو

  نبووودی حدممم در اصالا

  عاشقتم میکردی فکر که بودی احمق واقعا

  هه
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 ییچیهییی نداشتیییی هیچی ؟؟؟؟تو گندت اخالق اون عاشق یا میشدم خوشگلیت عاشق
 هر بغل تو و باشه پالس مهمونیا تو و کنه ارایش بلده فقط که اشغال و زشت دخترر یه

  شه ولو پسری

 ؟؟؟ باتو بیام بودم خورده خر مغز کردی فکر

 نه اگر رومیفروشی خونه اون زودتر چی هر االنم بووود مهم پولت داشتی پول فقط تو
 فهمیییییییدییییییی میکنمممم زندگیتووجهنمممممم

 

,  ۲۰ ۱ 

 811پارت#

  مانیا#

  اومد هوش به خدااا شکرت است معجزه خدایا خدایا：گفت مامان که میکردم گریه

  کردم بغلش محکم و کردم نگاه مامانو لبخند با شد تبدیل خنده به ام گریه

  عاشقتم خدایا

 مررررسی مرسی

  دکترش سمت رفتیم شدیمو بلند خوشحال

  ببینیمش میتونیم دکتر اقای-

  ببینینش و بیاین فردا کنن استراحت بدید اجازه+

  هستم اینجا من خونه توبرو پس مامان-

  شوهرت با برو تو میمونم همینجا .. اخه برم کجا مادر+

  خوبیه پسر راستی

 بشید خوشبخت امیدوارم
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 ... کردیم بدی بهت خیلی ما کن حاللمون：گفت که زدم لبخندی

  ببخشم نتونم که بده حق مامان .. ولی کردم حالل-

 ,رو ساحل مخصوصا

  رو اورد زندگیم و عشقم سر به که بالیی کنم فراموش نمیتونم عمرم تااخر 

 نداری؟ خبر پویا از راستی-

  .... نه+

  مادر برو خب خیلی-

  میبینمت فردا

 رفتم و کردم خداحافظی مامان از

  شدیم خارج بینارستان از باهم و گرفت دستمو اراد

  مانیا میگم-

  جانم+

  بازی شهر بریم چیه نظرت-

 شهرباززی؟؟ گفتم و کردم نگاهش گنگ

 شهربازی اره- گفت لبخند با و انداخت باال هاشو شونه

 

 ؟ کنیم چیکار رو مهیا+

  اینجا نداری کسیو دوستی خب ... ام-

  .. میبینمش که  چندوقت بعد!نیی زشت ولی شده.تنگ براش دلم خیلیم اتفاقا چرا+

  بریم شو سوار بیا دوستته بابا نه-
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  خب خیلی+

  اینا نازلی ی خونه سمت افتادیم راه

  عزیزممم سالاامممممممم-

  خوووودتی خرررره مانیااا واای+

  اشم عمه پ ن پ-

 بود شده تنگ برات دلم خره کووفت+

  همینجور منم وای-

 کیه؟ اون+

  شوهلمه-

  پویا پس .. بابا نه+

  میپرسی چرا میدونی جریانو که تو عه-

  جدی جدی یعنی+

 ؟ داریم کاری یه بریم ما میداری نگه رو مهیا ساعت چند بیخی نازلی-

  دارم حرف کلی باهات اومدی سال یه بعد گمشو+

  میحرفیم میام بعدش توروخدا-

 میدونستی؟ چیزیو یه مانیا：گفت و کرد نگاهم شده ریز های باچشم و کرد فکری

 پرروام؟ خیلی اینکه چی-

  اوهوم+

  یانه میداری نگه حاال میدونستم اره-

  بیارش برو ندیدم تو از تر پررو گفت و خندید
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 دادم و برداشتم هم کیفش و گرفتم ازش رو مهیا و اراد سمت دویدم و بوسیدم لپشو محکم
  نازلی دست

  روحت تو ای-

  مهیا خدافظ نازلی خدافظ+

  کن بای بای

  شدم دور ازش خنده با منم و میداد فحش همینطور نازلی

  اراد سمت رفتم و

  دوتاییم خودمون حاال خب-

  بگردیم بریم

  بریم ایول+

 برم میخوام اومده پیش که شرایطی و موقعیت این توی که بود اور تعجب خودم واسه
  خخخخ بگردم

  نمیشه حل هیچی من ی غصه و غم با بیخیال

 کرده؟؟ گناهی چه اراد اصال

  میخندیدیم و ومیگفتیم کردیم امتحان رو بازیهاش تموم و شهربازی رفتیم

  نداشتیم جا دیگه که خوردیم اونقدر و

 .... و بستنی و چیپس و پفک و بهشت در یخ و لواشک

  گزشت خوش خیلی خالصه

  بود هشت ساعت

 سینما؟ بریم مانیا میگم-

  بشه اذیت هم نازلی میترسم بچم داره پس؟گناه مهیا اخه+
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  نمیخوره بر جایی به که روز یه دیگه بیا-

  شبه یه

  سینما رفتیم  و  کردم قبول اراد طرف از پافشاری و اصرار کلی با

  .. بود هم العاده فوق و بود پخش حال در فیلم

 ممیدید خوردنی چیز یه وقتی دیگه طوریکه خوردیم بردیم خوراکی کلی هم سینما داخل
  میشد بد حالمون

  اینا نازلی ی خونه سمت رفتیم شدیمو ماشین سوار

  زدم رو در زنگ

  ماشین توی موند منتظر اراد

  بود بغلش تو هم مهیا در دم اومد نازلی

 میومدی تر دیر خبرت وای-

  نکرد که اذیتت عزیزم ببخشید+

  نگفت هیچیم وسط اون نشست بابا نه-

  برم قوربونش الهی وای+

  خدافظ دیگه خب گفت و کردم بغلش

 کجا؟ هوی-

  دیگه برم+

  میمونی ما ی خونه امشب میزنیم حرف باهم اومدی بعدش نگفتی مگه-

  نمیشم مزاحم بابا نه+

  سرتا تو میزنم-
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  نمیکنه قبول اراد اصال+

  میزنم حرف باهاش خودم-

 قاا گفت و تو کرد شیشه از سرشو و اراد ماشین سمت رفت و  کرد مرتب سرش رو چادرشو
 لیک کنید مخالفت ندارید هم حق میمونه من پیش مانیا نخواید چع بخواید چه امشب اراد

  دارم باهاش حرف

  میکرد صحبت تند تند هم نازلی و میکردم نگاهش و بودم ایستاده سینه به دست

  انومخ سالم：گفت و شد خیره بهش دقت با شد تمام نازلی های صحبت اینکه از بعد اراد

  خنده زیر زدم

  اقا سالم علیک گفت و زد لبخندی حرصی نازلی

  امرتون بفرمایید حاال خب-

  گفتم اینهمه اوووف+

  میمونه من پیش امشب مانیا کالم ختم

  بیاد مانیا بگید خب اها-

  بیا مانیا+

  ایستادم در کنار و رفتم

  کردم نگاه بهش و شدم خم

  عزیزم بگو خب-

  ... بمونم پیشش امشب میگه واال؟نازلی بگم چی+

  بمونی میخوای-

  . بگی تو هرچی+

  میمونه من پیش امشب مانیا حاال نکنید رمانتیک رو فضا اوووو*
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  کشید گرفتو دستمو

  کنم,خدافظی باهاش وایسا عه-

  نریا در+

  وایسا نه-

  نشستم ماشین داخل و رفتم

 دیگه؟ برم-

  برو داری دوست اگه+

  برو باشه+ دااررررمممما دوستتت خیلی-

   .بوسیدم رو اش گونه و خندیدم

___________________________ 

 

,  ۲۰ ۱ 

 814پارت#

  میزدیم حرف و بودیم بیدار نازلی با صبح تا اونشب

  شدیم بیدار خواب از دوازده ساعت و خوابیدیم دیگه که بود صبح چهار ساعت

  ارستانبیم بریم دنبالم بیاد که اراد به زدم زنگ صورتم شستن از بعد شویی دست رفتم

  .اومد که بود یک حدودای

  . شدم ماشینش سوار رفتم و کردم خداحافظی نازلی با

  سالاااام-

 گزشت؟ خوش عزیزم سالم+
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 مرسی هوم-

  ببینم بده دخترمو+

  بغلش دادم رو مهیا و خندیدم

  کرد روشن ماشینو و بغلم دادش رفتن صدقه قوربون و بوسیدن یخورده از بعد           

  بیمارستان سمت افتاد راه و

  . خندیدیم و گفتیم کلی توراه

  شدم بیمارستان وارد

 خوبه بابا مامان： گفتم کردن علیک و سالم از بعد سمتشو دویدم دیدم مامانو دور از
  اتاقه ؟کدوم

  توعه منتظر (کرد اشاره خودش چپ سمت در به)اتاقه این توی بهتره خداروشکر-

 

  ....   . نداره دیدنمم چشم میکردم من؟؟؟فکر منتظر

  اتاق داخل رفتم

  بود خیره سقف به و بود کشیده دراز تخت روی بابا

 بابا سالم：گفتم اروم

  بشین گفت بود خیره سقف به که همونطور

 .. یریبگ رو سواالتت جواب تا کنجکاوی االن حتما：گفت که کنارش صندلی روی نشستم
 درسته؟

  درسته ... اوهوم-

  . بده گوش پس خب خیلی+

___________________________ 
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 کل_دانای#

  قبل_سال_نوزده#

  نمیخوااااااااااام رو بچه این من نمیفهمییی چرا-

 پدرشی تو بگیری شناسنامه براش باید اومده بدنیا دیگه اون نمیخوام چی یعنی+

  کن سقطش گفتم بهت دفعه صد  نیستمممم پدرررش من شو خفه-

  نررررفت که نرررفت گوشت به

  نیست کار در هم ای شناسنامه میفعمی نمیخوااام رو بچه این من خودته پای االنم

  اییییی بچه این پدر چی؟تو یعنی اخه：گریه با زن

  کنننن سقطش گفتم بهت اولشم از منکه-

 کنی؟ چیکار میخوای نکردم که حاال خب+

 عولیتمس باید خودتم بیاریش بدنیا کردی قبول خودت نمیخوام رو بچه این من که گفتم-
 میفهمییی نیست مربوووط من به هیچی دیگه االنم .. کنی قبووول رو هاش

  خیلی نامرددددی خیلی علی+

 تا کشیدی زحمت چقدر بودی عاشقم چقدر میرفتی ام صدقه قوربون چقدر اونموقعا یادته
  باشی باهام شب یه فقط

 محروم خودم سال و همسن بایه خوب زندگی یه از ... گرفتی منو زندگی همه اشغال توی
  شدم

  نمیبخشمتتتت گزاشتی دستم رو شناسنامه بدون ی بچه یه االنم .. گرفتی پاکیمو

 چرااا؟ هااااا کررردی باردار منو چرا نمیخواستی بچه که تو اصال

 !کردم مجبورت من مگه+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینی گینامینی و نآریانا  – سیاهی از باالتر

telegram.me/romanhayeasheghane 636 

 از سال بیست که یکی با اینکه بجای کنی ازدواج خودت سال و همسن یه با بری میتونستی
  کنی ازدواج بزرگتره خودت

 ما وسوسه اونقدر سراغم اومدی دارم نیاز پول به دیدی وقتی نکردیییی؟ مجبووورم تو-
  .. بشم ات صیغه پول دوقرون بخاطر شدم مجبور که کردی

 پولتو دادی بهم که چیزی پای سرم نزار منت ام دیگه ..بود من پول پاکیت بهای پس-
  دهنتو ببند دیگه پس  گرفتی

 چییییییییییییییی بچچچچچچچه اییییین پس+

  نامررررردی خیلییییی

  کنممممم چیکار شلوغ شهر تواین بچه بااین من

  میکنی بزوگش خودتم بیاریش بدنیا خواستی خودت که گفتم+

  باااش مطمعن میگرتت اهم نمیکنننمم حاللت：زد داد زن دوباره که در سمت رفت مرد

 چیزو همه زنت به：گفت بیقرار زن دوباره که داد فشار را در ی دستگیره توجه بی مرد
  میگم خانوادت به میگممم

 الس چهار که زن یه رفتی سرپیری بفهمن عروسات و داماد و هات بچه و زن نمیخوای توکه
  بشن باخبر گرفتی کوچیکتره خودش ی کوچیکه دختر از

  شدی هم دار بچه ازش اینکه تازه

  نمیکنییییی غلطییی توووهمچییییین：گفت و زن سمت برگشت عصبانی مرد

  میکنممم که میبینی_

  میکشمتتت بگی زنم و ام خانواده به چیزی اگه میکشمت+

 این از و بمیررم بمیررررم ارزووومه هااااا؟من میترسووونی چی از منو بکششش خببب-
  شم خالص بار نکبت زندگی

 منوووووووووووووو بکش
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,  ۲۰ ۱ 

 820پارت#

 قبل_سال_نوزده#

  مسعود#

  باررفته از هاش بچه از یکی بفهمه اگه میشه ناراحت خیلی خانمم دکتر اقای-

  میفهمن که باالخره+

  نیومده هوش به هنوز ببینم رو ناراحتیش نمیتونستم

  بود ناهید ذهنم و فکر تمام

 اینو ناهید بودم مطمعن و بود اومده بدنیا مرده یکیشون حاال و بودن دوقلو ما های بچه
  نمیپزیره

 شونیکی بفهمه اگه میدونستم و است بچه عاشق ناهیدم و شدیم دار بچه چندسال بعد ما
  میخوره غصه بازم حتما رفته بارش از دوباره

  ...       خدایا کنم چیکار اخه

  ندارم رو ناراحتیش تحملل

 چطور و نکنم چیکار و کنم چیکار که بودم فکر تو و بودم داده تکیه دیوار به که همینطور
  شنیدم ناهید بغلی اتاق  از صداهایی بدم رو خبر این بهش

 میگن چی بود واضح یخورده و میزدن داد

  بود بچه کردن سقط از بحث

  رونمیخواسته بچه اون مرده انگار

  ... رو بچه اون میشه یعنی
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  کنم صحبت باهاش و بیرون بیاد اتاق از مرد اون تا موندم منتظز

  بیرون اومد اتاق از عصبی دقیقه ده از بعد

     بزارمش اونیکی جای به تا بفروشه بهم رو بچه کرد قبول و کردم صحبت باهاش

  بگیرم هردوشون برای شناسنامه تونستم باالخره ولی بود سخت شرایطش

 مراقبت تحت و بود بیهوش عمل از بعد کامل روز دو بود کرده تحمل زیادی درد چون ناهید
 . کرد اسونتر من ی واسه رو کار این و بود ویژه های

  گرفتم شناسنامه براش خودمو ی بچه کردم رو بچه اون بود هرطوری خالصه

  چیه وضعیتشون حاال که نمیدونستم و نداشتم مرد و زن اون از خبری ام دیگه و

  باشه راضی ناهید بود این مهم فقط

  نکنه باور اینکه از داشتم ترس یعنی کنه باور که نمیکردم فکر

  نبود هم شبیه هیچیتون و دوتا شما بین بود فرق خیلی

 تن؟نیس هم شبیه اصال چرا مشکی یکیشون بوره یکیشون چرا：گفت دیدتون تا ناهید

  عزیزم ناهمسانن ام ...       خب-

 طالییه؟ یکی این چرا پس مشکیه موهامون هردومون که تو منو فقط میگی راس اره اها+

 خودت مگه ناهید عع：زد جرقه ذهنم تو چیزی یه یهو اما نداشتم جوابی کردم فکر کمی
  شد تر پررنگ موهات رنگ شدی بزرگتر هرچی بودی بور بودی که بچه نگفتی

  نبود حواسم اصال مییگی راست وای+

 ؟ بزاریم چی هاشونو اسم حاال-

  گزاشتم من+

 تنهایی؟-

 دیگه کنم تلف رو وقت نمیتونستم منم بودی بیهوش تو خب+
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 گزاشتی؟ چی حاال-

  مانیا طالییه اون ساحل مومشکیه اون+

 ؟ اخه نزاشتی هم شبیه چرا مسعووود إإ-

  هاشون اسم که قشنگه دیگه نده انقدرگیر نداره اشکال حاال خب+

  خب خیلی-

  .نفهمید چیزی کردم خداروشکر

__________________________ 

  مانیا#

  بودن سرازیر هام اشک

  نبودم خانواده این دختر واقعا من یعنی

 بود ساحل طرف همبشه بابا چرا بگو پس

  ندارم ای خانواده من یعنی

 ؟ ندارم ریشه و اصل

  بوده چی اصلیم پدر فامیلی اصال

  بوده کی مامانم

  فروخته پاکیشو بخاطرش و داشته نیاز پول به چی بخاطر

 نداری ازشون خبری اصلیم بابای و مامان：گفتم گریه با

  ... مادرت ولی ندیدم رو پدرت دیگه بیمارستان توی همونروز از-

 تحویلش تورو که ووخواست اومد چندباری یبود اورده کجا از رو شرکت ادرس نمیدونم اون
  زدم پسش بود هرجور اما بدم

 کنم؟ پیداشون دیگه نمیتونم یعنی-
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 پوسونده هم کفن صدتا و باشه مردده میکنم فکر دیگه که پدرت+

 هب چیرو همه و خونه بره مبادا که گزاشتم پا به براش چندباری ماجرا اون بعد . .  هم مادرت
  ...رسید خبر یروز تااینکه  بگه ناهید

 کرده خودکشی

 

  بود خیس کامال صورتم و بودن سرازیر هام گونه رو اشکهام

  میشنوم دارم چی خدایا

 رو؟ قضیه این میدونه مامان-

 تا بگم بهش شدم مجبور ببینتت داشت اصرار اومده بدنیا بچت فهمید روزیکه ... اره +
  کنه فراموشت

 درک ایدب اینو مادرتم و باشی تنها عمرت تااخر یااینکه بمیری که بودع این سرنوشتت تو
  میکرد

  نمیشد مربوط ما به دیگه جایی یه از تو سرنوشت

 این واسه نبودم دقیق ساحل درسهای وروی بخونی رو درست داشتم اصرار اگه

  برسی جایی یه به خودت داشتم دوست که بود

  بگو پس

  .. بابارو های رفتار تمام دلیل میفهمم االن

 برید امونمو گریه

  کردم گریه و بابا تخت ی لبه روی گزاشتم سرمو

  .. دخترم کردم اذیتت خیلی ببخش منو بااینهمه ولی گفت و کشید سرم روی رو دستش بابا
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 میفهمم االن ... من برای اون از بیشتر تو ولی کردم پدری ساحل برای تو از بیشتر من
  منی ساحل از بهتر توچقدر

 هشب اندازه از بیش که بود من غلط تربیت بخاطر شاید شد ایندوری ساحل چرا نمیدونم
  داد برباد زندگیمو اون داشتم توجه

 

  گفت بابا که بیرون برم اتاق تااز شدم بلند نداشتم تحمل

  مانیا

  رفت دستم از زندگیم

  رفت دخترم

  رفت ام کارخونه

  دادم دست از پاهامو

    ولی

  دخترم میکنم خواهش نروو دیگه تو

  ردممیک نگاه بهت ساحلم مثل و داشتم دوست بازم نبودی خودم ی بچه بااینکه کن باور

  گرفتم توام واسه گرفام اون واسه هرچی شاهدی

  خواستم توام واسه خواستم اون واسه هرچی

  میکردم طرفداریشو جاها بعضی فقط

  اوردم کم اخریه این

 دختر رازت خوشبخت غریبه یه ی بچه اوتوقت داده دست از پاکیشو دخترم ببینم نتونستم
  باشه من

  ببهش منو بابا ببخش منو
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 به نکنم تظاهر فقط نتونستم هیچوقت که ببخش

 

,  ۲۰ ۱ 

  داشتنت دوست

  باشم داشته بهش نسبت پدری حس نتونستم که ببخش منو

  اشمب داشته باهات نتونستم پدرودختری عاطفی ی رابطه و کردم برطرف نیازهاتو فقط من

 بابا ببخش منو

 

,  ۲۰ ۱ 

 828پارت#

 تا دمبخشی بهت دوباره عمری و دادم نجات زندگیتو که بزار این پای به کن حاللم： مسعود
 کنی زندگی راحتی و اسایش تو بتونی

 مانیا#

  اوردی روزم به چی نمیدونی تو بابا-

  گفتم گریه با

  بودی نخریده منو اول روز از کاش

  میمردم کاش

 .. باشه اینطوری که زندگی به میدادم ترجیح رو مرگ بخدا

 بودیم مقصر هردومون بااینکه میکردیم شتباه و بودیم بچه وقتی میکشیدم چی نمیدونی
 میکردی دعوا منو

  بودی ساحل طرفدار همیشه وقتی
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 ساحل با طفق تو اما بکشی منتمو و کنی بغلم و بیای دوستداشتم میریختم اشک که موقعی
  بودی اینجوری

  کنم سقط بچمو گفتی وقتی بود مرگم ی لحظه

  ویاعهپ به من توجهی بی تقصیر شده زن ساحل اگه گفتی که اونموقع بمیرم داشتم دوس

 کنه ازدواج من مرد ... من عشق با ساحل باید گفتی که وقتی میکردم دق داشتم ناراحتی از
 ,ساحله ی نقشه همش و نداره تقصیری پویا میدونستی که درحالی

 ....... ...کشوندینم مرگ تا بار هزار بیشتراز بجاش ندادید نجات منو جون کارتون بااین شما

  ....میدادید زجر منو فقط کارتو بااین

  میکردید درک کاش ولی بودم تواسایش کردید بزرگم نکنه درد دستتون

 نبود ستممیخوا که هرچیی بودن فراهم و اسایش فقط میخاستم ک چیزابی من

  میخواستم عشق من

  داشتم محبت به نیاز من

  داشتم عشق و محبت ی عقده

  شدم پویا عاشق کم سن تواون چی ی واسه کردید فکر

 ذوق کلی دلم تو میکرد توجه بهم پویا وقتی و بودم ندیده مخالفم جنس از عشق چون
 بایه و شدم مطلقه سالگی  هجده سن تو و اینه وضعیتم االن که بود همین واسه و میکردم

  . شدم اواره ماهه یه ی بچه

 میشدم عستم که ترازاینی خوشبخت بودم مادرم با اگه شاید

  االنمه مهم ولی شکست خیلی دلم

  بابا چیه میدونی

  خوشبختم االن من
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  خوشبختم دورم شماها از

  گذشتم از گذشتم

 بود یک که بره یادم و نیارم یاد به رو ام گذشته دیگه تا میرم االنم نیست مهم برام ام دیگه
  ... شدم چی و

  رفتم ولی نرم میکرد التماس بابا

  بسه,حد همین در ولی بودم نشده خالی هنوز بود رفتن موقع االن زدم حرفهامو

  بیرون اومدم که اتاق از

  شدن سست پاهام

  زمین روی نشستم و خوردم سر و دادم تکیه دیوار به

  خوبه حالت چیشده مانیا مانیا گفت و سمتم اومد اراد

  اینجا از بریم بریم فقط-

  بود شده نگرانم هم مامان

 البیق مامان نمییبینید منو هیچوقت دیگه گفتم و مامان سمت کردم رو گرفت دستمو اراد
  ... من

  کردی بزرگم که عاشقتم

  میندازه تلخم ی گذشته یاد منو شما تک تک ی چهره و شهر این ولی

  .... باشم شهر این توی نمیخوام هیچوقت دیگه

  شدیم خارج بیمارستان از باهم و گرفتم رو اراد دست

  چیشده بگی نمیخوای-

  ندارم حوصله االن میگم+

  . میریخت بغلم تو میخورد شیر داشت که مهیا صورت روی هام اشک و میکردم گریه
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 شیراز؟ بریم امشب همین میشه اراد-

  ساحل از نگرفتی انتقامتو هنوز+

  خودشن سهم اموال اون نیست مهم برام دیگه-

 ... تو پس چی یعنی+

  نیستم خانواده اون واقعی دختر من-

  چیییییییی گفت و داد فشار ترمز پدال روی پاشو یکدفعه و  شد شوکه

  نمبشه باورم اراد-

  هتل طرف روند کردوو روشن ماشینو دوباره اراد که کردم گریه و گرفتم سرمو

  باال رفتیم و شدیم پیاده

  تخت روی رو مهیا

  کردم گریه بلند وبلند  نشسنم تخت روی وخودمم گزاشتم

 سمتم اومد اراد

 .. تهسخ گفت و کرد پاک هامو اشک شصتش انگشت بانوک و گزاشت  صورت دور دستاشو
  ...... ولی

  خودش سمت کشیدم و نزد رو حرفش ی ادامه

 نمیگفت چیزی و میکرد نوازش رو موهام و کمر فقط اروم اونم و میزدم زار اغوشش توی

 

,  ۲۰ ۱ 

 826پارت#

  اراد#
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 که لعنتی ساحل اون از رو حقش باید ولی نیست خانواده اون دختر مانیا که درسته
 بگبره داده,باد بر زندگیشو

 هن بوده تقصیر بی بنظرم جریان این توی اون میسوزه پویا ی واسه دلم هنوزم راستش
 خیانت مانیا به هیچوقت اون نمیکرده وسوسه رو پویا عوضی ساحل اون اگه ولی کامل

  نمیکرد

 مال ونا االن اما کنه فراموشش نمیتونه و پایداره ابد تا مانیا به عشقش پویا بودم مطمعن
  منه

  بگیرم انتقامشو خودم نیست راضی مانیا که حاال گرفتم تصمیم

 نموقعا بشم شریک ساحل با و بخرم شرکت اون توی رو ارشیا سهم که بود کاراین بهترین و
 یرز  فروش به مجبور هم ساحل و کنم ورشکسته خودم دستای با خودم  رو کارخونه میتونم
  بره دستش از چیزش همه و بشه کارخونه قیمت

  میشه مانیا مال کارخونه هم اینطوری

  باشه گرفته ارثش بعنوان یا باشه اورده بدستش مفتی اینکه بدون

  خریده رو سهم فقط اون

  داده دست از رو کارخونه ساحل اینکه همم

  کاره بهترین این

  خدا با بمونه انتقامشم

 ور تاوانش بااااید کرد خطا ساحل برسونه حقدار به رو حق باید چطوری میدونه خودش خدا
  . بده

_________________________ 

  دیگه بریم اراد-

  گهدی میریم بعدش بدم انجام دارم اینجا کار سری یه هنوز من فقط میریم عشقم باشه+
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 (میکردم صحبت خب ارشیا با باید)

 ؟؟؟!ها داری کاری چه-

  شرکت واسه بدم سفارش وسیله سری یه باید+

  میکشه طول چقدر-

  خانمم نیست معلوم+

  ندارم رو اینجا تحمل بخدا شیراز ببر منو پس خب-

  میندازه کشیدم که بدبختیایی و گزشته یاد منو اش تیکه هر

  نمیصرفه خب تهران برگرم بعد شیراز برسونمت راه اینهمه من گل اخه-

  میرم تاکسی با+

 ؟ دیگه بزاری تنهام میخوای یعنی-

   دهمی خیانت و هوس بوی هواش که شهری توی کشیدن نفس برام سخته کن درکم ...اراد+

 لیماص ی خانواده کنم وفراموش بیام خودم به یتونم تا باشم دور اینا ی همه از مدت یه باید
  اومدم بدنیا چرا و بودن کیا

  میگیرم تاکسی برات خب خیلی-

  ممنونم+

 ندارع؟ اشکال بکشه طول اینجا کارهام ممکنه فقط-

 ؟ چقدر مثال+

  ماه دو تا یک-

  زیاااد انقدررر چراا+

  بدم انجام اینجا باید رو شرکت کارهای سری یه-
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  میشه تنگ برات دلم+

  عشقم همینطور منم گفتم و کردم بغلش

  توله اون برای هم تو برای هم

  میکردم چیکار باید نبودی اگه نمیدوتم هستی که ممنونم اراد گفت و چسبید محکمترربهم

  فقط خودمی عشق-

_________________________ 

  شیراز فرستادم رو مانیا

  نهک فراموش چیزو همه و بیاد خودش به بتونه تا باشه تنها مدت یه که بهتره اونم ی واسه

  کارخونه کارهای دنبال افتادم

  کردم صحبت ارشیا با همه از اول

  بود حرفها این از تر زرنگ نمیرفت بار زیر

  کرد قبول  دادم دوبرابری پیشنهاد وقتی اما

  نمیکردم ضرری اخرش بود این مهم نداشت اشکالی

  نصف ساحل از و میخرم برابر دو اینجا

  . میدم بهش عقد روز ی وهدیه میکنم مانیا نام به رو سندش که دارم کارخونه یه اخرشم

  . خریدم رو سهامش و کردم ام کارخونه کارهای خالصه

  خریدم هم ساحل خود جلوی

  بود دیدنی اش قیافه میفروشه پول به اونو داره ارشیا دید که وقتی

 تیهنگف پول و میومد گیرش داشت دوبرابر اینجا چون بود زده هم خونه اون پول قید ارشیا
 .بود هم
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,  ۲۰ ۱ 

 822پارت#

  ساحل#

 هاااااا؟؟؟ سهمتو بفروشی کردی قبول چرا ارشیا-

  فروختم اصلیش دوبرابرقیمت که بود این مهم+

 نبود؟ مهم زندگیمون برات یعنی-

 ساده تفریح یه فقط این .. زندگی میگی این به تو گفت و خنده زیر زد ؟بلند زندگی!چی+
  .. بود.برام

  ی واسه محضر میریم تمام دیگه گزشت خوش تااینجام

  طالق

 چی؟ ی واسه طالق ؟اخه طالااق چیییییییی گفتم مانند جیغ

 ؟ باشیم باهم قراره عمر تااخر کردی فکر نکنه چیه-

 !چی پس .. اره خب+

  . بروبابا-

  کن اماده شناسنامتو

  ... پولم بخاطر فقط تو یعنی .. یعنی نمیفهمم ارشیا+

  .. پوالش و ساحل گفتی؟گفتی چی رستوران تو اونروز رفتع یادت-

  طالق پس شد تموم پوالت

  خودت برا ام خونه اون

  میزاشت ساکش داخل رو وسایلش داشت سرخوش
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  نمیشد باورم

 ؟ نمک چیکار تو یدون من اخه نزار تنها منو تووروخدا ارشیا گفتم و نشستم وکنارش رفتم

 اصال خانوادت پیش برو بگزرون خوش هیچ-

 گاهن اونا چشمای تو نمیتونم دیگه من اخه میکنم التماست میکنم خواهش ازت ارشیااا+
  توروخداااااا میکنم التمااااااست ارشیا,,..  کنم

  میپرستی هرچی به تورو

 اولش زا تو منو زندگیت دنبال برو توام ترم خوشبخت تو بدون من گفت و شد بلند ارشیا
 .. نمیخوردیم بهم

 

  نروووو ارشیا گفتم و گرفتم پاشو

  میکردم التماسش و میکردم گریه

  زدم زانو

  افتادم پاش به

  رفت ولی

  ... ماهه یه ی بچه ویه موندم من حاال و گزاشت تنهام اونم و رفت

  ریختم اشک و دادم تکیه دیوار به

  ندارم رو هیچکی دیگه

  ارشیا نه

  مامان نه

 بابا نه

  دادم برباد رو بابا اموال تمام من
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  دارم نگه دستی دو باید اونو موند برام کارخونه فقط

 امیدی؟ چه به اخه ولی

  میکرد گریه مدام ارشاویر

  میزدم جیغ سرش میکرد گریه تا و نداشتم رو اش حوصله منم و

  بود اش گرسنه

 . نداشتم رو حوصلش منم و

__________________________ 

 اراد#

  . اینجا میدادم انجام کارهامو زودتر هرچه باید

  دادم سفارش وسیله و دستگاه کلی کارخونه حساب از

 من که بود چیزی این و داد ضرر کلی کارخونه و پایین کشید ها قیمت بعد چندوقت و
  میخواستم

  نمیزد سر زیاد ساحل

  نمیزد سر اصال یعنی

  نیومده ام دیگه و اومد یبار فقط

  مبداد بیشتری ضررهای و میشد تر ورشکسته روز به روز کارخونه

  ساحل سراغ رفتم و کردم تعطیل رو کارخونه

 داری؟ چیکار چیه-

  شده ورشکست کارخونه+

  کنم چیکار باشه شده-

 نیست؟ مهم برات یعنی+
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 میاد بر دستم از ؟کاری کنم چیکار ولی مهمه-

  بفروشیش باید+

  چیییییییی گفت مانند جیغ

  نداررره امکااان

  نمیدم دست از رو کارخونه اون من

  نمیدم دست از اونو دادم ازدست چیزمو همه

  بکنی نمیتونی کاری هیچ دیگه نیست میگی که راحتیا این به-

  برگردونی رو کارخونه بتونی تا داری نیاز پول کلی

 چقدر؟ مثال+

 ( میکردم راضیش باید ولی بود حرفها کمترازاین)دومیلیارد مثال-

 بردار سهمتو افتاد راه کارخونه که بعد بده تو خب+

  .. ولی میدم من-

 چی؟+

  بدم دومیلیارد نمیام که الکی بفروشی من به باید سهمتو-

  بشه من مال کارخونه که میکنم اینکارو زمانی در تنها

  نمیکنم رو اینکار منم که بفروشم من شده هرطور میخوای داره فرقی چه هه+

 مطمعنی؟-

  .. برو اره+

  دانی خود خب خیلی-
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  موندم همونجا و شیراز برنگشتم همین واسه دوباره مبزنه رو بهم بودم مطمعن

___________________________ 

  ساحل#

  میشد بدتر وضعیتم روز به روز

  . بود شده تموم اندازم پس های پول

  بخورم که ندارم حسابی و درست غذای وقته خیلی خودمم و نداشت خشک شیر ارشاویر

  بودم نشسته بودمو داده تکیه دیوار به

  شد زده خونه در زنگ که بودم داده قرار هام دست حصار تو سرمو

  کردم نگاه چشمی توی از

  بود غریبه مرد یه

  کردم باز رو وودر انداختم سرم روی شالی

  فرمایش：گفتم حوصله بی

  کرد نگاه رو خونه ی تیکه تیکه و خونه داخل اومد کنه توجهی من به اینکه بدون مرد

  تو اومدی پایین انداختی سرتو اس طویله مگه مرتیکه هوی-

  بگیرم اجازه تو از باید خودمم خونه تو اومدن واسه نمیدونستم+

  هرری حاال ... منه ی خونه اینجا کردی اشتب حاجی هه-

  خریدم رو خونه این من گفت و داد دستم به رو ای برگه و سمتم اومد

        چی؟ من فروخته؟پس رو خونه ارشیا یعنی شد چهارتا هام چشم

 برم کجا من کرده فکر این به اصال      
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,  ۲۰ ۱ 

 822پارت#

  . بود مرد نام به سند

 هارو اساس یا کنم پیدا خونه یه تا بده فرصت بهم خب خیلی گفتم و پایین انداختم سرمو
  کنم کشی اسباب .. کنم جمع

  شده فروخته من به وسایلش تمام با خونه：گفت و زد لبخندی مرد

  شدن باز قبل از بیشتر هام چشم

  نمیشد باورم

  نامردی خیلی ارشیا

  چی من پس .. پس

  کنم چیکار من

 برید امروز همین و کنید جمع شخصیاتونو وسایل زودتر شماام-

 ؟ برم که دارم رو کجا .. برم کجا .. اخه+

 قتهرو تا امشب میتونی باشی داشته دوست اگه：گفت و زد بهم اوری چندش لبخند مرد
  ... اما بمونی  خواستی که

  انداختم بهش نگاهی نیم نفرت وبا گوشش توی خوابوندم محکم

  چیدم داخلش لباسهامو و اوردم در رو چمدونم و کمدم سر رفتم

  چمدون داخل ووتممامشونووریختم کردم خالی ارایشیمم میز

  کیفم داخل گزاشتم هاشو بازی اسباب از دوتا و برداشتم هم ارشاویر لباسهای

  کردم سرم شال و پوشیدم مانتویی

  بیرون زدم خونه از و گرفتم توبغلم رو ارشاویر
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  دستی کیف یه و چمدون یه شده من زندگی تموم حاال

 همین و برده ارشیا اونم فهمیدم و نبود اینا بابا ی خونه سند گشتم چی هر رو خونه تو
  بگیرن ازشون اوناهم ی خونه که روزاست

  سمتشون برم امیدی چه به دیگه

 ؟ برم رویی چه با

  میشم تر شرمنده جلوشون میگیرنوواونوقت ازشون هم خونه زودی به

  کشید چی تنها مدت این توی مانیا میفهمم حاال

  رفت بابا ی خونه از ماهه یه ی بچه یه و چمدون بایه بار اخرین اونم

  من حاالام

  ماهه یه ی بچه یه و چمدون یه با

 میریختم اشک و میرفتم راه

  بود کمتر خیلی تهران ی مسافرخونه ترین ارزون پول با درمقایسه داشتم که پولی مقدار

  خوابوندم رو  ارشاویر و نشستم نیمکت روی پارکها از یکی توی

 که اینه مبکن میتونم که کاری تنها بگیرم تماس اراد با باید دارم رو کارخونه هنوز افتاد یادم
  بهش بفروشم اونو

  گزاشتم قرار باهاش پارک همین توی و بهش زدم زنگ

  بخرم ازش قیمت نصف شدم مجبور

  بود شده ورشکست کارخونه چون و

  فروختم قیمت زیر

 . شدم خیره بود پول داخلش که عابربانکیم کارت به و بودم نشسته پارک توی

  هتل سریعتررمیرفتم هرچه باید
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 ؟ کنم چیکار شد تموم پوالم که موقعی اما

  کنارم نشست اومد دیگه زن یه که بودم نشسته همینطور

  نیست خوب حالت：گفت گوشم در اروم

 ندادم محل

  میکنه ارومت بکش گفت و دستم داد و اورد در کیفش توی از سیگاری

  کردم قبول

 . ووکشیدم گرفتم رو سیگار

 ؟ خودته بچه：گفت زنه

  اره-

 ؟ داره کیه؟بابا یا؟باباش اس حرومزاده+

 ؟ خانوم چی یعنی داره که معلومه-

  چیکاررمیکنی اینجا پس+

  گرفتم طالق-

  داری خواب میکنی؟جای زندگی کجا بگو پس  .   اهان+

  نداره ربطی تو به-

  کنم کمکت میخواستم باش منو عصبی چه+

 کمکی؟ چه مثال/گفتم بره که شد بلند

  میشه فراهم خوابت جای -

  چطوری+

  ... هیچی که نه اگه پاشو هستی اگه-
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  باهاش رفتم و کشیدم دنبالم رو چمدونم و شدم بلند

  . داشتم خواب جای یه حداقل

 برمیگشتم فوقش نبود خوب اگه

 

,  ۲۰ ۰ 

 821پارت#

 رطف از که مردایی و زن و بود افتاده سیگار ته و سورنگ دورتادورش که کثیف خیابون یه
  میزدن چرت بودنوو افتاده زمین روی معتادی

  شد چندشم

 کجاست؟ اینجا ：زنه به زدم

 ماس زندگیه محل اینجا-

 کنم؟ زندگی اینجا قراره منم یعنی گفتم و کردم کر بینیمو

  نیاک توهین زندگیمون محل به نمیدم اجازه هررری نمیخوای ...میکنی کر ؟بینیتو چته ها+

  حاال خب-

 

  نداشتم ای چاره

  افتادم راه دنبالش

  قدیمی ی خونه یه به رسیدیم

  کرد باز رو درش

  بود خرابه و کثیف
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 یا ارخالفک و دزد یه بشه یا اخرش که کنم بزرگ محل این توی اینجا و ارشاویرم باید یعنی
  .. تزریقی و معتاد یه

  هه

  شدم خونه وارد

  بود سیگار دود از پر

  بودن خمار و بودن افتاده کنار زن دوتا

  بودن همونووسطا هم مرد چنتا

  یلحظه ترسیدم که میکنم اعتراف

  دادم دست از چیزمو همه منکه بیخیال

  ندارم دادن دست از واسه ای دیگه چیز دیگه

  رفت چیزم همه

  نیست رنگی سیاهیم از باالتر

  . بشه بشه میخواد هرچی نیست مهم برام چیزی دیگه

__________________________ 

  میکردم زندگی اونجا که میشد ماهی یک

  هه ... نه که زندگی

 گهگاهی و هرویین به عیار تمام معتاد یه شدم و باختم اشون شبانه قمارهای تو پوالمو
  ... شده کشیده خالف کارهای به موادش پول کردن جور برای گاهیم که شیشه

___________________________ 

  پویا#

  میرم کلنجار خودم با وقته خیلی
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  باشه ساحل دست زیر ندارم دوست هم طرف یه از نمیخوام رو بچه اون من

 .... کنم چیکار

  ممیگرفت ازش بچمو و بهش میزدم زنگ باید گرفتم رو تصمیمم باالخره ماه سه از بعد

 پیچید گوشی توی صداش بوق تا سه از بعد گرفتم تماس همراهش تلفن با

 هااان؟-

  گرفتم تماس ؟درست خانوم ساحل ببخشید+

  خودمم-

  بود کرده تغیر چقدر صداش

  پویام+

  .. چی که باش خب-

 که دمرسی نتیجه این به االنم میرم کلنجار باخودم وقته خیلی... پسرمو میخوام امو بچه+
  ...بشه بدبخت و نشه بزرگ تو دست زیر تا بگیرم ازت بچمو میخوام

 درگبرشی؟ وقته ؟چند من ی بچه سر میرفتی کلنجار هه-

  بگیرم بچمو بیام میخوام بده ادرس االنم وقته خیلی+

  نمیدم رو بچه این من اقاپسر نکش زحمت-

  هسسسسست منم ی بچه اون ولی+

 تو باونش نمیدونی واقعا یعنی کردی باور منو دروغ توام نکنه：گفت و خنده زیر زد بلند
 نکردی؟ من با کارخاصی

  . رسب زندگیت به وجدان عذاب بدون االنم ارشیاس و من ی بچه نیست تو ی بچه بچه این

  کرد قطع و

  پیچید سرم دور دنیا
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  میشنیدم چی

  نبوده من ی بچه بچه اون یعنی

  بشیم جدا هم از دوباره مانیا منو تا زد رو حرف این الکی اونشب ساحل یعنی

  نمبشه باورم

  خدااااااااا

  نمیییشه باورمممم

  بزنه حرفی همچین تونست چطوور

  نه یا منه بچه ببینم بدیم ازمایش بریم که نگفتم همونشب اصال چرا

  خدایااااااا

  چرا

  شد نابود بچه اون سر من زندگی

  ارشیاست و خودش ی بچه که میگه راحتی همین به داره حاال

  ساحل ازت نمیگزرم

  نمیگززرررم

 ازززززززززززت نمیگزرمممم بااااشه پست میتونه مگه چقدو ادم یه

 

,  ۲۰ ۰ 

 822پارت#

  مانیا#

  بود اراد با عقدم روز امروز
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  بودم خوشحال ترشوبیش البته ناراحت هم بودم خوشحال هم

  بودیم نشسته محضر توی

 داد دستم به ای برگه بیاد عاقد اینکه از قبل اراد که

 ؟ چیه این-

  بابات کارخونه سند+

  میکنه چیکار اینجا گفتم و شدم خیره بهش متعجب

  تو به من عقد قبل پیشکش+

  گرفتی ساحل از اینو چطوری نمیفهمم اراد-

  داره قضیه+

  میگم بعدا

  بگو االن همین نه-

  عزیزم نمیشه که االن+

 کردی؟ اینکارارو بودی تهران که ماهی سه نکنه ببینم-

  باهوشم خانم افرین+

 گفتی دروغ بهم چرا خطی هفت خیلی-

  میکنی مخالفت میدونستم خب+

 ونا ی بچه من چون نیست من مال و ساحله خود سهم این ازش؟ببین نگرفتی که زور به-
  نیستم خانواده

  گلم میدونم+

  .. میدونم
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  خریدم ازشون نگرفتم زور به خیر نه

  شدم متعجب قبل از بیشتر

  شکلی چه-

  دیگه برات میگم خب عع+

  کردیا کنجکاوم-

  چیزرو همه میگم بهت بعدش بیاد عاقد تا بزن لبخند فعال بشم قوربونت+

   . باشه-

  زدم لبخند

 اومد عاقد

  عقد ی خطبه خوندن به کرد شروع باالخره ساعت یک حدودا از بعد و

  نبود شلوغ زیاد مجلس

  فروغ و طاها و ووفرهان عمه و اراد ی خانواده و اراد منو فقط

 الله جلدکالم یک معلوم ی مهریه با شمارا وکیلم ایا  سمیعی مانیا مکرمه ی دوشیزه：عاقد
 جناب  همیشگی و دایم عقد به بهارازادی تمام سکه چهارده و یاس گل شاخه چهارده مجید
 بیاورم؟وکیلم؟ در خدادادی اراد اقای

  بچینه گل رفته عروس*

... 

… 

… 

 ؟ ... وکیلم میپرسم سوم بار برای خانم عروس
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 نه---

 

,  ۲۰ ۰ 

 824پارت#

 ویاپ ووعصبی ناراحت ی چهره با که داد جواب من بجای کی ببینم اوردم باال سرمو متعجب
  کردم برخورد

  کنم صحبت باهات باید مانیا میکنم خاهش نه-

  میکرد نگاهش اخم با اراد

  کنم صحبت باهات باید میگفت مدام پویا و

  میکنم خواهش

  انداختم اراد به نگاهی

  بود کرده سکوت

 زنیدب همینجا دارید هرحرفی خودین همه نیست غریبه اینجا：گفتم و پویا سمت کردم رو

  خب واقعا؟خیلی-

  .. نبوده من از ارشاویر ... بچه اون

  بوده ساحل و ارشیا ی بچه اون .. اون

  گفت بهم ساحل خود

  نکردم خیانت تو به من خدا تورو  مانیا

  میخوامت شدی رد زیرش از که قرانی همون به مانیا میخوامت

  کن باور
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  نداشتم اعتمادی گوشهام به

  میشنیدم داشتم چی

  بود گفته دروغ ساحل یعنی

  .. بود داده تعجب به رو جاش و بود شده باز هاش اخم هم اراد

  شدن سرازیر ام گونع روی هام اشک

  شد تباه من زندگی پوچ و هیچ بخاطر یعنی

   .. الکی الکی یعنی

 ... ساحل ی نقشه جز و بوده کشک همش

  نمبشه باورم خدایا

  زنب زنگ بهش خودت نمیشه باورت اگه ووگفت گرفت جلوم گوشیشو و شد نزدیک پویا

  بپرس ووازش بزن زنگ بهش

  گرفتم دستش تو از رو گوشی لرزون دستهایی با

  گرفتم رو ساحل ی شماره و

  کردم پاک هامو اشک

  نبود ساحل صدای شبیه اصال که پیچید گوشم توی صدایی بوق دوتا از بعد

 بله؟-

  کنم صحبت ساحل با میخواستم,ببخشید+

  بگو خودمم-

   .شده عوض انقدر چرا اومده صدات سر بالیی چه ...خودتی ساحل ...سا+
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  تویی مانیا-

  ... بگو راستشو بابا جون تورو خدا تووورو فقط دارم ازت سوال یه.. منم اره+

  بپرس-

  ؟...پویاست ی بچه ارشاویر：گفتم و کردم پاک دوباره اشکامو

  کرد مکث چندلحظه

   جوابش شنیدن برای بود اشوبی تودلم

  ارشیاست و من ی بچه نه：گفت طوالنی مکث از بعد

  بستم هامو چشم یلحظه

  شدم خوشحال

  ارادچی اما

  بشم عاشقش میکردم سعی داشتم و کردم خودم عاشق اونو من

  کنم فراموش رو پویا نتونستم هنوز میکنم اعتراف اما

  میوفتم اون یاد باهرچیزی هروقت

  کردم ووگریه گرفتم دستهام توی سرمو و بستم هامو چشم

  کردی نابود زندگیمو ساحل

  کردی بدبختم

  شد تباه حرفش اون بخاطر من زندگی ی همه

  ببخشمش چطور

 . کنم کن ریشه دلم توی رو دارم بهش نسبت که تفرتی اتیش نمیتونم حتی دیگه
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,  ۲۰ ۰ 

 821پارت#

  میااااد بدم ازت ساحل

 میکردم گریه

  نمیشد باورم

  خدااااااااااا

  میشد اینطوری باید چرااااا

 شد عوض کل به زندگیم مسیر اشتباه یه سر چرا

  چرا اخه

  شدم مواجه پویا گریون های چشم با باال اوردم که سرمو

  . بود ناراضی بود خورده رقم برامون که سرنوشتی از اونم

  جدایی این از

  تنهایی

  اوارگی

  داشتیم گله هردومون

 شد بلند اراد

  فشرد لبخند با و گرفت رو پویا دست

  شدم متعجب العملش عکس از

  نشنیدم که گفت چیزی پویا گوش در و کرد بغلش بعدم

  باشین خوشبخت امیدوارم گفت و من طرف اومد و جداشد ازش
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  مبرفت داشت

  بره اینطوری میزاشتم نباید

  کرده من ی واسه کار همه اون

  رفتم دنبالش و شدم بلند

  اراد اخه اما-

  سمتمو برگشت

  گفتم که

  ... نمبشه که اینطوری-

 ,میشی تر خوشبخت پویا با تو .. چرا+

 بشید موفق و کنید زندگی باهم شاد همیشه امیدوارم

  . چیز همه بابت ازت ممنونم-

  تو از ممنونم ممن نه+

 قعش که دادی نشون بهم تو ولی فیلماست توی فقط عشق میکردم فکر اوایل راستش
  و باشه داشته وجود هم واقعیت توی میتونه

  . باشن هم زمینی میتونن ها فرشته و گفت و کرد اشاره مهیا به بعدم

  زدم لبخندی

 پولش .. توعه سهم کارخونه این گفتم و گرفتم سمتش به رو بود کارخونه سند که ای برگه
  تودادی رو

  . عقدتونه از قبل من پیشکش این：گفت و زد پس دستمو

  میریختن اشکام

  کنیا گریه نبینم：گفت و زد بهم لبخندی
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  ... رفت اونجا از بعدشم

 که ودب داده دست بهم دوگانگی حس این دوباره ناراحت یا باشم خوشحال باید نمیدونستم
 .بود مخم رو.هم خیلی

  بود نشسته کنارم پویا اینبار و نشستم صندلی روی شدم ارومتر اینکه از بعد

  انداختم بهش ناراحتی نگاه

  کرد نگاه.بهم لخشی اطمینان لبخند با که

 ! کنم ازدواج پویا با میخوام هنوزم یعنی

 . میخوام رو پویا من معلومه اره

 

,  ۲۰ ۰ 

 821پارت#

  ساحل#

  دیگه بده ندارم پول که میدونی لعنتی اخه د-

  بدم تا بده پول نیس مربوط من به شو خفه+

  چمدونمو حتی بودم داده پول جای به لباسامو تمام تااالن

  ساعتمو

  چیزمو همه

 .. کنم دزدی برم یا بشم بلند سرجام از حتی نمیتونستم که بودم خمار اونقدر

  کردم نگاه

  میکرد تزریق خودش به داشت مردا از یکی اونطرف
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  نمیفهمیدم هیچی و نبود خوب حالم

  گرفتم دستش تو از رو سرنگ و مرده سمت  برداشتم خیز

  بود من بدتر حالش اون

  بگبرتش ازم تا طرفم اومد

  رگم تو کردم خالیش زود من اما

  ....و رفت سیاهی هام چشم جلوی و افتاد توودستم از سرنگ نفهمبدم چیزی دیگه و

__________________________ 

  مانیا#

  دبو شده تنگ براشون دلم من هم ببینم رو بابااینا تا تهران بریم کرد مجبورم پویا

  پریا مخصوصا شده.تنگ برام دلشون اونا میگفت پویا هم

  کردم قبول

 بله؟：خورد زنگ گوشیم که بودیم ماشین تو

 دارید؟ ساحل اسم به خواهری شما خانوم سالم-

 خانم؟ مانیا

 ؟ افتاده اتفاقی هستم خودم بله+

  میدم که ادرس این به سریعترربیاید هرچی لطفا-

 

  بود جوری یه زنه صدای

  پویا به ودادم کردم یادداشت رو ادرس

  بودیم شده تهران وارد تازه
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  داشتم بدی ی دلشوره

  افتاده اتفاقی چه یعنی

  خدایا

  زدن.زنگ من به ساحل ی واسه چرا

  بود کی زنه این اصال

  بود شهر پایین خیابونای از یکی ادرس

  رفتیم

  که همینجاست گفت و نگاهرکرد رو ادرس پویا

  کو ساحل پس

       شدم پیاده

  صدا سمت رفتم شنیدم رو بچه یه ی گریه صدای

  خدا وای

  ساحل اونم ارشاویره اینکه

  بود خوابیده زمین رو جون وبی بود کرده غش ساحل

  بودن پاره لباساش

  اش چهره

  نبود میشناختم من که ساحلی شبیه اصال

  بود کبود هاش چشم زیر و بودن تیکه تیکه دستاش

  .بودن کبود هاش ولب بود سوزونده صورتشو افتاب
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  نمیشد باورم

  بودی من خواهر تو

  شدی خیابونی یه حاال ولی

  نداری رو جایی چون بودی ناشناس ادمای پیش شبا

 نماسمشو که میکنی باز چشم کسایی پیش صبح نمونی پناه بی شبا اینکه ی واسه
  . نمیدونستی

 نمیشه باورم پاشو اجی شو بلند منی ساحل تو واقعا یعنی

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

  بودن کرده ام خفه خاطراتت# وقتی دیدمت

  بودن کرده پرت# کوچه# تو اشغال# یه مثل تورو

  پاره لباسای

  مالی خونی بدن

  نمیاد یادت منو حتی که کردن چیکارت

  نبین اونا چشم# به منو

  بیزاری ازم نگو

  میکردی اینطوری تو که میشه سال یه یعنی

  نبودی مادرت فکر

  نمیخندید دیگه اون

  کردی ام خودکشی# باری چند یه شنیدم

 نامردی دنیای تواین بودی من دنیای تو

  اونی و این دست ی بازیچه# شنیدم
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  بیرونی صبح تا نداری جا شبا بعضی

  میکرد داغونم# منیکه

  بودنت کالفه یلحظه

 کشوندنت خالف سمت به نامردا اون شنیدم

  بودی روز مد که تو

  میگردی پاره لباسای با االن

  داره افت# واست نمیگی

  کرد دق# دوریت از که پدرت بیچاره از اون

  کرد پیرش# دوریت که جوونت مادر از اون

  ندارم طاقت خدا به

 اینه روزت و حال ببینم

  سفیده# مو تار سرت رو چرا جوونی# توکه

 بود من سر روی و بود من واسه که دستی اون

  دیگه کس واسه شده

  ات چونه زیر زخم و نگاتم# اون اسیر

  میشونت بغلش تورو میرسه هرکی دیگه

  نمیاد دلم مظلومی انقدر

 شم عصبی

  نریزم اشک# منم تا نکن گریه حداقل

  بسه لجبازی# توروخدا بریم شو بلند
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  دستت خال و خط پر ببینم ندارم طاقت

  شه بد حالت که ندارم طاقت# بلندشو

  شدی افتاده جا چرا که نداری سالی و سن

  بودی افاده پر که تویی شدی مظلوم# چقدر

  توعه بدنامی حرف محلتون# کل االن

 کارت از بکش دست

  باختی اتو روحیه#

  بپوشم چی باز که بده گیر شو بلند

  نامرد جماعت# واسه دستی ی بازیچه# فقط تو

  ات ناله# صدای به داده جاشو ات خنده# صدا

  گیا بچه مثل بریم راه بگیر دستامو پاشو

 بیای که دادم قول# مادرت# به بریم پاشو

 

,  ۲۰ ۰ 

 اخر_پارت#

  بیمارستان رسوندیم رو ساحل

 وضعیت همچین توی که نمیخواستیم اینم خب ولی نداشتیم ازش خوشی دل پویا منو
  ببینیمش

  بودم ناراحت براش دلم ته از

  ببینم وضعیت اون اونووتوی روز یه نمیشد.باورم
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  بیرون اومد اتاق از دکتر ساعت یک حدودا از بعد

 ؟ میشه خوب چطوره حالش دکتر اقای گفتم و سمتش دویدم

  متاسفم واقعا گفت و پایین و انداخت سرشو دکتر

  . بوده الوده هم سرنگ و بوده زیاد کرده تزریق خودش به که موادی مقدار

  کردیم تالشمونو همه ما

  . نمیدونستن زیاد احتمال خودشون و بودن مبتال هم هپاتیت بیماری به متاسفانه اما

  . باشه اخرتون غم امیدوارم صورت هر در

  بیرون اوردنش و کشیدن سرش روی ای مالفه

 پیچید سرم دور دنیا

  بودن سرازیر ام گونه روی هام اشک

  کنم چیکار باید نمیدونستم

 میدونن؟ یعنی بابا و مامان

 ؟ کجان اصال

  . رو دلیلش نمیدونم ولی خونه اون از رفتن پیش وقت خیلی میگه پویا

  بود گرفته دلم

  . کرد من با ساحل که بود کاری تاوان این

  کردم نفرینشم اگه که خداشاهده اما,

  نبودم اینچنینیش مرگ به راضی

  چی ارشاویر

  کشور از خارج رفته گرفته رو پول که همونموقع شنیدم اراد زبون از رو ارشیا
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  کشید رو عذابش دنیا توهمین ساحل ...خدایا

 ... کردم حاللش من

  کردم فکر بود ساحل بانیش و باعث که هردومون تلخ سرگزشت به و ریختم اشک

 نداشتند ای فایده دیگه که گفتم دلم توی هایی کاش و

___________________________ 

 

  میگزره ماجراها اون تمام از سال بیست االن

 نهخو سند که گفتن و کردم پیداشون سالمندان ی خانه داخل دوماه از بعد رو بابا و مامان
 فتنر  خودشون پای با نداشتن رو جایی که اوناهم و کرده بیرونشون اونم و بوده ارشیا دست
  سالمندان ی خانه

  پویا با کردیم اجاره واسشون کوچیک ی خونه یه شیراز تو و خودم پیش بردمشون

 

  زندگی برای شیراز رفتیم سال یک از بعد خودمونم

 

  داریم دوستش دلمون ته از و کردیم قبول رو ارشاویر سرپرستی

  سال اینهمه از بعد حاال

 زا چندماه که هم ارشاویر و میخونه شیراز دانشگاه دندونپزشکی ی رشته االن من مهیای
  . میخونه مکانیک مهندسی کوچیکتره مهیا

  خوشبختیم کامال و تکمیله ما چهارنفری ی خانواده

  کوچیکتره ما های بچه از سال سه که دارن دختر یه هم طاها و فروغ
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 و کرد ازدواج بودم معرفش و بود من دوست که دختری با من ازدواج بعد سال سه فرهان
  . شد خوشبخت اونم

 

  اینکه فقط نیست مشکلی هیچ

 مبگی اینکه و بگیم ارشاویر به رو اصلی موضوع باید چطوری که پویا و من نمیدونیم
 کردن؟ چیکار و بودن کیا پدرومادرش

 

 

 مین ولی بخندند زندگی به بعد برسند خوشبختی و آسایش به اول میخواهند ها خیلی *
 * … رسند نمی خوشبختی و آسایش به نخندند زندگی به تا که دانند

 

 

  پـــــــایــــــــــــــان

 41 تابستــــــــان

 8241/4/6 

  قلـــــــم به

 

 ےامینـــــــــــــ آریـــــــانــــا

 ےحسینـــــــــــــ نگیـــــــــن
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