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 گرداب دل

 ...!زدانینام  به

 

 #پارت_اول

 

 شیمنتظرش واستاده بودم،چن بار به گوش یاصل ابونیخ سر

رو  د،سرمیتابیزنگ زدم جواب نداد،آفتاب به شدت به سمت من م

سرم  یهست با اون برم که وقت یاگه اتوبوس نمیبرگردوندم تا بب

 ابونیاونور خ یعنیخودم، یبه رو یرو برگردوندم رو

اومد رو  ندتو نگاه کردن من بود،خود به خود لبخ دمش،غرقید

بلند اسمشو صدا زدم،از  یلبم،دستامو بلند کردمو با صدا

اون  امیاومد،لبخند زدو با دست اشاره کرد که ب رونیافکارش ب

اونورم  نورویبه ا نکهیب دون ا دیپد دیند یاطرف،منم مثه بچه ه

گفت  ایلیدفه ا کیکه  دمیینگا کنم با سرعت به سمتش دو

 یچیه گهیتو چشم د خوردنور  هیتررنممم برگشتم فقط 

 ...دمینفهم

لبخنده  هی دنمیبا د دمیباال سرم د ایلیباز کردم ا یبه سخت چشمامو

رو لبش نقش بست که چاله رو گونش معلوم  یخوشگل یلیخ

شد:(تو همون حالت و با همون حال دستمو باال اووردمو دستمو 

 نییسرشو پا دویرو چاله رو گونش گذاشدم دوباره خند

 یاتفاق یاگه  یدونیکردو گف،ترنَُمم،م دم،نگامیاوورد،دسمو کش

!دستامو گرفت گفت مواظب شدم؟یمن نابود م وفتادیبرات م
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ذوق کردم،با  یشد،تو دلم کل یباش عشقه دلم،تهه دلم خالخودت 

 لبخند جوابشو دادم،، هی

 !ا؟یلی:اترنم

 :جان دلمایلیا

 !کنم؟یم کاریچ نجای!من اشد؟ی+چ

 کیتصادف کوچ هی-

 !دووونن؟یم نای!مامانم ا؟یییی+چ

بهشون بگم ک  خاستمیدونن،مینم نایآرووم،نه مامانت ا سیییه-

 نگفدم ستین یخاص زیگفد چ یدکتر وقت

 ایلی+ا

 جان دلم-

 !شم؟ی+خوب م

 !؟یخوب نش زارمیمگه من م-

 من دور سرت بگردم ی+اله

 انشاهللا-

 ییپرروع یلی+خ

ببوسه،دل تو دلم نبود،دلم  مویشونیجلو اوورد تا پ صورتشو

 کدفهیبمونه که  یباق میشونیپ یتا ابد اون بوسه رو خاصمیم

سرخ شه و  ایلیکرد ک ا یپرستار وارد اتاق شد و با سرفه کار

 بره عقب تر...
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[19.12.20 12:00] 

 

 #پارت_دووم

 

 که لبخندشو خورده بود به سمتم اومدو گفت: پرستار

 !؟یبهتر-

 +بله

 !کنه؟یدرد نم تییجا-

 پام کمی+فقط 

 یدیند ییجد بهیآس شهیکم کم به مررور زمان خوب م-

 خانم پرستار دی+آها،ببخش

 بله؟!-

 !شم؟یمرخص م ی+من ک

 یبر یتونیتموم شد م یسرمته وقت یآخرا-

 +ممنون

نگا  ایلیسرشو تکون دادو از اتاق خاج شد،به ا پرستار

نشده  یزیگفدم بسه توعم چ دمویکردم،هنوز سرخ بود،خند

 نگفت.. یزیک،اونم فقد نگام کردو چ



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

و دور  میگشت ابونایباهم تو خ کمی میرج شدک خا مارستانیب از

 نگام به ساعتم افتاد هویکه  میزد

 اااایلیا ییییوا ییی+ا

 !شده؟یچ-

 شد رید اااا،کالسمیلیا تارمی+کالس گ

 فدا سرت-

 +زهرمار خب،دو جلسس که نرفدم

 نداد یکجا،جواب اایلیا ن،گفدمیبه سمت ماش دیدستمو کش عیسر

 نایاز س نفری)دادیکرد بهم آرامش م یپل کیموز میبود نیماش تو

 درخشنده(

 کردمیزده به اطرافم نگاه م ا،بهتیسمته در میرفت

 گیدوساعت د دی!من بانجاا؟یا یمنو اوورد یبرا چ اااایلی+ا

 خونه باشم

 \:زنهیحرف م نقدیبشر چرا ا نیا ایخدا-

 الهههههههیخیب نقدیآدم چرا ا نیا ای+خدا

 کارت دارم ایب گیبسه د-

 می+بر

تو ساحل،با اون  میتو دستش بود،نشست تاریا،گیبه سمت در میرفت

خوندن چن  کردم،بعدیقشنگش برام خوند منم فقط نگاش م یصدا

 بار صدام کرد که به خودم اومدم..
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 +بله؟!

 !؟یخونیتو م-

 بد بخونم دی..اممم..خب شادونمی+نم

 یکنیم کایچ نمیبخون بب یخونیبد نم-

آرزو کرد از سارن( رو  یاز دستش گرفتم آهنگ)ک تاروی+گ

 خوندم

 دمیچشامو باز کردم د یخوندن چشام بسته بود،وقت نیدر ح و

با پاش زد ب کمرم تا  نفری هویلحظه شوکه شدم ک  هیست،ین

که تونستم  یشد روم،تنها کار ختهیسطل آب ر ی دمیبرگشتم د

فقد دعا کن دستم بت  ااااایلییییبود که با داد گفدم )ااااااا نیبکنم ا

 نرسهههه(

 منم با حرصه تمام با اون وضع دنبالش دییدویم دویخندیم اون

لحظه  کیکم کرد چنان با دو رفتم طرفش ک در  سرعتشو

 رو کولش دمیع پشت پر شدیچ دمینفهم

با دستاش پاهامو که حلقه کرده  دم،اونمیکشیدستام موهاشو م با

 رهیداره م دمید هوی د،کهییدویم داشتویبودم دور کمرشو نگه م

 نکننننننن( نکاروینکن ا اااایلیداد زدم )ا ایطرفه در

تمام خودشو ک من رو کولش بودمو انداخت تو  هیبا بدجنس اایلیا

 آب
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 #پارت_چهارم

 

 مینگا بهم کرد هیجفتمون  میاومد نرویاون سر وضع از آب ب با

که رو شنا کنارهم  میدیخند نقدیخنده ا ریز میباهم زد ییو دوتا

 هی نکهیا کرد،تاینگامون م شدیرد م یم،هرکیدراز به دراز افتاد

 کنمیچاپ م عمی!سررم؟یازتون عکس بگ شهیاومد..)آقا م ییصدا

 براتون(

 نظرمو بخادگفت باشه نکهینگا بهم کرد بدونه ا هی ایلیا

 !رم؟یعکس بگ ینگا سرو وضعمو من چجور ااایلی+ا

 دمیند نیبابا توعم انگار من تورو با سروضع بدتر از ا یخوب-

 یشعووووریب یییلیییی+خ

 کردم ی(باشه باشه قهر نکن شوخیطوالن یخنده  هی)بعده -

 + خاا

  میریبگعکس میپاشو بر-

زبون براش در اووردم و خودم  یجلوم درزا کرد منم  دسشو

 بلند شدم

 میلبه ساحل رفت ههیبه سمت آتل باهم

اون لباسا چنتا ازمون عکس گرفتن همون لحظه هم چاپ کرد  با

 سیاز ف یعکسه تک هیمن و  سیاز ف یعکسه تک هیگفد  ایلیاما ا

 و بزارن رو لباس رنیاون بگ



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 کردن نکارویهم اونام

 نیتو ماش میرفت

منم اونو  ریک عکسه من رو شه رو بگ نویا :خب توایلیا-

 رمیگیم

منم  هیک شونیا دنیجناب بعد مادره گرامه من پرس دی+ببخش

 نیشماهم خبر ندار مویرلمه بابا همونکه سه سال باهم گهیم

 \خوبه؟!:

مگه گفتم جلو مامانت بپوش؟!بعد شرو کرد به  وووویکیآخه آ-

 دنیخند

 !؟یخندی+چرا م

 هیک نیا گهیجلو بابات،بابات م یبعد بر نویا یفک کن بپوش-

خاننده مورد عالقم،بعد خودش شروع کرد به غش  یگیتوعم م

 دنیغش خند

 ایلی+ا

 ها-

 تو تو جا گرفده؟! یچجور ینمکیحجم از ب نی+ا

 ییپرروع یلیخ-

 :*دونمی+م

که تا سر  مینکرد یصحبت گهیبه سمته خونه،د میافتاد راه

 م،یکرد یفضکرد از هم خدا ادمیکووچمون پ

 دراووردم درو واز کردم،رفدم داخل، فمیاز ک دمویکل
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 !د؟ییانااااا،کجای+ماااااامااااان ،بابااااااا،ت

با اون صورته کوچوله اومد جلومو گفت سالم خاله،خاله  انایت

 گفتم باشه دمویصورتشو بوس رون،منمیعو عمو رفتن ب

به خونمون داشت  ادهیبود عالقه ز یبقل الیو ی هیبچه همسا انایت

 حینگاه کنه ترج وارویتو خونه بشنه عو درو د خاستیاگه م ینی

سال سن  شینگاه کنه،فقد ش واریخونه ما درود ادیب دادیم

رو  دمویپوش یشلوار راحت زیبول هیداشت،به سمت اتاقم رفتم،

بخورم  یزیبرم چ اومدمکردم گشنمه،تا  دم،حسیتخت دراز کش

 ....اومده برام. جیمس ی دمید

 

[19.12.20 12:00] 

 

 #پارت_پنجم

 

که  یعکس فرستاد ک لباس یبود،برام  ایلیکردم،از ا بازش

 دونهیخدا م یعو عکس گرفته...وا دهیعکسه من روشه رو پوش

با فوش قربون صدقش  یتو اون لحظه چقدر ذوق کردم،کل

بد  ننمیبیم هوی انیم نایم گفت تو بپوش گفتم نه مامانم ارفدم،به

بلند  میگوش جیدوباره صدا مس قهیاونم گفد باشه،بعد چند د شهیم

 شد

 +پات بهتر شد؟!

 ستیخوبه بدک ن-
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 !؟یگیمیچ نای+به مامانت ا

 !ن؟یسوال داره ا گیخوردم د نیزم-

بخابم امروز  خامی+آخ باهوش من آخ باهوش من..حاال برو ک م

 خسته شدم یکرد تمیاذ یلیخ

 یلیخ ایلیا ییپرروع یلیخ-

 :(ی..خوب بخابزمیعز دونمی+م

 ریشبت بخ-

 +صدات هنوز تو گوشمه

 !؟یدیمگه اصن شن-

 !؟ی+پ چ

 خب نظرت؟!-

 +حرف نداش

 قربان شما-

 +انشاهللا

 برو بخاب ؟یبخاب یخاسیپرروو مگه نم-

 :(ی+باشه باشه نزن رفتم،خوب بخاب

 شبت خوش مرده چغندرم-

 دمیدر اومد،فهم یصدا هویرفتم سمته آشپز خونه که و پاشدم

رفتم که  نایو ا یاومدن،رفتم سمتشون بعده احوال پرس نایمامان ا

درس کنم برا شام،تا اومدم از رو کاناپه بلند شم همون  یزیچ ی



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

تعادل  گهیکه د یبود درد گرفت تا حد دهید بیقسمته پاک که آس

و بابا به سرعت به سمتم  مانافتادم،ما نیم و رو زمنداشت

 اومدن...

 !هو؟ی شدیمامان:ترنمم،مامان چ-

 رگ به رگ شد هویمامان پاهام  ستین یزی+من:چ

 هیچ نمینباشه؟!شلوارتو بزن باال بب یزیچ شهیبابا:مگه م-

 بابا سین یزی+چ

به  ینگاه هید،یزانومو د نییپا هیشلوارمو باال زد کبود خودش

بپرسه عو  یزیچ خادیمن کرد که از نگاهش معلوم بود که نم

 بدم حیتوض دیخودم با

پام خورد به سنگ خوردم  الیتو و امیکه ب دمیدوعی+داشتم م

 نیزم

درمونگاه)آقا  میبر دی!آقا رضا پاشو پاشو ک با؟ییییییمامان:چ-

 رضا:)بابامه((

 نشده که یزی+عه مامان چ

 کنهیمامانت ولت نم نیا نبرمت ا:پاشو ترنم پاشو که تبابا

 خوبم ستین یزی:بابا واقن چترنم

 یایب یتونیم ناهایمامانجون ا الیو میفردا بر دی!با؟ی:مطمعنمامان

 پا؟! نیبا ا

 نشده ک یزی+آره چ

 :باشهمامان
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 بابام صدام زد هویبرم که  اومدم

 :ترنمبابا

 :جانمترنم

 میریجمع و جور کن که پس فردا م لتمیوسا-

 !کجاااا؟!؟یییی+چ

ندارم،مام  یبه نگه دار ازین گهیتهران،مامانجون م میگردیبرم-

 یکه به کارات برس میگردیبرم

 توروخدا نجایهم میآخه بمون هی+بابا من کارم چ

 خودمم کار دارم میبر دینه با-

 +بااااابااااا

 میبر دیبا گمیبابا نداره ک م-

 

[19.12.20 12:00] 

 

 #پارت_ششم

 

 بغض کرده بودم. یتو اتاقم و با حرص درو بستم.بدجور رفتم

کردم تا  یمن کل سالو لحظه شمار م،یتازه دوهفتس اومد ما

 حاال همه برنامه هام بهم خورده. ا،یلیا شیپ امیتابستون بشه ب
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بره مراقبت نخواد  تونهیکه دو قدم راه نم یرزنیپ شهیمگه م اصن

 بغض کردم. شتریفکرا ب نیبا ا

 بگم؟؟؟؟؟!! یچ ایلیحاال به ا ییییییییوااا

 کردمیم هیکردن...از ته دلم گر دایاشکام راه خودشونو پ بالخره

 بمونم. ایلیا شیپ نجایهم خوامیبرم...من م خوامیمن نم

بهش بگم  دیبا ایلیکردم زنگ زدم به ا هیگر یحساب نکهیاز ا بعد

 یتو گوش دیچیشادش پ یبوق جواب داد و صدا نیبا دوم

 بزغاله؟ ی+چطور

 ؟ی_سالم خوب

 +معلومه که خوبم 

 رون؟یب میبر یای_فردا م

 م؟ی+کجا بر

  ایلب در می_بر

 دنبالت امی+باشه، ساعت پنج م

 رهید یلی_نههه، پنج خ

 آفتاب نیتو ا میشیکه جزغاله م ایلب در می+خوب زودتر بر

 شهینم نیتر از ا اهیس گهید ینداره، بالل حبش ی_اشکال

 گهید ی+االن منظورت از بالل خودت بود

 میبرف دی_من که سف

 +هاها، اعتماد به سقفو برم
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 ریوقتمو نگ نیاز ا شتریب

 یخوبه تو زنگ زد ییپرو ییییلی_خ

 یحرف زد یلی+من زنگ زدم تو خ

 باهاشون حرف بزنم قهی_همه آرزوشونه من دو د

 +همه خلن

 _تتترررنننممم

 قراضه حرف بزنه ویدوس داره با توعه راد ی+واال آخه ک

 کوتاهش کنم دیدراز شده با یلی_زبونت خ

 خنده( ریز می)هر دوتامون زد

 ؟یندار ی_خب پرو خانوم کار

 +نه، از اولم نداشتم

 نمتیبیشو، پس فردا م سی_ه

 +اوهوم، خدافظ

 _خدافظ

 یییییییییی+راست

 _بلههههههههههه

 ی+بزغاله هم خودت

 _ها؟!!!

 بزغاله جوابتو ندادم ی+بابا اول گفت
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 _اها 

 (میدی)دوباره هردومون خند

 جدا خدافط گی+د

 _خدافظ 

گرفت صدا دار دماغمو  میقطع کردم دوباره گر نکهیاز ا بعد

 باال دمیکش

 برم... دیشده نبا هرجور

 

 (نیزم دمیبکوی)پاهامو مامی...ی+ما...مان...من...نم

 _مگه دست خودته؟

 میتابستونو شمال بمون دینکن شماها قول داد تی+مامان اذ

ول  مونویسه ماه خونه زندگ میتونیکه بابات کار داره،نم ینیبی_م

 که میکن

 مونمیمامانجون م شی+خب من پ

مونده دخترمو تک و تنها ول کنم که عمه  نی_خاک تو سرم، هم

سر پدر مادره  ریهات بگن دختره ترانه ول شده. دختر بالشت ز

 باشه دیهرجا پدر مادر هستن دختر هم با

چطور ترمه)خواهرم( با  قه،یدو دق ری+مامان جان نفس بگ

خونه  تونمیدوستاش رفته اصفهان عشقو حال اونوقت من نم

 مادربزرگم بمونم
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هفته رفته  هیرمه از تو بزرگ تره..دوما:اون _اوال:ت

 ؟یبمون یدار یچه اصرار فهممی..سوما:من نمگردهیبرم

ثبت نام کردم اونو چکار  ی+خب مامان جان من کالس تابستون

 کنم؟

 برو به بابات بگو یبکن یخوایترنم سرم رفت، هرکار م یی_وااا

 +همش منو از سرت خودت باز کن

 یزنیلب(از بس ور م ری_)ز

 یصراط چیاصن انگار به ه دمیکه شن وردمیخودم ن یبرو گهید

 دنبالم. ادیم گهیدوساعت د ایلی. بهتره برم آماده شم استنین میمستق

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 

بدرد  زیچ چیمثه بز زل زدم به کمد لباسام اصن ه دوساعته

 نهیشیبه دل من نم یهاااا ول شهیم ینی.شهینم دایتوش پ یبخور

 سراغ لباس. امیبهتره برم حموم فکرم باز شه بعد ب

 دادیبهم م یحس خوب خوردیپوستم غلط م یآب که رو یها قطره

  کردیدلمو کم م یاز استرس و غم بزرگ رو کمی دیو شا

سکته  نهیبب ینجوریمنو ا ایلیداشته باشم ا هیروح کمی دیبا

آواز  دمیممم!!!! اها فهماوم رم؟؟؟یبگ هیروح یچجور کنه،خبیم

 خونمیم

 یها یها ی...آآآآ، هاییییانداختم پس کلم:آآآآهاااا صدامو

 سفر میباهم بر ایب
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 خبریب ایاز همه دن 

 ماه عسل میبر باهم

 تا سحر میبمون داریب

 خر خر  گنیدوپس عر عر به من م دوپس

 خر خر گنیدوپس عر عر به من م دوپس

 ادیبه در حموم که گفتم االن در از جا درم دینفر آنچنان کوب هی

 !هههه؟ییییی+ک

کمبود ابه کمبود ابه نصفه  گنیم یه رونیب ایخره بدو ب ی_ها

  یکنیابو تو حروم م ریذخا

 سی+به تو چه کوتوله فوضول تو برو مشقاتو بنو

 ستین یخبر یاز بستن یایب ری_خالصه از من گفتن بود د

 پاشمیم دیاس یمن بزن نینازن ی+طااااااهاااااااا بخدا دست به بستن

 روت

  وهاهاهاهای_

 +مرض

 خورهیم مویگشنه بستن نیا دونستمیتند خودمو شستم م تند

بود  کیهنوز ساعت  دمیلباسامو پوش یهول هولک رونیاومدم ب 

 وقت داشتم گهیساعت د هی

اومدم  یپله هارو چجور دمیسمت آشپزخونه پرواز کردم نفهم به

 شولم یبا اون پا نییپا
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 به آشپزخونه آه از نهانم برخواست  دمیرس نکهیمحض ا به

 دونمیمنم خورده من نم یبستن ینیاوپن بود  یرو یدوتا بستن جلد

خورد؟ حاالم  ینزد دوتا بستن خیفاصله  نیتا ا یجارو برق نیا

 رفته یکدوم قبرستون ستیمعلوم ن

 (ماااااامااااااااانننننندمیبنفش کش غیج هی+)

 ؟یچته ترنم باز هار شد ن،یحس ای_

 +مامان خانوم من هار شدم؟ من هارشدممممم؟؟؟؟؟؟؟
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 #پارت_هفتم

 

 ؟یزنیم غیچرا ج هی_خب چ

 مونهیر م+از اون شازده پسرت بپرس که مثله لود

 شدهیبابا خب مثله آدم بگو چ یییییی_ا

 خورده...آه  موی+)با حسرت( بستن

 نداره ادیانقد دادو فر یبستن هی_خب خورده که خورده 

 خر گهیبه من م یچیه ی+اصن بستن

 هال اومد یاز تو صداش

 خر گنیبه من م گفیم زدیبخدا خودش تو حموم داد م مامان×
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  رسمیبت مخفه شو خودم به حسا یکی+تو 

 گید دی_اه بس کن

 .رسمیاما بعدا بحسابش م میادامه نداد گید

 انتخاب لباس یبه مرحله سخت و طاقت فرسا میدیرس دوباره

 یکاربن یآب کیمانتو جلو باز ساده ش هیگشتن  یاز کل بعد

 یزانو بود با شلوار و شال مشک یانتخاب کردم که قدش تا باال

 هیو با  میهم انتخاب کردم و گوش یکوچولو مشک یدست فیک هی

 هیآفتاب بود بزنم و  یلیمقدار پول و کرم ضد آفتاب که اگر خ

 هم گزاشتم توش نهیا

خفن تموم  یمدل مو هیو ادکلن خوشبومو  ملیرژ و ر هیبا  پمویت

 ابونیسر خ ادیگفتم ب ایلیمونده بود به ا قهیکردم هنوز پنج دق

 .رسهیاونم م ابونیدنبالم تا برم سر خ یاصل

کرده دوباره به  رید کمیبودم بنظرم  سادهیبود که وا یا قهیدق چند

 ساعتم نگاه کردم

  غییییییییییی+ج

ترمز سرمو آوردم باال که رانندشو  یجلوپام زد رو نیماش هی

 شتریب تمیعصبان دیخندیکه داشت م ایلیا دنیمستفیض کنم که با د

 نشیه سپر ماشلگد پدر مادر دار زدم ب هیشد با حرص 

داغون  نمویماش یکنی:هووو چکار مرونیاز پنجره آورد ب سرشو

 بپر سوار شو  یکرد

 در جلو رو باز کردم سوار شدم باقهر

 _سالم خانوم 
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 برگردوندم رومو

 ترترم ی_قهر کرد

 دادن انقد ذوق کردم که نگو تابیانگار بهم ت یگیمنو م اصن

بزرگوارم  باهات  اریکه من بس ییاز اونجا ی+بعله قهر بودم ول

 کنم یم یآشت

 بزرگوار مونی_اوهووووع، نکش

 وفتی+حرف نزن راه ب

 گیشدم د اتیپرو باز نیلب(عاشق هم ری_)ز

 ؟یگفت یزی+چ

 کرده؟ دای_وااا،نه گوشات مشکل پ

 چشم غره بسنده کردم هی به

 مینزد یحرف چکدومیه دنیتا رس گهید

 شو ادهیپ میدی_رس

 شدم. هادیحرف پ بدون

 وسط جهنم  یگرم بود انگار اومد یلیاوه واقعا خ اوه

 گهید جای میبر ایگرمه ب یلی_ترنم بخدا خ

 یخوب نیهوا به ا ایلینکن ا تی+اذ

 _هوووف

اومد کنارم  الدمیماسه ها م ینشستم رو نیاونور تر از ماش کمی

 نشست
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 بزنم به صورتم  کمیآفتابو برداشتم  ضد

 شهینم نیتر از ا اهیس ی_بالل حبش

  دیچشم غره توپ بهش رفتم که قاه قاه خند هی

دستشو گرفته جلو چشماش از  چارهیب ایلیا دمیکه تموم شد د کارم

 بس آفتاب بود دلم براش سوخت بچم

 برات ضد آفتاب بزنم ایب ایلی+ا

 _برو بابا انگار من دخترم

 کننیداره ضد آفتابو همه استفاده م ی+چه ربط

 ست؟یناجور ن کمی...زهههی_چ

 +نه بابا

 دمیمقدار کرم زدم براش کارم که تموم شد د هیروبروش  نشستم

چشماشو بسته لبشم گاز گرفته،خندم گرفت مثله بچه ها شده بود 

 ماچ گنده از لپش کردم... هی
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 #پارت_هشتم

 

 کرده میتا بناگوشش وا شد بچم چه ذوق ششین

 (خفه وجدان جانیوفتادیپس م ی)خوت بود
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 _دوباره دوبارهایلیا

 جنبه یب تیترب یب نمی+برو بب

 بوس کوچولو بود که تازه سر جاشم نبود  هیمگه  هی_چ

 کجاس؟! گهیسرجاش د اخدای+

 نجای_)با چشم به لبش اشاره کرد( ا

  یتیترب یب یلیخ اااااایلی+ا

 _هاهاهاها

 +مرگ

 قهر رومو برگردوندم  با

 باز دوباره خانوم قهر چسوند)محل نزاشتم ( ای_ب

 کردم بابا یشوخ یکنیقهر م ی_ترنم خب برا چ

ماچم کم بشه  نیتامیماچم نکن، اصن بزار و گهی_ترنم اصن د

 رمیبم

 آفتاب خورده تو مخت تاب ورداشته  گی+اه بسه د

 _بداخالق

بهش  یاومدم، حاال چجور یچ یافتاد برا ادمیتازه  ییییییییوااا

 برگردم؟ خوامیبگم م

 بگم همه قول و قرارمون برباد رفت؟ یچجور

که  میکردیکه شبا تا صبح بحث م ییبگم تمام روزا یچجور

 د؟یهمش پر میکجا بر رونیتابستون باهم ب
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 خدا کمکم کن!!! یا

بودم که بزنم  یزیچ نیتر کیبغض کردم منتظر کوچ دوباره

  هیگر ریز

 وونهیدارم د ینم،واااایرو بب ایلیا یک ستیاگر االن برم معلوم ن 

 !شمیم

 _ترنم

 جواب دادم  یگرفته ا یصدا با

 +جانم؟!

 !؟یکنیمن نباشم تو چکار م یروزی_اگر 

 بود تا بغضم بترکه  یسوال کاف نیهم انگار

 کنهیفکر نبودت داغونم م یحت ایلی+ا

 گفت زدیتوش موج م یکه تعجب و ناراحت یلحن با

 دمیسوال پرس هی! من فقط ؟یکنیم هیگر ی_ترترم دار

 داد  یبهم اجازه صحبت کردن نم هیگر

 شتمیپ شهینکن قربونت برم من هم هی_ترنمم گر

 دمیقول م زارمیتنهات نم چوقتی_ترنم بخدا ه

 _اصن من غلط کردم خوبه؟! 

حال و هوامو عوض  یکرد لحنشو عوض کنه و با شوخ یسع

 کنه

 یشیزشت م یلینکن بخدا خ هی_ترنم گر
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 !ا؟ی+ال

 !ا؟یلی_جان ا

 نای...مامانم انای+مامانم ا

 هق هقام اوج گرفت دوباره

 !؟یچ ناینکن قشنگ بگو مامانت ا هی_ترنم،گلم قشنگم گر

 برگردن تهران خوانیم نای+مامانم ا

 هیواکنشش چ نمیدقت نگاش کردم بب با

 شده یفکر کردم چ دمی_هوووف، ترنم ترس

 ستیشده؟ اصال برات مهم ن یفکر کردم چ یچ ینی ااااا،یلی+ا

 !!!گردم؟؟؟؟؟؟؟یمن دارم بر م

 مامانجونت شیخب تو بمون پ ؟یگردیکه تو بر م یچ ینی_

 گرفته جواب دادم یصدا با

 زارنی+نم

 یکالس ثبت نام کرد نجایتو دارن؟ تو ا کارهیخب؟ چ یچ ینی_

 پا داره  هیرو مرغشون  نایبخدا گفتم بهشون همه ا ایلی+ا

که از  یشد انقدر یسکوت کرد اما کم کم عصبان هیچند ثان ایلیا

دور زد دور خودش و با حرص دستشو  هیخشم سرخ شد پاشد 

 موهاش  یکرد تو

 شمیم وونهید نمیرو نب ایلیا نکهیگرفته بود از فکر ا میبازم گر من

 به سمت من اومد با دستاش صورتمو قاب گرفت  ایلیا
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!توفقط دمی_ترنمم خوب گوش کن! من هرجور شده باهاتم، قول م

 یزیهمه برنامه ر زارمینم یول امینکن، شده تا قله قافم م هیگر

 نیهمچ یسال صبر کردم برا کیهامون خراب بشه.من 

 نکن باشه؟! هیگر ،یتیموقع

 +باشه

 .دمیداغ، منم کنارش دراز کش یماسه ها یولو شد رو ایلیا

 گزاشت کنار سرم منم دستشو گرفتم سرشو

 !ا؟یلی+ا

 _جان؟!

 !؟ینباشم چ یروزی+اگر من 

تو دست  ،یسواال نپرس نیاز ا گهیراحت کنم تا د التوی_بزار خ

هم  ییایلیچون اگر ترتر خانوم نباشه ا ،یکه نباش ستیخودت ن

 وجود نداره افتاد؟!

 نیا ایترنم ب گفتنیاگر اون لحظه م یشد،حت یخال یدلم ُهر   ته

 شدمیمن انقد خوشحال نم ایدن

 امیلیچقدر من عاشق ا دونهیفقط فقط خدا م فقط

 ایلیآخه ا دهیرو برام آفر ایلیداشتم که ا یخدا پارت شیمن پ انگار

 عاشقش نبود... شدیدوسش نداشت... نم شهیانقدر خوب بود که نم

 شکرررررت... ایبگم خدا تونمیم فقط
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 #پارت_نهم

 

 

 گهید یجا هی میبر ای_ ترنم بخدا گرمه ب ایلیا

 نینکردم سوار ماش یمخالفت نیگرمم بود بخاطر هم یلیخ خودمم

 میو راه افتاد میشد

 گهید میهمونجا نشسته بود م،یریکجا م میاالن دار ایلی+خب ا

 یشیم زیخوب، قطعا سوپرا یجای برمتی_دارم م

 میریقشنگ بگو کجا م ادیخوشم نم ایمسخره باز نی+من از ا

 یچیلبخند مرموز زد و چندبار ابرو هاشو باال انداخت و ه هی

 نگفت.

بود  شیکامال حواسش به رانندگ کردیم یکمال آرامش رانندگ در

 زدمش  دید یمنم از فرصت استفاده کردم حساب

 در کل خوبه قدشم بلنده. افشمیو سه سالست ق ستیپسره ب هی ایلیا

بد  یلیخ ینیتخسه  یلیخ یداره هاااا ول ینیاخالق نداره،  یول

 .دمیند یبا من خوبه راستش من تا حاال ازش بد یاخالقه ول

تفاوت  نیبشم هم که باعث شده من عاشقش یلیاز دال یکی اصن

 دختراست. هیمنو بق نیرفتارش ب
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دراز تر  مشیپاشو از گل چوقتیکه ه نهیا لشیاز دال گهید یکی

 یلیبهش خ نیبخاطر هم دونه،یدر همه حال حد خودشو م کنهینم

  کردمیباهاش احساس معذب بودن نم چوقتیاعتماد داشتم و ه

 _پخخخخخخخخخخ

 رونیزد ب نیباال که کلم از سقف ماش دمیپر نیهمچ

 سادیقلبم وا ایلیا ع،چتهیییییی+ه

 دمیکش قیگزاشتم رو قلبم چندتا نفس عم دستمو

  دهیکه انگار ده ساله نخند زدیقهقه م نیخندش بلند شد همچ یصدا

 ابلفضل ای ،یدیحواست باشه االن به کشتنمون م ایلی+ا

 گفت  کردیکه اشک گوشه چشمشو پاک م یدر حال ایلیا

نگم  یچیکه اگر ه یخوریبا نگات منو م یدار نیهمچ دمی_د

 شمیتموم م

 چشم غره ناناس جواب حرفش  هی

هرجا که بود جادش فوقالعاده  یول رفتیداشت کجا م دونمینم

 دم،یند نجایجارو مثله ا چیهمه شمال اومدم ه نیقشنگ بود، ا

نکنه منو ببره  دمیترسیکم کم داشتم م گهید یتو جاده خاک دیچیپ

 (ستین یآدم نیهمچ ایلیو بسازه بعد بکشتم )برو بابا اکارم جای

 من االن  دونهینم چکسیچون ه فهمهینم چکسیمنو بکشه ه اگر

 جز قاتل ( ادیم یمظلوم هرچ افهیق نی)آخه به انجامیا

 جادوگرا بود هیشب میاون لبخند مرموزش اول که راه افتاد یوا

 ؟یریم یکجا دار ایلی+ا
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 ادیدنج، مطمئنم خوشت م یجای_

 زود برگردم خونه  دی...اومممم...من بازززهی+چ

 میگردی_خب زود برم

 کردیم کسرهیکارتو  نایاگر اهلش بود زودتر از ا ایلیخر، ا ترنم

که  یشعوریب یلیاز گلم پاک تره خ ایلیداشت؟!ا تیمگه کم موقع

 ..اهیدیبه اون نسبت م زارویچ نیا

خوب فکر  یزایکردم به چ یآروم گرفتم سع کمیفکرا  نیا با

 کنم...

نگاه کردم  یاما من هرچ ا،یلیمورد نظر ا یبه جا میدیرس بالخره

 نییپا دمیپر نینبود مثه بچه ها از ماش یچیدشت سرسبز ه هیجز 

 بود  یمشت یجا یلیاصن خ کردمیبا شوق وذوق به اطرافم نگاه م

 !د؟یارینم فی_خانوم تشر

 !فمو؟یتشر ارمی+کجا ب

 _اونجا 

 بود لمایف یقشنگ بود، مثل تو یلیاشاره کرد،خ یکلبه چوب به

 خونهه نیا یتو میبر شهیم ینی

جلو تر از من بود با دو خودمو بهش رسوندم و از  یلیخ ایلیا

 شدم.  زونیبازوش او

 جوووونم...؟؟؟؟ ایلی+ا

 خودم جواب داد بالحن

 _جوووونم؟؟؟
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 !م؟یریخونه هم م نیا ی+ما تو

 انداخت هانهینگاه عاقل اندرسف هی سادیوا ایلیلحظه ا هی

 میبر میاز دور براش دست تکون بد میهمه راه اومد نی_نه ا

 توش؟ میبر ینجوری+خب مگه صاحب نداره ما هم

 گهید ادی_خب صاحبشم داره م

 به دوروبر انداختم ینگاه

 اهارویالبته اگر گلو گ شدینم افتی یموجود زنده ا چیما ه جز

 میگرفتیفاکتور م

 اد؟یبعدا م ینی ست،ین یکه کس نجایا ایلی+کو ا

 گهیخدا نخود مغز! صاحبش منم د ی_ا

 یزیچطور تاحاال چ اسیلیا نجایتعجب کردم، اگر صاحب ا یلیخ

 نگفته بود؟ سوالمو به زبون آوردم

 !؟یدر موردش نگفته بود یزی+پس چرا تاحاال چ

 گشت که درو باز کنه دیکل دنبال

 یبش زیسوپرا خواستمین م_چو

 م.... نی+صد دفعه گفتم من از ا

دوبلکس که همه  یکلبه نقل هیخونه نصفه موند. دنیحرفم با د 

 یشدیداشت. از در که وارد م زیبود اما همه چ یچوب لشیوسا

دست مبل بود و  هیهال خونه  یسمت چپت هال بود.تو

 یعسل زیم دونهیمبال  یزده بودن، جلو واریتلوزیونش که به د

 افتاده بود. نیزم یخوشگل رو یقال هیبود و 
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 یآشپزخونه  ومدیراستت هم آشپزخونه بود که بنظر م سمت

بود که به طبقه  یراه پله چوب کیباشه،روبروت  هم  یمجهز

  شدیاتاق خواب ها اونجا باشه ختم م زدمیدوم که حدس م

 ردیلبخند نگاهم م هیکه با  ایلیبرگشتم سمت ا یخوشحال با

 معرکس..... نجایا ایلی+ا
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 #پارت_دهم

 

 

 _ قابل تورو نداره ترتر خانومم ایلیا

بغلش کردم انقدر ذوق زده بودم که حرکاتم دست خودم  محکم

 دورم حلقه شد و منو به خودش فشرد. ایلینبود، دست ا

 ایمرد دن نیبود...بهتر ایلحظه دن نیبود...بهتر ایحس دن نیبهتر

 ...دیرسیهمون لحظه به اتمام م ایکاش دن یبود...ا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 

 میمن گشنمه، ناهارم نخورد ایلی+ا

 میکنیدرست م زیچی_خب خودمون 
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 هست؟! خچالی یهم تو یزی+مگه چ

 پره خچالی_معلومه که هست، 

  میدرست کن زیچی+پس پاشو 

 خودت دست بکار شو ستمیبلد ن ی_من آشپز

 یخوب آشپز میلی.خیکار در بر ری! عمرا بزارم از ز؟یچ ینی+

 پاشو. االی یکنیم

 یدرست کن خوادینم یزیشو ترنم.اصن چ الیخیبابا، ب ی_ا

 بخور  ییهست با چا تیسکویب

 دوست ندارم پاشو تیسکویب خوام،ی+نم

 کردیلب غرغر م ریاز جاش کنده شد، همونجور که ز بالخره

 جوجه اردک زشت دنبالم راه افتاد. نیع

 نکردم. دایپ یبدرد بخور زیچ ینگاه کردم ول خچالشیتو  کمی

 کیتا چشمم به پودر ک کردمیهارو دونه دونه باز م نتیکاب در

 .کنمیدرست م کیافتاد، خودشههههههه! ک

 میدرست کن کیک ایب ایلی+ا

 هیوووم فکر خوب_ا

 !؟ی+همزن دار

 بگردم دیبا دونمی_نم

 یکرد، سه تا تخم مرغ شکوندم تو داشیگشتن پ یاز کل بعد

 ظرف، همزن روهم زدم به برق 
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 تخم مرغ هارو هم بزن تا کف کنن نیا ایب ایلی+ا

 امی_صبر کن االن م

 اااایکار در نر ریاز ز ااااا،یلی+ا

 صبر کن امیم ایلی_جان ا 

 کرد یپل یآهنگ دوف دوف هیسمت پخش گوشه سالن،  رفت

 (نی)آهنگ طال از ادو 

اومد  دم،یخند یهمونجا قر داد تا آشپزخونه اومد تا برسه کل از

همزن رو گرفت شروع کرد به هم زدن تخم مرغ ها منم فرو 

 آماده کردم.

 دادیباحال بود خود بخود آدمو تکون م یلیآهنگش خ اصن

 ادیداره قرکمر م ایلیا دمینه د ای زنهیداره هم م ایلیا نمیبرگشتم بب

 .زنهیداره تخم مرغ هم م تمیباهمون ر

هم قافل از همه جا داشت  ایلیکه اشکم درومد،ا دمیخند انقدر

. بعد همونطور که ایهمزنو ول کرد گفت:عاااااا ب هوی دادیقرشو م

 سمت من. دیچرخ دادیقر م

چشمش به من افتاد که از خنده کف اشپزخونه ولو شده  تازه

نرفت عوضش با هزار  یبودم، خودشم خندش گرفت اما از رو

 سادیاومد طرف من دستمو گرفت بلندم کرد وا یتا عشوه خرک

 . دمیخندیمنم فقط داشتم م دنیجلوم به رقص

 دیکل کش یوقت د،یکشیو کل م دیرقص یخودش با عشوه م یبرا

صداشو نازک  یولو شدم فک کن پسر به اون گندگدوباره من 
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رو دهنش.واقعا انگار  کوبهیسرخ پوستا دستشو م نیع کنهیم

 مصرف کرده بود زیچی

 مبارکش باد شاالی_ عروس چقد عنتره.ا ایلیا

 مبارکش باد  شاالیاز اون بدتره.ا دوماد

 یل یل یل یل یل یلیگ

 ...بسه....مر...دمای..، ی...لی+ا

 کردیو دهنش و کج م گفتیجمله هارو م نیبا ناز و ادا ا نیهمچ

هم  ایلی.اهنگ تموم شد انمیاز خنده صاف بش تونسمیکه واقعا نم

ساعت  میمن ن یخوب رفت سر تخم مرغاش، ول یبچه  نیع

 .دمیخند

 یاونم اصال برو شدمیساکت شم دوباره منفجر م ومدمیم تا

کردم رفتم سراغ خنده هامو  یاورد. منم که حساب یخودش نم

 هیمثال تخم مرغارو هم زده بود  ایلیا ک،یدرست کردن ک

کوچولو هم کف نکرده بود، همزنو گرفتم ازش خودم هم زدم تا 

 کف کرد.

 تو همون ظرف. ختمیو روغن هم ر ریش

 نیا یتو زیبر کویاون پودر ک ایب ایلی+ا

 زهیآورد که بر کویپودر ک ایلیا

 زیآروم بر ایلی+ا

 _حواسم هست بابا
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با  کلمونیکل ه ینیکرد تو ظرف،  یخال کویهمه پودر ک ییهوی

 شده بود. یکی کیپودر ک

 .اه از نهانم برخاست.ایلینگاه به ا هینگاه به خودم کردم،  هی

  اوردم؟یلباس از کجا م حاال

 هیخندم گرفته بود هم گر هم

 یچکار کرد نیبب ایلی+اه ا

 تو صورتش  دمیپاش کیمشت پودر ک هی

 +بهت گفتم آروم.ب .....

 اومد تو صورتم  کیمشت پودر ک هی

 اسینجوری+عههه ا

 تکرار کرد. امیلیا دم،یمشت پاش کی  منم

سمت من  ایلیشده بود ا لیجنگ تبد دونیکم آشپزخونه به م کم

خنده هامون کل خونرو  یمن به طرف اون.صدا کردیپرتاب م

 برداشته بود 

هزاران بار خدارو  میو واقعا خوشحال بود میدیخندیته دل م از

 .کردمیشکر م ایلیبابت ا

اما  میخسته شده بود یتموم شده بود، حساب کایپودر ک گهید

 زیچ هیبرسه،دنبال  انیبه پا یجنگ دوست داشتن نیا خواستمینم

افتاد  زمیعز یکه چشمم به تخم مرغا ارمیکه حالشو جا ب گشتمیم

که معلوم  ایلیرفتم پشت ا نیپاورچ نیبرداشتم و پاورچ دونشوی

 گردهیم یزیچ هیبود دنبال 
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 !؟یگردیم یزی+دنبال چ 

تا اومد برگرده تخم مرغو زدم تو کلش، تخم مرغ آروم  ایلیا

صورتش، حاال صورتش از  یرو ختیموهاش ر یآروم از رو

 چه شوددددد گهیشده بود د یبود حاال هم تخم مرغ یقبل پودر

بهش  روزمندانهیلبخند پ یرومد منم که هحرصش د یحساب ایلیا

به سمتم  زیخ هیبا  ایلیومد،ایحرصش در م شتریب دادمینشون م

خوردم و با  زیل شدیچ دونمیحمله کرد که پا گزاشتم به فرار.نم

گاه مبارک فرود اومدم تا به خودم اومدم تخم مرغ بود که  منینش

تخم مرغو پودر بود که  ن. از سرو کلمودیچکیم کلمیاز ه

 .میشونه تخم مرغو تو سرو کله هم خورد کرد کی خت،یریم

 شده بود. دهیبه گند کش مونیهمه چ ینی

 با وحشت صدام کرد ایلیا

 !شدهههه؟ی+چ

 لحن عاجزانه گفت:آشپزخونه رو... هی با

 

[19.12.20 12:00] 

 

غزه بعد از حمله داعش  یعنیبه آشپزخونه نگاه کردم،  دردمندانه

 شده بود. نجایانقدر داغون نشده بود که ا

ولو بود، قابلمه ها  لشیاز جاش درومده بودو وسا نتایکاب یکشو

 نیها و زم نتیاوپن و کاب یاز رو گهیکف اشپزخونه بود، د

 بود. ختهیر کیگرفته تا تخم مرغ و پودر ک رینگم، از ش
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 قار و قور شکمم درومده بود یوسط صدا نیا حاال

 !گه؟ید یدار تیسکویب ی...گفتایلی+امممم...ا

 ...میدیهر دوتامون خند دوباره

 

[19.12.20 12:00] 

 

 ازدهمی#پارت_

 

 هیرفت و  نتیبه سمته کاب ایلیکه خندهامون تموم شد ا یوقت

اون لحظه ها  ادهی یوقت نشیب م،مایدر اووردو خورد تیی سکویب

 خنده... ریز میزدیجفتمون ناگاه م میوفتادیم

 +ترنم

 ها؟!-

 +مرض

 کوفت-

 +خنگ

 خر-

 +بز

 \بنال چته؟!:-

 ...گمای+م
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 ها؟!-

 !م؟ی+برقص

وقت  یلیخ دمیرقص ایلیکه با ا یبار نیبود،از آخر یخوب فکر

 بود گذشته بود...

 آره*_*-

کرد)حامد  یقشنگ پل یلیآهنگه خ هیستم،یرفت سمته س پاشدو

 پهالن آرامشم(

 دنیرقص میوسط جفتمون شرو کرذ میبه خود پا شدم رفت خود

وقتام  یبلد نبود بض ییا گهیکار د زدیبدبخ فقد دس م ایلیالبته ا

رو  میاومدلحضه جفتمون  هیداد،یع اون قرا م یبرا مسخره باز

 اریبس اریبس هیها افهیکه با ق میکه جلو اون برقص نهیآ یبه رو

مرغا رو موهام بود و  تخمه..،میافتضاحه خود رو به رو شد

رنگه موهامو زرد کرده بود آرد رو کله لباسم پخش شده بود 

بش  یلیخ یبود)لنت دیکه موهاش تک و توک سف اعمیلیا

 دیچکی(ع لباسشم تخمه مرغ م\:ومدیم

 +هوووووووووشهایلیا

 هاااا چتههه-ترنم

 مونی+نخور

 گمشو بابا-

 تیتربی+ب

 قربان شما-
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 یخدا یسمته مبل،دوباره فکره رفتن اومد به سرم؛وا رفتم

 بکنمممم:) یمن،من االن چ غلط

 دسشو دوره شونم حلقه کرد، ایلیا

 +ترنم

 جانم-

 !؟ی+خوب

 نه-

 !شده؟ی+چ

 ایلیا-

 +جانم

 برم:) دیمن با-

 زارمیک تنهات نم یدونی+م

 دونمیم-

 هیچ تی+خب پس نگران

 !نمت؟یبب تونمیمن چن ماه نم یدونیم ایلیا-

ک به دو ساعت  یدید هوی،یدیآخه؟!خدارو چ د یدونی+ع کجا م

 مینیبیهمو تو تهران م دهینکش

 بشه ینجوریکاش ا-

گرفت برد تو اتاق رو بروم واساد،موهامو که تخمه  دستمو

بودنو زد پشته گوشم،با دستاش صورتمو قاب  یمرغ
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 هویبستم،که  شد،چشمامویتر م کیگرفت،صورتش هرلحظه نزد

پسر  نیمن ا یخدا یکرد،وا رمیقافلگ میشونیپ یبوسه به رو هیبا 

 ازش دست بکشم آخه خدا، یچجور اس،منیچقدر با حجب و ح

 هویباز کردم،با لبخندش مواجه شدم،منو لبخند زدم، چشمامو

 !؟یبود یکردو گفد:منتظر چ طونیاشو شچش

 خفشو مسخره-

 بتونم آرزوتو براورده کنم دی+نه بهم بگو شا

دنبالش کنمو نداشتم فقد ع دور  نکهیا د،حسهییگفتو دو نویا

 ..ووردیاونم ادامو در م کردمویم دشیتهد

رد و بدل  نمونیب یحرف چیم،هیبود نیرفتن بود،تو ماش وقته

شد اون  ادهیپ نیماش المون،ازیو ابونهیسر خ میدیتا که رس شدینم

بودو داد دستم،اومد جلو  کیبودنو که تو پالست فیلباسام ک کث

 فقد نگاش کردم.. د،منمیبوس مویشونیپ

 ایلیا-

 +جانم

 !گ؟ید یمراقبه خودت هس-

 !گه؟ید ی+هسم،توعم هست

 هستم-

 +قول؟!

 ایلیقول...!ا-

 +جانم
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 زارمایتار مو از سرت کم شه زندت نم هی-

 ( گفد:باشه باباشدیکه چاله رو گونش ملوم م یی+)با خنده ع

 فرو کردم رو چاله گونش و گفدم دستامو

 زنده باشم؟! تونمیچاله گونه م نیمن مگه بدونه ا-

 آره ی+تا منو دار

 خوبه که دارمت یلیخ-

 دونمی+م

 ایلیا ییپرروع یلیخ-

 +قربان شما

رو گونش زدم،ع خجالت  ینرم یبوسه  هی سادمویپاهام وا رو

اونورو نگا کرد که  نوریبعدم ا نیسرخ شد و سرشو انداخت پاع

خنده رو لبام نقش  دمیحالتشو د نیا یباشه،منم که وقت دهیند یکس

 بست

 !کنه؟یشده مامانم خفم م رمی!د؟یندار ی+دلبر جان کار

 آخ نگو دلبر جان غش کردم-

 مضخرف ی+مسخره 

 قربانت-

 !؟یندار ی+کار

 !؟یمونیشته باشم مدا-

 \+نه:
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 \پ برو:-

 +باشه

کم دستام ع دستاش در اومدو ازش فاصله گرفتم اون همچنان  کم

 کردمویپشتمو نگا م داشتمیکه بر م یبود،هر قدم سادهیهمونجا وا

 کنمیمن،من چم شده؟!،چرا فک م یخدا یدادم،وایدس تکون م

بدونه اون  نمش،منیبینه،م ی!،وانمش؟یبب تونمینم گهید

سرعت  ومد،باین ،دلمرو لباش بود نمش،لبخندیبب تونم،برگشتمینم

اونم دستاشو باز کردو منو تو بغلش گرفتو تو  دمییسمتش دوع

بود از هم جدا  یدلم غش رف...هرجور یهوا چرخوند،وا

 رفتم به سمته خونه مویشد

 تو در چرخوندمو در باز شد....... دویکل
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 #پارت_دوازدهم

 

 شدیطاها رو م یمامانو خنده ها هیغایج یخونه شدم،صدا وارد

 ...دیفاصله شن نیاز ا

 دیییاهله خونهههه کجاااا یآهااااا-

 رو سرت ی:چته باز خونه رو گذاشدطاها

 ن؟!ببند تو بچه پررو،سالمت کو؟!هان؟!هااااا-
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تو  یانداخت هیک نیم،ایهمه خاهر دارن مام خاهر دار ای+خدا

 دامنه ما آخه

 طاها فقد دعا کن دستم بهت نرسه-

منو  هیخونه بعد دوا یقشنگ برس یزاشتی:ترنم حداقل ممامان

 به دعوا کردن دیطاها تموم شه بعد شما شروع کن

 داد زدم دمییدویکه داشتم م همونطور

برا عرضه  دمی: مامان جونم سالم خوشگل خانوم شرمنده نرس

 زارهیشازده پسرت م نیادب مگه ا

دارم به  یمن کار یکنیقضاوت م یخودت دار ای:آخه خداطاها

 !کنن؟یکه دارن همش دارن بان دوا م نایا

 فقد ساااای:طااااهااااا واااامن

 یوحش هیبدم دسته تو زمویدرصد فک کن من جونه عز هی:طاها

 قامیرف شیپ رمیداد زد مامان من م دییدویهمچنان که داش م

 خدافز

درو پشتش بست نتونستم خودمو کنترل  رونویاز در اومد ب عیسر

 کنم که با کله رفتم تو در..

ک دخترت کج  ایدختر مردم،ب ای:ماااااماااان مااااامااان بمن

 دایبرا دخترت شوهر پ گیک د ایشد،ماااامااان ب

 شههههه،ماااااامااانینم

 روسرت، ی:چتههههه تو خونه رو گذاشتمامان

با اون دسته رو دماغم روشو کرد طرفم و  نیمن کفه زم دنهید با

 گفت 
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دختر چشه  نیوسطه حال؟!خدا ا یخودتو انداخت یکشی:خجالت نم

 میتهران سره راه بر میریم میباشه دار ادمی!کنه؟یم ینجوریچرا ا

 میبددکتر نشونت  هی شهیپ

 یییی:ماااااامااااااااااان منننن خوووووردم به درررر توووو دارمن

 ؟؛یییگیم ینجووووریا

 به در؟! ی:عه خوردمامان

 نجایا دمیدوع نجایع اونجا تا ا ادیع درده ز نتینه خوردم به کاب-

 \:نیخودمو انداختم رو زم

که  یوفدیاونجا،هرجا ب نجاعویداره ا یخب،چ فرق ی+واح خنگ

 \ب دادت برسه ک: ادینم یکس

 منووووو گاو کن اااایخدااااا یییییواااا-

 دختر قشنگم ی+هس

 نشده میزیمامان من گو خوردم چ-

 کنمیآذمت م ادیبابات ب سایترنم وا یشد تیتربیب یلی+خ

 :)باشه مامان باشههههه بگوووو( یزار یلیخ یلیبا حالته خ من

سوشرت  هیاووردم بلند شدم رفتم طرفه اتاق لباسمو در  بعدم

کبود  کمی میشونیرو دماغمو رو پ نهیو رفدم جلو آ دمیشلوار پوش

 یشده بود روشونو با چسبه زخم  پوشوندم،موهامو خرگوش

 ،یبستمو رفتم سر گوش

 

 بوق خورد جواب داد دوتا
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 زنگ زده یک نیبهههه بهههه بب-

 +مرررض

 یشد تیتربیچه ب نینبودم بب شتیهفته پ هی-

 !خاد؟ی+ترمه دلت کتک م

 \:گهیبش بگم اون داره م نویمن ا نکهیخدا نگا کنا بجا ا یوا-

 !؟ی+خب حاالاااا،خوب

 جان خوبن؟! ایلی!ا؟یخوب م،تویچاکر-

 مامان دیشن سییییییی+ه

 بشنوه؟! خادیچجو م گمیمن ع پشته تلفتون دارم م ویکیآخه آ-

 نشم گفدم هیضا نکهیا گه،برایداره راس م دمیفک کردم د کمی

 خانوم کرهیرو اسپ ،صداتیخودت ویکی:آ

 عه؟!-

 \+بله ک آره:

 خودت؟! یخا حاال،خوب-

 +قربان شما

 چخبر-

 !؟یگردیاز اصفهان بر م یتهران،تو ک میریم میدار ی+هچ

 گهیدوسه روز د هی-

 ی+آها،خب به سالمت
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 میچاکر-

 !؟یبار ی+خب کار

 واال صین یکار-

 +خب پ مزاحم نشو

 نمیاخ من تورو بب-

 ��+ها ها ها

 گمشو نکبت،خدافز-

 زمی+خدافز عز

 .نییحرف زدنم با ترمه)خاهرم(تموم شد رفتم پا یوقت

مونده که  ناتی:لباساتو همرو جمع کردم فقط مسواک و امامان

 خودت جمع کن خب؟!

 :چشمبابا

 :سالاااممن

 بابا؟! ی:به به ترنم خانوم خوببابا

 م گفدم که بهش دست داد همونطور

 !؟یشما خوب ی:مرس

 :تشکربابا

 !م؟یریم ی:کمن

 هرموقه که مامانت بگه-
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 میالن بر نی:واال من چبدونم اگه به من باشه هممامان

 :واااا مامان:|من

 میوفتیکه راه ب ادی:پس بزار به طاها زنگ بزنم بگم ببابا

 سی:نظر منم که عثن مهم نمن

 \:صدرصد: مامان

 خوبم:|| ی:تشکر فراوان خانواده من

کردمو شرع کردم به جمع  یپل کیموز هیبه سمته اتاقم  رفتم

 کردنه لباسام

که  یچشمم افتاد به لباس کردمیکه لباسامو جمع م همونطور

روش بود گفتمش تو دستم به خودم فشردمش،چقد  ایلیعکسه ا

 میبه سمته گوش عیباشه آخه سر یفرد دوست داشتن نیا تونستیم

 دادم  عمیمو بش پرفتم نتمو روشن کرد

 !؟ی+سالم،خوب

 !؟یتو خوب یزدلم،مرسیسالم عز-

 لحظه آب شد( هیقند تو دلم  ییی)وا

 +قربانت چخبر؟!

 اری دنهید یجز انتظار برا سین یخبر یسالمت-

کنه من غش  یحرف زدناش کار نیبا ا خادیم نیخدا ا ی)وا

 کنممممم(

 تند جواب بده کمی یول شهیداره قند تو دلت آب م دونمیم-
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 بخدا ییپرروع یلی+خ

 چخبر دونم،خبیم-

 سین ی+واال خبر

 !د؟یریم یک-

 ادی+بابام گفت هرموقه که طاها ب

 ساعت چند؟! قیدق-

 که دونمی+نم

 برو بپرس-

 حوصله داره یک الیخیب ی+وا

 زمیترنم برو بپرس عز-

 آخه کاریچ یخایم ایلیا ی+وا

 نباشه تیتو برو بپرس کار-

گرفتن پاشدم که  یعو انرژ ایلیبا ا یحرف زدنه طوالن هیاز  بعد

 هی م،فقدیجمع کردنم ادامه بدم،قرار شد ساعت سه بر لیبه وسا

دوشه آب سرد گرفتم،اومدم  هیتو حموم  دمیساعت وقت داشتم،پر

برا خودم قهوه  کردمیهمونطور که موهامو خشک م رونیب

دلم زود براش  خدا،چقدر یکرد،وا ارویلیا هیدلم هوا هویختم،یر

 ارویلیا گهید کهیکه بم م هیچ یحسه لنت نیخدا ا یتنگ شد،وا

 ...ینیبینم

 :ترنم،ترنمممممامان

 :بلهیبا خابالودگ من
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[19.12.20 12:00] 

 

 _پارت_دوازدهمی#ادامه_

 

  میوفتیراه م میپاشو دار-

 دم+باشه اوم

 گهیپاااااشو د-

 +باشه

تند تند ساکامو دادم دسته بابا که  دمیع خاب پر یپس گردن ی با

 نیبزاره تو ماش

 یگذاشتم تو گوشم آهنگ پل یرفتم سر جام نسستم هندزفر خودمم

 دادم.... جیمس ایلیکردم و به ا

 

[19.12.20 12:00] 

 

 زدهمی#پارت_س

 

 :)میحرکت کرد ایلی+ا

 یآها خب به سالمت-
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 !ن؟ی+هم

 دیبرگرد دویو سالم بر حیانشاهللا صح-

 واقن؟! نی+هم

 بگم؟! دیبا یچ یکت ییراهنما شهیم-

 یبگ یزیچ خادی+نم

 عه عههه-

 !؟یکنیم نیس ری+چرا د

 دستم بنده-

 گی+خب بگو کار دارم د

 خانوم هیوقتم خال شهیمن برا شما هم-

 +باش

 !؟یدی+چرا جواب نم

 شرمنده دستم بنده-

 !؟یبر یخای+م

 نه نه هسم در خدمتتون-

 میشد ادهیم،پیکرد یخدافظ ایلیبا ا یصحبته نسبتا طوالن هیاز  بعد

 افهیلحظه حس کردم ق یشدم  ادهیبرا خوردنه غذا،از ماشن که پ

خدا خل شدم  ینکردم،وا داشیگشتم پ یهرچ دم،بعدشید ارویلیا

 رفت
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تر  عیناهار مفصل من سر یبعده خوردنه  میرستوران شد وارد

 یلیواستاده بود خ نیماش هیپسره دمه  هی رونیاز همه اومدم ب

ترنم چقد  یبود،با خودم گفدم وا طونیش افشیداش،ق یباحال افهیق

کن تو خودت صاحاب  شیدختر چشاتو درو یشد زیتو ه

 دمید زدمیم حرفکه داشتم باخودم جلو رستوران  نجوری،همیدار

 پسره اومد به سمتم

 +سالم

 سالم-

 !د؟ی+خوب هست

 امرتون؟!-

 میایدرب ییع تنهاا امیشما تنها منم تنها گفدم ب دمید ی+هچ

 شرمنده من نامزد دارم جنا..-

 کردتصادف  ونیکام هیبا  نیماش هیتموم نشد که  جملم

که تو رستوران بودن  یبلند بود که تمام افراد یبه حد صداش

پسره جوون توش بود  هی ین،وایسمته ماش دمییرون،دویب ختنیر

من انگار  یخدا یدورشو گرفته بود،وا شی،آت شدینم دهید یزیچ

 نیوقت همچ چیخدا من ه یرون،وایب زدیداشت قلبم از تنم م

رو گونم  ختیر اشکمبودم،خود به خود  دهیند کیاز نزد ویزیچ

بفهمن،تو  خانیبا خودم گفدم الن مامان باباش کجان؟! از کجا م

 نیبودم که بابا دستمو کرفتو به سمته ماش االتیفکرو خ نیهم

 فیتر رویدادم که قض جیمس ایلیحالم بهتر شد به ا کمیبرد،

ساعت گذشت جواب  کیساعت گذشت جواب نداد، میکنم،ن

 عو جواب ندادن محال بود ایلیداد،اساعت گذشت جواب ن نداد،دو
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زنگ بزنم بهش با هزار  نایجلو مامان ا تونسمیشدم،نم نگران

 یبزنگم،اما ب ایلیبه دوسم زنگ بزنم تونستم به ا خامیبهونه که م

 !شده؟یچ یعنیخاموش بود، شیبود،گوش دهیفا

 ....یییمردم از نگران ایخدا یوا

 

[19.12.20 12:00] 

 

 #پارت_چهاردهم

 

 چیعو من ه گذرهیروزع داره م هیهفته عو  هیاون روز  از

فراموشم  ینی!کنه؟یم کاریالن داره چ ینیندارم، ایلیاز ا یخبر

دارم  یعاشقه منه،من مطمعنم،وا امیلینه،نه نه،ا یکردع؟!وا

ک عکسه  یبلند شدم رفتم سر کمدم اون لباس عیشم،سریم وونهید

فقد نگاش  قهید م،پنروش چاپ شده بودو رو دستم گرفت ایلیا

کردم،بعدش با تمامه وجودم به خودم چسبوندمش بغض گلومو 

در به خودم اومدم،هول شدم تند تند  یگرفته بود که ،با صدا

روتخت کتابه رو لباسو انداختم پشتم صورتمو پاک کردم نشستم 

بهت زده  ییع افهیبا ق د،بابامییگرفتم تو دستمو گفدم بفرما زمویم

 اومد تو اتاق

 !؟یکردیم یداشت کاری+چ

 (خوندمیداشتم کتاب م یعنیاووردم باال) کتابو
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 ایب گهیم دعیمامانت غذارو کش نییپا ایچپ نگام کردو گفت ب بابا

 ناهر بخور

 مونده گهیخودم دوصفحه د امیمن م دیآها باشه شما بر-

که تو نگاش خندم  ینگام کرد جور یجوریچپ نگام کرد  ی بابا

 درو بست و رفت عیسر کردینگام م تیباز با جد یداش ول

 \:کردینگا م ینجوریچرا ا وااا

دوخط بخونمو  یدروغ نگفده باشم  نکهیخودم گفدم برا ا با

 \سه:برعک دمیبرم،اومدم بخونم،به کتاب که نگا کردم د

 \نه: یوا

 شدیییییینممممم نیاززززز ا بدترررررر

خاک توگورت  یکرد،وایبد نگا م نیپس بابا واسه هم یوا یوا

 (دونمیداره خودمم نم یطاها)به اون چ ربط

تو چشا  یچجور دونسمین،نمییتند اتاقو مرتب کردمو رفتم پا تند

 بابا نگا کنم،

خب چون مامان بابا شک  یاشتها غذا خوردن نداشتم ول عثن

نکنن دوتا بشقاب خوردم،از مامان بابا تشکر کردمو بعد از جمع 

اتاقه  میکردنه ظرفا با ترمه که چند روزه از اصفهان اومده رفت

 من

 +ترررررمههههه

 ها-

 رمیمی+من دارم م
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 ملوم بود یک خورد ییاز اون دوتا بشقاب غذا-

هفتس از  هیگم،یدارم م یجد اریدرن یترمه مسخره باز ی+وا

 خبر ندارم ایلیا

 بکنم برات؟! تونمیم کاریمن چ-

 برم شمال خامی+م

 حتا فکرشم نکن-

 یکمکم کن یتونی+ترمه تو م

 !شه؟یم یبفهمن چ یدونیترنم م-

 یکمکم کن دیبا گمیم نی+واسه هم

 !ه؟ینقشه چ-

تو شمال  دیپورژه دارم که با هیمن  یگیبه مامان م یری+تو م

 فیهفته تشر هیترنمم با خودم ببرم،بعدش تو  خامیانجام شه م

 گردمیشمال دوسه روزه بر م رمیمنم م تیخونه مجرد یبریم

 ییپرروع یلیخ-

 +قبول؟!

 ترنم؟! یمطمعن-

 نبودم یجد نقدیوقت ا چی+ه

 که با مامان صحبت کنم رمیپس م-

که ب  نایعالمه با فوش قربون صدقش رفتمو ا هیرووش  میپرد

 دسم خارج شدو رفت که با مامان صحبت کنه ریزور از ز
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خودمون لباس  الیجمع کردم چون تو و لمویتند تند پاشدم وسا منم

 ییچنتا هی ینبود لباس ببرم فقد برا محکم کار یازیداشتم ن

روش چاپ شده بودم ورداشتم  ایلیکه عکسه ا یبرداشتم اون لباس

کولمو آماده گذاشتم کنار تختم،پاشدم رفتم حموم درحاله آهنگ 

 دراومدخوندن بود که در حموم به صدا 

 ها؟!-

 !زنه؟یحرف م ینطوری+زهرماره ها آدم با خاهر بزرگترش ا

 !؟ییتو زممیعه عز-

 النم ک حالت خوبه  خدافز یی+نه  عممه اومده احوال پرس

 شدیبگو چ اریدر ن یته مسخره بازعهههه ترم-

 تا بت بگم نمینحصتو بب افهیاون ق رونیب اری+کلتو ب

 زدیداد م یع چشام خوشحال رونیع در اووردم ب کلمو

 +نزاشتن

 !؟ییییییچ-

 نزاشتن گمی+ببند دهنتو م

 بخدا رمیمینزاشتن من م یچ ینیترمه  یوا-

دو هفته  از شترینزاشتن ب نکهی+خوبه خوبه بغض نکن،منظورم ا

 میبمون

که مامانم از  زدمیم غیکنم،فقد ج کاریچ دونسمینم یخوشحال از

 داد زد گفد نییپا

 :چتونههههه شماااااا
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 کرد دایپ یاتصال ماشیدخترت س نیمامان باز ا یچی:هترمه

 تو یک عشقه دلم یدونی:ممن

 گید نفری ایمن عشقه دلم  دونمی: آره آره مترمه

 گفد  دیگفدو خند نویا

 میکنیحرکت م گهیساعت د ی رونیب ای:زود ب

با کمکه طاها موهامو خشک  رونیدوشمو گرفتمو اومدم ب عیسر

 گهیکردمو برام بافتشون)بدبخت از بس بهش گفدموهامو بباف د

 یبا  یخیشلوار  ای پمویرفتم سمته کمدم،ت عیاستاد بافتن شده(سر

شاله  وییبا کفش آلستار سورمه  ییسورمه ا یمردونه  رهنیپ

 یدور گردنمو با کوله  تمکامل کردم،هدفونمو انداخ ییسورمه ا

 رو دوشم رفتم سمته اتاق ترمه،دره اتاقشو زدم

 +اوووومدم اووومدم

بخند  یخنده حاال من بخند ک ریزدم ز یپق دنشیباز کرد،با د درو

خوب شده بود،شلوار اسلشو شاله  یلیخ افشینا نداشتم،ق کهید

سبزه  یمردونه  رهنیپ یکه از روش  دیسف زیبول هی یسبز لجن

خنده دار  یلیخ افشوی)به قوله خودم(قیبود با کفش جنگ یلجن

 کرده بود

 یخندیم ییی+ها چته ب چ

 میبر ایتو فقد ب ییعال زمیعز یچیه-

 دیشالشو کش نهیترمه رف جلو آ مویکرد یخدافظ نایمامان ا از

از رو کنسول ورداشتو ِد  چشوییدس به لباسش زدو سو یجلو 

 میبرو که رفت
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 فرمون نشستو گفت پشته

بخرم  شرویکه برا دوهفته الزمم م ییزایفروشگاه چ می: اول بر

 بعد منو بزار خونه بعد خودت برو

 می+پس بگاز بر

ترمه، ب خونه که  یسمته خونه  میکه تموم شد رفت دمونیخر

  میهمو بغل کرد میشد ادهیجفتمون پ میدیرس

 شد بهم بگو یواظبه خودت باش خب؟!هرچ+_م

 باشه،توعم مواظب خودت باش-

 +باشه

 میهمو بغل کرد دوباره

 کنمای+بسه بسه الن بغض م

همونجا واصادم که بره داخل  میاز هم جدا شد مویدیخند جفتموم

 چیتو در م دویکل
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 _پارت_چهاردهمی#ادامه_

 

 ک صداش زدم رخوندم

 ها؟!-
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 یبابته همچ ی+مرس

 کاملن برگشت سمتم هوی

 سیبکنم آخه،تشکر الزم ن ینکنم برا ک نکارارویتو ا یمن برا-

 خاهرم

 مویکه بود از هم جداشد یبه هر زور می+دوباره همو بغل کرد

 فتادم به سمته شمال....من راه ا
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 #پارت_پونزدهم

 

خوشحال بودم که  یلیکردم،خیفکر م ایلیراه فقط به ا تو

چرا  نکهیا لهیزودتر دل یهرچ خاستمیتو دلم نبود،م نمش،دلیبیم

همه حرفاش افتادم  ادهیبپرسم،از خودش بمن ندادو  یتا الن خبر

به خودم  ونیبوقه کام یبا صدا هویغرق تو افکارم بودم که 

، زدم رو  گهیصاحب الزمان،فرمونو چرخوندم سمته د ایاومدم،

 یچرا ول دونمیشد،نمیگوشم رد م خهیخطر داش از ب یترمز،وا

تهران  میرفتیاز شمال م میکه داشت یاون تصادف ادهی هوی

بعد  یلیتو تنم افتاد،خ ییلرزه ع ی هویبد بود، یلیافتادم،خ

االن مامان باباش  یعنیبغض چنگ زد ب گلوم، هی نگاریبود،ا

حساب کردم فک کنم امروز هفتمش  که نجوری!اکنن؟یم کاریچ

 باشه
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روشن  نویافکارو پس زدم ماش نیا ایلیخدا،با فکر کردن به ا یوا

 کردمو راه افتادم

خودمون، با خودم گفدم برم  یالیبه و دمیاز چند ساعت رس بعد

مرتب باشم،تند تند  امیلیا شهیپ رمیم یب خودم برسم که وقت کمی

 یها هیکه حاش دیسف هیماتو یاز پله ها باال رفتم رفتم سمته کمد 

گذاشتم رو  ممیکفشه گلبه فویداشتو انتخاب کردم شال و ک یگلبه

کامل  میمال شهیآرا هیبا  دمیپوش دمیشلوار کتان جذبه سف هیتخت 

 شدم

 دمید الشونویاز دور و رونیخونه زدم ب از

 هیرنگ زدن،اون اعالم اهیچرا درو س نایخودم گفدم:)وااا ا با

 ی هیباال در خونشون(رفتم سمته خونشون،هواسم با اعالم هیچ

فرو رفت  هویکه پام  دمیجلو درشون بود اون چاله رو ند

تام بامو در اووردم شلواره دس شد،باینم نیبدتر از ا یتوش،وا

 ییکفشم قهوه ا هیبود  یلبهکفشم گ هی ییشد به قهوه ا لیتبد دمیسف

بود،هواسم نبود اومدم دسمو پاک کنم زدم  یدسام هر دوتاشون گل

 گید شدینم نیافتضاح تر از ا یبه مانتوم ،وااااا

برام مهم نبود با همون دسام شالمو  گیخراب شد د میکه همچ من

 جلو دمیکش

 شده یصورتمم گل دمیفهم

با اون  شدهیبفهمم چ دیمهمه با ایلیبرگردم که گفدم،فلن ا خاستمیم

 راه افتادم سمه خونشون.... تیوضع
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 #پارت_شونزدهم

 

 ایلیجون)مادر ا ایرو خاستمیدرشون باز بود م یروبه رو رفتم

 هیاعالم هی دمی(و صدا بزنم که،دمیداشت تییکه از قبل باهم آشنا

به نوشتش  یباال در خونشون بود،توجه یبزرگ مشک ی

 !؟یچ ینیروش بود، امیلینکردم،فقد ،فقد ،عکسه ا

نوشتش دقت کردم،نه،نه  ه،روییچ مسخره باز نی!ا؟یییییچ ینی

من زندس،رفتم  یاااایلیزدممم،نهههههه ا ادی،نه،از تهه دلم فر

نداشتم به  یخت،کاریریداخل،اشکام خود به خود رو گونم م

 نیحرفا دروغه،ا نیبفهمم دروغه،ا خاستمیوضعه لباسم،فقد م

 ینیدم،یشن هیرگ یدر که شدم،صدا کهیدروغه،نزد هیاعالم

!از همونجا شروع کردم شده؟ی!چکنن؟یم هیگر یبرا چ نای،ایچ

 دادیامونم نم زم،اشکامیعز ییاااام،کجایلیااا،ایلی،اصدا زدن

همه  ااااایلیزدم،ایم ادیتمام توان فر نم،بایبب وییجا تونسمینم

 خانوم، ایبرگشتن طرفم،چشم خورد به رو

که  دیکجاس؟!بگ دیکجاس؟!توروخدا بمن بگ امیلیاجونم،ای:رومن

 دروغه، نایا هیاعالم نیا

اطرافمو  زاشتنینم خت،اشکامیریخانوم فقد اشک م ایرو

اومد طرفم،به هق  هیخانوم از سر جاش بلند شد،با گر اینم،رویبب

 هق افتاده بودم،اونم بدتر از من،دستامو گرفت،گفت
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رفت...همه  امونیلی....اایلیدلم،ا زیعز میندار ایلیا گهی:ترنَمم،د

خانوم از حال رفت،همه اونو  ایکردن،رو هیشروع کردن به گر

 ایبردن تو اتاق،من تنها بودم،تنها تو حال،با اون حرفه رو

روسرم خراب شد تو چن لحظه،شوکه شدم،اشکام  ایخانوم،کله دن

 خت،یریخود به خود م

 دونم،چرایمن زندس من م یایلیمن ..ا یایلی:نه،نه،نه، ازدمیم داد

 د،یگیبمن دروغ م

 دم،یخندیم میگر وسطه

اومدم فقد  نینمت،ببیاومدم بب نیعشقم،بب ایجونم،ب ایلیام،ایلی: ا من

 لحظه نگات کنم هی

 حرف بزنم دهیبر دهیبر شدیهام باعث م هیگر

 تو؟! یییمننن،کجاااا هییییمنننن ،زندگ ام،مرردههههیلیا

بدونه من کجا  امویلیاز تهه دلم داد زدم: خداااااا ا نیرو زم افتادم

 یکارو با من کرد نی! آخه انصافصتو شکر چرآ ا؟یبرد

دستام بدونه  یدونسیمن با وجوده اون زندم؟!نم یگیخدا؟!نم

 حسه؟؛ یاون ب یدستا

 !؟یییییدونستینم

داشتم از خدا گله  ایلیبا اون وضعو حال تو خونه ا هیگر با

مانعم نشد،دره اتاقو باز  یرفتم تو اتاقش ،کس کردم،پاشدمیم

پر  نکارووو،اتاقینکن با من ا ایخدا ییییمن،وااا یخدا یکردم،وا

منو خودش،رفتم  یپر بود از عکسا ا،دورتادوریلیا یبود از بو

از  یکیگذاشتم رو  ختن،دستمویریم نطوریجلو،اشکام هم

 دیخندیعکساش که م
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بدونه  ینامرد؟!کجا رفت یچشاش نگا کردمو گفدم:کجا رفت تو

!چرا کشمت؟یتار مو ازت کم شه م یمن؟!مگه بهت نگفدم 

 !ام؟یلیا یکرد نکارویمن؟!چرا با من ا یاز زندگ یخودت کم شد

من با  یدونستیگذاشتم رو چاله گونش و گفدم:تو مگه نم دستمو

تا آخرش  یدوتا چاله رو گونت زندم؟!مگه بهم نگفت نیا

 ناااامرد؟! شدیییی!پس چمونم؟یم شتیپ شهیهم یباهاتم،مگه نگفت

 هیگر زدمویده شب تو اتاقش بودمو داشتم باهاش حرف مخو تا

 شدیچ دمینفهم گیاز حال رفتم،د هویکردم،یم

از  سیخ یخانوم با صورت ایآب رو صورتم پاشدم،رو ختنهیر با

 بود ستادهیاشک باال سرم ا

 !زم؟یعز ی:خوبگفت

 ممنون-

 مادر نجاسیعشقت ا ینیبب ییا،کجایلیدو سرت بگرم ا ی+اله

اومد طرفم دستمو  ایلیا یدوباره اشکم در اومد،دختر خاله -

 نقدیدختر؟!چرا ا هیچ سر وضع نیگرفت برد سمته اتاق گفد :ا

 تو؟! یشد یگل

 کنه فیبعد ازش خاسم اون برام  تر ویکردم همچ فیتر براش

دا ه برا اون کار  یکار هی گفدیاون روز اومده بود خونه م ایلی+ا

از  مینداشت یبره ماهم خبر دیساعت سه بابره تهران،گفت  دیبا

تهران  هییراه ایلید،ایحرکت کن دیخاصتیاون روز شما م نکهیا

خبرمون کردو گفت  سیپل نکهیتا ا دمینفهم یزیچ گهیشدو ما د

 تصادف کرده، رستوران هیجلو ونیکام یبا  ایلیکه ا
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امکان نداش،اشکام  نیییییییامکان نداش،ا نیشد،اینه،نه،نم

دسمو گرفته بودم جلو دهنم که صدا هق هقم  نیرو زم ختیریم

بوده  ایلیامکان نداشت که اون تصادف صادفه ا نیبلند نشه،ا

 یجلو چشا من مردو من هچ ایلیا ینیشد،یییییشد،نمیباشه،نم

 ییوا یوامن فقط واصادم نگاش کردم؟! ینی!دم،؟ینفهم

 نطوریا نایدورب گفدیم سی(ادامه داد:پلایلیا ی)دختر خاله نگار

بود و به  ستادهیا ادیفاصله ز یجلو رستوران با  ایلیگرفتن که ا

نبوده،بخاطر  ییا گهید زهیبه چ کرد،هواسشیرستوران نگاه م

 ونیبا کام نیبعد واسه هم ونویبوقه کام یصدا دینفهم نیهم

 کنه،یتصادف م

 گفتم،زبونمینم یچی،ه زدمینم یحرف گهید خت،منیریم اشکاش

من جلو چشمام پر پر شدو من  یایلیا ینعیقفل شده بود،

 نکردم؟! یچکاریه

بگم از خونه زدم  یزیچ نکهیدوباره را گرفت بدونه ا اشکام

 ....رونیب
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 فدهمی_هپارت

 

 یچجور دونمیخودمون حرکت کردم،نم یالیسمته و به

 یوقت دونم،فقدیکردم،نم هیچقد گر دونمیشد،نمیچ دونمیدم،نمیرس
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 یفیرو تخته اتاقمم،بلند شدم،سر درد خف دمیچشامو باز کردم د

که عکسه  یکه چشمم به لباس ییسمته دستشو رفتمیداشتم،داشتم م

آوار شد روسرم،چشمام پر از  ایروش بود افتاد،دوباره دن ایلیا

 ن،لباسویشد افتادم رو زم سست دم،زانوهامیدیاشک شد،تار م

 هیاز  زدم،بعدیصدا م ارویلیگرفتم تو بغلم،با تمامه وجودم اسمه ا

آب به دستو صورتم بزنم،روبه  هیپاشدم برم  یطوالن ی هیگر

من  نی!،نه اه؟یک نیخدا،ا یقرار گرفتم،وا ییدستشو ی نهیآ یرو

 هیقرمز گود رفته،موها هیبا چشما دمید ویدختر نهیآ ستم،توین

قشنگ  شدیگل رو م هیخشک شده رو صورتش،جا هی،اشکایخاک

بامن  یکرد کاریچ ایلیمن بودم؟!ا نیا ینید،یرو صورتش د

آب به  هینامرد،دوباره اشکم راه گرفتنو سر خوردن رو گونم،

که  یا،لباسیلیا شهیبرم پ خاستمیم رونیدستو صورتم زدمو رفتم ب

جلو باز،شلوارو  یمانتو هیبا  دمیروش بودو پوش ایلیعکسه ا

 یبرداشتم رفتم سمته گل فروش چوییبود،سو یشالمو کفشمم مشک

 هیراه افتادم،تو راه خود به خود گر دمویچنتا گل رز خر

من تو  هیمن،مرده من،زندگ ی ایلیا کردیفکرشو م یکردم،کیم

به سرم  یچ دینفهم رفتوبره،اون رفت،اون  یسن،تو جوون نیا

 د،یاد،نفهمیداره م

 دم،پاهامیدر مزار د یذشت که خودمو جلونگ یزیچ

 گشتم،هریم ایلیدنباله مزار ا میاشک هیجلو با چشما د،رفتمیلرزیم

توان  گهیبگه من د رونویبزنه ب خادیقلبم م کردمیلحظه احساس م

 ندارم...
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نمک  د،نمیلرزیمزارشو،عکسش روش بود،پاهام م دمیدور د از

رو  خوردنیسمته مزارش،اشکام سر م داشتمیقدم برم

 به مزارش،باال سرش واسادمو گفتم دمیگونم،رس

 من؟! نیبهتر یعشقه دلم،خوب ی:سالم نامرد،خوب

من بدونه  یگیتنها تنها آخه،نم یمرفت؟!کجا رفت یب گذرهیخوشم

 کاری!چشه؟یاون ترتر نم گیترترم د یگیکنم؟!نم کاریتو چ

 ..ایلیبامن ا یکرد

رو  ختنیریارش اشکام مگفتنه اسمش همزمان زانو زدم رو مز با

 عکسش..

 یلباس نیا نیام،ببیلیرو عکسش گفتم:ا دمیکشیکه دس م همزمان

کن،نگا عکسه خودت  دم،نگاشیپوش ویکه دوست داشت

ترنم  یگیبا خودت نم یدیخاب ریاون ز یروشه،پاشو نامرد،رفت

 مرفتیتو که ب ایلیکنه،آخه ا کاریبدونه من چ خادیاون باال م

 ،کجایزاریتنهام نم یک بمن گفد ،تویکه بد قول نبود ،توینبود

 !؟یییییییی!مگهههه نگفت؟یکنیدسامو ول نم یپس،مگه نگفت یرفت

 ...دمینفهم یچیه گهیچشام تار شدو د هویتهه دلم داد زدم  از
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 جدهمی#پارت_ه
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وسر جوون  هیدم،یباز کردم،دونفرو باال سرم د یبه سخت چشمامو

 مهربون... ییع افهیبا ق رزنیپ یآشنا بود با  ی افهیبا ق

 :من کجام؟!ترنم

 !کنه؟یکه درد نم تییمادر؟!جا ی:خوبرزنیپ

 من کجام دیبگ شهی:ممنون،مترنم

 :قبرستونپسره

 هیچ حرف نیا مانیننه ا ی:وارزنیپ

 یبرا بایز گاههی!البد جاس؟ی:خو ننه مگه قبرستون نپسره

مردگان  یبرا بایز گاههیمردگان اسمشه،خب خانوم شما در جا

 دیهست

 خدا نکشتت پسر ی)باخنده(:وارزنیپ

 هویکه  کردمیداشتم بهشون نگاه م زیشگفت انگ یبا تعجب من

 زبونم باز شدو گفتم

 افتاده؟! یچ اتفاق دیبگ شهی:م

 نجایپسرم که پدر مادرش ا نینجام،ای:دخترم من خادمه ارزنیپ

که فک کنم نامزدت  نجا،توعمیا ادیدفن شدن کار هرروزشه م

سر مزارش  یداشت دمیکه من فهم نجوریعمرشو داده به خدا،ا

ماهم که شمارو  مانهیآقا ا نی،ایاز حال رفت یکردیم هیگر

مارو ش ودشکمک،خ ومدین یهرچقد صدا کرد کس دید ینجوریا

 ..نجایبلند کردو اوورد ا
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اومد تو ذهنمو  ایلیطرف دوباره ا یکنم من از  کاریچ دونسمینم

زنه شوکه شده  نیا هیبغض گلومو گرفت،از به طرفم از حرفا

 بودم،
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 #پارت_نوزدهم

 

آشنا بود  افشیق یلیدم،خیرو پشته سرم دک برم،پسره  پاشدم

 دم،ید جای طونویش ی افهیق نیالمصب،انگا ا

 !دم؟یند ییمن شمارو جا دی+ببخش

 یدید-

 +کجا؟!

 چالوس یتو جاده -

 ایلیبود تا اومد سمتم ا نیهمون بود،نگو ک هم نیک ا نه،نه،نگو

 نه،، یتصادف کرد،وا

اونه،اون  ایلیلحظه فک کردم مقصر مرگ ا یخورد شد، عصابم

چپ نگاهش کردمو رفتم ب  یپرت شه، ایلیباعث شد ک حواس ا

 ایلیسمته مزار ا

به مزارش،نشستم سر مزارش،سرمو بردم جلو مزارشو  میرس

 رو مزار، ختیقطره از اشکمم ر ی دم،همزمانیبوس
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همون پسره که ب  دمیباال اووردم تا اشکمو پاک کنم،د سرمو

 ه،بود رو بروم نشست مانیاسمه ا

 ن؟! ای یبپرسم خوب تونمیم-

 لبخنده خشک زدمو سرمو تکون دادم ی

 یخب خوب-

 نه؟! ایخوبم  صی+از وضعو حالم ملوم ن

 یک مشخصه رو به موت نجوریا-

 کردمو گفتم یجون یب یخنده  هی

 گفت آره شهی:م

 خوشگل پسره ناکام نیا شهیم تیک-

 گلومو گرفت بغض

زدم تو چشاش،فک کنم مشخص بود که اشک تو چشام جمع  زل

 لرزون گفتم یشده،با صدا

 ...،من...،بود..!ی: اون..،همه 

 دوباره گرفت اشکام

 متعجب بهم زل زده بود پسرع

 شه ینجوریقثد نداشتم ا دیببخش-

 سین یزی+نه چ

 یحرف بزن کمی یخایم-

 دونمی+نم
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 یبهتر ش دیشا-

 دوارمی+ام

 میبخو یمن شنونده -

لرزون،با دله شکستم،براش  یصدا ه،بایبا بغض،با گر نشستمو

 کردم فیکردم تعر ریگردابه دلم که توش گ نیاز ا

 مییجاها راهنما یبعض کردویم یجاها همدرد یبعض اونم

 کرد،یجاهاهم با دقت گوش م یکرد،بعضیم

 ک تموم شد گفتم حرفام

 دی:سرتو درد اووردم ببخش
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جمع جور کردمو لباسمو  ویبه سمته اتاقم،همچ رفتم

 واصادم که خودمو برانداز کنم، نهیجلو آ یدم،رفتنیپوش

چشام قرمز،گونه  یچشام گود بود،تو ریازم نمونده بود،ز یزیچ

 ختهیخال از موهام رو صورتم ر یهام سرخ بودو لبام خشک،

 ایلیشدم به عکسه ا رهیکردمو خ میبه لباسه تمام مشک یبود،نگاه

 رهنم،یرو پ

 گرفت بغضم
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 نزاشتم بشکه اما

لب ساحل  رون،رفتمیبرداشتمو از خونه زدم ب چوییسو

 یدر اووردم،آهنگ )آدمه سنگ نیاز ماش مویبا گوش مویهندزفر

خلوت  یجا هیکردم روفتم  یغباد(رو پل نیو ام اریاز رضا رام

 رو شنا نشستم....

 :آهنگ

 یکشت چارمویذوق دله ب نیتوام ا ستیخوش ن حالم

 دمیچن روزه که چشماشو ند خدا

 دیتو دسته من خشک مویدیچ ییکه دوتا ییگال نیا

 چشاش فرق داش دیخندیمن با تو م قلبه

 من عاشق خنده هام فرق داش عشقه

 آره اون فرق داشت امیهمه دن با

 کااااااش یعقب ا یبرگرد یلعنت ساعته

 ست،یتو آروم ن یب گهیکه د یدل نی)تو برس به داد ا

 ست،یخنده هامون ن میکه قدم زد یهوون ساحل تو

 س،یتو بمونن خ یچشا ب نیا ینزار یکه قول داد تو

 د،یلرزیدستام که م ادتهیبارون ببار تو  آره

 ،یترسیم یاز چ نجامیتا من ا گفتیم کردویم بغلم

 (د،یترسیکه م یکه به سرش اومد دلم از هرچ ییکجا
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دسته خودم نبود،هق هقم بلند شد،برام  دیآهنگ که رس ینجایا به

 کنن،ینگاهم م یچجور ایمهم نبود اطراف

کولشو  اونروز افتادم که رفتم رو ادیختم،یریتهه دلم اشک م از

و  میکه باهم رو شن ها نشسته بود ییتو آب،اونموقه ا میباهم افتاد

 زدم،یبراش کرم م

بدونه اون  تونستمیتحمل کنم،نم ویدور نیا تونسمینم تونسم،منینم

 خاطراتمونو فراموش کنم..! تونستمیباشم،من نم

 یدست هیزدم،یهق هق کردنم بودم،با دله شکستم که زار م درحاله

 نمیبب خاستمیه،نمیک نیا نمیبب خاستمیاومد رو شونم،بغلم کرد،نم

 بغل نیداشتم به ا ازیبغلم کرده،من ن یواسه چ

 یمرده،کار ی دمیداد،فهمیم یخوب ینش،بویگذاشتم رو س سرمو

 سیلباس خ یپهنشو از رو ی نهیس ختویرینداشتم،آزادانه اشکام م

بغله محکم که که توش  هیداشتم به  ازین ه،امایک دونستمیکردم،نم

 کنم، هیگر

هق هق  نشیفکر کنم رو س ییا گهید زهیبه چ نکهیا بدونه

 ......کردمیم
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من،خابم برد؟!من رو شونه  یخدا یبا شدت الز کردم،وا چشامو

 ه،یک نیا دونمیحتا نم شه،منیخابم برد؟!نه نم بهیپسر غر ی ی

همون حالت  ه،تویک نمیبب ووردمیخجالت حتا سرمم باال ن از

خدا دارم از خجالت آب  یدارم،وایبفهمه من ب خاسمیبودم،نم

 آشنا به خودم اومدم که گفت هیصدا یدفعه با   هیشم،یم

 باال ایب یخجالت بکش خادینم یشد داریب دونمی:م

با دست زدم به  یکیخدااااا من چرا خابم برد  یییییواااا

باز کردم که آماده باشم اومدم باال و گفتم)  نییهمون پا شمویکلم،ن

 با خنده(

 ...یببخش یوااااا

 .،کردیم کاریچ نجایا نیحرفمو قورت دادم،ا دنشید با

 همونه.. نیخوده خدا نگو ک ا ای

 یوا

 بود، مانیهمون ا نین،ایا

 +ساعت خاب

 یکنیم کاریچ نجایا د،تو،تویبخشب-

 سمته چپش اشاره کرد)دوستاش بودن( به

 حیتفر می+اومد

 خراب شد حتونیشرمنده تفر-

 +فک کنم بهترم شد
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 ها؟!-

 یبزن یبلد تاری،گیچی+ه

 ایلیبلدم،)دستمو گذاشتم رو لباسم که عکسه ا ییزایچ هی یهع-

 داده ادمی نیروش بودو گفتم(:ا

دستمو گرفت برد سمته دوستاش،سه تا دختر  یحرف چیه بدونه

 تا پسر.. هیبودن با دوتا پسر البته با خودش 

 شستن،امایداشتن،به دل م یخوبو قشنگ ی افهیدوتاشون ق دخترا

هاشون  افهیق کرد،پسراهمیبود،بد نگام م یجوری افشیق یکیاون

 گفت خوشگل بودن... شهیخوب بود ،م

 گفت: مانیاومدم تا ا رونیافکارم ب از

 (ا،آوایحانه،مهدیاز سمته چپ )ر ینیبیدخترا که م نیا

 )محمدو آرشامن( ینیبیپسرارم که م نیا

 کرد،یدخترا دست دادم،آوا بد نگام م با

نداشتم،با محمدو آرشام سالم کردمو با خودم گفتم،چقد  یکار

 \:انیمحمدو آرشام بهم م

 رو بمن گفت: مانینداشتم ا یکار

 دونمیاسمشونو خودمم نم نجانیخانوم ک ا نیها ا بچه

 بزارم حرفش کامل شه گفتم: نکهیبدونه ا بعد

 ترنم

 ترنمه اسمم
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با من  ییبهم گفتن که از آشنا ییبا خوشرو ایعو مهد حانهیر

 مانیبه ا یینگاه یخوشبختن،آوا تو الکه خودش بود هرازگاه

 مهربون بودن یلیهم خ کرد،پسرایچپم منو نگا م هی کردویم

 بزنه تاریبرامون گ خادی:خب بچه ها ترنم ممانیا

 کردمیدراومده نگاش م هیبا چشا من

 خفش کنم خاسیداد،دلم م لمیلبخند ژکوند تحو ی اونم

که نخونم  ومدین کردم،دلمیبمن نگاه م اقیبچه ها با اشت اما

 براشون

 دستم گرفتمو شروع کردم ب زدن.... مانویا تارهیگ
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 خوندن تارویبستمو شروع کردم به زدنه گ چشامو

 (مایو ک شمسیاز عل ی)هوس عاشقآهنگ

 :آهنگ

 تنها منو، یبا خودت،گذاشت یفکر کرد ی)چ

 دارم من بهت، ازیاما نرو،ن یبرد تو

 اما نرووو، یرم تورو،تو برددوست دا هنوز
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 کرده دلم، یباز هوس عاشق یول دونمینم تورو

 کم،ینروحاال که بغض تو گلومه و دلم شده بچه  نه

 کرده دلم، یباز هوس عاشق یول دونمینم تورو

 (کم،ینرو حاال که بغض تو گلومه و دلم شده بچه  نه

که  نجاشیلرزونو اشک خوندم،اما ب ا یآهنگ با صدا ینجایا تا

بچه ها بهت  ی افهینتونستم ادامه بدم،چشمامو باز کردم،ق دمیرس

 کردینگام م یکه با مهربون مانیزده بود،به جز ا

همش به  ال،توراهیگفتمو از جام بلند شدم برم سمته و دیببخش هی

خوب نبودم،چرا  ایلیکه چرا اونروز با ا فرستادمیخودم لعنت م

بودم،چشام  الیو کیاد،چرا،چراااااا،نزدیداره دنبالمون م دمینفهم

 ...دمینفهم یچیه گهیرفت،د جیگ د،سرمیدیتار م

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 

 مانیا 

 

 دیرم،بایبفهمه دارم دنبالش م خاستمیرفتم،نمیسرش راه م پشته

 ...موندیتنها م کمی

 مانیمان،اینبودم،ا ینطوریچم شده بود،من ا دونمینم

 شدیکرد،چیخودش م ی چهیکه همه دخترارو باز ی،همونیاعتماد

 ده،یم تیاهم شناستشیکه عثن نم یدختر یب  نقدیکه ا

 افکار شدم نیا الهیخیب

 نگاه کردم،دستش روسرش بود،قدماش نامنظم بود، بهش



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

سمتش،هول شده بودم  دمیین،دویافتاد رو زم هویشد،یداشت م یچ

ه جاده به اونوره سمت دمییکنم،بلندش کردمو دو کاریچ دونستمینم

موتورش جلو  دمیمغازه داشت نگا کردم،د قمیکه رف ابونیخ

و  ابونیوقت تلف کردن نبود رفتم اونوره خ هیجا گهیمغازشه، د

موتورتو قرض گرفتم اونم ع تو مغازه فقد گفت  رضایداد زدم،عل

داد بمن تند کالهو گذاشتم رو سرش خودم  چشوییباشه عو سو

دست  هیجلو نشستم دستاشو ع پشت دوره کمرم حلقه کردم با 

گرمشو،راه افتادم به سمته  هیدست دستا هیفرمونو داشتم با 

 .....مارستانیب
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به سمته  دمییشدمو بغلش کردمو دو ادهیاز موتور پ عیرس

 اورژانس،داد زدم

 دکتر، ی:پرستاااار،آقا

 !ن؟یک شونی،ایاعتماد هیآقا شدهیاومد سمتم گفت:چ یمیرح دکتر

 کنم کاریچ دیتوروخدا بگ یمیرح ی:آقامن

 تخت، نیرو ا دشونید،بزاری:اروم باشیمیرح

کالفه  یلیرفتو چنتا از پرستارارو اوورد باال سرش ،خ عیسر

 بودم،دکتر به سمتم اومدو گفت
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 !؟ی:شما خوب

 :حالش چطوره؟!من

 فشارش افتاده ستین یزیچ-

 +هووووف

 دینگران شد یالک ست،شماین یینگران کننده ا زهیچ-

 !شه؟یخوب م ی+ممنون،ک

 ضعف دارن،فک کممیم،یسرم و آرامبخش بهشون زد هیفلن -

نخوردن،آب بدنشونم کم  یزیچ شهیم یکنم دو سه روز

 دیکن هیو بهشون توص دشونیشده،هروقت سرمشون تموم شد،ببر

 غذا بخورند...

 +چشم ممنون

تو موهام کردمو  یتکون دادو رفت،کالفه دست یدکتر سر یآقا

 نشستم... یکنار اتاق رو صندل

 یاعتماد هیدرهم اومد به سمتمو گفت آقا ییا افهیبا ق  پرستار

 بهوش اومدن ضتونیمر

 افهیق گیواس ما د نمیخدا ا یچشاشو برگردوندو رفت،وا بعدشم

 \:رهیگیم

 \خاطره دارم: نامینبود با ا حواسم

 که ترنم توش بود، یمضخرفو کنار زدمو رفتم سمته اتاق افکاره
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 یخت،وایریچشمش اشک م یباز بودو از گوشه  مهین چشماش

 شیدلم داش آت کنه،انگایم هیچرا داره دوباره گر نیخدا ا

 گرفت،یم

 جلوعو گفتم رفتم

 !؟یخوب-

 !شده؟ی+چ

 فشارت افتاده ستین یزیچ-

 گذاشت رو صورتشو گفت دستشو

 ااایخدا ی:وا

 سمته منو گفت برگشت

 !؟یکنیکارارو م نی:چرا ا

 یچ دونستمیشدم،نم رهیپلک بزنم بهش خ نکهیبدونه ا هیثان شیش

 نیک همه دخترا حتا ا یکنم،منیکارارو م نیبگم،واقعن چرا ا

 بهیدختره غر نیخودم کردم چرا ب ا ی چهیپرستارارو باز

 !دم؟یم تیاهم

 صداش به خودم اومدم با

 مانیا-

 +بله

 !؟یجواب سوعالمو بد شهیم-

شدم،مشخص بود که  رهیبهش خ دم،کالفهیتو موهام کش یدست

 منتظره جوابه،گفت:
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 دونمی+نم

بزنه از اتاق رفتم  یبزارم حرف نکهیحرف بدونه ا نیگفتنه ا ،با

 نشستم... یو رو صندل مارستانیب اطیرفتم به سمته ح رون،یب

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 

 ترنم

 

 دمیفهمیشده بودم،زبونم قفل شده بود،نم جیگ واقعن

 یمنو اوورد؟!براچ ی!براچنجا؟یمنو اوورد ا یشده،چجوریچ

 !کنه؟یم نکارارویا

 یک دمیاز رفتنش از اتاق،تو افکارش غرق شدم که حتا نفهم بعد

 یاونروز ادی کردمیسرمم تموم شد،همونطور که به دستم نگاه م

ببوسه  مویشونیپ خاسیافتادم،م مارستانیمنو اوورد تو ب ایلیکه ا

سرخ شدن ع  هوینازش  یپرستار اومدو گونه ها هویکه 

پرستار به خودم  یصدا باه بودم ک مانیو ا ایلیخجالت،تو فکر ا

 اومدم...

 سرمتون تموم شد-

 +بله

 نگاهه چپ گفت هی با

 !ن؟یدار یاعتماد یبا آقا ی:چه نسبت

 !؟یاعتماد ی+آقا

 بله-
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 یگیم مانوی+آها ا

 دونسم،یبد نگاه کردنارو نم نیا لهیبد نگام کرد،دل یلیخ ندفهیا

 فقط میدوست یچی+ه

 گفتو از اتاق خارج شد ییآها هی

 رونیخودمو جمعو جور کردم و رفتم ب عیسر

 یصندل هیرو  دمیدفعه د هی گشتم،کهیم مانیدنباله ا اطیح تو

دوتا دستاش گرفته،مشخص بود که  نهینشسته عو سرشو ب

 هیهمون پرستاره با اخما دمیسمتش که د رفتمیکالفس،داشتم م

 شدم که بشنوم حرفاشونو میکردمو قا دایجا پ هیشش،یتوهم رفت پ

 !ش؟یاوورد هیدختره ک نیا-

 +ب تو چ

 حرف نیا یچ ینی-

 ندارم ویکی+برو ساحل که عثن حوصله بحث با تو 

 درست صبت کن بامن-

 ادتیمنو تو بوده تموم شده  نهیکه ب ییزایوقته اون چ یلی+خ

 !س؟ین

 فراموشت کنم تونمیمن نم مانیا-

 تونمیخوب م یلیمن خ ی+ول

 گوروینشست دوباره همون ف گهید یصندل یرفتو رو  بعدم

بم دست نداد که دختره  یشده بودم،حسه خوب یجوریگرفت، 
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 دموییکردم،دو فیک یکل مانیع جوابه ا ینا،ولیا ششویرفت پ

 رفتم کنارش نشستم.....

 

[19.12.20 12:00] 

 

 ستوچهارمی#پارت_ب

 

زدو دوباره سرشو  یلبخند کمرنگ یگام کرد،ن برگشتو

 گفتم کردمیم یبرگردوند،همونطور که با دستام باز

 !؟ی:خوب

  یخوب دونم،توینم-

 +خوبم

 پاشو-

 !؟ی+چ

 ییجایببرمت  خامیم گمیپاشو بت م-

 ایلیا ادهیمنو  ییببره جا خاسیمنو م شدویبلند م هویکارش که  نیا

 نداختیم

 !ام؟یب یی+چرا من با تو جا

 یندار ییا گهیراهه د-

 !؟یاوورد نی+ماش
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 نچ-

 میببر یکولم کن یخای+نگو ک م

 زدو با دسش گردنشو مالوندو گفت زیلبخنده تمسخر آم هی

 موتور دارم موتور-

 +شعت

 !؟یچ-

 \:هی+عال

 میبر ایخب پس ب-

 :|یتو نامحرم میبر وی+چ

به  دین،شاییکرد،سرمو انداختم پا زینگاهه تعجب آم ی برگشت

ام محرم  ایلیا دادم،درستهیم تیاهم زایچ نیبه ا خورد،اماینم افمیق

 از وجودم بود،با صداش به خودم اومدم یمینبود،اما اون ن

 !؟یکردیفکرارو م نیا یاونموقه که تو بغلم بود-

 +اونموقه فرق داش

 !؟یچه فرق-

 شونه که ببارم توش هیداشتم به  ازی+ن

 شعت-

 !؟ی+چ

خونه درسته؟!پول  یبر یزیچیکه با  یدار ازین ،االنمیچیه-

 !ت؟یوضع نیتو ا یدار
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نکردمو  زنه،مخالفتیحرف م یداره منطق دمیدس زدم د بامیج به

 آروم پشته سرش راه رفتم یلیخ

دسمو  عیبودااااا،سر یبه موتور،اوووووهاااااا چ موتور میدیرس

 دمیتوش،برگشتمو د رهیگرفتم جلو دهنمو گفتم ببند گالرو مگس م

 کاله کاسکتو گرفته سمتم،گذاشتمش رو سرم

 :سفت بچسبمانیا

 باش الیخ نی+ب هم

تک چرخ  یپوزخند زدو موتورو روشن کرد،همون لحظه  ی

 بچسبم بش، یزد که باعث شد دو دست

 کنمی+جبران م

 یتو صورتم،حاله خوب خوردیخندش اومد،راه افتادم،باد م یصدا

حسو نداشتم،دستام دو کمر  نیوقت بود ا یلی،خیبود،خوب نه،عال

چشمامو باز کنم سرمو به پشتش  نکهیحلقه شده بود بدونه ا مانیا

 نقدیشدم،چرا ا ینجوریمن چرا ا ایدادمو چشامو بستم،خدا هیتک

 یلیپس زدمو خ کنم،افکارمویم تمادزود اع نقدیا بهیفرد غر یبه 

کردم همونطور که تو حاله خوشم غرق بودم  هیراحت بهش تک

چنانزد رو ترمز که تمامه بدم بجز دستام که دور کمرش  هوی

 حلقه بود رفت هوا،

 +هووووووش چتههه؟!

 ��ایکردیم فیک-

 رمی+نخ

 باشه-
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 نجایخوده خدا ا ایبه اطرافم دقت کردم، ن،تازهییموتور اومد پا از

 ه،یکجا بود،چ الکچر

 !ن؟ییپا یایب یخاینم-

د سمته گرفتو منو بر ن،دستموییموتور اومدم پا از

 میبود،رفت یکیش یجا یلیداخل،المصب خ میرستوران،رفت

 اومد، م،گارسونینشست زیسرم

 مان،ی:به آقا ا گارسون

 دمیشن زهیت یلی!(اما خب من گوشام خدن؟یگفت)جد واشی یلیخ

 خشک بش گفت یلیخ مانیکه ا خوردیلحظه داشت بم برم هی

 یشگی:همون هم

 حساب دسش اومدو گذاش رفت گهید اونم

!من حقه ؟ییییییچ ینی یشگیکردم بهشو گفتم:همون هم رو

 خاس:) گهید یچیمن دلم  دیانتخاب ندارم؟!شا

 ،پس حقه انتخاب با منه ی:فلن مهمون من گفت

 یکنار زهیتفاوت برگردوندم،دوتا دختر پسره سر م یب سرمو

 ایلیخودمو ا ادهیدادن،یکه عاشقونه داشتن دهنه هم غذا م دمید

ع  ومدمیبدبخ تا هروقت م م،امایکردیم نکارویهم قنیافتادم،دق

 تو لپش کردمیچنگالو فرو م شدمیدسته من غذا بخوره هول م

اشک تو  دمیدلم براش تنگ شده بود،فهم یلیکرده بود،خ بغض

به خودم  ایلیبا حرفه ا زهیاشکام بر خاستمیچشام جمع شده،نم

 اومدم
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 دهنت دمینگاشون نکن خودم غذا م ی:اونجور

نگاش کردم ک خنده رو  یجور هیپر از اشک  هیاون چشا با

 سرد گفدم یلیلباش خشک شد،خ

 گردمی:برم

به خودم زل  نهیراه گرفتن،تو آ ،اشکامییبه سمته دستشو رفتم

 نیبشه؟!من چطور به خودم همچ یچ خادیعاقبته من م ایزدم،خدا

بم  مارستان،راحتیپسر منو راحت ببره ب نیدادم که ا وییاجازه ا

داستانه  دونسیبم بزنه،اونکه م ویحرف نیدست بزنه،راحت همچ

 ودم،کرده ب فیکه براش تر مو،منیزندگ

صورتم چنتا مشت آب زدم،صورتمو با دستمال خشک کردمو  به

لبخند خشک  یجوجه سفارش داده بود،با  مانیرون،ایرفتم ب

ساکت جفتمون غذارو  یلیآروم و خ یلیز،خینشستم سر م

تموم شد ردو بدل نشد،غذامون که نمونیکلمه هم ب هی م،حتایخورد

سمته  تتکون دادو رف ا،سرشویموتور تو ب شهیپ رمیگفتم م

 ...رونیرفتم ب ،منمیحسابدار

بگه دسامو دور کمرش حلقه  خودشنکهیپشتش بدونه ا نشستم

 یحرف چیه الیدادم،تا خوده و هیکردم و سرمو بهش تک

شدم و کالهو از سرم در  ادهیاز موتور پ میدیکه رس یم،وقتینزد

 گفتم: رلبیز دادمیکه کالهو بهش م نطوریاووردم هم

 یمرس 

 !؟یخوب-

 +خوبم
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 ناراحتت کردم دیببخش-

 سین یمهم زنی+چ

 !نمت؟یبیفردا م-

 دونمی+نم

 خدافز-

 +خدافز

دست تکون دادمو رفتم به سمته خونه،موتورو هنوز  براش

 داخل، رمیمطمعن شه م خاسیروشن نکرده بود،م

 دونمیبهش اعتماد کردم؟!خودمم نم چرا

رفتم تو اتاق لباسمو  عیکنم،فقد سر کاریچ دونستمینم یخستگ از

 یموهامو دم اسب دمیتاپو شلوارکه اسپور پوش هیعوض کردم،

گرفتم لم دادم رو کاناپه،زنگ  مویبستم دستو پامو شستمو گوش

 فیتعر براش رمویچن روزو بگ نیزدم به ترمه که ازش خبره ا

 خبر نداشتم. نامیافتاده،از مامان ا ییکنم چه اتفاقا

 ونویتلوز زویگذاشتم رو م ویاز صحبت کردنم با ترمه گوش بعد

 نگذش که چشام گرم شدن..... یزینم،چیروشن کردم تا برنامه بب

 

[19.12.20 12:00] 

 

 _پنجمتسی#پارت_ب
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 دونمینفر چشمامو باز کردم، نم کی دیشد یتکون ها با

لبخند کم جون  کیترمه  دنیچندساعت بود که خواب بودم با د

 پوزخند بود. هیشب شتریزدم که ب

ماتم کده هاست، پشت تلفن  هیشب نجایچرا ا شدهی_ ترنم چ ترمه

 شده؟! یچ نمیکن بب فیتعر یدرست و حساب ینگفت یزیکه چ

 نیکه ا یکه جوابشو بدم. بغض شدیاز گلوم خارج نم ییصدا

از گلوم بود اجازه حرف زدن بهم  یچندوقت عضو جدا نشدن

کوچک  یلیبغض خ نینداشتم ا ختنیر یبرا یاشک گهید داد،ینم

 دلم بود. یتر از غم رو

 هیمدل نیا افتیچرا ق رم،یمیم ی_ ترنم بخدا دارم از نگران ترمه

 افتاده؟! یاتفاق ایلیا یبرا

 ...رفتامیلی...ای+ابجمن

به هق هق بدون  لیادامه بدم، بغضم تبد تونستمینم نیاز ا شتریب

 اشک شده بود.

 تونستیم یسخت بود که به راحت یجمله انقدر کی نیهم گفتن

 هیگر یفقط صدا نمی.نتونستم واکنش ترمرو ببارهیمنو از پا درب

 .دیکشیخط م ازش نمونده بود یزیچ گهیقلبم که د یهاش رو

 داره. قتیکابوس وحشتناک حق نیا دادیها همه نشون م نیا

موهامو نوازش کرد.دلم  یپاهاش گذاشت و رو یسرمو رو ترمه

 یکس یهمه خاطراتمو برا خواستیحرف بزنم، دلم م خواستیم

 مرور کنم.
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بود که  نمیقفسه س یرو ییویلیوزنه صد ک کی کردمیم احساس

سوخت اما  یچشمام هم م کرد،یبرام سخت م دنوینفس کش

 بود. زیناچ یلیسوزش چشمم در برابر سوزش دلم خ

 میدیرس یخبر نداشت، وقت ایلیشمال ا میکه اومد دی+ پارسال عمن

 ؟یخوایم یزنگ زدم گفتم از خدا چ ایلیبه ا

 زایچ یلیگفت خ دیخند

 بودم؟ شتیاالن من پ یخوایمثال م گفتم

 معلومه که آره گفت

 درو باز کن ایپس ب گفتم

 قطع کرد ویتو بشم و گوش یمن به فدا یا گفت

در خونشون بازه دارن قرآن پخش  دمید دمیکه رس روزید اما

  کننیم

من، عشق من، همه وجود من درو زودتر باز کرده بود  یایلیا

نتونستم  گهید دمیکه رس نجایبرام اما خودش پر زد رفت. به ا

اره  شدم،یر داشتم خفه مانگا ومدینفسام باال نم ارمیطاقت ب

همون  شیعشقم، پ شیپ رفتمیداشتم م مردمیبالخره داشتم م

 .هبمون شمیپ شهیکه قول داده بود هم ینامرد

دو زانو  یطرفه صورتم راه نفسم باز شد، رو کیسوزش  با

 یانگار کاف دمیکشیم قینفس عم یهرچ نیزم یهام افتادم رو

 دمیترمرو شن یهمون حال صدا ینبود تو

 !؟یکنیکارو م نیخودتو دختر، چرا با خودت ا یکشتیم ی_داشت

 بودم... شتیمن پ یشانس آورد حاال
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ترمه زنگ خورد و از  لیحرفاش گوش نکردم.موبا هیبه بق گهید

. شدمیاما مفهوم کلماتشو متوجه نم دمیشن یمن دور شد.صداشو م

برام گنگ بود سرم  زینبودم همه چ نیزم یانگار اصال رو

هرچه تمام تر به ذهنم  یرحمیخاطرات با ب کرد،یم ینیسنگ

 .اوردیهجوم م

 ترمه به خودم اومدم  یتکون ها با

با تو  خواستهیترنم مامان از صبح پنجاه بار زنگ زده م-ترمه

 تونمینم گهیاالن د چوندمشیپ یجوریصحبت کنه من هر دفعه 

 از دستش گرفتم  ویباهاش حرف بزن.گوش ایبهش بگم ب یزیچ

 الو..سالم -مامان

دورگه و خش دار  یشد، باصدا شتریمادرم بغضم ب یصدا با

 گفتم

 +سالم مامان

 کنهیکه نم تتیکه اذ دهیدخترم؟ اون ور پر ی_خوب

 یمامانم چقدر صداش شاد بود برعکس من که حت خوشبحال

 صدام هم مرده بود.

 +ممنون مامان 

 د؟یگردیبر م ی_خب خداروشکر، ک

 +آخر تابستون

 تو دهنتا، قرارشد دو هفته زنمینم م_تر
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بحث کردن نداشتم و به گفتن )هروقت پروژه ترمه تموم  حوصله

 ( اکتفا کردم.میایشد م

 قطع کردم... ویحرف زدن با مامان گوش یاز کم بعد

 

[19.12.20 12:00] 

 

 _ششمستی#پارت_ب

 

نخوردم،چند  یچیروزه ه نجام،چندیاالن چندروزه که ا دونمینم

نفس  گهیمن د یایلیخونه نرفتم، چندروزه که ا رونیروزه ب

 قطع شد نفس منم قطع شد. ایلینفس ا یاز وقت دونمیم کشه،فقطینم

 تو همه حال، همه جا. شهیهم کنم،یحسش م اما

 یاگر نفس نکشه، چشما ی...حتیوجود منه حت یتو ایلیا

 وفتم،یم ایلیا ادی کنمیرو نگاه م یزیخوشگلشو باز نکنه.هرچ

دلم  شتری.امروز از همه روزا بنمیبیرو م ایلیا رمیهرجا که م

باهاش حرف بزنم،  خوامیم شش،یبرم پ خوامیهواشو کرده م

 خودش. شیپ برهمنو ب دیبگم تا شا دم،یبر گهیبگم که د خوامیم

 .هیک نمیدر اومد اما حوصله برگشتن نداشتم بب یصدا

 یهم راض ایلیبخدا ا ،یشیذره ذره آب م یدار یترنم ابج-ترمه

 .یبکن ینجوریکه تو ا ستین

 غدا کنارم گزاشت. ینیس کی
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  ایاریدووم نم ینجوریا یریجون بگ کمیبخور  نویا ایب-ترمه

 ششی+منو ببر پمن

 ؟یک شی_پ

 امیلی+ا

 میبعد بر یریدوش بگ هی ،یغداتو بخور دیاول با ی_باشه ول

 +آخه...

 میریجا نم چیه ای یخوریم ای_آخه نداره 

از نقطه ضعف آدما استفاده کنه.بشقاب  یبلد بود چجور خوب

حرف به سمت  یبودو تا آخر خوردم و ب دهیکه برام کش ییغذا

 حموم راه افتادم 

تنم نمونده  یتو یهرچه زودتر حموم کنم اما جون خواستیم دلم

 رونیاومدم ب قهیکنم.بعد از چند دق شتریبود که بخوام سرعتمو ب

 .هه..ناسالمتي عذادار عشقم بودم.دمیپوش یسرتا پامو مشک

دورم رها کردم حوصله خودمم نداشتم  سیخ ینجوریهم موهامم

 چه برسه به موهام.

 دیاتاق که منو حاضر و آماده د یدر زد بعد اومد تو ترمه

 ؟یاصال حموم رفت ،یآماده شد عیفت:عه چقد سرگ باتعجب

 میتوجه به سوالش گفتم:زودتر بر یب

از کنارت  یهرک یخودت درست کرد یکه برا یا افهیق نی_با ا

 کنهیرد بشه وحشت م
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منو  شتریب یکاش ترمه کم یداشت؟ ا تیها اهم زیچ نیا واقعا

و کمد  شیآرا زیم یرو خالصه شده تو زیو همه چ کردیدرک م

 یمن جا ایلیکه بعد از ا دیفهمینم چکسی.هدیدیلباس هاش نم

 ...کنمیم یمردگ یزندگ

 خواستیخشک کرد و بافت.م سمویخ یماهرانه موها ترمه

 ادهیکه داره ز دینزاشتم، ترمه فهم گهیکنه که د شیصورتمو آرا

 قبرستون . میریم میرینم یو ما عروس کنهیم یرو

  میکرد دایمنو دفن کرده بودن پ یایلیکه ا ییگشتن اونجا یکل با

بابت ازش ممنونم چون واقعا  نیمنو تنها گزاشت و از ا ترمه

عمر باهاش حرف  کیتنها باشم، اندازه  ایلیداشتم که با ا ازین

 داشتم.

 یکل امیکه ب نیجات خوبه؟ راستش قبل از ا ،یخوب ایلی_سالم ا

 رفته. ادمیباهات حرف داشتم اما االن همش 

که  یدونستیاز دستت ناراحتم.تو م یلیاومدم بگم خ ایلیا تشراس

معتاد ترتر خانوم گفتنتم، تو  یدونستیتو م چه،یترنم بدونه تو ه

 شینگاه تو...اما ازم گرفت یتو شهیخالصه م میهر ثان یدونستیم

 .ینگاهتو از من گرفت ا،یلیا

جهنم دستو پا  نیمن که دارم تو ا ؟یاونجا جات خوبه؟ راحت االن

 ؟یبهشت یتو تو زنمیم

 خودت؟ شیپ یبر یبا نم منو

بار  کیاما فقط تو  رمیتو هزار دفعه بم یمن حاضرم جا ایلیا 

 پاشو... گهید
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 منو نگاه کن... گهید کباریتو فقط  دمیم چشمامو

 صدام کن... گهید کباریفقط  دمیم گوشامو

تو قدت بلند بود  ایلیخاکه.ا ریتو ز یدستا یوقت خوامینم دستامو

 ؟یقبر جا شد یتو یچجور زمیعز

 دورت بگردم؟ ستیتنگ ن جات

 ؟یاون انگشتره که برات گرفته بودم و از دستت در اورد ایلیا

 دستت باشه؟ شهیهم یقول نداده بود مگه

 .یکه فکرشو بکن یاز اون شتریدلم تنگه...ب ایلیا

 دلت تنگ شده؟ توهم

دل توهم برام  یگیچرا نم ؟یگیدلت تنگ شده چرا بهم نم اگر

 تنگ شده

بار آخر از  یبار آخر بغلت کنم برا یبرا یمن نتونستم حت ایلیا

 کنم. یخداحافظ

آروم  یقلبم کم ینجوریقبرش، انگار ا یانداختم رو خودمو

 . گرفتیم

همه  کنمیبرام سخت شده، احساس م دنیروزا نفس کش نیا ایلیا

 زی.خسته شدم از بس نگاه ترحم انگکنهیم یداره بهم دهن کج ایدن

 دمیترمرو د

شدم ازبس هر روز مجبور شدم با مامان حرف بزنم و  خسته

غذا  یترمه برا یخودمو شاد جلوه بدم، خسته شدم از اصرار ها
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 یصدا م،یکن یباهم اونجا زندگ شتیپ امیمنم ب خوامیخوردن.م

 خنده هامون همه جارو پر کنه

 از خدا بخواه نفسم قطع بشه کشم،ینفس مبخدا منم مردم فقط  ایلیا

ها  وونهی)مثل ددمید وارید یرو متویاتاقت تقو یمن رفتم تو ایلیا

بشه  ریت کیکه  یبود دهیها چوب خط کش یزندان نی( عدمیخندیم

اما  یکنیم یاومدنم روز شمار یبرا یشمال.گفته بود امیمن ب

 شهیمن تنگ م یتوهم دلت برا یعنی نی.اینطوریا کردمیفکر نم

 چرااااااا؟ یپس چرا رفت

بود آروم  یکردم؟ اما هرچ هیچندساعت گذشت؟چقد گر دونمینم

 شدم.

  شمینفس نفس زنان اومد پ ترمه

 .انیدارن م ایلیپاشو بدو خانواده ا م،یترنم پاشو بر-ترمه

برم اما هر جور  ایلیا شیاز پ خواستمیبلند شدن نداشتم، نم توان

 ند شدم قبر بل یبود از رو

 زشته میپاشو بر گمیم ؟یترنم کر شد-ترمه

 مهمه ایلیفقط ا ست،یبرام مهم ن یچیه گهی+د

 حرفشو خورد ایلیاومد جوابمو بده اما با اومدن خانواده ا ترمه

 کنه؟؟؟؟یچکار م نجایدختره ا نیمامان ا-آتنا

 مودب باش آتنا -جون ایرو

 یدختره  نیکه ا میمامان مودب باش؟ مودب بود یچ ینی-اتنا

 هرزه افتاد دنبال داداشم.
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 و ششم" ستی"ادامه پارت ب

 

 احساس کردم دستم از جا کنده شد دیبا زومو گرفت کش ریز

داداش جوونمو  ،یپاشو گمشو برو همونجا که ازش اومد-آتنا

شبه پنجاه  کیراحت نشد؟ مامانمو  التیخاک بازم خ ریز یکرد

 یکرد مارستانیب ینبود؟ بابامو راه یبرات کاف یکرد ریسال پ

 از جونمون؟ یخوایم یچ گهید

نگاه  ایلیو من فقط به قبر ا زدیم ادیآتنا فر دمیشنینم یچیه گهید

 کردمیم

که  یچرا نزدم تو دهن آتنا بخاطر انگ هرزگ زدم؟ینم ادیفر چرا

 بهم زد؟

 ره؟یچقدر حق ینیبیم فه؟یترنم بدون تو چقدر ضع ینیبیم ایلیا

از  یگفتیم یروز هیداره به عشقت که  زتیخواهر عز ینیبیم

 .تونمیبخدا نم تونمینم گهید ایلیهرزه؟ ا گهیهمه دخترا پاک تره م

 خواستمیبا آتنا دعوا نکنه م نیاز ا شتریتا ب دمیترمرو کش دست

 زودتر از اونجا دور بشم.

 ترنم چرا دستت انقدر سرده؟-ترمه

 رفت اما تعادلمو حفظ کردم جیگ سرم
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 قبرستون  میایپنجشنبه ها نم گهید-ترمه

 اومدن سر قبر نایامروز پنجشنبه بود که ا  پس

 ....دمینفهم یچیرفت و ه یاهیس چشام
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 _هفتستی#پارت_ب

 

 .تونستمیکردم چشمامو باز کنم اما نم یسوزش دستم سع با

ظاهرا دو نفر داشتن باهم حرف  دم،یشنیاطرافمو م یها یصدا

  زدنیم

 دکتر؟ یحالش چطوره آقا-اول نفر

 فقط فشارش افتاده وفتاده،ین یخداروشکر اتفاق خاص-دوم نفر

 شه؟یخب خداروشکر، پس امروز مرخص م-اول نفر

 دشیببر دیتونیاره سرمش که تموم شد م-نفردوم

 من کجا بودم؟ زدن؟مگهیداشتن راجبه من حرف م نایا

کم کم چشمام  دمیدیبزور باز کردم، همه جارو تار م چشمامو

 عادت کرد

برام  زیبود تازه همه چ دیاتاق بودم که همه جاش سف کی تو

 اومد. ادمیتفاقات افتاده مفهوم شد و ا
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تنش بود  دیآقا که پشتش به من بود و رو پوش سف کیو  ترمه

 بودن. ستادهیسرم ا یباال

 بازم به سمتم هجوم آورد یچشما دنیبا د ترمه

 یدیتو آخر منو دق م ،یتحفه خانوم فکر کردم مرد-ترمه

از  یگفتن نداشتم ذهنم ته یبرا یو من بازهم حرف دیبوس گونمو

 بود. یهر جمله و واژه ا

 به استراحت دارن ازین شونیا دیخانوم لطفا اتاقو ترک کن-دکتر

 ومدین ادمیفکر کردم  یبرام آشنا بود.اما هرچ یلیدکتر خ یصدا

 هیکه ک

 نیو من تازه تونست چهره ا رونیدکتر رفت ب یبه گفته  ترمه

و رفتم حضور داشت ر یچندوقت هرجا م نیاشنارو که ا بهیغر

 .نمیبب

 ؟یتو دکتر-من

 با اجازتون - مانیا

 !رم؟یبگ یکه فراموش یآمپول بهم بزن هی شهیم - من

که وقت  ییاز بغض ها یحت ایبغض...بغض...بغض.خدا دوباره

 نشست هم خسته شدم یگلوم م یوقت تو یو ب

 چرا من؟ دمیخسته شدم ازبس ازت پرس ایخدا

 خاطراتم دستو پا زدم یشدم ازبس تو خسته

منو ذره  یخوای. مرشیتو تنم حاال بگ یجون داد یروز هی ایخدا

که هر جور  ستمیمن از اون بنده هات ن ایخدا ؟یذره بکش
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من  ارمیمن دووم نم اشکرت،یبازهم گفتن خدا یامتحانشون کرد

 .شمیخورد م شکنمیم

بود؟  ینگاهش چ یتو دونمینم کردیخاص نگاهم م جوری مانیا

 .گهید زیچ ایترحم بود 

از  گرفتم،یعذاب وجدان م دمیدیم مانویا یها تیکه حما نیا از

 .دمیکشیخجالت م ایلیا

آغوشش آروم گرفتم از خودم بدم  یتو یروز کی نکهیا از

 .ومدیم

 نگام کرد یدستم و با مهربون یدستشو گزاشت رو مانیا

بهت بگم  خوامیم یول ستمیدادن بلد ن یترنم، من دلدار-مانیا

 یهست که هرکار یمانیا هیبدون  یهروقت هرجا کمک خواست

 .دهیبرات انجام م ادیاز دستش بر ب

بهش  تونمیکرد که احساس کردم م انیب نانیبا اطم یانقدر جملشو

 ریغ اسیلیشدم، عشق من فقط ا مونیپش عیسر یلیکنم اما خ هیتک

 گاه من باشه. هیتک تونهینم یپسر چیاز اون ه

من  ومد،یبدم م کردمیاعتماد م مانیناخودآگاه به ا نکهیا از

 دست خودم نبود. یباشم ول ینجوریکه ا خواستمینم

 میانجام داد و رفت صمویترخ یکه تموم شد ترمه کار ها سرمم

 سمت خونه

 حالو هوات عوض شه؟ میبر جای یخوای...ترنم مزهیام..چ-ترمه

 اره-من

 میکجا بر-ترمه
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 ایلیسر خاک ا-من

 ایلیا ایلیا ایلیهمش ا یزنیحالمو بهم م یدار گهیاه ترنم د-ترمه

حاال خوبه فقط  کننیخانوادش نم یکنیکه تو م ییبخدا کارا

 .یدوست دخترش بود

چنگ زد به گلوم، انتظار تشر زدن ترمرو نداشتم،  یبد بغض

 کنهیاون به فکرمه و منو درک م کردمیفکر م دیشا

ترنم  نیرفته بود که ا ادشیشد. انگار  مونیزود پش یلیخ ترمه

 دیببخش ی.ترمه با لحن نادم گفت:ترنمستیترنمه گذشته ن گهید

داشتم؟ نه نداشتم،  ینداشتم.انتظار عذر خواه یمنظور یابج

 ندارم ویچیاتتظار ه گهید

 باشه که نبود. شمیداشتم عشقم پ انظار

 سمت اتاقم. دمیشدم و راهمو کش ادهیحرف پ یب ستادیا نیماش

قرص خواب خوردم و با همون لباسا خودمو پرت کردم  چندتا

 تخت. یرو

باز هم ذهنم رفت  شدیفکر نکنم اما نم زیچ چیه هیکردم  یسع

 سمت گذشته...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 خوامیم یمن بستن ایلیا-من

 ! ؟یسرما بستن نیتو ا ؟یخل شد - ایلیا

 خوامیم یمن بستن - من

 یخوریسرما م میبر ایب الیخیب-ایلیا
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 یمن بستن-من

 میبر ایپوف ب-ایلیا

 یصندل یبزرگ من نشستم رو یفروش یبستن دونهی یتو میرفت

 .ادیب ایلیزدم تا ا دیاطرافو د کمیمنم  رهیبگ یرفت تا بستن ایلیها ا

شد.تا  داشیبزرگ پ یفیق یبا دوتا بستن ایلیا قهیاز چند دق بعد

 یگنده به بستن سیل هیو  دمیاز دستش قاپ ویبستن دمیپر دمشید

زمان غافل شده  نویتر از جانم زدم، اصال از زم زیعز

که  رهیبگم بره بازم بگ ایلیکه تموم شد اومدم به ا یبودم.بستن

 هی دمیبر گشتم د یبا حسرت زل زده به پشت سرم وقت ایلیا دمید

 یبسته داره با اشتها بستن یدختر کوچولو که موهاشو خرگوش

 کرده بود  فیکل صورتشم کث خورهیم

 ؟یبچه دوست دار ایلیا-من

 ها؟-ایلیا

 ؟یبچه دوست دار گمیم
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 بچه دار شدنو دوست دارم  شتریاها نه ب-ایلیا

 ایلیا یتیترب یب یییلیخ-من

در عوضش  شدیپرو م شتریب دمیخندیگرفته بود اما اگر م خندم

 دیخند یکل نکهیبعد از ا زدمیآزادانه قهقه م ایلیا
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 کردم مامان بچمو دوست دارم یشوخ - ایلیا

 خواستیشدم دلم م فینگاه با محبت بهم انداخت و من خر ک هی

 سربه سرش  بزارم

 ه؟یمامان بچت ک-من

 خانوم سر کوچه:/ یصغر - ایلیا

 ییپرو یلیخ اااایلیا-من

 ینزن آبرو مونو برد غیج سیه-ایلیا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 

 به زور قرص ها چشمام گرم شد و خوابم برد... بالخره
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 _هشتمستی#پارت_ب

 

 به سمتم اومد، منم به طرفش قدم برداشتم  

 باز کرد، منم دستامو باز کردم دستاشو

 تفاوت از کنارم رد شد یب اما

 ایلیزدم:ا صداش

 نشون نداد یواکنش
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 ااااایلیداد زدم:ا بلندتر

 نگاهم کرد  یحالت سوال با

 شمیپ ایمنم ترنم ب ایلیا گفتم

خندش  ی.صدادیبلند خند یلیخ یلیخ د،یبلند خند د،یخند ایلیا

 ؟یکه تو ترنم یکنیرعشه به تنم انداخت.گفت:واقعا فکر م

 شو برگردوند رو

 منم با خودت ببر یرینرو، م ایلیهم صداش کردم:ا باز

 ادامه داد  راهشو

 اااااایلیزدم ا غیج

 بود. مانینبود،ا ایلیبرگشت، اما نه اون ا ایلیا

 یخواب از جلو هیثان کی ی.حتزدمینفس نفس م دم،یخواب پر از

 توگوشم بارها تکرار شد. ایلیرفت، جمله ا یچشمم کنار نم

 "یکه تو ترنم یکنی"واقعا فکر م

 . دیترکیفشرده شد، سرم داشت م قلبم

 منو فراموش کرده بود. ایلیمنو فراموش کرده بود...ا ایلیا

 ستین دنینفس کش یبرا یاتاق هوا یکردم تو احساس

نجره رسوندم.پنجره رو باز کردم و خودمو به سمت پ یفور

راه  یشگیمزاحم هم ی.باز هم اشک هادمیکش قیچندتا نفس عم

 کردن دایخودشونو پ
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نبود که برام پاکشون  ایلیا شهیچون هم ومدیاز اشکامم بدم م یحت

 کنه

 قطع بشه  مینبود که قربون صدقم بره که گر ایلیا

نفس  رشیز گهیمن د یایلیاسمون هم نفرت داشتم، چون ا از

 د،یکشینم

 .کردینم یعاشق کرد،ینم یزندگ

از  یحت ومدیبدم م زیاصال از همه چ ومدیستاره هام بدم م از

 خودم

 یرفت و احساس کردم از باال جیکم آوردم سرم گ یبازم هوا 

 یچیه گهیو د دیچیتو تنم پ یدرد بد ن،ییپرت شدم پا یبلند

 :((((دمینفهم

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 

 

 "ترمه"

 شدمیگرم کار م ی.طبق معمول وقتدمینقشرو کش نیا بالخره

 .رفتیزمان از دستم در م

به بدم دادم که اخم درومد، تمام استخون هام درد  یقوس کشو

 .کردیم

 گهیترنم و ندادم، از وقتش گذشته د ی...قرصاآخخخخخ
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سمت اشپزخونه، قرصاشو آماده کردم رفتم  دمیدو وزپلنگی مثله

 طرف اتاقش.

که انگار قصد  دمیصبر کردم د هیزدم اما جواب نداد، چند ثان در

 جواب دادن نداره، درو باز کردم رفت داخل اما ترنم نبود.

تو  نکهی.از همونجا صداش زدم اما مثله ااطیدوباره تو ح حتما

 نبود  اطمیح

اما  ایه نبود.حتما رفته لب درخونرو گشتم نبود ک یجا همه

 یبه اتاقش زدم هرچ یدوباره سر دادیچرا دلم گواه بد م دونمینم

 نگاه کردم نبود.

اتفاق  گفتیبهم م یحس هی.زدیاتاقش باز بود، قلبم تند تند م پنجره

 نییشدم از اونجا به پا کیافتاده آروم آروم به پنجره نزد یبد

 نگاه کردم

 چیه شد،یزبونم بند اومد،اصال باورم نم دمیکه د یزیچ از

 نشون بدم. تونستمینم یواکنش

که تونستم  یافتاده بود.تنها کار نییغرق در خون اون پا ترنم

 ...دمیبود که کش یبلند غیبکنم ج
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 _نهمستی#پارت_ب
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ترنم و بردن اتاق  نکهیعمل بشه، بعد از ا دیبا گفتیمترنم  دکتر

 ولو شدم. یصندل یعمل من رو

! انقدر هول شده بودم که رهینم ادمی شویچند ساعت پ اصال

زنگ  دیبکنم، خدا خواست که به ذهنم رس دیچکار با دونستمینم

 بزنم اورژانس.

 کردیم چارمی.فکر نبودن ترنم بشدیلحظه هم قطع نم کی اشکام

...قهرکردناش...طرز طنتاشیبود، ش نیریترنم ش زیچ همه

 نگاش...

 شیامانتت که سپرد نمیا ایمامان ب گفتمیم گفتم؟یم یمامان چ به

 کرده؟ یدخترت خودکش گفتمیم ایبه من؟ 

که ترنم خودشو پرت کنه  کردمیدرصد هم فکرشو نم کی یحت

 نییپا

زنگ  ی.صدادادمیبه مامان خبر م دینکنم با هیکردم گر یسع

شد االن  دتریشد میشمارش گر دنیبلند شد،مامان بود با د میگوش

 جواب دادم ریتاخ گفتم؟بایم دیبا یچ

 الو سالم-مامان

 سالم-من

 ترمه؟ ییکجا - مامان

 خونه-من

اومد رفت  شیبراش پ یکار هیبده، بابات  یمژدگون-مامان

 شماها شیپ امیکانادا، منم تنها بودم گفتم ب
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ذهنمو نظم بدم تا  یتو یکردم واژه ها ی.سعشدینم نیاز ا بدتر

 بگم قتویبتونم به مامان حق

 به ترنمم خبر بده یراست- مامان

 از دهنم خارج شد ینا مفهوم یگفتن خبر واژه ها یجا به

 ؟یکرد هیشده؟ گر یزیترمه مامان چ - مامان

 مامان-من

 جان دلم - مامان

 نمارستایب ایسره ب کینرو  الیو یدیرس-من

  دادیامونم نم هیگر یعنیبگم  یزینتونستم چ گهید

 افتاده  ی! اتفاقنیحس ای - مامان

 ایتو فقط ب-من

کردم آدرس  هیگر یکه حساب نیقطع کردم.بعد از ا ویگوش

 براش فرستادم. مارستانویب

حواسم بهش بود،  شتریکاش ب یمراقبش بودم، ا شتریکاش ب یا

زنده بود تا ترنم  ایلیکاش ا یاصال ا زدم،یکاش سرش داد نم یا

 .کردیکارو با خودش نم نیا

در آوردم و شروع کردم به خوندن.هر  فمیک یاز تو قرآنمو

 .شدیم سیاز اشک هام خ خوندمیرو م یصفحه ا

از  تونستینجاتش بده.فقط خدا م تونستیفقط خدا م االن

 بگذره. راتشیتقص

 بگم؟ یچرا خودشو پرت کرده چ دیاگر مامان اومد پرس االن
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افتاده؟ اصال بگم من خبر  یبگم اتفاق ایدوست پسرش مرده؟  بگم

 ندارم بهتره.

 کباریدکتره با عجله رفت تو اتاق عمل.با هر رفت و آمد من  هی

 شدمیو زنده م مردمیم

 فقط خواهرمو حفظ کن... ایخدا
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 _امی#پارت_س

 

 "مانی"ا

کردن، با عجله به سمت اتاق عمل رفتم از  جمیاتاق عمل پ از

 شدمیتر م کینزد ی.هرچکردیم هیدختره بود که گر هیدور فقط 

 یسع دمشیکجا د ومدینم ادمیاصال  یول شدیبرام آشنا تر م افشیق

 .ادیب ادمیکردم 

و باور کنم،  دیکه به ذهنم رس یزیچ خواستمیست شد.نمس پاهام

که چند  یاون اتاقه ترنمه.ترنم یکه تو یباورکنم کس خواستمینم

 شده. یچرا ول دونمیوقته شبو روزم شده خودمم نم

 ...دینبا وفتهیب یترنم اتفاق یبزارم برا دیهامو تند کردم نبا قدم

حدسم درست  مار،یسر ب یالزمو انجام دادم و رفتم باال یکارها

 نبود جز ترنم. یبود اون کس
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 کردمیعمرمو م یجراح نیبهتر دیکردم تمرکز کنم، با یسع

که من از پسش بر اومدم  ییعمل در برابر اونا نیدرسته که ا

دستم بود ترنم بود.اگر  ریکه ز یاالن کس یول زهیناچ یلیخ

 .دمیبخش یخودمو نم چوقتیه کردمیم یاشتباه نیکوچک تر

 تمرکز کنم. تونستمیبه وضوح لرزش داشت، نم مدستا

اون  یتو یچشمم، حت یجلو ومدینگاه مظلوم و مغمومش م همش

که ترنم بخاطرش خودشو نابود کرده بود  یلحظه به پسر

 شهیکرده هم ی.دوست نداشتم فکر کنم که خودکششدیم میحسود

 بکنه و حاال همون موقع بود. یکه کار احمقانه ا دمیترسیم

 یزیجرات نداشتن چ یشدن ول ممیمتوجه حال وخ انمیاطراف

 کاره رها کنه؟! مهین ویعمل یدکتر اعتماد شدیبگن.مگه م

انجام  یدکتر نوروز ویجراح هیبق دیلیما یدکتر اعتماد-اریدست

 بده؟

و  رفتمیاگر م شناختمیبهتر بود اما خودمو م دادیاون انجام م اگر

 گهیهم د مردمیوجدان م هم از عذاب وفتادیترنم م یبرا یاتفاق

از دستم  یحداقل هرکار ینجوریا زدم،ینم یجراح غیدست به ت

 .کردمیم ومدیبر م

خوب بود  یهمه چ بایتقر گذشت،یساعت از عمل م کی حدود

کارو رفتم اما از  ینجایعمل کار من نبود، تا ا هیواقعا بق یول

.چرا دروغ تونستمیاما من نم خواستیم ییبه بعد تمرکز باال نجایا

 .دمیترسیبدون ترنم م یاره از روزا دم،یترس یبگم؟ م

کنم پس فقط گفتم )به دکتر  سکیسر جون ترنم ر تونستمینم

 (انیب دیبگ ینوروز



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 نی.اکردیم یتابیافتاده اتاقو ترک کردم، قلبم ب یشونه ها با

 حالتمو دوست نداشتم

 بودم...  مانیمن ا 

...انتقام خون رمیکه قسم خورده بودم انتقام بگ یمانیا همون

 مادرمو

 دادن و بعدم نابودش کردن بیکه پدرمو فر ییاز اونا انتقام

 تباه شدمو یزندگ انتقام

منو امثال منو به  یکه زندگ یزیهمه چ یب یاز همه دخترا انتقام

 ..کشنیلجن م

دختر  کیکه قسم خورده بودم عاشق نباشم حاال بخاطر  یمن و

  زنمیم شیودمو به ابو آتخ

 .شهیرحم باشم، مثله هم یب خوامیعاشق باشم..م خوامینم من

خانوم که حدس زدم  کیاز اتاق عمل خواهر ترنم و  رونیب

 مادرشه با اومدن من به سمتم هجوم آوردن

 دکتر حال دختر چطوره؟ یترو خدا آقا - مامانش

 مونه؟یزنده م-خواهرش

که من هم منتظر جواب هستم و فقط گفتم براش دعا  دونستنینم

 عالمه سوال ترک کردم... کیو اون هارو با  دیکن
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 کمی_وی#پارت_س

 

 ترمه

 ....دی:فقط براش دعا کندکتر

و  سیخ هیجمله رو با ترسو لرز گفت و منو مامانو با چشا نیا

 تنها گذاشت.. یاون شک لعنت

وجودم،تنها همدمه من،االن  ی مهیشد،ترنم،خواهرم،نینم باورم

 ...میدعا کن دیکه فقط با دهیرس ییرو تو اتاقه عمله،کارش بجا

 واریداده به د هیدستش رو سرش بودو تک هیمامان نگا کردم، به

 زد،کمکیلب فقط اسمه خدارو صدا م ریبود،زنشسته 

نگاه  شه،بایکه نصفه زندگ یدخترش،واسه کس خاست،واسهیم

روز شکسته تر شده،نتونستم  هی نیکردن به مامان که چقد تو ا

 امرفتم سمتش،جلوش رو زانوه رم،پاشدمیخودمو بگ هیجلو

روش  یبوسه نرم هیسرش برداشتمو  هینشستم،دستشو از رو

 نگا کردم شیبارون هیپر تمنام به چشما هیزدم،با چشما

 +مامان

 !؟یدیبه روز دخترم اومد؟!د یچ یدید-

 +مامان توروخدا

توروخدا؟!بچم داره از دستم  یتوروخدا ترمه؟!چ یچ-

 تونمینم یکار چیه ره،منیاز دستم م ره،دخترم،ترنمم،دارهیم

 !؟یفهمیبراش بکنم،م
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 یفقط آروم باش،همچ مم،توروخدافهیمامان،بخدا م فهممی+م

به بابا  کنمیخواهش م اد،فقطیبه هوش م شه،ترنمیدرست م

هضم  تونهیفه،نمیکه بابا قلبش ضع دیدونیکنم،میم د،خواهشینگ

از همه بهش  شتریواسه ترنم که ب و،اونمیاتفاق نیکنه همچ

 اومد خودش بفهمه.. یوقت میبزار دیوابستس،با

تو دستام  ن،سرشوییسرشو تکون دادو کلشو انداخت پا مامان

 و گفتم دمیگرفتمو سرشو بوس

 دمیقول م شهیدرست م ی+همچ

جون زد،با لبخند جواب دادم بش،دستشو گرفتمو  یلبخند ب هی

 نمیبب ادیکه ب میدکتره باش یکیکه منتظره اون  یسمته صندل میرفت

 ....گهیم یچ

____________________________________ 

 مانیا

 تونسم،اونیباشم،نم الیخیب تونسمیدم،نمیبه موهام دس کش کالفه

 دونمیازم گرفته،نم المویکه چن روزه فکرو خ یترنم بود،دختر

که به  دونمیم نویچه علت همش تو فکرمه،فقط ا ،بهیچ هیبرا

 یعاشق لشیکه دل ره،مطمعنمینم رونیوجه ب چیه

که عاشق  هیکس یاعتماد مانیباشه،ا نیا لشیدل دیس،مطمعنم،نباین

وجه عاشق  چیه کنه،بهیول م کنه،بعدمیم شه،عاشقینم

 مطمعنم شه،آره،منینم

 دیکش شونیمنو از افکار پر لمیبودم که زنگ مباافکارا نیهم تو

 جکتیر تفاوتینگا کردم،ب یگوش یصفحه  رون،بهیب

 جکتیدخترا بود،دوباره ر یکیکردم،دوباره زنگ زد،تماس از 
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گذاشتم رو حالت پروازو رفتم به سمته در،درو باز  ویکردم،گوش

 دونمیخودم م قطاتاق عمل رفتم،ف کهینزد رشهیکردم به سمته پذ

 رفتم.... رشیبه اون پذ یکه برا چ

 یلیاز دست دادم،خ مویمامانو خواهر ترنم کامال روح دنهید با

تصور کنم که ترنم  تونمیضربه بهشون وارد شده بود،هنوز نم

 کرد با خانوادش، یکار نیهمچ

 !؟یاعتماد هی+آقا

 پرستار به خودم اومدم هیصدا با

 بله؟!-

 !د؟یداشت ی+کار

 دیدوتا خانم بزن نیبه ا یتیسرم تقو هیزه،آها،یکار؟!آها بله،چ-

 ستیحالشون خوب ن ادیز

گفتو رفت به سمتشون،از  یمتعجب چشم ییا افهیبا ق پرستار

 هیترمه که اسمشو از صدا زدنا کردم،خواهرشیدور نگاشون م

بلند شد،اما هنوز مامانه نشسته بود،بلند  دمیمامانش فهم

 دهیفا کردنیترمه با پرستار اسرار م کرد،هرچقدیم هیشد،گرینم

 مرتب کردم قموینداشت،به سمتشون راه افتادم، ییا
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 کردم و رو به پرستار گفتم: ییتک سرفه ا هی

 !شده؟یچ یخانمه ذاکر-

 نایبزنم اما ا یتیدوتا خانم تقو نیکه به ا دیشما گفت یاعتماد هی+آقا

 کننیقبول نم

 بود نییسرش پاکردم به سمته مادرش که  رومو

پرستارمون کارشو کنه،شما حالتون خوب  دیزاریخانم چرا نم-

 الزمه یکار نیحاله خودتون همچ هیبرا ستین

به دخترم فکر  دیحال و وضع فقط با نیترنم:پسرم من تو ا مامان

 منتظر دخترم باشم دیکنار بزار دیکنم نه به خودم،توروخدا بر

 زننیم ویحرف نیکه همچ دوننیم یزیدکتر چ ی:مامان آقاترمه

که هست بدتر  ینیاز ا م،حالتیپاشو بر کنمیم گه،خواهشید

 ها شهیم

 که شهیترنم:بزار بدتر شه،بدتر از دخترم نم مامان

 کنمیم نیازتون،من تضم کنمیخواهش م ی:خانمه فراهانمن

سرمه  ی دیهمراهه پرستار بر دیشن،پاشیدخترتون خوب م

افتاد  یمواظب دخترتون هستم هر اتفاق نجایا د،منیبزن یتیتقو

 دمیبهتون خبر م عایسر

تعجب کرده بودو با دهنه باز  یلیاز نوعه حرف زدم خ پرستار

مهربون  هی)مامان ترنم( با چشمایفراهان کرد،خانمهیبهم نگاه م

 بهم نگاه کردو گفت:

 کنمیرو قولتون حساب م 
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 ب همراهه ترمه و پرستار به راه افتادن پاشدو

اتاق عمل نشسته بودم و به  هیرو به رو یهمونجا رو صندل من

!ضربان قلبم رف باال،به د؟یطول کش نقدیبودم،چرا ا رهیدر خ

روش  کیکوچ اهویقرآن س هینگاه کردم، میکنار هیصندل

 ریز کردمیبود،ورداشتمش،بازش کردم،اروم اروم زمزمش م

 رفته بود، ادمیوقت بود که قرآن خوندن  یلیلبم،خ

 خوندنه قرآن بودم که..... محوه
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قران و  عیسر رونیاومد ب یاتاق عمل باز شد،دکتر نوروز در

 لبخند زدو گفت هی دنمیبستمو رفتم سمتش،با د

 راحت التیخطر رد شد خ ستین یزیااا،چی:نگران

 لب تشکر کردم ریز دمویتو موهام کش یدس

دستگاه وصل  ارن،بهشیترنمو دارن م دمیبودم که د رهیدر خ به

بود،رفتم جلو به صورتش نگا کردم،رو سرش  ومدهیبود،بهشو ن

 نیا ایبزرگ خورده بود،دستاش همه کبود بودن،خدا ی هیبخ هی

 کرد کاریدختر با خودش چ
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ترمه که خبر بدم  شهیرفتم پ دش،خودمیخودم اومدمو گفتم ببر به

کردم،متوجهه اومدنم شد،به  شتریب دمش،سرعتمویبهش از دور د

و بهش  میدیسمتم قدم برداشت،انگار گلوش بغض داشت،بهم رس

 گفتم 

 بود.. زیآم تی:عمل موفق

از جلو چشام سر  دمید هویبدونه پلک بهم زل زد  هیپنج ثان ترمه

دوتا خاهر چقد غش  نیکنم،ا کاریچ دونسمین،نمیخرد افتاد رو زم

 اه کننیم

رفتم سراغ  میاومد با کمک پرستار بهش سرم وصل کرد پرستار

خبر  یبهتر شده بود،مخصوصن از وقت ،حالشیخانوم فرهان

 سرحال تر شد یلیخ دیترنمو شن زیآم تیموفق هیجراح

____________________________________ 

 ترمه

 

تو  یدستامو تکون بدم که سوزش بدباز کردم،اومدم  چشامو

بهش سرم وصله و  دمیدساتام حس کردم،به دستام نگاه کردم د

تکون خوردنه من باعث شد سوزد تو دستم جابه جا شه و خون 

داشت  تیبرام مهم نبود،فقط ترنم اهم گید زایچ نیازش،ا ادیب

پس  یشحالاون دکتر بهم اون خبرو داد از خو یبرام،وقت

 ..دهیافتادم،فک کنم تا االن مامان فهم

 ام،یپرستار باعث شد به خودم ب یافکار بودم که صدا نیهم تو

 حالتون بهتر شد؟!-
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 +بله ممنون

 دیبر دیتونیسرمتون تموم شه م-

 +ممنون

 رونیتکون دادو از اتاق رفت ب یسر

تا تموم  سمیوا ییا قهیپنج د هی دیسرم نگا کردم،فک کنم با به

سرمه چقد اروم اروم  نیکه ا رفتمیاشتم با خودم کلنجار مشه،د

 در باز شد..... هویکه  نییپا ادیم
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 مانیا

سر به ترمه  هیداشتم برم  میجدا شدم تصم یخانم فراهان از

بزنم،قبلش به پرستار گفتم حالش چطوره گفت خوبه،به سمته 

 دنشیدر بزنم وارد شدم،با د نکهیاتاق رفتم،طبقه معمول بدونه ا

ترنم شده بود،مخصوصا  هیشب یلیلحظه خندم گرفت،خ هی

متعجبش فقط  هیبا چشما ده،اونیچشماشون،هم درشت بود هم کش

 کردم و گفتم ییتک سرفه ا هیزل زده بود بهم،خندمو خوردمو،

 انیحالتون بهتر شد  نمی:اومدم بب

 آروم گفت یلیسرم که باال سرش بود برداشتو خ یاز رو دستشو
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 :ممنو خوبم

 برم که گفت خواستمیتکون دادم،م یسر

 :مادرم خوبه؟!

 بهتره یلیخ-

 چشماش برق زدو گفت هیزد بعد دو ثان یلبخنده خشک هی

 :ترنم بهوش اومد؟!

 نه هنوز-

 !اد؟یبهوش م ی+ک

 ادیبهوش م دونم،اماینم-

 سین یزیرومو کردم طرف درو گفتم چ نییانداخت پا سرشو

 دینگران نباش

 اتاق خارج شدم از

__________________________________ 

 

 ترمه

تموم شده بود،پرستار اومدو سرمو از دستم گرفت،داشتم  سرمم

 پرستاره گفت هویکه  کردمیسرو شکلمو درست م

 !د؟یلیفام یاعتماد هی:با آقا

 !؟یاعتماد یآقا-

 کرد یکه مادرتونو راض یآقا دکتر نی+بله هم
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 نه-

که حواسشون  ستنین یکس شونیحواسش بهتون هست،ا یلی+خ

 باشه یبه کس

 ستمین شونیا هیکارا انهیواال من درجر-

پشت سرش در  رون،اداشویکردو از اتاق رفت ب ییخنده ا تک

 رون،بایدم و موهامو مرتب کردم درو باز کردم و رفتم باوور

تعجب کردم،پرستارا نصفشون داشتن با  ییصحنه ا نیهمچ دنید

 جیچند تا دکترو پ رفتن،اسمهیم یاتاق هیسرعت به سمته 

تفاوت از کنارشون رد  یبهشون نداشتم و ب یکردن،کار

شده  یکه مامان اونجا بستر یشدم،رفتم به سمته اتاق

ترنمو  میاگه مامان حالش بهتر شد به دکتر بگم بر خواستمیبود،م

 خندون درو باز کردمو گفتم نم،شادویبب

 بزرگ ی:سالاام بر بانو

 زدو گفت االن موقشه؟! یلبخند خشک هی

 رو باز کنم یک سر شوخ مینبود یتیوضع گفت،تویم راس

 رفتم سمتش گفتم نییانداختم پا کلمو

 !؟ی: بهتر

 !؟یو خوبخوبم ت-

 بد باشم؟! نمویو سالم بب حیشمارو صح شهی+مگه م

 دختر؟! یزبون شد نیریش نقدیتاحاال ا یاز ک-
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با ارزش تر از خانواده  یزیچ چیه ایتو دن دمیکه فهم ی+از وقت

 برام وجود نداره

دستش آروم موهامو  نش،بایزدوسرمو گذاشت رو س یلبخند

با فکر ترنم  هویکه  شدنیداشتن گرم م کرد،چشامینوازش م

 ....دمیپر

 

[19.12.20 12:01] 

 

 _پنجموی#پارت_س

 

 دهیمامان که چشماش و رو هم گذاشته بودو آروم خواب دنهید با

رو لبام نقش بست،از رو تخت بلند  یبود نا خداگاه لبخند

ه سمته در رفتم ،درو که باز ب دمویشدم،پتورو کامال روش کش

چند تا  شیپ قهیبودم که چن دق یاتاق،همون اتاق یکردم رو به رو

 الیخیبود،ب یاالن خال مادکنرو پرستار به اونجا رفته بودن،ا

که بپرسم اتاق ترنم کجاست،رفتم رو  رشیگذشتم و رفتم سمته پذ

بش نگاه  قهیدق سادم،چنیپرستاره که سرگرم کار بود وا یبرو

محکم  یکیدستم  س،باینه اصال متوجه حضور من ن دمیردم دک

 گفتم د،ارومیپر هویزنه  زیزدم رو م

 دیببخش 

 با تعجب نگاهم کردو گفت زنه

 دیی:بفرما
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 اتاق خواهرم کجاست؟! دیبگ شهی+م

 !ه؟یاسمشون چ-

 ی+ترنم،ترنمه فراهان

بردم  کرد،سرمویم ییکارای وتریکه داشت تو کامپ نطوریهم-

بهم انداخت  ینگاه هیبرگشت  هویکنه،یداره م کاریچ نمیجلو بب

بدنم خشک شد،برگشتم سرجام منتظر موندم  یکه خونه نداشته تو

 نگاهم کردو گفت کمیدفعه سرشو اوورد باال  هیتا بگه، 

( وی یس یاتاقه بغل بودن اما االن )آ نیتو هم شیساعت پ می:تا ن

 منتقل شدن

 ها؟!-

 وی یس یمنتقل شدن آ شونیا گمی+م

 چرا؟! وی یس ی!آ؟یچ یعنی-

 +رفتن تو کما

کردن،پاهم توان نگه داشتنه  خی هویحرف دستام  نیا دنیشن با

 لرزون گفتم یبدنمو نداشت،با صدا

 !شد؟ی:اون که حالش خوب بود،چ

از پرستارا رفتن  یکیکه  یوقت ی+درسته حالشون خوب بود،ول

 یهمه  بایاتفاق مواجه شدن،تقر نیبا ا هیچجور تشونیوضع ننیبب

 دکترا اومده بودن به اتاقشون
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 رنیبودم پرستارا به سرعت م دهیکه من د یاون اتاق یعنی

درست باشه،من  تونهینه،نه نم یداخلش اتاقه ترنم بوده؟!وا

 از کناره خواهرم گذشتم الیخیب

 

که برم  ومد،برگشتمیگذاشتم رو صورتم نفسم باال نم دستامو

 یبه صورتم بزنم،پاهام توانه راه رفتن نداشت،وقت یآب هیحداقل 

مامانم با  دنهیبرگشتمو دستمو از رو صورتم برداشتم،با د

نابود  ستویلحظه ن هیصورت پر از اشک انگار کله وجودم تو 

 شد،مامانم آهسته به سمتم قدم برداشت و گفت

 داره اره؟! قتی:حق

دادم،حس کردم  تکون یگذاشتم رو لبمو سرمو به آروم دستمو

افتاد رو  دویپاهاش لرز لحظهینداره،تو  یخوب تیمامان وضع

 زدم ن،دادیزم

 : کمممممک

 ادیداره با دو به سمتمون م یاون مرده اعتماد دمید

 !شده؟یچ-

 ستین یخوب تهی+فعال مادرم تو وضع

 زد: داد

  پررستار

 کاریچ دیبا دیمامانم فهم دنهیبا وحشت اومد با د پرستار

بودم پشته در اتاقش  سادهیم،وایکرد یکنه،دوباره مامانمو بستر

 اومد به سمتم....... هیهمون اعتماد هویکه 
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 _ششموی#پارت_س

 

 مانیا

 ستمخوایکالفه شدم،م یلیترنم رفته تو کما خ نکهیا دنیاز فهم بعد

طرف به خودم فوش  هی رم،ازیتک تک دکترارو بگ ی قهیبرم 

کلنجار  یکه چرا اونموقعه کنارش نبودم،باخودم هع دادمیم

 ترمه و مادرش چطورن نمیگرفتم برم بب میتصم نکهیتا ا رفتمیم

و به در  سادهیکه پشته در وا دمیراه افتادم،از دور ترمه رو د به

دارم به  دیکنم فهم د،فکیمنو د دویلحظه سرش چرخ هیداده، هیتک

 جمعو جور کرد خودشو کمی رم،چونیسمته اون م

 بهترن مادرتون؟!-

 شنینم نی+بهتر از ا

 خفش کنم خواستیپوزخند زد که دلم م هی تههش

 !د؟یندار نهیبه معا یازی!ند؟یخودتون خوب-

 نبا.... گیدفعه ترنم د نیا گید امیبرم ب ترسمیم ری+خ

 نگفت گهیو دحرفشو خورد ی هیبق

 چشاش با زل زدمو گفتم تو



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 دمیانجام م ادیاز دستم بر م ی:هرکار

 صدا کردو گف هویکه برم  برگشتم

 ی:جناب اعتماد

 نوعه صدا کردنش شوکه شدم برگشتمو گفتم از

 دیی:بفرما

حواستون به ترنم و منو مادرم هست؟!ما با شما  نقدریچرا ا-

 از قبل؟! میدار یتییآشنا

که به ذهنم  یزیبگم تنها چ یچ دونستمیسوالش متعجب شدم،نم از

 بود نیاومد بگه ا

 :قبلن با خانمه ترنم آشنا شدم

 !؟یعه؟!ک-

 شدیم ی+چند روز

 چ جالب-

 برم خوامیاگه سواالتتون تموم شد م-

 منتظر جوابش باشم سرمو برگردوندمو رفتم نکهیا بدونه

____________________________________ 

 رمهت

 زد،چشمویم طونیش افشینبود،ق یبد کردم،پسریرفتنش نگاه م به

بدونه  تیشخصیب تیتربیاندازه گوالخا بود،ب ،قدشمیابرو مشک

من تو  ایتا من جوابشو بدم گذاشت رفت،پررو،خدا سهیوا نکهیا
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فکر کنم،دستمو باال  زاینچیبه ا تونمیم یچجور تیوضع نیا

ترنم،با  شهیبرم پ تمگرف میکوبوندم به کلم،تصم یکیاووردمو 

لباسه مخصوص  هی دیپرستار صحبت کردم،گفتش قبلش با

 شهیاز پشته ش شش،اولیبره پ تونهینغر م هیبپوشم،هرروز فقط

شده بود،چقد دلم برا غر غر  فینگاهش کردم،چقدر ضع

کردناش،لج کردناش،خندهاش تنگ شده،با گفتنه  تیکردنشاش،اذ

دستم  ن،باییاومد پا وردوسر خقطره اشک از رو گونم  هی نایا

 پاکش کردم 

 !د؟یاینم یگفت:خانم فراهان پرستار

 اومدم-

حرف به سمته پرستار رفتم تا لباس مخصوصو  نیگفتنه ا با

 بپوشم.....
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 _هفتموی#پارت_س

 

که ترنم توش بود  یبه اتاق دمویکمک پرستار لباسو پوش با

اومد،رفتم باال  یناگاه از چشمام قطره اشک دنشیرفتم،با د

بهم رختشو نوازش  هیسرش،دستمو گذاشتم رو سرش و آرم موها

 کردم،یم
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بود،دلم  یشوخ هی نایا یپاشه بغلم کنه و بگه همه  خواستیم دلم

ر دلم براش تنگ شده پاشه باهام حرف بزنه،چقد خواستیم

 بود...

 شدمو گفتم رهیبستش خ هیچشما به

 یچه زجر میما دار ینیبی!مگذره؟ی:چخبر ترنم خانم؟!خوش م

 ..ایبه خانوات فکر نکن وقتی!م؟یکشیم

ترنم،چرا  یکرد نکارویا ،چرایزیچقدر برا ما عز یدونیکه م تو

 یمامان چ یدونی!م؟یکرد نکارویبا خودت با من ا

 یدونیتر شده؟!م ریدو سه روز پ نیچقدر تو ا یدونی!مکشه؟یم

خوردو  یدونیتو کما؟!م یرفت دیفهم یچقدر شکست وقت

 ما!چرا به ؟یکنیبا ما م نکاروی!چرا ذه؟یخوراکش شده فقط گر

برات تنک شده  که،دلمیکوچ ی!ترنم،آبج؟یفکر نکرد

 یروز با هم دعوامون شد،بعد بابا الک هی میبچه بود ادتهی،یعوض

روز  هیمنو با خودش  م،بعدیکنیشما دوتارو از هم جدا م گفت

 م،ازیدیهمو د یوقت میروز که برگشت هیبرد مسافر خونه،بعد 

باهم  میدونستیم نکهیا م،بایبچه بود نکهیا م،بایخود شد یخود ب

روزه چطور  کی هیاز سر دلتنگ میدیهمو د یاما وقت میقهر

روز بود  هیروز بود، هی!اد؟یم ادتیم،یکرد هیبغله همو گر میدیپر

سخته  یچ یدونیاالن شده سه روز،م م،امایکه از هم دور بود

 یکنارم نکهی،ایزنیاما باهام حرف نم یتو کنارم نکهیترنم؟!ا

بفهم  یمن دلم برات تنگ شده،عوض ،ترنمیندار یتحرک چیه

شده سه  شدم،حاالیم یروان زدمیساعت بات حرف نم هیمن  نویا

!دلت ؟یبغلم کن خوادیروز،نامرد تو دلت برام تنگ نشد؟!دلت نم

نبود  یراض ایلی!ترنم،ا؟یبگ ایلیو از ا یکن هیتو بغلم گر خوادینم
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بره،چرا  تدوست نداشت خار تو پا ایلی،ایبا خودت کن کارویا

 !؟یبا خودت کرد نکارویا

 ایلید اکه داشتم درمور نطوریکردم،همیداشتم ازش گله م هیگر با

خط  هی دمیدستگاهه پشته سرم بوق زد با ترس برگشتمو د گفتمیم

 داد زدم مردمیصاف افتاده روش،داشتم م

 پرستااااااار

کردو با چند تا از دکترا رفتن  رونمیاومد ب عیسر پرستار

دادمو  واریبه د کهیدم،تیلرزیداخل،از ترس زبونم بند اومده بود،م

خود شدم و داد زدم:  یترنم نباشه از خود ب نکهینشستم،با فکر ا

 ترنمممممم

 ویه ایتو سرم حس کردم و س ویدیشد ی جهیسرگ بعدش

 .....یاهیس

 

[19.12.20 12:01] 

 

 _هشتموی#پارت_س

 

 مانیا

وقفه  چیشده بودم که برم خونه،سه روز شده بود بدونه ه آماده

 دمویمو پوش یمرتب کردمو کته مشک قمویکنم،یدارم کار م ییا

قدم برداشتم،به در که  یبرداشتم،به سمته در خروج مویدست فیک

راه  عیلحظه موندم،سر هیکنن،یم  جیدارن اسممو پ دمید دمیرس
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 هویداد که ترنم حالش  حیتوض رش،برامیافتادم،رفتم به سمته پذ

 تونمیم یدارن منم کمک کنم،اما من چجور ازیبد شده تو کما،ن

 سیلرزون و از عرق خ هیسست و دستا هیپاها نیکمک کنم،با ا

 براش کنم؟! تونمیم کاریچ

 یس یخوب کردنه ترنم،به سمته آ هیارادمو جمع کردم برا تمام

دو  ن،بایدختره افتاده رو زم ی دمیبودم که د کیراه افتادم،نزد وی

ترمه تو اون  یچهره  دنهیبه سمتش رفتم سرشو برگردوندم،با د

 شد،پرستارویکه بود بدتر م ینیواقعن داشت حالم از ا تیموقع

به  د،خودممیبراش انجام بد مهالز یصدا کردم و گفتم هرکار

راه افتادم،تا اومدم درو باز کنم،در از اون  وی یس یسمته آ

بهم زدو  یرون،لبخندیاومد ب ینوروز یشد و آقا دهیطرف کش

 گفت

 پسر ی:شانس اوورد

 گهیم یچ دونستمینم

رفتم داخل،لباسمو عوض کردم  عیشانس اووردم؟!سر یچ یعنی

 یاونجور خواستیدلم نم یعنینمش،یبب تونسمیو وارد شدم،نم

بود،ترنم به حاله  یچ ینوروز یمنظور آقا دمینمش،تازهدفهمیبب

چشماشو باز کنه،رو  تونهیم یک دونهیاولش برگشت،فقد خدا م

مگاش  قطف قهیدق کینشستم و زل زدم بهش،حدود  یصندل

اونروز افتادم که  ادیرم،یکردم،دستمو اووردم باال تا دستاشو بگ

زدمو گفتم:اره منو تو  یخشک م،لبخندیگفته بود منو تو نامحرم

 :(مینامحرم

 و گفتم نییانداختم پا ن،سرموییوردم پااو دستمو
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شروع کنم،دلم  یاز چ دونمیبهت بگم!نم یچ دونمی:ترنم،نم

ساعت ها باهات حرف بزنم،اما  نمویبش خوادیم

 دونمیالم،نمیتمومه فکر خ یک تو شد شدهیچ دونمیتونم،ترنم،نمینم

خواب و خوراکم،آره من  یشبو روزم،شد یکه تو شد شدهیچ

من  مباشن،ترن لیفک نکنم دل ،امایشناسیمنو نم شناسمت،توامینم

 شم،امایوقتم عاشق نم چیمطمعنم،ه یعنیدونم،یم نویعاشق نشدم،ا

عاشقت  دونمیم نارو،فقطیا دونمیکنم،نمیچرا بهت فکر م دونمینم

 نشدم:((

 میباهم آشنا نبود ادیم،زینکرد نایباهام صحبت ا ادیز درسته

 گرفتم باال و ادامه دادم سرمو

 بامن؟! یکرد کاری،چیدلم برات تنگ شده لعنت ی:ول

از  شدیکه باعث م ستمیخ هیاون چشما هیدلم برا یحت یبدون اگه

 هم تنگ شده ادیاون پسره بدم ب

زودتر خوب  دوارمی،امیتونیترنم،نم یدرک کن نارویا یتونینم تو

 شبم:( یای،رویش

 رفتم..... رونیبلند شدمو به از اتاق ب یرو صندل از

 

[19.12.20 12:01] 
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ترمه تو  نمییکه ب رشیکه عوض کردم رفتم به سمته پذ لباسامو

دفعه در  نیسمته اتاقش راه افتادم،ا دن،بهیکدوم اتاقه،بعد از فهم

دستشو اونور بودو  داره،سرشیزدم و وارد شدم،معلوم بود که ب

دستشم سرم بود،جلو  یکیرو چشاش گذاشته بود،تو اون

 زدم س،صداشیکه اصال حالش خوب ن دمیرفتم،فهم

 !؟ی:خانم فراهان

 صداش کردم دم،دوبارهینشن یجواب

 !؟ی:خانم فراهان

 نکرد یحرکت چیه بازم

 موهامو گفتم یال دمیدفعه دستمو کش نیا

 :خانمه ترمه من با شمام

خون بود،صورتش پر از  یبرگشت،چشاش کاسه  هوی

 هیحالت، نیتو ا دنشیتعجب کردم از د نقدریچرا ا دونمیاشک،نم

حالم بد شد،اما باز نشون ندادم،بهم زل زده بود بدونه  یلیلحظه خ

 بگه یزیچ نکهیا

 بگو زودتر از من گفت زیچ هیاومدم  تا

 :حالش خوبه؟!

آرومو  یلیخ دیچکیوقه رو صورتش م یب اشک یها قطره

 گفتم:خوبه عیسر

بتونه اشکاشو کنترل کنه لبشو  نکهیبرا ا دویکش ینفسه راحت هی

که برگشتمو گفتم: مادرتونم خوبه  رفتمیم گرفت،داشتمیگاز م

 دینگران نباش
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 رفتم رونیدر ب از

 حرکت کردم به پرستار گفتم  رشیبه سمته پذ عیسر

 دیکن جیرو پ ی:دکتر محمد

 یطبقه معمول با خونسرد میکرد،دکتر محمد جشیپ عیسر پرستار

تکون دادو  یسر هیحس به سمتم اومد، یب هیکامل و همون چشما

 گفت:بله؟!

 ستیخوب ن ادیهفت،حالش ز ستویتو اتاقه ب میدار یمرض هی

تکون دادو  یسر یمحمد د،دکتریشما مراقبش باش خوامیازتون م

 رفت

 هیره،موهایت هیعسل هینبود،چشما یبد کردم،پسریرفتنش نگاه م به

داشت،قدشم بلند بود،درکل  یپر پشته بور که تک و توکه مشک

 زایچ نیخدا من چرا دارم به ا یبود که دختر کش بود،وا یپسر

زدم به سرمو راه افتام به سمته اتاقه مادر  یکی کنمیفکر م

 ترنم.....
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 #پارت_چهلم

 

 ترمه
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اختار  یتفاوت به پنجره زل زده بودن،اشکام خودشون ب یب

درو  ی رهیچرخوندنه دستگ هیرو گونم،صدا رختنیخودم م

همونطور به جلو زل  اووردمویخودم ن یبه رو دم،امایفهم

حس  نیز اا کردم،داشتمینگاهو رو خودم حس م هینیزدم،سنگ

 ادیمنگاه داره  قهیباالخره بعد از چند د دمیشدم،فهمیم تیاذ

من،با  یرو به رو قنیاونوره تخت دق ه،اومدیک دونمیسمتم،نم

از کجا اومد،فک کردم زنه  نیچشام باز شد،ا هوی دنشید

 قهیدق هیبعد  میکردیفقط بهم نگاه م قهیدق هیطرف،نگو مرده،

برداشوتو گذاشت رو  یبدون حرکت زیم یاز رو ویدستمال کاغذ

حس نگام  یگونم و شروع کرد به پاک کردنه اشکام،ب

 بیبرام عج نکاراشمینگام کنن،ا ینجوریا ومدینم کرد،خوشمیم

 بود،دستمو اووردم باالعو دستشو پست زدمو گفتم

 !د؟یکنیم کاریبدونم چ شهی:م

 مراقبت باشم دیبا-

 +شما؟!

 هستم یدکتر محمد-

 !؟یمراقبم باش دیباتو  گمی+نه م

 اره-

 مراقب خودم باشم ممنون تونمی+من خودم م

 کردمیاتاقم باز نم نیدر ا یاگه دسته خودم بود حت-

 گفتم ووردموینوعه حرف زدنش بدم اومد،کم ن از
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گفت  یزیچ یمراقبه خودم هستم اگه کس د،منیبر دیتونی:شما م

با خواسته خودم بوده،با دستام اشکامو تند تند پاک کردمو  دیبگ

کلشو  خواستیتفاوت پاشدو رفت،دلم م یرومو برگردوندم،اونم ب

 ...یریکبیوار،ایبکوبم به د

و به سمته اتاقه مامان  رونیتموم شده بود،از اتاق رفتم ب سزمم

 یداخل،اعتماد دم،رفتمید ویحرکت کردم،درو که باز کردم اعتماد

 تکون دادو رفت، یسر

 !گفت؟یم ی:چ

 +درمورد حاله ترنم بهم گفت

 آها-

 ؟؛ی+خودت خوب

 !؟یمن خوبم تو خوب-

 ینیبی+حالو روزمو که م

 گفتم نشویزدمو سرمو گذاشتم رو س یلبخند

 دمیبخوابم،چن روزه نخواب خوامی:مامان م

 بخواب زمیبخواب عز-

و مرور چند روز نیبستمو با خودم تمامه اتفاقاته ا چشمامو

 بالخره چشام گرم شدو..... نکهیکردم،تا ا
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 کی#پارت_چهلو_

 

 مانیا

رفتمو دست و  ییبلند شدم،به سمته دستشو میآالرم گوش یصدا با

نشستم رو  ختمویقهوه برا خودم ر هیصورتمو با آب خنک شستم،

که تا االن افتاد فکر  یکاناپه،به تمامه اتفاقات

 ب،بایحسه عج هیمارستان،یکردم،من،ترنم،ترمه،مادرشون،بیم

از  وندم،بعدموهام چرخ هیکردمو دستمو ال یتمام پوف هیسردرگم

ساعته  میدوشه ن هیگرفتم برم حموم  میقهومو خوردم تصم نکهیا

باشم،فقط نه ساعت  مارستانیب دیبا گهیساعت د رم،دویبگ

افکارو پس زدمو به سمته حموم  نیگرفتم،با بلند شدنم ا یمرخص

 رفتم

____________________________________ 

 ترمه

مرخص کردنه  هیبرا رشیاز خواب بلند شدم رفتم پذ نکهیاز ا بعد

از رو تخت بلند شه   دیباالخره با یول میریمامان،درسته خونه نم

پرستار به کمکه مامان  هیو انجام دادمو با  صیترخ هیانه،کارای

 م،یرفت

 ترنم، شهیبره پ خوادیم گفت

  نهیترنم و بب یمامان اونجور خواستمینم

 گفتم
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 یبر ینجوری:مامانه من،خوشگله من،نگاه کن ،اگه تو االن ا

وضع  نیشمارو تو ا شهیناراحت م یلیترنم ترنم خ شهیپ

ترنم،شما برو  شهیشما برو خونه من هستم پ کنمیم نه،خواهشیبب

 نایبخور،به خودت برس،خوشگل ا زیچ هی ریدوش بگ هیخونه 

 نیبرو دخترت و بب ایکن ب

 تفاوت سرشو تکون دادو گفت ینگاهه ب کیبا  مامان

 باشه

 زود به حرفم گوش کرد نقدریا شدینم باورم

شب  یک دمیفهمیچهار روز مثله برق و باد گذشت، اصال نم نیا

 شه،یروز م یک شهیم

کردمو براش آژانس گرفتم،  یهمراه مارستانیتا دمه ب مامانو

 کیکاکائو با ک ریش هی مارستانیب هیخودم رفتم مغازه کنار

 یرو به رو آ یراه افتادم،رو صندل مارستانیبه سمته ب دمویخر

معذب  یلیحس کردم،خ وینگاه هینیبودم که سنگ سادهیوا وی یس

 ست،دوبارهین چکسیه دمیه،دیک نمیشدم،سرمو برگردوندم تا بب

 زل زده بهم یهمون مردک محمد دمیسرمو به اونطرف کردمو د

پوزخند  هیبراش چرخوندم، هیچ یاووردم باال و به نشونه  دستمو

فوش نثارش کردمو دوبارو شروع کردم به  یزدو رفت،تو دلم کل

 .....کمیک رویخوردنه ش
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 #پارت_چهلو_دو

 

زنگ خورد،آروم از  میکه در حاله خوردن بودم گوش همونطور

درش اووردمو درحاله خوردن به صفحش نگاه کردم،با  بمیج

 کمویک رویکردمو  ش ییتک سرفه ا هی یگوش یصفحه  دنهید

دور  نمیگلومو گرفت،با آست یفیبغض خف هین،یگذاشتم  زم

 چشمامو پاک کردمو تلفنو جواب دادم..

 الو باب..-

 بابا؟! یزم،خوبی+سالم عز

 شد،بغضهیرو سرم خراب م ایصداش انگار داشت دن دنهیشن با

 که بشکنه زدیم یتو گلوم خودشو به هر در

 صاف کردمو گفتم صدامو

 !؟یسالم بابا،خوب-

 خوبن؟! ،مامان،ترنمیتو خوب زمیعز ی+مرس

 کردمیم یدوباره اشکامو پاک کردمو همونطور که سع نمیآست با

 صدام نلرزه گفتم

 خوبن سالم دارن،طاها خوبه؟!-

 یبه گوش ی+اونم خوبه،ترمه بابا مامانت و ترنم کجان؟!هرچ

 ترنمم خاموشه ی،گوش دهیجواب نم زنمیمامانت زنگ م

 ....دیخر رونیبابا،رفتن ب ستین یزیچ-

 دی+آها خب پس،مراقب خودتون باش
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 !د؟یایم یک د،بابایچشم،شماهم مواظبه خودتون باش-

 گهیچهار هفته د ای+حدودا سه 

 یآها خب به سالمت-

 !؟یندار یدخترم،کار ی+سالمت باش

 با طاها صحبت کنم خوامیم شهینه بابا،فقط اگه م-

 که یندار ی+باشه،پس بام کار

 نه بابا،مواظب خودت باش،-

 لحظه،من خداحافظ هی ینطور،گوشیشماهم هم زمیباشه عز-

 +خداحافظ بابا

 تر از جانم زیبهههههه خواهر عز-

چنگ انداخت تو گلوم،داشتم خفه  یصداش بغضه بد دنهیشن با

 دلم براش تنگ شده بود شدم،چقدریم

 لرزون گفتم یصدا با

 یسالم خله من،خوب-

 یبهتر ینیبیشما مارو نم نکهیا +قربان شما،مثه

 یوقفه جار یب ه،اشکامیگر ریزدم ز رمویجلو خودمو بگ نتونستم

 شدنیم

 اتیاون کصافط کار هیچقدر دلم برا یحرف نزن طاها،اگه بدون-

 تنگ شده
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 میدور دونمی!بابا م؟یکنیم هی+ترمههههه،حالت خوبه؟!چرا گر

 خوشگلت قرمز شن هیاون چشا سمین یسخته اما واال بخدا راض

 زدم داد

 کنمیطاهااااا من خفت م-

 گفت دویغش خند غش

تو،حالت خوبه؟!ترنم،مامان  یکنیم هیگر یواسه چ یشوخ ی+ب

 خوبن؟!

 ادامه دادم هیگر با

 نیاونا که عال-

 کردو گفت ییتک خنده ا هی

 +خداروشکر

 برم دیکصافط من با یندار یطاها کار-

 +نه برو خواهر خله دل نازکم

 کهیداحافظ داداش کوچخ-

 بزرگه ی+خداحافظ آبج

قطع کردمو گذاشتم تو  ویبراش در اووردمو گوش ییادا هی

تو دستم گرفتم  کمویو ک ریاشکامو پاک کردمو ش نمیآست بم،بایج

 رفتمیبود داشتم م نییکه بندازم سطله زباله همونطور که سرم پا

برخورد کرد،دستمو گذاشتم رو سرمو  یسرم به جسم هویکه 

 الهیآه ناله به سطله ز باخوردم به ستون  دمی،سرمو باال گرفتمو د

 دیچیپیشدم،درد تو سرم بدجور م کینزد
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شدم،زل زده  یچشم تو چشم با محمد هویبرگشتم که برم، آروم

به  نکهیبدونه ا عیلحظه احساسه معذب بودن کردم،سر هیبود بهم،

جه کنم دستمو از رو سرم ورداشتمو رفتم به توو رشینگاهه خ

 ....وی یس یسمته آ
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 #پارت_چهلو_سووم

 

 مانیا

اتاقو باز کردمو،همونطور که موهامو با حوله خشک  درو

نگاه  یکمیاز  گشتم،بعدیتو کمدم داشتم دنباله لباس م کردمیم

کردن لباسه مد نظرمو گذاشتم رو تختو رفتم سراغه موهام،با 

برداشت،لباسمو عوض کردمو  یسشوآرو اتو حالته خوب یکم

 هام زدم.. غهیبرداشتم به  زیعطرمو از رو م

گرفتمو  مویدست فهیبه موهامو کتمو صاف کردم،ک دمیدست کش هی

م،از در که و از رو کنسول برداشتم و به سمته در رفت چییسو

بود،از  مارستانیتلفنم زنگ خورد،برداشتمش،از ب رونیرفتم ب

 میشونیکپ کرده بودم،رو پ گفتیکه پرستار داشت م ییحرفا

راه  مارستانیبعرق نشسته بود،تلفنو قطع کردمو به سمته 

راهه  یدارم از  دمیفهمیافتادم،اونقدر غرق تو استرس بودم که نم

 رمیکه اشتباس م گهید



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 گاز دادم.. مارستانیب یمو دوباره به سوزد دور

 دنهیرفتم،با د وی یس یشدم و تند تند به سمته آ ادهیپ نیماش از

حاله زاره ترمه و مادرش که غرق تو اشکن حالم بدتر شد،بدونه 

وقفه به سمته اتاق هجوم بردم،لباسمو عوض کردمو وارد 

بهش با دکتر رادمهر باال سرش بودن،داشتن  یشدم،دکتر نوروز

 دادن،یشک م

قطع شده بود،داشت حالم بد  یمصنوع کرد،نفسیکار نم دستگاه

شوک  شد،بهشیم شیزیترنم چ دیخودمو نگه داشتم،نبا شد،امایم

 یاالن به نفس مصنوع شونیکنار زدمو گفتم ا دادن،دکترارویم

کردو  ییبراشون،دکتر بهم نگاه کنهینم یکار یدارن شوک ازین

دکترو  کنمیمنتقل نم وچرا نفس میدونیگفت،دستگاه سالمه اما نم

دستمو گذاشتم  هیترنم و  هینیدستمو گذاشدم رو ب هیپس زدم و 

با تمامه وجودم چند بار نفسمو  دمویکش ینفس هیچونش، ریز

 دونستمینشسته بود،نم میشونیمنتقل کردم بهش،عرقه سرد رو پ

 ....شهیهمه که حالم بخاطرش بد مبرام م نقدیدختر ا نیا یبراچ

دستگاه به حالته اول برگشت و صدا  دمیدیبار د نیچهارم هیبرا

با  یشدم،دکتر نوروز رهیبه دستگاه خ دمویکش یداد نفسه راحت

به  ینگاه هیرون،یزدنو از اتاق رفتن ب یدکتر رادمهر بهم لبخند

 ترنم کردمو گفتم

 :زود خوب شو دختر

مالقاتش  یهفته کس یتا  دیرون،نبایرفتم ب وی یس یآ از

ترمه مادرشو بغل  دمید رونویب شه،رفتمیاز پشته ش کرد،فقطیم

 داره آرومش کنه یکرده و سع
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خورد،که کناره  یبرگردوندم تا برم چشمم به دکتر محمد سرمو

زدمو به راهم  یپوزخند هیو به ترمه زل زده، سادهیوا رشیپذ

 ادامه دادم...
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[Forwarded from  )):ِزد•-)رمان گرداب دل🍃]) 

 #پارت_چهلو_چهار

 

 ترمه

 چیهنوز تو کماست و حالش ه گذره،ترنمیهفته از اونموقعه م هی

اومده  دینکرده،ممنوع مالقاته،مامانم اون روز با هزار ام یریتغ

آرزو،تنها  هیشده بود به  لیتبد دشیام نه،امایبود که ترنمه بب

از پشته  دنشیهفته فقط د کی نیتو ا میبکن میتونستیکه م یکار

دعا  زیر هیخوندنه قرآن بودو  حالهبود،مامان مدام در  شهیش

ترنم  هیکارا رهیچند وقته همش درگ نی،ایاعتماد کرد،دکتریم

 گفتمینبود م فهیاز سر انجام وظ نکاراشیبود،اگه دکتر نبودو ا

چند وقته هوامو  نیا میرم شده،دکتر محمدخواه یالبد دلباخته 

 حبتص شمه،باهمیاون پ شمیهروقت تنها م یچرا،ول دونمیداره،نم

 م،دوستهیداد،درمورد ترنم صحبت کرد دیبهم ام یلیم،خیکنیم

که  کردیم یقراریب یلیهفته خ هی نیبه نظرم،مامان تو ا هیخوب

هنوز برنگشته با  شه،باباهمیکه نم گنیخوب م نه،امایترنم و بب

هفته  هیگفت  میبار تماس گرفت نیکه آخر یطاها مسافرتن،وقت

با طاها خوشبگذرونن  خوانیم تمهف هیو  شهیکاراش تموم م گهید
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تا  نکهیدارم ا ییفعلنه تنها آرزو ان،منمیم گهیدر جمع دو هفته د

 ترنم حالش خوب شه... ادیبابا ب نکهیقبل از ا

امان به خودم اومدم،برگشتمو نگاهش م یهق هقه خفه  هیصدا با

 هیهمونطور که درحاله خوندنه قرآنه داره گر دمیکردمو د

قرآن،رفتم  هیرو صفحه ها دنیچکیقطره قطره م کنه،اشکاشیم

 طرفشو قرآن و از دسش گرفتم و گفتم

به خودت  نقدریمن دور سرت بگردم،مامانه خوشگلم ا ی:اله

 یبر ستین یازین گهیو د شهیترنم خوب م یروزیر،یسخت نگ

 مالقاتش

 نینزد دوباره سرشو انداخت زم یبرگوند سمتمو حرف نگاهشو

قدماشو  هیصدا ومد،مامانیداشت از تهه سالن م یاعتماد دکتر

 ...یبلند شدو رفت به سمته دکتر اعتماد عید،سریشن

 

[19.12.20 12:01] 

[Forwarded from  )):ِزد•-)رمان گرداب دل🍃]) 

 #پارت_چهلو_پنجم

 

 مانیا

حاله ترنم  نمیبه کارام دوباره به سرم زد برم بب دنیاز رس بعد

 دم،سرمویبه سر سالن،از دور ترمه با مادرشو د دمیچطوره،رس

که  اد،سرموینفر داره به سمتم م هیکه حس کردم  نییانداختم پا
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داره به سمتم  ونیگر هیبا چشما یخانمه فراهان دمیباال اووردم د

 دم،یبرداشتمو بهش رس رمنم قدم هامو بلند ت ادیم

 شده؟! یزیچ ی+خانمه فراهان

لحظه  هیمن  دیکنم،توروخدا،بزاریخواهش م یاعتماد هیآقا-

مادر خودت بود  ،اگهیپسرم هیتو جا نینم،ببیدخترمو بب

 !؟ینیهاشو بب هیگر ینجوریا یتونستیم

ردم،پسرم من زود برگ دمیازت،قول م کنمیم خواهش

تنمو  ی دم،پارهی!مادرم،دخترمه دو هفتس ند؟یفهمیمادرم،م

گوشم رو اون تخته  گرینمونده برام،ج گهید دم،اشکیدوهفتس ند

بکنم،خواهش  تونمینم یچکاریدو هفتس خوابه و من ه یلعنت

 نمشیکن بب یکاری کنمیم

زل زده بودم بهش،گفته بود مادر خودتم بود  رونیح هیچشما با

 نم،امایبب شوی!من مادر نداشتم ک گر؟ینیبب شویگر یتونستیم

 نمیبب تونمیمامانه ترنمو نم ی هیگر

 دیکه شما بتون دمیانجام م ادیاز دستم بر ب ی:چشم،هرکارگفتم

 .دیدخترتونو مالقات کن

 یاومد به سمتمونو دسته مادرشو گرفتو رو صندل ترمه

 تونمیم نمیم و ببدکترا مشورت کن ی هینشوند،منم رفتم که با بق

 نه.... ای رمیبگ نکارویا یاجازه 

____________________________________ 

 ترمه
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 دمید کردمیبار هزارم آروم م هیکه داشتم مامانو برا همونطور

 گفتم سادمویبا سرعت اومد سمتمون،براش وا یدکتر محمد

 شده؟! یزی:چ

مادرتونو گرفتن که بتونن خواهرتو  یاجازه  یدکتر اعتماد-

 ننیبب

 یلحظه برق زد،به مامان نگاه کردم که از خوشحال هی چشمام

 دهنش قفل کرده بود رختویاشکاش م

 دیایلطفا همراهه من ب دیتر اماده ش عیسر یهرچ دیبا-

 به سمته اتاق رفتن..... یبلند شدو همراهه دکتر محمد مامان

 

[19.12.20 12:01] 

[Forwarded from  )):ِزد•-)رمان گرداب دل🍃]) 

 #پارت_چهلو_ششم

 

 ترنم مادر

جام بلند شدم و همراهه اون پسر جوون که بهش دکتر  از

به راه افتادم،باورش برام سخت بود که بعده  گفتنیم یاعتماد

تا نکته گفت  م،دوسهیاتاق شد نم،واردیدخترمو بب خامیدوهفته م

لباسه مخصوصو تنم کردن و وارد  کردم،بعدمیم تیرعا دیکه با

 اون اتاقک شدم...
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دهن وا کنه و من برم  نیزم خواستیکه به ترنم افتاد،دلم م چشمم

 یوقفه از رو یب نم،اشکامیترنم و تو اون حال بب تونستمیتوش،نم

 ..خوردنیگونه هام سر م

 کنار تخت نشستم.. هیجلو رو صندل رفتم

 کردم،بهش زل زدمو گفتم کیگرفتم و به لبم نزد دستاشو

 مامان؟! یبلند ش یخای:دختر خوبم،دختره قشنگم،نم

عالمه کار  هی!پاشو مامان،پاشو که ؟یچند وقته خواب یدونیم

چند  یدونی!م؟یچند وقته حرصم نداد یدونیدلم،م زیعز یدار

 !؟یوقته سر به سر طاها و ترمه نزاشت

افتادم،دلت  یدخترم،نگا کن من به چه روز گهیپاشو د مامانم

 چند وقت چقدر از عمرم کم شدش؟! نیا یط یدونی!ماد؟یم

 نیمنتظره،بب تیآبج رونیب نی،مامانم،پاشو دختر گلم،بب ترنَمم

لحظه چشماتو  هیاشکاش خشک شدن،نگا کن تو، گهیمن د هیچشا

لحظه نگام کن،ترنمم ،دختر گلم،نگا کن  هیباز کن مامان،فقد 

من کمرم  ادیمامان؟!دلت م ادیمامان چقدر شکسته تر شده،دلت م

 تر شه؟! مخ روزیاز د شتریب گذرهیهرروز که م

 مامان؟! آره

 بردم سمته چشماش و ادامه دادم دستمو

 هیدوباره اون چشما خوامیچند وقته فقط از خدا م یدونی: م

چقدر دلم برات تنگ شده دختر جون؟!تو  یندوی!منم؟یخوشگلتو بب

 تیچ اذ گهید نید،ایکشیساعت طول م کیکردنت  تیاذ شهیهم
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 یخوای،نمیاریبالرو سر ما م نیا یک دو هفتس دار هیکردن

 کردنمون؟! تیاز اذ یدست بکش

 ارویدن یگفت ادتهیندارم؟! تویطاقته دور یبهم گفته بود ادتهی

خودتو از  یمامان؟!چرا اال دار شدیاگه من نباشم؟!پس چ یخاینم

بدونه من  ارویمامان دارم ک اونم دن ی یگی!نم؟یریگیمن م

 !خواد؟ینم

 مامانم،تو به همون خدا پاشو پاشو

به در اشکامو پاک کردم،درباز شدو گفت وقت  ییتقه ا با

به  ینرم یتکون دادمو در بسته شد،پاشدم و بوسه  یتمومه،سر

رو صورتش و  ختیاشکم رقطره از  هیزدم و  شیشونیپ

که  یدختر، اشک کشهیم یمادرت داره چ یدیفهمیگفتم:کاش م

شده بود رو صورته ترنم از گونه هاش سر خوردو به  ختهیر

برم که  خواسمیلبش رفت،دست از نگاه کردن برداشتم م سمته

که  دمیکرده،برگشم که جداش کنم د ریگ یزیمانتوم به چ دمید

 جون محکم لباسمو گرفته... یب هیترنم با اون دستا

 بود که داد زدم نیک تو اون لحظه تونستم بکنم ا یکار تنها

 ،تررررنمممییی:دکتررر اعتمااااد

 گهیبا وحشت اومد داخل،و همونجا بود که د یاعتماد دکتر

 .......دمینفهم یچیه

 

[19.12.20 13:58] 
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 #پارت_چهلو_هفتم

 

 ((((( مانی)))))  ا

هوش وسط اتاق افتاده بود زود  یبه مادر ترنم نگاه کردم که ب 

دوتا پرستار خبر کردمو خودمم رفتم طرف ترنم دستام از 

چک  تشویبه لرزش افتاده بود شروع کردم تا وضع ادیاسترش ز

 گهیه دکنم خداروشکر خطر کامال رفع شده بودو تا چند ساعت

امد  شونیترمه با حال پر رونیتا پامو گذاشتم ب ومدیبهوش م

 دیسراغمو پرس

 دکتر خواهرم حالش چطوره  ی:اقاترمه

 ریمادرتون روش تاث ی:حالش خوبه تو وضعت کما حرفامن

 یچیخطر رفع شده نگران ه دهیگذاشته واسه زنده موندنش جنگ

 نباش

 لب زمزمه کرد ریزانو زدو اروم ز هیبا گر ترمه

 یشکرت که خواهرم بهم برگردوند ای:خداترمه

 دور شدمو تو فکر خودم غرق شدم ازش

که مغزمو احاتطه کرده بودن چرا ترنم  یپر بود از چرا ها ذهنم

بودم چرا شده بود  شونشیبرام مهم شده بود چرا انقدر نگرانو پر

 دایپ چرا هارو از کجا نیجواب ا دونستمینم میداریخواب ب قیرف

با پدرش حرف بزنم تا از  دیهر جور شده کمکش کنم با دیکنم با

دلم افتاده بود خالص بشم اگه بازم  توکه  یاشفته بازار نیدست ا

رو به  یاجازه ا نیکنه نه نه من همچ یتا خودکش زدیبه سرش م
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که مادر ترنم توش بود رفتمو  یبه طرف اتاق یباکالفگ دمیاون نم

 بود سرشو به طرفم چرخوندو با لبخند گفت وارد شدم چشاش باز 

 شمام ونیدخترمو مد هیترنم: زندگ مادر

 امو انجام دادم فهیمن وظ هیحرف هیچ نی:امن

 پسرم  یترنم:زنده باش مادر

 سوال داشتم هی:من

  نییترنم:بفرما مادر

 خبر دارن یفراهان ی:اقامن

 گفت  دویرنگو روش پر هوی

 مینگفت یزیترنم:نه ما به اون چ مادر

 اطالع داشته باشن دیبا ی:ولمن

 بهش بگم یچطور دیبا دونمینم  یترنم:حق با شماس ول مادر

 زنمی:خودم باهاشون حرف ممن

  نیدیمن انجام م یکارو برا نیترنم: واقعا ا مادر

 :بله چرا که نه من

 پسرم ینیبب ریترنم:خ مادر

 :ممنونمن

اتاقم قدم برداشتم  شماره پدر ترنمو گرفتم به طرف نکهیاز ا بعد

با چندتا نفس عمق ارامش خودمو حفظ کردم تماس گرفتم بوق 

 پنجم برداشت
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 دییترنم:الو بفرما پدر

 یفراهان ی:اقامن

 ترنم: بله خودمم پدر

 باهاتون تماس گرفتم مارستانی:از بمن

 مارستانیترنم: ب پدر

 نیبستر مارستانیتو ب ی:بله دخترتون ترنم فراهانمن

 یچ یبرا اخدایترنم: پدر

  ارنیب فی:بهتره خودتون تشرمن

 کجاست مارستانهیترنم: کدوم ب پدر

 ......مارستانهی: بمن

 خدانگه دار رسونمیترنم:من خودمو بالفاصله م پدر

 :خداحافظمن

دوتا  نیسرمو ب یصندل یگذاشتم سرجاشو نشستم رو تلفونو

ترنم  زدمیبا باباش حرف م دیدستام گذاشتمو تو فکر فرو رفتم با

 ..... کنمیدوباره سرپاشه  من کمکش م دیبا

 

 

[19.12.20 13:58] 

 

 #پارت_چهلو_سوم
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 ((((( مانی))))) ا

ترنمم به هوش امده بود  دویشب بود که پدر ترنم رس حدودا

 زدمیبا پدر ترنم حرف م دیافتاده بود با مارستانیتو ب یولوله ا

 گفتم سادمویپدر ترنم وا یرفتم جلو روبه رو

 یفراهان ی:اقامن

 هست یدکتر مشکل یترنم:بله اقا پدر

  میحرف بزن میتونیداشتم م ی:نه فقط باهاتون کارمن

 میحرف بزن تونمیترنم: البته کجا م پدر

 تو اتاق من نیی:بفرمامن

 زمیکردم سمت اتاقمو نشست پشت م تشیحرفم هدا نیاز ا بعد

 روبه روم  یصندل یاونم متقابال نشست رو

 درمورد ترنم باهاتون حرف بزنم خوامی:ممن

 براش افتاده  یشده اتفاق یزیترنم:چ پدر

 :نه درمورد گذشتشه من

 دکتر یاقا شنومیترنم:م پدر

رفتنش  ایلیبود تصادف ا ایلیکردم از اول ماجرا که با ا شروع

تا اخرش گفتم  ویبا من همه چ ییغش کردنو اشنا اویلیسر قبره ا

 سرخو ملتهبش روبه رو شدم یتا سرمو بلند کردم با چشما

 کرده  یپسر خودکش هیترنم:دختر من به خاطر  پدر
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  میبه ترنم کمک کن مییخوایما م نی:اروم باشمن

عدشم که ب ادیبال ها سرش ب نیترنم:کمک شما که بعدشم هم پدر

 باز تنها بمونه 

 درس بشه شیروح عتیکه وض نهی:من فقط قصدم امن

 ترنم:چرا شما پدر

 کنمیباهاش بودم درکش م نجایکه تا ا می:چون تنها کسمن

 شرط داره هیترنم: پدر

 :شرطمن

 ترنم:اره پدر

  ی:چه شرطمن

 یبا ترنم عقد کن دیترنم:با پدر

 تنها شرطه منه  نیا

بهت تعجب نگاهمو دوختم بهشو که از سرجاش بلند شدو  با

 روبه من گفت رفتیطور که به سمت در م نیهم

 کنم یدخترم باز هیبا زندگ تونمیترنم:نم پدر

 :قبولهمن

از گفته خودمم  دیحرف از دهنم پر نیا ییهویچرا اما  دونمینم

 یبود با ارامش خونسرد نینبودم چون تنها قصدم هم مونیپش

 از چشمام بخونه نانویاه کردم تا اطمبهش نگ

 دیترنم:شما مطمئن پدر
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 :بلهمن

 میزنیباره حرف م نیزمان مناسب درا هیترنم:پس تو  پدر

 

 

[19.12.20 13:58] 

[Forwarded from ^^( )):رمان گرداب دلRdvm:|🦄🌌)] 

 #پارت_چلو_چهارم

 

 (((((مانی)))))ا

 ینیبار سنگ کردمیتموم شده بود احساس م مارستانیب یتو کارم

نگرانم...اگر ترنم بدتر  نحالیدوشم برداشته شده.اما با ا یاز رو

 !؟یشد چ

 !؟یچ کردیم ریمن گ شیدلش پ اگر

جوره از  چیاما ه دونمیخوب م نویخودم ا ستمین یادم زندگ من

 .شمیمنصرف نم ممیتصم

دوش ابگرم  کی دیرفتم و سمت خونه روندم شا نمیماش بطرف

 .ارهیبتونه حالمو جا ب

 یجلو دمیرس یک دمیبه خودم اومدم اصال نفهم میگوش یصدا با

 فکر بودم. یخونم انقدر که تو
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 لیم یدوباره زنگ خورد ب شدینک هیقطع شد اما به دوثان میگوش

 دراز کردم میدستمو بطرف گوش

 نی:الو...بگو حسمن

 !؟ییکجا ی:حاجنیحس

 :خونه ، کارتو بگومن

 ایپاشو ب هی:امشب خونه ماهان مهموننیحس

 حوصله ندارم  یخی:بمن

 ستین یپلک یماهان الک یها یهااا،مهمون رهی:از دستت منیحس

 خستم دمی:تازه از سرکار رسمن

 هم هست تایرز ی:خالصه از ماگفتن بود راستنیحس

 اونجام قطع کردم" گیساعت د کیفکر کردم و با گفتن" کمی

داشت  اشیتو مهمون زیماهان رفته بودم،همه چ یها یمهمون قبال

 یبود...بعداز ماجرا تایوجود رز زیاالن مهم تر از هرچ یول

حال  کیامشب وقتش بود  ینداشتم ول یرابطه ا گهیترنم د

 لبم شکل گرفت. یرو یفکرا لبخند نیبه خودم بدم با ا یاساس

پدال فشار دادم و سر فرمونو به سمت مکان  یتا اخر رو پامو

 ماهان کج کردم..........

 

 ))))ترنم((((
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 یبود...درک صداها نیچشمامو باز کنم اما پلکام سنگ خواستمیم

...سرم ومدینم ادمی یزیچ چیاطرافم از عهده من خارج بود ... ه

 طاقت فرسا بود. اد،دردشیز یلی...خکردیدرد م

تار بود. کم کم  زیکردم...همه چچشمامو باز  یهرسخت به

 برام واضح شد. ریتصاو

 کجا بود؟! نجایا

 !اد؟ینم ادمی یزیمن چ چرا

 تا دوباره به خواب رفتم....... دیطول نکش یزیچ

 

چشمامو باز کردم خانوم  یاما وقت دیچندساعت طول کش دونمینم

 یبازم لبخند یچشم ها دنید دم،بایسرم د یرو باال یپوش دیسف

 زد

 زم؟یعز یشد داری:بخانوم

 کجاست؟ نجای:امن

اروم و خش دار بود که اون خانوم متوجه حرفم  یبه حد صدام

 نشد

 کجاست؟ نجای:امن

 هم موفق بودم یکردم واضح تر بگم که کم یسع نباریا

 گلم  مارستانهیب نجای:اخانوم

 گمیاالن به دکترت م یکه گفت :درد دار دمیکش یدرد سرم اه از

 ادیب
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 اومد... ادمی زیبود کم کم همه چ مارستانیب نجایا پس

 خوابم

 ایلیا

 هوا کمبود

  پنجره

 یلعنت جهیسرگ

  غی...جغیج و

 ادینم ادمی یزیچ گهید
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 ))))) ترنم (((((

نگذشته  قهیرفت چند دق رونیب تمیبعده چک کردن وضع پرستار

اشک دور چشمام  دنشونیبود که مامان بابا ترمه امدن تو با د

 زدیکه توش بغض موج م یحلقه شد مامان به طرفم امد با صدا

 گفت

 مامان دورت بگرده ترنمم ی:الهمامان

 :خدا نکنه مامانمن
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 قدختره کله ش میچقدر نگرانت بود یدونی:نمترمه

 شدهیچ دونستمیبود نم نیبه طرف بابا کردم باهام سر سنگ رومو

 اروم لب زدم کردینگاهمم نم یول

 نیامد ی:بابا کمن

 زود خودمو رسوندم یمارستانیتو ب دمیفهم ی:وقتبابا

 :اها من

بود روشو  نیردو بدل نشد هنوزم سر سنگ نمونیب یچیه گهید

بود  یچ یعنیرفتار بابا  نیا لیدل کردیبهم نگاه نم گرفتویازم م

 واسم گنگ بود دونستمینم

 ((((( مانی))))) ا

تمرکز  تونستمیاصال نم رونیماهان زدم ب هیاز  مهمون یکالفگ با

 یترنم م نهیمظلومو دلنش افهیق ادی فتادینگام م یکنم به هر دختر

حس  نیخودش کرده بود ا ریانقدر ذهنمو در گ یافتادم واسه چ

خودت کمکم کن  ایکه مثل خوره افتاده به جونم خدا هیچ یلعنت

 جواب دادم  یکالفگتلفنم زنگ خورد که با  هوی

 :بله من

 معلوم هست چته رونیب ی:سالم پسر چرا رفتنیحس

  سی:حالم خوب نمن

 شدهی:چرا مگه چنیحس

 ندارم حی:حوصله توضمن

 یمهمون یای:نمنیحس
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 از طرف من از ماهان تشکر کن  گهی:نه دمن

  نییپا امیب یخوای:منیسح

 لذت ببر  تی:نه تو از مهمونمن

 افتاد حتما بهم بگو   ی:هر اتفاقنیحس

 :باشه داداش نگران نباشمن

 :پس خداحافظنیحس

 :خداحافظمن

 یقدم برداشتم با کالفگ نیقطع کردمو به طرف ماش مویگوش

 رهیروشن کردم تمام فکر ذکرم درگ نویپشت رل نشستمو ماش

گفته بود  یزیچ یباباش به ترنم درمورد خاستگار یعنیترنم بود 

 شیقابل پ ریواقعا غ کنهیم کاریچ دهینشون م یچه واکنش یعنی

 دمیرس یک دمیفهمبودم که ن الیفکر خ ریبودانقدر درگ ینیب

 میمستق دمویپارک کردمو به طرف خونه پا تند کردم رس نویماش

 نکهیبه محض ا یرفتم تو اتاقم خسته بودم خسته تر از هر زمان

 سرمو رو بالش گذاشتم تو خواب فرو رفتم 

 

 

[19.12.20 13:58] 

 

 شمی#پارت_چهلو_ش

 



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 ))))) ترنم (((((

در باز  هوی کردمیبودمو به سقف نگاه م دهیدراز کش روتخت

 بهم انداختو گفت ینگاه سرسر هیشدو بابا امد تو 

 باهات حرف بزنم دی:ترنم بابابا

 بابا نیی:بفرمامن

 ایلی:درمورد ابابا

به تته  دونستیبابا از کجا م دیحرفو زد رنگ از روم پر نیا تا

 کنار تخت نشستو گفت یصندل یپته افتاده بودم که بابا امد رو

 دونمیم وی:همه چبابا

 ی:چطورمن

 سرتوهکه باال  ی:دکتربابا

 مانی:امن

 شیشناسی:پس مبابا

 :بـ..ـابـ..ـا مـ..ـنمن

 بشنوم به حرفم گوش کن ترنم خوامینم یچی:هبابا

 :چشممن

 دیتو با یارینه ب ای یمخالف کن خوامینم زنمیم ویحرف هی:ترنم بابا

 یازدواج کن یبا دکتر اعتماد

 ی:چـــــــمن
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ترنم  یکنیبدون چون چرا قبول م کنمیقبول نم یا هیبهان چی:هبابا

 یدیفهم

رها کردو رفت  یاشک یحرف منو با چشما نیگفتنه ا بعد

 نویدلم به زم هیتو هیگر ریزد ز رمیخودمو بگ ینتونستم جلو

من  هیبگه خدا ویتونست همه چ یچطور مانیا دادمیزمان فش م

اشکامو  زشیر هیجلو تونستمینم کنهیفکر م یبابا درمورد من چ

 قهیکردم به خودم مسلط بشمو اروم باشم چند دق یسع رمیبگ

امد تو با  مانیبار دوم در اتاق باز شدو ا یگذشته بود که  برا

 داد زدم تیعصبان

  رونی:برو بمن

 ترنم یگیم ی:معلوم هست چمانیا

 چطور یبگ ویبه بابام همه چ ی:اره تو چطور تونستمن

 بدم حی:ترنم بزار توضمانیا

  یهان چ یحی:چه توضمن

 که کردم به نفع خودته یکار نی: امانیا

 داره یازدواج من با تو چه سود یچع نفع مانیا ی:چه نفعمن

 گردهیبرم تیروح تیوضع ینطوری:امانیا

معلوم  شناسمشویکه نم یمن ازدواج با کس هیروح تی:وضعمن

درس  ادیسرم ب ییقراره چه بال هیچ شیاصال هدف اصل سین

 هان شهیم

 یول دمی:بهت حق ممانیا
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 تنها باشم خوامیم رونیبرو ب مانیا یچ ی:ولمن

 :ترنممانیا

 ــــرونی:برو بمن

گونه  یرفت اشکام رو رونیتو موهاش فرو بردو ب یدست کالفه

چه  نیا ایروشون نداشتم خدا یکنترل چیه شدنیم ریهام سراز

 سوختیکرده بودم م هیکه من دارم چشام از بس که گر هیبدبخت

چشام گرم  قهیبخوابم بعد از چند دق کمیکردم چشامو ببندمو  یسع

 فرو رفتم یقیشدو به خواب عم
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 یمدت ب نیا یتو گذشتیماه از مرخص شدنم م کی بایتقر

 .دادیاذارم م یلیبابا خ یمحل

که اونم به مرور  زدیلنگ م کمینداشتم فقط پاهام  یخاص مشکل

 .شدیزمان خوب م

 ...خواستیم یحموم حساب کی دلم

 حموم. یدر حوم گزاشتم و رفتم تو یبا حولمو جلو لباسامو
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بودم.به فکرم اجازه  ستادهیدوش ا ریحرکت...ز یحس...ب یب

 بره. ییسمت و سو چیکه به ه دادمینم

 بلندم شدم یو مشغول شستن موها ختمیشامپو کف دستم ر کمی

 حموم چشمم به خودم افتاد... کیکوچ نهیا یلحظه از تو کی

 .کردمیکه مقابل روم بود رو باور نم یریتصو

 من بودم؟! نیا

 ترنم بود؟! نیا

به خودش زل  نهیا یبود که ساعت ها جلو یهمون ترنم نیا

 !شد؟یغرق لذت م شییبایو از ز زدیم

 رفتیو اخر م کردیکه ساعت ها با طاها کلکل م یترنم همون

 !کرد؟یم یچوقول

 !دن؟یخریکه همه نازشو م یکس

 اذاره افسرده من نبودم. یموجوده ب نیمن نبودم...ا نیقطعا ا نه

 .فهممیحرفشو م یحق داشت منو نشناسه،حاال معن ایلیا

 داشت. یبرام تازگ دیمن جد نیا چقدر

 بشم همون ترنم دیکنم،با رییتغ دیبا

 ...همون ترنم.اره

 قبول کنم هرچقدر سخت باشه. دیبا نویرفته،ا ایلیا

 .کنمیم یدوتامون زندگ یمن هستم..من زندم...من جا اما

 کردم لبخند بزنم. یهامو کنار زدم و سع اشک
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 .دمیلباس خوب پوش کیو  رونیاز حموم مفصل اومدم ب بعد

 نشستم. شیارا زیم یصندل یرو

 .دمیرو با دقت سشوار کش میشمیابر یموها

چشمام گود شده بود،لبام خشک  ینمونده بود،پا یچیصورتم ه از

 .زدیم یشده بود،رنگ پوستم به زرد

 نیاول نیبه خودم برسم...ا دیبرم...با دیبا یحساب شگاهیارا هی

 گامه.

 رفتم. رونیکردم و از اتاقم ب شیارا کمی

نکردم اما با  ی. توجه ومدیاتاق م یز توپچ پچ دو نفر ا یصدا

 اسمم متوقف شدم. دنیشن

 

خورده تو چرا انقدر سنگدل  ی:مرد ترنم ضربه سختمامان

 !؟یشد

 نکنه؟ ی:به نفع خود ترنمه،از کجا معلوم دوباره خودکشبابا

 خب میکنیکمکش م می:خب مگه ما مردمامان

 :به من اعتماد کنبابا

دخترمونو برد تو  مویاومد به؟اصالیپسره غر ای:به تو مامان

 خونش بعد....استغفرهللا.

بابارو پر کرده بود که بابا  یجور مانیصبر نکردم.ا شتریب گهید

 منو نجات بده یزندگ تونهیاون م کردیفکر م

 ...........زارمیمن نم یول
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 #پارت_چهلو_هشتم

 

 بود. یزیبودم،فکرم خسته از هرچ دهیتختم دراز کش یرو

مامان  دمیاز جام که د دمیاتاق با شتاب باز شد..مثل فشنگ پر در

 نشست. شمیدستپاچه اومدم پ

دم بگه اما انقدر من و من کرد تا خو یزیچ خواستیبود م معلوم

 به زبون اومدم

 بگو یبگ یخوایم یزی:مامان،اگر چمن

 ی:پاشو...پاشو ترنم.بابات واسه فرداشب قراره خاستگارمامان

 گذاشته

 که زدم خودم متعجب موندم یغیج از

 قرار گزاشته؟!!!! یکه چ یعنی: من

پشت  رمیم ذارمیم دیبگ دیمن چندسالمه؟اگر ازم خسته شد مگه

 .کنمیسرمم نگاه نم

گوشش  گریدورت بگردم،مگه ادم از ج هیچه حرف نی:امامان

 ی. ولیدار یچه حال دونمیم کنمی؟ بخدا من درکت م شهیخسته م

 .خوادیکه اونم صالحتو م یدونیکفش.م هیبابات پاشو کرده تو 
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که دل باباتو نرم کرده  نی.همستین یقرار معلوم پسره پسر بد از

 از هفت خان رستم رد شده. یعنی

 بود. ریمامان توجه نکردم ذهنم بدجور دگ یحرفا هیبه بق گهید

بودنم برداشت کرد دوباره  یکه سکوت منو به راض مامان

 شروع کرد

 مونیمدت نبود بابا کمکمون کرد...دلدار نیا یپسر تو نی:امامان

 داد.

 نرم کن. کمیفقط دلتو  یخوشبخت بش یتونیم دونمیم

 الیخیب زنمینم یحرف دید یمنتظر موافقت من بود اما وقت مامان

 که با حرف من متوقف شد.. رونیشد و از جاش بلند شد بره ب

 نکردم. ی: من خودکش من

 نیکاراشون به خاطر ا نیهمه ا کردمیحس م یچرا ول دونمینم

 کردم. یخودکش کردنیبود که فکر م

 برگشت به طرفم باتعجب

 چرا انقدر جا خورده بود دونمیحرفم براش گنگ بود نم انگار

 نکردم. ی: گفتم که من خودکشمن

رفت  جیهوا بخورم سرم گ کمیرفتم از پنجره  دمیبد د خواب

 شد. یچ دمینفهم

گل از گلش شکفت. راه رفتشو برگشت و منو سفت بغل  مامان

 کرد.

 .ستین فیترنم من انقدر ضع دونستمیم دونستمی:ممامان
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 رفت. رونیخرم از اتاق ب شادو

که فردا همون موقع که  کردمیذهنم داشتم حرفامو اماده م تو

 اومد حساب کارو دستش بدم.... مانیا
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با فاصله  اطیداخل ح یتخت چوب یبود...رو یخوب یهوا

 .مینشست

بشونم سر جاش اما  مانویحرفام مسلط بشم تا ا یکردم رو یسع

 زودتر شروع کرد مانیا

 یکنیراجبم م یاالن چه فکر دونمی:ممانیا

 یدلت ازم متنفر یاالن تو دونمیم

 یرو بدون ییزایچ کیالزمه  یول

 تو نابود بشه. یزندگ خوامینم ینابود شده ول میزندگ من

 .لشویدل دونمینم یکمکت کنم..حت خوامیم

 .دیکه اماده کرده بودم پر ییچند جمله تمام حرفا نیهم با

به  نیلحظه شک ا کیحرفارو با اعتماد زد که  نیانقدر ا مانیا

 جهنم نجاتم بده. نیواقعا بتونه از ا دیدلم افتاد که شا
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و باز ادامه داد:من از  دیدیمنو م یحرفاش رو ریداشت تاث مانیا

 یفهمی...میاشهمسر کامل ب کیمن  یتو انتظار ندارم برا

 انتظار رابطه ازت ندارم. یعنیمنظورمو؟!

باز مونده بود. اومدم  شییو پرو شییایح یهمه ب نیاز ا دهنم

باز با حرفش صدامو تو گلوم  مانیکلشو از تنش جدا کنم که ا

 خفه کرد.

تا هروقت  میکنیم ی:ما فقط مثل دوتا دوست کنار هم زندگمانیا

 .یکه تو بخوا

خدا موش  یمحض رضا یگربه ا چی:هدمیپرس مشکوک

 .دیخوایم یچ دیبگ ره،یگینم

 یتوهم تونست دیشا دونم،اماینم شویگفتم خودمم دل کباری:مانیا

 .رهیسر و سامون بگ میتا زندگ یکمکم کن

 ندارم یبه کمک کس یازیجام بلند شدم و محکم گفتم : ن از

 زدم و ادامه دادم یپوزخند

نمونش هم پدرمه که به لطف  دیهم کمکم کرد یلیتا حاال خ شما

 شما از چشمش افتادم.

 سرعت اونجارو ترک کردم... با
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 خکوبیزد م مانیکه ا یکه خواستم درو باز کنم با حرف نیهم

 شدم

 یکه توش هست یمنجالب نیتا اخر عمرت تو ا یخوای:پس ممانیا

 خوادیم نویاونم ا یچ ایلیا یبمون

 بغض به سمتش برگشتمو تو چشاش نگاه کردم لب زدم با

 اری:اسمشو نمن

 نهیبب یبهت به چشم دختر شهیبابات هم یکن یکار یخوای:ممانیا

 یبهش نارو زد ویکه از اعتمادش سو استفاده کرد

 مانی:تمومش کن امن

 یشرطو گذاشته ترنم تو اگه بر نیا یواسه چ یکنی:فکر ممانیا

که ضربه  ییتو نیا شهیباشه واسه من بد نم یتو جوابت منف

لج  یخوایبهت نداره  بازم م یاز بابات که االن اعتماد یخوریم

  یکن یباز

 ندارم یمن راه برگشت نهی:منظورت امن

 یراه جبران که دار یاش:اگه راه برگشت نداشته بمانیا

 :جبران اونم با ازدواج کردنه من با تومن

مگه  یدوباره اعتماده باباتو جلب کن یخوای:مگه نممانیا

 باشه یخوایم کهیبازم هنمون یخواینم

 با تو ازدوج کنم یهمنطور تونمی:نممن
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 هی:پس جوابت هنوز منفمانیا

 شهیم شتریاعتمادشو نصبت به من ب یپدرمو ب نکارمی:با امن

تو که مامان  میرفت کردمیفکر م دیکنم با کاریچ دیبا دونستمینم

 گفت 

 شدی:خوب دخترم چمامان

 فکر کنم دی:بامن

 :فکر بابا

 :اره من

 ترنم فقط سه روز یفکر کن دمی:فقط سه روز بهت وقت مبابا

 نجاسیا نکهیمن نبود ا یبابا نیبهت تعحب به بابا نگاه کردم ا با

وارد  مانیخودم بودم که ا الینه تو فکرو خم یهست واقعا بابا

 زدو  بهشش گفت یبابا لبخند دنشیشد با د

 جان مانیا نیمن بش شیپ نجایا ای:ببابا

 :چشم مانیا

گرد شده  یبابا جا خوش کرد با چشا شیجلو و پ رفت

 انیکه سر من م نیچ نایا ایچه خبره خدا نجایا کردمینگاشونوم
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 #پارت_پنجاه_دو

 

 ))))) ترنم (((((

بابارو  تونستمیبود نم ریتمام فکر ذهنم درگ ییاز اون شبه کذا بعد

 نیا دیبا کردمیاز عقلم استفاده م کمی دیاز دست بدم پس با

 یتو ذهنم نقشه ها یندارم ول یقبول کنم چاره ا ویخواستگار

با خودم  کردمویزمزمه م نویلب فقط ا ریداشتم ز مانیواسه ا

  کردمیتکرار م

جز من به  ینتون یکه حت مانیاقا ا ارمیسرت م ییبال هی:من

 نیا ویکنیکه من دارمو تجربه م یانوقته که حس ینگاه کن یکس

  نیفقط صبر کنو بب زارمیمنم که ترو تنها م

 هیمبل نشسته بودو  یرفتمو به بابا که رو نییپله ها پا از

 روزنامه دستش بود نگاه کردم اروم صداش کردم

 :بابامن

 :بله بابا

 جوابم بهتون بگم ویدر مورد خاستگار خواستمی:راستش ممن

 هی:انوقت جوابت چبابا

 کنمی:قبول ممن

 ؟؟؟یکنی:قبول مبابا

 نییخواینم نوی:اره مگه شما امن
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با  رمیبگ دهیناد تونستمیلب بابا امده بودو نم یکه گوشه ا یلبخند

 به من کردو گفت یهمون لبخند نگاه

  ی:پس بالخره سر عقل امدبابا

 دیکنیفکر م ینطوری:شما امن

 زارمشیم نیدر جرا زنمویزنگ م مانی:اره من به ابابا

 ((((( مانی))))) ا

کنه جواب که ن کردمیفکر م نیبودمو به ا دهیتخت دراز کش یرو

گرفته بودم که ناگهان  یدیفکر استرس شد نیترنم نه باشه از ا

به صدا در امد تند برش داشتمو به صفحه اش نگاه کردم  میگوش

 زنهینم گهیلحظه احساس کردم قلبم د هی یفراهان یاسم اقا دنیباد

 جواب دادم ویارامش خودمو حفظ کردمو گوش

 دیی:بفرمامن

مهم  زیچ هیزنگ زدم در مورد  ی:سالم پسرم خوبیفراهان یاقا

  یباهات حرف بزنم جواب خاستگار

 ترنم قبول نکرد شدی:خوب چمن

بکن تا دخترمو  توی:اتفاقا زنگ زدم بگم تمام سعیفراهان یاقا

  یخوشبخت کن

از حدقه در امده به روبه رو  یبا چشا شدیچ دمیلحظه نفهم هی

 منو به خودم اورد یانفراه یاقا یشده بودم که صدا رهیخ

  کنمیم موی:بله بله من تمام سعمن
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 میحرف بزن نایدر مورد عقد ا ای:پس سر فرصت بیفراهان یاقا

 برم خداخافظ دیبا گهیمن د

 :خدانگهدارمن

از گوشم جدا کردم هنوزم به گوش هام اعتماد نداشتم  مویگوش

که  سین یواقعا قبول کرد ترنم دختر یعنی ایشد خدا یچطور

داشت  یقبول کنه حتما تو ذهنش نقشه ها یاسون نیبه ا ویهمه چ

 کنج لبام نشستو با خودم گفتم یفکر  لبخند نیبا ا

ترنم خانم اگه ترو وابسته خودم نکردم  می:بچرخ تا بچرخمن

 تماشا کن نویبش ستمین مانیا
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 #پارت_پنجاه_سه

 

 ))))) ترنم (((((

 چیه میدر باره زمان عقد حرف بزن ادویب مانیقرار بود ا امشب

سر  ادیحالم ب کمیدادم برم حموم تا  حینداشتم ترج یحسو حال

حالم بهتر  کمیکه  سادمیدوش وا ریجاش رفتمو اب باز کردمو ز

 هنگ خوندن شد بلند بلند شروع کردم به ا

 یدل منو برد یصورت رهنی}}} پ
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 یتو منو غممو نخورد یکشت

 ادتهیبه اون نشون  نشون

 یسرخ رو موهات نشوند گل

 گردمیبر م یاالن زود رمیمن م یگفت

 گردمیانوقت باهات همسر م امیمن م یگفت

 شام تارم  چراغ

 چشم انتظارم ایب

 دمینازت کش چقدر

 از کنارم  یرفت تو

 به حال زار ما کن یرحم ایب

 را رها کن ییوفا یب نیا ایب

 خطا بود مونییاشنا یتوگفت

 کردم توهم امشب خطا کن{{{ خطا

 رونیاز ب ییصدا هی هوی

 میخطا کن می:من اماده ام برگفت

بود با  مانیا یکه صدا نیاز حدقه در امد گوش دادم ا یباچشا

 گفتم غیج غیج

  یایمگه قرار نبود شب ب یکنیم کاریچ نجای:تو امن

 زودتر تموم بشه  یتا همه چ امیگفتم زودتر ب ی:چرا ولمانیا

 ی:تو چرا تو اتاقه منمن
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خطا  میبر ینگفت دادمیتو گوش م یبایز ی:داشتم به صدامانیا

 میکن

 دایاون سرش نا پ دمیبهت نشون م ییخطا هی امی:االن ممن

 صداشو زنونه کردو گفت  هوی

خاک عالم برو از خدا بترس من شوهر دارم  یوا ی:امانیا

 یمگه تو خواهر مادر ندار یبا من خطا کن یخوایانوقت تو م

 لحن صحبت کردنش خندم گرفت صدامو کلفت کردمو گفتم از

  یکردیم نجاشمیفکر ا دیبا خوارهی:تو خودت تنت ممن

  کنهیکبودم م اهوی:نه اقا رحمت سمانیا

واقعا لحن حرف  وفتادمیداشتم از شدت خنده پس م گهیخدا د یوا

 زدنو خنده دار بود 

 خجالت بکش مرد  یخندیم ی:به چمانیا

 :خدانکشتتمن

 یراحت نیمثل منو به هم یگریج پویخوشت ی:نه خدا پسرامانیا

 کشهینم

  فتهی:خودشمن

  فتسی:کجام خودشمانیا

 :سرتا پاتمن

  یگذاشت ابونیبه خاطر من سربه ب دونمینم ی:فکرکردمانیا

  کردمیم ی:اره بابا داشتم خودکشمن
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 گهید ی:بالخره تورم کردمانیا

 کنمیمن جذابم همه رو جذب خودم م نکهی:اره نه امن

 نوچ نوچ فتهیخودش یگی:انوقت به من ممانیا
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 #پارت_پنجاه_چهار
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 حموم داد زدم  هیتو از

 تو اتاقم امیب خوامیم رونیبرو ب مانی:امن

 امی:نه نممانیا

 مانی:ععع امن

 :نوچمانیا

 :پس چشاتو ببندمن

 :باشه مانیا

که روشو  دمید مانویا رونیحولمو برداشتمو اهسته رفتم ب اروم

 طرف در اتاق کرده بود 
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 :دستاتو بزار رو چشاتمن

 :پوووف باشه باشهمانیا

لباسام که  دنیسمت کمد لباس هامو شروع کردم به پوش رفتم

 گفت طنتیبا ش مانیا

 بگو تعارف نکن ی:اگه کمک خواستمانیا

 گفتم غیج غیصورتم از خجالت سرخ شد با ج دمویفهم منظورشو

 مانی:خجالت بکش امن

 : و اگه نکشممانیا

 مـــانی:امن

 نزن غی:باشه باشه جمانیا

 دمیکه کامل پوش لباسمو

که هنوز صورتش رو به در بود اروم بالش  مانیطرف ا برگشتم

رفتمو  مانیتختمو برداشتمو خرامان خرامان به طرف ا یرو

رو سرش اول با بهت تعجب بهم نگاه کردو  دمیبالشو محکم کوب

 گفت یباز بمیبعد با ننه من غر

 زنهیهنوز زنو نگرفته داره کتکم م ینیبب ییننه کجا ی:امانیا

تا بچه تنها بزاره هودش بره  شیمنو با ش خوادیفردا پس فردام م

 سین یرسم زندگ نیا اریسرم هوو ب

  اریدرن یباز بمی:ننه من غرمن

 شدم یضربه مغز یجور زد هی:مانیا

 اریدرن یلوس باز مانیا میبر ای:بمن
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 مانمیرفتم هنوز اثرات خنده رو لبام بود ا رونیباز کردمو ب درو

بگم  مانیبه ا یزیبا خنده خواستم چ زدیسرشو گرفته بودو غر م

 خودمو جمع جور کردمو گفتم دمیکه بابارو د

 :سالممن

 یخندیم ی:سالم به به خوش خنده به چبابا

 بخنده دمی:زد کلمو ترکوند بامانیا

 مانیاقا ا رسمی:بعدا به حسابت ممن

گشاد داشت  یگفتمو رومو به طرف بابا کردم که با چشا نویا

 باز کردمو گفتم شموین کردینگامون م

 :بابامن

 :بلهبابا

 افتاده ی:اتفاقمن

 :هان نهبابا

 کردم نییباال پا دیینگفتمو سرمو به نشونه تا یزیچ
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 (((((مانی)))))ا

که دستشو زده بود به کمرشو  کردمیواج به ترنم نگاه م هاجو

معلوم شد قرار  یهمه چ نکهیبعد از ا روزید کردیطلبکار نگاه م

 شیازما میامروز بر  یعنیاون روز که  یشد که فردا نیبر ا

 دنیواسه پوش یترنم هنوز لباس نجامویصبح ا۶از میخون بد

 انتخواب نکرده 

 گهیبپوش د شویکی:من

 :نهترنم

 خوبه هی:اون ابمن

 :نهترنم

 یاون بنفشرو بپوش یخوای:ممن

 :نهترنم

 ها  شهیم ری:داره دمن

 :نهترنم

   یریبگ توینها میتصم یخوای:نممن

 :نهترنم

 میبخر گهیمانتو د هی میبر یخوایم

 :نهترنم

زبونتو بند کردن به نه  گهینه نه نه م یگیم یه گهی:بسه دمن

 گفتن 
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 ترنم؛نه

که اعتراض  دمیبلند شدمو تمام لباس هارو از دستش کش باحرص

 نیبا شلوار ج یگریمانتو ج هیکرد به اعتراضش گوش ندادمو 

بهشون  یبه سمتش گرفتم از دستم گرفتو نگاه یگریشال ج

 انداختو گفت

 بود دهی:عععع چرا به فکر خودم نرسترنم

 ییییلباسو صدبار تو دستت جابه جا کرد نی:ترنم تو امن

 بابا میبر ایب الیخی:بترنم

 نویضبط ماش یصدا نیتو ماش میسرس راه افتادم نشست پشت

 کردم که اهنگ پخش شد ادیز

 گفت یکه ترنم با نگران میدیساعت رس میاز ن بعد

 ازم اره کشنی:خون مترنم

 گهی:اره دمن

 نکشن شهی:نمترنم

 ی:ترنم مگه بچه امن

 خوووب ترسمی:مترنم

 شتمی:نترس من پمن

 زننیاز اونا که امپول م ی:تو خودت دکترترنم

 :ترنم عععمن

 میبر می:هوووف باشه برترنم
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 شیارت_پنجاه_ش#پ

 

 ((((( مانی))))) ا

تا صدامون کنن ترنم  میمنتظر بود موینشسته بود یصندل یرو

رو به من کردو  دییجویکه معلوم بود استرس داره همش لبشو م

 گفت

  میدیم شی:اصال چرا ازماترنم

 گهیداد د شیازما دی:واسه ازدواج بامن

 :خوب درد داره ترنم

 ینداره انقدر نگران باش لیدل یبزرگ شد گهی:تو دمن

 :هووووف باشه باشهترنم

 یبه طرف اتاق ها میبلند شد یصندل یصدامون کردن از رو تا

بعد از اتمام  هینگران ترنم بودم که االن او چه وعض میجدا رفت

بود  دهیرنگش پر رونیامدم که ترنم همون موقع امد ب رونیکار ب

روبه  میریبگ مویبر شیهفته واسه جواب ازما هیگفتن بعد از 

 ترنم گفتم

 :حالت خوبه من
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 مرمیم ی:دارم از گشنگترنم

 رستوران دبش هی می: پس بپر برمن

 می:اخ جون برترنم

 یمعطل یترنم ب نیدیسمت رستوران حرکت کردم بعد از رس به

 شدو منم پشت سرش رفتم منو برداشتمو گفتم ادهیپ

 دارن لیم ی:مادمازل چمن

 :جوجه ترنم

 :پس منم جوجه من

غذا  نکهیبه گارسون دادم همراه با مخلفات بعد از ا سفارشاتو

 به خوردن به ترنم گفتم  میهارو گذاشتن شروع کرد

  یبلد ی:اصال اشپزمن

 :نهترنم

 :نه من

 املتو بلدم بپزم هی:چرا ترنم

:نه همون بهتر برم با رستوران قرار داد ببندم تا مجبور شم من

 هرروز املت بخورم

 :از خداتم باشهرنمت

 ترنم کن نبود ینگفتم ول یچیزدمو ه یلبخند هی

 دست پختم بده  یگیم یعنی:ترنم

 :.......من
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 یبه دست پخت من اعتماد ندار نکهیا یعنی نی:اترنم

 :.......من

 :سکوت عالمت رضاست ترنم

 :......من

  یشی:نگران نباش مسموم نمترنم

 :........من

 بگو  یزیچ هی مانی:اترنم

 :.......من

  مانیاالن اه ا یزنی:چرا حرف نمترنم

  رینفس بگ هی:ترنم جان شما من

 اصال باهات قهرم :ترنم

 حرفش روشو کرد اون ور خندم گرفته بود نیا با
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تفاوفت داشت  ینگفت ب یزیچ مانیگرفته بود که چرا ا لجم

توش نشستم  نویبعد از ناهار رفتم طرف ماش خوردیناهارشو م

روشن کردو  نویامدو نشست پشت رل ماش قهیبعد از چند دق

که همون لحظه  نویحرکت کرد منم دستمو بردم سمت ضبط ماش

 شد یاهنگ پل

لب  ریداره ز مانمیا دمیکه د دادمیسکوت به اهنگ گوش م وت

  کنهیزمزمه م

 مانی:امن

 :بلهمانیا

 :حوصلم سر رفتمن

 میکن کاریچ یخوای:ممانیا

  ی:بازمن

  یچه باز مانیا

 مثل معما طرح کن من بگم یزیچ هی:من

 :باشهمانیا

 روشو کرد سمت منو گفت قهیتو فکرو بعد از چند دق رفت

ماره اولش تو کوهه بعدشم تو جنگل  هیبدنش شب هی:اون چمانیا

 ایبه در رسهیم رهیاخرشم م

 فک کردن گفتم کمیتو فکر بعد از  رفتم

 ی:مار ماهمن

 :نهمانیا
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 :تمساحمن

 :نهمانیا

  ی:اسب ابمن

 :نهمانیا

 لنگی:شمن

 :نهمانیا

 شهیجا م بی:تو جمن

 :نهمانیا

 :جون دارهمن

 :نهمانیا

 اس اءی:اشمن

 :نهمانیا

 خودت بگو  هی:پس چمن

ماره از نوک کوه  هیخم ها شب چوی:رود خونه بدنش تو پمانیا

 ایبه در رسهیتو جنگل اخرشم م رهیم شهیم ریسراز

 کنم عینخواستم ترو ضا دونستمای:اها ممن

 نییفرمای:بله بله شما درست امر ممانیا

 :حاال نوبته منهمن

 فکر کردم کمیچونم گذاشتمو  یرو دستمو

 هیپواز بکنه اما شنا گره خوب تونهینم یبال داره ول هی:اون چمن
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 :گورخره پرندهمانیا

  ی:چمن

 پرنده  مونهی:اها ممانیا

  ری:نخمن

  ی:خرسه قطبمانیا

 اصال بال داره  یخرس قطب مانی:امن

 :ععع نداره اه مانیا

 پنگوئن گمیخودم م یبگ ی:نتونستمن

 خواستم ترو امتحان کنم دونستمای:اه ممانیا

 ها یزنیعععع حرف خودمو به خودم م:من

 یچه دختر باهوش نی:افرمانیا

 قهیبعد از چندق نیحرفش بلند بلند شروع کرد به خند نیا بعد

که زد  یکه درو ببندم موندو با تک بوق یبه خونه تا زمان دمیرس

 رفت به طرف خونه رفتم که ترمه امدو گفت دمیفهم

 شدی:چترمه

 شدیچ ی:چمن

 گهید شی:ازماترمه

  می:اها دادمن

 :درد داشتترمه

 رونیب ادی:اره کم مونده بود جونم از تنم بمن
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 برو تو لوس ای:زهرمار بترمه

 باشه  شی:امن

 دمیمامان به طرفش چرخ یطرف خونه رفتم که با صدا به

 :سالم مامان

 :سالم بر مادر مهربانمن

 کو مانیا زی:مزه نرمامان

 :رفتمن

 تو عع ادیب یتعارف کن یتونستی:وااا نممامان

 :مامانمن

  امانی:مامان

 بخوابم  رمی:اه اصال ممن

حرفم بدو بدو رفتمو لباسامو با لباس خواب عوض  نیاز ا بعد

 بود خوابم برد دهینکش یا هیکردمو به ثان
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 ))))) ترنم (((((

به شدت داره  یکیحس کردم  هویبودم که  رنمیخواب نازو ش تو

تفاوت  یب دمیترمه رو د یچشامو باز کردم وقت یال دهیتکونم م

 گفت غوشیج غیج یبازم چشامو بستم که ترمه با صدا

مثل خرس  یبه حالت بلند نش یبه حالت ترنم وا ی:واترمه

 یدیخواب یگرفت

 :بزار بخوابم بابا من

 :بلند شو دختر ترمه

 توهم  گهی:اه ول کن دمن

 امده مانیکه ا ی: خبر ندارترمه

 سرجام نشستمو با هول گفتم خیحرفش س نیا با

  ادیامده چرا به نگفت م ی:کمن

تند  دیمال رهیسرمو ش دمیخندونه ترمه نگاه کردم که فهم یچشا به

 به طرفش رفتمو گفتم

 ترمه رسمیاره حسابتو م یمالیم رهی:سرمنو شمن

 ها خورهیدستت به من نم ی:اوووووترمه

  دمی:االن نشونت ممن

 دشیتهد مویخودیداد دنبالش کردم دور مبل چرخ م غیج با

  وردیاونم زبونشو در اورده بودو شکلک درم کردمیم

 نی:مگه شماها بچه شدمامان
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 :مامان اول اون شروع کردمن

 شدیند نمخودش بل گهی:دروغ مترمه

 سر  رهینشونت بدم دختره خ سای:وامن

مبلو برداشتمو پرت کردم طرفش که خورد  یکوسن رو همزمان

 بلند شد غشیبه سرش ج

 کشمتی:ترنم مترمه

 دنیدر باز شدو با د هوی دمیدویاون افتاده بود دنبالمو من م حاال

شدم زبونمو در اوردمو رو  یزود رفتم پشت سرشو مخف مانیا

 به ترمه گفتم

  یمنو بزن یتونینم گهی:دماغت بسوزه دمن

 شما  نیخوب مانی:سالم اقا اترمه

خندون داره نگاه  یکه با چشا دمید مانویسرمو باال کردمو ا هوی

 زود صاف شدمو گلومو صاف کردم  کنهیم

بپرسم چرا  شهیم زی:سالم بر ترمه خواهر زن عزمانیا

  دیخانم منو بزن نخواستیم

 :اخه منو زدترمه

 کرد تیاول اون منو اذ گهی:دروغ ممن

  نیکنیکل کل م نی:مثل دوتا دختر بچه کوچولو دارمانیا

 کرد تیمنو  اذ نی:خوب اونو دعوا کن ببمن

داد باالو  انگشت اشارشو با  ناشویاست یشیبا حالت نما مانیا

 طرف ترمه گرفت  یحالت بامزه ا
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 ها یبکن تیدختر منو اذ نمینب گهی:دمانیا

 :اره بزنش من

 میشیبعد که تنها م یاون پشت سنگر گرفت یرفت یی:هترمه

  رسمیحسابتو م

 کردن میهمراه مانمیخنده که ترمه ا ریزدم ز هوی
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 یمشکل چیه مویگرفته بود شارویبود جواب ازما دهیعقد رس روز

امروز بود  نیکه هم میشد که زودتر عقد کن نینداشت قرار بر ا

بود که  یبودم مثال روز دهیپوش دیبا مانتو شلوار سف دیشال سف

 رو داشت اما من یعروس دیلباس سف دنیپوش یارزو یهر دختر

 چیکه ه کنمیدارم ازدواج م میتنم نبودو با کس یلباس عروس چیه

توجه به مامان بابا  یتخت بلند شدمو ب یبهش ندارم از رو یحس

باز کردمو توش نشستم  نویماش اطیکه در تکاپو بودن رفتم تو ح

ذوق  چیه میامدنو به طرف محضر حرکت کرد قهیبعد از چند دق

 یکس چیبه ه میقط خودمون بودنداشتم تو مراسم عقد هم ف یشوق

شدم به از  ادهیجلو تر از همه پ دمیرس یوقت میبود ندادهاطالع 
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ذهنم  میبه طرف محضر قدم برداشت دویهم رس مانیا قهیچند دق

 شدیقلبم داشت ازجاش کنده م دیکشیپر م ایلیهمش به طرف ا

 که حال منو نزار بشکنم  یدونیخودت م ایخدا

 :ترنم حالت خوبهمانیا

 :اره خوبم من

که واسه ما دوتا بود قدم  یگاهینزد به طرف جا یحرف گهید

گالب  دمویرفتم گل چ نکهیعاقد شروع کرد بعد از ا مویبرداشت

 گفتم یلرزون یگرفتم بالخره با صدا یلفظ ریاوردمو ز

 جمع بله ی:با جازه پدرم و بزرگترامن

 بود که گفت مانیزدنو بعد از من ا دست

 :بلهمانیا

 هیتفاوت به انگشتر تو یبودم ب مانیرسما قانونن زن ا گهید

ازدواج  هیکه منو مجبور به  ومدیشدم از بابا بدم م رهیدست خ

انگشت  مانیکرد ترمه ظرف عسلو جلومون گذاشت که ا یزور

به عسل اغشته کردو جلو من گرفت اروم سرمو  کشویکوچ

 رفتمگ یگذاشت دهنم که گاز محکم کشویبردمو انگشت کوچ

 دویکش رونیزود انگشتشو از دهنم ب دمیدیسرخ شدن صورتشو م

شد نوبت من بود اب دهنمو قورت  رهیبا صورت مچاله به من خ

 چیدر کمال تعجب ه یدادمو انگشتمو جلو صورتش گرفتم ول

به  لمویقبال وسا میاز محضر خارج  شد موینکرد بلند شد یکار

برم  میمستق نجایاز اشد که  نیبرده بودمو قرار بر ا مانیخونه ا

 لبخند بهم زدو گفت هیبابا جلو امدو  مانیخونه ا

 بود نی:صالح کار همبابا
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ازدواج کنم  یبا کس دیبود که منو مجبورم کن نی:صالح کار امن

 بهش ندارم یحس چیکه ه

 کنهیخوشبختت م یکنی:عادت مبابا

به  دیتصور کن دیکردیفکر م  نیا نیمن بود ی:شما واقعا جامن

 یعالقه ا چیکه ه گهیزن د هیمامان مجبورتون کردن با  یجا

 بابا  یکردیم دایپ یچه حال یازدواج کن یبهش ندار

 :ترنمبابا

 نکارتونیبه خاطر ا دیتمومش کن گهید خوامیبسه بابا نم گهی:دمن

  بخشمتونینم چوقتیه

قدم برداشتم طاقت  مانیا نیکنارش گذشتمو به طرف ماش از

نشستمو سرمو  نیمامانو ترمه رو نداشتم با بغض تو ماش یاشکا

نشست با لبخند بهم نگاه  نیتو ماش مانیدادم که ا هیتک شهیبه ش

 کردو گفت 

  ییجا یرستوران میبر یخوای:ممانیا

 :نه من

  ی:باشه هر جور دوس دارمانیا

که قرار بود توش با  یدیروشن کردو به طرف خونه جد نویماش

 دباشم رون مانیا
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کرده که درسمو  دیبهمم تاک  مانیدو روزه امدم خونه ا االن

 یچطور پارت دونمیمنو بفرسته دانشگاه نم خوادیبخونم چون م

کرده که بدون چونو چرا قبول کردن تو خونه با تاپ  یباز

شورت   هیشب شترینافم بودو شلوارکش که ب یکه تا رو یدوبند

بودو  مارستانیب مانیا زدمیبودمو تو خونه چرخ م دهیبود پوش

در  یکه صدا زدمیجور چرخ م نیداشت داشتم هم یعمل مهم

درو باز کردو با   مانیا دمیبا تعجب نگاه کردم که د دمیشن

 وارد شد رفتم جلوشو گفتم یخستگ

  ی:چه زود امدمن

 داشتم  خسته شدم زود امدم ی:اره عمل سختمانیا

 :اهانمن

شد تازه  بالیچشاش اندازه توپ وال دیسرشو باال کرد منو د تا

کمرمو  مانیخواستم زود برم تو اتاقم که ا تمیتو چه وضع دمیفهم

 گفت زدیموج م طنتیگرفتو با لحن که تو ش

 پس ینطوریا ستمی:من تو خونه نمانیا

 نجای:چرت نگو من فقط دوروزه امدم امن

 گهید یبود ینطوریدو روزم ا نی:هممانیا
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 چشاتو ببند زیپسره ه یا ی:امن

 ببندم  دی:خوب چرا بامانیا

 :چون من معذبم من

 گهیصورتت د کنمینگاه نم گتید ی:من که جامانیا

  ــــــــمـــــانی:امن

 نزن  غی:باشه باشه جمانیا

چشم غره بهش رفتمو رفتم تو اتاق  هیاز دور باز کرد  دستشو

 لباسمو عوض کردم

 ادی:من خستم خوابم ممانیا

 یگی:خوب بخواب چرا به من ممن

 خوابمیهوش م یتا دوساعت ب ی:خواستم بدونمانیا

 :باشه تنبل خان من

 لباساشو عوض کردو بعدش اول

وسوسه شدم برم تو  دیتخت ولو شد چشماشو بست اروم خواب ور

موهاش دست بکشم اروم اروم جلو رفتمو دستمو تو موهاش فرو 

 بردم
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 کی#پارت_شصت_

 

 ((((( مانی))))) ا

 یول کردمیموهامو احساس م یترنم تو البه ال یدستا حس

 قهیدق۱۵چشامو باز نکردم تا به کارش ادامه بده بعد از حدود 

بلند شدو از اتاق خارج شد منم کم کم چشام گرم شدو به خواب 

 رفتم قیعم

  

 یزیبا احساس چ یبودم ول دهیبود که خواب یچند ساعت دونمینم

ترنم روبه رو شدم با  یرو تنم چشامو باز کردم که  با دستا

 گفتم  یخواب الود  یصدا

  شدهی:چمن

  یدی:خوب حوصلم سر رفته سه ساعته خوابترنم

 :خسته ام خوب من

 مانی:بلند شو اترنم

 :ععع بزار بخوابم بچه من

  زارمی:نمترنم

توالت برداشتو  زیرو م یحرفش بلند شدو بورس از رو نیا بعد

 شروع کرد به خوندن 
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بـــــه  ـــــشــــمیپــــــ ـــــســـــتــــیــــــی:تــــــو کــــــــه نــــترنم

بـــــا مـــــــن بــــــمـــــون  ــــــــگــــمیمـــــ یهــــــــرکــــــــ

 از دلـــــ مـــــن  ــــــــرهیمــــــ ـــــــــزارهیمــــ

خت محکم بغلش ت یبلند شدمو دستشو گرفتمو پرت کردم رو هوی

 کردم تا نتونه تکون بخوره

 ولم کن مانی:اترنم

 :........من

 ولم کن گمی:بهت مترنم

 :.......من

 بگو یزیچ هی ی:مگه الل شدترنم

 :........من

 :باشه حرف نزن منم باهات قهرمترنم

ندادم که اونم اروم  تیبستمو به وول خوردن ترنم اهم چشامو

 دهیخواب که دمیشدو نفساش منظم شد فهم
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وول بخورم  تونستمیباز کردمو به اطراف نگاه کردم نم چشامو

تا تکون  دادیبود بهمو اجازه نم دهیمحکم چسب یزیچ هیانگار 

غرق در خواب مواجه شدم  مانیبخور سرمو برگردوندم که با ا

 صداش کردم یبا کالفگ

 مانی:امن

 نداد  یجواب چیه

  مانی:امن

 نخورد یتکون بازم

 بلند شو  مانی:امن

به  یثیفکر خب هوینکرد که کالفه نفسمو فوت کردم  یحرکت چیه

با  لپش بردمو محکم گازش گرفتم که کیسرم زدم سرمو نزد

 یتخت نشست هنوز خمار خواب ول یاخ گفتو رو یبلند یصدا

انگار به خودش  هویزل زده بودم به چشمش  ثمیمن با نگاه خب

 بهم انداختو گفت ینگاه تیامد با عصبان

 کشمتی:ترنم ممانیا

 رونیکه تند بلند شدمو از اتاق رفتم ب رهیبرداشت تا منو بگ زیخ

  امد مانمیتو اشپزخونه که ا دمیپر

  مانی:عععع امن

  یریگیمنو گاز م دمی:نشونت ممانیا

 حوصله منم سر رفته بود  یشدینم داری:خوب بمن
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 گازش گرفت  دینشه با داریب یهرک یعنی:مانیا

  دمیقر م شمی:اصال خوب کردم االنم بلند ممن

شروع کردم اهنگ خوندنو قر  یناهار خور زیم یرفتم باال 

 دادن 

:قــــــرتــــــو کـــــمــــــرم فــــــــراونــــــه من

 ــــنیهــــــمـــــــ ـــــزمیکـــــــجـــــــا بــــر ـــــدونـــــمینـــــمـــــــ

 جـــــا  ـــنیجـــــا هــــــمـــــــ

که تعادلمو از دست دادم هر لحظه منتظر  دیدستمو کش مانیا هوی

دور  مانیبا حلقه شدنم دست ا یبشم ول یکی نیبودم که با زم

تفاوت که من افتاده بودم  نیبا ا یول نیزم میکمرم هردو افتاد

 مانیا یرو
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که از درد  یبلند کردم با صورت نشیسرمو از س دمویکش ینیه

بهم انداخت با همون حال روز روبه من  یمچاله شده بود نگاه

 گفت
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  ی:خوبمانیا

 ی:هان اره تو خوبمن

 :نه کمرم مانیا

  ی:کمرت چمن

  کنهی:درد ممانیا

 شدهیچ نمی:واقعا ببمن

قرمز شده با  دمیبه پشت کمرش انداختم که د یشدمو نگاه خم

 جمع شده گفت یصورت

 سین یزی:چمانیا

 باال  میبر ایب یداغون شد یافتاد سین ی:چبزمن

 یکردمو دستشو انداختم دور گردنمو بردمش باال رو کمکش

 یتخت برداشتمو با دستا یاز رو یکرم دیشکم تو تخت خواب

 لرزون به پشت کمرش زدمو دستمامو شروع به حرکت کردم

 یکنیم کاری:چمانیا

 کمکت کنم خوامیم کنهی:مگه کمرت درد نممن

 شما  ی:به به چه مهربون بودمانیا

  کنمیاتفاق شدم فقط کمک م نی:چون خودم باعث امن

 حرف نزن یادیالل شو ز مانیا یعنی نی:اها امانیا

 نزدم یحرف نی:همچمن

 نداره خدا بزرگه  یبیع یبود ه نیمنظورت ا ی:ولمانیا
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 :لوس من

 من لوسه هیی:کجامانیا

 :سرتاپات لوسهمن

 یگی:باشه اصال تو راس ممانیا

  گمی:معلومه که من راس ممن

 :پرو مانیا

رو به من  دادمیکه ماساژش م نطورینگفتم هم یزیچ دمویخند

 گفت 

 دانشگاهتو انجام دادم ی:کارهامانیا

  ی:جدمن

 :اره مانیا

 دانشگاه  رمیمن م یعنی:من

 هست  گهید یتو کمتر از دخترا هی:اره مگه چمانیا

 بهتر ترم  میلی:معلومه کم ندارم خمن

  ری:سقفو بگمانیا

  مانی:امن

 دختر جهان  نیتر بای:باشه بابا اصال تو زمانیا

  ی:معلومه پس چمن

  فتهیخودش یگی:انوقت به من ممانیا

 کنمایکمره ناقصتو ناقص تر م نیا زنمی:ممن
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  هیچه حرف نیا زمی:نه نه عزمانیا

 نگفتم یزیچ دمویخند زیر زیر
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و االن  گذرهیافتاده بودم م مانیا یکه من رو یماه از روز هی

که پامو گذاشتم تو دانشگاه استرس  هیروز نیامروز اول قایدق

که  یدیهمش درمورد استاد جد میدارم دوتا دختر جول یدیشد

کالسشم با ما بود سرمو  نیو اول کردنیپچ پچ م نجایامده بود ا

در باز شد سرمو  هویکه  بودمفکر  هیتو نطوریانداختمو هم نییپا

که  نیوجب باز موند ا هیاستاد دهنم  دنیبلند کردم که همانا با د

  مانهیکه ا نیا

باهم  یاوقات خوش دوارمیام دتونمیستاده جد:سالم من امانیا

  میداشته باش

 گفت  مانیبلند شدو رو به ا یاز دخترا با لوند یکی

 استاد  دیکنینم ی:خودتونو معرفدختره

 هستم ی:بله چرا که نه من اعتمادمانیا
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 ابیحضور غ یکی یکی دیکش رونیب یستیسرجاش نشستو ل رفت

  دیکرد به اسم من رس

  ی:ترنم فراهانمانیا

زود کالس تموم  خواستمیبهت خارج شدمو جوابشو دادم فقط م از

رو بدونم بعد از دوساعته که واسه  هیتا قض مانیا شیبشه برم پ

 المویکالس تموم شد باعجله وسا مییمن دو قرن گذشت گفت که تا

از شانس بدم همه دخترا  یرفتم ول زشیجمع کردمو طرف م

چشمش به  مانیتا ا دنیپرسیزش سوال مدورش جمع شده بودنو ا

 من خورد رو به همه گفت 

االن  یول دمیبه تمام سوال هاتون جواب م یبعد ی:جلسه امانیا

  تونمینم

به طرف در کالس  دهیخم یدخترا کنف شدنو به شونه ها همه

منم پشت سرشون رفتم که  یزیشک نکنن به چ نکهیا یرفتن برا

 گفت  مانیا

  دیداشته باش فیشما تشر ی:خانم فرهانمانیا

 :چشم استاد من

 نگاهم کردو گفت  طونیش یشد با چشما یکالس خال نکهیاز ا بعد

  ینیمنو بب یکردیفکر نم هی:چمانیا

 یکنیم کاریچ نجای:تو تو امن

 :معلومه استادتممانیا

 ی:اما چطورمن
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من  نکهیا یدانشگاه برا یایب می:سخت بود قبول کنن تا مستقمانیا

استاد نبودم  میدانشگاه چیهستمو تا به حال تو ه یتو کارم عال

 بشم  نجایکه من استاد ا امیشرط گذاشتن ب نیفقط به ا

 منه رهی:پس همش تقصمن

 شهیجمع م شتریحواسم بهت ب ینطوری:نه اصال امانیا

زدمو خواستم  یکه زد لبخند یلحظه دلم غنچ رفت واسه حرف هی

 دختر امد داخلو گفت  هیت باز شدو بزنم که در با شد یحرف

 ...مـی:ادختره

 رو به من گفت  دیحرف تو دهنش ماس دیمنو د تا

  یبر یتونی:مدختره

 خانم نیدیشما دستور نم نجای:امانیا

  یخودت مانی:ادختره

  نی:مواظب حرف زدنتون باشمانیا

 الیمنم ش مانی:ادختره

 سیباش مهم ن یخوایکه م ی:هر کمانیا

  سیکه مهم ن یچ یعنی:الیش

  رونی:برو بمانیا

 در مورد گذشته ویبدم همه چ حیبزار توض کنمی:خواهش مالیش

چه برسه به اون  دمیزد من به خودم لرز مانیکه ا ینعره ا با

 دختر
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 هان نمتیگمشو تا نب گمی:مگه نممانیا
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 نگاه کردو گفت  مانیبا بغض به ا الیش

 بدم حیتوض یزاری:چرا نمالیش

  ویهان چ یدیم حیتوض وی:چمانیا

گرفتو از کالس پرتش کرد  الرویش یحرفش بازو نیاز ا بعد

 تیچشم دوختم که با عصبان مانیبا بهت تعجب به ا رونیب

 اروم جلو رفتمو گفتم دیکش یقیچشماشو بستو نفس عم

 مانی:امن

 :بلهمانیا

 بود یدختره ک نی:امن

تو  الشیخینجابیامده ا ییبا چه رو دونمیمزاحم که نم هی:مانیا

 مگه نه  یکالس دار

  یکی:اره من
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 برو وقت تورم گرفتم  ای:بمانیا

 نداره ی:نه اشکالمن

به ساعت نگاه کردم  رونیکنارو درو باز کرد رفتم ب رفت

طور که  نیهم نوییوقت داشتم سرمو انداخته بودم پا قهیدق۱۵

بود  الیشد که با همون دختره که اسمش ش دهیبازوم کش رفتمیم

 روبه رو شدم 

 :امرتونمن

 یدار یچه رابطه ا مانی:با االیش

 نداره  ی:به تو ربطمن

تو نه داره سرتو  شیپ ادیم کنهیول ماون منو  ی:فکر کردالیش

 خانم مالهیم رهیش

 یدوست گفتیم مانیاگه ا یفکر کن ول یخوای:هرجور که ممن

 فیح یول یایتا به عقدمون ب کردمیمثل تو داره حتما دعوتت م

  دونستمینم

 کنمیباور م ی:چرتو پرت نگو فکر کردالیش

  ستیبه باور تو ن یازی:نمن

 شو  زونشی:کمتر اوالیش

 شدن که کاره توه  زونی:اومن

 :دهنتو ببند الیش

 یدیفهم یدهنتو ببند دی:تو بامن
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زدمو رامو  یسرخ نگام کرد که پوزخند یچشا تویعصبان با

رفتم تا به کالسم برسم تو کالس نشسته بودمو لبمو  دمیکش

استاد  یوقت مانیا شیکه نکنه اون دختره بازم رفته پ دمییجویم

کالس تموم شده بدو بدو از کالس خارج شدم تا  میعالم کرد تا

 مانیامد که بازش کردم ا میبه گوش امیپ هیدفعه  هیکنم  دایپ مانویا

 بود نوشته بود 

  دیاتاق اسات ای:بمانیا

درو زدمو اروم وارد شدم  دیخودمو رسوندم به اتاق اسات رفتمو

م به ینگاه نمیسرشو بلند کردو به من اشاره کرد تا بش مانیا

 کردو گفت

 بگم  یزیچ هیبهت  خوامی:ممانیا

  ی:چمن

 یتر از خودم دارم که خارجه ول کیداداش کوچ هی:من مانیا

 گرفته که برگرده  میتصم

  یچرا بهم نگفته بود ی:چمن

 نشد که بگم  ی:فرصتمانیا

  هی:اسمش چمن

 :ارتانمانیا

رومو کردم  الیش یاداوریبا  یلب زمزمه کردم ول ریز اسمشو

 سمتشو گفتم 

 بدونم الیدرمورد ش ویهمه چ خوامی:ممن
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 یچشام شد منم منتظر نگاش کردم دستشو برد ال رهیخ مانیا

 موهاشو گفت 

  یبشنو یخوایم ی:چمانیا

 دختره  نیدر مورد ا وی:همه چمن

  خوادی:واقعا دلت ممانیا

 :اره من

  دمیم حیبهت توض میدیبگم خونه رس تونمی:تو دانشگاه که نممانیا

 ندارم یکالس گهی:باشه من دمن

 دارم یکیمن  ی:ولمانیا

 تا بعد  رمی:پس من ممن

 :باشه مانیا

 یراست زهی:چمن
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  هی:چمانیا

 گفتم که زنتم الیبگم من به ش خواستمی:راستش ممن

هر  نیینگاهم کرد که سرمو انداختم پا دهیباال پر یابرو ها با

 به سرم بزنه که با خنده گفت  یلحظه منتظر بودم داد

اونم حرص  ینطوریباال ا رینداره دختر سرتو بگ یبی:عمانیا

 بدونه که من صاحب دارم دیبا خورهیم

زود خودمو جمع کردمو  یکه زد دلم غنچ رفت ول یحرف نیا با

 گفت  مانیکه ا رونیخواستم برم ب

 امیتا ب یساعت برو کوچه پشت هیبعد از  نی:برو سلف بش مانیا

 ها ینر ییسر خود جا گهیساعته د هینره تا  ادتهیدنبالت 

  رهینم ادمی:باشه من

س بدم نشسته بودم که از شان  نطوریرفتم تو سلف هم رونویب زدم

 امد رو به روم نشست  الیش

  نینشست نجای:جا نبود امن

 رونیمن بکش ب ی:پاتو از زندگالیش

من نزار واقعا  یبهت بگم پاتو تو زندگ دیحرفو با نی:من امن

 متاهله  مانیا یفهمینم

 یمال منه فکر کرد مانیا یاون ندار یرو یحق چی:تو هالیش

 فروشهیم مشویعشق قد

که با نفرت در موردت  یکرد کاریچ یمیعشقه قد نی:ببمن

  زنهیحرف م
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 :دهنتو ببندالیش

 کنمیمنم سکوت م ی:هر وقت تو دهنتو بستمن

سرشو رو شونه  کردمیاروم م مانویبودم که ا ی:من تنها کسالیش

 کردیدردو دل م زاشتیمن م یها

منه  شیپ مانیا یاالن تمام دردو دال یبود یگیم یدار نی:ببمن

 نه شونه هام  زارهیقلب من م یسرشو رو کنمیو من ارومش م

سرخ شده به سمتم  یشدو از جاش بلند شد با چشا یعصبان هوی

 اورد ورشی
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شده  دیلیک یدندون ها نیرفتو از بگ قموی الیش هیعرض پنج ثان تو

 زد  غیج

  یدختره عوض کشمتی:مالیش

  یبکن یتونینم یغلط چی:همن

 ینیبی:حاال مالیش



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

بهش  مانیا یکه با صدا کردیداشت با خشم نگاهم م ینطوریهم

 نگاه کردم

 چه خبره  نجای:امانیا

ول کرد خودشو جمع جور کرد  قمویدست پاچه شدو  الیش هوی

 کردمو گفتم  یدست شیبگه من پ یزیتا خواست چ یول

  کردنیداشتن منو خفه م یخانم سر موضع نی:استاد امن

 ی:سرچه موضعمانیا

مطلق به  گنیبه زور دارن م یکه مال منه ول یزی:سر چمن

  شونهیا

 لب زد دهیپر یبا ابرو الیکرد سمت ش روشو

 گنیراس م یخانم فراهان ی:خانم شوکتمانیا

 .......من.....من.....:استادالیش

 :من من نکن جواب سوال منو بده مانیا

 :استاد......سوتفاهم بود......الیش

 یتا همه چ دیاتاق اسات دیاریب فیتشر ی:شما و خانم فراهانمانیا

 معلوم بشه

شروع کردم به حرکت کردن  مانیپشت سره ا الیتوجه به ش یب

انگار نطقش  الیدرو بست ش مانیتا ا دیاتاق اسات میدیرس یوقت

 باز شده باشه شروع کرد به حرف زدن
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دختره کرد با  نینداشتم همشو ا یریبه خدا من تقص مانی:االیش

خودمو از  اریکرد منم اخت یکه گفت منو عصبان یچرتو پرتا

 دست دادم

که  یتو بود ی:عععع چرتو پرت بهتره خودتو به اون راه نزنمن

  یشروع کرد

 دی:بسه تمومش کنمانیا

 مانیافتاد ا ادمیطور تو فکر بودم که  نیلحظه رفتم تو فکر هم هی

بالخره زبون باز  نجایامده ا یکالسش باشه  چطور دیاالن با

 کردمو گفتم 

  ی:مگه تو االن کالس ندارمن

 خانم  نیا دمیاز پنجره کالس د یوقت ی:چرا ولمانیا

 بردو باز گفت  الیاشاره شو به سمت ش انگشتو

 نمی:چطور بهت حمله کرد منم کالسو کنسل کردم تا ببمانیا

 شدهیچ

 من شد ریهمش تقص دی:بخشمن

  ستین ینطوری:نه امانیا

 مانی:االیش

 نه  ای یدیصدا نزن فهم کی:منو به اسم کوچمانیا

 :اماالیش

 :اما اگر ندارهمانیا

 که زنته گهی:راس مالیش
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 :اره مانیا

 ...ـی:اما من چالیش

  ی:تو اصال وجود ندارمانیا

 مانی:االیش

  یبر یتونی:ممانیا

 رمینم ییجا ی:تا به حرف من گوش نکنالیش

 میدار یمهم تر یما کارا می: باشه ترنم بلند شو برمانیا

 مانع شدو شروع کرد به حرف زدن الیخواست درو باز کنه ش تا
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بزار حرف  رینگ میعجوالنه تصم ینطوریتروخدا ا مانی:االیش

 میبزن

کارا  نینگاه کردم واقعا قصدشو از ا الیخورد به ش یعصاب با

که  یواسه من تموم شده بود بعد از اون کار گهیاون د دونستمینم

تو روم نگاه کنه زل زدم تو  ینطوریا تونهیبا من کرد چطور م
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به ترنمم اشاره  یچشماشو دست ترنمو ول کردم نشستم رو صندل

 گفتم الویطرف ش ردمرومو ک نهیبش شمیپ ادیکردم تا ب

 :حرفتو بزن من

  میتنها باش خوامی:مالیش

 انشیدرجر دیرو زن منم با یبگ دیکه با یموضع کنمی:فکر ممن

  نهیا ریباشه غ

 اون مال گذشته هاست  مانینداشتم ا ی:من گناهالیش

  الی:خفه شو شمن

 :اما....الیش

 یتو رو یایبعد اون همه سال ب ی:گفتم خفه شو چطور تونستمن

  یبه من بگ نارویا یمن نگاه کن

 من دوست دارم  ی:ولالیش

جلو  یتموم شد یبه تو ندارم تو واسم مرد یعالق چی:من همانیا

 تمومش کن  الیش یکرد کاریچ دمیچشمام د

بود وقته رفتنه  دهیشدمو به ترنم نگاه کردم انگار خودش فهم بلند

کنار زدمو درو باز  الرویش سادیچون زود بلندشدو کنارم وا

قدم برداشتمو  یکردم بدون توجه به اطرافم به طرف در خروج

مدت  نیام ااون طرف تر پارک کرده بودم تم نویماش رونیزدم ب

درشو باز کردم  نویماش هب میدیرس ومدیترنم داشت دنبالم م

روشن کردمو با  نویبالفاصله ترنمم درو باز کردو نشست تو ماش

ترنم به خودم  غیتمام وجود پامو رو پدال گاز فشار دادم که با ج

 امدم



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 اروم تر کمی مانی:اترنم

پارک کردمو رومو به طرف ترنم که  ابونیگوشه خ نویماش

 گچ شده بود کردم  نیرنگش ع

 :حالت خوبه من

 :نه ترنم

 واست اب بخرم  یخوای:ممن

  یشد ینطوریا هویچرا  مانی:اترنم

  ی:چطورمن

 یاخر زد میبه س ویکرد یقاط ینطوری:همترنم

  یبدون یخوای:واقعا ممن

 :اره ترنم

 گمیخونه بهت م میدیرس ی:وقتمن

به  دیدوباره روشن کردمو به طرف خونه حرکت کردم با نویماش

 یالیهمه فکرو خ نیاز ا شدمیم یخال کمیتا  گفتمیم ویترنم همه چ

 رنیکه تو سرم رژه م

 

 

[19.12.20 13:59] 

 

 #پارت_شصت_نهم
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 ))))) ترنم ((((( 

دهن باز کنه  مانیمبل خونه نشسته بودمو منتظر بودم تا ا یور

 بهم کردو بالخره لب باز کرد یبهم بگه نگاه ویهمه چ

از اون موقع شروع شد که من از خارج برگشتمو  ی:همه چمانیا

خونمون بود منم کم کم بهش   دیاون خدمتکاره جد دمید الرویش

رفتمو گفتم که  کردم دایکه نسبت بهش پ یدلباختمو از رو حس

دوسش دارم اونم بهم گفت که دوسم داره از اون موقع به بعد 

من رفتم خونمون  هک یهمش چشمم دنبالش بود گذشت تا زمان

از اتاق  یباعث تعجبم شده بود صداها نمیخونه نبود هم چکسیه

درو باز کردمو رفتم تو که  یکنجکاو یاز رو ومدیمامان بابا م

بابام بود  ریز الیمردمو زنده شدم ش دمیکه د یبا صحنه ا

شدن  خواستم بهشون حمله کنمو تا سر حد  رهیدوتاشون بهم خ

 یهمون موقع بود که مامان امد تو وقت یمرگ کتکشون بزنم ول

همونجا درجا دق کردو کرد بعد از چند روز  دیاونارو د تیوضع

باباهم از زور عذاب وجدان سکته کرد ارتان از اون موقع که 

باعث مرگ بابا مامانه  تو فکر انتقام افتاد تا  الیبود ش دهیهمف

به خون  ماجازه بدم دست برادر تونستمیمن نم یبکشه ول الرویش

بده قبل  لیفرستادمش خارج تا ادامه تحص نیهم یاغشته بشه برا

ماه زن ۳به مدت  الیکه ش دمیبکنم فهم یبخوام هر اقدام نکهیاز ا

اش  غهیبکنم چون اون زن ص ینستم کاربابام بوده نتو یا غهیص

 شهیهم یبود که بهش بگم برا نیکه تونستم بکنم ا یبود تنها کار

 بود  نیتمام ماجرا ا فتهیبه چشماش ن چشمامبره که  ییجا هی

 شهی:باورم نممن
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  شدی:منم باورم نممانیا

  مانی:امن

 :بله مانیا

 باز بشه تیباز پاش تو زندگ دی:نبامن

 باز بشه زارمی:نممانیا

 باز بشه  میزاری:نممن

  ی:چمانیا

  ستمی:مگه من زنت نمن

 :اره چطور مانیا

 هیتو  هیتو مسعولم االن زندگ هی:پس منم در قابل زندگمن

 به من مربوطه  ییجورا

  یقبول ندار یول یتو عاشقم گمی:من ممانیا

  فتهی:ععع خودشمن

 تو  ای:من مانیا

 :معلومه تو من

 :پرو مانیا

  یراست یه ی:همن

  شدی:بازم چمانیا

  یکردیخوب داشته با دخترا هر هر م یلی:تو دانشگاه خمن

 :من مانیا
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 تا بنا گوش باز بود  شتی:اره نمن

 شده  تینکنه حسود هی:چمانیا

  رمی:نخمن

 :معلومه مانیا

  میبخور میاریسفارش بده ب یزیچ هی:اصال من گشنمه من

 یریبگ ادی یاشپز ی:قصد ندارمانیا

  یدار یمشکل رمینخ:من

  ارنیپس من زنگ بزنم غذا ب سین ی:نه نه مشکلمانیا

 :خوبهمن
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 ))))) ترنم (((((

 رو کردو به من گفت  مانیا مینهار خورد نکهیاز ا بعد

  رانهیا گهی:ارتان هفته دمانیا

  گهی:هفته دمن
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 :اره مانیا

  یدر مورد من بهش گفت یزی:چمن

 :اره مانیا

  یگفت ی:چمن

از سرو کولم  یدختره لوسو غرغرو زنم شده ه هی:گفتم مانیا

  شهیباال م

 ییییییی:چمن

عقد ساده  هیکردم گفتم که باهات  یگوشم نه بابا شوخ ی:امانیا

 کردم

 : خوب بعدش من

  نتتیهرچه زود تر بب خوادیم یچی:همانیا

 منم  یییییی:ووووومن

  ادیزود تر ب گفتمیم یکنیانقدر ذوق م دونستمی:اگه ممانیا

 :هرهرهر من

 :ها ها ها مانیا

بکن حوصلمون سر  یکاریکارا بلند شو  نیعوضه ا مانی:امن

 نره 

 بخونم برقصم  یخوایکنم م کاری:چمانیا

 ی:نه بابا مگه بلدمن

  یفکر کرد ی:پس چانمیا
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جلو دهنش گرفتو  کرفونیحرفش بلند شدو دستشو مثل م نیا بعد

 شروع کرد به خوندن 

نرو برگشت  چوقتیبمون ه شمیتو پ یگفتیم نجاستی}}}جالب ا

لحظه نگام کن  هیمنو  یپس چرا خواست دمینفهم ویورق دل کند

 هی هیخسته صدام کن بگو رفتنت شوخ یا وونهید نیدل بده به ا

نگات  سادمیوا یبر خواستمیدروغه محضه نم هیدروغ محضه 

ساختم  یندمو تکیبازم من بدون تو ا یکردمو سوختمو ساختم ول

خسته صدام کن بگو  یا وونهید نیلحضه نگام کن دل بده به ا هی

 یبر خواستمیدروغ محضه دروغه محضه نم هی هیرفتنت شوخ

من بدون تو به بازم  ینگات کردمو سوختمو ساختم ول سادمیوا

 باختم  یزندگ نیا

 خونه  نیحرفت هست تو ا شهیهم

 بهونه  یه رهیگیم تیمن از دور دل

 پرتش کرد ذهنمو دور از فکرت  شهینم

 با عشقت{{{ رمیردش کرد درگ شهینم

 مانیاقا ا نی:افرمن

  کنمی:خواهش ممانیا

 :خوب حاال پرو نشو من

 ترنم خانم مای:ععع نداشتمانیا

  گهید گهی:دمن

 نگفت یچیه دویخند
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 کی#پارت_هفتادو_

 

 .مارستانیرفته بود ب مانیزود ا صبح

نباشه به قول  یکنم،هرچ زیخونرو تم کمیگرفتم  میتصم منم

 مثال من خانوم خونم. مانیا

بود،همه جا  فیکث کردمیکه فکر م یزیاز اون چ شتریب خونه

 وجب خاک نشسته بود. کی

 اشپزخونه شروع کردم... از

 نتیکاب یبه ظروف تو یاساس ییجابجا هیظرفارو شستم و  همه

 ها دادم.

 ای نتیکاب یکشو یتو ذارهیهارو م وانیکه ل یچ یعنی اخه

 .نتیکاب ریهارو گذاشته ز تابهیماه

غذا  هیگرفتم  میاشپزخونه تموم شد تصم یتوکارم  نکهیاز ا بعد

 .گهید یدرست کنم بعد برم سراغ کارا

 یبود...کال تو یبلد بودم و دست پختم عال ییهمه غذا اصوال

 بهتر بود. میزرنگ بودم و از ترمه خونه دار یلیخ زایچ نجوریا
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هارو  ینیزم بیآب بشه و س خشیگذاشتم تا  رونیب مرغارو

 پوست کندم و خورد کردم .

هارو با دقت سرخ کردم و  مرغارو هم سرخ کردم  ینیزم بیس

 .رونیبرنجم دم کردم و از اشپزخونه اومدم ب

 یکارهارو با دقت انجام دادم، با پشت دست عرق رو هیبق

 به ساعت انداختم. یپاک کردم و نگاه مویشونیپ

ناهار نخوردم معدم ساعت پنج بعد از ظهره و من هنوز  اووووه

 .شهیداره سوراخ م

 ومده؟ین مانیچرا تا حاال ا اصال

 .میکه اومد باهم ناهار بخور مانیتا ا رمیبرم دوش بگ بهتره

 نیحس زن بودن بهم دست داده بود...ا بیامروز عج اصال

 بود. دیاز من بع بیکارها عج

 واقعا در رفت. میگرفتم که خستگ یدوش حساب کی

 لباسام انداختم. یبه کشو ینگاه

و  رونیب دمشیتاب قرمز رنگ نظرمو جلب کرد از کشو کش هی

 .دمیبا شلوارک ستش پوش

 تو تنم قشنگ بود. چقدر

و شلوارکش که به زور تا دو وجب  یتاب کوتاه قرمز اتش هی

 .دیرسیتر از باسنم م نییپا

 به خودم انداختم. نهیا یاز تو ینگاه

 .دادین مظرافت بدنمو نشو یبه خوب لباسم
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 همه تدارکاتم زدم. نیبه ا یپوزخند

...مافقط میزنو شوهر مانیباورم شده بود که منو ا یادیز انگار

 شناسنامه هم بود. یاسمامون تو

کرده بود که احساس معذب بودن نکنم  یکار مانیجاش ا نیهم تا

لباس ها احساسات مردونش رو بهش  نیا دنیبا پوش دیو من نبا

 کنم. یاداوری

چون من زنش  ستیخدا هم مانعش ن یبکنه حت یبخواد کار اگر

 بودم و حاللش.

 عوض کردم. کیو شلوار ساده و ش شرتیت هیلباسامو با  زود

باز گذاشتم تا خشک  نجوریرژ کمرنگ زدم و موهامم هم هی

 بشه.

اون به  د،امایهم رس مانیاومدن من از اتاق ا رونیبا ب همزمان

 نداشت. دیمن د

 گرفتم. رنظریش هاشو زدقت واکن با

که تازه چشمش  یمبل بعد انگار یکه اومد کتشو انداخت رو اول

 به خونه افتاد

 دهنش باز مونده بود. کامال

 کارا بکنم... نیمنم از ا کردیفکر نم البد

 شد. دایچهرش پ یتو نیکم اثار تحس کم

 سالم کردم  یرفتم جلو و پرانرژ بالخره

 جوابمو داد. یبا مهربون و
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 غذا امادست. یتا لباساتو عوض کن -من

 رونیب زدیاز تعجب داشت م چشاش

 بلند قهقهه زدم. ینتونستم خندمو کنترل کنم و با صدا نباریا

 افتاد مانیا رهیچشمم به نگاه خ هوی

 قورت دادم خندمو

 هامون بهم گره خورد نگاه

 رمینگاهمو بگ تونستمینم

 کرده بود رمیچشماش قلو زنج انگار

 پر کرد. نمونویقدم هاش فاصله ب با

 بودم دهیچسب نیمن به زم یانگار اما

 اورد جلو سرشو

 هم افتاد یپلکام رو ناخوداگاه

 بودم نمونیب یمنتظر اتفاق تازه ا هرلحظه

 داغشو کنار گردنم حس کردم ینفسا

 .دیکوبیو اونور م نوریبا شدت خودشو به ا قلبم

 بمش بلند شد یرن بود صداق نیمن چند یکه برا هیاز چندثان بعد

 ممنونم... یدیبخش میکه به زندگ ییازت بخاطر معنا -مانیا

 داغ شد گونم

 .دمیو شن شدیقدم هاش که با سرعت ازم دور م یصدا تایو نها 
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 بود. بیحالتام عج نیبدنم گر گرفته بود...ا تمام

بوسش  یجا ی...دستمو روگرفتیلحظه اروم نم کی یحت قلبم

 ؟یکنیم کاریبامن چ یلب گفتم: دار ریگذاشتم و ز
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 #پارت_هفتادو_دو

 

باشه اومد  وفتادهین یاتفاق چیانگار که ه مانیو ا دمیناهارو چ زیم

  زیسرم

 میو خنده ناهارمونو خورد یبا شوخ شهیهم مثل

 به به و چه چه کرد از دست پختم. مانیناگفته نماند چقد ا البته

 فردا چه خبره؟ یاگر گفت-مانیا

 امممممم...تولدته؟-من

 رینخ-مانیا

 تولد منه؟-من

 چپ چپ نگاهم کرد کمی مانیا

 هیخب من چه بدونم چه روز-من

 .یحدس بزن خوادیاصال نم-مانیا

 .ادیارتان م فردا
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 اد؟یب گهیمگه قرار نبود هفته د-من

 زمان پروازشو انداخته جلوتر.-مانیا

 ناهار همش بامننن. یبترکونم،شستن ظرفا خوامیم امروزو

 کاریناهار با من که انگار مثال چ یشستن ظرفا گهیم نیهمچ

 بکنه خوادیم

 .گهیدونه کاسه بشقابه د چهارتا

نظر  ریچونم و حرکاتشو ز ریدستمو زدم ز زویپشت م نشستم

 گرفتم.

خوابم  یهمونجا از خستگ شدیچ دمینگاهش کردم تا نفهم انقدر

 برد...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 "مانی"ا

 

 شستمیدقت م تیبا نها ظرفارو

از ظرف هارو  یکیجقله خانوم منتظره من بزنم  نیا دونستمیم

 بشکونم تا کلمو بکنه.

به غبغب انداختم و برگشتم طرف  یها که تموم شد باد ظرف

 بندازم هکیترنم که بهش ت

 ترن.....-من
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 بستش و چهره معصومش ادامه حرفمو خوردم. یچشما دنید با

 شد ریبه وجودم سراز یقشنگ حس

دست پشت گردنش گذاشتم و بلندش  کیپاهاش و  ریدست ز کی

تخت گذاشتمش و  یاتاق خودم و اروم رو یکردم،بردمش تو

 .دمیخودمم کنارش دراز کش

 بازوم. یرشو گذاشتم روبه خودم چسبوندم و س فشوینح بدن

 بغلم مچاله شد. یعروسک تو کی مثل

 دختر مهربون و معصوم بود نیا چقدر

 بود دهیغصه خورده بود و غم کش چقدر

 افسردرو دوست دارم. یموجود کوچولو نیچقدر من هم و

خنده هاش...لبخنداش...محبتش  شدمیافسرده چون متوجه م گمیم

 .هیبه من مصنوع

 انداختم. یصورت غرق خوابش نگاه به

 شهیفرشته ها م هیخواب شب یتو یفالن گنیبودم که م دهیشن

 .دمیدیبودم و االن داشتم م دهیتاحاال ند اما

 کم نذاشته بود. زیچ چیدخترک ه نیا نشیافر یبرا خدا

 .دیدیروزامو م نیمامان بود...کاش بود و ا کاش

 الیکه تورو خوشبخت کنه،ش ستین یدختر الیش گفتیم شهیهم

 کنه قیکه ارامشو به تو تزر ستین یدختر
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خدمت  کی الیچون ش کردمیمن چقدر احمق بودم که فکر م و

 .زنهیحرف هارو م نیکاره مامان ا

منو  تونهیکه م هیترنم همون دختر نهیبب ستیحاال مامان ن اما

 .کنهیم قیخوشبخت کنه،همونه که حس ارامشو به قلبم تزر

 که تاحاال تجربش نکرده بودم به خواب رفتم..... یسح با
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تو فرودگاه منتظرش  مانیمنو ا ادویقرار بود ارتان ب امروز

پام بند  یرو نیهم یبرا نمیبب افشویدوس داشتم ق یلیخ میبود

 با تعجب گفت مانینبودم که ا

  شدهی:چته چمانیا

 ادیم ی:پس کمن

 صبر کن زمیعز ادی: ممانیا

بهم دست  ینیریحس ش هیشدم  یطور هیگفتنش  زمیلحن عز از

اعالم کردن که پرواز  هویداد که تا حاال تجربه اشو نکرده بودم 

 یزینگاه کردم از صورتش چ مانیبه ا ادیکانادا داره فرود م

به هرحال برادرش بود از گوشت پوست خون  یمشخص نبود ول

 شیواقع تهصور یبود بر رو یظاهرش نقاب نیخودش پس ا
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به  هویکه  گشتیپرواز کانادا فرود امد با چشم داشت دنبالش م

 دیرو تو اغوش کش یکس قهیحرکت کردو بعد از چند دق یطرف

به طرفم برگشتو با لبخند  مانیکه ا رفتم کنارشون قرار گرفتم

 گفت 

 داداش من  نمی:بفرما ترنم خانم امانیا

کردمش  سهیمقا مانیلحظه با ا هینگاه کردم  مییپسره روبه رو به

ترو خوش  بیخوشگلترو خوشت مانیکه ا دمیرس جهینت نیو به ا

تر از داداششه از فکرم خندم گرفت با لبخند دستمو بردم  کلیه

 جلو گفتم

 خوشبختم من ترنم هستم یلیبا هاتون خ یی:از اشنامن

 :منم خوشبختم زن داداش ارتان

باز کردمو بهش نگاه کردم از لفظ زن داداش خوشم امده  شموین

 ذوق کرده بودم دسته گلو دادم دستشو گفتم  ییجورایبود 

 :قابل شمارو ندارهمن

  ینگه دار نجایمنو هم یخوایحاال خان داداش م ی:مرسارتان

 یکنیشروع م یدار ومدهیبرو پسر ن ای:بمانیا

 گفتم  ی:ععععع مگه من چارتان

 :برو برو تا نزدم لهت نکردم مانیا

 حرف بزن عجبا  ینطوری:بزار از راه برسم بعدش اارتان

 هست  نکهی:هممانیا

  ماینداشت یباشه داداش ول یا ی:اارتان
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 دیکنیکل کل م نجای:اوووف اگه به شما دوتا باشه تا شب هممن

  نیایمن رفتم کل کلتون تموم شد ب

که  نیحرفم شروع کردم به راه رفتن به سمت ماش نیاز ا بعد

دره جلو رو باز  دمیاون دوتارم از پشت سرم شن یپا یصدا

 ارتانم نشستن که ارتان گفت  مانیا هیکردمو نشستم بعد از چند ثان

  نمیجلو بش امی:نه تروخدا تعارف نکن بارتان

 تعارف کرد  ی:حاال کمن

 گفتن یبالخره مهمون شدیتعارف م دیبا یول چکسی:هارتان

  ادیصداتم در ن نی:همون عقب بشمن

 :عععع مثال من برادر شوهرتم ارتان

 :خوب منم زن داداشتم من

 :منم هم داداش ارتانو شوهر ترنم هستم مانیا

 موجود گرسنه هستم  هی:منم ارتان

  کنهینم یداداش زن من اشپز دیی:گاوت زامانیا

  یگی:ععع چرا دروغ ممن

  رمیگیفاکتور م ویکه داد ی:حاال اون ناهارمانیا

بپزم ده تا  ییغذا هی کنمیم یاشپز یچطور نیحاال بب رمی:نخمن

  یانگشتاتم بخور

  میروشن کن بر مانیا یهست ی:اخ جون پس منتظره چارتان

 اوردبه حرکت در  نویکردو ماش یخنده ا مانیا
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 #پارت_هفتاد_چهار

 

 ))))) ترنم ((((( 

رفته بود  مانیبود که ارتان امده بود ا یهفته ا هی حدودا

ارتانم تو اتاق مهمان که االن اتاق اون بود استراحت  مارستانویب

ارتان امده بود  یاز وقت کردمیمنم داشتم غذا اماده م کردیم

تو  ینطوریتا شک نکنه بهمون هم مانیمجبور شدم برم اتاق ا

 یباز شدو ارتان با چشا ناتاق مهما هویبودم که  الیفکرو خ

بودو انگار که  ختهیموهاش بهم ر رونیسرخو پوف کرده امد ب

 با تعجب گفتم هیکالفه عصب یزیچ هیاز 

 شده  هزی:چمن

سرخ که ترسناکش کرده بود  یبهم کردو با همون چشا ینگاه

 بهم گفت

  یخوایبرادر من م یاز جون زندگ ی:تو چارتان

  ی:چمن



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

برادر من  هیاز جون زندگ یگفتم چ یچ یدی:مگه نشنارتان

بگو تو هم مثل  االی یپوالشو باال بکش یهان نکنه امد یخوایم

 هرزه  هی یدیفهم یهرزه هست یعوض یالیاون ش

 مواظب حرف زدنت باش  یگیم ی:معلوم هست چمن

منو همون دختره اشغال بهم  هیزندگ ی:مثال اگه نباشم چارتان

 یریبرادرمو ازم بگ یمادرمو از دست دادم حاال تو امد ختیر

 اره 

حرفارو به  نیا یشدم اون به چه حق رهیبهش خ یاشک یچشما با

بهش انداختم که با  یکرده بودم نگاه کاریمگه من چ زدیمن م

رفت تو اتاقشو درو  هیشد بود بهم بعد از چند ثان رهینفرت خ

 نیمحکم بست دستمو گرفتم جلو دهنم تا هق هقم باال نره تحمله ا

زودتر برسه  مانیا کردمیمبرام سخت بود دعا دعا  نیهمه توه

سرد اشپزخونه نشسته بودم برام مهم نبود  یها کیرو سرام

 ازیبه اغوشش ن  ادیبود که ب مانیکه مهم بود ا یزیسرده تنها چ

 یپشتم باشه نزاره کس نکهیداشتم به بودنش به محبت هاش به ا

تاحاال از گل نازک تر بهم نگفته  مانیحرفارو بهم بزنه ا نیا

همه  یبا اون دختره ب کنهیم ریمنو تحق ینطوریا ادرشانوقت بر

 کاریچ دیبا نستمدوینم یاز شدت بغض ناراحت کنهیم سمیمقا زیچ

گازو کم کردم  به طرف اتاق حرکت  ریکنم از جام بلند شدمو ز

که االن واسم مهم بود  یزیتخت ولو شدم تنها چ یکردمو رو

چقدر  دونمیره نمیبود که از راه برسه منو تو اغوشش بگ مانیا

 یرو یحرکت چیگذشته بود زمان از دستم در رفته بود بدون ه

تو  مانیا کلیدر اتاق باز شدو ه هویبودم  دهیتخت دراز کش

بهم دادن به  ارویانگار دن دمشید یچهارچوب در ظاهر شد وقت
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 یبازو ها ونیطرفش پرواز کردمو محکم بغلش کردم منو م

 قدرتمندش گرفتو لب زد

 :ترنممانیا

 ترکم نکن مانیدارم ا ازی:بهت نمن

 یاقاتف نیچرا چشات اشک شدهیچ یبگ یخواینم زمی:ترنم عزمانیا

 افتاده 

 نگو فقط بغلم کن یچی:همن

سرم گذاشتو به طرف تخت حرکتم  یرو یحرفم بوسه ا نیا با

من هنوزم  یپاهاش نشوند ول یتخت نشست منم رو یدادو رو

 سفتو سخت بغلش کرده بودمو قصد رها کردنشم نداشتم.....
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 #پارت_هفتاد_پنج

 

 ))))) ترنم ((((( 

پاش بودمو سفت تو بغلم گرفته بودمش که  یطور رو همون

 گوشم زمزمه کرد  ریز دویموهام کش یرو یدست

 خانمم  ی:اروم نشدمانیا



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 ترسمیمن م مانی:امن

 ی:از چمانیا

 یتوهم منو تنها بزار نکهی:امن

 دلم  زیترنم اروم باش عز زارمی:من تنهات نممانیا

  یدی:قول ممن

  دمی:قول ممانیا

 کنمی:رو قولت حساب مترنم

  نهیکار هم نی:بهترمانیا

 خونه  ایبه بعد زود تر ب نی:از اترنم

  یچ ی:برامانیا

  ای:نپرس فقط زود تر بمن

  امیکه هروقت کارم تموم شد اونموقع م شهی:نممانیا

 خوامی:نممن

 کوچولو بلند شو من گشنمه  ین ی:بلند شو نمانیا

 :شکمو من

به طرف اشپزخونه  رونیکردو منم از اتاق زدم ب یا خنده

 یبعد از اماده کردن سفره دست دمویکش سیحرکت غذارو رو د

 دمید مانویشده بود ا یبهش انداختم واقعا عال یبه کمر زدمو نگاه

 مشکوک گفت  هیافیبا ق نییپا ادیکه از پله ها داره م

 خانم کوچولو  یکردنتو بهم نگفت هیگر لی:هنوز دلانمیا
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  میبعدا در موردش حرف بزن شهی:ممن

  کنمی:باشه پس من ارتانو صدا ممانیا

 یناهار خور زیانداختمو به طرف م نییحرفش سرمو پا نیا با

کنار من  مانیارتانم امدن ا مانویا قهیحرکت کردم بعد از چند دق

ناهارمونو  میصدا داشت یمن ب هینشستو ارتان رو به رو

 ارتان گفت  هویکه  میخوردیم

 گمیدارم م یچ دونستمی:ترنم من من واقعا متاسفم اصال نمارتان

 نبود  نیقصدم ا

  یزنیحرف م ی:درمورد چمانیا

مو به مو  دویکش یقیانداختم که ارتان نفس عم مانیبه ا ینگاه

داشت  مانیکرد رفته رفته صورت ا فیتعر مانیبه ا ویهمه چ

از جا  هویمنم نگران حالش شده بودم  شدیسرخو سرخ تر م

 رو به ارتان گفت  دویپر

 ارتان  یحرفارو بگ نیا ی:چطور تونستمانیا

مامان  ادی مونمی:بخدا داداش حالم خوب نبود خودمم پشارتان

 خودمو از دست دادم  اریافتادم اخت

 بشنوم  یزیچ خوامی:نممانیا

دستاش گرفتو منو  نیشدو به طرف اتاق رفت ارتان سرشو ب بلند

بودو مچ  دهیرفتم رو تخت دراز کش مانیبالفاصله پشت سر ا

دراز  ششیکنارشو پ دمیگذاشته بود اروم خز شیشونیدستشو رو پ

 لب زدم  دمیکش

  مانی:امن
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دستاشو دور کمرم حلقه کردو سرشو گذاشت  دویحرف چرخ یب

 موهاش فرو بردم هینگفتم دستمو البه ال یزیهام منم چ نهیرو س
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 ((((( مانی))))) ا

ترنم بودو چشامو بسته بودم دوست داشتم تا  یا نهیرو س سرم

خودم نگهش دارم  شیپ رمشویتو بغلم بگ نطوریاخر عمر هم

 وونمید اشیبا چشماش لبخنداش با مهربون کردیانگار منو جادو م

ازش واسم از مرگم بدتر شده  دنیکه دست کش یطور کردیم

 مانویسره ا اشتمبهش گفته واقعا دوس د ایارتان چ دمیفهم یوقت

 از تنش جدا کنم اروم لب زدم

 :ترنممن

 :جانمترنم

  یناراحت که ارتان زد هنوز ی:از حرفامن

 داره  یقانع کننده ا لیمطمئنم دل یول کمی:ترنم

  یکنیفکر م ینطوری:تو امن

 بده  حیداره که کارشو توض نویفرصت ا ی:اره هرکسترنم
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 قابله بخششه ریکار ارتان غ یول یگیم نوی:خوشحالم که امن

 یبه دل داشته باش نهیاز برادرت ک دیتو نبا مانی:ععع اترنم

 مهربون من هی:باشه خانم کوچولومن

@@@@@@@@@@@@ 

 سیبود معلوم ن الیکالسم از شانس بدم با ش نیصبح اول امروز

نفس  شیریکنه دختره س زونیخودشو او خوادیچطور م نباریا

نشستمو برگه حضور  زیوارد کالس شدم سر م دمویکش یقیعم

ام تم تیشروع کردم با جد ابیباال اوردم بعد از حضور غ ابویغ

 ومدیصداشم در نم چکسیبه درس دادن موقع درس دادن ه

به ساعتم  یبا کالفگ دادمیکه داشتم درس م شدیم یحدودا دوساعت

کالسو  دیخسته نباش هینگاه کردم وقت کالس رو به اتمام بود با 

شده بود چندتا از دخترا طبق  یکالس خال بایتموم کردم تقر

 گفتم  یمعمول دور سرم جمع شده بودن با کالفگ

 دمی:االن وقت ندارم سر موقع به سوال هاتون جواب ممن

حرکت کردم با  دیبه سمت اتاق اسات رونویاز کالس زدم ب بعد

که در زده شدو بعد  خوردمیم ییراحت نشسته بودمو چا الیخ

 امد تو  الیاون ش

 تو  یایاجازه داد ببهت  ی:کمن

 مانیا ری:ااااا سخت نگالیش

 :مواظب حرف زدنت باش من استادتم من

  یقبال عشقم بود ی:ولالیش

 :عشق اونم تو چه مسخرهمن
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 بده  گهیفرصت د هیفقط  کنمیخواهش م مانی:االیش

 یچ یعنی یفهمیمن متاهلمو زن دارم م ینیبی:مگه نممن

 من دوست دارم  ی:ولالیش

  دتهیجد لمی:فمن

 لطفا  مانی:االیش

زنده  شهیکه مرده رو نم یکس یتو واسم مرد هیچ یدونی:ممن

 کرد درس مثل تو 

 ارمیمن به دستت م ی:ولالیش

 باش الیخ نی:به هممن

از اتاق خارج شد عصابمو خورد  نویزم دیحرص پاشو کوب با

به  نمیخوردنم ادامه بدم تا بش یدادم به چا حیکرده بود ترج

 دختره فکر کنم.... نیاچرته  یحرفا
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 #پارت_هفتاد_هفت

 

 ((((( مانی))))) ا
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که در باز شدو ترنم  خوردمیم مویداشتم چا لکسیر نطوریهم

 گشاد شده گفتم یتو با چشما دیپر

 چه وعضشه  نی:امن

 نگو  یچیه سی:هترنم

 شده  ی:چرا مگه چمانیا

 :فرار کردم ترنم

  ی:فرار از دست کمن

  یمی:از دست استاد سلترنم

  یکرد کاری:چرا مگه چمن

فکر کردم استاد رفته شروع کردم  رونی:بعد کالس امدم بترنم

 هویبعدش  نایا زنهیپشت سرش حرف زدن که چقدر فک م

قرمز داره نگام  یتاد با چشااس دمیدوستم به پشتم اشاره کرد که د

 منم در رفتم دیسرم داد زد اسممو پرس کنهیم

حرفاش قهقه ام به هوا رفت که ترنم با التماس تو چشام  دنیشن با

 زل زدو گفت

 جونم مانی:اترنم

  شمی:خر نممانیا

 :خواهشترنم

 االن در چه حاله  یمیسل نیا نمیبب میبر ای:بمن

 فتنیترنمم مثله جوجه ها که م رونیاتاقو باز کردمو رفتم ب درو

استاد  میکه جلو تر رفت کمی ومدیپشت مامان هاشون دنبالم م
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 گهید دیاز اسات یکیبا  تیکه داره با عصبان دمیرو د یمیسل

 تا چشاش به من افتاد روشو کرد سمت منو گفت زنهیحرف م

 جان یاعتماد ی:چطوریمیسل

 ی:خوبم شما چطورمن

از دانشجو ها داشت پشت سرم  یکی شدیکه چ یدونی:نمیمیسل

تا خواستم اسمشو بپرسم دمشو گذاشت رو کولشو  زدیحرف م

 ....کنمویم داشیمن پ یفرار کرد ول

نگاهش به من بودو به  زدیاون موقع که داشت با من حرف م تا

 فتادهیشده بود چشمش ن میترنم که مثل بچه کوچولو ها پشتم قا

 گفت یعصببا لحن  دویترنمو د هویبود که 

 دختره گستاخ بود  نیهم نهای:ا یمیسل

 :استاد من.....من...ترنم

  ی:تو چیمیسل

مظلوم زل زده بود به  یبه ترنم انداختم که با چشما ینگاه

 گفتم  یمیکه صدامو صاف کردمو رو به سل یمیسل

 میحرف بزن گهیباهم د ویایب دیاتاق اسات شهیجان م یمی:سلمن

 :باشه چرا که نه یمیسل

  دیاریب فیشما هم تشر ی:خانم فراهانمن

 :چشم استاد ترنم

 یمیدرو باز کردم که اول سل دیبه طرف اتاق استات میکرد حرکت

  میبعد ترنمو اخر سر من وارد کالس شد
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 یبگذر یخانم فراهان ییاز خطا شهیجان نم یمی:خوب سلمن

 دیبه من با گفتیداشت م ایکه چ یدونیبگذرم نم ویچ ی:چیمیسل

 بشه  هیتنب

 شو بزار به عهده من  هی:پس تنبمن

 :چرا یمیسل

سر هم کردمو گفتم که من  یزایچ هیکردم طرفشو به زور  رومو

 که قانع شدو گفت ناینکنو ا ریتو خودتو درگ کنمویحلش م

 خانم به عهده تو  نیا هیتنب رمی:پس من میمیسل

 راحت  التی:اره برو خمن

ابرو هاش نشوند که ترنم  نیب یظیبه ترنم کردو اخم غل ینگاه

ترنم  یمینگفت بعد از رفتنه استاد سل یچیه نوییسرشو انداخت پا

 رو کرد به سمت منو گفت

  ی:مرسترنم

 اماده کن هیخودتو واسه تنب ی:خواهش ولمن

  هیمنظورت چ هی:تنبترنم

 به روش من خانم کوچولو  هی:تنبمانیا

  یا هی:چه تنبترنم

 بهش زدمو زل زدم یثیخب لبخنده
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بهم چشم دوخته  سیبا نگاه خب مانیبودم که ا سادهیوا نطوریهم

  زدیم یطانیبودو لبخنده ش

  یچه تنبه ا ی:نگفتمن

 کوچولو عجله نکن  یفهمی:خودت ممانیا

 :خوب بگومن

 سر کالست  یبهتره بر شهی:نه االن نممانیا

که  رفتمیتو سالن داشتم م رونیرفتمو از در زدم ب یغره ا چشم

 یپوزخند رهیخورد که داره به طرف کالس م الیچشمم به ش

رو  یزدمو منم وارد کالس شدم ته کالس نشستم که حضور کس

روبه رو شدم با  الیم که با شکنارم حس کردم سرمو برگردوند

 دیسانزجار صورتمو برگردوندم که صداش به گوشم ر

 نجاستیا یک نی:به به ببالیش

 باو مینیب نی:بشمن

 منو  نی:ببالیش

 شی:فرمامن
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بزنه استاد وارد شدو بعد از  یخواست دهن باز کنه حرف الیش تا

 دادمیشروع کرد به درس دادن منم بادقت گوش م ابیحضور غ

که کرده چطور تونسته  یبا اون کار ومدیخوشم نم الیاصال از ش

در امدمو دوباره  الیبگه دوسش داره از فکرو خ مانویا شیپ ادیب

از  کمیدرس کردم تا  ولتوجهمو به استاد دادم خودمو مشغ

استاد  هیگوش هویشده بود دور بشم  جادیمغزم ا یکه تو هیاشفتگ

بعد  رونیت کردو رفت بزنگ خوردو به طرف دره کالس حرک

 رو به ما کردو گفت  یمعطل قهیاز چند دق

 یبا استاد اعتماد یبرم ول دیدارمو با ی:من کاره مهماستاد

چون مبحسه درسمون مهمه واسه  ادیهماهنگ کردم تا اون ب

 تونمیمن نم انیگفتم تا ب شونیبه  ا  نیجلسه بعدم که عقب نمون

  نیدیادامه م یبمونم با استاد اعتماد

حرفش از کالس خارج شد که دخترا با ذوق منتظر  نیاز ا بعد

 مانیدرباره ا اقیسر برسه هر کدوم داشتن با اشت مانیبودن تا ا

منم اخمامو جمع کردمو بهشون نگاه کردم دوس  زدنویحرف م

ماله منو انقدر درموردش حرف  مانیداشتم بلندشمو داد بزنم که ا

 مانیا قهیاز چند دق بعدفتم نگ یچیسکوت کردمو ه یول نینزن

 کیدر اوردنه ماژ زویم یرو فشیوارد شدو بعد از گذاشتنه ک

چطور با  دمیخورد که د الیشروع کرد به درس دادن نگاهم به ش

دوس داشتم بلند بشمو کله  کنهینگاه م مانیداره به ا اقیلذتو اشت

 الیش یچقدر گذاشتو من از نگاه ها دونمینم زیاشو بکنم دختره ه

بلند  یکالفه عصب مانیا دهیحرص خوردم که با گفتنه خسته نباش

بودم تا  مانیطبق معمول منتظره ا رونیشدمو از دانشگاه زدم ب

 یصدا قهیسوارم کنه بعد از چند دق یشگیهم یهمون جا ادویب
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نزدم نگاهمو به راه  یحرف چیسوار شدم ه دمویشن نشویبوق ماش

  رهیخونه رو نم رهیمس دمیدوختم که د

 :کجامن

  یبش هیکه قراره توش تنب ییجا  میریم می:دارمانیا

  هی:تنبمن

 :اره مانیا

که توش  ییچشممو به جا نیبهش کردم که با توقف ماش ینگاه

 یلینگاه کردم خ مییشدمو به جنگل روبه رو ادهیدوختم پ میبود

بودو  انیهم از دل جنگل در جر بایروخونه ز هیخوشگل بود 

جنگل بودم  ییبایمحو ز نطوریتر کرده بود هم ییایفضارو رو

 گفت  مانیکه ا

  ی:اماده امانیا

تکون دادم دستمو  دییبهش کردمو سرمو به نشونه تا ینگاه

شد  رهیخ سادویگرفتو به طرف رود خونه برد کنار رود خونه وا

که کرد چشام از فرط تعجبو بهت گرد  یبا کار هویتو چشمام 

 شدن
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من بود  دنیبستش نگاه کردم که مشغول بوس یزده به چشما بهت

که واسه من چند قرن گذشت سرشو عقب بردو  هیبعد از چند ثان

 گفت

 ات تموم شد هی:تنبمانیا

 رفتم جلو گفتم تیعصبان با

 هان یدیمنو بوس ی:به چه حقمن

 که از تنبه ات بگذرم ها تونستمی:نممانیا

 که اصال تنبه نبود  نیا ری:نخمن

 بود ی:پس چمانیا

 :بوس من

 بوس بود کوچولو نیتنبه ات هم ی:بالخره که چمانیا

 :بدجنسمن

 خانم کوچولو انقدرم غر نزن من شوهرتم می:بهتره برمانیا

حرکت کرد که منم پشت سرش حرکت کردم  نیطرف ماش به

نشستم ازش خجالت  نیبندازم تو ماش یبهش نگاه نکهیبدون ا

تو طول  کردمیلباشو رو لبام احساس م هیهنوز گرم دمیکشیم

خونه زودتر  میدیهم که رس یچشمم به جاده بودو وقت ریمس

که پامو  نیرفتم تو کامال ارتان فراموش کرده بودم هم دمویپر

 نوییتم تو خونه چشم تو چشمش شدم زود سرمو انداختم پاگذاش



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 قهیسالم اروم به طرف اتاق حرکت کردم به از چند دق هیبعد از 

 هم امد تو  مانیا

  یغذا بپز سی:الزم نمانیا

 :چرا من

  دمیسفارش م رونی:از بمانیا

 :باشه من

 شده  یزی:چمانیا

 :نهمن

به  ینشست نیکه تو ماش یشده از وقت یزیچ هیانگار  ی:ولمانیا

 یننداخت مینگاه میمن ن

 نشده  یچی:گفتم که همن

 هیبه طرف اشپزخونه رفتم  رونویحرفم از اتاق زدم ب نیاز ا بعد

ارتان  یکه صدا خوردمیداشتم اب م نطوریبرداشتمو هم وانیل

  دمیشن

نبود که ترو برنجونم  نی:ترنم من من واقعا متاسفم قصدم اارتان

 شهیم مونمیکه به تو زدم ناراحتو پش یمن واقعا به خاطر حرفا

 لطفا ببخش یول یادیتوقع ز دونمیم یمنو ببخش

به جلو پاش  نوییبهش انداختم که سرشو انداخته بود پا ینگاه

 دینداشت پس نبا یریاون تقص دادمیشده بود بهش حق م رهیخ

 فتمزدمو گ یلبخند کردمیسرزنشش م

 کنمینداره من درکت م ی:اشکالمن
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  یگی:راس مارتان

 :ارهمن

  یدیمنو بخش یعنی:ارتان

 بخشمتیتو نبود من م ری:اره تقصمن

 :واقعا ممنونم ارتان

توجه به ما رفت تلفن خونه رو  یب نوییامد پا مانیموقع ا همون

برداشت بعد از سفارش دادن غذا که اصال به نظر منو ارتان 

 توجه نکردو جوجه سفارش داد رو مبل ولو شد 

 بهی:عجارتان

  بهیعج ی:چمن

 یچ مییخوایکه م دی:اصال نظر مارو درمورد غذا نپرسارتان

  میبخور

 :اره اصال توجه نکردمن

 نیاماده کن زویمپچ پچ کردن  ی:به جامانیا

 میبخور مییخوایکه م یتو چرا نظر مارو در مورد غذا نمی:ببمن

 یدینپرس

ربع  هیبعد از  نویگیم یهرکدوم چ نمی:حوصله نداشتم تا ببمانیا

پس خودم  شدمیتلف م یمن از گشنگ رنیبگ تنوینها میتصم

 زودتر اقدام کردم 

اماده کردم که درو زدنو غذا هارو اوردن  زوینزدمو م یحرف

بعد از  مینزدو تو سکوت غذامونو خورد یحرف چکسیسر شام ه
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غذا ارتان به طرف اتاق خودش رفتمو منم بعد از جمعو جور 

لباس رو  ضیشام به طرف اتاق رفتمو بعد از تعو زیکردن م

 یرو سرمو ب دمیامد تو زود پتو رو کش مانمیتخت ولو شدم که ا

شدو پتو از  نییبعدش تخت باال پا قهیکت موندم که چند دقحر

 روم کنار رفت 

 یکنیم ینطوری:چرا امانیا

  هی:منظورت چمن

  هیمنظورم چ یدونی:خودت ممانیا

 بخوابم  خوامی:ممن

 باشه  یبخواب یخوای:ممانیا

که زد  یکه افتادم تو بغلش با حرف دیحرفو زدو دست منو کش نیا

 ....فتهیاز کار بکم مونده بود قلبم 
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 فتهیکه زد کم مونده بود قلبم از کار ب یحرف با
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 من  هیدوس داشتن ی:فرشته کوچلومانیا

 حرفو زده ناباور نگاش کردم که گفت  نیا مانیکه ا شدینم باورم

 بخواب  گهی:خوب دمانیا

 دی:خوابم پرمن

  رهیکنم بازم خوابت بگ کاری:چمانیا

 بخون ییالال ای:شعر من

  ی:چمانیا

 ییالال ای:شعر من

 :هووووف باشه باشه مانیا

 کرد به خوندن شعر؟ شروع

داره نه پستون  ری}}}اتل متل توتوله گاو حسن چطوره نه ش

بستون اسمشو بزار عم  یزنه کرد کیبردن هندستون  رشویش

 {{{یدور کالش قرمز یقز

 بخون گهید یکی ومدیخوشم ن خوامی:نممن

 :اووووف باشهمانیا

 رهیهوا م نیزم زنمیم هیاب دویسرخو سف هیتوپ دارم قل قل هی}}}

توپو نداشتم مشقامو خوب نوشتم  نیمن ا رهیتا کجا م یدونینم

 داد{{{ یتوپ قل قل هیداد  یدیبابام بهم ع

 بابا ترمه مامان داداشه خلوچلم افتادم  ادیچرا  دونمینم هوی

 شده  یزی:چمانیا
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 مانی:امن

 :جانممانیا

 تنگ شده  نای:دلم واسه مامان امن

 نشونیبب یبر یخوای:ممانیا

 ازشون ندارم  یوقته خبر یلی:اره دلم براشون تنگ شده خترنم

  برمتی:فردا ممانیا

 :واقعامن

 ندارم که  شتریترنم کوچولو ب هی:معلومه مانیا

  ی:مرسمن

 :خوب حاال بخوابمانیا

 باال انداختمو گفتم ییابرو طنتیش با

 شعر بخون  گهید دونهی ادی:هنوز که خوابم نممن

 بازم  ی:چمانیا

 :اره من

 :هووووف از دست تو مانیا

 هیتو نهیشیدارم م یتوپلو صورتم مثل هلو مامان خوب می}}} تپولو

مثل دسته گل  شمیخوشگل م پوشمیدونه دونه م دوزهیخونه م

 {{{شمیم

 یاز کجا بلد ناروی:امن
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کنم  یتو کوچه که با پسر بچه ها باز رفتمی:بچه که بودم ممانیا

 خوندنیشعرارو م نیا شدنویدختر کوچولو ها دور هم جمع م

 گرفتم  ادیشعرارو  نیبودم ا دهیشن گهیانقدر د

 :دختر بچها من

 :اره مانیا

  یگرفت ادیازشون  ایچ گهی:دمن

 شدو بعدش شروع کرد به قهقه زدن  رهیباتعجب بهم خ مانیا

 خوابمیم رمیگیاصال خوابم امد من م ی:رو اب بخندمن

منو توبغل ش  دویکه خندهاش تموم شد دراز کش قهیاز چند دق بعد

کاراش چشامو بستمو به  نیعادت کرده بودم به ا گهید دیکش

 فرو رفتم یقیخواب عم

 

گنگ بلند  دمیکنارم ند مانویشدم ا داریاز خواب ب یوقت صبح

 ییاز دسشو مانیشدمو به اطراف نگاه کردم که همون موقع ا

 خارج شد 

  یشد داری:خانم خواب الو بمانیا

 :اره ساعت چندهترنم

 ۹:مانیا

 :اهانمن

 خونه بابات  میبعد صبحونه بر :بلند شو خانم خانما قرارهمانیا
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بلند شدمو به طرف اشپزخونه حرکت کردم اصال حواسم  زود

صبحونه خوردمو سفره رو جمع  یچطور دمینفهم ینبود حت

شال که  ویمانتو نفت اهویس یکردم زود لباسمو با شلوار لوله تفنگ

داشت عوض کردمو رفتم  ینفت یاب ویاز رنگ مشک بیترک

طرف  بههمه استرس من خندش گرفته بود  نیاز ا مانیا رونیب

داشتم که  یبیحرکت کردمو توش نشستم استرس  عج نیماش

کوچمونو در خونه  دنیبا د رمیباعث شده بود حالت تهوع بگ

جلو در  میشد ادهینگه داشتو پ نویماش مانیاسترسم دوبرابر شد ا

 گفت مانیکه ا سادمیوا

 یزنگو بزن یخوای:نممانیا

 زنگ در فشردم...... یدادمو دستمو رودهنمو قورت  اب
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  دیچیپ فونیطاها از تو ا یموندم که صدا منتظر

  هی:کطاها

 :دزدم من
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 یی:ترنم توطاها

 :نه من که گفتم دزدمن

 دلم واست چقدر تنگ شده هان یدونی:مسخره مطاها

با  رونویتو که طاها امد ب میحرفش درو باز کردو رفت نیاز ا بعد

من بدو بدو امدو خودشو انداخت تو بغلم دستاشو سفت دور  دنید

 کمرم حلقه کرد 

 طاها  ییی:امن

  یرفت یگذاشت هویچقدر دلتنگت بودم هان  یدونی:ساکت مطاها

 :قربون دل داداشم برممن

انداختم  مانیبه ا یطاهارو از خودم جدا کردم نگاه نکهیاز ا بعد

 چشم طاها هم بهش افتادو گفت کردیکه داشت مارو نگاه م

 :سالم دومادطاها

 :سالم برادر زن مانیا

 کتکت بزنم میبر یای:مطاها

 ی:واسه چمانیا

 یدیدزد موی:چون ابجطاها

  مونیکش:اخ حاال نمانیا

 زنمی:نه اروم مطاها

 تو بزن بکش می:خوب پس حله برمانیا

  شهیخوشحال م یلیخ ندتیترنم اگه مامان بب ی:واطاها



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 حرف طاها بدو بدو رفتم تو صدامو انداختم پس کلم نیا با

 یقربون یمرغ یگوسفند یگاو هی ومدیمهمون م یوقت مای:قدمن

 واسه ما  دنیمورچه هم سر نبر یناسالمت نجایا یول کردنیم

تا چشمش به من خورد قاشق  رونیمامان از اشپزخونه امد ب هوی

 پر امدو سفتم بغلم کرد یاز دستش افتادو با چشما

دلم  زمیعز یقربونت برم دختره قشنگم کجا بود ی:الهمامان

 ذره شده بود هیواسط 

 :قربونت بشم منم دلم برات تنگ شده بود ترمه کجاست من

 چقدر دلش برات تنگ شده  یدونینم دهی:ترمه خوابامانم

  ارمیدرش م یخودم از دلتنگ رمی:االن ممن

بدو بدو از پله ها رفتم باال خودمو به اتاق ترمه رسوندم  زود

زود رفتم باال سرشو با نوک  دهیخواب دمیدرو باز کردم که د

 دیخواب الودش به گوشم رس یکه صدا دمیموهامو به دماغش کش

  رونی:طاها نکن برو بترمه

 من بمونم  شهی:حاال نممن

 گفت  غیج غیبهم نگاه کرد با ج دویمثل جت پر هوی

 زیذره شده بود عز هیدلم واسط  شعوریب یترنم خودت ی:واترمه

 دلم 

 ادمه داد هیشدو با گر یاز چشاش جار اشک

هست  یترمه هست خواهر هی یگینم یریم یزاریم هوی:ترمه

 چشم انتظاره هان نجایکه ا
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 گفتم نمیکردمو سرشو گذاشتم رو س بغلش

تند تند  دمیقول م زارمیتنهات نم گهی:اروم باش خواهر گلم دمن

 بهت سر بزنم

  یندار یا گهیحق د نمی:جز اترمه

  نییپا می:لوس بلند شو اماده شو برمن

 :باشهترمه

 مانیترمه به ا رونویب میرفت ییترمه اماده شد دوتا نکهیاز ا بعد

 کرد  یباهاش احوالپرس ییبا خوش رو مانمیسالم کردو ا

 قرارت بود  یبابات چقدر ب یدونی:ترنم نممامان

 ومدمیم نایزودتر از ا دی:متاسفم بامن

 کمی رانیبرگشته برادرم به ا یول میومدیزودتر م دی:اره بامانیا

 به وجود اورد ریتاخ

  ی:مگه برادر دارترمه

رفته بود خارج تا ادمه  یتره چند سال کی:اره از خودم کوچمانیا

 بده لیتحص

  نجایا ادیب یزنی:پس چرا زنگ نممامان

 :اخه....مانیا

 ییبزارم که امروز جا  نی:اخه نداره انتظار نداشته باشمامان

 نیبر

  زنمی:چشم االن بهش زنگ ممانیا



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

گفتو ادرس داد  ویبرداشتو به ارتان همه چ شویگوش نکهیاز ا بعد

 ت سرجاشامد نشس

 پسرم هی:اسم داداشت چمامان

 :ارتانمانیا

قفل در امدو از پنجره  یزد که همون موقع صدا یلبخند مامان

 شد...... اطیکه وارد ح دمیقامت بابارو د
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گرد  یبابا پاشو گذاشت تو خونه نگاهش به من افتاد با چشما تا

 شده نگاهم کرد بلندشدمو به طرفش رفتمو اروم زمزمه کردم 

 :سالم بابامن

 افتادم تو بغلش محکم بغلم کردو گفت دویبابا دستمو کش هوی

واسه  نجایمرد ا ریپ هیدل  یریم هوی یگی:سالم دختره بابا نمبابا

  شهیتنگ م طونشیدختر کوچولوه ش

  دیبابا شما تازه جوون نیحرفو نزن نی:امن
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 نیبغل کرد گرویپدرو دختر هم د ی:بسه هرچمامان

باهم حرف  ینطوریهم میمبل داشت یبابا جدا شدمو نشستم رو از

من بلند شدمو رفتم  ندفعهیاف اف باز بلند شد ا یکه صدا میزدیم

 فونیطرف ا

  هی: کمن

 :منم ارتان

 هی:منم کمن

  گهی:وا ارتان دارتان

  هی:ارتان کمن

 :ترنم ارتان

  یی:اهان تومن

 :اره منمارتان

 تو ای:بمن

 میروح کمیسربه سره ارتان گذاشته بودم  نکهیاف زدمو از ا اف

کرد باهمه اشنا شد  کیامده بود سرجاش ارتان امد تو سالم عل

 بیکه مامان زد س یرفکه باح خوردمیم بینشسته بودمو داشتم س

 تو گلوم شروع کردم به سرفه کردن دیپر

 قراره من مامانبزرگ بشم  ی:کمامان

 ترنم ی:خفه نشطاها

 :ببند طاهامن
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 خاله بشم دهیم یچه حال ی:واترمه

 یعمه بش دهیحال م زمی:نه عزطاها

  نمتی:گمشو انور نبترمه

  دی:ععع بحثو منحرف  نکنمامان

  هی:چه عجله امن

  نمینوه امو بب خوامیمن م یچه عجله ا یچ یعنی:مامان

 نی:خوب ترمه رو شوهر بدمن

 وسط یندازیمنو چرا م یهوو:ترمه

  نیشینوه دارم م شاءهللی:خاله جان امانیا

تا بنا گوش بازه با  ششین دمیکردم که د مانیبه ا یزیتندو ت نگاهه

 گفت  یاروم یارنج زدم به پهلوش که ا

 با بچه ها نداشته باش خجالتشون نده  ی:خانم کاربابا

 نوه دار بشم مگه جرمه  خوامی:واااا ممامان

 شو الیخیب کنمی:مامان خواهش ممن

 ستمیمن تا نوه دار نشم دست بردار ن ی:باشه ولمامان

  یادرس خونتونو بد شهی:ترنم مترمه

 یدونینم یعنی:ارتان

 :نوچترمه

 شهی:مگه مارتان

 :حاال شده ترمه
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 برات سمیبنو ای:بمن

 شدم که بابا گفت هیبه ترمه دادو گرم صحبت با بق ادرسو

 یریم شدی:ترنم دانشگاهت چبابا

 استادمه  مانمی:اره تازه امن

 استادته  ی:چبابا

  کنمیم سی:بله تو دانشگاهشون تدرمانیا

 هی سیتدر یهم بر یباش مارستانیهم تو ب شهی:سختت نممامان

 دانشگاه

 سیکردم واسم سخت ن دایپ خیتدب گهی:نه با کارم دمانیا

زد که منم ناخداگاه  ینگاه کردو لبخند مانیبه ا نیبا تحس بابا

 گوشه لبم نشست یلبخند

 کارت دارم میبر یایترنم م ی:راستترمه

  می:باشه برمن

رو  دیاتاقشو ولو شدم رو تخت ترمه که اونم پر میترمه رفت با

 تخت 

 شدهی:خوب چمن

 ارم خبر د هی:واسط ترمه

  ی:چه خبرمن

  ایلی:خانواده اترمه

  یچ ایلی:خانواده امن
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مامانش  قیبود از طر شونیاز دوستام که همسا یکی:از ترمه

 که قراره نقل مکان کنن به تهران دهیفهم

 تهران ی:چمن

به  شویهم انتقال ایلیخواهر ا دمیکه فهم میی:اره از اونجاترمه

 دانشگاه شما گرفته 

  یگی:دروغ ممن

 بود  ینطوری:نه بخدا همترمه

 یچ یعنیمن  ییخدا یبهتو تعجب به ترمه چشم دوختم وا با

هم منو  ارویلیاز من متنفره مقصره مرگه ا ایلیخواهر ا شهیم

 دونهیم
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 به ترمه انداختمو گفتم  ینگاه

 شهیم یچ یعنی:من

  ینیبب یصبر کن دی:باترمه
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 :ترمه من نگرانم من

 بکنه تونهینم یچکاری:هترمه

 الیخیب ییی:همن

 چطوره مانیرابطتت با ا نمی:خوب خوب حاال بگو ببترمه

  یتو عاشق ماشق نشد یراست گذرهیم ی:همن

 ترمه لپاش سرخ شدو بهم نگاه کرد هوی

 ی:نه بابا چه عاشقترمه

 ینکنه شد طونیش ی:امن

 ایح ی:جمع کن خودتو دختره بترمه

  یرو دست مامان بترش یخوایحاال نکنه م ییتو ایح ی:بمن

 :ترنمممممترمه

 یمونیم یشیدختر م ریاخرش پ رهیترو بگ ادیکه ب هی:واال کمن

 رو دستمون

به  دویاز جاش پر هیانداختم معلوم بود عصبان یترمه نگاه به

ترمه هم  رونیاز اتاق زدم ب دمویکش یغیسمتم حمله ور شد که ج

که بلند شده داره سمت  دمید مانویکه ا ومدیدنبالم م دیبا تهد

شدمو واسه ترمه زبون در اوردم  میزود پشتش قا رهیاشپزخونه م

 که با حرص گفت 

 رونیب ایب ی:جرعت دارترمه

 :برو بابانم
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 :ترنمترمه

 :کوفت من

  نجای:چخبره امانیا

 ینطوریا کردمیم تیمن هر وقت عصب ادتهی:ععع داداش ارتان

 یکردیدنبالم م

 ی:نکنه هوس کردمانیا

 نرفته  ادمیهنوز  شگوناتوی:نه قربونت بارتان

 شهینم یراض شگونیمنو بخوره به ب خوادیترمه م ی:ولمن

  میدیتو خونه پرورش م وونهید میخدا دار ی:واطاها

 میمنو ترمه با هم همزمان روبه طاها گفت هوی

 :خفه شومن

 :خفه شو ترمه

 :اوه چه هماهنگ مانیا

  گهید مینیما ا ی:پس چمن

 نیکنیم یدنبال باز نیدار ی:سرچارتان

 بود قتیحق یول یچی:همن

 :ببند ترنمترمه

 جونم نزار منو بخوره مانی:امن

 :ترمه جان زن منو نخورمانیا

 بزنمش خوامیکه بخورمش م خوامی:نمترمه
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 :بدبخت شوهرتمانیا

  رتشیبگ ی:البته اگه کسمن

 :ترنممممممترمه

 :کوفتو ترنم من

 میکنیم دایاز کوچه پس کوچه ها پ رویکینداره  بی:خوب عارتان

  رهیبگ یترش ییخونتون بو میزارینم رتتیبگ ادیب

  هیزیچ یمعتاد یالک ایاست  وونهید ای رهیگیکه م می:البته اونطاها

 خنده  ریزدن ز ییحرفه طاها دوتا نیا با

 میبگه ها ابج نارویجز من حق نداره به ترمه ا یکس ی:هووومن

هم  ای شهیم ایح یب ایکه زنتون  دیچشه شما به فکر خودتون باش

 کور کچلو منگول

 به جون هم نیافتاد یمهد کودک یبچه ها نیا هی:شبمانیا

 حواسمو به اطراف جمع کردمو با تعجب گفتم  تازه

 :پس مامان بابا کجانمن

بخره مامانتم خسته بود  لی:بابات که رفت واسه شام وسامانیا

 رفت استراحت کنه 

که تو ذهنم جرقه خورد با لبخند رو به  یگفتمو با فکر یاهان

 بچها گفتم 

  نیچطور قتیجرعت حق هی:با من

 ام  هی:من پاطاها
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 :منم هستم ترمه

 اتم هی:اره منم پاارتان

 منم هستم هیکاری:بهتر از بمانیا

  میباز نیا یا هیمنم پا ولی:امن

 .....ارمیب یبطر هیتو اشپزخونه تا  رفتم
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 زیکه وسط حال همه دور م یبزرگ یرو گذاشتم رو عسل یبطر

 رو چرخوندم که افتاد رو منو ارتان یبطر مویجمع شد

  قتی:جرعت حقمن

  قتی:حقارتان

 :ترسو من

 نداره دنیبه ترس ی:نه اصال ربطارتان

 ویرد:معلومه راستشو بگو تو انور اب چندتا دختر تور کمن

  یبوسشون کرد
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بهش نگاه  دهیباال پر ییکه داشت با ابرو مانیبه ا ینگاه ارتان

 گفت  قیکردو با نفس عم کردیم

 :سه تا ارتان

 ی:بوسشونم کردمن

 :اره ارتان

  یدختر باز ایمن ترو واسه درس فرستادم  دی:چشم سفمانیا

 :جون داداش فقط در حد بوس بود ارتان

 خونه باهات کار دارم می:برمانیا

  کنمیم یرو منو تو تالف فتهی:ترنم دعا کن نمانیا

 :هرهر دماغت بسوزه من

 رو چرخوند که افتاد رو ترمه طاها یارتان بطر ندفعهیا

  قتی:جرعت حقترمه

 قتی:حقطاها

زد بهم بگو تو  بشیمن از اتاق غ هی:اون روز که لواشکاترمه

 نه  ای شونیبراشد

 چقدر خوشمزه بود  یدونی:امممم راستش اره من برداشتم نمطاها

  رسمی:طاها من بعدا حسابتو مترمه

گفتمو تقال کرد  یکه طاها اخ چوندیخم شدو گوشه طاها رو پ بعد

 چوندیپیترمه دست بردار نبودو م یتا از دست ترمه فرار کنه ول

 که گفتم
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 :ععع ولش کن ترمه من

 پسره کله شق  نیاکرده  کاریکه چ یدونی:نمترمه

 گوشم دستت نشکنه ترمه  ییی:اطاها

 :ساکت ترمه

 مانیرو چرخوند که افتاد رو منو ا یدستشو برد جلو بطر ترمه

  قتی:جرعت حمقمن

 :جرعت مانیا

 :بابا شجاعارتان

 شجاعتت نیمنو با ا ی:دالور مرده شجاع کشتترمه

 :داداش کارت ساختسطاها

 دیاز اسات یکیبزن به زنگ  ی:خوب حاال اگه جرعت دارمن

 گرفته  شیبهش بگو خونه ات

  ی:چمانیا

 االی:من

قبل از  یدر اورد ول شویتکون دادو گووش یبا تاسف سر مانیا

 زنگ بزنه روبه  بچها گفتم  مانیا نکهیا

  نایگرفته ا شیات نیبگ دیداد کن غویزنگ زد ج ی: وقتمن

زنگ زدو  مانیتکون دادانو ا دییتا یبه نشونه ا یسر همه

صداشو نگرانو  مانیتا استاد برداشت ا کریگذاشت رو اسپ

 کردو گفت  شونیپر
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گرفته تمام  شی:الو الو داداش زود خودتوو برسون خونم اتمانیا

  سوزهیدارو ندارم داره م

 میزدیم غیج میداشت هیطرفم منو بق نیا از

  یزنگ بزنه اتش نشان یکی ی:واترمه

 دیخاموش کن شوی:اتطاها

  سوزهیداره م ی:همه چارتان

 سوخت  یمن همه چ هیخدا ی: وامن

خنده  ریز میزد یارتانو خاموش کردم همگ هیخم شدمو گوش زود

کدوم از استاد ها ادرس  چیبود چون ه یدنیاستاد د یا افهیاالن ق

 یدست بردو بازم بطر مانیا ادیب تونستیخونه مارو نداشتنو نم

 رتانرو چرخوند که افتاد رو ترمه ا

 قتی:جرعت حقارتان

  قتی:حقترمه

  هیچ یکه گفت یدروغ نی:بزرگ ترارتان

 :ها ترمه

 دروغت  نی:بزرگ ترارتان

 :خوب خوبترمه

  ی:خوب چارتان

شدو به دروغ به پدرو  یبستر مارستانیترنم تو ب ی: وقتترمه

دروغو  نیبزرگ تر فتهیبراش ن یمادرمو گفتم حالش خوبه اتفاق
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بود که به خاطرش کم مونده بود  میزندگ یتجربه ا نیبدتر

 خواهرمو از دست بدم 

 به ترمه انداختمو لبخند زدم ینگاه

 ناراحتتون کنم خواستمی:اوه نمارتان

 ی:نه بابا چه ناراحتمن

 مانیرو چرخوندم که افتاد رو ارتان ا یبردمو بطر دست

  قتی:جرعت حقمانیا

  قتیحق:ارتان

 نه  ای یاالنم هست یادختر که بود:راستشو بگو با اون سه تمانیا

هنوزم به طرف  مانیلحظه خندم گرفت که تمام ذهنو فکره ا هی

 ارهیاون موضعه تا سر از کار برادرش در ب

کجا هستن گفتم که من  دونمی:نه به جون داداش اصال نمارتان

 گهید تهیدوران جاهل  خواستمشونیاصال نم

 نگفت یزیسرتکون دادو چ مانیا

 مامان امدو گفت  هوی 

 چه خبره  نجای:امامان

 میکردیم یباز میمامان داشت یچی:همن

 :اهانمامان

شدمو رفتم اشپزخونه سرگرم کمک به مامان بودم که همون  بلند

به سمت اتنا خواهر  دیموقع در باز شدو بابا وارد شد ذهنم پر کش
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 کالسو هم از دست هیکه امدن تهران مطمئنم  شدیباورم نم ایلیا

توجونم  یبیفکر دلهره عج نیاز ا نمشیبیفردا تو دانشگاه م دهینم

 افتاد....
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مامان هرچقدر  میکه بر  میبلندشد میشامو خورد نکهیاز ا بعد

دانشگاهو بهانه کردمو به طرف خونه  میاسرار کرد که بمون

بودم که بلند بشمو لباسمو عوض کنم  یخسته تر از اون میرفت

در امد  یتخت افتادمو سرمو رو بالشت گذاشتم صدا هیرو

 دمیدراز کش الیخیب نیباشه واسه هم مانیجز ا یکس تونستینم

 گفت مانیکه ا

 لباساتو عوض کن:ترنم پاشو مانیا

 خوامی:نممن

 پاشو  خوامینم یچ یعنی:مانیا

  خوامی:نممن

 ارمیدرشون م امیخودم م ی:اگه بلند نشمانیا
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 بکن یخوایم ی:هرکارمن

 قهیبعد از چند دق یشده ول الیخیکه فکر کردم ب ومدین یصدا

مانتوم رفتو دونه دونه بازشون کرد حسو  یدستش رو دکمه ها

منو از شره اون  مانیا نکهیرو نداشتم بعد از ا یچکاریحال ه

 بسته گفتم یلباسا راحت کرد با چشما

 راحت شدما شی:اخمن

  یاریکه خودت درشون ب ی:لجباز خانم از اول چرا بلند نشدمانیا

 بخوابم خوامی:خستمه ممن

 :باشه بخواب مانیا

منو تو  دویلباساشو عوض کرد دراز کش مانمیا نکهیاز ا بعد

منم مثل دختر بچها لبامو جمع کردمو دستمو دور  دیکشبغلش 

اباژوره کناره  دمیخنده اشو شن یگردنش حلقه کردم که صدا

 فرو رفتم یقیتختو خاموش کردو تو خواب عم

 

 مانیا دمیشدم به کنارم نگاه کردم که د داریکه از خواب ب صبح

 میداشت یبه ساعت کردم هنوز وقته کاف یخوابه خوابه نگاه

 دویکه از جاش پر مانیشتمو برداشتمو محکم زدم تو سره ابال

 یزیطرفو اون طرف نگاه کرد که خنده ر نیهاجو واج به ا

 کردم

 ی:کرم دارمانیا

 ها شهیم ریدانشگاه د نی:استاد بهتره بلند شمن

 :اوه باشه مانیا
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 نیا دمیکش یزود حاظر شد بهش نگاه کردمو تو دلم سوت بلندشدو

 دمویکش یجواب گو باشه لطفا پوف یکیپسر چرا انقدر جذابه 

لحظه  نیاخر یبزنمو ترگل ورگل کنم ول پیگرفتم منم ت میتصم

 مانیکردم که ا زونیحراست دانشگاه افتتادمو لبو لوچمو او ادهی

 گفت

 ترنم گهی:بدو دمانیا

 :باشه امدم من

لبام که به  یرژ کمرنگ صورت هیتند حاظر شدمو بعد از  تند

 نشستم  نیبدو بدو رفتم تو ماش ملیر هی دمویکش

  می:برمن

کردو خودشم  ادهیطبق معمول منو جلو تر پ مانیا مویکرد حرکت

تا سرمو بلند کردم با  دمویمنم رس قهیحرکت کرد بعد از چند دق

زود خودمو  یلحظه شوکه شدم ول هیکه رو به رو شدم  یکس

 گفت هیجمع کردم از کنارش رد شدم که با کنا

که با حضورش ارامشمو  نجاستیدختره هم ا نیا دونستمی:نماتنا

 بهم بزنه

حق به جانب از  یا افهیبا ق الیکه ش رفتمیتوجه بهش داشتم م یب

 نجایچون حواسش به ا دیکنارم گذشت که فکر کنم اصال منو ند

شدم  نیرد به اتنا هر دو پخش زممحکم خو ینبود با حواس پرت

 بلند شدو داد زد  تیاتنا با عصبان

  یمگه کور ی:هووواتنا

  ی:حرف دهنتو بفهم دختره عوضالیش
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 توه کور  ایمنم  ی:عوضاتنا

  یدختره دهات یی:معلومه توالیش

که  یکیپر تحکم  یکه با صدا کردیم دایپ خیدعوا ب داشت

 مانیا دنیچه خبره هر دو ساکت شدن برگشتمو با د نجایا گفتیم

 با ناز گفت  الیبهش نگاه کردم که ش دهیباال پر ییبا ابرو

خانم خوردم  نیکه حواسم نبودو به ا شدمی:من داشتم رد ماستاد

روشو کرد به  مانیکردن ا نیبلند شدنو به من توه شونیا یول

 سمت اتنا گفت

  گنیراس م شونی:امانیا

 :ها اتنا

 :حواستون کجاست مانیا

  شهیتکرار نم گهیاخه د زهی:چاتنا

  نیاریب فیبا من تشر ی:خوبه  خانم فراهانمانیا

 :چشم استاد من

 یرو یهمراه شدم نگاه اتنا رو به خوب مانیکه با ا یا لحظه

به اتاق  زدیپلکم نم کردوینگاهش م یحس کردم که چطور مانیا

تند درو بستو روشو کرد سمت منو با هول  مانیا مویرفت دیاسات

 .......دیپرس
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 ایلیخواهر ا کردیدعوا م الیکه داشت با ش ی:اون دخترمانیا

 هستش اره

  یدونی:اره تو از کجا ممن

شدم  شیلیکه متوجه فام کردمی:داشتم پرونداشو  چک ممانیا

 قیدق شتریب نانیواسه اطم سین یزیتشابه چ هیاولش فکر کردم 

هنوزم باورش برام  استیلیخواهر ا دمیکردم که فهم یتر برس

 کرد ترنم تتیاز تو بپرس اذ یایسخت بود تا گذاشتم تو ب

 سین یزیچ مانی:نه امن

 بهم بگو شدی:هرچمانیا

 :باشه حتما من

  امی:برو کالس تا من بمانیا

اتاق خارج شدمو به طرف کالس قدم برداشتم فکرم مشغول  از

بود که چرا  بیعج یلیبود واسم خ مانیا هینگاهه اتنا رو

وارد کالس شدم که نگاهم قفل نگاهه اتنا  کردینگاهش م یانطور

کالس نشستمو خودمو  نیتوجه بهش رفتم گوشه تر یشد ب

واقعا  شدنوارد شد زود همه ساکت  مانیمشغول نشون دادم که ا

تمرکز  تونستمیذهنم نم هیاشفته بازار تو نیخسته شده بودمو با ا

 گفت مانیبود رو به ا یاز دخترا که اسمش پر یکیکنم که 
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  شهیم یچ نیبحث کالسو ازاد بزار شهی: استاد میپر

  شهینم ری:نخمانیا

 نیگرفتم من ا میکالفه بودم خوصله درسم نداشتم پس تصم 

 بکنم دستمو باالبردمو گفتم مانیدرخواستو از ا

   نی:استاد لطفا بحث امروزو ازاد بزارمن

 به من کردو جواب داد ینگاه مانیا

  زارمی:باشه پس بحث امروزو ازاد ممانیا

 گفت ضیبا غ مانیبلند شد که  ا  هیسوته بق غیج هوی

 بلند شم درس بدم  نینکن یکاری:انمیا

 باز گفت  یساکت شدن که پر همه

باهاتون  شهیم نی:استاد حاال که بحث امروزو ازاد گذاشتیپر

  میبپرس یسواالت مویراحت باش

  دمیاجازه رو م نیا ندفعهی:باشه امانیا

  نی:استاد شما مجردیپر

به من کردو که من ابرو باال انداختم تا لو نده که  ینگاه مانیا

 ازدواج کرده اخماشو توهم جمع کردو با صدا خشک گفت

 :بله مجردممانیا

 :پس خوش به حال زنتونیپر

سرمو دونه دونه  یزنش منم که موها نیدلم گفتم:اگه بدون تو

 نیکنیم
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جبم سوال بپرسه که باعث تع مانیقدم شد تا از ا شیاتنا پ ندفعهیا

 شد

شما واسه انتخواب همسر  اریمع نیازدواج کن نیی:اگه بخوااتنا

  هیچ

گشاد نگاش  یکه کرد کپ کردمو با چشا یلحظه از سوال هی

 گفت مانیکردم که ا

به  شهیادم عاشق م هی یبگم چون وقت یاریمع تونمی:نممانیا

پولدار  زشت باشه  ایباشه  ریفق سیمهم ن شهیم دهیطرف اون کش

تمام معادالت  یعاشق شد یغلط وقت ایخوشگل درست باشه  ای

 هیچطور  هیکه اون چ سیبرات مهم ن شیبق خورهیبهم م تیزندگ

به  یکنیفکر م یکنیم دایاون پ شیکه پ یفقط به حسه ارامش

تند تند بتپه با  دنشیقلبت باد یخودت وقت شیبودنه اون پ

 یکنیحرفمو درک م یرو سرت خراب بشه معن ایدن شیناراحت

 یکه چطور دمیاتنا رو د یبرق چشما مانیتموم شدن حرف ا با

 شدیبه طرف من بود باورم نم مانینگاه ا یزل زده بود بهش ول

من بودم که ازش  ندفعهیا زنهیحرفارو م نیهستش که ا مانیا نیا

 سوال بپرسم خواستمیم

گه اونو ا یاتفاق ها افتادو عاشق اون شد نی:استاد اگه همه امن

 یدله از دست رفتت چ فیکرد تکل انتیبهت خ ای یاز دست داد

  شهیم

 مانیا ایلیو مرگ ا الیش انتیحرفم رو خودمو خودش بدو خ قایدق

 زدو گفت  یخوب منظورمو گرفت لبخند
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 نکهیکه واسه موندن با من بجنگه نه ا گردمیم ی:دنبال عشقمانیا

حس  نیا یکرد ولم کنه بره منم وقت دایاز من خوب ترشو پ یکی

 شمیباهاش همراه م دمیهارو در وجودش د

از پسرا که  یکیکه  یحرفاش برام گنگ بود که با سوال یمعن

 دوختم مانیتند نگاهمو به ا دیاسمش  محسن بود پرس

 ..... نی:تاحاال عاشق شدمحسن
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 انداختو گفت یکردو به محسن نگاه یاخم مانیا

  مینش اتیوارد جزئ گهی:بهتره دمانیا

 گفت  جانیبا ه مانویدوباره روشو گرفت سمت ا یپر

 بارمیشما  یول میدونی:استاد ما اسم همه استاد هارو میپر

  نیبگ شهیم نیاسمتونو نگفت

  مانهی:اسم من امانیا
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 دمیدوتا دخترو شن یجلو صدا فیکالسو برداشت از رد همهمه

  گفتنیکه م

 مانهیخدا اسمش ا ی:وایاول دختر

 داره  میچه اسم میدیبالخره فهم ییی:وایدوم دختر

 جون  مانیاره ا ی: وایاول دختر

شور  هینا با ات دمیکردمو رومو اونطرف کردم که د یاخم

 ساشویبلند بشمو گ نجایزل زده دوست داشتم هم مانیبه ا یخاص

 یدوس داشتم واسش هرکار ارویلیبکشم  درسته که ا رمویبگ

منو مقصر  دیمقصره مرگش من نبودم اون نبا یول کردمیم

رو  مانویتو هم جمع کردم که نگاه ا شتریاخمامو ب دونستیم

مترم به طرفش تکون ندادم  یلیم هیسرمو  یخودم حس کردم ول

حرصم گرفته بود که با  مانیدخترا رو ا هیاتنا بق یاز نگاه ها

کالس تموم شده بلند شدم که همون  میتا گفتیکه م مانیا یصدا

چنان با اخم به اتنا زل  مانیا یول مانیا زیموقع اتنا رفت جلو م

تفاوت کالسو ترک  یچه برسه به اتنا ب دمیزده بود که من ترس

منتظر  نکهیکالسم تموم شدو بدون ا نیتا اخر رونیکردمو رفتم ب

 دمیگرفتمو رفتم خونه تا درو باز کردم ارتان د یباشم تاکس مانیا

درست نشستو سالم داد منم سالم  دیکه رو مبل لم داده تا منو د

االن  مانیا دمکردمو تند رفتم تو اتاق در قفل کردم مطمئن بو

من از دستش دلخور بودم  یول زنهینگرانه تند تند بهم زنگ م

چرا مطمئن بودم االن هاست به ارتان زنگ بزنه  دونمیخودمم نم

 دمیچقدر گذشته بود که صداشو از پشت در اتاق شن دونمینم

 دره المصبو  نی:ترنم وا کن امانیا
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 کنمی:نممن

  ی:بچه شدمانیا

 :ارهمن

 هان یایبه تو گفت سر خود ب ی:کمانیا

 نداره  ی:به تو ربطمن

تو به من ربط  ویاسمت تو شناسنامه منه همه چ ی:تا وقتمانیا

 داره

 کنمی:خوب اسممو از شناسنامت حذف ممن

 یخفه ا غیمحکم به در زد که از ترس ج یحرفو زدم لگد نیا تا

  دمیکش

تا زندت نزارم ترنم  یکرد یبگو چه غلط گهید باری:مانیا

 یشنویم

 دیکه بلند تر نعره کش وردمیترسم صدامم در ن از

 ای یکنیدرو باز م ای شمرمیم ۱۰ترنم تا  ستمی:مگه با تو نمانیا

 شکنمیدرو م  نیمن ا

با  شکوندیبشکنه م خواستینبود اگه م دیکارا بع نیا مانیا از

 شمردنش لرزه به جونم افتاد  یصدا

 ......1: مانیا

 ......2:مانیا

 .......3:مانیا
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 ......4:مانیا

 .......5:مانیا

 .......6;مانیا

 ........7:مانیا

 ........8:مانیا

 ........9:مانیا

به در زد هول شدمو زود رفتم درو باز کنم ۹سر شماره  هیلگد با

به خون نشسته اش افتاد درو  یتا درو باز کردم نگاهم به چشما

درست بدنشو  واریمن چسبوندم به د هیبستو امد رو به رو

 .....دیشده غر دیکل یدندون ها یچسبوند به بدنمو از ال
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 هان یرفت یبهم بگ نکهی:ترنم چرا بدون امانیا

 :برو کنارمن

 :جوابمو بده ترنم سگم نکنمانیا
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 :اخ برو کنارمن

گفتم بدتر خودشو بهم چسبوندو دستشو دور کمرم حلقه  نویا تا

 دیغر تیکرد با همون عصبان

 شهیم یمن سگ بشم چ یدونی:ترنم ممانیا

  سی:واسم مهم نمن

  دمی:ععع االن نشونت ممانیا

زد با خشونت سرشو به طرف  مهیداد سمت تختو روم خ هولم

لبام حصار کرد با خشونت شروع کرد به  ونیاروردو لبشمو م

 شهیداره تموم م ژنمیاکس کردمیول کن نبود احساس م  دنیبوس

 که سرشو برد عقب تو چشام زل زد

 ارمیبدترشو سرت ب ای یگی:ممانیا

 از ترس لب زدم زدمیکه نفس نفس م نطوریهم

 داشتم ییبه تنها ازی:عصابم داغون بود نمن

 یزنگم بهم نزن دونهی یحت ویایب ییتنها یکنی:تو غلط ممانیا

 نه ای یدیفهم

 که زدیحرفارو م نیداشت ا ادیفر با

 دور چشام جمع شدو ناخداگاه لب زدم اشک

 بود  شمیپ ایلیتو ا ی:کاش به جامن

زل زد  یتو جاش خشک شدو بهم چشم دوخت با بهت ناباور هوی

 بهمو گفت 

 یگفت ی:چمانیا
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 بود  شمیپ امیلی:کاش امن

 اتیلی:امانیا

 :ارهمن

  یحرفارو بزن نیشوهرت ا شیپ ی:حق ندارمانیا

 دونمیترو شوهر خودم نم چوقتیمن ه یستی:تو شوهر من نمن

 بود ایلیمن ا یبه جا یدوس داشت یلی:خمانیا

 :اره من

 یکنیم جای:تو بمانیا

قزمز امد سمتمو دستشو دور  یحرفش شوکه شدم با چشا از

 لب زد دیکمرم حلقه کردو رو تخت دراز کش

 یاریدرب یچموش باز ویحرف بزن گهیکلمه د هی نمی:فقط ببمانیا

 یدیترنم فهم کشمتیم

 نزدمو فقط بغض کردم که با همون صدا گفت  یحرف

 نه ای یدی:فهممانیا

 :اره من

 :خوبه مانیا

 دیکش قیموهام نفس عم یتنگ دورم حلقه کردو البه ال دستشو

 کردیحالمو دگرگون م خوردویداغش به پشت گردنم م ینفسا

که  شدیشدم باورم نم ریبستش خ یسمتشو به چشما دمیچرخ اروم

 دادمیحق م دیبهش با یمهربونو باشه ول مانیهمون ا مانیا نیا
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که در  یمخصوصا با حرفا دادیاجازه نم رتشیاون مرد بودو غ

فکرا چشام گرم شدو  نیاون زدم با هم یبه جا ایلیمورد بودنه ا

 فرو رفتم.... یقیبه خواب عم
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 ((((( مانی))))) ا

ترنم رو به رو شدم سرمو  یبسته ا یباز کردم که با چشا چشامو

بهم گفت کاش  یتر بهش نگاه کردم وقت قیبه جا کردمو دقجا

 دنویلحظه نفس کش هیبود خشک شدم مردم واسه  ایلیمن ا یجا

به خودم  شتریهم فشار دادمو ترنمو ب یفراموش کردم پلکمو رو

نگاه کردم اووف  ساعتنشد به  داریب یخورد ول یچسبوندم تکون

بهش  دیداشتمو با گهیکالس د هیعصر  شدیم رمیکم کم داشت د

زود بلند شدمو حاظر شدم نشستم پشت رل حرکت کردم  دمیرسیم

کالسم امروزم  نیشدم اخر ادهیزود پ دمویبه سمت دانشگاه رس

 دهیکه االن فهم ایلیبود و از شناس نه چندان خوبم با خواهر ا

هم که با ترنم کرده  یکالس داشتم از بحث هستبودم اسمش اتنا 

شروع به درس دادن  تیبودم با جد یفه عصببودمو حرفاش کال

وقفه دوس داشتم ساعت زود بگذره به خونه  یکردم بدون معطل
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کالس تموم  دیوقفه با خسته نباش یبرسم بعد از دوساعت درسه ب

رو کنارم حس  یشده بود که حضور کس یکالس خال بایکردم تقر

 اتنا اخمام رفت توهم  دنیکردم سرمو باال گرفتم که با د

 شده یزی:چمن

  زهی:نه راستش چاتنا

  هی:چمن

  نیبد حیتوض گهید باری شهیمتوجه نشدم م ویمبحس هی:من اتنا

دادن  حیلب زمزمه کردمو شروع به توض ریز یباشه ا کالفه

داره با چشماش  دمیشدم که د رهیتموم شد بهش خ یکردم وقت

 گفت  دویکتابو محکم بستم که از جاش پر دهیقورتم م

 ی:مرساتنا

  دیبر دیتونینکردم حاال م ی:کارمن

حرکت کردم به  یجمع کردمو به سمت دره خروج المویوسا

سمت خونه راه افتادم عصابم هنوز داغون بود درو باز کردمو 

منو  نیتو خونه نبود  رفتم باال تو اتاق مشترک ب یرفتم داخل کس

به  یترنم درو باز کردم هنوز خواب بود رفتم سراغشو دست

گذاشتم که  دستموداغه با تعجب بازم  دمیکه د دمیکش شیشونیپ

زود بلندش کردمو بهش نگاه کردم  سوزهیداره تو تب م دمید

تاپ  هیحرف زدن نداشت لباسشو با  ینا یصداش کردم ول

 شیشلورک عوض کردم زود رفتمو لنگن ابو پارچه اوردم پا شو

 شیشونیکه اورده بودمو مرطوب کردم رو پ یکردمو پارچه ا

زود بلند شدمو  شدیم رجگذاشتم کالمات نامفهوم از دهنش خا

 گوشمو نزدش لباش بردم که گفت 
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 ..ـاـیلی..ـا ترکـ..ـم نکـ..ـن اـی..ـلـی: اترنم

 بلند شو  مانیشو منم ا داری:ترنم بمن

 ..ـا منـ...ـم بـ..ـا خودتـ...ـت بـ..ـبرلـی:اترنم

 حرصم گرفته بود نا خداگاه داد زدم زدیکه داشت م یحرفا از

مرده منو نگاه منم ادمم چرا منو  ایلیا سین ایلیبلند شو ا ی:لعنتمن

 ....سین گهید ایلیکه ا یفهمیچرا نم یبنینم
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 #پارت_نود

 

 ((((( مانی))))) ا

حال  یامده بود ول نییتب ترنم پا تیوضع نیشده بودم از ا خسته

همش به فکر  یاون چ یمن اصال خوب نبود دوسش داشتم ول

هم وجود داده کنارش دراز  یمانیاصال تا به حال گفته ا استیلیا

ترنمو  دیبا کردمیم یکار دیبستش با یزل زدم به چشا دمویکش

من به  کنم که به جز رفک نیبه ا تونمیبه سمت خودم بکشم نم

از  میگوش یاگه مرده باشه با صدا یفکر کنه حت یا گهیپسر د

 یلیبه سمتش رفتم به صفحه اش نگاه کردم دکتر خل دمویجا پر

 بود زود جواب دادم 
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 :الومن

 مانی:الو ایلیخل

 افتاد ی:جانم دکتر اتفاقمن

 توه ها فتهیپسر ش یی:معلوم هست کجایلیخل

 رفته بود االن  ادمی:اخ اخ دکتر من

 امیم

 خدافس:منتظرم یلیخل

 :خدافسمن

که  یلحظه ا نیاخر دمیدم دستم بود پوش یهرچ دمویپر زود

ترنم گذاشتمو  هیشونیپ یرو یاز اتاق خارج شم بوسه ا خواستمیم

 تو دلم با خودم 

 چموش یدختره ا ارمی:به دستت مگفتم

پامو  نکهیحرکت کردم هم مارستانیاتاق خارج شدم به سمت ب از

با استرس قدم برداشتمو  دمیشن غیج یصدا مارستانیگذاشتم تو ب

حرکت کردم دوتا از  ومدیم غیج یاز توش صدا یبه طرف اتاق

تکون بخوره   زاشتنیدخترو گرفته بودن نم هیپرستارا دست 

امد  دیتا منو د یلیخل هتا خودشو ازاد کن کردیدختره تقال م یول

 سمتم

 جان مانیا ی:چطوریلیخل

 شدهی:خوبم دکتر چمن
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شد  هوشیب دیفهم یتصادف پدرشو از دستت داده وقت هی:تو یلیخل

 که دروغه  زنهیاونور م نوریشده داره خودشو به ا داریاالنم که ب

 :باشه دکترمن

 غیاز تقال کردنو ج دیطرف دختره قدم برداشتم که تا منو د به

ل زد تو چشمام که به پرستارا گفتم زدن دست ور داشت ز

 دستشو ول کنن زمزمه کردم

 :سالممن

 :سالمدختره

 دختر خانم هی:اسمت چمن

 نوی:مدختره

 یصبور دیتو با یخانم درسته که پدرت مرده ول نویم نی:ببمن

خودتو  نکهیا یبجا شهیاون زنده نم نکارایبا ا یتحمل کن یکن

 یبد یبه خودت دلدار ویاروم باش دیبا واریبه درو د یبزن

 :چشمنویم

نگفتم که با  یچیه یبودنش تعجب کردم ول عیهمه مط نیا از

 ترنم بود..... دمیبازم از جا پر میزنگ گوش یصدا
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 کی#پارت_نود_



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 

 ((((( مانی))))) ا

 گفت یخواب الود یجواب دادم که با صدا یگوش

 :الوترنم

 :الو جانممن

 یی:کجاترنم

 مارستانی:بمن

 مینطوری:من چرا اترنم

  یهست ی:چطورمن

 اونجا امیب خوامی:افتظاه مترنم

 وقت شب  نی:امن

 :ارهترنم

 :امامن

 امی:پس مترنم

 :لجبازمن

  ی:خودتترنم

 ی:ارتان چمن

 دهی:نگران نباش خوابترنم

 ای:هووف از دست تو پس بمن
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 یبا ی:پس باترنم

 :خداحافظمن

برخود  یلیعقب با دکتر خل دمیچرخ نکهیقطع کردم هم ویگوش

 گفت طنتیکردم با ش

 چطوره یمتاهل ی:زندگیلیخل

 :خوبه دکترمن

 :خداروشکریلیخل

 نویاگه سراغ منو گرفت به اتاق م ادی:دکتر خانمم قراره بمن

 دیکن تشیهدا

 راحت التی:برو پسر خیلیخل

قدم برداشتم درو باز کردم رفتم تو چشاشو وا  نویطرف اتاق م به

 دیکردو به طرفم چرخ

 مزاحم شدم یبود دهی:اوه خوابمن

  هیچه حرف نیدکتر ا ی:نه اقانویم

 :حالت چطوره من

 ی:خوبم مرسنویم

 :مادرت کجاستمانیا

 کفن دفن پدرمو انجام بده ی:حتما رفته کارانویم

 نییاشک از چشماش پا یقطره ها زدیکه م یحرف حرف با

  ومدنیم
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 نکن دختر خوب هی:گرمن

 یمثل شما داشته باشم ول یدوست داشتم برادر شهی:من همنویم

 قسمت نشد چوقتیه

 برادرت شمی:من ممن

  یگیم ی:جدنویم

 :معلومهمن

 یخوشحالم کرد یلیخ ی:مرسنویم

از اون بهتر ادیاالن خانمم م یسرم ول ختهیکار ر یلی:من خمن

 باهات در دو دل کنه تونهیم من

 هیعال نکهی:انویم

به در خورد  یکه تقه ا زدمیحرف م نویداشتم با م ینطوریهم

 ترنم امد تو

 :سالمترنم

 :سالممن

 :سالمنویم

 قرار گرفتمو گفتم ششیپ رفتم

 یخوب یروح طیدختر تازه پدرشو از دست داده شرا نی:ترنم امن

 یمونیانجامش بدم م دیکار عقب افتاده دارم که با یکل نداره من

 ششیپ

 تو برو کارت برس مونمیم :معلومه کهترنم
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 ی:مرسمن

 نکردم ی:خواهش کارترنم

 یخارج شدمو به طرف اتاق خودم رفتم تا کار ها نویاتاق م از

 ینطوریا ترنم راحت بود نویاز م المیعقب افتادرو انجام بدم خ

بهتر  شیروح عتیوض نویترنم باشم هم م شیپ تونستمیهم م

 ...شهیم
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 #پارت_نود_دو

 

 ))))) ترنم (((((

 شدمو کنارش نشستم  کیتخت دختره نزد به

 هی:اسمت چمن

 نوی:مدختر

 باهات خوشبختم شدم ییمنم ترنم از اشنا :اسممن

 نیایدکتر گفت م یاقا یینجای:خوشحالم که انویم

 مانهی:منظورت امن

 گهی:همسر شماست دنویم
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 خواهر برادرت کجان ایمادر  ی:اره راستمن

 دهیکفن دفن پدرمو انجام م هی: مامانم که حتما داره کارنویم

 ندارم یبرادر ایخواهر 

 :چندسالتهمن

 18:نویم

 می:پس همسنمن

 باشمباهات راحت  تونمی:منویم

 که اره  :معلومهمن

رفته  شمیاز پ بابام یاز وقت  دارم یاحساس بد یلی:ترنم خنویم

قبول کنم که  تونمینم ستشیناز وجودم  کهیت هی کنمیاحساس م

 انگار هنوز زنده اس ستشین گهید

که ادم تا تجربش  هیدرد هی نیچون ا کنمیبگم درکت م تونمی:نممن

که  فتهیاتفاق ن نیا چوقتیه دوارمیام کنهینکرده درکش نم

مادرت بهت  یباش ییقو دیتو با نویم یپدر بشه ول یب یدختر

با  ایدن نیکه ا یبزار دیبه توه نبا دشیداره االن تمام ام اجیاحت

که  یبهش نشون بد یبلند ش دیتو با نیهاش ترو بزنه زم یسخت

  یتر ییازش قو

 دستمامو تو دستاش گرفتو فشارشون داد اروم لب زد نویم

دوست کمکم  هیتوهم مثل  شهیترنم م تیاز دل دار ی:مرسنویم

 یکن

 :البته چرا که نهمن
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حس  هیچرا  دونمیکردو سرشو رو شونه هام گذاشت نم بغلم

به  دمشیاز اول که د نیریحس ش هیداشتم  نوینصبت به م یخوب

 دلم نشست ازم جدا شدو گفت

 دانشگاه خوب هیبه  رمیگیم مویانتقال کنمیکه م یکار نی:اولنویم

 یخوندی:مگه کجا درس ممن

 دیپدرم با یشغل طیبه خاطر شرا یول میبود رازی:اولش شنویم

تو تهران  نجایقراره هم ستیتهران حاال کا پدرم ن میومدیم

 دانشگاه خوب هیبرم ثبت نام تو  خوامیم مویبمون

 هیرشتت چ هی:عالمن

 ی:پزشکنویم

 دانشگاه خوب با من  هیدانشگاهت به  ی:انتقالمن

  یگی:راس منویم

 :معلومه من

 یکارو واسم  انجام داد نیتربزرگ  ولی:انویم

 کننیکارو م نی:دوستا همترنم

بودم که زمان مکان از دستم در  نویغرق حرف زدن با م انقدر

تو چهار  مانیکه ا میر به طرفش برگشتد یرفته بود با صدا

 چوب در ظاهر شد...
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 #پارت_نود_سه

 

 ))))) ترنم (((((

 شدم  زونیرفتمو از دستش او مانیسمت ا به

 ماااااااانی:امن

 گرد شده نگام کردو گفت یچشا با

 دیخر یبر یخوای:ممانیا

 :نوچمن

 ی:امتحان فردارو نگاه نکردمانیا

 :نوچمن

 نایخونه مامانت ا یبر یخوای:ممانیا

 :نوچمن

 شدهی:پس چمانیا

 نوهی:در مورد دانشگاه ممن

 :اهان مانیا

 ثبت نام کنه یکنی:اره کمک ممن

 :حتمامانیا

 یمرس ی:وامن

 کردو گفت مانیبه منو ا ینگاه نویم هوی
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  نی:شما بچه دارنویم

 ادیاونم م شاءهللیا ی:نه ولمانیا

 رفتمو گفتم مانیبه ا یغره ا چشم

 :حاال کو تا بچهمن

بگه مامان  فتتهیکوچولو راه ب هیباحاله کنارتون  یلیخ ی:ولنویم

 بابا 

 باباشه گری:اررررررره جمانیا

 مانی:امن

 خونه میبر ای:باشه بمانیا

 ترنم یای:بازم منویم

 :حتما گلم من

 :ممنونم نویم

 مارستانیاز ب مانیرفتم طرف در با ا دمویرو بوس نویم صورت

نشستم  نکهیهم میبرداشت میقد نیبه طرف ماش مویخارج شد

  میگازشو گرفتو رفت

 کردم یپل یبه طرف ضبط بردمو اهنگ دستمو

خودم به دامت افتادم  ی}}}عشق چشم بسته دلو بهت دادم با پا

 هی یها یقهر اشت نیادم عشق تو ا هیاز جون  یخوایم یچ گهید

 یزیهمه باز چه عز نیبا ا یضیمگه مر یه یزنیبهم م یزیر

به  یمونیم شهیکه تا هم یزخم هی یشونیوسط پ یعشق بوسه ا

 یطرفدار رغم قشنگ پ هیعشق  یدرمون یجون خودت درد ب
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 یاها یکاریچه ب یریم یایم یتو فقط که مردم ازار فیح

قلب  نیا شهیتو نم فیعذاب عشق حر یعشق فرشته ا جانبیعال

 یخوش یجور نیتو ا خوادیم وونهیصاحاب عشق منو د یب

 عشق....{{{ یکشیم بایبازم دمت گرم چه ز یعشق ول

خونه رفتم تو اتاقو بعد  دمیرس نکهیهم نییپا دمیخونه پر میدیرس

 خواستیم قیخواب عم هیلباس شوت شدم تو تخت دلم  ضیتعو

 فرو رفتم..... قیارو چشامو بستمو به خواب عم
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 #پارت_نود_سه

 

 ))))) ترنم (((((

دانشگاه بعد چهلم پدرش  ادیب خوادیم نویکه م هیروز نیاول امروز

بود  یزن مهربون یلیتر مادرش خ نیکه داغون تر شدو غمگ

زود  یلیخ نویمامان خودمه با م کردمیمبودم حس ششیپ یوقت

بود گوشمو برداشتمو  زیشده بودم مثل ترمه واسم عز یمیصم

 زنگ زدم بهش بعد پنج تا بوق جواب داد

 :سالم هانویم

 ادب یب هی:سالم ها چمن
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 تو یبود ی:نه بابامودب کونیم

 ی:حاال ولش اماده شدمن

 اونجا گهید یا قهیاره پنج دق ی:وانویم

 :منتظرممن

 یبا ی:مرسنویم

 ی:بامن

برسه حرکت  نویتا م نمیدادم برم سلف بش حیقطع کردن ترج بعد

رو  زینشستم اتنا با دوستاش امدو م نکهیکردم به سمت سلف هم

 هیگفت که اونام  یاتنا به دوستاش چ دونمیمن نشستن نم هیبه رو

زمان از دستم گذشته  دنینگاه به من کردنو شروع کردن به خند

زنگ  یهست که اونجا نشستم  که صدا قهینبود چند دق ادمیبودو 

 بلند شد میگوش

 :الومن

 جلو در دانشگام ای:بدو بنویم

 امدم ی:اوکمن

 طرفشو بغلش کردم دمییدو دمیرو د نویبدو رفتم که م بدو

 ی:به به خوش امدمن

 میبر ی:فدات اجنویم

  می:برمن

اتنا جلو  هویسر کالس هامون که  میرفتیم میداشت نویسالن با م تو

 رون سبز شد
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 نجاستیا یک نی:به به بباتنا

 :برو کنارمن

 قاتل ی:چطوراتنا

 ستمی:من قاتل نمن

 یخاک راحت شد ریز ی:داداش منو فرستاداتنا

که توش  ینبودم با صدالومو گرفته بود من مقصر راه گ بغض

 گفتم زدیبغض موج م

نبودم  ایلیامن مقصر مرگ  یکنیم ینطوریا ی:چرا دارمن

 یدونیم نویخودتم ا

 گفت غیبه طرفم هجوم اوردو محکم هلم داد با ج اتنا

 قاتل  یتوه تو اونو کشت رهی:همش تقصاتنا

 مانیا ادیفر یبزنه که با صدا یلیطرفمو بهم س ادیب خواست

 دستش رو هوا خشک شد

 هان یکنیم یچه غلط ی:دارمانیا

 :اسـ..ـتاد مـ...ـن مـ...ـناتنا

تو  یایب یترم حق ندار نی:خفه شو از جلو چشمم گم شو امانیا

 من  یکالس ها

بلند  کردینم یتوجه ا مانیا یشروع کرد به التماس کردن ول اتنا

 به طرفم امدو بهم گفت مانیشدمو لباسمو تکوندم ا

 دیدفتر اسات ای:بمانیا
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 یبلند یبا صدا مانیسرش راه افتادم که با ورودم به اتاق ا پشت

 گفت

بهت  یباهات بکنه چرا گذاشت یکار نیهمچ یاجازه داد چرا

امروز عالم  نیهم  ارمیطاقت ب تونمینم گهیدست بزنه ترنم من د

 یکه تو زنم کنمیم
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 ((((( مانی))))) ا

 دیدختره اتنا رو مخم بود نبا نیتحمل کنم ا تونستمینم گهید

 نیراه هم نیبه ترنم بگه بهتر ادیدهنش در م ازیهرچ ذاشتمیم

روش دست بلند  یبشر یبن چیکه عالم کنم که ترنم زنمه تا ه بود

شده  رهیخ نیترنمو که با بهت تعجب به زم تینکنه با عصبان

 به سمتش رفتمو گفتم دمیرو د نویبودو تنها گذاشتم که م

 خانم نوی:ممن

 :بلهنویم

 ترنم  شیپ نیبر شهی:ممن

 :چشمنویم
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 رو به روم دیاتنا پر هوینداشتم که  ویزیچ چیه حوصله

 کالس اشتباه کردم استاد امیب نی:استاد تروخدا بزاراتنا

 ینکن از دانشگاهم اخراج بش یکاری:من

 استاد یچ یعنی:اتنا

منه  یکه مربوط به کالسا ییکالسا گهی:بهتره از ترم دمن

 به نفع خودته یبرندار

 توجه از کنارش رد شدم  یشد که ب رهیبهت تعجب بهم خ با

کالسو  دیخسته نباش هیتمام درسو تموم کردمو با  یحوصلگ یب با

 سادویکنارم وا ادیکه داره به سمتم م دمید الرویش هویتموم کردم 

 گفت

 :سالم استادالیش

 یخوایم ی:سالم چمن

 :خواستم حالتونو بپرسمالیش

 یبر یتونی:خوبم حاال ممن

 :اماالیش

 :اما اگر نداره خدافظ من

از  یکیجلب شد  یزیکه توجه ام به چ رونیکالس امدم ب از

به  گفتیم یزیچ هیترنم بودو داشت  یدانشگاه روبه رو یپسرا

پا  کنهیگشاد شده به پسره نگاه م یبا چشا دمیترنم نگاه کردم د

 رو به ترنم گفتم دمیتند کردمو بهشون رس

 شده یزی:چمن
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  ستین یخاص زی:نه استاد چترنم

 رهیخ ییجورا هی:البته پسره

 رهی:خمن

  شهیم ریقبول کنن خ ی:بله اگه خانم فراهانپسره

دهنشو  نجایقفل کرده بود از حرف پسره دوست داشتم هم فکم

 یخداحافظ یبه ترنم انداختم که  هول هولک ینگاه خورد کنم

 گفتم یکردو رفت رو به پسره کردمو با لبخند حرص

 :خداحافظمن

 :خداحافظ استاد پسره

ترنم زنمه  کنمیه امروز جلو همه عالم مگرفتم ک مویینها میتصم

قدم برداشتمو وارد  دیطاقتم سر امده بود به سمت اتاق اسات گهید

ها با  یاز صندل یکینشستم رو  یشدم بعد از سالم احوال پرس

 بلند گفتم یصدا

 مهم بهتون بگم زیچ هیامروز  خوامی:راستش ممن

شروع کردم به حرف  یمعطل بهم نگاه کردن که بدون همه

 زدن....
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 ))))) ترنم (((((

که  یهمه گند نینداشتم با ا ویچیبودم خونه حوصله ه برگشته

در انداختمو تو  دویکنم کل کاریچ دونستمیامروز باال امده بود نم

ظرف دستش بودو تند تند داشت پفک  هیکه  دمیرفتم تو ارتان د

 خوردیم

 :به به سالم اقا ارتان احوال شما من

 ی:عععع سالم زن داداش چطورارتان

 خستم ی:خوبم ولمن

 :برو استراحت کن پسارتان

  ی:مرسمن

 :خواهشارتان

 خوابم برد دهیتو اتاقمو سرم به بالش نرس دمیخدا خواسته پر از

@@@@@@@@@@@@@ 

انقدر خسته بودم که تا خوده صبح  نییاصال نرفتم پا اونشب

 یجور هیپامو گذاشته بودم تو دانشگاه همه  یاز وقت دمیخواب

که  دمید نویم هوی دمیفهمینگاهشونو نم یاصال معن کردنینگام م

 بدو بدو امد سمتم

 :سالممن

 :سالمنویم

 نینجوریچرا ا نایا نوی:ممن
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 بهت نگفته مانی:مگه انویم

 شدهی:نه چمن

عالم کرد که تو  دیتو اتاق اسات روزید مانی:بابا عقل کل انویم

حرفو کال تو  نیا دنیکه اونجا بودن شن میدانشجو ها یزنش

 یمانیدانشگاه پخشه که تو زن ا

  یگیمن راس م ینه خدا ی:وامن

انداخت  یداد غویج هی دمیفهم ی:اره تازه اون دختره اتنا وقتنویم

 فالن  نویگیکه نه شماها دروغ م

 کرد نکارویا ی:واسه چمن

 ها شهیم ریکالس د میبه خدا بدو بر دونمی:نمنویم

 می:باشه برمن

 مانیبود که ا یبه طرف کالس رفتم ذهن مشغول کار نویم با

با  شهیم یباهام چطور هیرفتار بق ستیکرده بود معلوم ن

 نویدرو وا کردم با م دمویشک یقیبه در کالس نفس عم دنمونیرس

 میکه نشست نیهم مویکه تو کالس بود رفت یجا نیبه گوشه تر

 دیرساز دخترا به گوشم  یکی یصدا

 :ملت شانس دارندختره

 بغل دستش بود گفت دوستش

 مخشو زده یچطور سیدختره:اره واال معلوم ن دوست

تفاوت سرمو  یکه منظورشون منم ب دمیفهمیحرفاشون م از

ندادم استاد وارد شدو همه جا ساکت  تیبرگردوندمو بهشون اهم



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

بلند شدمو با  دشیخسته نباش یشد حدودا بعدا دوساعت با صدا

 کمیبابت  نیدانشگاه خلوت بود از ا بایتقر رونیب میرفت نویم

شد که با  دهیهو دستم کشیفکرا بودم که  نیراحت بود تو هم المیخ

 وبه رو شدمسرخ اتنا ر یچشا

 :معلوم هست چتهمن

چطور  ینگفتم ول یچیه ی:دختره کثافت داداشمو گرفتاتنا

 یاریاز چنگم در ب ینطوریکه عاشقش شدمو ا یکس یتونست

 برو کنار یکنیم ینطوریاتنا چرا ا هی:منظورت چمن

مال منه  مانیا زارمممممینم زارممممیمتنفرم ترنم نم:ازت اتنا

 یریاونو ازم بگ یتونیکثافت تو نم

شاخ در اورده بودم که به سمت حمله  زدیکه داشت م یحرفا از

 کردو........
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که بهم زده بود  یاز حرفا دیتو دستش گرفتو سرم داد کش قموی

 نه نه امکان نداره مانهیاتنا عاشق ا یعنیشاخ در اورده بودم 
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 هان ی:چرا الل شداتنا

  یگیم یچ ی:تو.... تو..... دارمن

اب خوش از قلوت بره  هی زارمینم زارمینم یدیشن کهی:هموناتنا

 یدیمال منه فهم مانیا نییپا

 زدم ادیهلش دادمو فر تیعصبان با

گمشو هر  یخر طرف هیبا  ی:حرف دهنتو بفهم اتنا فکر کردمن

 بکن  یبکن یخوایم یکار

 یقفسه ا تیاز عصبان میاز اونجا دور شد دمویرو کش نویم دست

 دستمو فشردو گفت نویم شدیم نییباال پا نمیس

 ی:اروم باش خواهرنویم

 کرد کاریچ یدیاروم باشم د تونمیم ی:چطورمن

 بفهمه مانیا یخوایتو که نم یول دونمیم دونمی:منویم

از  میبه طرف کالس رفت دمویکش یقینفس عم گفتیراس م نویم

بود تا رفتم تو کالس همه نگاه ها  مانیکالسم با ا نیشانس منم اول

 میها نشست یرو صندل نویتوجه بهشون با م یبه طرفم برگشتن ب

 از دخترا گفت یکی هویامدو تو جاش نشست  مانیا قهیبعد چند دق

 نیازدواج کرد یشما با خانم فراهان گنی:استاد راس مدختره

 :بلهمانیا

 نی:پس چرا زود تر نگفتدختره

 میزود تر بگ مینتونست یشخص لی:به دالاستاد

 گفت طنتیجلو بود با ش فیکه تو رد یپسر
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 ما فراموش نشه ینیری:استاد شپسره

 نیدوس دار ینیری:حاال شما چه شمانیا

  ی:خامه اپسره

 مهمون من  یخامه ا ینیری:پس شمانیا

بلند شدو شروع به درس  مانیدست زدن ا دنویهووووو کش همه

از دستش دلخور بودم که  کردمیدادن کرد اصال بهش توجه نم

با خسته  نظر منو بپرسه رفته گفته که زنشم نکهیچرا بدون ا

 رونیکه خواستم برم ب نیجمع کردم هم المویوسا مانیا دینباش

 گفت

  دیداشته باش فیشما تشر ی:خانم فراهانمانیا

دستمو گرفتو  نویشدن م رهیدخترا با نفرت بهم خ طنتویبا ش پسرا

 هویامد جلو  مانیمحکم فشار دادو خارج شد بعد رفتن همه ا

 واریکه دستشو دور کمرم حلقه کردو چسبوندم به د شدیچ دونمینم

گوشم زمزمه  ریافتاده بودم اروم ز ریگ شیقو یپنجه ها ونیم

 کرد.....
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 یکنیم ینطوریا ی:واسه چمانیا

  ی:چطورمن

 یکنیم یازم دور یتوجه ا یبهم ب یکنی:نگام نممانیا

  ستین ینطوری:نه امن

که باهام  یدوست اجتماع ای تمیام همسا بهیغر می:ترنم من کمانیا

  یفهمیمن شوهرتم م یکنیرفتار م ینطوریا

 تمومش کن کنمی:خواهش ممن

از کارش تنم  دیگلومو بوس ریدستشو محکم تر کردو ز یا حلقه

سرشو باال اوردو  دییپوستم دو ریحس خاص ز هیمور مور شد 

 یلرزون یبا صدا دیلبمو بوس یگوشه ا نبارینگاهم کرد ا قیعم

 دمینال

 تمومش کن کنمی:خواهش ممن

 دمی:چرا مگه دارم کار خالف انجام ممانیا

 درکم کن مانیا تونمی:نممن

عشق به  یتا ک ایلیا یاره تا ک استیلی:نکنه واسه خاطره امانیا

چشاتو باز کن  تهیزندگ یکجا مانیا یچ مانیترنم ا یاون من چ

اصال  میزن شوهرا هیواقعا شب ینیبیم مونویزندگ ینیبیمنو م

 هان  یفهمیرو م یزن شوهر یکلمه ا یمعن

 مانی:امن
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ترنم  فرصت  دمیبهت فرصت م مانیا یب مانیا سسسسی:همانیا

منو  یفراموش کن ارویلیا یدوسم داشته باش میمن ک یبفهم نکهیا

 یفکر کن یترنم دوس ندارم جز من به کس یراه بد تیتو زندگ

  میدار فهیما در قبال هم وظ یتو االن متاهل

جداو کردو دوتا دستاشم دور کمرم سفت کرد نجوا  واریاز د منو

 کنان گفت

  زهیبهم بر موی:دوسم داشته باش ترنم نزار زندگمانیا

 رو لبام گذاشتو رفت  یکیکوچ یحرفش بوسه ا نیا بعد

ا نفس حرفاشو هضم کنم چشمامو بستمو بعد از چندت تونستمینم

 دمید الرویکالس گذاشتم ش رونیپامو ب نکهیبازش کردم هم قیعم

 گفت سادویامد روبه روم وا

 اره یکرد ی:کاره خودتالیش

 ندارم ویکیتو  ی:گمشو حوصله امن

 :حرف دهنتو بفهمالیش

 شهیم ی:نفهمم چمن

 دمی:نشونت مالیش

  یبکن یتونینم یغلط چی:همن

 ی:دهنتو ببند دختره دهاتالیش

 مانیا نکهیاز ا یسوزیم یدار هیچ یهست یتوه عوض ی:دهاتمن

 عشقم اره گهیمنه به من م شیهر روز پ
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گرفت خواستم هلش  قمویبه طرفم حمله کردو  ایمثل وحش هوی 

 بدم که حراست دانشگاه امد

 :دوتاتونم دفتر حراستحراست

 یاز صندل یکیبه طرف دفتر حراست نشستم رو  میکرد حرکت

 رو گرفت یبا لبخند شماره ا دینجا تا منو داو سیها که رئ

 جان مانیحراست:سالم ا سیرئ

....... 

 دفتر حراست ایلحظه بلند شو ب هیحراست:نه  سیرئ

........ 

 یفهمیم ایحراست:حاال تو ب سیرئ

......... 

 حراست:باشه داداش خداحافظ سیرئ

من تند به طرفم پا تند کردو  دنیامد تو باد مانیا قهیاز چند دق بعد

 گفت

  یکنیم کاریچ نجای:ترنم امانیا

 که بازم اون مرده به حرف امد نیینگفتمو سرمو انداختم پا یچیه

 کردنیخانم دعوا م نیحراست:همسر شما داشتن با ا سیرئ

کردو به طرف اون مرد رفت بعد از  الیبه ش ینگاه تند مانیا

 دو گفتز یدم گوشش مرد لبخند یزیگفتن چ

 نگران نباش  قیحراست:باشه رف سیرئ
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رو تا  الیش زیزدو دست منو گرفت نگاه نفرت انگ یلبخند مانیا

 میرفت مانیا نیحس کردم به طرف ماش رونیب میکه بر یزمان

 یاز کوچه ها یکیبه حرکت در اورد  تو  نویماش مینشست یوقت

 چونمو گفت..... ریخلوت نگه داشتو دستشو گذاشت ز
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 زدم تو چشاشو خودمو مظلوم کردم که گفت زل

 نکن کوچولو  یی:مظلوم نمامانیا

 اون بود ری:همش تقصمن

دنباله شره  یدونیم یندارم چرا وقت زایچ نیبه ا ی:من کارمانیا

 یکنیباهاش دعوا م

 نگم  یچینگاش کنمو ه مثل بز ی:انتظار دارمن

 :ععععع ترنممانیا

 گمیخوب مگه دروغ م هی:چمن

  یگی:باشه تو راس ممانیا
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سرمو به  میروشن کردو به طرف خونه حرکت کرد نویماش

پشت چراغ  ادهیشدم به عابر پ رهیدادمو خ هیتک نیماش یپشت

رو داد  شهیش مانیا شهیبه ش دیپسر بچه کوب هیکه  سادیقرمز وا

 که پسر بچه گفت نییپا

  یخریواسه خانمت گل م یخری:اقا اقا گل مپسربچه

 :همه گالتو بده من مانیا

 هیپولشو برداشت  فیخم شدو ک مانیبچه گالرو داد دست ا پسر

 تراول داد به پسر بچه که پسره گفت

 امیبرم خوردش کنم ب دیصبر کن ادهیز یلیخ نیبچه: اقا ا پسر

 نداره همش مال تو یبی:عمانیا

 اقا  ی:مرسپسربچه

رو داد باال گالرو از دستش گرفتمو بو  شهیزدو ش یلبخند مانیا

 کردم 

 ای:طفلمن

 بکنن  یلقمه نون مجبورن هر کار هی:اره واسه مانیا

 دیبه گوشم رس مانیا ینگفتم که صدا یچیانداختمو ه نییپا سرمو

  یاماده ا هی:واسه تنبانمیا

  هیتنب ی:چمن

 رینخ یاز دست حراست نجاتت دادم خالص ی:فکر کردمانیا

  یبه حرفه منو گوش بد یریبگ ادی دیخانم با
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 دمیکشیفرار م یشدم همش نقشه ا رهیخ رینگفتمو به مس یچیه

به  مانیتا ا میجلو در خونه ا دمیچقدر فکر کردم که د دونمینم

 یکیدرو وا کردمو بدو بدو رفتم تو خونه پله هارو  ادیخودش ب

 یبعد صدا قهیتو اتاق درو قفل کردم که چند دق دمیدوتا کردمو پر

  دمیشن مانویا

 درو نی:وا کن امانیا

 خوامینم من؛نه

 ندارنم تیکار رونیب ای:بمانیا

  یگیم یالک خوامی:نممن

 ی:مگه بچه شدمانیا

 :تو فکر کن من بچه شدممن

 نه ای رونیب یای:ممانیا

 پات علف سبز شه ریتا ز رونیب امی:هرهرهر نممن

 :باشه منم رفتم مانیا

بهش اعتماد  رونینرفتم ب یول رفتیپاش امد که داشت م یصدا

چقدر تو اتاق بودم که  دونمینداشتم ممکن بود پشت در باشه  نم

تا خواستم  رونیحوصلم سر رفتو اروم درو باز کردم رفتم ب

 دور کمرم حلقه شد..... یر نگاه کنم  دستاونو نوریا
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@Rooman_nazy 
 

 

 #پارت_نود_نه

 

 ((((( مانی))))) ا

که  دیکش یخفه ا غیدستمو دور کمرش حلقه کردم ج رونیامد ب تا

 هیتوجه نکردم رو تخت انداختمشو پاهاشو با پاهام قفل کردمو با 

 دستم دستاشو گرفتم 

 می:خوب خوب کجا بودمن

 مانی:اترنم

 مانیا یب مانیا سیه سی:همن

 یکن کاریچ یخوای:مترنم

 یدار نهی:دوتا گزمن

 :خوب بگوترنم

 که از نمره ترمت کم کنم نهی:اولش امن

 هی:دوم چترنم

 یعاشقونه منو ببوس یلیخ نکهی:امن

 :عمررررراترنم

 کنمی:پس نمره اتو کم ممن

 یکنیکارو نم نی:تو اترنم

 یبنی:حاال ممن



@Rooman_nazy 
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گرفتو به طرف خودش  قمویخواستم از روش بلند بشم  نکهیهم

 دیکش

 :باشه باشه ترنم

 باشه  ی:چمن

 بوسمتی:مترنم

 :اماده اممن

 :چشاتو ببندترنم

بوسه رو  هی عیسر قهیچشامو بستم بعد از چند دق دمویخند اروم

 لبام گذاشت که اخمامو جمع کردم

 بود یچ نی:امن

 گهی:بوس بود دترنم

 ها  شهیترنم نظرم عوض م االی:کجاش عاشقانه بود ها من

 ببوسمت اصال نمرمو کم کن یچ یعنیبابا  ی:اترنم

 کنمیم نکارویاالن هم ا نی:باشه هممن

 ا ترس گفتبرداشتم که ب ویگوش

 یکنیم کاریچ ی:دارترنم

 کارو بکنن نیتا هم زنمیم نمرتو کم کنم زنگ ی:مگه نگفتمن

 مانننننی:اترنم

 :هامن

 خوب لجباز باشه لهی:خترنم



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

تخت نشست دستاشو دور گردنم حلقه کردو  هیرو به رو رو امد

خواست سرشو عقب بکشه  هیلباشو رو لبام گذاشت بعد جند ثان

 کردمش ...... دنیشروع به بوس صانهیکه اجازه ندادمو حر
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 #پارت_صد

 

 ))))) ترنم (((((

شده بودم کم کم از  رهیخ مانیا یبسته ا یگرد به چشما یچشا با

 زدو گفت ینیدل کندو سرشو عقب برد لبخند دلنش لبام

 بود کوچولو  تیقابل راض نی:امانیا

 :واقعا کهمن

 خوادیکوچولو نکنه بازم دلت م هی:چمانیا

 مممممانییییییییی:امن

 نزن غی:باشه باشه جمانیا

 گفت یشدو با لحن محکم یجد هوی

 که بهت زدمو فراموش نکن  یترنم حرفا ی:ولمانیا

 مونهیم ادمی:باشه من



@Rooman_nazy 
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مونده بود رو با فشار  نهیرفت نفسم که تو س رونیزدو ب یلبخند

  دمیکه ارتان د رونیلباسمو مرتب کردمو رفتم ب رونیدادم ب

 :سالممن

 ییدای:به به سالم کم پارتان

 من نه ی:چمن

 لپات گل انداخته  شدهیچ طونی:حاال شارتان

 هش زدب یپس گردن هیاز پشت سرش امدو  مانیلحظه ا همون

 :اوووووووخ داداشارتان

 :سربه سره خانم من نزار مانیا

 نیمجرد چشم گوش بسته زشته ا پسر هی شی:ععع داداش پارتان

 حرفا

 یگینه ترو جون من راس م ی:تو چشم گوش بسته امانیا

  خوامیشد من زن م نطوری:اصال که اارتان

 ادیتا ب نی:بشمانیا

نگفت رفتم پشت  یچیه نوییسرشو انداخت پا دانهینا ام ارتان

 سرشو زدم رو شونه اش 

 زنمیباال م نی:نگران نباش خودم واسط استمن

 بهم کردو گفت  ینگاه یبا سر خوش ارتان

 یگی:جون من راس مارتان

 :مگه دروغ دارم ععع من



@Rooman_nazy 
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 دورت بگرده مانیا ی:فدات شم الهمانیا

  ی:هووومانیا

 یدور سره زن داداش بگرد یخواینم یعنی:چته ارتان

  رسمی:بعدا حسابتو ممانیا

 دنیشروع کرد به زنگ خوردن با د میکش مکش گوش نیهم تو

 زود جواب دادم نویاسم م

 :بلهمن

 :سالم ترنم دستم به دامنت نویم

 افتاده یاتفاق نویم شدی:چمن

 به دادم برس :ترنمنویم

 که شروع کرد به حرف زدن...... شدمیکم داشتم نگران م کم

 

 

[19.12.20 14:01] 

 

 کی#پارت_صد_

 

 ))))) ترنم (((((

 :پسر عموممنویم



@Rooman_nazy 
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 :خوب من

  یخاستگار ادی:داره منویم

 گفتم دمویکش یکالفه ا پوف

  شدهی:حاال منم گفتم چمن

عموم  پرهیم:ترنم من اززززش متنفرم پسره با صدتا دختر نویم

 گهیپسره منه مامانم م یخورده ا ریش نویبه مامانم گفته که م

 زمیتو سرم بر یجواب مثبت بدم چه خاک

 انیقراره ب یباشه تو اروم باش ک باشه

 :امشبنویم

 امشب یییییی:چمن

  زمیتو سرم بر ی:اره ترنم چه خاکنویم

 امیمن ب یخوایم نوید باش خوب مخونسر نی:ببمن

 کننتیشاهد عقدم م ینطوری:انویم

  خوامتیباهاش صحبت کن بگو نم یمنطق یخوای:ممن

 پسره  شهی:منطق سرش نمنویم

 فهمهیبهش گفتم نم انقدر

 بزنممن باهاش حرف یخوای:ممن

 یفتیم وقت تو درد سر هی:نه نه نویم

 برم پسر عموتو بکشم یخوای:ممن

 :وااااااا ترنمنویم



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 مشی:نکشمن

 مونده ادم کشم بشم نمی:همنویم

 یبکش یخوایم وی:کمانیا

 گفتم دمویپر نییمثل جن زده ها باال پا هوی

 دمیخدانکشتت ترس مانی:امن

 یقاتلم شد دمی:شنمانیا

 یگوش بد گرونی:زشته به حرف دمن

 شیبکش یخوایکه م هی:خوب حاال طرف کمانیا

 نوی:خاستگاره ممن

 بلند شروع کرد به قهقه زدن یبا صدا هوی

  ینکنه خول شد ی:واسه چمانیا

 رمی:نخمن

از پشت خط  نویم یگفتم که صدا کردم ماجرارو بهش شروع

 بلند شد

 نجاهستمای:من هنوز انویم

 رفته بود ادمی:ععع من

 :مشخصهنویم

هفته فکراشو  هی خوادی:به نظرم امشبو بهشون بگه که ممانیا

 میکن دایپ یحل راه هیبکنه تا 

 بود گفت دهیکه از پشت تلفن شن نویم



@Rooman_nazy 
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برم اماده  گهیمن د مانیا یدرسته  مرس نیهم نی:افررررنویم

  یبا یشم با

  ی:بامن

 ی:حال کردمانیا

 واسه خودت یپا نابغه ا هی:اره بابا تو من

  یشوهر باهوش دار هیافتخار کن  یفکر کرد ی:اره پس چمانیا

 بهت کنمیافتخار م ی:واااامن

 نابغه ها نیکن کاریچ نییخوایم میدی:خوب حاال فهمارتان

 نیفکر کن نیایب گمیمن که م نهی:اهان هممانیا

 میکردیاصال فکر نم یگفتینم نی:افرمن

 کنم که  فکر تونمینم ی:خوب حاال من گشنمه ها با شکم خالارتان

 گشنم بود..... یلیحرفش منم قارو قور شکمم بلند شد خ نیا با
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 #پارت_صد_دو

 

 ))))) ترنم (((((



@Rooman_nazy 
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 به منو ارتان کردو گفت  ینگاه مانیا

 دمی:االن شام سفارش ممانیا

 یارتان با صدا میانداخت یباز شدو بهم نگاه شمونیارتان ن منو

 تگف یدخترونه ا

 عشقم  ی:مرسارتان

 :ببند ارتانمانیا

 می:اه اه منو باش با کارتان

 نیخوریم ی:چمانیا

 :جوجه من

 دهی:کوبارتان

 دهیکوب هی:باشه پس دوتا جوجه با مانیا

 :فقط زود گشنمه ارتان

 بعد سفارش دادن روبه ما کردو گفت مانیا

 نوینظرتون در مورد مشکل م رسهیم :خوب االن غذا هممانیا

 هیچ

 کنم کاریچ دونمی:واقعا هنگ کردم نممن

 زنگ در خورد هویتو فکر که  میرفت قهیدق چند

  رمیگیمرمی:غذا هارو اوردن من ممانیا

 به خوردن که ارتان گفت میگرفتن غذا ها شروع کرد بعد

 اهنگ بخونم خوامیچرا م دونمی:نمارتان



@Rooman_nazy 
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 :خوب بخونمن

 بلند شدو شروع کرد  یشیبا حالت نما ارتان

 ارتان

دل  یصــــــــــورتــــــــــ ـــــــــرهـــــــــــنی}}}پـــــ

تــــــــــو  یکـــــــــشـــــــتــــ یمــــــــنـــــــــــــو بــــــــــــــــرد

 یمــــــمـــــــو نــــــــخــــــــــــوردمــــــنـــــــو غــــــــ

ـه اون نــــــــــشـــــــــون نــــــــشـــــــــون بـــــــــ

گــــــــــــــــــل ســــــــــــرخ رو  ـــــــــادتـــــــــهی

 یمـــــــــوهـــــــــــــــات نــــــــــشــــــوند

 یالــــــــــان زود ــــــــــــرمیمـــــــــن مــــــــ یگــــــفــــــتـــــــــ

مـــــــن  یگـــــــفــــــــتــــــــ ـــــــــــگـــــــــردمیبــــــــــــرمــــــ

انــــــــــوقــــــــــت بــــــــــاهـــــــــات  ـــــــامیمــــ

 {{{ـــــــگــــــردمیمــــ ـــــــرهــــــــــمــــــــس

صداشو زنونه کرده بودو  خوندیکه داشت م یمدت نیا همه

 دمیخندیدلمو گرفته بودمو فقط م مردمیخنده مداشتم از  دادیمقر

 غذاتو بخور ای:بسه بمانیا

 :اه اه تو همش بزن تو ذوقم ارتان

 :ارتانمانیا

 :باشه بابا باشه ارتان

 غذاشو خورد  هینشست سرجاشو بق باز

باهم  ادیم گمیم نویفردا به م میبخواب می:االن شبه بهتره برمانیا

 میکنیمفکر



@Rooman_nazy 
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 ادیخوابم م بدجور:منم موافقم ارتان

حرفش بلند شدو به طرف اتاقش رفت پشت بندش منم  نیا بعد

رفتم رو تخت ولو  مانیبلند شدمو به طرف اتاق مشترکمون با ا

دور کمرم  مانیدست ا قهیشدمو چشامو رو هم گذاشتم بعد چند دق

 فرو رفتم یقیگرم شدو به خواب عم حلقه شد من کم کم چشام
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 #پارت_صد_سه

 

 ))))) ترنم (((((

روم احساس کردم  ویزیچ ینیچشامو باز کردم که سنگ اهسته

که  یکه مغزم لود شد به کس کمینتونستم  یول خواستم بلند شم

 مانهیکه ا نیروم افتاده نگاه کردم ا

 مانی:امن

 :هوووممانیا

 :بلند شومن

 :بزار بخوابم مانیا

 :بلند شو خفه شدم من



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 نداره یبی:عمانیا

 ممممممممممممانییییییییی:امن

  یزنیم غی:ها چته چرا جمانیا

 گهی:بلند شو دمن

حرکت  ییبه طرف دسشو7از روم بلند شدو  یحالت خمار با

رفتم امروز کالس نداشتم بعد  رونیلباس ب ضیکرد منم بعد تعو

 گفتم مانیصبحانه روبه ا زیم دنیاز چ

 ی:امروز کالس ندارمن

 :نهمانیا

 ی:اوکمن

 گفت دیکشیم ازهیکه خم نطوریاتاق ارتان باز شدو هم در

  میدار یصبحونه چ دیخدا چقدر چسب ی:واارتان

 دله تنگت بخواد ی:هرچمن

  دیبلع روکیانقدر گشنم که روده بزرگه کوچ ی:وامانیا

 :پس بدو بخورمن

 رو کرد سمت منو گفت مانیاز صبحونه ا بعد

 ادیب نویم یزنینم :زنگمانیا

 برداشتم مویحرفش تند بلند شدمو گوش نیا با

 نوی:الو ممن

 ی:الو ترنم خوبنویم



@Rooman_nazy 
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 شدی:اره چمن

 :قضه اش مفصلهنویم

 خونه ما یایب یتونی:ممن

 امی:اره االن منویم

 :باشه خدافسمن

 :خدافسنویم

 ارتان رفتم مانیقطع کردمو به طرف ا ویگوش

  ادیاالن م :زنگ زدممن

 :حلهمانیا

 نیکن کاریچ نییخوای:مارتان

 دونمی:نممن

 نگفت یزیتکون دادو چ یسر ارتان

 یقیکنم نفس عم کاریچ دیبا دونستمینمنگران بودم  بدتر خودمم

 گوشم پچ پچ کرد ریز اروممانیکه ا دمیکش

 ی:خوبمانیا

 :اهوممن

 اهوم یگی:زبونتو موش خورده ممانیا

 مانی:نه نگرانم امن

 ینگران باش یندارحق شتمیپ من ی:تا وقتمانیا



@Rooman_nazy 
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 یطور دنیقلبم تند تند شروع کرد به تپ هویحرفش  نیگفتن ا با

 زنگ درو زدن روبه پسرا گفتم رونیب ادیم که گفتم االن از حلقم

حرفم به طرف در  نیدرو وا کنم بعد ا رمیهستش م نوی:حتما ممن

 کرد.......حرکت 
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 #پارت_صد_چهار

 

 ))))) ترنم (((((

به طرف  مویبغل کرد گرویامد تو همد نویوا کردم که م درو

 حلش دادم ییرایپز

 م:سالنویم

 :سالممانیا

 :سالمارتان

 تک نفره منم بعد از ینشست رو کاناپه ا کیاز سالم عل بعد

 نشستم مانیا شیپ ییچا ینیریش وهیاوردن م

 شدیکن چ فی:خوب تعرمن



@Rooman_nazy 
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 هیکنا شیهمه که امدن زن عمو شروع کرد به ن :اول ازنویم

خودشه با  یباز زیکه همون پسر عمومه کال دنبال ه یزدن عل

 یلیترنم عموم مشکلم عمومه اون خ یندارم ول یدوتا مشکل نیا

کنم اگه قبول نکنم زن عمو گوش  کاریچ دیبا دونمیکمکم کرده نم

اگه قبول  یندارنو فالن ول لمارو قبو نایکه اره ا کنهیعموم پر م

دختر بازه تازه برگشته  رهیمچشاش هرز  یعل شمیکنم بدبخت م

 ریق ندارم به دوست دختراش گکه بعد ازدواج ح گهیپرو پرو م

از  گهیم میباهم حرف بزن میشد حرف تو اتاق که رفت نمیبدم اخه ا

بهم  یحرف نیکه همچ هیفکر کرده ک میخدامم باشه امده خاستگار

از خودش که چشاش  نمیاون از مامان فس فسو افاده اش ا زنهیم

 دنبال ناموس مردمه 

 :پسره الدنگمن

 تیبدبخت یباهاش ازدواج کن یکه دار ییپسر عمو نی:با امانیا

 هینیتضم

  یگفت یاخرش چ یچ شی:خوب بقارتان

 هفته مهلت خواستم تا فکر کنم هیازشون  یچی:هنویم

 میدر موردش بکن یفکر اساس هی دیبا شهینم ینطوری:امانیا

شدم مغزم بهم فرمان  جیکنم به کل گ کاریچ دیبا دونمی:نمنویم

 دهینم

 نداره ینقطه ضعف چی:هارتان

 پسره پرو شهیم :همش تو بغل دخترا وله تازه ادعاشمنویم



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

 نویم میکن کاریچ میتونستیم یعنی وردمیواقعا منم داشتم کم م گهید

 بازم به حرف امدو گفت

جالبش کجاست به همه دوست دختراشم قول  یدونی:تازه منویم

  سرم ارهیبره صدتا هوو م شیپ ینطوریمن ا ازدواج داده به نظر

 زی:غلط کرده پسره همن

  اشیکثافت کار ویباز زی:پدرش خبر داره از همانیا

  هیمن چه بدونه پسره الدنگش چه کثافت چارهیب یی:عمونویم

 یچ می:اگه دستشو رو کنمانیا

 یچطور می:رو کنمن

 رنگا رنگ یمختلفش با دخترا یی:مثال عکساارتان

 کردن به روش خودش یهم باز ای:مانیا

که شروع کرد  میکه تا متظورشو بفهم میشد رهیخ مانیبه ا یهمگ

 به حرف زدن
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  میکنیمدرک جمع م یجعل مکارتیس هیبا  نهی:منظورم امانیا

 میباهاش الو بترکون نکهیا یعنی:من

با  مویکه دوست دخترش گمیم مویزنیبهش زنگ م قای:اره دقمانیا

  میداد امیبهش پ دیجد مکارتیس هی

 بعدش  زنهیاون صد در صد زنگ م ی:ولنویم

 میدی:خوب جواب مارتان

 شناسهیمنو م یصدا ی:ولنویم

از حدقه در امده  یبرگشتن طرف من که با چشا نویارتان م هوی

 گفتم

 من  ی:چمن

 بگه عشقم عمرا اروی:ترنم به اون مانیا

 نویدرهم م یا افهیق یوقت یلحظه ذوق کردم ول هیحرفش  نیا با

 گفتم دمیرو د

 کنمی:باشه قبول ممن

 زن داداش خودم ولی:اارتان

 ترنم  کنمیم :جبراننویم

 گفت مانیکه ا لبخند بهش نگاه کردم با

 میکن کارشیچ مکارتوی:هووووف باشه حاال سمانیا

ملتو  شدمویکه باهاش مزاحم مردم م دارم مکارتیس هی:من ارتان

 ماهه بهش دست نزدم  هیاالن  کردمیمسخره م
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  ارشی:برو بمانیا

انداخت تو  مانیاورد ا مکارتویرفتو س مانیا نکهیاز ا بعد

 گفت شویگوش

 یچقدر فش خورد نی:اوووو ارتان ببمانیا

 :جون من کوارتان

 نیبب نهای:امانیا

  نهی:بچها االن مشکل واقعا امن

 نویم میکن یدگیاول به مشکل خودمون رس دیبا گهی:راس ممانیا

 میبد امیتا بهش پ نیدیرو م یعل یخانم شماره ا

 بگم یاسممو چ دیکن :صبرمن

 گهیبگو د یزیچ یفاطمه ا یی:ساراارتان

 :اصال بگو زهره نویم

 حله ی:اوکمن

 داد امیپ یبه اسم زهره به عل مانمیگفتو ا مانیشماره رو به ا نویم

 :سالممانیا

 :سالم شمایعل

  دمهیجد خطنیزهره ا گهیمنم د :عشقممانیا

 خانمم نگرانت بودم یفدات شم کجا بود یی:تویعل

 فدات شم حالت چطوره ی:مرسمانیا

 زنگ بزنم بهت تونمیم یعشقم راست ی:عالیعل
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 به ما کرد که گفتم  ینگاه مانیا

 :بگو زنگ بزنه من

 ترنم ی:مطمئنمانیا

 :اره بگومن

تا حاله  خورهیمنم صداتونو ضبط کنم به درد م دیکن:صبرارتان

  میپسررو بگر نیا

 گفت  یرو به عل یباز سرشو کرد تو گوش مانیا

 :اره عشقم زنگ بزن مانیا

 دمویکش یقیدر امد نفس عم یگوش یصدا قهیاز چند دق بعد

 جواب دادمو گذاشتم رو بلند گو.... ویگوش
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 :سالممن

 :سالم خانممیعل

 یریگیاقا خبر نم یعل ی:خوبمن
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 من بفکرتم عروسکم شم فدات هیحرف چهنی:ایعل

 اشیهمه اشغال باز نیبست از ا رو لبام نقش یپوزخند

 یکنیم کارایچ یی:کجامن

 یخوشگله عل کنمینشستم دارم به تو فکر م زمیعز یچی:هیعل

زل زده بود  یسرخ به گوش یافتاد که با چشا مانیبه ا نگاهم

 هول کردمو گفتم

 امیبعدا م کنهیمامانم صدا م ی:ععع علمن

 یشم با :اه باشه خانمم فداتیعل

 ی:بامن

 گفت مانیکه ا قطع کردم یگوش

 :پسره اشغاله دختر باز مانیا

 داداش صداشو ضبط کردم تمومه کارش  اری:جوش نارتان

 شد رهیخ ینا معلوم ینگفتو به نقطه ا یچیه گهید مانیا

@@@@@@@@@@@@@ 

به  ویرفتو همه چ نویم گذرهیهفته از اون ماجرا م هی درست

رو گرفتو  یعل ویگوش یوقت یول کردیعموش گفت اولش باور نم

 نویاز م یداره کل یچه پسر دیفهم دید اشویهمه کثافت کار

 یدختر اقتهیل یپسر نیکردو بهش گفت که همچ یمعذرت خواه

 یوقت یعل ادرم گفتیم نویکه م ینطوریرو نداره ا  نویمثل م

خالصه به  شدینم یاصال جلوشون افتاب گهید دیموضع فهم نیا

اتنا  هوینشسته بودم که  نویتموم شد  تو کالس با م یخوش رویخ
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نشده بودو  لیمثل جن زده ها باال سرم امد هنوز کالس تشک

 بود روبه اتنا گفتم یکالس خال

 افتاده ی:اتفاقمن

 اتفاق بزرگ هی:اره اتنا

 :خوب من

 داره  یعشق من چه عواقب دنیدزد دمی:االن نشونت ماتنا

حرفش هجوم اورد سمتمو دستشو دور گردنم حلقه کرد  نیا با

اتنا دستشو گرفتن هر چقدر تقال  یدوستا ادیتا خواست ب نویم

داشتم غزل  گهیاتنا ازاد کنم د یکردم نتونستم خودمو از دستا

 یاتنا شل شدو احساس کردم کس یکه دستا خوندمیم یخداحافظ

هام  هیتو ر واروبه شدت به عقب حلش داد با تمام وجودم ه

به نجات  یدور شونه هام حلقه شد نگاه یفرستادم که دسته کس

 روبه رو شدم مانیسرخ ا یدهندم کردم که با چشما

 هان یعوض یدختره ا یکردیم یچه غلط ی:داشتمانیا

ول  نویهول شده بودن دستو م مانیا دنیدوتا دختر که با د اون

 دیبا خشم غر مانیکردن که ا

 نیبش مونیکردن پش یاز زندگ کنمیم ی:کارمانیا

 یب مانیا یدوتا دختر شروع کردن به التماس کردن ول اون

حراست  سیرئ نکهیحراست بعد از ا سیتوجه زنگ زد به رئ

با  مانیهرسه تاشونو از اتاق خارج کرد ا دمیامدو موضع فهم

 هول گفت
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 ستین یزیفدات شم چ زمی:ترنم ترنمم خانمم نگام کن عزمانیا

 شد  تموم

افتادم تو بغلش سفت منو تو اغوشش نگه  دویبغض ترک هوی

 نگفت یزیداشتو چ
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 ییرفت لیتحل یشونه هاش بلند کردمو با صدا یاز رو سرمو

 گفتم 

 نجایا ی:چطور شد امدمن

رو بهت بگم  ی:مادرت بهم زنگ زده بود گفت موضعمانیا

  دمیرو شن نویم غیج یکه صدا گشتمیداشتم دنبالت م

.... من االن ....مرده ...... یدیرسیم ری:اگه.....اگه....دمن

 بودم......

اون دختره رو بسپار به من  زمینگو عز یچیه ششششی:همانیا

 کنم  ارشکیچ دونمیم خودم

 یرو بهم بگ یچه موضع خواستی:مامانم ممن
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  ادی:بهم گفت که بهت بگم عمه ات  داره ممانیا

 دیروسرم چرخ ایزد دن مانیکه ا یحرف با

 عمم  ی:چمن

 :اره مانیا

که بشدت ازش متنفر  کمیکوچ یتو گذشته عمه ا لحظه رفتم هی

زنه  هیعمم  رانیا انیگرفتن ب میبودن حاال تصم ایتالیبودم تو ا

خدا هم پول شوهرشو به رخ  شهیلوسه هم یلعاده افاده افوق ا

 نیبا اون پسره بدتر از خودش که به دخترا گفته بر کشهیم

االنم صد در صد  شهینم نیبهتر از ا گهید یجاتون هستم وا

 ایشوهر من  نهیبب ادیداره م دهیازدواج من به گوشش رس هیقض

  هیخان چطور ادم مانیهمون ا

 ادیم ی:حاال کمن

 :فردا مانیا

 فردااااا  یییی:چمن

 میندار وقت می:اره بدو برمانیا

 مانیهمراه ا زونیجام بلند شدمو با سرو صورت شلو ولو او از

 حرکت کردم 

@@@@@@@@@@@@@ 

 یبودم تا از گل فروش مانیامنتظر  نویماش هینشسته بودم تو االن

گل  زمیمثال عز یعمه ااخه من نخوام واسه اون  رونیب ادیب

امد  مانیا قهیهان بالخره بعد از چند دق نمیبب دیبا ویبخرم ک

 ناینشستو حرکت کرد سمت خونه مامانم ا
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لبو  نیحداقل ا میبر ی:خوب ترنم خانم فرودگاه که نزاشتمانیا

  رهیبگ یلوچتو جمع کن ادم انرژ

 خوووامی:نممن

 ترتر ی:بچه شدمانیا

منو ترتر صدا  شهیافتادم اونم هم ایلیا ادهیحرفش  نیبا ا هوی

فکر  ایلیبه ا گهیچرا د دونمینم یکردم ول مانیبه ا ینگاه کردیم

بود که  ینیریکه اون لحظه داشتم حس ش یتنها حس کردمینم

کرد با  قیاون لحظه با گفتن ترتر بهم تو رگ هام تزر مانیا

 تلباش امدو گف یرو یکیوچشدم که لبخنده ک ریلبخند بهش خ

 ترتر خانم منه نیا نهی:اره هممانیا

فعال شده بود از لفظ خانمم تو  یشکالت ساز یدلم کارخونه ا تو

 امدم به خودم مانیا یفرو رفته بودم که با صدا یرنیش یایرو

 نیشینم ادهی:مادمازل پمانیا

 :ها باشه االن ترنم

 ترمه امد یشدمو دره خونه رو زدم که صدا ادهیپ

 :بلهترمه

 :سالم ترمه خانممن

 ترنم ییمن تو یخدا ی:واااااااترمه

 :بله خودمم من

 یدلم واسط تنگ شده حساب ایبپر ب یقربونت برم ابج ی:الهترمه
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بغل هم  میدیپر میدیهمو د نکهیوا کرد که با دو رفتم تو هم درو

 که مامان گفت

  نمیترمه بزار منم دخترمو بب نوریا ای:بمامان

 امد مانیا یصدا هویبغل مامان که  دمیپر

 کنمیم فایبابا بهتره من برم کال نقش شلغمو ا ی:امانیا

  یچشم من جا دار هیپسرم تو رو هیچه حرف نی:امامان

 عمه از پشت سرم بلند شد یکه صدا کردمیبهشون نگاه م داشتم

به  ویشی:به به ترنم خانم پارسال دوست امسال اشنا عروس معمه

  یگیما نم

  هیچه حرف نیا نیدار اری:سالم عمه اختمن

با عمه شوهر  یبعد از حال اوحوال پرس سادویکنارم وا مانمیا

  میمبل دونفره نشست هیرو نیعمه و البته پسرش رام

  هیپسرم از خودت بگو کارت چ :خوبعمه

 بگه ترمه گفت یزیکنه چ خواست دهن باز مانیا تا

 :دکتره تازه استاد دانشگاه ترنمم هستترمه

 نگاه کردو گفت  مانیبه ا دهیباال پر هیبا ابرو عمه

ترنم  نکهیاگه دختر داشتم حتما قبل ا ی:چه پسره برازنده اعمه

 یشدیتورت کنه داماد خودم م

 یشما صدتا تور پهن کنه ول ستیبه تور پهن کردن ن ی:ولمانیا

  فتهیم دنشهیتپ لیکه دل یخودش تو توره کس یپادل ادم با 
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 که عمه با حسادت اشکار گفت دلم غنچ رفت  ته

 به مردمم شانس انصافتو شکر  یبه ماهم شانس داد ای:خداعمه

 واال..... زدیدستو پا م یانگار خودش تو بدبخت گفتیم نیهمچ
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بدو بدو رفتم جلو در  دادیدر خونه نشون بر امدن بابا م یصدا

 گفت دیبابا تا منو د

 ترنم خانم نجاستیا یک نی:به به بببابا

 چقدر دلتنگشون بودم  دمیفهمیانداختم تو بغلش تازه م خودمو

بلند شدو مردونه باهاش دست  دیتا بابا رو د مانیتو ا میبابا رفت با

 داد عمه رو به بابا گفت

  یگفتیبه ما نم یداشت یداماد نی:داداش همچعمه

 شد  ییهوی ی:شرمنده همه چبابا

 گوشم پچ پچ کرد ریز ترمه
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که چرا دختر  کنهیم نی:حاال عمه تو دلش داره خودشو نفرترمه

 دار نشده 

 :پسرش که از صدتا دختر بدتره من

  یمام گهیبه عمه م ادیم یچه نازو عشوه ا یدونی:تازه نمترمه

 مونده بود از خنده منفجر بشم  کم

  کارسیاقا پسرتون چ ی:راستمانیا

 بلوندشو عقب دادو گفت یبا ناز موها عمه

 مثل خودتون قراره دکتر بشه شاءهللی:اعمه

 گفت مانیبا لحن لوس رو به ا نیرام

 تو راهه دیجد بیدکتر رق نی:مواظب باشنیرام

 حرفش به خودش اشاره کرد که نیا بعد

خنده  ریبلند زدم ز ینتونستم خودمو نگه دارمو با صدا گهید

مثل دخترا پشت چشم واسم نازک کردو سرشو به طرف  نیرام

 برگردوند  گهید

 جون نیرام ی:موفق باشمن

 ی:مرسنیرام

ا ب کنهیبا لبخند نگاهم م دمیکه د کردم مانیبه طرف ا نگاهمو

 لبخندش منم لبخند زدم  

 دادیمدرسه بودو ساعت درست وقت برگشتنشو نشون م طاها

 فونیزنگ در امد که بلند شدمو به طرف ا یهمون لحضه صدا

 گفتم  طنتیرفتم با ش
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 دیی:بفرمامن

 :منم طاها

 میک من یاگه گفت :خوبمن

 طاها بلند شد جانیپر ه یسکوت شد که صدا قهیدق چند

 ییتو ی:ترنم ابجطاها

 ی:چه عجب شناختمن

 طرفمو سفت بلغم کرد  دییباز کردم که طاها دو درو

 دلم برات تنگ شده بود ی:ابجطاها

 داداش کوچولو نطوری:منم هممن

 دید مانویطاها تا ا میسروشو بوسه زدمو به طرف خونه رفت رو

 طرفشو گفت رفت 

 قیرف ی:چطورطاها

 من قیشف قیرف نجاستیا یک نی:به به ببمانیا

باز گفت که لباسشو عوض  شیکه معلوم بود ذوق کرده با ن طاها

 گوشش گفتم رینشستمو ز مانیکنار ا ادیکنه ب

 یچقدر افاده ا یدی:دمن

 :عععع دختر زشته مانیا

 مانی:امن

 :جانممانیا

 یچی:همن
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  یچیه یچ یعنی:مانیا

 صدات کنم خواستمیم ی:الکمن

 ترتر خانم یشد طونی:شمانیا

 ی:بله پس چمن

 که گفت میعمه به طرفش برگشت یصدا با
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 #پارت_صد_نه

 

 ))))) ترنم (((((

اگه  رنیبگ یزیچ یجشن دیحداقل با شهیکه نم ینطوری:اعمه

پشت  گنیم یازدواج کرده چ یبفهمه ترنم بدون عروس لیفام

 سرمون 

سالگرد ازدواجمون  نینگران نباش ی:بله حق با شماست ولمانیا

چرا  نکهیا طیتو جشن من موضع رو و البته شرا رمویگیجشن م

 کنمیمطرح م مویریبگ یعروس مینتونست

 نهیجان کار درست هم مانیا نی:افرعمه

 موقع تا اون  نیاریب فیتشر نیشماهم بتون دوارمی:البته اممانیا
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 میمونیم رانیا می:قصد برگشت ندارعمه

 حرف عمه تعجب کردم که بابا هم گفت  نیا از

 یینگفت روزی:واقعا پس چرا دبابا

 ادیجونم م سر فرصت که ترنم خواستمی:خوب داداش معمه

 بهتون بگم 

 کنهیم یعجب نقش باز دمیخندیعمه داشتم م یدلم به حرفا تو

 دمیشن کردویگوشم نجوا م ریکه ز مانویا یصدا

 تو  یدار ی:عحب عمه امانیا

 اولشه  نایحاال ا ی:پس چمن

 :اولش مانیا

 هیچه مار موز یدونینم یشناسیعمه خانم منو نم نی:بله تو امن

 کننیم:زنو شوهر چه بگو بخند عمه

 نبود عمه جون یخاص زهی:چمن

 :باشه عمه

 گفت مانیطاها امدو رفت رو مبل تک نفره نشستو رو به ا هوی

 مانی:داداش اطاها

 :جونممانیا

 بشم  ییدا ستی:من قرار نطاها

 مانیبست که ا خیحرفش احساس کردم خون تو رگام  نیبا ا هوی

 باز گفت شیبا ن
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 یبش ییدا یخوای:ممانیا

 :ارهطاها

 ارنیب خوشگلشو یکی گمیم زنمی:االن به لک لکا زنگ ممانیا

 دنیهمه شروع کردن به خند مانیحرف ا نیا با

 یچرا سرخ شد ی:عععع ابجطاها

 رسمی:بعدا به حسابت ممن

 تا منو نخورده ریجلو زنتو بگ مانیداداش ا ی:واطاها

  ستین ینطوری:ععع خانم من امانیا

 کننی:اوه اوه ملت چه از خانم هاشون دفاع مترمه

  یحساب ی:ترنم از شوهر شانس اوردطاها

  نینکن تی:بسه بچمو اذمامان

که رفتم سال بعد امدم دلشون  ندفهینداره مامان جون ا یبی:عمن

  فهمنیتنگ شد م یحساب

 :عععع ترنمترمه

 :هاااااامن

 گهینزن د حرفونی:اترمه

 بخشمتیم یی:باشه حاال چون تومن

  ی:من چطاها

 بخشمیم :تورممن

 میخبر نداشت وی:بخشنده بودمانیا
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 یفکر کرد ی:پس چمن

 .......ختیبهم زد که حس کردم قلبم ر یچشمک مانیا
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حسمو درک  تونستمیامان قلبمو اروم کنم نم یکوبش ب تونستمینم

 نیداخل ماش یک دمینفهم یبود حت ریکنم تمام روز فکرم درگ

از  یکمیچشامو بستم تا  میبه طرف خونه در حال حرکت موینشست

از  نیماش قهیذهنمو برطرف کنم بعد از چند دق هیاشفتگ نیا

  ودمهمچنان چشامو بسته ب یول ستادیحرکت ا

  میدی:ترتر بلند شو رسمانیا

در  قهیبلند شد بعد از چند دق نیدر ماش یصدانکردم که  یحرکت

قرار  یفرو رفتم قلبم داشت ب یسمت من باز شدو تو اغوش گرم

که فکرمو مشغول کرده بود  یزیتنها چ دیکوبیم نمیخودشو به س

که  نیعطر مردونش بود اروم منو رو تخت گذاشت هم یبو

 خواست بره دستمو دور گردنش حلقه کردم 

 یداری:تو بمانیا
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 :اهممن

 به خواب یکلک خودتو زده بود ی:امانیا

 ی:خوب حاال هرچمن

 یریگیم یتاحاال از ادما سوار ی:نوچ نوچ از کمانیا

 مانی:امن

 :جانممانیا

 یعاشق شد یفهمیم ی:کمن

 یکیخشک شده بهم نگاه کرد تعجبش جاشو به لبخنده کوچ هوی

 دادو گفت 

 باری ی:تو که عاشق شدمانیا

 فرق داشت  ایلی:امن

 ی:چه فرقمانیا

 ویعشقو عاشق یشده بودم داشتم معن ایلیا ی:من وابسته امن

 گرفتش که روزگار ازم دمیفهمیباهاش م

 یتونینفست به نفسش بنده نم یوقت گمی:باشه بهت ممانیا

کالم  هیاز وجود اون فقط در  شهیپر م تیزندگ ینیبب شویناراحت

 عطر تن اون  یشیخالصه م

 یداشت الیتا به حال به ش یحسا نی:همچمن

 نبود یحس زود گذر بود حس هی:اون مانیا

 ی:االن چمن
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  هی:منظورت چمانیا

 ی:عاشق شدمن

 :ارهمانیا

 ی:عاشق کمن

 گوشم زمزمه کرد  ریز اروم

 :عاشق تومانیا

 شدیلحظه هنگ کردم باورم نم هی

واسه من  یزیتر از هر چ نیریش نیعاشق من شده باشه ا مانیا

 هیدارم چ مانیکه به ا یحس فهممیبود حاال م

 بکنم یاعتراف هی خوامی:منم ممن

  ی:چمانیا

 گوشش نجوا کردم  ریز اروم

 :عاشقتممن

 ی:چـ........ـمانیا

 یدیشن کهی:همونمن

 بگو گهید باری مانی:جون امانیا

 وونهی:عاشقتم دمن

محکم منو تو بغلش گرفتو دور تا دور اتاق تو بغلش  مانیا

 هاش خندم گرفته بود..... یباز وونهیهمه د نیچرخوند از ا
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 ازدهی#پارت_صد_

 

 ))))) ترنم (((((

تخت ولوو شدو بودو  یوفته روخسته ک شیباز وونهیاون د بعد

از شور  ومدیمنو سفت تو بغلش گرفته بود خواب به چشمام نم

بود با  یبه هر سخت یچشم رو هم بزارم ول تونستمینم ادیشوق ز

که سراسر وجودمو  ینیریفکر به اعتراف دو طرفمون و حس ش

خسته  یچشما همونگرفته بود چشامو رو هم گذاشتم تا خوابو م

 ام بکنم

@@@@@@@@@@@@@ 

شده بودمو صبحونه اماده کرده بودم  داریزود از خواب ب صبح

 نشسته بودن که ارتان گفت زیارتان پشت م مانیا

 زن داداش زهی:چارتان

 :بلهمن

 باهات صحبت کنم یموضع هیدرمورد  خواستمی:راستش مارتان

 ی:درمورد چمن

 گهید نی:خوب خودت با عشقو عالقه با داداشم ازدواج کردارتان

 درسته
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 هیحرفا چ نی:ارتان منظورت از امن

 ادیخوشم م یکی:من از ارتان

 انوقت   ی:از کمن

  یعنی زی:چارتان

 حرفتو بزن نکن زیچ زی:انقدر چمانیا

 ارتان چشماشو بستو تند تند شروع کرد به حرف زدن هوی

 یول ادیخانم خوشم م نویوقته از م یلی:راستش من خارتان

از شما  خواستمیبرمو حسمو بهش بگم م دیبا یچطور دونمینم

 رمیکمک بگ

 دیکش یقیگفتو نفس عم نوییا

 نطوریا:کهمن

 میدیاقا ارتانم د هیعاشق موی:به به نمردمانیا

 :ععع داداشارتان

 رمیگیم ی:جانم داداش کوچولو خودم واسط عروسمانیا

نگفت اون  یزیچ نییسرشو انداخت پا یحرف چیبدون ه ارتان

داشت تا کنارش باشن  اجیبه پدرو مادرش احت طیشرا نیاالن تو ا

 یاروم رفتم جلو دستا  نمیهم بب مانیا یغمو تو چهره ا تونستمیم

 ارتانو تو دستام گرفتم

خانوادت کنارت  دیبا طیشرانی:ارتان منو نگا درسته که تو امن

 یزینگران نباش تو هم مثل طاها واسه من عز یبودن ول یم

پدر  یول دونمیم یکم زیچ یخاستگار فاتیدرسته من از تشر
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 هیباشه ما  یهرچ زمیمادر منو مثل خانواده خودت بدون عز

 میخانواده ا

فراموش  ویکنیکه به من م یلطف بزرگ نیا چوقتی:هارتان

 ترنم کنمینم

 در امد مانیا یزدم که صدا یلبخند

 ادی:مثال من گشنمه منتظرم صبحونه بمانیا

 من شوهر چاق دوست ندارم یشکمو شد تا حاال انقدر ی:از کمن

 :من چاقم بشم بازم جذابمو تو دل برو مانیا

 :اعتماد به سقف من

 ترترخانم ی:پس چمانیا

 حرف صبحونه رو اماده کردم یزدمو ب یلبخند
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 #پارت_صد_دوازده 

 

 ((((( مانی))))) ا

ترنم که گفت  نهیریداشتم از اعتراف ش یخاص یانرژ هی امروز

خواهر واقعا حس  هیکردنش از ارتان مثل  تیدوستم داره تا حما
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بلند شدو  یمیشدم که استاد کر دیداشت وارد اتاق اسات ینیریش

 گفت

 یخان شنگول مانی:به به ایمیکر

 واسه من هیر انرژروزه پ هی:امروز من

  یمتاهل ی:خداروشکر چخبر از زندگیمیکر

 برم دیمن کالس دارم با ی:خوبه مرسمن

 :برو پسر یمیکر

جلو راهمو گرفتو  یزن هی هویکالس پا تند کردم که  طرف به

 گفت 

  یاستاد اعتماد دی:ببخشزن

 دیی:بله بفرمامن

 قصد داشت....... کهی:من مادر اتنا هستم همونزن

 گفتم  تیادامه جملشو بگه با عصبان نزاشتم

 نیدخترتونو انکار کن هیکارا نیخوای:ممن

 حرف بزنم  نی:نه نه فقط بهم فرصت بدزن

 دیی:بفرمامن

سره کالس هاش  ادیباتنا بازم  نیتروخدا بزار یاعتماد ی:اقازن

درسشو بخونه حال  نیندارم بزار چکسویدختر ه نیمن جز ا

 واقعا بده شیروح
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خوب  شیزن منو خفه کنه که حاله روح خواستیکه م:انوقت من

 بود

 کنمیم یاز همسرتون معذرت خواه :من خودمزن

  نیبکن ویکار نیهمچ ستی:الزم نمن

تا جواب  امیم من فردا بازم دیبکن:حداقل در موردش فکر زن

 شمارو بدونم روز خوش یقطع

دانشگاه  هیمحوطرو بهم ندادو از  یا گهیحرف د یا اجازه

به درس دادن  توجه وارد کالس شدمو شروع کردم یخارج شد ب

مونده بود رشته کالم نداشتم چند بار کم  ویچیه یاصال حوصله ا

خسته  هیاز دستم در بره که نزاشتم حدودا بعد از دوساعت با 

مثل  الیکه ش رونیبزنم ب درکالسو تموم کردم خواستم از  دینباش

 علف جلوم سبز شد

 کن صبر مانیا مانی:االیش

 یخانم شوکت نیداشت ی:امرمن

 الیمنم ش هیچ یخانم شوکت مانی:االیش

 سیباشه باش واسم مهم ن ییخوایم ی:هرکمن

  ی:عوض شدالیش

 باشم شیهمون احمق چند سال پ ی:انتظار داشتمن

  گهیفرصت د هی:فقط الیش

 من متاهلم  یگیم یچ ی:بفهم دارمن

 :اما.....الیش
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 ریز یپدرم زن داشت رفت نکهینبود که تو با ا ادمی:اها من

  یباش فیکث یتونیچقدر م یخوابش شد

واقعا  رونیخورد از کالس زدم ب یحرف با عصاب نیگفتن ا بعد

با  تونهیکه کرد چطور م یدرک کنم بعد اون کار تونستمینم

به ارامش داشتم  ازیحرفارو بزنه ن نیا سهیقباحت کامل جلوم وا

 یبرداشتمو به ترنم زنگ زدم دوتا بوق خورد که صدا ویگوش

 دیچیپ یشادش تو گوش

 :سالمترنم

 :سالم ترتر خانممن

  زمیعز ی:خوبترنم

 خانم خوشگلم بشم معلومه خوبم ی:فدامن

 دارم زیسوپرا هیواسط  مانی:اترنم

 یزی:چه سوپرامن

 دلم  زیعز یخونه خودت بفهم یایب دی:اااااا باترنم

قطع کرد از کارش  رویگوش یبدون خداحافظحرفش  نیا بعد

شدمو به طرف خونه  نیخندم گرفته بود زود سوار ماش

 روندم.....
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 زدهی#پارت_صد_س

 

 ((((( مانی)))))  ا

شدو  یاب رو سرو صورتم خال هویپامو گذاشتم تو خونه  نکهیهم

 که گفت دمیسر خوش ترنمو شن یصدا

 زی:سوپراترنم

  زی:واقعا هم سوپرامن

 ومدی:خوشت نترنم

 شدم  سیخ یچطور یخوشم امد ول میلی:اتفاقا خمن

 زونیبادکنک پر اب کرده بودم از در او هیاز قبل  یچی:هترنم

سوزن تق منفجرش  هیبا  دمیقفل درو شن یکرده بودمش تا صدا

 دمکر

 هیحاال مناسبتش چ یا ی:امن

 مهم تر نیاز ا نمونیری:خوب معلومه اعتراف شترنم

 :ووووواووووومن

 نییپا ای:بدو لباستو عوض کن بترنم

 رونیلباسم به طرف ب ضیخنده به طرف اتاقمون رفتم بعد تعو با

که وصل  یاز زنگوله ها یکیکه با  دمیحرکت کردم ترنمو د

 اروم رفتم جلو از پشت بغلش کردم  رهیکرده درگ

 دمیترس مانیا ی:واترنم
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 دلم زیعز ی:واسه چمن

 بترسم  دمیپشت سرم  با یای:مثل جن مترنم

  یکرد نیتأزئ ییخانم کوچولو همه خونه رو تنها یخی:حاال بمن

 ی:اره پس چترنم

 :پس ارتان کجا بودمن

 نویت م:اون که دستشو گذاشتم تو دسترنم

 :انوقت چطورمن

رو دادم بهش قرار گذاشتن که امروز  نویشماره م یچی:هترنم

 ارتان باهاش حرف بزنه

 تو  یچقدر زرنگ نی:افرمن

  ی:پس چترنم

 میی:خوب حاال پس تنهامن

 :خوب ارهترنم

 تنها ی:تنهامن

  یشیترسناک م یدار مانی:عععع اترنم

 :تازه حاال مونده ترسناک تر بشممن

 برداشتمو رو مبل انداختمش  زیبه طرفش خ هوی

 ی:حاظرمن

 یچ ی:براترنم
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خنده اش بلند شد  یشروع کردم به قلقلک دادنش که صدا هوی

 گفت دهیبر دهیبر

....ـکـ....ـنـ...ـم ــــی.....ـمـ...ـان خـ....ـواهـ...ـش مـ.....ــی:اترنم

 تـ.....ـمـ.....ـومـ....ـش کـ....ـن

 اره یکنیم سیمنو خ گهی:اااااا نشد دمن

 ....ـگـ.....ـهـی.....ـمــ.....ـان بـ.....ـسـ.....ـه دـیا ی:واترنم

 روش بلند شدم که گفت از

 خدا دلو رودم امد تو دهنم ی:واترنم

 ترنم ی:حقته راستمن

 :جانمترنم

 خوامیم ین ی:نمن

 یباز ریساله داره بگ ۱پسره  هی یبغل هی:خوب برو از همساترنم

 کن

از پوست  خوامیم ین ین هیخانم من  رینخ هی:مگه اسباب بازمن

 گوشت خون خودم باشه

 زدو گفت..... یکیشد لبخنده کوچ رهیچشمام خ تو
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 #پارت_صد_چهارده

 

 ))))) ترنم (((((

  یه دوس دار:انقدر بچمن

خوشگلش بهت  یکوچولو با چشا ین ین هی:اره فکر کن مانیا

 نگاه کنه بگه بابا

لبم  هیناخدا گاه گوش یدلم غنچ رفت لبخند هویتصورش  از

 فکرا بودم که زنگ در خونه بلند شد نیشد تو هم داریپد

 هیک یعنی:مانیا

 دونمی:نممن

رو  نویطرف در رفتم که چهره خوشحالو خندونه ارتانو م به

 دمید

  نجاستیا یک نی:به به ببمن

 تو بغلمو تند تند شروع به بوس کردنم  دیپر نویم هوی

 یلپمو کند ی:چته وحشمن

 :ااااااا ترنمنویم

 :جونممن

 دستاش گرفت اروم لب زد یبهم انداختو دستامو تو یقیدق ینگاه

 یخواهر ی:مرسنویم

 ارتان امد یکه صدا دمیبوس گونشو
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 نجارویا نیکرد نیهمه تازئ نیجشنه ا ای:تولده ارتان

 عشق نو پاه  هی:بله اقا ارتان تولده من

  هی:منظورت کارتان

  میبخور کیک نیایشو ب دنیسوال پرس الیخی:بمن

  میدار کمی:اخ جون کارتان

  ی:بله پس چمن

  ینیبچ زویم  کنمی:کمکت منویم

 ارمیخودم م نیتو بش زمی:نه عزمن

 می:ااااااااااا ما که باهم تعارف ندارنویم

 :باشه گلممن

 بهش انداختو گفت یکه ارتان نگاه میاورد کویک نویم همراه

 اره نیبخور نیخواستی:تنها تنها مارتان

 تموم شده بود یومدی:اره اگه نممانیا

 نیگیبه من نم نیریگیجشن م طونایش ی:اارتان

جشن کوچولو هم  هی ییتنها میتونیمنو خانممم نم یعنی:مانیا

 میریبگ

 میبلند شو انگار مزاحمشون نویم ینطوری:ععععع که اارتان

 بابا  نی:بشمانیا

 مونمی:نه التماس نکن نمارتان

 التماس کرد ی:حاال کمانیا
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 انیدعواشون تموم شد م نایا میما شروع کن هینظرت چ نوی:ممن

 خورنیم

 :موافقمنویم

 رسهیبهون نم کمیاالن ک گهی:ععع نه نه ارتان خفه شو دمانیا

 خورمیتکون نم نجاینخورم از ا کیمن تا ک ویچ ی:چارتان

بلند شد  میگوش یکه صدا دمیخندیهاشون م یباز وونهیبه د داشتم

 ترمه امد یاورم جواب دادم که صدا

 :الوووو ترنمترمه

  ی:الو خواهرمن

 ییقربونت بشم کجا ی:الهترنم

 :خدانکنه خونمونمن

  نیدعوت نجای:زنگ زدم بگم امشب اترمه

 یندار یکار میایگلم حتما م ی:اوکمن

 :نه گلمترمه

 :فعالمن

 :فعالترمه

 گفتم  مانیقطع کردمو موضع به ا ویگوش

باشه که بهشون در مورد ارتان  تیموق نیبهتر دی:اره شامانیا

 رهیهرچه زودتر سر بگ یتا مراسم خاستگار میبگ نویم

 :منم موافقممن
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 یلپا دنیانداختم که از خجالت سرخ شده بود با د نویبه م ینگاه

 کردم.... یاروم یخنده ا شیگل گل
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 #پارت_صد_پونزده

 

 ))))) ترنم (((((

 گفت مانیسته بودم که اعمه نش هیمبل روبه رو یرو

باهاتون صحبت  یموضع هیدر مورد  میخواستی:راستش ممانیا

 کنم

 پسرم ی:چبابا

خوشش امده  یدختر هیبرادر من از  نیی:راستشو بخوامانیا

از  یچیکه ه ییاما از اون جا یواسش خاستگار میبر مییخوایم

 نویحقو به گردنم بزار نیشما ا خواستمیم میدونیاداب رسمش نم

 نیایب

 گفت یانداخت که بابا با مهربون نییحرفش سرشو پا نیا بعد

به مامان ترنم  یجان تو مثل پسر من مانیا هیچه حرف نی:ابابا

 خودش زنگ بزنه به خانواده عروس خبر بده گمیم

 نیزاریرو گردن من م یواقعا حق بزرگ ی:مرسمانیا
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  شمیحرفا نزن که ناراحت م نیاز ا گهی:پسرم دمامان

 :چشممانیا

برادرت شرکت  ی:اره گلم من خودم شخصا تو خاستگارعمه

 کنمیم

که نگو  گفتیبا ناز م یجور هیعمه خندم گرفته بود  هیکارا از

 نپرس 

 عمه خانم نی:شما لطف دارمانیا

  زمیعز هیچه حرف نی:اعمه

 زیم دنیواسه چ یکمکم کن یای:ترنم ممامان

 :چشممن

که داشتم  نطوریمک کنم همتو اشپز خونه تا به مامان ک رفتم

 مامان گفت دمیچیبشقابارو م

 :ترنممامان

 :جانممن

 دختر گلم یهست یراض تی:از زندگمامان

 :بله مامان جان چرا نباشم من

 :مطمئن باشم مامان

 :معلومه مامان جونمن

 یهر روز هر روز پر برکتو پر روز تونیزندگ شاءهللی:امامان

 بشه  روزیتر از د



@Rooman_nazy 
 

@Rooman_nazy 
 

  ی:مرسمن

 یتا منم نوه ها نیهرچه زودتر بچه دار بش دوارمی:اممامان

 نمیخوشگلمو بب

 شاءهللی:امن

 رو واسه شام صدا کنم هیشام رفتم تا بق زیم دنیاز چ بعد

  نیی:شام اماده اس بفرمامن

جمع شدن شروع کردن به خوردن بعد از شام عزم  زیدور م همه

 ونستمدیم میقبول نکرد میمامان گفت بمون یهرچ میرفتن کرد

 گفتن  یمامان بابا چ نهیتا بب نهیارتان منتظر ا

 نییبپر پا یخانم میدی:رسمانیا

که درو وا کردم  نیشدمو به طرف خونه رفتم هم ادهیپ زود

  نهیبیم لمیمبل نشسته داره ف یکه رو دمیارتان د

 :به به اقا ارتانمن

 :عععع سالمارتان

 :سالممن

 :سالممانیا

 شدیچخبرا چ نی:خوبارتان

حرف  نوی:بهت گفتم نگران نباش مامانم خودش با مادر ممن

 زنهیم

 یکرد ی:ممنونتم زن داداش لطف بزرگارتان
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 زدو به طرف اتاق خواب حرکت کردم...... یلبخند
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 #پارت_صد_شونزده

 

 ترنم (((((  )))))

 یاز چشما میرفتیم نویم یبود که به خاستگار یروز امروز

  ختیریارتان ترسو دلهره م

 :اروم باش پسرمانیا

 ی:چطورارتان

 بکش قی:نفس عممانیا

 یاگه مامانش قبول نکنه چ شهی:نمارتان

 به سمت ارتان رفتو گفت بابا

 یفتدیپس م هوی یکه دار یهمه استرس نی:پسر جون تو با ابابا

 اروم باش 

 :چشمارتان

 بال ی:چشمت ببابا

 :پسرم انقدر نگران نباش از خداشونم باشه مامان
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 :مامانمن

 هی:چمامان

 نیشما راحت باش یچیه یچی:همن

 گوشم پچ پچ کرد ریز یواشکی مانیا

 تو یدار ی:عجب مامانمانیا

 یکنی:اره حال ممن

 یلی:اره خمانیا

 نیکنیدر گوش هم پچ پچ م هی:زنو شوهر چعمه

 میزنیم یزنو شوهر ی:حرفامانیا

 نی:اهان راحت باشعمه

 نویم یسمت خونه ا میحرکت کرد مویهامون شد نیماش سوار

 ارتان خوند یا افهیاز ق شدیهنوزم استرسو م نایا

 بابا ارتان چته تو ی:امن

  ی:اگه نظرش عوض شه چارتان

 شهی:عوض نممن

  ی:مطئنارتان

 نگران نباش وونهی:اره دمن

 دادم  هیتک یصندل یبه پشت دمویکش یکالفه ا پوف

 نیش ادهیپ میدی:رسمانیا

 :باشهارتان
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 گفتم مانیکه رو به ا هیبق شیشدو رفت پ ادهیپ ارتان

 فتهینگرانشم داره پس م مانی:امن

 هی:عادمانیا

 ینشد ینطوری:پس تو چرا امن

 :خوب من فرق داشتم مانیا

 میشو بر ادهینده پ حی:باشه باشه توضمن

 میزد نارویا نویم یزنگ دره خونه ا مویشد ادهیپ
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 #پارت_صد_هفتده

 

 ))))) ترنم (((((

بود  یصحبت در مورد هرچ مویداخل خونه بود قهیاز چند دق بعد

 ریز یحوصلگ یبا ب یاصل یارتان حرف ها یجز خاستگار

 گوشم گفت

 نویسراغ بحث منو م رنیم ی:پس کارتان

 گهید رنیم ی:چقدر عجله دارمن

 :اه خوب االن برن ارتان
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 :عععع ارتان من

  شمی:باشه اصال من خفه مارتان

 یچا یا نهیبا س نوینگفتم که م یزیبهش رفتمو چ یغره ا چشم

تعارف کرد روبه رو من که  یکی یکیرو  ییوارد شدو چا

 لب گفتم ریگرفت ز

 عروس خانم خوردن داره ها ی:چامن

 دمیخند زیر زیدلم ر هیانداخت تو نییسرخ شدو سرشو پا لپاش

 گفت مانیکه ا

 دی:دختر مردم خجالت کشمانیا

 :عب نداره روزه خجالتشهمن

 یدیکشیتوهم خجالت م یعنی:مانیا

 :نه اون روز دوس داشتم کلتو بکنممن

 واقعا ی:چمانیا

 خاک کردمتو بلند کردم ریچقدر تو فکرم ز یدونی:اره نممن

 رحمه قاتل ی:بمانیا

 که گفت دمیخند زیر زیر

 ی:رو اب بخندمانیا

 اون واسه گذشته ها بود االن که عاشقتم  مانی:عععع امن

 :جان مانیا

 گفتم تند جلو دهنمو گرفتم   یکه چ دمیفهم هوی
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 ستمی:من فقط عاشقت نمانیا

 یچ یعنی:من

 وار عاشقتم وونهید یعنی:مانیا

 گفتم یا وونهیلب د ریحرفش خندم گرفتو ز نیا از

 خورهی:ارتان داره خون خونشو ممن

 ی:واسه چمانیا

  یسر موضع اصل رنیکه چرا نم زنهی:داره مثل بچها نق ممن

 دارم من یاقتط ی:عجب داداش بمانیا

  برهیم کنهیرو عقد م نویم شهیبلند م شیاالن بزار نی:اره هممن

 ستیشدت ن نیبه ا گهیخدا نه د ای:مانیا

 یکن دییتا دیتو با گمیم ی:ععع من هرچمن

 :چشم خانمممانیا

 گفت.... نویکه روبه مامان م دمیبابارو شن یزدم که صدا یلبخند
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 #پارت_صد_هجده
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 ))))) ترنم (((((

به  یزیچ هیسراغ اصل مطلب همه ما واسه  رمی:خوب مبابا

 دوتا جوون بهم هستش  نیاونم رسوندن ا میدعوت شد نجایا

 نیهم نجایجمع شدنمون به ا یاصل لیدل دونمی:بله منویم مامان

 مسعله است 

دوتا جوون برن باهم حرفاشونو بزنن به  نیا نی:اگه اجازه بدبابا

 سنگشونو وا بکنن ایمیقول قد

 کن  یی:بله چرا که نه دخترم اقا ارتانو راهنمانویم مامان

 :چشم نویم

رو دستم حس کردم  یبلند شدو پشت سرش ارتانم رفت دست نویم

 گوشم لب زد ریاروم ز دمید مانویکه اسر بلند کردم 

 شیسره خونه زندگ رهیم یارتانم به خوش یعنی:مانیا

 یهست ینگران چ مانیا رهی:معلومه که ممن

 :نگران تواممانیا

 :چرامن

 هر چه زودتر اقدام به بچه دار شدن بکنم خوامی:چون من ممانیا

اروم زدم رو  هیمنظورش چ دمیتعجب بهش نگاه کردم که فهم با

 شونشو گفتم

 مانی:امن

 :جانم مانیا
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 یبدجنس یلی:خمن

 میدار ش ین یزودتر ن خوامی:ععععع مگه بده ممانیا

 از دست تو  ی:وامن

بعدش در موردش  شی:حاال بزار ارتان بره خونه زندگمانیا

  میزنیحرف م

 نگفتم یزیبهش رفتمو چ یغره ا چشم

 که بابا گفت  رونیهم امدن ب نویارتانو م قهیاز چند دق بعد

 دخترم میکن نی:خوب دهنمونو شربابا

 مامانم بگه ی:هرچنویم

 نی:خوشبخت بشنویم مامان

  دیزدو مامانم کل کش یبابا لبخند نویحرف مامان م نیا با

 رو بغل کردم  نویمنم م دویبرادرشو بوس هیشونیبا لبخند پ مانیا

 یممنون خواهر یلی:خنویم

 نیخوشبخت بش زمیعز هیچه حرف نی:امن

هم مامان  یبه همه تعارف کردو قراره عقد عروس ینیریش نویم

کرد تعجب کردم که چرا انقدر زود که  نییتا ندهیواسه ماه ا نویم

 خودش گفت نویمامان م

 نکهیواسه ا لهیمن واسه بستن دهن فام یعجله ا نی:انویم مامان

گذاشتن و به نظر  رادیجواب رد به پسر عموش داده همه روش ا

بچه ها هم زودتر سروسامون  رهیمن هر چه زودتر صورت بگ

  رسنیم شونیبه زندگ گرنویم
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 میشد بلند شد ندهیواسه ماه ا یکردنو قراره عقدو عروس دییتا همه

 .....میعزم رفتن کرد
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 #پارت_صد_نوزده
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ارتان که  میرفت نیبه طرف ماش مویخارج شد نایا نویخونه م از

 دیخندیم یباز بود ه ششین خوندیانگار کبکش خروس م

 توش رهی:ببند دهنتو پشه ممانیا

 :ععع داداش ارتان

 :هاااا مانیا

 :زن داداشارتان

 سربه سرش نزار   مانی:امن

 اقا ارتان یبزرگ ترتو اورد ی:رفتمانیا

 امد پشت سرم قرار گرفتو گفت یشیبا حالت نما ارتان

 خونه ادبش کن می:زن داداش رفتارتان
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 مویحرکت کرد نیخندم گرفت به طرف ماش اشیمسخره باز از

  میتیتوش نش

 اهنگ بزار  هی:داداش ارتان

 :باشه مانیا

 کرد یپل یسمت ضبط بردو اهنگ دستشو

 کنهیمنو تو نداره همش هواتو م گهیجورم با دلت د یجور هی}}}

خودم   بارهی یتو فقط اخه زندگ زمیقراره بخند عز یکه ب یدل نیا

از  میتا بر ایفکرشم نکن ب گهینه د ایکل دن الیخیب مونمیکنارت م

دوست دارم  ایدر مویکه فقط منو تو باش ییجا هی میبر نجایا

 یبگم بگم که عاشقت شدم نکن هتب یدوست دارم با چه زبون

انتخوابم  ییتو ادیهم ب ایجوابم دوست دارم دوست دارم تموم دن

 انتخوابم..... ییاره تو

 {{{یانتخوابم...از بهنام بان ییتو اهنگ

به طرف خونه رفت  نوییپا دیخونه که ارتان زودتر پر دمیرس

با  که ارتان میوارد خونه شد میپشت سرش با خنده رفت مانمیمنو ا

 استرس گفت

کار دارم  یکل یهرچه زودتر واسه خونه اقدام کنم وا دی:باارتان

 خدا  یا

 :چته پسر اروم باشمانیا

 اخه  ی:چطورارتان

 هیکارا دیخر یریم نویرفته تو با م ادتیمنو  نکهی:مثل امانیا

 خونه هم گردن منو ترنم نگران نباش
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 داداش  ونتمی:مدارتان

  هیچه حرف نی:امانیا

 گفت  مانیلبخند بهشون نگاه کردم که ا با

  میکار دار یفردا کل می:ترتر خانم بدو بخوابمانیا

 :باشه من

از پشت بغلم  مانیکه ا دمیلباس رو تخت دراز کش ضیتعو بعد

 رو موهام گذاشت ..... یکرد بوسه ا
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 ستی#پارت_صد_ب
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انتظارشو  کهیرفت زود تر از اون شیزود پ یلیخ یچ همه

 نویکه امشب مراسم ازدواج ارتان م شهیهنوزم باورم نم میداشت

بودمو کار موهام تموم  شگاهیخوشحال بودم االن ارا یلیهستش خ

ساعت که  هیرو صورتم افتاده بود بعد از  شگریشده بودو ارا

 دستو پاش له شدم رفت کنار ریز

  یفرشته ها شد هی:به به خوشگل خانم شبشگریارا
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 ی:مرسمن

خوب شده بود نصف  یلیقرار گرفتم واقعا خ نهییشدم جلو ا بلند

ول کرده بود  یابشار شویموهامو باال سرم جمع کرده بودو بق

لباس  هیبود لباسمم  یخاکستر ییاز رنگ طال یبیترک شممیارا

کندم زنگ  نهییتنم بود دل از خودم تو ا تیبراق که ف یشب مشک

 مانیزدم به ا

 :الومن

 :جانممانیا

 ایمن اماده ام ب مانی:امن

 :چشم خانمم تو راهممانیا

 :منتظرم فعالمن

 :فعال مانیا

ربع خبر دادن که  هیهمراه شالم تنم کردم که بعد از  مانتومو

 رونیامدم ب شگاهیکردمو بعد دادن پول ارا یامده تشکر مانیا

 نشستم  نیماش هیتو

 ی:به به سالم خانممانیا

 :سالممن

 نمتی:سرتو باال کن ببمانیا

 گل کرد با لحن پر از خباثت گفتم طنتمیش

  ری:نخمن

 :اااااا چرامانیا
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 گفتم نکهی:هممن

 :باشه لجبازمامیا

برگشتم عقب  نکهیدر اوردم هم تاالر منم تند مانتو شالمو دمیرس

 گفتم طنتیبا ش دمید مانویا یبهت زده ا رهیخ یچشما

 زمی:چطور شده عزمن

  نتیحاال با عروس اشتباه نگر ی:عالمانیا

 :وا معلومه که نه من

 گفته باشم یخوری:از کنارم جم نممانیا

که همون موقع ورود عروس دامادو  میکرد یمامان بابا روبوس با

شده بود  بایز یلیخ دمیرو د نویعالم کردن بدو رفتم جلو که م

که با  گاهیرفتن سمت جا داشتیقدم برم ششیارتانم با غرور پ

 میبگ کیتا تبر میرفت مانیا

  گمیم کی:تبرمن

 :مبارک باشه مانیا

 میبلندشدنو هر دوشونو بغل کرد نویارتانو م 

 ز زحمتاتونا ی:مرسارتان

 میونتونی:مدنویم

  هیچه حرف نی:ااااا امن

 تو  یداشت یسی:با داداشت رودربامانیا
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 زمونیبه طرف م مویکردو دوتاشونم بغل کرد یخنده ا ارتان

  میرفت

 مانیا دیاز حدودا چندتا رقص نوبت رقص تانگو رس بعد

 بهم زدو گفت یچشمک

  ی:اماده امانیا

 :صد در صد شک نکنمن

رقص دستامو گذاشتم رو شونه هاش اونم دستاشو  ستیتو پ میرفت

تمام مدت به هم  میتکون خورد تمیحلقه کرد دور کمرم اروم با ر

هفت ساعت  شیکه اهنگ تموم شد بعد از حدودا  ش میبود رهیخ

بزنو بکبو عروس کشون جلو در خونه  مویدیرقص یبعد که کل

و گذاشت تو دست ر نویبابا دست م میقرار گرفت نویارتان م یا

 خونه بخت کردشون یراه یخوشبخت یارتانو با ارزو

 :ارتانم رفتمن

 شهی:اره باورت ممانیا

  گذرهی:نه چقدر زمان زود ممن

 اره  ی:همانیا

 گفتم  یخونه با خستگ دمیرس

 چقدر خسته شدم من  ی:وامن

 :حاال مونده مانیا

 یچ یعنی:من

 برد سمت کراواتشو گفت  دستشو
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 گهیبسه امشب د یمنو منتظر گذاشت یهرچ گهی:ترتر خانم دمانیا

 وقته وصاله 

 گرد نگاش کردم که گفت یچشا با

منو انقدر منتظر  ادی:ترنم خوب منم دل دارم اصال دلت ممانیا

  یبزار

 گهیامشب د دونستمیجلو دستشو اروم دور کمرم حلقه کرد م امد

 فتادیاتفاق م نایزودتر از ا دیکه با شهیم یکار تمومه امشب شب

زدو از  ینگفتم که لبخند یزیدستمو دور گردنش حلقه کردمو چ

 زانوم گرفتو بغلم کرد.... ریز
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 یخون یمالفه ا دنیاز خواب بلند شدم با د یدیدل درده شد با

بود  دهیکه راحت گرفته بود خواب مانیصورتم گل انداختو به ا

 گفتم  تینگاه کردم با عصبان

 مانی:امن

 بلند صداش کردم یبا صدا هوینخورد  یتکون یول
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 ماااااااااااانی:امن

جن زده ها بلند شدو نگاهم کرد از خجالت مالفه رو دورم  مثل

 که با خنده گفت  دمیکش

 خودم همه جاشو..... شبی:خوبه حاال دمانیا

 قطا کردمو گفتم حرفشو

  ادی:بسه عععع دردم ممن

 ببرمت حموم ایفدات شم خانمم ب ی:الهمانیا

 رمیخودم م ری:نخمن

 ببرمت  گمیم یبر یتونینم نکهی:لجباز خانم واسه امانیا

 باشه  یی:خوب چون تومن

کردو کمکم کرد تا برم حموم بعد از دوش گرفتن از  یا خنده

خونه  نکهیلباس تا ا دنیبدنم کم شدو شروع کردم به پوش یکرخت

 گفت  مانیا هوی میبخر میواسشون حل میبر نایا نویم

 ها یاجیاحت می:خودتم حلمانیا

 اریدر ب یباز نیری:کم شمن

 مویرفت نیبرداشت به طرف ماش نویماش چیکردو سو یا خنده

  مینشست

 :حالت خوبه االنمانیا

 کنهیدرد م کمی:اره دلم من

  نمی:کو ببمانیا
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 ی:وا چطورمن

 نمیبزن باال بب رهنتوی:پمانیا

 ماااااانی:ااااااامن

 :باشه باشه داد نزن مانیا

 یحرف نایا نویم یبه خونه ا دنیبهش رفتمو تا رس یغره ا چشم

 در خونشونو زدم نوییپا دمیپر مینزد

  :بلهارتان

 اقا ارتان  ی:چطور مطورمن

 شما  هی:به خوبارتان

 چطوره نوی:ممن

 از جاش تکون بخوره  تونستیصبح نم یخوبه ول ییی:اارتان

که داشت ارتانو  میرو شند نویم هیعصب یصدا فونیاون ور ا از

 دادیفش م

 نجایمارو ا یساعته کاشت هی گهی:درو وا کن دمانیا

رو  مویکرد یروبوس نویتو با م میخنده درو وا کرد که رفت با

 میکاناپه نشست

 ماه بعد(((((( شی))))))ش

جلو  لمیماه مثل ف شیش نینگاه کردم ا نهییلبخند به خودم تو ا با

رفت خارج همون  شهیواسه هم الیکه ش یچشام گذشت روز

گرفتو رفت به  هیکه سال ها اونجا بود به اتنا که بورس ییجا

دوستش  قیکه عم ید کرده با پسرخواهرم ترمه که االن نامز
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هاش واسه  یطونیش یکه با همه ا کمیداشت به طاها داداش کوچ

هم  شیپ یارتان که به خوش نویداره به م یخاص تیما جذاب

 یمانیبه ا شمیو اخر سر به خودم که دارم مامان م کننیم یزندگ

کنار  شهیکه هم کنمیدل دعا م میمونده و از صم شمیپ شهیکه هم

منو کوچولمون که تو راهه بمونه به امروز فکر کردم امروز که 

به همه  شهیکه امروز برپا م یبه جشن بزرگ نهسالگرد ازدواجمو

رو  یشده حلقه شدن دست ریتو قلبم سراز کبارهیها که  یشاد نیا

 نگاه کردم مانیدور کمرم احساس کردم سر چرخوندمو به ا

 خانمم ی:اماده امانیا

 اماده  یده ا:امامن

  ی:کوچلومون چمانیا

  یی:اونم امادت اس بابامن

 رو شکمم گذاشت  یخم شدو بوسه ا مانیا

 قراره بابابشم  ویماهه تو باردار هیکه  شهی:باورم نممانیا

 نطوری:منم هممن

 نییبه سمت پا میاتاق رفت رونیلبخند دستمو گرفتو به سمت ب با

 ........میرفت
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به طرفم  یلبخند به جمع خانوادم نگاه کردم ارتان با سرخوش با

 امدو گفت 

 رو  ندهی:به به مامان اارتان

 قسمت خودتون شاءهللی:امن

 یحرف دلمو زد یگفت یا یگفت ی:اارتان

 اقا ارتان شنومیم یتازه ا یحرفا شدیچ شدی:چنویم

 :بابا منم دل دارم مگه ندارمارتان

 کردمو به طرف بابا مامان رفتم یا خنده

 :به به گل دخترم چطوره بابا

 خوشگلم چطوره  ی:نوه امامان

 جامو گرفت ومدهیمامان خانوم ن می:داشتمن

 مامان  زیعز یتو رو چشمم جا دار هیچه حرف نی:امامان

  نشی:خوبه خوبه لوس نکنترمه

  رسهی:نوبت شماهم ممن

 یکن تیخانم منو اذ نمیترمه خانم نب یا ی:امانیا

 رفتو با همون نگاه رو به نامزدش گفت یچشم غره ا ترمه

 ریبگ ادی:ترمه
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کارش هممون  نیباال برد که با ا یشیدستاشو با حالت نما چارهیب

 خنده  ریز میزد

  میلحظاتو ثبت کن نیا هی:نظرتون چترمه

کرد بدو بدو امد  میاورد تنظ نیترمه رفتو دورب میقبول کرد همه

 ما قرار گرفت  شیپ

لب اروم گفت  ریزد ز یدور شونم قرار گرفتو لخند مانیا یدستا

 دوست دارم

 اروم گفتم  یزدمو منو با همون صدا یلبخند

 :عاشقتممن

کردو عکس گرفت چند  روز  یلکیچ  نیلحظه دورب همون

اون  مانیا میرفت ایلیسر قبر ا  مویشمال شد یراه مانیبعدش با ا

لب  رینشستمو ز ایلیمنم اروم سر قبر ا کردیطرف تر بهم نگاه م

 گفتم

  یبهم داد مانوی:ممنون که امن

 گفت مانیشدمو رو به ا بلند

  می:برمن

 با تعجب گفت  مانیا

  یحرف بزن ایلیبا ا یخواستیمگه نم میبر ی:چمانیا

 :چرا حرفمو بهش زدم من

 :عجبمانیا

 خوامیلواشک م مانی:امن
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 خرمیواسط لواشکم م میبابا باشه بر ی:امانیا

 مانمیا یبه غرغر ها دمویلواشک خر یدکه کل هیاز  میرفت باهم

لب  مویشد نیگوش ندادم سوار ماش رهیگیدلت درد م گفتیکه م

شن ها نشستو  یاوردو با لبخند رو تارشویگ نمایا میرفت ایدر

سرتا سر عشق  یلغزوند نگاه تاریگ یتار ها یدستشو اروم رو

مهم  یول دمیکش یادیز یها یسخت یبهش کردم درسته تو زندگ

 نیریکردم اونم حس ش دایدست پ زیچ هیبود که اخرش به  نیا

 بود.... یخوشبخت

 ــــــــــــــانی#پـــــــــــــــــا

 


