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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 ★آفرید را قلم که خدایی نام به★

 افتخاری: سطح

 

 

 :نرما خالصه

 وضعیتش روحی لحاظ از. ناراحتیه و افسرده العاده فوق دختر درباره داستان این

 پسری با. کنه محبت بهش که خوادمی رو یکی! خوبه جسمیش حال اما افتضاحه

 !اتفاقی؟ چه افتهمی اتفاقی مدت یه از بعد و شهمی دوست

*** 

 جانبی ی فاصله رمان دانلود

 زرد رمان دانلود

 خاموش فرزند رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%AF/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4/
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 :مقدمه

 نداشت دنیایی دیگه دخترک

 ...!شبرا رویایی دیگه نمونده

*** 

 :گفتم قاطعانه و محکم عصبانی،

 .شو خفه میگم بهت ندارم معصاب اعصاب من بهروز ببین-

 :گفت و زد پوزخندی بهروز

 .آشغال شو خفه خودت-

 این از متعجب! صورتم تو زد محکم و باال برد یهو رو دستش که بزنم حرفی خواستم

 روز از. نکردم هم بغض حتی بود، نشده سرازیر چشمم از اشکی قطره کهاین با کارش

 االن بودم مطمئن. نیست بشو آدم این دونستممی شدم دوستش باهاش که اولی

 :گفتم خیالبی خیلی حال این با زنهمی سرخی به رنگش صورتم

 .شد تموم تو و من دوستی-

 :گفت و داشتنگه دستش تو محکم رو دستم که گذشتم کنارش از و

 .مکننمی ولت سادگی همین به-

 :گفتم و دادم تکون تاسف معنای به سری

 نداره؟ وجود غرور نام به چیزی ذاتت تو-
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 کنارش از و دادم گره هم توی رو اخمام. زد زل صورتم به فقط حرفم به اهمیت بی

 اشاره بهروز به و زدم بهش پوزخندی کنهمی نگاهم ناراحت شیرین دیدم که گذشتم

 :گفتم و کردم

 .فروختی پدر سگ اون به ور  من معرفتت بود این-

 تکون جاش از اما خونه برگردیم تا گرفتم رو دستش که پایین انداخت رو سرش

 :گفتم ذاتیم پررویی با و ایستادم همین واسه نخورد

 بمونی؟ بهزاد با خوایمی تو نکنه چیه؟-

 :گفت زیرلب و داد تکون آهسته و آروم رو سرش

 ...من مهسا-

 :گفتم بکنه باهام کاری چنین دوستم نداشتم انتظار که منم. بزنه حرف نذاشتم

 .رفتم من جهنم به همیناست، لیاقتت-

 از نمک نم که بارونی زیر و شدم رد پارک هایدرخت کنار از و کردم تند پا بعد و

 .خودم دل برای زدممی قدم ریختمی آسمون

 مشکلی هیچ برام پسر دوست با بودن همین واسه بودم آزادی یخانواده توی من

 .بودن خبردار قضیه این از مادرم و پدر و نداشت

 سالم یه نمیدن اهمیت بهم حتی که کسایی! زدم پوزخندی مادر و پدر اسم به

 چیز هر یا طال ریختن، پام به چیز همه که مادری و پدر. بدن بهم خالی و خشک

 بدن بهم ستننتون هیچوقت رو چیز چندتا اما کردن فراهم برام خواستم که ایدیگه

. هستن دنیا یه من واسه اما میدن معنی یه تاشونسه هر" توجه و محبت و عشق"
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 این نتونستم بگم، دردام از نتونستم. بزنم حرف راحت مادرم با نتونستم وقتهیچ

 .کنم دور خودم از رو کرده پا به غوغایی زندگیم تو که رو لعنتی بغض

 من مادرجان گفتم هستی، روانی تو گفت بزنم حرف مادرم با خواستم هروقت

 گفت بهم کالم دو فقط بکنه حرفام به اعتنایی کهاین از قبل. نویسممی داستان

 کنه، محبت بهم ندارم رو کسی چون جهنمه زندگیم آره" پرتن و چرت هاتنوشته"

. بده نشون رو عشق عمق بهم که ندارم رو کسی. بخوادم دل ته از که ندارم رو کسی

 بهت پشت از بعد اما میدن نشون مظلوم رو خودشون جلوت که اونایی از میاد بدم اه

. نیوردیم شانس رفیقم از خدا هه راه، نیمه رفیق میگن اینا به. زننمی خنجر

 .خورننمی دیوارم الی جرز درد به خاک مشت یه شونهمه

 !آشنایی واژه چه غم، هه افتادم، هامغم یاد رفتم راه بارون زیر هروقت

 . من با بزن حرفی نباش، ساکت. حالم از نداره خبر کسهیچ آدم تنهاترین شدم، تنها

 امسالم تقویم شده سیاه

 برگرد من به کنممی خواهش

  برهنمی خوابم سـردرد این دست از سرم، زد چی با

 قرص با حتی

 کرد ترک رو اشخونههم چرا قلبت

 مونهمی من یاد کارت این دیوونه

  خونهمی رو اسمت گوشت تو داره کی

  خونه این برگردونه رو تو که خواممی خدا از
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 .هردومونه مال احساس این

 گنمی همه احساس نداشتن شدم محروم داشتنش از من که چیزی تنها! احساس

 دختر یه من نفهمیدن هیچوقت اما احساسم بی میگن مونهمی آنابل مثل کارام

 !مریض مغز همین داشتن هدنیام که دارم مریض مغز یه غمگینم

. ببینی تونینمی هیچی غم جز چشاش تو که ایساله هجده دختر کریمی، مهسا من

 موهای. زنهمی موج غم توشون. زنهنمی برق همیشه مثل رنگ عسلی چشای اون

. شب رنگ به مشکی رنگشون و کردم کوتاهشون پسرم دوست خاطر به که بلندم

 و صد قدم! کوچیک زیاد نه و بزرگن زیاد نه میان، مصورت به که لبایی و عملی دماغ

 !الغر و هفتاد

 به هرجور نیست مهم برام اما شکلیم؛ چه باشین فهمیده توصیفاتم این از کنم فکر

 .کنین تصورم جوریهمون میام نظرتون

. برسم زودتر تا دویدن به کردم شروع تندتر. بودم خونه نزدیکای گرفت، شدت بارون

 از هم من و بخورم سرما ترسیدممی ولی بودم شده خیس بارون ینا زیر هرچند

 .متنفرم سرماخوردگی

 کنار قدیمی حوضچه یه داخل، رفتم. کردم باز کلیدام با رو حیاط در و خونه رسیدم

 سرامیک بابا مامان، غرغرای لطف به حاال که بود مونخونه حیاط چپ سمت باغچه

 توی بارون هایقطره ریختن با زمانهم آب شیر. بود کرده ترشمدرن و کردش

 توجه بی. شدمی ریخته آب چکه چکه. کردمی چکه بود آب پر حاال که ایحوضچه

 و درآوردم پام از رو کفشام جاکفشی؛ به رسیدم و کردم گذر محمدی گل کنار از بهش

 .جاکفشی داخل گزاشتمشون



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

8 

 

 و گرون هایفرش و بود چیده سلطنتی هایمبل رو سرتاسرش که بزرگ سالن یه

 کنار بابا کرد؛می قبلش از ترقشنگ رو خونه فضای که روشن هایرنگ با خوشگلی

 خوندن حال در دستش، تو روزنامه یه معمول طبق و بود نشسته مبل روی شومینه

 که کرد نگاهم اخم با و گرفت باال رو سرش من توسط در بستن صدای با که بود

 خودم. شد دروازه یکی اون و در گوشش این شنید اگر یا نشنید اما کردم سالم زیرلب

 بخورم چیزی بهروز چرند هایحرف خاطر به نتونستم ظهر. رسوندم آشپزخونه به رو

 نگاهی. کردم بازش و یخچال وقت سر رفتم داشتم؛ ضعف احساس کمی همین واسه

. زد رو دلم شدم، منصرف غذا خوردن از کردنم نگاه همین با. انداختم پایین تا باال از

 هایپیج توی از و رفتمی ور گوشیش با داشت مامان بازم اما و بستم رو یخچال در

 .بود ریخته هایینقشه امشب برای آشپزی

 رو خودم و اتاقم داخل رفتم راست یک و اومدم بیرون آشپزخونه از بهش اهمیت بی

 .فرورفتم فکر به و تخت روی کردم پرت شتاب با

 چیز همه خوبه زندگیم بشه؛ ترکم سردردم بلکه تا چشام رو تمگذاش رو دستم

 و پدر با که عشقی دونممی! مادر و پدر طرف از توجهی. دارم نیاز توجه به اما فراهمه

 از دوری برای همیشه. نکردم لمس مردم پسرای با وقتهیچ رو کنممی لمس مادر

 هستن خشن یکم یا حرفن کم یکم مادرم و پدر درسته گفتممی خودم با منفی افکار

 از ایذره بتونن اونا شاید. بخوام مردم پسرای از رو محبت و عشق تونممی من اما

 به رو من بودم که هرکسی با. نیست طوراین نه اما کنن هدیه بهم رو محبت و عشق

 که هاییصدقه قربون و کردنمی بهم که هاییمحبت خواست؛نمی خودم خاطر

 رو من اونا. بودن پولدار مخانواده که بود این خاطر واسه فقط همه و همه رفتنمی

 ایبهونه هر به پسری هر بود پدرم اموال و مال دنبال چشمشون چون خواستننمی

 اونا هایحرف تو رو محبت کردممی فکر ساده که منم بشه دوست باهام بود خواسته
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 طالم وقت حیف بودم؛ اون با هک هاییساعت حیفِ  اما کردممی قبول زود و بینممی

 .الکی چیزای یه سر دادم، هدرشون که

 کنم، جورشون و جمع ندارم حوصله اصال تنبل که خودمم بود، ریخته بهم اتاقم

 ! خیالبی

 :کردم بازشون. دارم بهروز از پیام چهارتا سه دیدم که کردم روشن رو اینترنتم

 و من چرا اصال مهسا؛ دیگه ببخش ن،رفت هرز افکارم یکم اما دارم دوست من مهسا-

 .دیگه بده جواب مهسا خواستگاریت، میام کنیم؟نمی ازدواج تو

 قرار لیست بلک جزء رو ششماره رفتم توجه بی. داشت ادامه مهساها این همچنان

 مسیج بهم نتونه تا کردم بالکش داشتم که ایدیگه هرجای یا و تلگرام تو از و دادم

 .دازهبن کالمیس یا بده

 روی از. کنهمی درد قلبم کردم احساس. بود گذاشته غمگین پست دوستام از یکی

 :گفتم ناراحتی با و مامان طرف رفتم و شدم خارج اتاق از و شدم بلند تخت

 .نیست خوب حالم مامان-

 :گفت بود حرفم تو که احساسی به توجه بی مامان

  گرفتی؟ غمبرگ نم واسه اومدی خوندی چی المصبت گوشی اون تو باز-

 کنار از اشکی قطره بزنه؛ رو حرفش بعد و ببینه رو من و نکرد نگاهم حتی مامان

 قلبم کردممی احساس کم کم. ریخت و هامگونه روی از خورد سر و جوشید چشمم

 :گفتم که شهمی منفجر داره

 .گرفته دلم مامان-
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 بندازه بهم نگاهی نیم یحت اینکه بدون و داشتم گلوم تو که بغضی به توجه بی بازم

 :گفت

 چت درحال یا هستی باهاشون شب تا صبح که بگو دوستات اون به رو این برو-

 .کردنی

 ناراحتم بازم. بگیرم رو اشکام جلو نتونستم. مامان بازم شکست، رو قلبم مامان بازم

 .مامان رنجوندی رو من حرفات با و کردی

 احساس بترکه، بود امکانش لحظه هر و تپیدمی قبل از تندتر قلبم که درحالی

 :گفتم داشتم خفقان

 .مطمئنم رو این من خوبه، خیلی حالم... خوبه حالم باشه-

 ...!مطلق سیاهی و رفتم هوش از آوردم کم نفس حرفم این از بعد و

 رو چی همه که کردم باز رو چشام آروم خیلی. کردمی کور رو چشمام داشت سردرد

 .شد واضح برام تصویر تا زدم پلک هم سر پشت چندبار دیدم؛ تار

 روی به پوزخندی فکر، این از بعد دکتر؛ ببرنم نخواستن حتی. بودم اتاقم توی بازم

 یا کننمی رفتار باهات راهیا سر عین که مادری و پدر چه هه. بست نقش م*با*ل

 !باشم راهی سر واقعا   من نباشن مقصر اونا هم شاید

 کشیدم محکم رو بود دستم توی که سرمی و شدم بلند مجا از کردن، فکر خیالبی

 باید رفتم؛ حموم سمت به بود شده سرازیر دستم از که خونی به توجه بی و بیرون

 !شدمی بد حالم حموم نرم دوبار روزی اگه. شستممی رو خودم

 بدنم تو که گرمایی حس و کشیدم دراز وان توی بشه؛ پر وان تا کردم باز رو آب شیر

 دستم از که خونی بشه؛ بهتر حالم شاید تا کردممی تلقین خودم با رو پیچیدمی
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 احساس که جورهمون. نبود رویت قابل دیگه و شد حل آب توی بود شده سرازیر

 .رفتم خواب به دوباره داشتم آرامش

 !شدم بیدار خواب از حموم در ناگهانی صدای با

 در پشت از رو مامان صدای. کردمی چکه ازش آب داشت هنوز و بود باز آب شیر

 :گفت که شنیدم

 .درک به هم نمیای شام، بیا بپوش رو لباسات مهسا-

 .دخترم بگه بهم نشنیدم ازش هیچوقت! من به مامانم یمادرانه هایمحبت از اینم

 و کردم خشک امحوله با رو خودم. اومدم بیرون حموم از و کردم شور گربه رو خودم

 .اتاقم ریدیوا کمد سمت رفتم

 اشیقه که تاپ یه و زیرام لباس با پوشیدم برداشتم لی طرح کوتاه خیلی شلوارک یه

 نباشم آزاد خودمون خونه تو نداشتم دوست اما بود معلوم چیم همه و بود باز خیلی

 .پوشیدممی لباسایی جوراین همین واسه

 کردم، دار التح رو پایینش کردم خشکشون کامال   وقتی و کشیدم سشوار رو موهام

 زده مصری هم اومدمی بهم کردممی دار حالت رو پایینش وقتی و بود کوتاه هم چون

 . بودم

 هم دقیقه دو حتی و خوردن رو شامشون بابا و مامان دیدم که بیرون رفتم اتاق از

 .بیام تا نموندن من منتظر

 و برداشتم رو بود توش غذا هرچی و قابلمه سر رفتم شد کج و رفت باال لبم ور یه بازم

 .خوردم اشتها با رو شونهمه بود مگرسنه چون
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 زرد که سلطنتی مبل روی ویتی روی به رو رفتم و شدم بلند جام از شد تموم وقتی

 بزنم خواستم تا کردم روشن رو تلوزیون و نشستم زدمی ذوق تو رنگشون و بودن

 هایب**ل روی به لبخندی که شد بلند در زنگ صدای یکهو داره کارتون که ایشبکه

 :گفت من به رو. بودم متعجب رفتارش این از. اومد مامان

 بزنی؟ رو آیفون میری دخترم-

 این برای اینقشه نکنه نمیشه، باورم اصال! دخترم گفت بار یه من به مامان! دخترم

 داره؟ گفتنش دخترم

 :تمگف و برداشتم و بردم هجوم آیفون سمت به مادرم رفتار از متعجب

 بله؟-

 :گفتم مامان به رو من و کرد معرفی نام سبحان رو خودش بود در پشت که شخصی

 !هستم سبحان میگه-

 :گفت و داد تکون خوشحالی از سری مامان

 .بیاد کن باز رو در زود-

 مامان و شد باز تیکی صدای با در که زدم رو دکمه و آیفون سمت بردم رو دستم

 :گفت زنه،می لبخند شدنمی باورم صالا که قبل از ترخوشحال خیلی

 .دیدنت اومدن امشب بیشتر آشنایی واسه سبحان آقا دخترم-

 رفتار چرا! بشه؟ آشنا من با قراره آقا این که چی یعنی! خوردم جا مامان حرف این از

 کرد؟ تغییر مامان
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 شبه شد؛ نمایان در چارچوب تو بلند قد پسری بعد و شد زده سالن در به ضربه دو

. بود هشتاد و یک حدود قدش باشه؛ ساله پنج یا چهار و بیست حدود خوردمی

 تر،تیره من چشای رنگ از ذره یه که رنگی عسلی چشمای. داشت بلندی قد خیلی

 جالبی چهره. اومدنمی صورتش به که لبایی و دماغ و بود رنگ خردلی به نزدیک

. نبود ایرانی انگار. زدمی ذوق وت رنگش طالیی موهای و ابرو اما بود خوشگل داشت،

 پسر یه جلوی اونم نیست االن مناسب لباسم اومد یادم آن یک. بود بور زیادی

 و گرفت رو جلوم مامان که اتاقم تو بندازم رو خودم جهش یه با خواستم! نامحرم

 از. داخل آوردش و گرفت متانت با رو دستش پسره نزدیک رفت و اومد برام اخمی

 ندیده خندون چنین حال به تا بودم کرده تعجب مامان راحتی و شحالیخو همه این

 !بودمش

 .بودمی مامان دستای توی من دست االن پسره اون دست جای به کاش

 بود گرفته رو پسر دست چشام جلوی. کردنمی مهربونی اصال   دخترش برای که مادری

 م*با*ل روی به پوزخندی "آینده داماد! "کردمی رفتار باهاش شآینده داماد عین و

 خبر بی خدا از پسر این به رو من داره قصد مامان بازم دونستممی. بست نقش

 از مامان مطمئنم. زندگیم خونه سر برم و بشم وا سرش از زودتر چه هر تا کنه قالب

 .نیست راضی هستم خونه تو من اینکه

 رک خیلی مامان مجردی، هخون برم بذارید گفتم هم وقت هر. دادمی آزار رو من این و

 :گفت

 !خرابه دخترای واسه مجردی خونه-
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 خودم از حالم که میفته تنم به ایرعشه میاد که مجردی خونه اسم دیگه موقع اون از

 داشتم دنیایی باهاشون که تفکرهایی بیخیال. گفتم رو حرف این چرا که خورهمی بهم

 .شدم بودن واقعیم دنیای این از ترداغون که

 :گفت و داد قرار هم کنار رو پسر اون و من راحت خیلی مانما

 .بزنین حرف هم با اتاقت برید عزیزم-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .مادر چشم-

 و اتاق سمت به کرد هدایتمون و رفت برام غره چشم زدنم حرف لحن این از مامان

 خبر بی خدا زا این و من و بیاره چیزی یه تا آشپزخونه داخل رفت ما از زودتر خودش

 .کنیم کوفت

 .داخل رفتم بهش توجه بی و کردم باز رو اتاقم در

 با بعدش اما کشیدم خجالت لحظه یه همین واسه بود خراب زیادی اتاقم اوضاع

 .نیست مهم گفتم خودم

 رنگ یاسی بلند آستین راحتی پیرهن یه با بلند دامن یه و کمدم سروقت رفتم سریع

 :گفتم پررو خیلی منم بهم؛ زده زل نسبحا این دیدم که پوشیدم

 زدی؟ زل چی به چیه؟-

 :گفت و زد لبخندی. کرد مصلحتی یسرفه

 .بزنم حرف باهات من تا بشینین بیاین-

 :گفتم پرده بی و رک
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 شدی؟ شیرفهم بشم کالم هم باهات حتی ندارم دوست و ندارم حرفی تو با من-

 :گفت دوباره حرفم به توجه بی دروازه؛ یکی اون و در بود کرده رو گوشاش اونم

 .نیستم ازدواج این به راضی منم بشین بیا-

 :گفتم و نشستم تختم رو کنارش حرف بی

 .کنمنمی قبول رو خاستگاریت اما شنوممی خوب-

 :گفت و کشید پوفی. بود شده حرصی

 .اینجا اومدمنمی اصال   کردننمی زورم مادرم و پدر اگه من-

( ق) رو( ر) حرف زیادی. کجاست اهل فهمیدممی باید مک کم دیگه! داشت لهجه

 !گفتمی

 :پرسیدم ازش متعجب

 !تو؟ کجایی اهل-

 :گفت و چشام به زد زل

 .فوقانس-

 :گفتم بعد و زدم پلک دوبار یکی

 ست؟فرانسه منظورت-

 :گفتم که داد تکون تایید معنای به سری

 گیره؟می تحویلت قدراون که مامانمی یچیکاره تو-

 :گفت مزخرفش یلهجه همون اب
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 .هستم تو دایی پسر من-

 :گفت و انداخت پایین ناراحت رو سرش که گفتم داریکش آهان

 .شممی محروم ارث از اما نکردم قبول من. کنم ازدواج شما با من گفت پدر-

 :داد ادامه که کردم نگاهش روح و حس بی و امچونه زیر زدم رو دستم

 شما با من کنهمی پافشاری پدر و نگفتم پدر به هنوز اما مادیگه دختری عاشق من-

 میگم فردا پدر به من و باشیم معمولی دوست بیا بهتون بگم خواممی اما کنم ازدواج

 .امدیگه یکی عاشق

 .اومدم وجد به عشقش به بودن پایدار و بودن عاشق از

 از بعدا   باید! شتمندا دایی که من اما! شهمی من دایی پسر گفت این ببینم وایسا

 .بپرسم مامان

. بخوریم شام بیرون بریم که کرد درخواست ازم طوالنیش هایحرف از بعد خالصه

 شلوار مانتو مشکی ست دست یه من و بیرون رفت اتاق از که کردم قبول کله با منم

 شدم آماده زود همین واسه نبود کردن آرایش به نیازی. پوشیدم و برداشتم روسری و

 برادرشم بچه خدا هه! مهربونش جلد تو بود رفته باز مامان. رفتم بیرون اتاق از و

 .دارم منم دارن مادر بقیه بگیره تحویلم یکم نشدم

 :گفتم مامان به رو کنم روشن رو ماشین رفتم من گفت که سبحان به توجه بی

 دارم؟ دایی نگفتین بهم چرا-

 :گفت پرده بی مامان

 .بگم بهت بخوام که نبودی مهم چون-
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 بهم پرسیدم ازش هروقت اما. اون همیشگی جوابای این به بودم کرده عادت دیگه

 بخوام که نیستی مهم هم این برای بود گفته جواب در میاد بدتون ازم چرا گیننمی

 !میاد بدم ازت چرا بدم توضیح

 و کشنمی زجر دیدنم با که عیارم تمام اضافی یه بودم فهمیده اخیر سال چند توی

 .ببیننم خواننمی

 سوار دیدم شدم، خارج حیاط از و پوشیدم رو کفشم جفت و بیرون رفتم خونه در از

 !لکسوزه یه

 دلخوشن؟ بهش اینا رنگه اینم آخه. صورتی رنگ نیومد خوشم رنگش از اصال   هه

 .کنممی حسش زیاد روزا این من و تنفره رنگ چون زرد، فقط رنگ

 پر دلم یهو روند بهروز و من همیشگی پاتوق سمت به راستیک شدم ماشین سوار

 و شیک خیلی رستوران یه دادم؛ رو اونجا آدرس همین واسه سمت اون به کشید

 ! باکالس

 ده با من جز نفهم مرتیکه میشه؛ خورد اعصابم میفتم کارش اون و بهروز یاد وقتی

 دلیل ولی ولداریپ درسته واال. کنهمی عاشقی ادعای من واسه اونوقت بود دیگه نفر

 !آخر تا باهاتم من خوایمی که هرکی با برو تو، مال من بگم نمیشه

 !باشه اونجا بهروز ممکنه نبود حواسم وای

 پارک رو ماشین سبحان چون بود شده دیر دیگه اما برگرد بگم سبحان به خواستم

 !کنم هدایتش و بیرون برم من تا بود من منتظر و بود کرده
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 یا شد متعجب و خورد جا دستم برخورد از لحظه یه که رفتمگ راحت رو دستش

 اما نداشت کردم حجاب مونخونه اومد که منی از العملی عکس چنین انتظار شاید

 .نبود مهم من واسه

 بودیم هم با هروقت بهروز و من که کردم انتخاب رو میزی همون رفتم دقیقا  

 و اومد میزبان لحظه ونهم و صندلی روی نشستیم هردو جا؛اون اومدیممی

 .رفت و گرفت رو سفارشاتمون

 ببینم بود کرده کنجکاوم. کردمی نگاهش لبخند با و گوشیش به بود زده زل سبحان

 که قاپیدم دستش تو از رو گوشی یهویی کنهمی نگاهش داره لبخند با این که چیه

 :گفت و کرد ایخنده تک

 ! رو گوشی من به بدش نکن نگاه-

 چشام کردم روشن که رو گوشی صفحه همین واسه بود، شده بیشتر کنجکاویم

 !شد چهارتا

 رو لختیش عکس عاشقشه که همونی یا و دخترش دوست! این شعورهبی چقدر

 .بود فرستاده شواسه

 خنده با که طرفش کردم پرت رو گوشی و بستم رو چشام کردن آنالیز از بعد سریع

 :گفت

 .کن باز رو چشات حاال نداره؛ اشکال دختری هم تو نامزدمه،-

 !خورد بهروز عصبانی نگاه تو نگاهم که کردم باز رو چشام آروم

 .بود ایستاده سبحان سر پشت دقیقا  
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 برنزه پوستی با مشکی، ابرو و چشم و پرکالغی رنگ به موهایی و بلند قد پسری بهروز

 عصبانی کنممی نگاهش دارم دید وقتی.اومدمی صورتش به که لبایی و قلمی دماغ و

 :گفت و جلو اومد

 جدیدتونن؟ پسر دوست باشن؟ کی آقا به به-

 :گفتم بیارم در رو حرصش اینکه واسه

 مشکلیه؟ کنم، ازدواج باهاش خواممی تازه آره-

 :گفت و زد بیرون گردنش رگ که کرد وحشتناک اخمی

 بالکم و نمیدی رو پیامام جواب کنی،می ریجکتم زنممی زنگ هرچی چرا بگو پس-

 ! کردی

 :گفتم و زدم پوزخندی

 تو بفرستمت زندگیمم تو باش منتظر لیست؛ بلک تو بردمت گوشیم تو از که فعال-

 .ببینمت خوامنمی دیگه سیاه لیست

 بود خراب اعصابش چنان. میاد بیرون دود گوشاش از کردممی احساس داشتم دیگه

 .کنهمی پارم و لت میزنه االن گفتم که

 :گفت و کشید ردنشگ به دستی

 حاال کنی، التماسم شب و روز که کنممی کاری. کنی پاکم تونینمی زندگیت تو از-

 ! ببین

 :گفتم و بود کرده خوش جا لبم کنج پوزخندی

 .بخوری تونینمی هی.گ هیچ نکبت، گمشو هه-
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 :گفت متعجب سبحان و شد دور ازمون بینیمی حاال گفتن با

 بود؟ پسرت دوست-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .نیست االن اما آره؛ زمانی یه-

 سبحان و کردیم کوفت رو شاممون بود داده هردوتامون به بهروز که آرامشی کمال در

 .رفت خودش و خونه رسوند رو من

 دخترش دوست گفت و نکرد قبول کردممی پاره تیکه رو الکی تعارف گفتم قدرهرچه

 .نباش تماس در باهم و بره باید منتظرشه

 :گفت و کرد خفتم مامان شدم خونه وارد تا منم

 ! خواستگاریت تو بدی منفی نبینم پس کنینمی پیدا بهتر پسر این از-

 :گفتم و دادم گره هم توی رو اخمام

 .نمیاد خوشم ازش چون میدم منفی من-

 نشون باالیی خیلی حساسیت فامیالش روی مامان چون نمیاد خوشم گفتم عمد از

 .دادمی

 به سیلی بلندش هایناخن با مامان نیومد؛ خوشش زیاد حرفم این از مامان گاران

 به بلندش هایناخن رد بشه، سرخ انگشتاش جای اینکه جا به بیشتر. زد صورتم

 ناباور و بردم دست داشت بدی خیلی سوزش شد؛ ایجاد پوستم رو خراش صورت

 !زنهب رو من مامان شدنمی باورم اصال   صورتم روی گذاشتم
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 هرکی با که میگن راست. بودم ندیده رو مامان مغرور و خشمگین روی این وقتهیچ

. مادرمه اون چون کنم رفتار خودش مثل تونمنمی من اما کرد؛ رفتار خودش مثل باید

 که برم اتاقم سمت به خواستم بود، شده ایجاد پوستم روی که خراشی به توجه بی

 خیلی که کسی مادرم، زد؛ کتکم. زمین رو داد مهول و کشید رو موهام محکم مامان

 !زدمی کتک رو من االن داشتم دوسش

 باشم؟ دلخوش باید چیش به بگو خودت باشم؟ دلخوش زندگیم چی به من خدایا،

 یه که آه یه جز گفتم،نمی هیچی منم. زدمی کتکم و کردمی غرغر زیرلب مامان

 :گفت مامان به رو دردم، از پر یچهره هب توجه بی بابا. رفت در زیرلبم از ایدفعه

 .نزنه اضافه زر بزرگترش حرف رو بشه آدم تا بزنش-

 :گفتم و خوردن گره هم توی اخمام

 .دارم انتخاب حق و خودمه زندگیه این ولی درست؛ زد حرف بزرگترا حرف روی نباید-

 :گفت خشم با مامان

 ...یدختره شو خفه-

 خیلی شکست؛ کردم احساس. زد امچونه به میمحک مشت مامان که زدم پوزخندی

 .کردمی ولم و شدمی خسته خودش باالخره. نزدم دم بازم اما داشتم درد

 :گفتم که اومدن کش م*با*ل

 ازم؟ داشتین توقع این از بیشتر. شمام خون و پوست از هه ؟... من-

 :گفت بدی خیلی لحن با مامان از

 . کنی رفتار بزرگترت با جوری چه کنممی حالیت... یدختره-
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 :گفتم و رفت در دهنم از و نبود حواسم داشتم درد بس از

 !نه؟ داره درد بودن خودتون مثل آخی-

. داشتم درد و شد کبود پوستم تا زد قدر اون و شد ترجری مامان حرفم، این از بعد

 و زدمی کمربند با بابا دونفری. گرفتن کتکم بار به محکم و کمکش و اومد هم بابا هه

 .قلبم روی کشیدنمی عمیقی هایخراش هاشناخن با مامان

 و گریه زیر زدم. درد از کشیدم جیغ و رفت باال صدام و کنم تحمل نتونستم دیگه

 دادنمی ادامه اگه مطمئنا کنم، فرار زوج این دست از تونستمنمی. شد جاری اشکام

 بیدار نتونم دیگه رفتم شهو از وقتی داشتم دوست خیلی ولی. رفتممی هوش از

 .بشم

 دیگه. شدم بلند جام از منم. نشستن مبل روی و رفتن سمتی به هرکدوم و کردن ولم

 من. بودم برده پی بهش واقعا بودم، مطمئن راهیم؛ سر بچه که بودم فهمیده واقعا

 سه به تا میدن ترجیح رو بودنشون دونفر اینا! نیستم نفری سه خانواده این به متعلق

 .بودنشون فرهن

 روی بدجوری مامان بلند هایناخن رد بود؛ شده کبود شدید و کردمی درد بدنم

 من بود زیاد سوزشش چون هم شاید یا. کردمی خودنمایی سفیدم و لطیف پوست

 !کردممی احساس جوریاین

 روی اتاقم توی کردم پرت بیشتری شتاب با رو خودم و شدم بلند جام از سختی به

 .تختم
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 این با خوردن؟ قلبم به که هاییزخم این با صورتم؟ این با اما دانشگاه، برم باید دافر 

 خدایا تونم،نمی کنن؟ سوراخ رو قلبم بود ممکن هرلحظه که عمیقی هایزخم

 .باشه اینجوری زندگیم خوامنمی. کن کمکم خودت! کنم تحمل تونمنمی

*** 

 یک باید. بود دقیقه پنج و چهل و هفت ساعت انداختم؛ رومروبه ساعت به نگاهی

 آزرده دل واسه دانشگاه محوطه توی بیخیال االن اما. باشم کالس داخل دیگه ربع

 منفی چیزای به کردن فکر از شده که هم لحظه یک برای شاید تا زنممی قدم خودم

 نه اما! میزنه سرم به دیگه راه هزاران یا و خودکشی راه هردم نمیشه اما. بمونم دور

 .بدم تغییر رو خودم زندگی روش و راه تونممی من قویم، من. بشم جوریاین نباید

 روی گذاشتم رو دستم. رفتم بود طوالنی و دراز راهرویی داخل که کالسم سمت به

 و کشیدم رو دستگیره توجه بی کنارمه، کسی کردم احساس کنم؛ بازش تا دستگیره

! خودش سمت به کشیدم زور به شخص ونهم اما داخل برم خواستم. کردم باز رو در

 !بود بهروز کردم، نگاهش بهت با و برگشتم

 بدبختی از ایخلسه توی بهروز حرف با که کرد خوش جا م*با*ل روی پوزخندی

 :فرورفتم

 قبلش فقط. کنم عفتت بی خواممی. کنم بدبختت خواممی باش، منتظر مهسا-

 !دادم هشدار بهت

 تو زدم محکم آن یه و باال بردم رو دستم حرفش از عصبانی! بود؟ کی دیگه این خدایا

 :گفتم وحشتناک اخمی با و صورتش

 .کثافت یپسره بکنی تونینمی غلطی هیچ تو-
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 :گفت و زد پوزخندی که ندادم ادامه

 .میاری کم من برابر در زودی به. میفتی التماس به-

 .رفت دانشگاه اساتید دفتر سمت به و گذشت کنارم از

 که وقتی از. شدم متنفر ازش. ببینم رو شقیافه و ریخت خواستنمی دلم اصال

 .بوده دیگه نفر سه دو، با گفت بهم سمیه

 اصال  . کردنمی صدا و سر داشتن بازم هابچه کالس داخل رفتم حرفاش، بیخیال

. نشستم شیرین کنار عقب یعنی همیشگیم، جای رفتم. نداشتم رو شونحوصله

 و نشستم نبود، دوستم دیگه حاال که شیرین حتی کنم، سالم کسی با اینکه بدون

 امروز چون. کردم خوندن به شروع و برداشتم رو هامکتاب. گرفتم دست به رو مکوله

 !استاد بپرسه سوال بود قرار

 و درس تندتند کردن سالم از بعد و کالس داخل انداخت رو خودش عجله با استاد

 توی کارم. بودم جزوه نوشتن مشغول راستم دست با زتی خیلی منم. دادمی توضیح

 رو همش اما دادمی توضیح رو چی همه سریع خیلی اینکه با نداشت؛ حرف نوشتن

 شد، تموم امروزمون درس به راجع استاد توضیحات وقتی آخر در و نوشتم مو به مو

 :گفت مونهمه به توجه بی

 پیش برام مشکلی جلسه ینا. میدم پاسخ بهتون بعدی جلسه داشتین سوالی-

 .برم زودتر باید اومده

 که منی اما بودن؛ جوریاین االن. بودن نخونده چون شاید بودن، خوشحال خیلی همه

 پس؟ چی خوندم اومد وقتی تا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

25 

 

 لحظه یک همون برای اما! بگیره امتحان ازم االن خواستمی دلم چقدر شدم؛ پکر

 .داشتمبرش و مکوله داخل گذاشتم رو هامکتاب بعد و شدم پکر

 خیلی استاد اما نداشت زیادی سن اینکه با بود؛ کماالت با پسر یه نگذریم حق از

 . بود خوبی

 !رفت و بیرون انداخت کالس از رو خودش شتاب با

 :گفت ناراحت و کرد سد رو راهم شیرین که برم خواستم و شدم بلند صندلیم روی از

 فکر بد ما به راجع که خواینمی. بودیم ساله چند و چندین دوستای تو و من مهسا-

 کنن؟

 که اتفاقی از بعد ببینمش خواستنمی دلم اصال. خوردن گره هم توی اخمام دوباره

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم افتاد؛ دیروز

 .نیست مهم برام کنن، فکر بد بذار-

 به خاصی جلوه که کمونش ابروهای اون اخماش. شد ناراحت شدید حرفم این از

. بود شده تموم من برای دیگه اما بودن؛ زیبا خیلی دادنمی ماهش صورت

 تمام آمار. بود فروخته بهروز اون به رو دوستیمون اون. ببینمش دیگه خواستمنمی

 افکارم عالم از صداش شنیدن با. بود گفته بهش رو چیم همه رفتارم، حرکاتم، کارام،

 :اومدم بیرون

 !کنی صدا رو اسمم نداری دوست حتی تو مهسا-

 :گفت متعجب و گرفت باال رو سرم

 شده؟ چی صورتت-
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 پوستم روی و مامان توسط شده ایجاد هایخراش و زخما طرف بردم دست ناخواسته

 روی انگار. کردمی درد بود، شده بد خیلی رفت؛ نفسم لحظه یه زبریش از کشیدم؛

 !زنهمی نبض امگونه

 با وقتی بابا بود؛ زده بهم مامان که حرفایی و مامان و من دعوای هایصحنه یاد با

 چشام توی اشک نیستم، مهم براشون من گفتن که وقتی و افتاد جونم به کمربندش

 !سوخت دماغم نوک میشه، گرمم داره کردم احساس. زد حلقه

 درد جز من واسه که دنیایی واسه بریزم، اشک دیگه خواستمنمی اما کردم؛ بغض

 !نداشت مراهه به هیچی

 :گفتم و زدم پس رو شیرین

 .نیست چیزیم-

 از. بودیم کالس داخل شیرین و من فقط. بیرون بودن رفته کالس از دانشجوها همه

 :گفتم وارانهزمزمه و گذشتم شیرین کنار

 .ببخشمت تا کنی جبران باید بخشمت؛نمی-

 خواستمنمی ؛شدمی بد داشت حالم. اومدم بیرون کالس از سریع و زدم پوزخندی

 یه من بودن فهمونده بابام و مامان به که عالئمی بیان؛ سراغم عالئم اون دوباره

 اما خودشونه؛ دست درمونش و دوا مریضه، من مغز نفهمیدن اما دیوونه؛ یه ام،روانی

 !اومدن سراغم عالئم همون دوباره شده، دیر دیگه

 .ردمک نگاهش خیره خیره بهروز؛ به افتاد نگاهم ناگهان

 هوا! ندارم فراری راه هیچ من و دنیاست آخر دیگه کردم احساس وزید،می تند باد

 نگاه بهروز به ناباورانه که بودم من این و وزیدمی قبل از شدیدتر باد شد، تاریک
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 بودن مسابقه در هرکدوم و کردن وا رو خودشون راه اشکام گرفت، درد قلبم. کردممی

 !بریزن زودتر تا

. رختنمی آب عین شر شر اشکام. بود بریده رو امونم سرگیجه. داشتم عتهو حالت

 بهداشتی سرویس سمت به سریع شد؛ خوب اما لحظه یه واسه رفت سیاهی چشام

 محکم رو آبم پر دستای و کردم باز رو آب شیر و رسوندم رو خودم. کردم حرکت

 شدممی جوریاین روقته چون بیرون؛ بیام هوا و حال این از تا صورتم تو کوبیدممی

 اگر چون بود، توهماتم جزو باد شدن تندتر و هوا شدن تاریک ولی شد؛می تاریک هوا

 .مدیوونه گفتمی و خندیدمی بهم گفتممی یکی به االن

 یه تا دانشگاه سلف رفتم و بیرون اومدم بهتره حالم فهمیدم وقتی. شستم رو صورتم

 اینکه از بعد. نشستم صندلی روی. شدممی تلف گرسنگی از داشتم. بخورم چیزی

 دادم، سفارش کیک و کاکائو شیر خودم واسه

 سر از نفسی شد، تموم وقتی. خوردن به کردم شروع و میز روی گذاشتمشون

 .کشیدم آسودگی

 رو امروز کالسای باشم؛ کالس توی دیگه دقیقه پنج باید. کردم نگاه اممچی ساعت به

 .کردم تموم بود که ایبدبختی هر با

 نبود، دور زیاد بزنم؛ قدم نم نم بارون این زیر داشتم دوست خونه، به برگشتن راه توی

 .داشتمبرمی قدم آرامش و احتیاط با همین واسه خونه از

 رو فردام کالسای کارای باید و بود شده دیرم یکم خونه، برسم تا کردم حرکت ترسریع

 .دادممی انجام
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 اومدن االن یعنی! بود شده پارک مونخونه از ورترد یکم رنگ مشکی ون یه

 !ستهمسایه مال البد بابا نه! خواستگاری؟

 دیگه یکی من ولی ازدواج؛ این به بدم مثبت جواب باید هه اومد؛ مامان حرف به یادم

 .بسازم دیگه یکی هایخرابه روی رو، زندگیم نیستم راضی. کنمنمی بدبخت رو

 رد زمین روی قشنگ هایکاشی و هاسنگفرش روی از. کردم ازب کلیدام با رو حیاط در

 در روی به رو تمیز و تر خیلی رو مامان که کردم باز آرومی به رو سالن در و شدم

 !بود نرسیده خودش به قدر این مامان حال به تا! دیدم

 خواستم و دادم اومدمی در چاه توی از که ضعیفم صدای با خالی و خشک سالم یه

 :گفت آرومی به و گرفت رو دستم که کنم گذر ارشکن از

 .کنی قبول رو پسرعموت مجبوری نکنی قبول رو این اگه-

 :گفتم و آوردم بیرون ایدفعه یه تنفر با رو دستم

 ! کنمنمی ازدواج کسهیچ با من-

 :گفت خیالبی مامان اما گفتم قاطعانه خیلی

 این از رفتنت وقت بدون رو این ولی کنی؛می ازدواج کی با کنهنمی فرقی من واسه-

 .کنی قبول باید رو پسرعموت سامی یا سبحان یا گفته باباتم و ستخونه

 :گفتم و باال دادم رو ابروم یه

 چی؟ بدم منفی هردوشون به من اگه-

 زیباتر امروز روز هر از که فرمش خوش هایب**ل روی نشست دراری حرص لبخند

 :گفت و داد تکون هوا توی دستی بودن؛ کرده نگقش خیلی رو صورتش و بودن شده
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 دخترمون دیگه دادی منفی اگه. پدرته حرف بدی، منفی نباید گممی کجایی؟-

 .نیستی

 به محلیاشون بی این کنهمی داغونم داره نفهمید اما گفت؛ خونسرد رو حرفش

 یمتصم و محبت و مهر اما باشم، داشته هرچیزی ثروت و پول از شاید. هاخواسته

 .ندارم رو خودم برای گیری

 که داخل برم کردم باز رو در و کردم حرکت اتاقم سمت به حرفش به اهمیت بی

 :شد بلند مامان صدای

 یک شو، آماده برو حاالم! تو و میدونم من. بدی منفی اگه حالت به وای مهسا-

 .میان دیگه ساعت

 رو آب شیر. حموم رفتم تراس یک آوردم در رو لباسام و گفتم ب**ل زیر بابایی برو

 بودم کار راه دنبال. نداشتم خودکشی قصد دفعه این اما وان؛ توی نشستم و کردم باز

 .نشه خراب سبحان هم و خودم زندگی تا امشب، خواستگاری به دادن منفی برای

 :خوندن آهنگ به کردم شروع خودم با

 منم بره باید اونکه بینمون

 مدشمن تو با فکرکردی که متاسفم

 بشکنم من که کردی کاری یه بس از تو

 ندمـ کش رو حرفا این که بهتره منم

 کیه رابطه این ی بازنده

 چیه؟ چته؟ ها؟ میری داری که تو
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 عمیق زخم یه با مونهمی که کیه اون

 دارمت دوست که کیه تقصیر

 بسپارمت فراموشی به تونمنمی که

 جدید سخت روزای و منم

 شی آروم تونیمی چجوری

 شی دوتامون خیالبی یبر 

 شی هامونخاطره خیالبی

 دیوونه تونیمی چجوری

 مونهنمی یادت منو چطور

 کیه رابطه این ی بازنده

 چیه؟ چته؟ ها؟ میری داری که تو

 عمیق زخم یه با مونهمی که کیه اون

 دارمت دوست که کیه تقصیر

 بسپارمت فراموشی به تونمنمی که

 ...!جدید سخت روزای و منم

 "بازنده/سارن"

 چرا معرفت بی. شدم هامگونه روی اشکام شدن روانه متوجه خوندم، که این از بعد

 ! گزاشتی؟ تنهام
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 تا بیرون رفتممی باهاش بود؛ من جز نفر یه با که کسی عاشق شدم؛ عاشق روز یه

 خواهر چشم به رو من اون اما نباشه؛ دیگه جا یه فکرش کنه، فکر منم به بلکه

 باهام بگو و کن خواهری واسم برو میاد، خوشم دختره این از گفت همب. دیدمی

 :گفت بهم دختره شدن دوست و رسیدن هم به وقتیم و بشه دوست

 ! ببینمت خوامنمی مزاحمی، یه تو-

 خیلی پدرمه، دوست پسر. ندم پیامم نزنم، زنگ بهش دیگه گفت بهم هم کارن

 دل یه فهمممی شدم بزرگ که الحا اما بچگی؛ از بودم عاشقش داشتم، دوستش

 از چون بشم، دوست پسرا با کرد مجبورم مامان همین خاطر به. بوده ساده بستگی

 :گفت و صورتم تو زد گفتم بهش وقتی یادمه. داشت خبر دلم حال

 !غریبه نه فامیلی، ازدواج اما کنی؛می ازدواج-

 .دونمنمی اینم علت. اومدمی بدش کارن مادر از شدت به مامانم

 خشک رو خیسم و سرد بدن. برداشتم حوله برگشتم و کردم شور گربه رو خودم

 تکرار زیادی دونه به دونه. پوشیدم رو بود گذاشته برام مامان که رو هاییلباس. کردم

 شال یه و کشیدم سشوار رو کوتاهم موهای خیالبی. بپوشم رو همینا حتما بود کرده

 خیلی عالقه من. داشتم تنفر سفید رنگ از شدت به سرم؛ انداختم رنگ سفید

 بذاره مامان کردم هرکار خاکستریه رنگ اتاقم دیوارهای. دارم مشکی رنگ به خاصی

 تا سر به نگاهی مامان. بیرون اومدم اتاقم از. زیاده سرت از اینم گفت اما کنم مشکی

 :گفت و انداخت پام

 .بدن فیمن خواستگاریت به اومدن از اینا. نشدی بدک خوبه-

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 .بندازم روشون بَرو به نگاه یه من. باشه خداشونم از-

 :گفت و داد گره هم توی رو اخماش

 .کنممی قیچی رو زبونت خودم نکن، درازی زبون-

 بردارم، چاقویی یا بشقاب اینکه بدون. برداشتم سیب یه خودم واسه رفتم اهمیت بی

 :گفت و کرد وحشتناکی اخم بابا که زدم گازش دندونم با

 .بده انجام رو آور چندش کارای این من روی جلو که نکردم تربیت دختر-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 بلدی؟ کردنم تربیت مگه-

 :گفت و کمربندش سمت رفت دستش بابا

 ! جوریه چه کردنم تربیت میدم نشون بهت-

 :گفت مامان که اومد در صدا به آیفون زنگ موقع همون

 .نمیای بیرون نگفتم تا آشپزخونه تو برو امهس-

 :گفت بابا به رو بعد و

 .کن تربیتش بعد برن بذار. دار نگه دست کردنش تربیت از فعال هم شما-

. گرفتمش که من سمت به کرد پرت رو شروزنامه و کرد درست رو کمربندش بابا

 :گفت و انداخت ارایشم بدون صورت به نگاهی مامان

 .بدبخت نمیاد برات خواستگار رسینمی دتخو به که همین-

 .کنه باز امشب خواستگار برای رو در تا رفت بعد و
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 نگاه رو بود گذاشته ساز چای توی مامان که رو چای و آشپزخونه داخل رفتم منم

 .نیست وقتش االن اما بودم؛ کرده قهوه هوس من ولی بود بلند صداش. کردممی

 بدم؟ منفی بهشون شبام جوری چه! نبود یادم چرا وای

 داره رو دیگه یکی اون خوامش،نمی من اما باشه؛ مثبت باید کرد تاکید خیلی مامان

  ست؟دیگه یکی عاشق که نگفت پدرش به سبحان چرا ولی عاشقشه، که

 .کنممی ردشون جوری یه حاال خیالبی

 و دمشونندی حتی حال به تا که اقوامی با اومد،می بابا و مامان بش و خوش صدای

 چرا نپرسیدم مامان از حتی بودم، مالحظه بی من قدراین یعنی. شناسمشوننمی

 ندارم، برادری و خواهر و دخترم تک خودم چون کردممی فکر هم شاید یا! ندارم دایی

 نداده نشون بهم حاال تا و دایی ولی داره، خواهر که مامان اما نداشته؛ مامانم شاید

 .بود

 رو اخمام و دادم دماغم به چینی باشه بد اخالقش مامان مثل هم یدای اینکه فکر از

 .کردم هم توی

 ریختممی چای باید. ست آماده جوش آب دادمی این از نشان ساز چای سوت صدای

 رنگخوش و صاف چایی که حالی در و اونور داد هولم و اومد خودش مامان که

 :گفت ریختمی

 هم حاال. چشم میگی گفتن، بهت هرچی. کنینمی درازی زبون. نمیدی پارازیت-

 جواب چرا و چون بدون هم سر اخر کنیمی تعارف همه به و میاری من از بعد رو چای

 اوکی؟ داماد، دست کف ذاریمی رو مثبت

 :گفتم خونسرد
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 .میدم منفی من-

 :گفت نشه قبل از باالتر که داشت این بر سعی که صدایی با

 .کشمتمی ودمخ بدی منفی کنیمی غلط تو-

. نرفتم رو از بازم اما دستش، پشت با بهم زد دهنی تو یه و فهمید که گفتم بابایی برو

 زندگی واسه تونممی. قویم دختر یه من. دادممی نشون ضعیف رو خودم االن نباید

 .بگیرم تصمیم خودم

 بودن شده جاری دهنم از که هاییخون و صورتم به زدم آب و رفتم سینک سمت به

 .کردم پاک رو

 با و برداشتم رو چایی سینی سرش پشت منم. بیرون رفت آشپزخونه از مامان

 مانتو به بیشتر که تونیک یه فقط نبود سرم چادر سالن؛ داخل رفتم احتیاط

 به رز قرمز گل و داشت چاک یه پایینش که قرمزی هایگل و سفید رنگ با. خوردمی

 .زدنمی هوا تو ملق یه برداشتنم قدم هربار با و بودن اومده در نمایش

 و بود نشسته خونه تو سلطنتی مبل ترینبزرگ روی سفید، ریش و مو پیرمرد یه

 مادرم به عجیبی شباهت! بود طال جنس از عصاش بود دستش به هم عصاش

 و بود چروکیده و پیر واقعا   پیرمرد این اما بود؛ سالش نه و سی مادرم داشت،

 !کرد متحیرم حظهل یه مادرم با شباهتش

 چیزخاصی تنها اخموش، رنگ آبی چشمای و بود نشسته پیر خیلی پیرزن یه کنارش

 .کردمی جذب خودش سمت به رو آدم که بود
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 ترجوون خودش از که پسری کنار و بود پایین سرش که سبحان به رسیممی اما و

 من ممکنه کنهمی فکر و ناراحته االن دادممی صد در صد احتمال. بود نشسته

 .برسه خواهشدل دختر اون به نتونه و بهش بدم مثبت

 پیرزنه شبیه دقیقا چشماش رنگ و درهمش اخمای بود، سبحان کنار که جوونی پسر

 .بودن شبیه بس از هستن دوقلو انگار. بود

 و برداشت چایی یه کردم تعارف پیرمرده همون باال، خان برای بردم رو چایی اول

 !نگفت هیچی و برداشت اونم کردم تعارف هم رزنهپی به. نگفت هیچی

 عروس بشم وقتاون کنممی تعارف بهشون چیزی وقتی کنن تشکر نیستن بلد اینا وا

 !اینا؟

 حرف هم با داشت نام دایی حاال که پیرمرده اون و مامان که کردم تعارف همه به

 هیچی موافقی، نه یمخالفت نه زد،نمی حرفی هیچ. بود موش اینجا پدرم اما و زدنمی

 :گفت من به رو مامان آخر اینکه تا. نگفت

 بعدا   تا بزنین رو آخرتون حرفای و کن همراهی اتاقتون سمت به رو آقاسبحان دخترم،-

 .نیاد پیش براتون مشکلی

 تختم رو و داخل رفتم زودتر خودم و اتاقم بیاد کردم اشاره سبحان به ناکمغم نگاه با

 .نشستم

 :گفتم کارانه طلب و شدم بلند جام از هاگرفته برق عین نشست، کنارم سبحان وقتی

 .فرارم راه یه دنبال شما،نمی تو زن من-

 :گفت و انداخت بهم بیخیالی نگاه
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 .کنم ازدواج باهات نیستم مایل همچین منم-

 :گفتم و کردم نگاش خونسرد

 نداری؟ چیزی حلی راه یه-

 :گفت و گذاشت اشچونه زیر رو دستش بعد و داد تکون متفکر رو سرش

 بشنوی؟ خوایمی دارم، راه یه-

 :گفت که کردم تایید رو حرفش خوشحالی با

 پارکه، تونخونه از دورتر یکم که مشکیه ون سوار برو و بیرون بپر اتاقت یپنجره از-

 .زارچمن اونور

 :گفتم متعجب

 توئه؟ ماله رنگ مشکی ون اون-

 :داد مهادا بعد و گفت کوتاهی یآره

 .نرسه بهت پدرتم و نادر دست که جایی یه برتتمی رفیقمه، راننده. کن حرکت زود-

 داشتمبرمی وسایل سری یه باید شدم بلند جام از سریع ناپذیری وصف خوشحالی با

 .میشه الزمم

 راحتی لباس دست یه فقط. نبود زیادی چیز برداشتم، رو وسایالم کمال و تمام وقتی

 .بهداشتی وسایل با بود

 و کردم سبحان به نگاهی شد باز در که چرخوندم رو اشدستگیره و پنجره سمت رفتم

 :گفتم
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 .برسی عشقت به انشالله. مرسی-

 :گفت و اومد سمتم به عجله با که برم خواستم

 .باشه عادی تا بزن چیزی کتکی یه ولی ممنون؛-

 شک که چشمش زیر کوبوندم تا سه دو بکشه، نفس نذاشتم و گفتم ایباشه

 .شهمی کبود بعد دقیقه دو نداشتم

 :گفتمی که اومد مامان صدای

 نشده؟ تموم حرفاتون دخترم-

 :گفت و داد هولم بیرون سمت به شتاب با سبحان

 .مامانت اومد برو، برو-

 اما پنجره؛ اونور انداختم رو خودم ساده خیلی جهش یه با و کردم سرسری تشکر

 :گفت که شنیدم رو مامانم کشیدن هین صدای آخر لحظه

  میری؟ داری گوری کدوم رز،*ه یدختره-

 .دویدم رنگ مشکی ون سمت به عجله با سریع خیلی و گهمی چی نشنیدم دیگه

 بود مهم برام اما بود؛ استرسم برای این شاید. سرد عرق بود، کرده عرق صورتم و سر

 آسیاب از آبا که وقتی چند مشمی قایم میرم فعال. کنهمی فکری چه موردم در مامان

 .زدم رو پسرشون خواستگاریم بیان دوباره تونننمی که موقع اون. گردمبرمی افتاد

 انداختم رو خودم جهش یه با کردم باز رو ماشین در و زدم فکرم طرز به پوزخندی

 :گفتم تند و توش

 .مامانم میاد داره که برو آقا-
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 .گذاشت گاز پدال یرو رو پاش و گفت ب**ل زیر چشمی پسره

 گرفته بخار ماشین داخل گرم فضای خاطر به که عقب شیشه از و برگشتم ترسیده

 کمی رو شیشه دستم با بارید؛می نمک نم بارونی و بود سرد بیرون هوای چون بود؛

 آسوده نفس یه دیگه. گهمی چیزایی یه و ایستاده جا همون مامانم دیدم و کردم پاک

 .جام سره تمنشس برگشتم و کشیدم

 رو شارژر. نیست دیدم انداختم، کیف داخل به نگاهی! گذاشتم جا رو گوشیم نه وای

 ! فکری بی این به لعنت اه نه، رو گوشی اما بودم؛ آورده خودم با

 خارج شهر از داشت کم کم دیگه زدنمی حرفی هیچ راننده. شد خورد اعصابم

! شدم؟ ماشین سوار اشتباهی نکنه. مپاییدمی رو اطرافم ترس با همین واسه. شدمی

 برسونه رو من تا بشم این سوار برم گفت سبحان و همینه که بود ون یه فقط نه اما

 !کجا؟ اما جایی، یه

 .کردم لعنت بازیام فکری بی این برای رو خودم بازم

 سکوت گفتنمی هیچی اما بود؛ آورده در حرکت به رو ماشین تند اینکه با راننده

 !بود ردهک اختیار

 یه با بود، سرش کاله یه. باشه خوردمی بهش ساله شش و بیست حدود پسری

 به افتاد چشمم رفتمی ور ماشین ضبط با که دستاش سمت رفت نگاهم. عینک

 !بودم گرفته بهروز برای من که رنگی اینقره یحلقه

 دهرانن. کردممی نگاهش داشتم تعجب با. داشت انگشتر همون به عجیبی شباهت

 :گفت بدی خیلی لحن با که بود شده نگاهم متوجه انگار

 .بهتون دمشمی جون و دل با خواین؟می گرفته؟ رو نظرتون-
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 :گفتم و کردم اخمی

 .باشه خودتون کار تو سرتون نخیر-

 :گفت و زد پوزخندی

 چی؟ نباشه اگه-

 تونستممی جلو آینه تو از که چشماش به زدم زل و کردم مهمونش پوزخندی متقابال

 .ببینم

 .بود واضح خیلی بود، رنگ مشکی چشماش

 لحظه یه آشناش عطر بوی اما. دیدممی جوری این بود ابری هوا چون هم شاید یا

 .داشتورم ترس

 خودم واسه الکی فکرای پس نداره سبحان با صنمی هیچ اون اما باشه؟ بهروز نکنه

 .کنممی

 :انداختم بهش نگاهی آشناش صدای با

 .رسیدیم هم به باز که بینممی خانوم، سامه خب-

 !بهروزه صدای که این من خدای

 نگاهم آینه تو از و برداشت سرش رو از رو کالهش بود؛ شده دار لکنت زبونم ترس از

 .کرد

 !بود بهروز اون اون، شدنمی باورم

 یه واسه. سرش تو زدم محکم بشم کارم متوجه اینکه بدون و برداشتم رو کیفم آن یه

 رو خودش اما شد خارج بهروز کنترل از و کرد حرکت ایدیگه سمت به ماشین لحظه
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 حتی نبود؛ کسهیچ که جاده کنار داشت نگه استوار و محکم رو ماشین و نباخت

 !زدنمی پر هوا تو ایپرنده هیچ

 سیلی یه و کرد باز رو من کنار در اومد و شد پیاده جلویی در از سریع عصبانی بهروز

 جوری بود، زیاد دردش. کرد برخورد در دستگیره با سرم که داد هولم و زد بهم محکم

 .دیدممی تار رو چی همه که

 یه با کردمی حرکت بیرون طرف به داشت وقتی همین واسه بود؛ شده خرد اعصابم

 رو موهاش و زدم صورتش به چنگی هامناخن با و روشروبه انداختم رو خودم جهش

 با سریع خیلی چون. بود نگرفته دردش زیاد اما شد؛ بلند شآخ صدای که کشیدم

 حواله مشت یه. نباختم رو خودم اما گفتم ب**ل زیر آخی. پهلوم به کوبید آرنجش

 درد از. پپیچوند و گرفت رو دستم نرسیده صورتش نزدیکای به که کردم صورتش

 .شد جمع صورتم

 وقتی. بود افتاده سرم از المش. شدنمی دار موج خوردمی بهشون باد وقتی موهام

 :گفتم و زدم پوزخندی دیدم موهام روی رو بهروز نگاه

 شدی؟ هار جدیدا   چته-

 گفته که موقع همون شدنمی باورش انگار. کردمی نگاه موهام به داشت هنوزم اخمالو

 جدیدا اما بودم؛ متنفر بلندیشون از خودمم. بکنم کارواین من کن کوتاه رو موهات برو

 .بشن بلند تا بذارم داشتم وستد

 :گفت و آورد باال دادن هشدار برای رو دستش و کرد ولم

 .کنی مرگ آرزوی هزاربار روزی من با شدن آشنا از کنممی کاری یه خدا خداوندی به-

 :گفتم حرفش به توجه بی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

41 

 

 عوضی توی پیش آشنایی یه خاطر به بخوام حاال که داشتم هم زندگی من مگه هه-

 .کنم؟ التماس

 :گفت فقط

 .کوچولو وحشی بشی رام کنم چیکارت دونممی. رسیممی بهم-

 اونم. زمین بخوره بود نزدیک پاش زیر زدم پام با بشه ماشین سوار خواست

 در یدستگیره با دوباره سرم که صورتم تو زد محکم مشت یه و جلو اومد وحشتناک

 .مطلق سیاهی و کرد برخورد

*** 

 به رو چیز همه تا زدم پلک دوبار یکی. کردم باز آروم رو مچشا سردی احساس با

 .ببینم بتونم وضوح

 خیلی هوا. بود تنم لباسا همون و طورهمین پاهامم بودن؛ شده بسته زنجیر به دستام

 .بود سرد

 برخورد صخره به که دریا موج صدای. آب صدای مثل صدایی شنیدم صدایی

 این چرا. بود سنگین خیلی که هم زنجیر نای. شدم بلند جام از متعجب! کردنمی

 .بود اونورتر یکم که کوچیکی خیلی پنجره سمت به رفتم بسته؟ اینجوری رو من

 به بود وزیدن حال در خنکی باد و بودن وصل بهش میله چندتا هازندانی این مثل

 .بودم زمین زیر تو من انگار کردم نگاه بیرون

 میاد آب دیوار زیر از دیدم یهو اینکه تا شدمی بیشتر و بیشتر دریا های موج صدای

 !سمتم به
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 بود، سردم بدجور. بود سوزناک و سرد خیلی هوا! کجام؟ من ماسه؛ و آب من خدای

 .انداخته گل سردی از لپام و شده قرمز خیلی بینیم بودم مطمئن که جوری

 ابرهای. بود ریکتا هوا. کردممی نگاه رو بیرون بود اتاق داخل که کوچیکی یپنجره از

 اصال البته. بودم تاریک اتاق یه داخل. بباره بارون بود ممکن لحظه هر که رنگی سیاه

 ایدیگه چیز یا شکنجه واسه تنگ خیلی سلول یک شبیه بیشتر نیست، اتاق شبیه

 به صدات بازم کشتیمی رو خودت اگه که بودن صدا عایق دیواراش. خورهمی درد به

 موج صدای با اما بره؛ بیرون پنجره از کمی خیلی صدای شاید یول رفت؛نمی بیرون

 !شهمی خفه گلو تو بیرون به نرسیده صدا دریا

 رو من بهروز چرا اما بیرون برم اینجا از بتونم نکنم گمان. انداختم آهنی در به نگاهی

 !اینجا؟ آورده

 :گفتم و گرفت جای لبم روی سوالم از پوزخندی

 هاشدرخواست چون اینجا آورده. بده شکنجه کهاین واسه رو من اون معلومه خوب-

 .ندادم بهش رو خودم دستی دو چون. نکردم قبول رو

 اما اومد؛ لبم روی به لبخندی فکر این از! کنم فرار پنجره از بتونم شاید گفتم خودم با

 پنج بچه یه حتی. جام سر نشستم پکر کردم، گیری اندازه رو پنجره و برگشتم وقتی

 .سالمه هجده که منی حال به وای کنه، عبور اونجا از تونهنمی هم ساله

 اما بشه؛ گرمم یکم شاید گرفتم بغل رو خودم همین واسه. بود سرد حد از بیش بدنم

 احساس نشستم زمین روی حتی سرده شدت به تنگ سلول این هوای شهنمی نه

 !شدمی منتقل هم زمین به بودنم سرد
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 تلف گرسنگی از بود ممکن. بخورم که نداشتم هیچی و بود افتاده رقو و قار به شکمم

 .شهنمی تلف که نخوردن غذا روز دو یکی با که آدم نه اما بشم

 لیوان یه و خالی و خشک نون تیکه یه با بهروز سمتش، به رفت نگاهم در شدن باز با

 .پیشم اومد نصفه آب

 :گفت و زد پوزخندی دیدنم با

 اخمو؟ خانوم گذرهمی خوش بهت-

 :گفتم ولی بود نگذشته خوش بهم پاییزی سرمای و سوز این توی اصال اینکه با

 .نبینم رو تو نحس صورت که وقتی اما گذرهمی خوش خیلی-

 و بده غذا بخواد سگ یه به که این مثل. جلوم انداخت رو نون و شد درهم اخماش

 :گفت و گذاشت کنارش هم رو آب لیوان

 من؟ یبرده بشی تا اینجا ردمتآو که دونیمی -

 اومده قحطی از انگار. بود نون و آب لیوان روی نگاهم. کردمنمی نگاه بهش اصال

 زیادی توقع که این با. بخور رو ما بیا زدنمی چشمک بهم داشتن بدجور. باشم

 .بود بس برام هم همینا نداشتم

 :گفت خشم با بهروز

 .کنمیم صحبت باهات وقتی باال بگیر رو سرت-

 باال سمت به و گرفت رو امچونه دستش با که بردم پایین سمت به رو سرم بیشتر

 اکو سرم توی پوزخندش صدای ببینمش خواستمنمی. بستم رو چشام داد؛ حرکت

 .شدمی
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 :گفتم که کرد تکرار رو حرفش دوباره

 .نیست که زور ببینمت خوامنمی-

 :گفت وار زمزمه ب**ل زیر و مچشما به زده زل دیدم که کردم باز رو چشام

 مفهومه؟ بدی انجام رو گممی هرچی مجبوری تو-

 :گفتم و کردم نگاه بهش سرد

 رعیت و ارباب برام بخوای تو که کنمنمی کاری هیچ من خوام،نمی. شنیدی که همون-

 .بیاری در بازی

 در فطر  از که نوری ذره یه اون توی صورتش و زد باال گردنش رگ. شد بدتر اخماش

. افتاد چشماش به نگاهم که کردممی نگاهش سرد هنوزم شدمی ترسرخ اومدمی

 سانت یک کهاین تا اومدمی قبل از جلوتر هی سرش کرد؛می نگاه م*با*ل به داشت

 بهم مغزم یعنی فهمیدم که جلوتر بیاد خواست. موند اون و من هایب**ل بین

 !ورتشص تو زدم راستم دست با محکم و داد هشدار

 :گفت و شد عصبانی

 .کنم آدمت باید نمیشی آدم تو-

 کمی بعد و بیرون کشید سریع خیلی رو کمربندش شلوارش سمت رفت دستش

 !صورتم تو زد محکم که بشم بلند جام از خواستم راستش دست دور پیچیدش

 تادماف. اونور کرد پرتم که بود باال قدراون بود کرده وارد صورتم به که ایضربه قدرت

 و باال آوردم پامو گرفتمی پس رو زدنش جواب باید. شدم بلند جام از. زمین روی

 خودش به درد دل از و شد خم کمی که پاهاش بین دلش زیر کوبیدم محکم
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 تو زد تا دو و آورد هجوم سمتم به و شد بلند جاش از سریع خیلی اما پیچیدمی

 دماغم توی نبضم انگار. شد اریج ازش خون که دماغم تو زد مشت یه با. صورتم

. بود شده جمع صورتم و شده بسته درد از چشام. داشت درد بس از زدمی

 .پام ران روی زد محکم و داد تکون واسم هوا توی رو کمربندش

 حریر لباسام یپارچه جنس چون کردم؛می رو فکرش بود چیزی اون از تربیش دردش

 .بود

 :گفت ب**ل به لبخند ونا و شد خارج گلوم از خفیفی جیغ

 داره؟ درد عزیزم اوخی-

 :گفت و کرد ترنزدیک خودش به رو من که بهش زدم زل اشکیم چشای با

 .سرم یسایه میشی نزنمت، تا بده بهم رو خواممی که چیزی اون-

 :گفتم خاصی جدیت با و کردممی نگاهش داشتم ترس با

 .بشم تو زن خوامنمی. دمنمی بهت رو اجازه این من نه-

 :گفت بعد و کرد تکرار زیرلب رو حرفم

 آزرده روحت کنممی کاری پس مایلی، خودت هرجور باشه بشی؟ زنم خواینمی که-

 .بشه

 و پاهام و دستام روی زدمی کمربندش با جونم، به افتاد وحشیانه و داد هولم

 .چشمم تو خورد محکم کمربندش سگک. کمرم خصوصا

 جایی تونستمنمی و داشت درد. ریختمی چشمم از چرک یا و آب. بستم رو چشام

 اونجا سکوت که چیزی تنها کردنام هق هق صدای. رفت باال امگریه صدای. ببینم رو
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 اینکه صدای من، کشیدنای درد صدای. بود من خفه هایجیغ صدای. شکستمی رو

 اصل در یعنی ببینم؛ رو جایی دادننمی مهلت. ریختنمی اشکام و کردممی ناله

 .بود دیده آسیب که چشمم با کردممی گریه ببینم، رو چیزی تونستمنمی

 بیرون اتاق از و بست شلوارش دور رو کمربندش راحت خیلی شد تموم زدنش وقتی

 .رفت

 درد بس از بود لخت بدنم نصف االن. بودن افتاده طرف یه پاره تیکه هرکدوم لباسام

 همه بهروز حرفای و هامکبودی و بدنم روی مایزخ فهمیدمنمی سرما از هیچی داشتم

 دست. دادنمی امونم درد. بدن آزار رو من تا بودن داده هم دست به دست همه و

 آب خوردم و برداشتمش بود آورده برام امشب شام واسه که کوچیکی نون طرف بردم

 .شدمنمی سیر اینا با بودم گرسنه و تشنه زیادی. خوردم هم رو

 .زمین روی افتادم هوشبی و بگیرم دیوار به رو مخود نتونستم

*** 

 ( بهروز)

 اون. کنم له رو غرورش این باید من و داره غرور زیادی اما بزنمش خواستنمی دلم

 .من جز باشه داشته رابطه ایدیگه کس هیچ با نباید

 سه دو از بعد گرفتم رو سبحان شماره و برداشتم تختم کنار عسلی روی از رو گوشیم

 :داد جواب سریع بوق تا

 کردی؟ چیکارش بهروز، سالم-

 :گفتم و زدم پوزخندی قبل هایصحنه یاد با
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 چطوری؟ تو. کردم ادبش-

 :گفت متعجب

 کردی؟ ادبش که چی یعنی-

 :گفتم بیخیال

 .بشه آدم تا زدم کتکش قدراون اینکه یعنی-

 :گفت عصبانی

  نزنی؟ کتکش و کنی ولش روز چند بعد که نبود این قرارمون مگه-

 :گفتم ریلکس و تختم روی دادم لم

 دختره بده، سگ صدا تا زنممی کتکش انقدر داشتیم؟ هم با قراری مگه تو و من-

 .دارم کار باهاش حاالها حاال هنوز، کنمنمی ولش. زنهمی زر من واسه هــرزه؛

 :گفت بودتم گرفته هجده مثبت هایفحش بار به که طورهمون زیرلب سبحان

 خبر پلیسم به حتی باباش و مامان این. کنی بدبختمون نکنی کاری گممی خره-

 !فکرن بی چقدر ندادن

 :گفتم و شکستم و برداشتم ایتخمه بشقاب تو از

 خوان؟می پدرش و مادر رو کنه فرار خودشون خونه از که دختری بنظرت-

 :گفت و کرد نچی نچ
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 رو دختره این معلومه منم یعمه این اما برده؛ رو ابروشون خواننمی که معلومه-

 بهشون؛ داده رو اون مادرشوهرش و پرورشگاهیه دختره اصل در یعنی خواسته؛نمی

 .موقع همون از متنفره دختر این از و شدهنمی حامله معمه چون

 :گفتم متعجب

 .نداشته اهمیت شونواسه قدراون چرا بگو پس واقعا؟-

 :گفت من و من کمی با سبحان

 .برنگشتی و رفتی ساله سه خونه؟ برگردی خواینمی اداشد-

 :دادم جواب تمام جدیت با و پررو

 کرد؟ ضایعم جمع جلوی چطور ندیدی کرد؟ تحقیر رو من بابا ندیدی خودت مگه نه-

 اونم خواستگاری بره تو واسه تونست بابا چطور گردمبرنمی خونه اون به من

 .معالقه مورد دختر خواستگاری

 :گفت و کرد اریپافش

 .سینان داداش دیگه برگرد-

 :گفتم باخشم

 نداری؟ کاری بهروزم، من. نگو رو اسمم اون-

 .سرم باال انداختم رو گوشی و کردم قطع رو تماس بزنه حرفی که این از قبل و

 چیکار باهات دونممی دخترعمه: کردم فکر خودم با و شکوندم و برداشتم تخمه کمی

 پسرداییش من دونهنمی هنوز که خوبه همین هه. کنی التماسم و بشی رامم که کنم

 . کنه ششکنجه و بده زجرش تا دزدیده رو شدخترعمه که احمق پسردایی یه. هستم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

49 

 

*** 

 کتک بس از دیشب. شد نمایان در چارچوب توی بهروز باالی بلند قامت و شد باز در

. اومدم هوش به امروز اام رفتم؛ هوش از بود شده سرد بدنم بعدش و بودم خورده

 .بیمارستان ببره رو من که بود نداده اجازه خودش به حتی

 و انداخت نگاهی زدنمی زار تنم تو که ایپاره تیکه هایلباس به و جلو اومد لبخند با

 :گفت پوزخند با و رفت باال لبش ور یه

 .تری بدبخت منم از که بینممی-

 .نبینمش تا چرخوندم ایدیگه رفط به رو صورتم و گرفتم ازش رو نگاهم

 که کوچیک اتاقک این توی. بود ایستاده من نزدیک حاال که اومدمی هاشقدم صدای

 .خودم و بودم خودم نداشت، چیزی فرش حتی نبود هیچی دیگه من جز

 !بسته زنجیر با باز رو پاهام و دست چرا دونمنمی

 و انداخت چشمم به نگاهی و کرد هدایت خودش سمت به رو صورتم دستش با

 :گفت

 ببندمش؟ چیزی یه بیارم برم کنه؟می درد-

 :گفتم و نگرانش چشمای به زدم زل کرده بغض

 .بود بلند صدای با مگریه موقع اون حداقل خواد؛می رو بچگیم دلم-

. بشکنه بغضم خواستمنمی بودم کرده بغض باز من و کردمی نگاهم حس بی

 دیر دیگه اما باشه؛ کردنام گریه شاهد بهروز استمخونمی کنم گریه خواستمنمی

 شکستن صدای. بود شنیده رو هامگریه صدای زدن کتک از بعد دیشب بهروز شده،
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 بود نگفته اما بود؛ دیده رو شکستمی مادرم و پدر جلوی فقط که بغضی رو، بغضم

 قصد و دزدیده رو من که کسی از دارم؛ ازش زیادی توقع من هم شاید یا نکن گریه

 من؟ حق بود این خدایا آخه. دهمی زجرم داره و کنه ولم نداره

 :گفت که کردمی بیداد اشچهره توی ترس و نگرانی

 ...چشمت نیست؟آخه چیزیت مطمئنی-

 .ببنده رو در رفت یادش اما بیرون رفت و نداد ادامه حرفش به

 .کنم باز رو ها یرزنج قفل بتونم کردم سعی و آوردم در موهام توی از رو ایگیره

 داشت رفتم در سمت به و شدم بلند جام از احتیاط با کردم بازشون و شدم موفق

 بشه بسته در که این از قبل سریع بودن روش هم کلیدها شد می بسته آروم و آروم

. بودم فرار راه دنبال محتاطانه و انداختم اطراف به نگاهی و بیرون انداختم رو خودم

 سرم به بالیی چه بهروز نیست معلوم وگرنه کنم فرار اینجا از ترسریع هرچه باید

 .میاره

 این زمین زیر توی من که دادمی نشان این و رفتنمی باال سمت به رومروبه هایپله

 باز اما دادم هل رو در کوچیک خیلی و شکل مربعی در یه به رسیدم. بودم خونه

 !نشد

 و باال اومدم. اونور افتادن وسیله عالمه یه و دش باز که دادم هلش که قبل از ترمحکم

 یه بعد و بره خاکشون تا دادم تکون یکم رو بودن تنم تو که رو ایپاره تیکه لباسای

 !کجام؟ ببینم تا رفتم و انداختم اطراف به تریدقیق نگاه

 سلطنتی هایمبل رو وسطش که شکل مستطیلی سالن یه. بودم بزرگ ویالی یه توی

 هر کنار. بود شده چیده میز و مبل فقط سالن دور تا دور. بودن داده قرار رنگ زرد
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 بود، گل توش و داشت قرار بینشون ما کوچیک گلدون یه بود، شده گذاشته که مبلی

 !سفید گالیل تا بگیر رز از مصنوعی، گل

 ایوسیله هر که شیک و مدرن آشپزخونه یه داشت؛ قرار آشپزخونه راستش سمت

 هاپله بود وسط باال؛ رفتمی و خوردمی پله چپ سمت بود؛ توش ختنپ غذا برای

 هایبرگ زیرشون و بود شده کار باال تا یاسی رنگ با شده، کاری گل همه هاشکناره

 .داشت قرار اتاق انگار باال مصنوعی رنگ سبز

 هب. کنم فرار باید. نداشتم رو وقتش اما ببینم؛ هم رو باال برم خواستمی دلم خیلی

 .کشیدم سرک بیرون به آروم و کردم بازش و رفتم خروجی در سمت

 درخت تنه یعنی رنگ؛ سفید و عریان و بلند قد درختایی با بزرگ خیلی حیاط یه

 !داشت سفید رنگ

 .بود پاییز فصل از حاصل که بود شده ریخته رنگی زرد هایبرگ درخت هر زیر

 درختان برگ شدن رنگین فصل پاییز. است درختان هایبرگ ریختن فصل پاییز]

 .[است هابرگ زیبایی فصل پاییز. است

 خروجی در تا و گذاشتم فرار به پا کفش بدون و برهنه پاهای با و بستم آروم رو در

 زخمام خاطر به پاهام و بودن اومده در صدا به پام زیر هایسنگریزه دویدم؛ ویال حیاط

 .کردندمی درد

 بهروز با که برم خواستم کردم باز رو در بود شکل عیمرب و بزرگ در یه خروجی در

 !شدم چشم تو چشم

 .بکنم غلطی چه حاال من خدای نه وای
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 رنگ صورتش که نگذشت ایلحظه اما کرد؛ نگاهم متعجب داخل وسایل با بهروز

 جیغ درد از که صورتم تو زد خشم با. شد متورم گردنش رگ. شد سرخ و باخت

 .فتر  بیرون گلوم از ایخفه

 :گفت عصبانی و دیوار به کوبید محکم رو بود دستش تو که مشمایی محتوای

 کنی؟ فرار کردی سعی بگیرم دارو برات رفتم آشغال-

 روم به رو اومد. افتادم زمین روی. نداشتم زدن حرف جرات. لرزیدمی بدنم ترس از

 :گفت و ایستاد

 منفجر رو مغزت زد سرت به فرار فکر ببینم دیگه بار یه اگه سر باال خدای به-

 .کنممی

 :گفتم کردن من و من با

 .ندارم رو تحملش... ت کنیمی تم... اذیـ داری تو... تو خوب... خو -

 بازم پام و دست افتادم محکم. حیاط داخل داد هولم خشم با و گرفت رو بغلم زیر

 خودش به کرد؛نمی ولم بغضم و داشتم تهوع حالت. کردمی درد چشمم. بودن سرد

 :گفت و کرد اشاره

 کنمتمی سرم تاج. باش باهام بیا میگم بهت شرفبی خوب کنم؟می اذیتت من-

 .کنی تحمل اذیتامم و آزار مجبوری پس کنینمی قبول خودت

 :گفتم و بودم گرفته زبان لکنت

 .کنمنمی ازدواج تو با... با. خوامت... نمی من ه... اخ-

 :گفت و کرد نگام غضبناک
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 از بعد که شعورتبی مادر و پدر اون هان؟ کنی؟ ازدواج خوایمی خری کدوم با جوجه-

 جا یه رفتن کردن مکان نقل خونه اون از نشن بدنام اینکه بخاطر. شدنت دزدیده

 رو این خواینمی چرا. ندارن مهسـا نام به دختری دیگه گفتن و کردن تردت و دیگه

 که بدبخت و آواره یه میشی کنی، فرار جااین از اگه بفهمی خواینمی چرا بفهمی؟

 شد؟ مفهوم حاال بیاری در رو شبت نون پول که بدی رو خودت بری باید. نداره خونه

 یه و سرتق و نیاوردم کم منم ولی حرفاش اون با زد آتیش رو زندگیم نفهمید بهروز اما

 :گفتم لجبازی با دنده

 .امگهدی یکی عاشق من. بشم خوابهم باهات خوامنمی-

. کرد هدایتم داخل سمت به و کرد بلند رو من خشم با بهروز حرف، این گفتن از بعد

 . بود کشونده دنبالش رو من چطور نفهمیدم خودمم که داخل رفت سریع قدراون

. کرد خردم بهروز. نبودم دختر دیگه من گرفت؛ ازم رو دخترونگیام بهروز شب اون

. خواستمی هوسش خاطر به رو من اون اشهبرد بشم کرد کاری. شکست رو غرورم

 چون دونم؛نمی خودم یواسه سرپناه یک جز رو اون من ولی کرد؛ نابود رو زندگیم

 با که داشتم پدری نه و ـرزه*هـ بگه بهم و بزنه کتکم که داشتم مادری نه دیگه

 اینا یهمه. باشه مادرم برای من زدن کتک واسه همراه یه و جونم به بیفته کمربندش

 کرده پر خیلی برام رو زننمی کتک رو شونبچه که مادری و پدر جای بهروز کنار، به

 این من مریض مغز اما کنم ازدواج باهاش بتونم شاید اما ببندم دل بهش تونمنمی

 رو کار اون بهروز وقتی از. کنم تقدیمش دستی دو رو خودم که نمیده بهم رو اجازه

 بیرون رنگ دیگه که دختری. افسرده دختر یه روانی، یونهدیو یه شدم من. کرد باهام

 هاشکنجه درد باید قبلش بخوابه خوادمی وقتی هرشب که دختری. ندید هم رو رفتن

 به دادن منفی یه با زندگیش که دختری بخوابه؛ بعد و بچشه رو بهروز هایکتک و
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 به اما کور، چشمام و شدمی کر گوشام و شدمی الل زبونم کاش. شد تباه خواستگار

 با هرچند کردمنمی فرار موقع اون اگه. کردمنمی فرار و دادمنمی گوش سبحان حرف

 خوردمنمی که کتک ازش حداقل هیچ داشتم خوبیم زندگی و کردممی ازدواج سبحان

 بیابونی غول این دست از رو من ولی باشه شعالقه مورد دختر با سبحان بودم حاضر

 خوشبختی روی دیگه من. ندارم گفتنام کاش ای واسه وقتی یگهد. دادمی نجات

 خدایا. زندگیم چی همه از ناامید عمرم آخر تا االن همین از. بینمنمی رو زندگی

 کنم ازدواج بهروز با اگه حتی من. کرده خرد رو من کمر بدجور تروزگاره چرخه

 .زنهمی شکمم رزی به فقط زنهمی کتکم هروقت بهروز چون شم؛نمی بچه صاحب

 ...!نبود من حق این خدایا

 بعد ماه هشت

 یه شدم من. گذرهمی کرد رو کار اون باهام و دزدید رو من بهروز که وقتی از ماه هشت

 مونهمی زندون که کوچیکی سلول این توی میده انجام رو هاشخواسته که برده

 . شد خراب زندگیم. مواسه

 نفهمید هیچکس. نشنید رو امشبانه هایگریه صدای هیچکس. شد آزرده روحم

 زیر دختری نفهمید هیچکس. اسیرم اینجا در من و داره زیرزمین ویالش زیر بهروز

 و اینجاست دختری نفهمید هیچکس. ببره خوابش تا میده جون شب هر ویال این

 پیش ماه یک بهروز میده؛ شکنجش بخواد دلش وقت هر و روز هر بانش زندان

 !نمردم اما دادممی جون داشتم درد از روز اون. کشید دستگاهی با رو هامناخن

 سلول این یگوشه هوشبی دوروز و رفتم هوش از تا زد کتکم قدراون هم دیگه بار یه

 این توی ندیدم چشم به رو خورشید رنگ هنوز من. بودم افتاده تاریک و تنگ

 .چندماه
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 من. نرم هوش از بگیره رو جلوم فقط که حدی در میده اگر یا و نمیده غذا بهم

 میشه بدتر روز به روز مریضم مغز. شدم تغذیه سوء دچار مدت این توی دونممی

 که دلیلی تنها این و بود ناراحت وجدانم اما کنم خودکشی خواستم بار هزاران

 اون از گشتمبرمی و حموم رفتممی هفته یک هر. بدم انجام رو کار اون نمیذاشت

 ندارم رو فرار به کردن فکر جرات حتی دیگه گرفت رو من بهروز و کردم فرار که موقع

 هم این و بستممی دل بهش بیشتر روز به روز کردمی امشکنجه بهروز مدت این توی

 از و عاشقانه که بشو پسری عاشق گفت بهم من مریض مغز آره مریضه؛ مغزم چون

 .میده آزارت و کنهمی اذیتت داره دل ته

 عاشقم یه چون ذارممی اختیارش در رو خوادمی ازم بهروز که هرچیزی و شدم عاشق

 گفتمی بهم اول روزای که بهروز اما. کنهمی هرکاری معشوقش واسه عاشق یه و

 عاشق اون. کنه خودش مال رو من داشت سعی اون و بود دروغ همه اونا عاشقمه،

 با بهروز که شدم متوجه قتیو رو این. خواستنمی خودم خاطر به رو من و نبوده من

 که کاری کثافت هر و اتاقشون داخل رفتنمی و ویال اومدمی وارنگ رنگا دخترای

 هم اونا و دادمی پول بهشون بهروز آخر در. دادنمی انجام خواستمی دلشون

 این تو کهاین خاطر به شاید. دارم دوسش رو بهروز حال این با بازم ولی. رفتنمی

 دل خودم ارباب به من. بستم دل بهش ندیدم رو ایدیگه هیچکس اون جز مدت

 فقط شدن عاشق از که کسی به. کردمی ظلم من حق در هرشب که کسی به. بستم

 . کنه ابرازش نداشت یاد اصال و بود بلد رو اشکلمه

 .خودم خاطر به خوادممی دل ته از کنم احساس ذارهنمی

 [بوده بازى لوس جسمى خستگى فهمىمي تازه بشه، خسته كه روحت]
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 اینا. ندارم دلم توی رو غصه و غم داشتن نگه تحمل. ندارم کشیدن درد تحمل خدایا

 . کن کمکم خودت خدایا. شدن تلمبار مغزم و دلم رو همه

ِ  از پوسهمی مغزم آخرش]  ...![نزدم ولی زدممی باید که حرفایی حجم

 امشکنجه رفتارم همین خاطر به زبهرو اوقات گاهی. امدنده یک و لجباز هنوزم

 کوچیک یپنجره از چندماه این توی. برممی یاد از رو اسمم حتی که اونقدری. کنهمی

 من چون کردممی دل و درد ماه با شب هر و کردممی نگاه رو بیرون هاشب سلولم

 مه من اما تنهاست ستاره همه اون بین ماه بود؛ ماه شبیه که دختری بودم، دخترماه

 هرشب مجبورم من و شهنمی عاشقم دل متوجه اون اما هست بهروز درسته. تنهام

 ایشنونده تنها چون نترکه دلم تا بگم ماه به رو شدن تلنبار هم روی که رو دلم حرفای

 ! ماه و ماهه فقط دارم اینجا که

 گفتممی حرفی هر با قبال که نیستم اونی. نیستم همیشگی مهسای اون دیگه من

 ندارم؛ رو قبال برخوردی خوش و اخالق دیگه. بردارین سرم از دست مریضه، مغزم من

 عوض رو من روزگار و شدم عوض. باشم خوب باهاش بتونم بینمنمی رو کسی چون

 حرف داشت قبال که ایعالقه و عشق از دیگه نیست سابق بهروز دیگه هم بهروز. کرد

 همه بزنم حرف باهاش تا بکشه رو نازم دمهر  که نبود ناراحتی پسر اون دیگه. زنهنمی

 . میشن عوض وقتش به همه بود، فرشته روزی هم شیطان حتی شد عوض چیز

 نسبت قبال که وقتی فهمممی تازه. دیدم بهروز طرف از رو زیادی هایتوجهی بی

 همه با دختر یه که بفهمه اینو باید بهروزم اما داره دردی چه بودم توجه بی بهش

 بی تونمنمی من آره! بیاد کنار تونهنمی هرگز توجهی بی با اما میاد، کنار چی

 حرف راحت و باشم راحت قبال مثل باهاش تونمنمی من کنم تحمل رو هاشتوجهی
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 بیاره بیرونم تاریک و تنگ سلول این از تا بزنم حرف بهروز با خواستم هروقت. بزنم

 :گفت بهم

 .هستی روانی مریض یه تو مهسا-

 مریض یه من که کنممی فکر واقعا و کنممی تلقین رو حرفش این خودم با همیشه

 رسم این بده جواب خودت خدایا کی؟ تا بکشم؟ زجر باید کی تا آخه. هستم روانی

 !نیستین متوجه رو من دنیای شماها نیستم مریض من دنیاست؟

 !داد زجرم کرد که کارایی تموم بخاطر مُتِنَفِرم ازَش ديگه گفتم ماه به هرشب

 :فهموند بهم زنان چشمک هم ماه

ِ  از آره،-  .مَعلومه چِشات تو اشكـ

 هنوز کشیدن درد همه این برای من. کن رحم روزگار یچرخه زندگی، یچرخه ای

 .بیار در روزگارم از دمار بشم تربزرگ بذار. کوچیکم

 داشتن زرو به روز کردمی برخورد هاصخره به که دریا هایموج خراش گوش صدای

 .کردنمی بیشتر وجودم عمق توی رو تنفر

 بدترین بهروز وقتی حتی. بشم پا سر تونممی االن چطوری دونمنمی خودم واقعا

 تا زد قدراون و مبرهنه بدن جون به افتاد شالق با. داد انجام روم رو هاشکنجه

 اصال .کنم فراموش رو ماه هشت این خاطرات تونمنمی هنوزم. شد خونی شالقش

 بابا و مامان شنیدم وقتی شد له غرورم گفتم که همونطور. کنم فراموش تونمنمی

. کننمی زندگی دیگه شهر یه. رفتن کرده فرار دخترشون که آبروریزی از ترس بخاطر

 من زبونیش چرب با هم نامرد سبحان اون. بدن خبر پلیس به باید که انگار نه انگار

 به راجع هرچقدر قبال شاید. کنم فرار تونمنمی حاال که انداخت بهروز این دام به رو
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 یعنی شهنمی اصال دونممی چون زدم؛ رو کردن فرار قید دیگه اما کردممی فکر فرار

 بیرون به که ویال درهای یهمه نیست خودش که گاهی گه بهروز کنم فرار تونمنمی

 درها هست خودشم که گاهی حتی. آهنی و بزرگ های قفل با بسته رو هستن وصل

 و تنگ سلول این توی همیشه و کرده منع آشپزخونه به رو ورودم حتی. انبسته همه

 و نکردم رشد اصال شدم تغذیه سوء دچار جااین آوردتم وقتی از حبسم تاریک

 سیر هم سگ نسبت بال. جلوم ندازهمی سگ مثل که آبی و نون اندک این با کنمنمی

 .هستم آدم یه که من به برسه چه نمیشه

 االن دونستمنمی هنوز نزدیکم اومد اخمالو ولی آراسته و شیک بهروز و شد باز در

 یپنجره اون داشتن با حتی بود تاریک خیلی اتاقک این چون شب یا عصر یا صبحه

 چشمام بود افتاده من سمت به در طرف از که نوری شد؛نمی معلوم چیزی کوچیک

 نداشتن سزایی به رشد هامناخن اما شده خوب حاال امشده کبود چشم. زدمی رو

 .بودن نکرده رشد زیاد کشیدنشون بعد

. زدمی سینه به رو خودش وار دیوونه قلبم من؛ سمت به برداشت قدم آرومی به بهروز

 خودم به باید اینجا شد؛ داغ بدنم و گرفتم گر زدمی معمول حد از تندتر نبضم

 تونمنمی نداره بِهم ِحسی هیچ دونممی کهاین با حتّی که ضعیفم اینقدر بزنم پوزخند

 .بیرون بکشم طرفه یه عشق این از رو خودم

 از قبل که خواستمی رو عشقش پر هاینگاه دلم کردم نگاهش و بهش زدم زل

 .داشت چشم بهم شدنم دزدیده

 . بهم زد پوزخند

 تموم چرا ه؟قشنگ دنیات این کجای آخه خدایا نبود طرفه یه عشقی هیچ کاش

 بیشتر دیگه ماه شش بگه دکتر بگیرم سرطان کاش رو؟ لعنتیم زندگی این کنینمی
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 و دممی جون بهروز هایشکنجه زیر من باطل خیال زهی ولی! کاش. نیستی زنده

 .مطمئنم خوب خیلی رو این دنیا اون میرم

 نگاه عاشق من ولی کردمی نگاهم ترحم با داشت سرش به رسیدم تا گرفتم پاهاش از

 .بودم بهش کردن

 :گفتم آوردم کجا از دونمنمی خودمم که لبخندی با من

 عزیزم؟ شده چیزی-

 :گفت و زد حرفم به پوزخندی

 !کنی صحبت باهام چطور مدت همه این از بعد فهمیدی و شدی آدم باالخره-

 .بود م*با*ل روی لبخندم هنوز من و کردیم سکوت دو هر

 خورده زخم قلبشون انقدر فقط نيستن، احمق خندنمي هنوزم درد كُلى با كه اونايى]

 ![همين شده، عادى براشون ديگه كه

 :گفتم ناراحتی با بهروز به رو

 ...نفر یه زندگی با کردن بازی اما خوبه خیلی کردن بازی-

 :گفت و بدم ادامه نذاشت

 قرارم زندگیت لیست بلک تو کردی؟ کارچی تو ولی بودم عاشقت زمانی یه منم-

 .کنمنمی ولت نکنم سیاه رو زندگیت تا که بدونی باید رو این ولی دادی

 و بفرسته رو عزراییل خواستممی خدا از لحظه هر. شد سرازیر چشمام از اشکام

 .رو حرفا این ازش نشنوم تا بگیره رو جونم

 :گفتم و کردم بغض
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 .گذرهمی بد و سخت روزا این چقدر-

 :گفت و دز  خرابم حال به پوزخندی

 چون بیرون ارمتمی اینجا از نباش ناراحت حاال. بشی آدم که روزی تا گذرهمی بد-

 .کردم بدبختت زیادی فهمممی

 .خوردم جا بعدیش حرف با اما برم ذارهمی که شدم خوشحال لحظه یه

 رو لباسا کنی،می آشپزی هاشتمیزکاری بکنی رو خونه این کارهای تک تک باید-

 .شوریمی

 :گفتم راحتنا

 کنی؟می رفتار باهام جوریاین که توام یبرده من مگه-

 :گغت و چشمام به زد زل ریلکس

 .کنممی تنبیهت وگرنه میدی انجام رو گممی بهت که هرکاری و منی یبرده آره-

 تو محکم رو سردم دستای شدم بلند بکنم ممانعتی اینکه بدون. گرفت رو دستم

 بازم دیشب که پارم تیکه لباسای به. بود شده خیره همب. بود گرفته گرمش دستای

 اون ولی نبود لخت زیاد. بود لختم بدن روی نگاهش. بود زده کتکم و بود اومده

 چه باز داره شد متوجه که گرفتم دندون به رو لبم کردمی نگاه بهم داشت مشتاقانه

 از. کشوند خودش دنبال هم رو من برداشت قدم بیرون سمت به میاره؛ باال به گندی

 دیدن با شدیم؛ سالن وارد و کرد باز رو بعدی در و رفتیم باال هاپله از بیرون اومدیم در

 !کردم تعجب حسابی ریخته بهم سالن

 .ریخته بهم رو ویال کنه اذیتم اینکه برای دونستممی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

61 

 

 بودن؛ دیگه طرف یه هاشونشیشه. بودن افتاده سمتی به هرکدوم سلطنتی هایمبل

 گل و زمین روی بودن ریخته هاشونخاک هرکدوم گل هایگلدون. نبودن شکسته یول

 یه بود شده انداخته سالن وسط که کوچیک فرشی. بودن شده خمیده هاشون

 بود؛ کرده پیدا تغییر زرد به سفیدی از رنگش و کثیف حسابی و بود سوخته قسمتش

 !آشپزخونه به رسیدیم کردیم گذر سالن از

 هاسرامیک روی بیرون هم و سینک توی هم کثیف و نشسته ظرفای همه من خدای

 و چرب حسابی گاز چیلی؛ و چرب و کثیف حسابی. بهتره نگم رو زمین بودن

 کشیدن قلیون برای که سوخته ذغال بوی و شدمی دیده روش زیادی هایسوختگی

 باز یمهن درش یخچال بود؛ شدن قرمز و شدن داغ درحال و گاز روی بودشون گذاشته

 چیز چندتا و سفید و قرمز سس ولی شدنمی پیدا خوردن برای هیچی داخلش و بود

 حسابی آشپزخونه وضع روش؛ بود شده ریخته بودن چسبناک حسابی که دیگه

 این توی. داد نشونم رو بیرون خروجی در از و برد رو من بعدش. سالن با بود خراب

 اینجا قبل سال از که هاییبرگ ولی زسرسب درختای با گرمش هوای و تابستون فصل

 با رنگش سبز و قامت بلند درختای با حیاط. بود فجیعی وضع بودن شده ریخته

 هر به گِل و خاک و کثیف حسابی و بود شده کاشته گل چندتا داخلش که اشباغچه

 .داد نشونم رو چی همه بودن؛ شده ریخته طرفی

 :دادن توضیح به کرد شروع آخر در و

 برا همیشه برای موظفی تو و شدم مبتال فکری وسواس اختالل به که مدتیه ندچ من-

 کارای نکن سعی هیچوقت پس. منی یبرده هم تو و منه مال ویال این. کنی کار من

 ببینم اگر. باشی آراسته و تمیز باید تو. ندی انجامشون یا بندازی عقب رو خونه

 و یخچال یا و آشپزی حین نشسته زگا روی چربی یا و هست ایوسیله روی ایلکه
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 جوری کنممی تنبیهت خودت؛ حتی بشه کثیف ستخونه این توی که ایوسیله هر

 مفهومه؟ کجایی االن و بودی کی یا و بوده چی نفهمی خودتم اسم حتی دیگه که

 :گفت عصبانی که دادم تکون تایید معنای به سری

 .نشنیدم رو صدات-

 :گفتم زبان لکنت با

 .باشه ...بـ-

 :گفت بعد و صورتم تو زد چک یه عصبانی و خوردن گره هم تو یهویی هاشاخم

 .کن تکرار دوباره رو صدات نشنیدم-

 :گفتم لکنت بدون و قبل از تر محکم بار این

 ...ولی چشم-

 بود؛ نزدیکمون که میز روی کوبید محکم رو دستش و بشه تموم حرفم نذاشت

 :گفت خشم با شدن خونی دستاش و شکست ششیشه

 .بگو نکن تعارف خوادمی اگه خواد؟می کتک دلت هـان؟ چی؟ ولی-

 :گفتم تند خیلی

 بود؟ چی من از منظورتون ولی-

 بعد و سالن کف ریخت هاشخون که کرد مشت رو دستش و کشید حرصی پوفی

 :گفت
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 دبای خودت حتی یعنی ببینم خونه این توی نباید رو ایلکه کوچکترین که این یعنی-

 باشی تمیز و تر و حموم بری باید بار دو روزی خودت کنار به خونه تمیزی. باشی تمیز

 یا و غذا توی موهات از ایدونه نباید. باشه افتاده خونه تو نباید موت تار دونه یه

 بیام من کشیمی پالستیک سرت روی میدی انجام رو کارا وقتی. باشه ایدیگه هرچیز

 بهت کمربند با یا فهمیدی حاال کنممی جهنم برات رو تزندگی کثیفه خونه ببینم

 بفهمونم؟

 :گفتم ترس با

 .فهمیدم چشم-

 :گفت بهم بدی خیلی لحن با

 تمیز و تر رو خونه اومدم شب. بکن رو کارات و چشام جلو از گمشو هم حاال-

 قطعش برقی اره با رو گردن خودم چون نزنه سرت به فرار فکر قفله در. خواممی

 .نمکمی

 اینجا از باید. افتاد آشپزخونه داخل به نگاهم. اونور اومدم چشاش جلو از سریع

 مو که من ولی خونه تو نریزه مو تا بکشم سرم به پالستیک گفت اون اما کنم شروع

 که هاییظرف شستن به کردم شروع. کن ولش رو یکی این پس ندارم موخوره یا ریزه

 یکی یکی و کردم برفیشون کم کم. بودن شپخ هاسرامیک کف و بودن سینک روی

 متوجه که اف دی ام هایکابینت داخل بذارم خواستم کردم خشکشون بعد و شستم

 !خرابه خیلی هم هاکابینت وضع شدم

 چیدن به کردم شروع و ریختم پایین رو وسایالش همه و کردم باز رو شونهمه در

 .کردنشون پاک از بعد وسایل
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 جا هم رو چینی یا ایشیشه هایظرف هاوکابینت تو چیدم رو شونهمه دونه دونه

 وایتکس کمی. کردم تمیزش و شستم رو ظرفشویی سینک بعد و منظم جا یه دادم

 بود چیلی و چرب و بود کثیف بس از زدم وایتکس رو سینک دور دورتا و برداشتم

 شیر. میره داره ایهقهوه دیدم کشیدم رو دستم دقیقه چند از بعد. بود شده ایقهوه

 نگاه بهش وقتی که جوری دادم وشوشست کامال رو سینک و کردم باز رو آب

 شیمیایی مواد و زدم وایتکس چون شایدم یا. سوزوندمی رو چشات برقش کردیمی

. کردم تمیزش طریقی یه با هم رو اون و گاز وقت سر رفتم چشام؛ شد اینجوری داشته

 داخل سرامیکای و شد تموم وقتی. دادم نجاما رو آشپزخونه کارای کم کم بعد

 تمیزه. انداختم جاش همه به دقیقی نگاه کردم خشک و شستم هم رو آشپزخونه

 .بود شده گرسنم حسابی. بود تمیز

 اومدن تا و بود بیست و دو ساعت انداختم؛ ساعت به نگاهی سالن داخل اومدم

 خونه کارای هم و کنم مادهآ شام هم که داشتم فرصت دیگه ساعت نیم و پنج بهروز

 .تمیزه که بود جمع جمعِ  آشپزخونه از خیالم بکنم رو

. گذاشتمشون دیگه مدل یه و کردم درستشون بود هرجوری به رو سلطنتی هایمبل

 کردمی جلب رو نظر که چیزی اولین داخل اومدیممی خروجی در از وقتی اینجوری

 من اما بودنش گذاشته مانند ال مبل قبال. بود روشونروبه میزهای و هامبل همین

 یه میز هر روی و بود روشونروبه میزها و بودم گذاشته رو سالن مستطیلی راست یک

 .بود هرگلی حاال مصنوعی گل گلدون

 و وزید گرمی نسیم که کردم بازش رفت؛می حیاط داخل که خروجی در سمت رفتم

 هایصخره با که دریا هایوجم صدای گرمه؛ شدت به شمال هوای شد گرمم لحظه یه
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 اما دریا آب تو برم خواستمی دلم رسیدمی گوشم به کردمی برخورد نزدیکشون

 .بهش زنممی سر روزی یه حتما ولی ندارم رو وقتش

 گِل ریخته بهم همه هاگل توش که کوچیک یباغچه به خورد نگاهم بیرون رفتم در از

 و جارو با بیل یه کنارش بودن؛ شده کخش و بودن ریخته سمتی به هرکدوم خاک و

 .حیاط کردن تمیز واسه وسایل چندتا انداز خاک

 شده ریخته باغچه از دورتر یکم که هاییگِل و خاک جارو با و باغچه سمت به رفتم

 .باغچه تو ریختم و زدم جارو رو بودن

 و کردممی درست و راست رو هرکدوم رو هاگُل بعد و کردم تمیز رو باغچه دور تا دور

 .بگیرن رو خودشون تا ریختممی خاک

 !نفهمیدم رو علتش خودمم حتی شهنمی خشک و گیرهمی بکارم که گلی هر من

 و کوچیک یباغچه همون شد دوباره تا رفتم ور باغچه با فقط ساعت یک حدود

 .خوشگل

 به کمرم. بودم کرده ریست و راست رو باغچه فقط من و گذشت ساعت یک حدود

 و بود سست بدنم. بودم نخورده چیزی هنوز. داشتم تهوع حالت کرد؛می درد شدت

 .بکنم رو کارام همه بودم مجبور نخورم کتک اینکه خاطر به اما نداشتم رفتن راه نای

 جارو رو بودن شده ریخته زمین روی که رو هاییبرگ مونده باقی چندساعت این توی

 اون اما داره درخت اینور که طوره هچ موندم من اما آشغال؛ سطل ریختم و زدم

 درختا این چطور! نداره؟ ماسه اینجا چطور! دریاست ویال ساختمان پشت سمت

 بدزده؟ رو من تونست طور چه آورد؟ کجا از رو اینجا اصال بهروز و بزرگن اینقدر
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 به خوامنمی خودم هم شاید! نیومد یادم ماه چند این توی دزدیدنم صحنه از هیچی

 .ارمبی یاد

 مونده دیگه ساعت نیم دادم انجام رو کارها تمام وقتی و خیالیبی به زدم رو خودم

 عرق بوی تا حموم رفتممی باید حاال و شده تموم آشپزیم تازه من و بیاد بهروز تا بود

 .بشه دور ازم

 باز رو در. رفتم بود داده قرض بهم خوابیدن یا سکونتم برای بهروز که اتاقی سمت به

 ایقهوه رنگ بودنم کثیف خاطر به زمین روی هایپارکت رفتم حموم سمت به و کردم

 رو اینجا و نمیده بهم گیر بهروز پس بود خودم اتاق که اینجا گرفتن؛ خودشون به

 وقتی و کردم باز رو آب شیر داخل رفتم و کردم باز رو حموم در راحت خیلی بینهنمی

 و گرم یا داغه ببینم تا آب تو زدم دست آرومی هب و درآوردم رو لباسام. شد آب پر وان

 تمام لحظه یه آب داغی از که آب داخل بردم رو پاهام از یکی متعادله؛ دیدم که سرده

 دراز وان توی کردم؛می کار مدام و حموم نرفتم چندساله که انگار. گرفت گر بدنم

 که سفید و آبی نگر  کردم نگاه حموم هاسرامیک یا دونمنمی کاشی به بعد و کشیدم

 .بود شده نقاشی آبی یقطره روشون

 آواز به کردم شروع ب**ل زیر بیرون برم خواستمنمی اصال   و داشتم آرامش احساس

 :خوندن

 ندارمت هاستماه االن/منی ماه گفتیمی-

 ندارمت من ستاره همه این بین/منی مال گفتیمی

 رو نم دستای تو جای به گیرهنمی کسی گفتیمی یادمه

 من با بارون زیر زنیمی قدم فقط گفتیمی یادمه
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 کنینمی پیدا رو اسمم

 چشماش تو زدم زل انقدر

 رو عکسام گوشیش تو نداره حتی اون

 نیست یادش رو من اصال اون

 باهاش نیستم وقته خیلی دونهنمی حتی

 گرفتم دوستام جلو حتی رو دستش

 نیستم که هاییشب کنهمی روز داره

 دارم سردرد خواب موقع هرشب که دادم رد بد انقدر

 «سارن/منی ماه»

 .کنم مثبت رو فکرم خواستم و بستم رو چشام

. بشه گم بیرون نره که کردن قفل روش رو خونه در که دارم رو آلزایمری یه حس

 یک خونه این توی من طورههمین هم واقعا   و شده گم خودش تو اون که دونننمی

 .نیستم بیش زندانی

 .شد سرازیر چشمم گوشه از اشکی و لرزید کمپل

 "بهروز"

 سمت به. شد بسته سرم پشت اتوماتیک صورت به در شدم فروشگاه داخل

 هاقفسه توی از... و میوه و آجیل هرچیزی از بخرم؛ چیزی یه تا رفتم هاخوراکی

 با و وایستادم میزش رویروبه کرد؛می حساب که خانومی سمت رفتم و برداشتم

 :گفتم ندلبخ
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 .کنم حساب تا بزنین قیمت برام رو اینا-

 موهاش وقتی کنه درستشون تا برد دست و کرد معلق هوا تو یکم رو بلوندش موهای

 :گفت بعد و بهم زد زل لبخندی با مقنعش تو برد رو

 .چشم بروی ای-

 !افتمنمی در اینا با دارم دوسش رو مهسا من اما. میده نخ داره اینم هه

. اومد بند نفسم لحظه یه آوردم سرش بالهایی چه وقته چند این تو ینکها فکر با

 !وجدان عذاب مثل، داشتم بدی خیلی احساس

 عاشقش زمانی یه که رو کسی میاد مردی کدوم. باشم داشته وجدان عذاب بایدم

 یه مثل بعد و کنه؟می آزرده رو روحش میده؟ آزارش کنه؟می شکنجه رو بوده

 ؟!تاریک و سرد سلول تو ندازتشمی شد تموم کارش تیوق کاغذی دستمال

 :گفت می داشت که خانومی به دادم رو حواسم

 ...آقای میشه هزارتومان هفتاد و دویست حسابتون-

 :گفتم و آوردم ب**ل به لبخندی

 .بازغی بهروز-

 رو بلوند و بودن فر و بودشون انداخته چتری صورت به مقنعش جلوی که موهایی

 :گفت بعد و شیدک دست یکم

 ...یا کنینمی پرداخت کارت با وسایالتون اینم جون بهروز-

 :گفتم و بیرون کشیدم رو کارت. کردم قطعش رو حرفش و بشه تموم حرفش نذاشتم

 .کشممی کارت-
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 :گفت و آورد جلوتر یکم رو خوان کارت و انداخت بهم خندون نگاهی

 من؟ یا کشیدمی خودتون-

 :گفتم و گرفتم جلوش رو کارت

 .بکشید خودتون-

 از و گرفتم ازش رو وسایل کردم حساب رو پول وقتی و گرفت ازم خوشحالی با

 .شدم ماشین سوار و بیرون زدم فروشگاه

 رو سارن از بازنده آهنگ کرد کات باهام مهسا که وقتی از کردم بلند رو ضبط صدای

 تک تک توی آرامشم هم شاید یا میده آرامش بهم صداش شاید. دممی گوش

 خوندمی و زدمی گیتار هم مهسا موقعی یه. نداره حرف صداش خونهمی که کلماتی

 شده طور هر باید امشب تنگه شدید تنگه صداش اون واسه دلم. بود عالی صداش

 .برام بخونه بدم

 خروحی درب جلوی رسددم دقیقه بیست حدود از بعد و کردم حرکت ویال سمت به

 .کردم پارک پارکینگ تو و داخل بردم رو ماشین و شد باز در هک زدم رو ریموت ویال؛

 ویال حیاط به کلی نگاهی و برداشتم ماشین عقب از رو وسایل و شدم پیاده ماشین از

 .انداختم

 و بود شده عوض آبش. داشت قرار حیاط وسط که ایحوضچه بود تمیز تمیزِ  جا همه

 که کردم گذر حوضچه کنار از. کردنمی شنا خودشون برای توش خوشحال هاماهی

 تمیزی برق لحظه یه که کردم بازش آرومی به رو در ویال سالن ورودی در به رسیدم

 !کرد امزده حیرت خودشون جای تو منظم هایمبل و سالن
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 بغلم تو خوادمی دلم خیلی! باشه داده انجام رو کارها این تمام مهسا شهنمی باورم

 .بده انجام العملی عکس یچه نتونه که جوری بدم فشارش

 مورد غذای سبزی، قرمه بوی گذاشتم؛ جا همون و آشپزخونه داخل بردم رو وسایل

. هست مهسا پخت دست که وقتی خصوصا. بود کرده پا به دلم توی غوغایی معالقه

 میاد بدم خوشگلم اخالق اون از اوقات گاهی. باشم زده کتکش من نمیشه باورم اصال

 بهم فقط گاهبی و گاه االن که شکستمش جوری. کردم خالی هسام سر رو همش که

 !باشه؟ تونهمی کجا یعنی! نبود مهسا ولی بود تمیز هم آشپزخونه. زنهمی لبخند

 !نبود هم سالن توی بیرون، آشپزخونه از رفتم

 :زدم فریاد و کردم بلند رو صدام

  کجـایی؟ مهسا مهسا؛-

 فرار اون نه اما باشه؟ کرده فرار نکنه. شتدا ورم ترس! نشنیدم جوابی هیچ اما

 !کنه فرار تونستهمی چطور. قفلن همه درها کنهنمی

 توی بود شده غیب اما زدم؛ صداش و کردم نگاه رو هااتاق داخل و رفتم باال هاپله از

 برای خاصی دلیل و کردممی پیداش اگه. بود شده خرد شدت به اعصابم. زمین

 .ببینه خودش چشای با رو مرگ و بمیره تا زدمشمی شک بی داشتنمی نبودنش

 گذاشته تخت روی لباس دست یه ولی نبود اتاقش داخل رفتم. بود کافی زدن صدا

 !حموم رفته آها،. بود

 نیاد حموم از زودی به احتماال. شنیدم رو آب شرشر صدای. حموم در سمت به رفتم

 پناه خودم اتاق به و بیرون اومدم شاتاق از نشم روروبه باهاش اینکه واسه. بیرون

 .آوردم
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 از حالم بودم شده بدبو و داشتم زیادی عرق م.شد حموم وارد و آوردم در رو لباسام

 .خوردمی بهم خودم

 "مهسآ"

 یه با و سفید مشکی ست. بود خدمتکارها لباسای شبیه بیشتر. پوشیدم رو لباسام

 هایفیلم توی خدمتکارها لباسای نعی دقیقا. شدمی بسته باید کمرم دور که توری

 خیلی بابت این از من و بودن رسیده آرنجم تا تقریبا  . زدم سشوار رو موهام آمریکایی؛

 .بودم خوشحال

 بیرون دونشم یه حتی که دادم گره هم توی جوری رو موهام و کردم سر رو روسری

 .کنهمی بدبختم بهروز وگرنه بریزن نخورن سر روسری زیر از یا و نباشه

 هاخوراکی دیدم رسیدم وقتی آشپزخانه؛ داخل رفتم راست یک و بیرون اومدم اتاق از

 رو شدمی استفاده غذا توی یا بود خوردن برای که چیزی هر و میوه و جات ادویه

  کنم؟ چیکار حاال کشه،می رو من خدایا! نبودم من و اومده حتما و گرفته

 و خطیه خط تمامش که بدنی م؛کوفته بدن این با بگیره کتکم باد به ترسممی

 هایخط بس از کمرم خصوصا. کرده جوریشون این زدن کتک موقع بهروز هاینقاشی

 ".حیف من، لطیف بدن و تن این حیفِ " میشه بد آدم حال داره، مانند دراز

 .جاش سر گذاشتم احتیاط و آرومی به رو چیز همه

 یک تمیزی خیلی سینی توی داد؛می اییچ بودن آماده از نشون ساز چای بوق صدای

 پشت رو پایی صدای که بردارم رو سینی خواستم و ریختم رنگ خوش چای استکان

 !شنیدم سرم

 .شدنمی نزدیک بهم داشتن لحظه هر که هاییقدم صدای
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 متقابال من و ببینم رو سرم پشت و برگردم گفت بهم حسم ناگهانی صدا به توجه بی

 .کردم رو کار همین

 !اومد بند نفسم دیدم که چیزی از کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 بدنش جذب اونا و بود پوشیده رنگی کرمی جین شلوار با رنگ جیگری تیشرتی بهروز

 .بهش بودم زده زل ایزنجیره های دیوونه این عین بودن؛ شده

 هرچند پوشیدن لباس مدل جور این اومدمی بهش و بود شده خوشگل خیلی

 شبش رنگ چشای. داشت خاصی احساس یه برام االن اما طوریههمین شههمی

 بازی من قلب با داره دونستنمی بود جذاب شدم جذبش کامال پرکالغیش؛ موهای

 مثل روز به روز و کرده ریشه وجودم تو ماهه شش ایعاشقانه احساس با. کنهمی

 . نمیشه کم ازش و رشده به رو درختی نهال

 طبق و اون یبرده من و منه ارباب اون چون نیست خوب زده جوونه دلم تو که عشقی

. گرفت ازم رو دخترونگیام اون اما کنه ازدواج اربابش با نداره حق ایبرده هیچ رسومات

 قلبم تو رو جدیدی عشق همیشه دیدنش با اما آزرد؛ رو روحم کرد، نابودم کرد، خردم

 قبل از بدتر داره روز به روز مریضم مغز ونهدنمی قلبم شاه شده دونهنمی. کرده روانه

 .دارم مغز تا دو انگار شده خنثی شده سیاه قلبم چون میشه؛

 .انگرفته سرطان هم شاید یا مریضن هردوشون که مغز یه و قلب یه جای به

 احساس. ایستاده زمان کردممی احساس. بود هزار رو قلبم ضربان و بود شده گرمم

. چیه دردم دونستمنمی. عاشقم واقعا یا دارم درد قلب ستمدوننمی. داشتم خفگی

 !نیست رگام تو خونه دلم تو که اینقدر خدایا

 :فشردم بهم رو چشمام بخشش آرامش صدای با



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

73 

 

 خوبه؟ حالت مهسا-

 :گفت که فشردم آره معنای به رو چشام

 بهم؟ میدی چایی یه-

 :گفتم عاشقانه و رفت در دهانم از ناگهان

 ! برات میدم جونمم-

 ب**ل و پایین انداختم خجالت با رو سرم و کردم باز رو چشام حرف این از بعد

 و عشق به راجع هیچوقت دیگه بود داده اخطار بهم کنهمی تنبیهم مطمئنا   گزیدم

 .نزنم حرف باهاش عاشقی

 :گفتم و گرفتم طرفش به رو سینی و برگشتم

 .ستآماده چاییتون ارباب-

 :گفت بعد و فتشگر  ازم و زد لبخندی

 .شده تنگ صدات شنیدن واسه دلش اربابت-

 :گفتم و گرفتم باال رو سرم متعجب

 .خدمتکارم که من چطوری آخه براتون؟ بخونم جانم؟_

 :گفت و کرد اخمی

 .براش بخون بیا گمشو نشه ناراحت اربابت خوایمی اگه-

 روی روش به رو و بیرون اومدم آشپزخونه از باهاش و گفتم ب**ل زیر چشمی

 .نشستم سالن توی سلطنتی هایمبل



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

74 

 

 !(همت در اخمای این به نه لبخندت اون به نه)

 :کرد زمزمه ب**ل زیر و دستم داد و آورد رو گیتاری

 .میرم جوری یه-

 :اهنگ خوندن به کردم شروع قبال یاد به فهمیدم

 کنی زندگی خیالم با بمونی میرم جوری یه-

 کنی عاشقی ونهردوتام جای به میرم جوری یه

 کنی رو داری چی بعد به این از بگو رو تو شناختم

 کنی آرزو رو دیدنم دوباره میرم جوری یه

 کنم خداحافظی دلم با جوری چه نیست انصاف

 کنم نگاه چشات تو دوباره نشد نموند فرصتی

 !کنم نگاه

 بفهم بهم هردومون کار گیر و گرفت

 متاسفم کوتاهیام بخاطر منم

 !معرفت بی معرفت بی بود تو صیرتق خدایی ولی

 خیلی که هست حواسم. رو بالم زخم ببندی بار یه. شد بپرسی رو حالم بارم یه شد

 . معرفت بی چالمو کندی وقته

 متاسفم کوتاهیام خاطر به قبول بفهم دارم دوست من

 ...!معرفت بی بود تو تقصیر خدایی ولی
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 "سارن/میرم جوری یه"

 فشردمی رو گلوم بغضی بودن؛ باریدن موقع و ودب زده حلقه چشام توی اشک

 به شروع و بودن ریزش درحال سرعت به هرکدوم و بگیرم رو هاماشک جلوی نتونستم

 .زدممی صدا رو خدا و کردممی هق هق کردن؛ ریزش

 زندگی این به بعد و کردممی خداروشکر. داشتم قبال که زندگی از و کردممی هق هق

 دادی کردن زندگی اجازه که همین کنمنمی ناشکری دیگه خدایا. کردممی فکر االنم

 .ممنونم

 که کردم حرکت آشپزخونه سمت به سریع و شدم بلند جام از و بدم ادامه نتونستم

 ادامه راهم به و کردم ول شدت به رو دستش اما گرفت مهابا بی رو دستم مچ بهروز

 .دادم

 و خوردم سر جام سر که سرم پشت دیوار به دادم تکیه یخچال کنار آشپزخونه داخل

 .نشستم

 سطل به افتاد نگاهم آشپزخونه تو میاد داره بهروز که دیدممی ریختممی اشک

 !اشغال

 .کنهمی داغونم ببینه االن اگه نکردم تمیز رو اونجا من نه من خدای

 :کشید فریاد و نزدیکم اومد خشم با و دید رو اونجا بهروز چون بود شده دیر دیگه اما

 دادم رو بهت خیلی آشپزخونه تو میشی گم پایین ندازیمی گاو عین رو سرت-

 .کثافت

 :گفت و کرد اشاره اشغال سطل ور دور به بعد و
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 هان؟ کثیفه؟ اونجا چرا-

 :داد ادامه زنان نفس نفس

 ها؟ خوانمی چی اونجا اشغاال کنیمی تمیز رو جا همه نگفتم مگه-

 وقتی بود کوفته بدنم لرزیدممی ترس از و بودم گرفته لبغ تو رو سرم موش یه عین

 ترس از کمربندش سمت به رفت که دستش و جلو اومد گم،نمی هیچی دید بهروز

 !لرزیدممی بیشتر

 موندممی اگه چون دستش از کنم فرار تا رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جام از یهو

 گرفت دستش به رو آستینم راه وسط و نکرد نامردی بهروز اما خوردممی کتک حتما

 و نزدیکم اومد که شدم بلند جام سر زود زمین روی افتادم سالن تو داد هولم محکم و

 :گفت و گرفت چنگش به رو موهام

 فهمی؟نمی چرا هـان؟ باشه تمیز باید خونه نگفتم مگه-

 .نداشتم سواالتش واسه پاسخی هیچ واقع در. ندادم جوابی

 .دستم رو زد محکم و وردآ در رو کمربندش

 کدوم زندگی واال نبود خوب حالم. بود شده جمع هم تو صورتم درد از کشیدم جیغی

 منه؟ مثل دختری

 سرازیر دهنم از خون که زد صورتم تو چک دوتا شدم خم که دلم تو زد مشتش با

 !آوردممی باال خون شد؛

 .بشم راحت دستش از نگرفتم سرطانم خدایا
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 باال خون میزد کمرم یا پام ران به کمربندش با یا زدمی مشت کمرم و دلم به چنانهم

 برخورد شوفاژ با سرم و عقب به داد هولم محکم که جایی تا کردنمی ولم اما آوردممی

 .رفتم هوش از و شد تار چشام و کرد

 "بهروز"

 تونمنمی بیزارم کثیفی از نیست خودم دست اما زدمشمی نباید. کردم غلطی عجب

 امخونه تو هستم عادی میرم بیرون. میشم دیوونه دارم خدایا ببینم کثیف رو جایی

 از پر دورش چرا زدمشمی نباید کردم غلطی عجب خدایا. ببینم کثیفی تونمنمی

 شده؟ سرازیر خون دهنش و ب**ل از چرا! خونه

  شد؟ سیاه چشاش چرا بدنش کبوده چرا

 رو بود بدجور خیلی که جاهایی بدنش و ردمآو و برداشتم رو اولیه هایکمک سریع

 !کنم کم رو میاد دهنش و دماغ که خونی نتونستم اما کردم باندپیچی

 . بیرون زدم ویال از و اونجا انداختمش و قبلیش سلول داخل کشوندمش

 اگه حتی بزنمش، دوباره ممکنه حالم این با اینجا برگردم و بشه بهتر حالم باید

 .باشه بیهوش

 و ریختمی که بود عرق پیشونیم از و بود گرم خیلی هوا اما بود تاریک کهاین با

 بود سوپر یه نزدیکم. ریختمی بهم داشت اعصابم کنم تمیزش تا نداشتم دستمال

 یا پانزده حدود پسری داخل؛ رفتم و شدم رد جدول از و طرفش به کردم کج رو راهم

 نگاهم خونسرد که وایستادم زمی نزدیک رفتم بود نشسته میز پشت ساله شانزده

 :گفت و کرد

 خواین؟می چی بفرمایید-
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 :گفتم و برگشتم طرفش به و برداشتم جیبی کاغذی دستمال رفتم

 میشه؟ چقدر-

 داخل جیبی تو دستمال به نگاهی بعد و باال انداخت رو ابروهاش از یکی متعجب

 :گفت و انداخت دستم

 خواین؟نمی چیزی دیگه مطمئنین-

 بود بندی بسته و بود شده گذاشته قفسه توی راستم سمت که کاکائوهایی سمت به

 :گفتم و برداشتم تا سه دو و رفتم

  میشه؟ چقدر. هست هم اینا-

 داد و داخلش گذاست رو کاغذی دستمال و کاکائو هایبسته و برداشت پالستیکی

 :گفت و دستم

 .تومن بیست میشه-

 گردنش به دستی که گرفتم سمتش به و آوردم در پنجاهی تراول شلوارم جیب از

 :گفت و کشید

 .ندارم خرد پول نکردم کار امروز ببخشید-

 :گفتم و دادم تکون سری اهمیت بی

 .خرممی دیگه چیز یه میام بعد دفعه-

 و برداشتم رو کاغذی دستمال سریع. بیرون اومدم سوپری از من و رو پول گرفت ازم

 .ردمک پاک رو پیشونیم روی عرقای محکم
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 برگردم بود بهتر. دریا کنار برم کردم هوس گذشتنمی بودنم بیرون از زیادی زمان

 !شد چش مهسا ببینم هم و خونه

 قرار سالن کنج که کوچیکی در از رسوندم سالن به رو خودم و کردم باز رو در رسیدم

 حالیب مهسا دیدم کردم باز رو آهنی در و پایین رفتم هاپله از و داخلش رفتم داشت

 جدی آسیب نکنه داشت ورم ترس. نخورده تکون جاش از هنوز و شده ولو زمین روی

 ! نیاد؟ هوش به و باشه دیده

 !کنم چیکار خدایا نه زنمشمی کمتر کردم غلط خدایا

 مهسا سره باال برگشتم و برداشتم آبی پارچ و رسوندم آشپزخونه به رو خودم سریع

 .کرد باز رو چشماش و کشید عمیقی نفس کردم خالی روش رو آب پارچ و ایستادم

 :گفت اومدمی باال چاه ته از که صدایی با و کرد نگاهم مبهوت و مات

 شده؟ چم من-

 گریه؛ زیر زد اوردم سرش به بالیی چه باشه اومده یادش که انگار حرف این از بعد و

 عمیقی نفس مابینشون گاهی فین فین و کردمی هق هق ریختنمی تندتند اشکاش

 .شد ساکت نشد موفق اما بگیره رو هاشاشک جلوی تا کشیدمی

. شده تند قدر این اخالقم چرا دونمنمی. کردممی نگاه بهش چشمی زیر و بودم آروم

 االن. بود کرده محبت فقط عشقش به که کسی نیستم سابق آدم اون چرا دونمنمی

 بودنش عاشق از نهات دیدمی رو عشقش هروقت که کسی زنهمی کتکش سگ عین

 پدر که بود این خاطر به شاید. نیستم سابق آدم اون دیگه من اما زدمی حرف باهاش

 خوشم مهسا مامان از چون هم شاید یا. کرد خواستگاری رو مهسا سبحان برای رفت
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 این مهسا حرف خاطر به هم شاید یا کردمی رفتار باهام اشغال عین و اومدنمی

 !شدم جوری

 "دادم قرارت زندگیم لیست بلک تو"

 رو نازش فقط نزدم دست بهش. بودم باهاش سال سه. حقم در کرد بد خیلی

 دیگه گفت. زندگیش تو از بشم گم برم گفت کرد؟ کار چی باهام اون اما کشیدممی

 !رو من ببینه خوادنمی

 ."داریم نیاز کنه معنیبی برامون رو گذشته بتونه که نفر یه به خیلیامون"

 :گفتم و انداختم مهسا به گذرا حال عین در نگاهی و کردم خیس زبونم با رو م*اب*ل

 .کردممی باهات رو کار این نباید. مهسا امشرمنده-

 تموم از. آوردم سرش به که زمینی غیر و مینیز بالیای تمام از بودم پشیمون

 منی. بخشهب رو من خدا. پشیمونم اومد سرش به من کارهای خاطر به که بدبختیایی

 نذاشتم. کردمش زن به تبدیل کردمی مقاومت داشت چون نکردم رحم دختر به که

 طعم نذاشتم باشه خوش دل داره که زندگی به نذاشتم. بچشه رو بودن دختر طعم

 که کردم تا باهاش جوری بپذیره عشق با رو من نذاشتم. کنه احساس رو زندگی ملس

 .باشه متنفر ازم میدم حق االن

 حال عین در) بودن شده اینجوری هاشگریه خاطر به که اشدورگه و نازکش دایص با

 تا منم گفتمی بهم رو دلش درد و کوبید می امسینه به هاشمشت با زدن حرف

 :گفت( بودم ناراحت و گرفتممی پایین رو سرم تونستممی که جایی

 تو. خانواده و محبت و عشق داشتی خواست دلت هرچی که تو ای؟شرمنده چی از-

 بده؟ حالت چرا بینینمی کابوس من مثل هاشب که تو. بود من از بهتر زندگیت که
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 برم خونه این از خودت با من ذارینمی چرا باشی؟ پشیمون اتکرده از باید چرا

 و مامان واسه دلم چقدر دونیمی بیرون؟ نرفتم خونه از وقته چند دونیمی. بیرون

 تو ایشکنجه زیر بهروز کن باور کشیدم؟ زجر چقدر نیدومی شده؟ تنگ بابام

 تو و کنهمی بدتر رو مریضم مغز کنیمی که هاییشکنجه آوردنمی دووم بود هرکسی

 دونستیمی گیرم؛ گوشه و افسرده دونستیمی و خواستیمی رو همین خودت

 رباره بزنه سرت به مرگ فکر هربار ببینی کابوس هربار یعنی چی؟ یعنی افسردگی

 و لخت سرد و تاریک سلول این توی یعنی بزنی؛ زجه یادش با و کنی صدا رو خدا

 آزاد هوای به رو خودت نتونی و باشه بسته زنجیر توسط پاهات و دست لباس بدون

 .باشه هاتشکنجه زیر که هاییزخم و هاخراش از پر بدنت تمام یعنی برسونی؛

 بیرون روسریش زیر از موهاش بغلم؛ تو تانداخ محکم رو خودش و نیاورد دووم دیگه

 سلول کوچیک یپنجره از که مهتابی نور زیر حاال که رو قشنگش موهای بودن؛ افتاده

 بودن شده بلند که خوشگلش موهای درخشیدمی بدجور بود شده تابیده جا اون به

 !بشه بلند ماه هشت تو که زیاده قدر این موهاش رشد دونستمنمی

 تنگنای من و گفت زیرلب آخی که فشردم و بردم باریکش کمر دور رو دستام

 .نگیره دردش تا کردم ترکم رو هامدست

 بود ناراحت اینقدر. بود تنگ دلش اینقدر کردمی گریه بازم و بود امسینه روی سرش

 و نکرد رحم دختر یه به که کسی رحمم بی یه من بدم رو جوابش تونستمنمی من و

 .داد عذابش

 :کردم زمزمه داشتمش بغلم تو که ورج همون

 .مهسا شرمندتم-

 :گفت ناله و هق هق با
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 .ری... ندا... دردیـ که تو.. .ی... ناراحت.. .ازچی-

 :گفتم و آوردم هامب**ل روی به تلخ لبخندی

 تو گفتی بهش این از بعد که آدمی. شدم تو از بعد که آدمی از تو؛ از نه امشرمنده-

 .دیمی قرارش سیاه لیست

 :گفت و داد تکون بغض با رو سرش

 .بودی کرده یکی به دست شیرین اون با تو معرفت بی-

 :گفتم و کشیدم پوفی

 به فقط. خواستمتنمی بابات منال و مال خاطر به و داشتم دوست من مهسا-

 حتی دیگه یکی با رفتی سریع تو. کردی خراب تو اما خواستمتمی خودت خاطر

 ...تو اما عاشقتم کردم اعتراف بهت دیوونه عاشقتم چقدر گفتم بهت قبلشم

 :گفت و چشمام به زد زل اشکیش چشمای با که ندادم ادامه

 هم؟ رو ریختی سارا دختره اون با چرا پس-

 :گفتم و زدم حرفش از پوزخندی

 دوستم چقدر ببینم خواستممی فقط بود خواهرم اون هنوزم؛ مهسا، ایبچه هنوزم-

 .شد معلوم که داری

 :گفت و کرد مظلوم رو چشماش شرک گربه این عین

 .باشی داشته دوستم االن تونیمی خب-

 و مهربون لحن با و آوردمش بیرون بغلم از! ما واسه کنهمی هم ناز خانوم چه اوهو

 :گفتم کنی خر بچه
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 .باشم داشته دوست تا بده بهم خوشمزه شام یه االنم. باش تمیز. بکن رو کارات-

 کردم جمعش زود که اومد لبم به لبخندی. شد سرخ رنگشون و نداختنا گل هاشلپ

 و سالن داخل رفتیم هم با بشه؛ بلند جاش از بتونه تا کردم کمک مهسا به بعد و

 .خوابیدیم هم کنار شب و خوردیم و کرد آماده رو شام

 "مهسآ"

 مداو دست به قند آب بهروز کشیدم جیغی بود پیچیده بدنم کل توی که دردی از

 :گفت زدمی هم رو قند و آب داشت که درحالی نگران و سمتم

 بگو؟ داره درد کجات بده جواب چته؟ مهسا-

... پ احتماال. بود خراب اعصابم و کشیدمی تیر دلم زیر. بدم جواب تونستمنمی

 .بود متنفر مسئله این از چون بگم، بهروز به نداشتم جرات و بودم ود... ری

 به رو لیوان خودش ندارم حال و بگیرمش تونمنمی دید دستم ادد رو قند آب بهروز

 لیوان که زدم پسش بعد خوردم قلپ دو بخورم؛ که کرد اشاره و کرد نزدیک هامب**ل

 :گفت و نشست کنارم خودشم و کنارم گذاشت رو

 گی؟نمی بهم رو دردت چرا شده؟ چی-

 از ناگهان چشمام تو زد زل و گرفت باال رو سرم دستش با که پایین انداختم رو سرم

 :گفتم و رفت در دهانم

 .ستکوفته وجودم کل بدنم داره درد همین واسه و...  -

 :گفت و کشید داری حرص پوف حرفم این از بعد

 بگی؟ زودتر مردیمی -
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 و پوشید لباس راحت خیال با بهروز و نزدم جیغ اما شد؛ جمع صورتم دوباره درد از

 :گفت که کردمی عبور اتاق در کنار از داشت

 شب واسه فقط. بدی انجام رو توظایفه موظفی فردا از ولی کنی کار خوادنمی امروز-

 .باشی داشته آماده شام

 .بیرون رفت اتاق از حرفش این از بعد و

 اتاق آوردمی داشتم رابطه باهاش که وقتی از اومد یادم کشیدم دراز تختمون رو دوباره

 .خودش

 سمت به و برداشتم بهداشتی پد کردم نگاه رو کمد داخل رفتم اهگذشته بیخیال

 . رفتم شوییدست

 که نشدم عادت هنوز من و گذشته از دوماه کهاین با ندیدم هم خون قطره یه حتی

 .تهوع حالت و دارم درد دل گاهی هیچ،

 کی بهروز هایکتک با ماه هشت تو. نیست طور این نه ام؟حامله من نکنه خدایا

  میشه؟ حامله دمیا

 سمت رفتم. داشتم تهوع حالت حسابی صبحی سر. شدم موضوع بیخیال

 :گفتم و کردم خودم با ایخنده تک آشپزخونه

 .پریودم گفتم بهروز به -

 بود مدتی چند چون برشداشتم. بود روی سولفات داروی یه. کردم باز رو یخچال در

 مخنده بود خریده من واسه رو این بهروز خوردمنمی هیچی و بودم شده اشتها کم

 من و سوختمی دلش که وقتایی به نه و دادنمی غذا رو من که وقتایی به نه گیرهمی

 .گرفتمی دارو واسم رفتمی خوردمنمی غذا
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 کردم خوردن به شروع و نشستم تلویزیون رویروبه آوردم و برداشتم میوه خودم واسه

 به رو نظرم آشپزی کانال یه اینکه تا کردممی عوض رو تلویزیون هایکانال تندتند و

 .کرد جلب خودش

 درست خوادمی چی ناهار واسه دادمی توضیح داشت خانومه کردم؛ بلند رو صداش

 !کرد لواشک هوس دلم یهو. کردممی نگاه اشتیاق با. کنه

 بودمی چشام جلو االن که بود افتاده جونم به آلوچه و لواشک خوردن اشتیاق جوری

 باید. گشتم رو هاکابینت داخل و آشپزخونه رفتم. کردممی خودکشی خاطرشون هب

 !نه؟ یا کردمی خوب رو دلم درد که شدمی پیدا چی یه باالخره

 خودم واسه خوشحال. بودن گرفته جا کابینت یگوشه که هاییآلوچه به افتاد نگاهم

 کردممی ملوچ ملچ چنان. خوردمشون و برداشتم رو هاآلوچه هولکی هول و زدم دست

 .نخوردم چندساله انگار

 ترشح بزاق بدجور زبونم زیر و دهنم. بود کرده غوغا زبونم زیر شیرینش و ترش یمزه

 .هاآلوچه بودن ترش خاطر به کردمی

 خودم قیافه از کردممی نگاه هاشونپوست به حسرتی یه با کردم، تمومشون وقتی

 روی و سالن داخل رفتم! چیه رفتارم این دلیل ونستمدنمی اصال  . بود گرفته مخنده

 .فرورفتم عمیق خوابی به و کشیدم دراز مبل

 (هفت ساعت شب)

 "بهـروز"

 بشه وا دلش بیرون ببرم رو مهسا داشتم دوست. داشتم عجیبی شوق یه امروز

 .تنهاست و تک جا این ماه هشت باالخره
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 رو قهوه و اومد بیرون آشپزخونه از قهوه سینی با بو خوش و آراسته ظاهری با مهسا

 :گفت و گزاشت میز روی من روی به

 ... بهر ام-

 :داد ادامه بعد و کرد مکث

 بیرون؟ ببرید رو من امشب میشه ارباب ببخشید-

 :گفتم بعد و کردم برانداز رو پاهاش تا بگیر سرش از و نشوندم لبم کنج لبخندی

 .گردیمبرمی و دمتمی ورد یه فقط آره دوما بهروز؛ بگو بهم اوال-

 :گفتم که داد تکون خوشحالی با سری

 .بریم که بپوش لباس برو االن. اومدیم که این از بعد واسه بذار رو شام-

 :گفت کردن من و من کمی از بعد و پایین انداخت رو سرش

 .ندارم اس... ب**ل من آخه-

 .داره رو خدمتکارا لباسای فقط این نبود یادم

 .بودم خریده لباس براش جا اون مخفیه در یه کمدش تو ومدا یادم آهان

 :گفتم داشتمبرمی رو مقهوه داشتم و بودم شده خم که درحالی

 ساعت سه دقیقا امشب کنی بازش تونستی اگه. هست مخفی در یه کمدت داخل-

 تا کن دقت کنممی فراهم برات رو بخوای خودت که هرچی و گردیممی بیرون هم با

 .داری فرصت دیگه تهساع نیم
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 شاید. شد جوری یه شقیافه مخفی در شنیدن با بعد اما شد خوشحال اولش

 .کنه دقت بیشتر یکم اگه بود آسونی کار اما نکنه پیداش ترسیدمی

 که شلواری مانتو همون با آراسته ظاهری با مهسا که بود نگذشته هم دقیقه بیست

 :گفت لبخند با و شد ظاهر جلوم بودن شده مخفی کمد تو

 .کردم پیداشون زودتر دقیقه ده-

 .بود داغ و زخم پر همش حاال که زدم خوشگلش صورت به متقابال لبخندی

 :گفتم و شدم بلند جام از

 جمعش خوردم که رو من یقهوه این و بیار تشریف. شدی حاضر زود که شما خب-

 .کن

 سریع و پزخونهآش داخل رفت و برداشت رو سینی و جلو اومد پکری قیافه با

 .برگشت

 توی تا شد قدمهم باهام اومد که کردم حرکت بیرون سمت به و شدم بلند جام از

 .نشستیم ماشین

 کرده متعجب خودمم که شیطونی لحن با کردممی روشن رو ماشین داشتم بهش رو

 :گفتم بود

 برن؟ دارن دوست کجا خانوما خانوم-

 :گفت اومدمی بیرون چاه ته از که صدایی با و پایین انداخت رو سرش

 .دارین دوست که هرجا-
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 باید. کردم حرکت پاساژ سمت به کرده ویراژ و گذاشتم گاز پدال روی رو پام بیخیال

 پاره تیکه تنش تو که رو خواستگاریش شب سفید لباس اون. خریدممی لباس براش

 چی پس. خوردمی کردن کار درد به کاریمخدمت لباسای اون. نموند ازش هیچی کردم

 !تنهاست باهام وقتی بپوشه

 جا یه رو ماشین خودم و کردم پیاده رو مهسا پاساژ در جلوی بعد دقیقه ده حدود

 .ایستادم کنارش برگشتم و کردم پارک

 :گفتم خاروندممی رو گردنم پشت داشتم که درحالی

 برات؟ بخریم رو چی اول نظرت به-

 چیزای و لباس و بدلیجات توش که انداخت رو به رو پاساژ به رو بارش حسرت نگاه

 .داشت دیگه

 رفتیم و کردیم حرکت پاساژ در سمت به و فشردم دستام تو ناگهانی رو دستش

 .داخل

 .شدیم مغازه وارد و کردیم باز رو در کردم؛ حرکت زنانه هایلباس سمت به اول

 خودم بگه چیزی مهسا اینکه از قبل و کردم سالم یه. بود نشسته که خانومی با

 :گفتم

  کنید؟می لطف همسرم برای لباس کامل ست یه-

 :گفت و داد تکون رو سرش دختره

 باشه؟ ست هم زیر لباس باشه؟ رنگی چه ست-

 :گفتم و کردم جمعش زود اما اومد لبم به لبخندی
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 .قرمز و مشکی هم رنگش آم. البته نه، که چرا-

 .بیاره برامون تا رفت و اومد خودش به بعدش اما خورد؛ جا اولش دختره

 عصبانیت از زدمی سرخی به االن سفیدش صورت انداختم؛ مهسا صورت به نگاهی

 و بهم زد زل لبخند با. بود گرفته رو خودش جلوی و بود شده چطور دونمنمی اما

 :گفت

 عزیزدلم؟ داری دوست ستی چه-

 :گفتم و شدم خیره سقف به و انداختم بهش گذرایی نگاه

 .رمزق و مشکی-

 مهسا برای پا تا سر لباس ست بود رفته که دختری همون همراه به بلند قد پسری

 :گفت جوریهمون و نگرفت باال رو سرش اومد بیاره

 .اومدین خوش سالم -

 افتاد؛ دستامون به نگاهش بعد و کرد نگاه مهسا به مات و گرفت باال رو سرش بعد و

 زده حیرت اونم که کنم نگاه سامه به کرد وادارم چشماش توی تعجب و حیرت

 !کردمی نگاه پسره به داشت

 دستم تو رو مهسا دست داشتم که درحالی بودن کرده برقرار چشمی ارتباط نوع یک

 :گفتم پسره به رو اخم با کردممی خرد خشم از

 ! منه زن رو نگاهت نبینم هیز مرتیکه هوی-

 :گفت و گرفت رو مهسا دست دختره

 .نه یا میاد بهت ببین رو اینا کن پرو اتاق تو بریم بیا عزیزم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

90 

 

 .رفت همراهش مهسا و

 :گفت وار زمزمه ب**ل زیر حرفم از برده مات پسره

 !همسر-

 :گفت کردمی مشت رو دستاش داشت که درحالی بعد و

 همسرتونن؟-

 :گفتم عصبانی

 اونوقت؟ چی که-

 :گفت می که اومد مهسا صدای

 .هن یا میاد بهم ببین بیا عزیزم-

 :گفت و زد پوزخندی پسره که کردم حرکت پرو اتاق طرف به

 .داری دوست رو زنت چقدر معلومه پوستشه رو که زخمایی از هه-

 .زدم پسره صورت به محکمی سیلی و برگشتم آن یه و شد تموم بد برام حرفش

 صورتم درد از لحظه یه قلبم نزدیک چپم سمت سینه به زد متقابال و نداد مجل اونم

 .نکنم آدمش رو این نیستم بهروز اما شد عجم

 و صورتش و سر به زدممی مدیگه دست با و گرفتم چنگم توی محکم رو شیقه

 .شد خون از پر که دماغش

 بهش که هاییکتک جواب و کردنمی نامردی اونم زدمشمی و کشیدممی هوار و داد

 .ودب کرده بیشتر کشتنش برای رو اشتیاقم و دادمی رو زدممی
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 خوردمی تا و روش نشستم خودمم و کشوندم دراز اشمغازه کف حرکت یه با رو پسره

 .زدمش

 بود شده گم( آشغال کثافت) کشیدممی من که هواری و داد و دختره جیغ صدای

 :گفتم دختره به رو و شدم بلند روش از من. افتاد زمین روی حال بی پسره

 .کنن جمعش نجاای از رو لش تن این آمبوالنس بزن زنگ-

 :گفت جیغ و اخم با

  نکبت؟ باهاش کردی چیکار-

 انگشت با که نداشت اومدن جلو قصد و کردمی نگاهمون داشت ترس با مهسا

 و کرد گوش حرفم به سریع متقابال اونم و کنارم بیاد تا کردم اشاره بهش اماشاره

 .اومد

 چی مهسا دونممین. وایستادم داروخانه یک کنار شهرگردی ساعت دو از بعد

 .اینجا بیام کرد وادار زور به رو من که خواستمی

 هرچی تا دادم پول کمی بهش داخل رفت مهسا و شد باز اتوماتیک داروخانه در

 .نشه روش من جلوی که بخره چیزی شاید بگیره رو خوادمی

 کردممی رو فکرش که طورهمون نشست ماشین داخل و اومد مهسا دقیقه ده از بعد

 .بود گرفته قرص چندتا و بهداشتی پد

 .کردم حرکت خونه سمت به راحت خیال با

 بودم شده خم فرمون روی که حالی در نامحسوس زدنمی حرفی کام تا الم مهسا

 :پرسیدم
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 !بود؟ کی پسره اون-

 و زدمی باد رو خودش که درحالی. شد پریده و سفید رنگش تاریکی تو کردم احساس

 :گفت شدمی جلو و عقب کمی

 !شناسمشنمی-

 .شناسهنمی رو پسره اون که کردم باور قاطعش لحن از

 و کردم پارک پارکینگم توی رو ماشین. شدیم ویال حیاط وارد و زدم رو ریموت

 در رو کتم داشتم که درحالی مهسا به رو داخل؛ رفتیم دست به پالستیک هردوتامون

 :گفتم آوردممی

 .کن اماده رو شام -

 رو لباسام تا اتاقم رفتم منم بچینه رو شام میز تا رفت و گفت ب**ل زیر چشمی

 .کنم عوض

 "مهسآ"

 بر خودم واسه برنج قاشقم با داشتم. خوردیممی شام آروم دوتامون هر شام میز سر

 :گفتم بهروز به رو بعد و داشتممی

 دریا؟ کنار بریم شام بعد بهروز-

 :گفت و انداخت نگاهی بهم و گرفت باال و سرش

 .البته نه، که چرا امشب؟-

 ظاهری با و شستم ظرفامم کردم جمع رو شام میز شدیم سیر وقتی خوشحالی با

 .رفتیم دریا سمت به پشتی در از بهروز دست تو دست آراسته
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 از ایستاره هیچ بدون تاریک و تیره آسمون کرد؛می نجوا گوشم زیر باد هوهوی صدای

 .بود ترغمگین ایدیگه شب هر

 با دریا. بود داده هدیه بهمون رو نورش و تابیدمی آسمون توی تنها هم باز که بود ماه

 .داشت بخشیآرامش عجیب صدایی کردنمی برخورد هاصخره به که بلندی هایموج

 بی آسمون به و بکشم دراز بزرگ ایصخره روی داشتم دوست و نبود دلم تو دل

 اون توی شب هر و نذاشت تنهام که هامشب ماه به بشم خیره بشم؛ خیره ستاره

 امشب، مهتابی ماه. بود هامدل درد و دادنام جون و هامزجه شاهد تنگ سلول

 .بود زیبا و دلنشین عجیب

 :گفتم آروم ب**ل زیر وار زمزمه

 میدی؟ اجازه-

 اشبچه گوش زیر که بود مادری صدای مثل گوشم توی بهروز بخش آرامش صدای

 :ترفمی صدقش قربون

 .آره-

 و صخره سنگ روی کشیدم دراز و رفتم طرفش به شوق با بود روم به رو بزرگی صخره

 از هوش بو و طراوت این. کشیدم هامریه داخل به ممانعتی هیچ بدون رو هوا اکسیژن

 به بزنم زل فقط سیر دل یه و اینجا بیام خواستمی دلم هاوقت خیلی. بود برده سرم

 .بتابه باال هم ماه شب ویت دریا خروشان هایموج

 بی. اومدنمی در رقص به هوا توی باد وزش هر با بلندم موهای. بود زیبایی یصحنه

 گفتم خودم با و کشیدم شکمم روی رو دستم خودم به بهروز عمیق نگاه به توجه

 باشم؟ حامله بهروز از من هست امکانش یعنی
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 .دادنش انجام برای داشتم استرس ولی ندادم انجام رو تست هنوز

 :بیرون کشید افکارم و عالم از رو من سنگ بر ایتیشه مانند بهروز صدای

 کنه؟می درد دلت-

 به داشته نظر زیر رو حرکاتم تمام و بوده من سمت به حواسش تمام شدم مطمئن

 سمت بردم دست. کردم نگاه بهش و برگردوندم رو صورتم احتیاط با همین خاطر

 :گفتم بعد و گوشم پشت کشیدمشون و هوا در رقصانم موهای

 .دارم درد آره-

 !نداشتم دردی دل هیچ وقتی بود محض دروغ

 بالهایی چه که کنم تعریف براش دل و جون با حاضرم بخواد رو دلم دردهای اگه آه

 !آورده سرم به

 داشت خواستمی رو هرچیزی که کسی کرده روانی یه به تبدیل رو افسرده دختری

 شد؟ چی اما

 خط رو امدخترانه احساسات. شد نابود زندگیم تمام شد زندگیم وارد بهروز وقتی از

 .کشیدم دورشون قرمزی

 .بشم عاشقش کرد کاری ماه چند عرض در

 هشت بعد امروز کردممی خرید چیزی لحظه هر و بودم ولو بازارها تو هروز که منی

 !یناراحت و زجه و زور با هم اون. شد باز بیرون به پام ماه

 جون روز هر بهروز هایشکنجه زیر که کسی" مریضه مغزش" که هستم دختری من

 .داره سرش باالی که سقفی به بود راضی هم باز اما دادمی
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 .بریم پاشو بده حالت مهسا-

 .ویال داخل اومدم همراهش و شدم بلند جام از

*** 

 .بود مثبت بارداریم آزمایش جواب! نمیشه باورم

 نکبتیم زندگی این به داره دیگه فرد یه کنم باور تونمنمی من ایخد! چک بی بی با

 جوری چه اصال کنم تحمل تونمنمی واقعا اما کنمنمی ناشکری خدایا. میشه اضافه

 میشه؟ پدر داره بگم جوری چه! بگم؟ بهروز به

 خوشحال منم مادرش که میشه ایبچه صاحب داره بشنوه اگه یعنی کنم؟ چیکار

 شه؟می

 زور به بخواد یا. بشه سقط تا بزنه کتکم اینقدر نکنه بگیره؟ ازم رو مبچه بخواد نکنه

 کنم؟ سقطش رو بچه این کنه وادارم

 .دونیمی صالح خودت هرچی. کن کمکم خودت شممی دیوونه دارم خدایا

 تخت روی خیال بی رو خودم شد تمام خونه کارهای وقتی خیال و فکر هزاران با

 .نخواد رو یچه این بهروز ممکنه که این از کردن ناله و آه به کردم شروع و انداختم

 هم با و کشیدم براش رو شام من و برگشت کار سر از بهروز که بود شب دمای دم

 نگم؟ یا! میشه؟ پدر داره بگم بهش آیا بودم کرده گیر دوراهی توی خوردیم

. کنه درکت هنتون اون و ندونی رو متقابلت شخص احساس سخته واقعا خدایا

 بهم بار سه دو یه اومد که وقتی از بود خرد اعصابش نگم بهش چیزی گرفتم تصمیم

 .کرد ول بعد اما داد گیر
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 نزدیکش رفتم. شکستمی تخمه داشت و کشیده دراز مبل روی وی تی جلوی بهروز

 .بود پخش حال در که فیلمی به زدم زل و نشستم مبل روی

 چون نداشتم فیلم دیدن به ایعالقه هیچ. بود آشامی نخو و ترسناک هایفیلم این از

 .بودمش دیده قبال

 :گفت بهروز که کنم درستشون داشتم سعی. بیرون بود زده روسریم زیر از موهام

 .بده بهم رو چایی اون-

 رفت سیاهی لحظه یه واسه چشام یهو بدم که برداشتم رو چایی و شدم بلند جام از

 بود سوزان و داغ شدت به چایی شد؛ خالی بهروز روی چایی و افتاد سرم از روسریم و

 :شد بلند بهروز فریاد که

 .نبینمت چشام جلو از گمشو چلفتی پا و دست دختر-

 سمت رفت دستش که کردممی نگاه بهش داشتم برده مات و شده خشک

 :گفتمی همزمان و کمربندش

 !چی یعنی خدمتکار کنممی حالیت خودم-

 بینیم و کرد حلقه چشام تو اشک. کمرم و دل به و زدمی کمربندش سگک با

 .سوخت

 من وحشیانه بهروز اما باشه ترکم دردش بلکه تا گرفتم شکمم روی محکم رو دستم

 . زدمی رو

 بودم مونده ترس و تعجب و بهت تو بس از نکشیدم جیغ من و کردمی پرونی لگد

 !بدم نشون خودم از العملی عکس چه دونستمنمی
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 .اومد سرم به بالیی چه نفهمیدم من و شد بیشتر زدناش کتک دتش

*** 

. بود بد حالم. شد واضح برام تصویر زدن پلک بار چند از بعد. کردم باز رو چشمام

 .کردمی درد دلم زیر و کمرم

 به دیگه لباسم و بود داده جر تنم توی رو هاملباس بهروز هم باز. شدم بلند جام از

 .اومدنمی کارم

 بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند جام از درد دل و داشتم ضعف احساس

 حالت چرک و خون پر جسد یه و خون و تیغ با که داخل رفتم و کردم باز رو در رفتم

 !خوردم بر حمام توی آور تهوع

 !بود بهروز مال خون از پر جسد اون

 !پریدم خواب از ناگهان و کشیدم ترس از جیغی

 .بود خواب همش! بود؟ خواب

 .تنگ زیادی و بود تاریک که همونی سلولمه همون هم باز که اینجا

. بود تاریک هوا بشم بیدار خواب از خوابم اگه تا صورتم تو زدم دستم با بار دو یکی

 .بود صبح دمای دم انگار

 گرفته بیرون به رو دیدم جلوی کوچیکی و آهنی هایمیله که کوچک یپنجره نزدیک

 وقت االن که مهتابی ماه به زدم زل و گرفتم هامیله به رو تمدس. شدم بود

 .بود اشخداحافظی

 :گفتم ناامیدی اوج در ب**ل زیر
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. دهندنمی نشان کس هیچ به که دارند تاریکی قسمت هستند، ماه مثل آدما یهمه-

 پس هستی، من تمام ماه اگر تو! چرا خندِه پشت غِصه ولی ماندنِمی ابر پشتِ  ماه

 شب هر اشنیمه بدون که ماه مثل دلتنگم، است؟ تاریک همه این آسمانم چرا

 زیر. میرندمی شب هر هایمستاره... کرد رها را شب من ماه وقتی از. شودمی الغرتر

 .آسمان زدٔه یخ پتویِ 

 معشوق یه فقط منم قلبِ  تو هست، ماه یدونه فقط آسمون تو که جوری همون

 .خره روزبه تویی اون و هست

 منتظر هم شاید یا بودن بهانه منتظر انگار چکیدنمی دونه دونه و شدن روونه اشکام

 .بگیره امگریه و بگم رو انگیز دل جمالت این بودن

 نکنه. داشت ورم ترس ریخت ازم چیزی کردم احساس. بیارم بهانه داشتم دوست

 درد کمر و شدید درد دل زاری؛ و گریه به کردم شروع بیاد؟ پیش مشکلی امبچه برای

 داشت امکان لحظه هر و داشتبرنمی سرم از دست که تهوعی حالت. داشتم شدید

 .بدم فنا به رو سلول این

 به و جام سر نشستم. نداشتم رفتن راه نای و بود شده خیس خیس زیرم لباس

 کسی به فرستادم لعنت و ریختم اشک و زدم زل تنم توی شده پاره تیکه هایلباس

 .آورد سرم به رو بال این که

 رو جا همه. نداشت سویی دیگه گریه از من چشای اما اومدمی باال داشت خورشید

 .دیدممی تار

 معلق هوا تو انگار داشتم عجیبی حس کردم رها رو خودم و بستم رو چشام که این تا

 .بودم
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 "بهروز"

 بعد کنممی ناکارش زنممی نیست خودم دست نشه طوریش کاش کردم غلط خدایا

 .دخترک این برای شدم عذاب یمایه که ببخش رو من خدایا میرم شصدقه قربون

 رو تو باید که کسی گفتم خودم به داخل از! ببخش منو خدایا. دارم وجدان عذاب

 .کنی خواهی معذرت اون از باید. مهساست ببخشه

 :ردمک نگاه دکتر به منتظر و کشیدم دست افکارم عالم از دکتر صدای با

 .بشه کورتاژ ترسریع چه هر باید شده سقط جنین اما بوده حامله خانومتون-

 :گفتم دکتر به ترس و متعجب

 ...اون! نداشتم خبر من چرا اصال بوده؟ حامله مطمئنین-

 :گفت ناراحتی با دکتر که بدم ادامه نتونستم

 شآماده ورتاژک عمل برای شده سقط جنین االن و بوده دار بار دوماهه زنت پسرجان-

 .کنیممی

 خودم دستای با رو خودم یبچه من کردم غلطی چه فهمیدم تازه من و رفت دکتر

 ستساده که این هه ست؟حامله نگفت بهم مهسا چرا نفهمیدم؟ چطور! کشتم

 کرده تحریک رو من یا بکشه رو من یبچه خودش دستای با خواستهمی مهسا چون

 زجر رو اون که کسی. بوده من یبچه چون چرا؟ بشه سقط بچه و بزنم کتکش تا

 سرش به خواستمی که بالیی هر اما کردمی عاشقی ادعای هرشب که کسی دادمی

 باهات اما کنه؛ خردم کارش این با خواستهمی بود داده عذابش که کسی آوردمی در

 !بدی پس تقاص باید بازم خانوم، مهسا دارم کار
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 (بعد سال نه)

 "مهسآ"

 هامناله. کردم زاری و گریه شده؛ سقط امبچه شدم متوجه و اومدم هوش به بش اون

 چون کردممی نفرین رو بهروز و خودم هرشب. بود کرده پا به غوغایی ماه با هاشب

 .داره بچه بگم بهش نتونم بود شده باعث اون

 به ور  زندگیم که کسیه اون. بگم نتونم رو بگم خواممی هرچی من که شده باعث اون

 مادرم و پدر به داد فراریم و ریخت فرار نقشه که کسی سبحان، اون. کشید آتیش

 تعیین قبل از ینقشه گیر اما برگردم خواستممی واقع در. کردم فرار من داد نشون

 .کردن نابود رو زندگیم که کسایی. افتادم برادر دوتا یشده

 و برد رو شاستفاده واقعا و هببر  نقشه اون از رو استفاده بهترین کرد سعی بهروز

 مادرم و پدر پیش برگردم تونممی کردم فکر که منی چی؟ من اما خودش از بود راضی

 .بدم سوق سمتشون به رو افکارم حتی تونمنمی بهروز وجود با هم لحظه یه حتی

 بهروز کنار در رو بد و خوب خاطرات یهمه و کردم پیدا دفتری سال نه این توی

 انجام کاری فکر بدون هیچوقت داد نشون بهم اومد من سر به که بالیی نای نوشتم؛

 چی همه از که وقتی داد بهم زندگی درس روزگار بدم گوش مادرم و پدر حرف به و ندم

 چاهی توی انداختم چاه توی رو خودم و گشتم ناباب دوستان با افسرده و شدم ناامید

 زمان به و شد پاره افکارم یرشته بهروز یصدا با. رسوند فالکت و هالکت به رو من که

 .برگشتم حال

 .حیاطه تو بشور رو ماشین برو گمشو-
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 دهنده شو و شست مایع کمی و آشپزخونه داخل رفتم گفتم ب**ل زیر چشمی

 . کردم قاطی آب با و برداشتم

 کرده درست شو و شست برای که رو کفی و وایستادم ماشین کنار و بیرون رفتم در از

 .باشن بسته درها که شدم مطمئن قبلش اما ماشین روی ریختم رو مبود

 ماشین سمت به دیدی هیچ اصال که کرد حرکت ویال پشتی در سمت به بهروز

 .نداشت

 هم موم تار یک حتی بودم پوشیده حجابی با لباس انداختم؛ پام سرتا به نگاهی

 .نبود بیرون

 گرفتم فرار به تصمیم ناگهانی فت؛ر  دریا سمت به و بیرون پشتی در از رفت بهروز

 .برسه بهم تونستنمی هم بهروز

 وقتش االن گذاشتم فرار به پا کرد ایجاد بدی صدای افتاد دستم از کف و آب سطل

 !کنم زندگی بقیه مثل ندارم حق من مگه. برسم آزادی به سال نه بعد بود

 :کرد میخکوبم لحظه یک بهروز فریاد صدای که رسیدم خروجی در نزدیک

 میری؟ داری گوری کدوم-

 .بیرون رفتم در از و ننداختم بهش هم نگاه حتی

 درد پام زمین؛ رو افتادم و زدم سکندری که دویدم اینقدر و انداختم کوچه تو رو خودم

 .رو اسمم کشیدمی فریاد و اومدمی داشت هنوز کردم نگاه عقب به گرفت

 .کنم فرار بزرگ نشیطا این دست از بتونم کن کمکم خودت خدایا
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 ترس با شد سبز روم به رو ساله یک و چهل یا چهل مردی که شدم بلند جام از

 :گفت و زد محوی لبخند که کردم نگاهش

 میری؟ داری کجا روز وقت این دخترم-

 :گفتم سریع و کنم اعتماد بهش موقع این توی گفت بهم حسی یه

 .کنین کمکم توروخدا-

 دادم نشون رو بود سمت این به دویدن درحال که بهروز و کردم اشاره عقب به بعد و

 :گفتم و

 .کنید کمکم دزدیده منو ساله نه دزدیده منو این نیست شوهرم اقا این-

 پشت کردم پرت رو خودم بهمون رسید اینکه تا زدمی صدا رو اسمم فریاد با بهروز

 .هبد نجات بهروز این دست از رو من کردم التماسش و شدم قایم مرده

 عصبانیت که ایدورگه صدای با و نشوند صورتش روی به وحشتناک اخمی بهروز

 :گغت زدمی موج توش

 .ور این بیا گمشو کنممی تخفه مهسا-

 :گفت بهروز به رو اخم با مرده

 داری؟ مردم دختر کاره چه-

 :گفت و زد پوزخندی بهروز

 .نیست مردم دختر منه، زنه اون-

 :کشیدم فریاد عصبانیت و خشم از
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 .دزدید رو من اون دزده، یه اون. نیست شوهرم اون نه-

 :گفت بهروز به رو و آورد در رو گوشیش مرده

 .هستین خانم این یکاره چه شما میشه مشخص کالنتری بریم-

 .لرزیدممی خودم به ترس از تپیدمی تندتند گنجشک عین قلبم زدممی نفس نفس

 :گفت مرد به رو و اومد جلو بهروز

 .بکنی کاری همچین نداری حق-

 به لگد و مشت با. شد شونمشاجره شروع این که زد بهروز صورت به مشت یه مرد

 خداروشکر. برداشتمش نامحسوس زمین رو افتاده مرد گوشی دیدم افتادن هم جون

 .گفتم رو آدرس تندتند من و داد جواب زود 110 زدم زنگ. نداشت رمز

. خوردم خودم هم کتک تا سه دو هیچ نشدن که جدا ماا کنم جداشون هم از تا رفتم

 گوش بهم اما زدممی جیغ بودن شدن منفجر حال در که اونا. شد کبود چشمم پای

 .کشیدنمی هوار و داد و دادننمی

 توی. کالنتری بردن و زدن بند دست رو تامونسه هر و رسید پلیس ماشین که این تا

 و من شده پا بر مشاجره این چرا پرسیدن و کردن بازجویی تامون سه هر از کالنتری

 رو چی همه بهروز اما زدیممی رو درست حرف سامیاره اسمش فهمیدم که مرد

 .دادمی توضیح برعکس

 توضیح بهشون رو بود اورده سرم به که بالهایی و االن به تا خواستگاریم قصه از من

 .ببینن ور  خونه و بریم تا شد این بر قرار کردم گریه و دادم

*** 
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 :گفت پلیس خانوم که کردم باز رو در

 جاست؟ همین-

 .دادم تکون تایید معنای به سری

 :گفت پلیس خانوم که شدیم وارد و کردیم باز رو در. رفتیم سالن ورودی در سمت به

 .بده نشون بهم رو دادمی اتشکنجه توش که سلولی اون-

 .اومدمی دنبالم همچنان. کردم هدایتش زمین زیر سمت به و گفتم زیرلب چشمی

 .داخل رفتیم و کردم باز رو در و رفتیم پایین هاپله از

 که ابزاری. کردنمی بررسی رو جا همه و داشتن نظر زیر رو خونه کل هم هاپلیس بقیه

 و کرد ثبتشون دونه دونه و برداشت رو کردمی استفاده من شکنجه برای اونا از بهروز

 :گفت ونیمهرب لحن با آخر در

 خانوادت چرا. سال نه اونم باشه زندانی سلول این توی دختری همچین نمیشه باورم-

 ندادن؟ خبری

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم ناراحت

 کنن زندگی دیگه جا یه رفتن شهر از که بود ننگ براشون و بودن متنفر ازم اونقدری-

 .کردن ول رو من و

 و ناراحتی با بعد و امشونه روی گذاشت رو دستش نیست خوش حالم فهمید انگار

 :گفت ترحم

 توسط هرشب و داره درد چقدر بشه دزدیده تو سن تو دختری عزیزم، کنممی درکت-

 .بشه شکنجه روانی یه
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 خانوم به رو عجله با و داخل اومد یکی یهو که کردممی نگاهش داشتم حرف بی

 :گفت پلیس

 !کرده خودکشی مجرم-

 .کردم تعجب! شد بزرگ کاسه دو اندازه چشام

 !پلیس دنبال به رفتیم معطلی بدون و آوردم زبون به رو سوالم! کرده؟ خودکشی بهروز

 !برد بهداشتی سرویس طرف به رو ما

 .شدیم رو به رو فجیعی یصحنه با کرد باز که رو در

 .بود بریده شیشه انگار. بود افتاده سرویس تو خون غرق بهروز

 !بود زده خودش رو دستاش گر  و پاهاش رگ سرش

 زندان رفتمی من خاطر به فوقش نداشت غمی که اون بود؟ کرده رو کار این چرا اما

 ...اما

 :گفت پلیس آقای به رو و زد تشر پلیس خانوم

 هان؟ گذاشته؟ تنها رو این احمقی کدوم-

 :گفت و پایین انداخت رو سرش پلیسه

 .دستشویی برن اهاشب تونستننمی که سخاوتمند ستوان متاسفم-

 و برداشتم قدم سمتش به. بود افتاده بهروز کنار خون به آغشته و رنگ قرمز ایبرگه

 .برداشتم رو برگه

 .پایین افتاد و خورد سر امگونه روی از اشکی قطره و گرفتم دهنم جلوی رو دستم
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 بند نفسم بود گزاشته جا به خودش از بهروز که اینامه از کلمه هر خوندن با

 .اومدمی

 .دادم دست از رو زندگیم کس عزیزترین از یکی انگار

 خودکشی حق اون رفتمی زندان اگر حتی بکنه رو کار این خودش با تونستنمی اون

 .نداشت

 :کردم مرور خودم برای رو نامه ب**ل زیر

 یک من که بگم باید. متاسفم آوردم سرت به که بالهایی تموم بابت عزیزم مهسآی-

 تمام کن باور. کنممی کار چه فهممنمی شممی که عصبی من عیارم مامت روانی

 .کردیمی عصبیم خودت بلکه نبوده خودم دست آوردم سرت به که بالیایی

 چون ببخشی رو من نیستم امیدوار پشیمونم کارامم از. ندارم زیادی وقت هرحال در

 ناخواسته شد کشته من توسط شکمت تو بچه نره یادت. هستم هابدترین سزاوار من

 بعد چون قبال زدم نامت به کمال و تمام خونه این شدم پشیمون کارم از خودم و بود

 نذاشتم که کن نفرینم و کن استفاده آزادیت از نداری؛ جایی و خونه تو من، مرگ

 .کنی زندگی عاقل و بالغ آدم یه عین

 .داشتیم سرمون توی مریضی مغز هردوتامون

 مال توئه شکم تو االن که ایبچه بیاد صورتش به اخم نذار کن اقبتمر  امبچه از لطفا

 چون نتونستم اما کنم فراهم براتون رو بهترینا خواستممی. بودی من مال خودتم. منه

 مریضه مغزت گفتیمی و بودی افسرده یه تو بلکه کردنمی قبول رو تو من مغزمریض

 .بودم من واقعی مریض که حالی در

 !مریضه من مغز چون کردم، اذیتت که بودم من



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa|  مَغزِمَریض رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

107 

 

 .شد بیشتر هقم هق افتاد دستم از برگه

 .کنم استراحت تا کرد راهنماییم اتاق سمت به رو من و گرفت رو دستم پلیس خانوم

 (بعد روز ده)

 به که امخونه. میشه تربزرگ و بزرگ من شکم توی روز هر اشبچه و شد فوت بهروز

 اما دادیم بهروز بود زده کتکش چون سامیارم اقا اون خسارت شد امبچه و من نام

 سقط ممکنه و نداره رو بچه نگهداری طاقت رحمم گفت اما دکتر رفتم. نکرد قبول

 .بشه

 .بیارم دنیا به سالمت و سالم رو بچه بتونم که روزی تا نظرشم زیر االن

 .کردمی ارمواد زور به بهروز که وقتی مثل دقیقا کنممی رو کارها خونه توی روز هر

 تنها نه چون بشم تقویت نظری هر از باید گفت دکتر و چیز همه به دارم وسواس

 ترچاق روز به روز و نکرده رشد قدمم بلکه بودم شده تغذیه سوء دچار بهروز با بودن

 .برام رو بچه این داره نگه خودش خدا. میشم

 کن تحمل ، آمده پیش چه نیست مهم)

 .(بپوشان ندیلبخ زیر را خود اندوه و

 چی همه از خودش میدی ادامه باز ولی نیست تهش هيچی دونیمی که این)

 .(دلگیرتره

ِ  یه به برگشتن)  ...!(کنی باز زخمتو هایبخیه که مونهمی این مثل اشتباه آدم

 که نیست این واقعی سوال

  دارد؟ وجود مرگ از پس زندگی آیا
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 که است این واقعی سوال

 ! ای؟کرده دگیزن مرگ از قبل آیا

 

 

 پایان

 

 :نویسنده سخن

 واقعی معنی و کنین درک امیدوارم شد تموم بدیهاش تموم با رمانم این دوستان

 در بودن افسرده ادای دیدم رو خیلیا چون نوشتم رو رمان این من بفهمین رو داستان

 !میارن

 .بده شکستتون نتونه چیزی هیچ تا باشید شاد لطفا

 .هستم تونخوب های کامنت منتظر

 دخترماه. ببخشید خودتون بزرگی به بود بد رمان اگر
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 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 

 پیشنهاد می شود
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