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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 پنداری می محال آنچه وبه شنیده؛ را دعاهایت.....      میشنوی؟؟؟؟ را خدا خنده صدای 

 ........میخندد

 

 است انگیز غم وچقدر سرندارد در هم را تو خیال حتی که کسی داشتن دوست است تلخ چقدر

 روآنقد بخوابی یادش با شبها است تلخ چقدر ندارد آمدن خیال که باشی کسی آمدن راه به چشم

 ؛ کند زندگی بگذراند؛ روزگار خیال بی واو شود کم چشمانت سوی که بریزی اشک نبودش در

 نبودش فراق ودر کند را بودنش تمنای وروز شب تو وجود وتمام ؛ کند تفریح ؛ بخندد ؛ بگوید

 ؛ است تاب بی برایش وار دیوانه اینگونه کسی که نداد حتی او و بریزی اشک بهار ابر همچون

 آن گرفتن با کنی حس که ؛ باشی داشته را دستانی گرفتن آرزوی وار دیوانه است تلخ چقدر

 مه خیال در حتی که افسوس ولی میشود برطرف یکباره به ات زندگی های ورنج درد تمام دستها

 گذاشتن آرزویت بزرگترین ؛ است تلخ چقدر میداند یافت؛وخدا نخواهی دست آرزویی چنین به

 دباش تو آن از ثانیه یک شده حتی که میخواهی خدا از روز شبانه را او که باشد کسی برشانه سر

 گرمش آغوش برای ؛ آمدنش برای ؛ دیدنش برای که وروزهایی شبها وچه ؛ برسی دلت مراد به تا

 زا خالصانه و ایی کرده بلند کبریایی عرش به را دستانت ؛ میپنداریش دنیا جای ترین امن که

 آگاه خوب خود ؛ خدایت و.....برساند ات قلبی آرزوی بزرگترین به را تو که ایی خواسته معبودت

 هچگون که میداند وخداوند ؛ میرسد آرامش به مقصود به رسیدن با تنها قرارت بی قلب که ؛ است

 که باشد......ایی نشسته الهی ورحمت ولطف کرم به چشم وتنها ایی کرده تحمل را زبانها زخم

 باو ام نشسته خدایم ورحمت لطف منتظر صبرانه بی ومن برساند ات قلبی آرزوی به تورا خدایت

 اباراله........ام نشسته خداوند یاری انتظار به ورنج درد از ومالامال نالان وقلبی بار اشک چشمانی

http://www.romankade./
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 ویمبگ برایش را برقلبم انباشته دردهای که راندارم هیچکسی تو جز که مران درگاهت از نومید مرا

 بهرا قلبم تمام که اویی به مرا میدهم قسم بزرگیت به را تو پروردگارا ؛ بخواهم کمک وازدرگاهش

 وربی الهی......آمین الهی......برسم وآرامش خوشبختی به کنارش وبگذار ؛ برسان کرده خودش نام

 ......غیرک لی من

 

 فکر من به اصلا ؛ دارد من به نسبت احساسی چه نمیدانم که ست کسی درگیر فکرم که مدتیست

 دوستش وار دیوانه اش درنزدیکی دختری که است مهم برایش اصلا ؟؟ میبیند مرا اصلا ؟؟ کند می

 مبیدارمیمان آنقدر میداند اصلا ؟؟ میریزم اشک شب های نیمه تا برایش شبها میداند اصلا ؟؟ دارد

 ویواشکی بگشایم را در وآهسته برسانم حیاط در رابه خودم وهراسان رابشنوم موتورش صدای تا

 کوچک حیاط توی وبارون باد تو ؛ وسرما گرما میداند اصلا ؟؟ کنم نگاهش هم پشت از شده حتی

 صدایی تا میخرم جان رابه ومادرم پدر از سرکوفت وهزار مینشینم آمدنش انتظار به مان خانه

 خانه از بیرون به ایی بهانه به هراسان را خود که باشد آمدنش از حاکی که شود بلند ازکوچه

 حال عین ودر تلخ چقدر گیرد؛ آرام بادیدنش قرارم بی وقلب ببینم اورا ایی لحظه تا برسانم

 رد حسی است تلخ چقدر و ؛ چیست تو به حسش نمیدانی کسیکه داشتن دوست است شیرین

 بخاطر را وروزگارت باخبرشود حس این از کسی باشی داشته وهراس باشی داشته کسی به دل

 شب تاریکی توی حیاط توی معمول طبق هم باز......کند سیاه ممنوعه عشق یه به حسی داشتن

 صدای بار چندین بودم آمدنش منتظر ومن بود گذشته هم شب نیمه 2 از ساعت بودم نشسته

 ولی گشودم را در وآهسته رساندم حیاط در به را خود هراسان رسید گوشم به کوچه ازته موتوری

 رام آمدن حیاط به اگر مادرم یا پدر مبادا تا شدم قایم گردو درخت وپشت برگشتم هم باز نبود او

 ومن ایی نشسته حیاط توی تاریکی توی شب اینوقت چرا که کنند پیچم سوال ودوباره ببینند

 از میشدم امید نا داشتم کم کم دیگر شوم؛ زده وخجالت باشم نداشته سوالشان برای جوابی

 که بودم ها فکر همین در ندارد را خانه به برگشتن وخیال مانده جایی حتما امشب که ؛ آمدنش

 درخت پشت از چگونه میداند خدا که شدم خوشحال آنقدر شد بلند کوچه ازته موتوری صدای

  هیکل در وازلای راگشودم در آهسته و رساند درحیاط به را خود وخاشاک خار آنهمه میان گردو

 خونه وکنار ما درحیاط ازکنار شد رد سریع ؛ رادیدم مهدی لاغر حال درعین ولی چهارشانه
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 و بستم رو حیاط در ومن شد وارد و کرد باز رو درحیاطشون گذاشت کلید داشت نگه خودشون

 رو امشب خاطره بازهم و برداشتم رو خاطراتم دفتر رختخوابم زیر از و رسوندم اتاقم به رو خودم

 روزها تمام من و بگذارد عشقم دستان در مرا دستان خدا که روزی امید به کردم یادداشت

 یه باو گذاشتم خوابم رخت زیر را دفتر.....کنم بازگو برایش را مینشستم انتظارش به که وشبهایی

 بلند خواب از مادرم وبیداد داد صدای با صبح رفتم خواب وبه نهادم برهم چشم وآرزو امید دنیا

 سسروی به رو وخودم شدم بلند سریع بود شده قضا دیرخوابیدنم بخاطر نمازم معمول طبق ؛ شدم

 ساعت گفت و شد خارج آشپزخونه از مادرم که اتاقم برم اومدم گرفتم وضو و رساندم بهداشتی

 که مادرم جواب در نیز وباز ؟؟؟ شدنه بیدار وقت چه الان میخوابی شب سر که تو!!! خانم خواب

 کردم پهن رو جانمازم ؛ بدهم که نداشتم جوابی چون کردم سکوت بود همین روزش هر سوال

 ور رختخوابم سریع شد تمام که نمازم 'نمازخوندن به کردم وشروع بستم قامت نماز به وایستادم

 گسن زیر را ودفترم کردم بلند بود لق که را فرشها سنگ از یکی و زدم کنار رو وفرش کردم جمع

 خبر فرش سنگ بودن لق از کسی خودم جز شدم وبلند کردم درست را وفرش کردم جاساز فرش

 ندبخوان مبادا که نیفتد ومادرم پدر دست که ؛ میکردم قایم آنجا را دفترم هم بخاطرهمین نداشت

 ازو میریزد اشک برایش وروز شب که رفته قاچاقچی یک برای چگونه فرزندشان تک دل وبدانند

 .....کند قاچاقچی آن خانه عروس را او که میخواهد خدا درگاه

 

 کمک آشپزخونه توی ورفتم کردم تعویض دیگه لباسی با را خوابم لباس کردم راشانه موهایم

 سبزی مشغول حرف وبدون نشستم وکنارش رفتم بود کردن پاک سبزی داشت مادرم ؛ مادرم

 رو کردن سربلند جرأت ولی میکردم حس خودم روی رو مادرم نگاه سنگینیه شدم کردن پاک

 نیاورد طاقت مادرم ولی کنم کردن پاک سبزی مشغول رو خودم که دادم ترجیح پس نداشتم

 وبازهم!!! خوابی؟؟؟ ظهر لنگ تا چطور پس میخوابی میری پدرت ازمنو زودتر شبا توکه:وگفت

 میگفتم؟؟میگفتم چه بدم که نداشتم جوابی چون کردم سکوت مادرم تکرای سوالات درمقابل

 آمدن منتظر گردو درخت پشت شب های نیمه وتا حیاط توی میرم من میخوابید شبها که شما

 ازشب هروقت تا مینشینم وعشقم وذکرم فکر تمام شده هست ماه چندین که پسرهمسایه

 رامآ قرارم بی قلب تا کنم نگاهش سر وازپشت یواشکی شده حتی میگردد باز خانه به نشینی
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 ام لبیق احساس از بتوانم که نبودم گستاخ اینقدر من نه برسانم؟؟؟ صبح رابه شب وبتوانم گیرد

 همسایه فروش ومواد عیاش پسر عاشق که بگم میتونستم چطور بزنم حرفی ومادرم پدر جلوی

 پاره فرزندشان تک گفتند نمیکردند؟؟؟نمی سکته حرف این شنیدن با ومادرم ام؟؟پدر شده

 رعیاشپس عاشق که نکرده را پدرومادرش آبروی فکر اند نگفته سخن بااو نازکتر گل از که تنشان

 تصمیم پس بود حتمی مرگم میبردند قضیه این از بویی ومادرم پدر اگر شک بی شده همسایه

 قعاش بود سخت چقدر که وای دارم نگه دل در ابد تا را سوز سینه عشق واین کنم سکوت گرفتم

 تورا و ردبب بویی سپردنت دل از کسی که باشی داشته آن بیم وحتی کنی عاشقی نتوانی و باشی

 نگاهت حتی که ایی باخته کسی به خوب؛دل خوب خواستگار اینهمه میان چرا که کند سرزنش

 مادرم صدای حتی که بود مشغول ذهنم است؛آنقدر حرام هم داشتنش دوست حتی نمیکند هم

 مادرم شده متوجه شد خنک صورتم که آمدم خودم به زمانی میزد صدایم که نشنیدم هم رو

 گاهمن موشکافانه مادرم نبود حواسم ببخشید وگفتم کردم سربلند پاشیده صورتم به آب مقداری

 هوش میداند وخدا نیست حواست اصلا روزها این نبود حواست شدم متوجه بله:وگفت کرد

 آزارم دارش نیش حرفهای ولی بود مهربان بودم مادرم عاشق میکند سیر کجا وحواست

 ظرفها شستن ومشغول شدم شدبلند تمام که ها سبزی کردن پاک کردم سکوت میداد؛وبازهم

 حرف این شنیدن با انگار ومن دعوتیم اینا؛شام داییت خونه بریم قراره امشب:گفت مادرم شدم

 مهمانی شب های نیمه تا میرفتیم مهمانی به هروقت چون آویختند می گردنم به را دار طناب

 که گشتم ذهنم در بهانه دنبال میشدم؛هرچه محروم مهدی دیدن از اینگونه ومن بودیم

 مادرم دهانم کردن باز محض به گرفتن بهانه از قبل نشد که نشد نروم مهمانی به همراهشان

 روب هم حالا میای باهامون هم وتو میریم ماامشب ست فایده بی که نیار ایی وبهانه عذر هیچ:گفت

 خدا خدا دل ودر شدم خارج آشپزخونه از آویزون ایی ولوچه لب با ناچار به کن مرتب رو اتاقت

 رویمب نتوانیم ما تا بیاید مهمان یا ندارد رفتن بیرون حوصله که بگوید بابام امشب که میکردم

 گیآماد برگشت سرکار از که ظهر بابام ام بوده شانس بد همیشه من که انجایی از ولی ؛ دایی خونه

 هخون به رفتن برای شدن حاضر به مجبور ناچار به ومن شد شب کرد اعلام را دایی خونه به رفتن

 باجین سفید مانتویی رنگارنگ مانتوهای انبوه وازمیان کردم راباز کمدم در شدم؛ علی دایی

 هایم وروسری شال ازمیان هم را مشکی گلهای با سفید روسری وپوشیدم کردم انتخاب را مشکی

 ربلاک از پدرم که را ام عربی وچادر کردم کمرنگی پوشیدم؛آرایش لبنانی صورت به و کردم انتخاب
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 مادرمو پدر پیش پایین رفتم و برداشتم را وموبایلم کیف و پوشیدم نیز بود آورده سوغات برایم

 علی دایی خانه طرف به همگی پس بودند من آمدن منتظر وفقط بودند حاضروآماده نیز آنها

 مبود فکرمهدی در من میکردم نگاه بیرون وبه بودم کرده سکوت من راه طول تمام کردیم؛ حرکت

 بود شهرمان بنام های بازاری از و بود بازاری پدرم میزدند حرف وکار وکسب بازار سر وپدرومادرم

 

 مادرم به گیری چشم شباهت که بودم؛ پدرومادرم فرزند تنها ومن بود خوب مان زندگی وضع

 بیعقا ام وبینی کوچک ودهنی ونازک؛لب کوتاه ابروهایی بود لجنی وسبز درشت چشمانم داشتم

 ربخاط ولی داشتم زیادی علاقه خواندن درس به بودم مادرم اصل با برابر کپی بابام قول بود؛به

 ترمز درمپ که فکرهابودم درهمین 'کنم تحصیل ترک نگرفته دیپلم مجبورشدم بابام بودن تعصبی

 که مادرم ایم؛باصدای ایستاده علی دایی خونه درحیاط کنار ودیدم کردم نگاه اطراف به زد

 وکنارپدرومادرم شدم پیاده ماشین رسیدیم؛از دیگه شو پیاده زده خشکت چرا میگفت؛مهتاب

 ییباخوشرو اف اف ازپشت دایی نکشیدکه طولی شودکه باز حیاط درب که ومنتظرشدیم ایستادم

 روانه داخل به پدرومادرم همراه ومن گشود رویمان رابه حیاط در کردو واحوالپرسی سلام

 زیادی ومسافت بود وگردو وانگور گیلاس درختان وپراز بود بسیاربزرگ علی دایی شدیم؛خانه

 رد کنار مهرانگیزخانم خانمش همراه به علی دایی برسی؛ازدور سالن در به تا میکردی طی راباید

 هخان داخل به معمول باتعارفات پرسی واحوال وبعدازسلام بودن ایستاده استقبالمان به ورودی

 یب دکوراسیون با ومجلل شیک بسیار ایی نشستم؛خانه مبل اولین روی مادرم کنار ومن رفتیم

 ودب تاجرفرش علی بود؛دایی آویزان وقیمتی زیبا هایی فرش تابلو خانه گوشه گوشه در نظیر؛که

 که بودم خانه کردن آنالیز مشغول جوری آمد می شمار شهربه تاجران ثروتمندترین از ویکی

 از دبود؛بع گرفته ام خنده ازفکرم هم میایم؛خودم علی دایی خانه به که است بار اولین برای گویی

 مهتاب ماشاالله هزار ماشاالله گفت من روبه و گرفت جای مادرم منو کنار هم دایی زن پزیرایی

 آقای پسر با جون زری:وگفت کرد مادرم روبه میشوی؛وبعد تر وخانم زیباتر روز به روز جان

 رد جواب مهتاب وهربار اومده مهتاب خواستگاری به هم بار چندین شنیدم کردین چه اعتمادی

 که کردید؟؟؟مادرم رد اومدن؟؟بازم خواستگاری بیایند هم دوباره قراره میگفت مادرش داده؛

 یزمهرانگ بگم چی والله:وگفت کشید دل ته از آهی بودند کرده تازه را دلش داغ حرف بااین گویی
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 حاج پسر اومدن خواستگاری حساب مانزاشته برای اعصاب که سفید چش دختره این ؛ جان

 این که کرده حبس اتاقش تو رو خودش خانم مهتاب هم بار وهر رفته در ازدستم دیگه اعتمادی

 کرده تحصیل نداره وایرادی عیب هیچ پسره والله برن؛ خانم دیدن بدون و بیان خداها بنده

 ادهشاهز منتظر خانم منتها ؛ گفتم کم.بگم هرچی که وروزگارشم وضع از آقا شاغل متین متشخص

 ولی تممیگرف آتیش حرفها این ازشنیدن خواستگاریشون؛من بیان که نشستن سفید براسب سوار

 یدای زن بشه عوض بحث وموضوع بدترنشه هست که ازاینی وضع تا کنم سکوت میدادم ترجیح

 براسب سوار شاهزاده میگه؟؟منتظر راست مادرت مهتاب آره:گفت خنده وبا کرد من به نگاهی

 زاینا ومادرمم ودایی بابا کم وکم خندیدن به کرد شروع بلند بلند خودش نشستی؟؟وبعد سفید

 هک کردم؛دایی اکتفا جان نیمه لبخندی به وعصبی ساکت اما ومن خندیدند علی دایی زن حرف

 چنگم از نمیدم اجازه هیچکسم به خودمه عروس مهتاب:گفت بود شده دگرگونم حال متوجه

 تصور حتی ؛ وبس میداند خدا که افتاد جانم به ایی لرزه حرف این شنیدن با بیاره؛ومن درش

 ذهنی لحاظ از که و مزاج تند پسری انداخت می جانم به لرزه هم شوم ارسلان امیر زن من اینکه

 ارسلان امیر ودرمان دوا دنبال هرچه ثروت اینهمه با علی دایی که این با که داشت مشکل نیز

 نیاد گویی که مادرم:گرفت فرا را مجلس ایی همهمه کند برایش کاری بود نتوانسته نیز بود رفته

 اخد از هم خانم ومهرانگیز میرفت ارسلان امیر صدقه قربان ریز یک بودند داده او به حرف این رابا

 میزد قهقه دل ته از مادرم حرفای شنیدین با علی ودایی میگرفت ماهی آلود گل آب از خواسته

 بود انداخته زیر سربه پدرم واما خورده هدف به شانسی خوش از و کرده رها تاریکی در تیری که

 سلانار وامیر شد باز درسالن که نکشید طولی!!!! خندید می ونه میگفت نمیزنه حرفی کام تا ولام

 زا بدنم تمام باشم رادیده عزاییل انگار دیدنش با ومن داد سلام همه به بلند صدای وبا شد وارد

 رساند کنارم را خود آرام بود شده من دگرگونی متوجه که پدررم کرد لرزیدن به شروع ترس

 پدرم دستان گرمی با هستم کنارت من نترس بگوید که داد فشار محکم دستش در را ودستم

 زیر معذب ومن میکرد نگاه من به وخیره نشست پدرش وکنار آمد ارسلان امیر شدم آرام کمی

 کند رفتن عزم پدرم میکردم خدا خدا دل ودر بودم انداخته زیر به سر نگاهش حرارت
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 دمش بلند بودند داده من به لحظه آن در را دنیا انگار که نیز من و برخاست پدرم که نکشید طولی

 دوست ندیدمش وقته خیلی اومده تازه هم امیرارسلان اومدیم تازه که ما گفت ناراحت مادرم ولی

 که دارم افتاده عقب کارای سری یه:گفت مادرم جواب در پدرم بزنم حرف باهاش یکمی داشتم

 بلند و پزیرفت ناچار به نیز مادرم ست حجره کتاب حساب به مربوط کنم تمومش امشب حتما باید

 راه در مادرم ؛ کردیم حرکت خانه طرف وبه شدیم ماشین سوار و کردیم خداحافظی همه از شد

 مه:وگفت کرد من به رو بعد نیستا پسربدی ارسلانم امیر خودمونیم:گفت پدرم به برگشت

 هب انفجاربودم حال در حرف این شنیدنه با ؛ توپه توپه هم مادیش وضع قیافه خوش هم خوشتیپه

 هی به منو حاضرید که شده سخت براتون من تحمل اینقدر:گفتم و کردم کنترل رو خودم سختی

 عقب که تویی این شو خفه:گفت و غرید حرف این شنیدن با بدید؟؟؟مادر ذهنی مونده عقب

 هشاهزاد ومنتظر میکنی رد خواستگاریت میاد هرکی که تویی امیرارسلان نه هستی ذهنی مونده

 وهر کرد وساطت گرفته بالا مادرم منو بین دیددعوای که نشستی؛پدرم سفید اسب بر سوار

 گلوم هب بدی بغض بردم پناه اتاقم به بلافاصله رسیدیم که خونه به کرد دعوت سکوت به رو دومون

 شدم خوشحال بود روشن مهدی اتاق چراغ کردم نگاه کوچه به اتاقم پنجره از بود انداخته چنگ

 رو موخود پایین رفتم آهسته وبعد خوابیدند پدرومادرم تا شدم منتظر بود؛ نیامده خونه هنوز پس

 نزدیکی ساعت شدم مهدی اومدن ومنتظر شدم قایم گردو درخت وپشت رسوندم حیاط به

 هنیم رو حیاط در وباعجله شدم بلند خورد گوشم به کوچه ته از موتوری صدای که بود صبح3های

 خانه کنارحیاط و شد رد حیاطمان کنار از سرعت با موتوری کشیدم سرک کوچه وبه کردم باز

 نمیدانم کرد باز را حیاط درب گذاشت شدوکلید پیاده موتورش از بود داشت؛خودش نگه مهدی

 را حیاط در اینکه با بودم رسیده سکته مرز به ترس از کرد نگاه ما حیاط وبه برگشت که شد چه

 رفتم ماتاق وبه رابستم حیاط در سریع باشد دیده مرا که میترسیدم خیلی ولی بودم کرده باز نیمه

 ینا حیاطشان؛چقدر توی بود رفته نبود مهدی کردم نگاه کوچه به پنجره ازپشت زنان نفس نفس

 صورتش روی را موهایش کج که بلند ومشکی لخت موهای آن با لباس خوش و چهره خوش پسر

 بازهم بودم شده مبتلا ممنوعه عشقی به که زدم نهیب خود به دل در داشتم دوست را میریخت

 دفتر روی به را مهدی درمورد احساسم وتمام کشیدم بیرون اتاقم فرش سنگ زیر از را دفترم

 ادرموم گشودم چشم دستی تکانهای با که نکشید طولی خزیدم پتو زیر به ریزان واشک نوشتم

 نیست؛بلند چیزی هیچی:گفت مادرم چیه پرسیدم نگران و پریدم جا از دیدم سرم بالای رو
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 هنصف انگار که الان میگه طوری:گفت مادرم!!!!!! الان گفتم تعجب با بخواب و بخون رو شونمازت

 این به نمیشد باورم شد بلند نهادم از رو؛آه نمازت بخونی میخوای کی پس صبحه6ساعت شبه

 گرفتم وضو ورفتم شدم بلند خوابیدم که بود صبح4ساعت من که هرچند باشد شده صبح زودی

 خواب بخوابم نتونستم خوردم غلت هرچی ولی خوابیدم دوباره هم نماز؛بعدش به ایستادم اومدم

 برای دپرمیکشی دل کردم نگاه بیرون وبه پنجره پشت ورفتم شدم بلند ناچار به بود پریده سرم از

 رو با مهدی خواهر که بودم فکرها همین در آمد برنمی دست از کاری هیچ که افسوس مهدی؛ولی

 مدرسه وراهی آمد بیرون پوشیده چادر بزرگش خواهر اونیز سر آمدوپشت بیرون مدرسه پوش

 شرشر صدای نبود مادرم ولی رفتم آشپزخونه طرف به خوشحال خورد درذهنم ایی جرقه شدن

 مادرم به رو خوشحالی با بود باغچه به دادن آب حال در مادر رفتم حیاط به میومد حیاط از آب

 یدپرس متعجب مادرم بگیرم رو دیپلمم میخوام بدم تحصیل ادامه میخوام من مامان:گفتم و کردم

 رو درسم برم گرفتم تصمیم میره سر خونه تو حوصلم نه وگفتم خندیدم!!!!مهتاب دیدی خواب

 ایی ولوچه لب با باخودت؛ناراحت پدرت کردن راضی وگفت کرد نگاهم مشکوک مادرم بدم ادامه

 وبه میرفتم مستقیم خودم که داشته رو پدرم با زدن حرف جرأت اگه گفتم مادرم به آویزان

 ممادر کنید راضی رو وبابا کنید وساطت شما که گفتم شما به اومدم میگفتم رو موضوع خودش

 وبوسه مادرم بغل تو انداختم رو خودم خوشحال ومن میشه چی ببینم حالا:وگفت داد تکان سری

 تف از پر صورتمو دختر کن ول عههههه وگفت کرد جدا خودش از زور به منو مادرم کردم بارانش

 بردم پناه اتاقم به کنان خنده ومن کنه چکارت بگم خدا کردی

 

 تو من گذاشت میان در او با را موضوع بلافاصله مادرم برگشت خانه به حجره از پدرم که ظهر

 شود راضی پدرم که میکردم خدا خدا دل در و میدادم گوش آنها حرفهای وبه بودم نشسته اتاقم

 ومیگفت میزد داد پدرم کرد پاره مرا افکار ورشته خواست بر هوا به پدرم وبیداد داد صدای که

 در ؟؟؟ومادرم کرده هندستون یاد فیلش که شده ورپریده؛چی سفید چشم دختره کرده غلط

 میفرستن رو هاشون بچه مردم نداریم بیشتر رو بچه دونه همین که مرد؛ما نزن داد:میگفت جواب

 دختر خودت چشم جلو خودت وشهر کشور تو حاضرنیستی تو اونوقت تحصیل برای خارج

 راضی پدرم بلاخره که پدرخواند گوش ودر وگفت گفت اینقدر مادرم بلاخره بخونه؟؟؟و رو درسش
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 نماز وبیام بگیرم وضو برم وبلندشدم کردم شکر رو خدا دل در ومن شد من تحصیل ادامه به

 میان پیش دقیقه چند موضوع از ولرز ترس با ومن زد صدام ناهار برای مادرم که بخونم رو ظهرم

 ردمک آهسته سلامی نداشتم را پدرم به کردن ونگاه کردن سربلند جرأت رفتم پایین ومادرم پدر

 خودم روی رو پدرم نگاه سنگینی ولی شدم خوردن غذا ومشغول نشستم مادرم کنار میز وپشت

 مادرم از لب وزیر خوردم رو غذام بود مصیبتی هر به 'نداشتم کردن نگاه جرأت وباز میکردم حس

 مازمن نماز؛سلام به وایستادم کردم پهن رو ام برگشتم؛سجاده اتاقم به گرفته وضو و کردم تشکر

 سجاده شدم بلند شد من تحصیل ادامه به راضی پدرم که کردم شکر رو خدا دل ازته دادم که رو

 می پر کشیدم؛دلم سرک مهدی وخونه کوچه به و رفتم اتاقم پنجره پشت وبه کردم جمع رو ام

 اتاق در دو هر که شدم مطمعن وقتی بخوابند ومادرم پدر شدم دیدنش؛منتظر برای کشید

 مهدی آمدن ومنتظر شدم مخفی گردو درخت پشت نیز وباز بردم پناه حیاط به هستن خوابشان

 شناخت می گرما نه مهدی دیدن عشق ولی میبارید رویم سر از وعرق بود گرم شدت به هوا شدم

 میداند خدا شنیدم کوچه ته از را موتوری صدای که بود ظهر از بعد سه حدود ساعت ؛ سرما ونه

 کشیدم سرک کوچه وبه کردم باز رو حیاط در وآهسته رساندم حیاط در به رو خودم چطور که

 بود پوشیده نفتی آبی پیراهنی ایستاد حیاطشان گذشت؛ودر کنارم از سرعت با بود خودش

 من که میداند وخدا بود ریخته صورتش روی کج لخت را موهایش نیز وباز مشکی جین وشلوار

 آهسته را حیاط در گرفت آرام دیدنش از دلم داشتم؛ دوست را وچهره تیپ این با مرد این چقدر

 تممیتوانس نیز خودم حتی کرد غافلگیرم سالن توی مادرم ناگهان اما رفتم اتاقم طرف وبه بستم

 با بودی؟؟من رفته کجا:وگفت کرد نگاهم مشکوک مادرم کنم حس رو صورتم پریدگی رنگ

 روز توق این پرسید کنجکاوتر دوباره اما مادرم بودم جا همین جا هیچ گفتم پته وتته دستپاچگی

 بود رفته سر حوصلم گفتم لرزان صدایی با جواب در میکردی؟؟ومن چکار حیاط تو گرما این تو

 ومن......خودتی یعنی که کرد نگاه مرا جوری مادرم زدم قدم وباغچه حیاط تو رفتم نمیبرد خوابم

 رساندم اتاقم به رو خودم سرعت وبه گفتم ایی اجازه وبا انداختم زیر به سر مادرم تیز نگاه زیر

 را خدا دل ودر  کشیدم آسودگی سر از نفسی نشستم زمین وروی خوردم سر اتاق در وپشت

 ندید کوچه زدن دید حال در مرا ومادرم گذشت بخیر که کردم شکر
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 خوندم رو نمازم بیدارشدم زود صبح بود من آرزوهای امیدو آغاز روز بعد وروز گذشت روز آن

 مدرسه به رفتن هوای به که نمیرود یادم را روزها آن هیچوقت'شدم نام ثبت برای مدرسه وراهی

 برایم او و شوم قدم هم او با که برایم بود شیرین وچقدر بودم شده دوست مهدی خواهر با

 چقدر برادرش برای دلم که نمیدانست حتی نداشت بیقرارم دل از خبری هیچ او بگوید ازمهدی

 بودند ما وآمد رفت مخالف شدت به ومادرم پدر اینکه با مهدی خواهر عاطفه منو است تاب بی

 ره مهدی دیدن هوای به ولی بود بزرگتر من از عاطفه نبودیم کلاس هم میرفتیم مدرسه به باهم

 از خبر بی عاطفه میشدیم مدرسه راهی وباهم میرفتم حیاطشان در به مدرسه به رفتن برای روز

 میشد آب دلم در قند ومن میگفت دوستانش و هایش ولخرجی و مهدی وآمدهای رفت از جا همه

 طوری هر باید بود شده طاق دیگرطاقتم میبردم لذت مهدی نام حتی شنیدن از ومن میگفت او

 ودروغ مکافات و مصیبت کلی با عاطفه طریق از میکردم؛ پیدا مهدی با زدن حرف برای راهی بود

 به مختلف های بهانه به ومادرم پدر چشم از دور به روز هر و آوردم گیر رو خونشون شماره

 هب موفق ومن بردارد را گوشی مهدی شده که بارم یک برای اینکه امید به میزدم تلفن خونشون

 به رو وخدا میکردم ونیاز نذر کلی دل در و میرفتم حیاطشان در به روز هر شوم صدایش شنیدن

 کم دیدنش برای امیدم هرروز ولی کند باز برایم را در مهدی امروز که میدادم قسم بزرگیش تمام

 بهاش میشد؛ امید نا مهدی صدای شنیدن برای امیدم نیز وباز میگرفتم تمام روز میشد؛هر وکمتر

 ثانیه برای که مینشستم وبارون باد وسرما گرما توی حیاط توی دیدنش انتظار به شب های نیمه تا

 تمامو میبردم پناه اتاقم به وبعد شود آرام قرارم بی دل تا ببینمش سر پشت از حتی شده هم ایی

 که ودردی تنگم دل از وبارها بارها 'میکردم جاری دفترم سفید کاغذهای روی را دلم درد

 ترپولدار یکی از یکی آدم اینهمه میان چرا که میکردم شکایت خدا درگاه به بودم شده مبتلایش

 زا که بودم شده قاچاقچی پسری عاشق آمدند می خواستگاریم به وجذابترکه تر وآوازه نام وخوش

 راکرده محل آن از ورفتن خانه فروش قصد وبارها وبارها داشت دیرینه ایی کینه او با پدرم قضا

 شده منصرف دارم ورفیق دوست اینجا من که من های والتماس من وزاری گریه با بار هر ولی بود

 و بود شده که کاریست ولی است من زندگی اشتباه بزرگترین مهدی به بستن دل میدانستم بود

 پدرم بخواهد مرا نیز مهدی اگر که میدانستم خوب هم را واین بود شده خارج دستم از کنترلش

 بخاطر میپنداشت شروکثیف پسری را او چون نمیگذارد او دوش روی نیز را من جنازه

 مدرسه جلوی را وخود چرخاندم وچشم نشدم زمان گذر متوجه که بود درگیر فکرم شغلش؛آنقدر
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 یپرس واحوال سلام از رفتم؛بعد مدرسه دفتر وبه گذاشتم مدرسه درون پا وآرزو امید باهزار یافتم

 خوشرویی با بود ساله33حدودا خانمی که مدیر اودادم به نام ثبت برای رو مدارکم مدرسه مدیر با

 خارج مدرسه از حافظی وخدا تشکر از بعد ومن داد انجام مرا نام ثبت کردوکارهای استقبال من از

 حیاطشون از شدن خارج حال در که دیدم را مهدی رسیدم که کوچه سر شدم خانه شدم؛وراهی

 ودب گرفته گر بدنم بودم کرده عرق بود کرده پیدا شدت قلبم ضربان کردم کم را سرعتم بود

 مدهوش ومن نینداخت من به هم نگاهی نیم حتی و گذشت کنارم از باسرعت برموتور سوار مهدی

 و گرفتم بکار رو توانم تمام نداشتم رو رفتن راه وتوان بودم ایستاده برجایم ومیخ بودم عطرش

 خانه مادرم شدم حیاط وارد و کردم باز را ودر انداختم کلید رسیدم که حیاط در به کردم حرکت

 سرک مهدی خانه حیاط وبه رفتم پنجره پشت لباسم تعویض از وپس بردم پناه اتاقم به نبود

 برساند عشقم به مرا که دادم قسم عظمتش به را خدا دل ودر کشیدم

 

 مشکوکتر روز به روز ومادرم میشدم پیش از تر عاشق روز هر ومن گذشت می هم پی از روزها

 بی او و میزدم وآتش آب به را خود مهدی دیدن پی در من بود تلخی روزهای چه که میداند وخدا

 پشت را خود و میماندم بیدار شب های نیمه تا میگذراند؛شبها روزگار قرارم بی قلب از خبر

 که ومادرم پدر هم روزها و مینشستم مهدی انتظار وبه میکردم قایم حیاط توی گردو درخت

 ورن زیر مهدی موتور صدای زنگ به وگوش براه وچشم میبردم پناه حیاط به نیز باز میخوابیدند

 و باشم مادرم حال کمک آنکه جای به آمد می مهمان که گاهی مینشستم؛گاه آفتاب تند وگرمای

 می من پی مشکوک ومادرم میرساندم حیاط به مختلف های بهانه به را خود کنم پزیرایی مهمان از

 دل مهدی دیدار از میتوانستم نه ومن نشستی حیاط تو چی برای تو داریم مهمان ومیگفت آمد

 بیکار محض به ولی میرفتم مادرم کمک به ناچار به کنم رسیدگی مهمانها به میتوانستم ونه بکنم

 نیستی بند خانه توی که شده چت بودکه شده بلند مادرم صدای آوردم می پناه حیاط به شدن

 وخرسند خوشحال ومن میداد جیبی تو پول بهم برمیگشت که سرکار از حیاطی؛پدرم تو ومدام

 تشکر او از دل وازته میبوسیدم را پدرم صورت ام یافته رفتن بیرون برای ایی بهانه که

 نتظارا به ایستادم می سرپا آنقدر پنجره وپشت میبردم پناه اتاقم وبه میگرفتم را میکردم؛پول

 ودر بیرون آمد می مهدی بلاخره تا میگرفت خوابم وهم میشدم خسته هم که مهدی آمدن بیرون
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 به و برمیداشتم را ام جیبی تو پول و میکردم سر به چادر خوشحال ومن مینشست حیاطشان

 خانه عصراز روزها بعضی میشدم؛مهدی خارج خانه از رفتن مغازه بهانه به مهدی دیدن هوای

 تمیفروخ جنس معتادبودند اغلب که مشتریهایش وبه مینشست حیاطشان در وکنار میشد خارج

 یه میتوانستم نبودومن من به حواسش مهدی شدم خارج خانه واز انداختم سرم روی رو چادرم

 پیراهنی بود ریخته صورتش روی کج همیشگی عادت طبق را موهایش کنم نگاهش سیر دل

 نیور های کفش بوده پوشیده نیز نفتی آبی جین و داشت تن به وآبی قرمز های بارنگ چهارخانه

 اینهمه از میشد آب دلم در قند کرده پا به را آن امروز همین گویی که بود وبراق تمیز چنان اش

 آنقدر داشتم دوست را اندام ولاغر استخوانی وصورتی لخت موهای با مرد این چقدر ومن تمیزی

 ردش کنارش از اصرافم دنیای از وفارغ نمیکردم فکر چیز وهیچ هیچکس به که بود دیدنش محو

 ام داده قرار آنالیز مورد اورا اینگونه من که نفهمید وحتی بود گرم گوشی به سرش او اما و شدم

 نشسته کوچه توی موتورش روی هم هنوز وبرگشتم خریدم خوراکی مقداری محل سوپری رفتم

 اهنگ یک از دریغ او ولی کردم نگاهش سیر دل بودیه اش گوشی با رفتن ور مشغول نیز بودوباز

 ارهچ ولی رانمیکرد حیاط به رفتن یاری دلم ولی کردم باز را حیاط در انداختم کلید وخالی خشک

 هایی بستنی کردم نگاه رویاهایم مرد به پنجره پشت واز بردم پناه اتاقم به'نداشتم رفتن جز ایی

 بودم کرده دست وآن دست این مهدی دیدن برای گرما آن توی بس از بود رفته وا بودم خریده که

 دیکنز واز بروم حیاط از بیرون به دوباره ایی بهانه چه با ونمیدانستم بودم برگشته مغازه از تازه

 و ندورفت آمدند هایش مشتری تمام که کردم نگاه را مهدی و ایستادم پنجره پشت آنقدر ببینمش

 که ارمد که رفتاری این بخاطر میکرد برپا جنگی چنان وگرنه نبود خانه مادرم کرد رفتن عزم اونیز

 که ودمب فکرها همین تو شوم رها وبلاتکلیفی زدن دید دزدکی این از چگونه نمیدانستم وببین بیا

 شدن وبسته باز صدای حتی که بود درگیرمهدی فکرم کی؟؟؟؟آنقدر!!!!!!!بود آمده زد صدایم مادرم

 آشپزخونه وبه مهدی به وفکرکردن کوچه از کندم دل ناچار به بودم نفهمیده هم وسالن درحیاط

 دارد بامن چکاری مادرم ببینم تا رفتم

 

 رحمانه بی ومادرم داره؛ باهام کاری چه ببینم تا مادرم به شدم خیره ومنتظر کردم سلام مادرم به

 مادرم حرفهایش با برد تاراج به یکباره به را هایم دلخوشی وتمام سرم؛ روی کرد آوار را حرفهایش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 15 

 ومبهوت مات شد تمام حرفهایش وقتی میشدم سست ومن میگفت او میشدم خورد ومن میگفت

 رفح کلمه یک از دریغ ولی بوده شوخی حرفهایش تمام که بگوید بلکه تا داشتم دهانش به چشم

 صندلی وروی گرفت را ودستم آمد طرفم به شدکه خرابم حال متوجه مادرم شوم امیدوار آن با که

 این با درونم آتش ولی داد دستم وبه کشید بیرون آبی لیوان یخچال از وسریع نشاند آشپزخانه

 ارسلان امیر نام شنیدن از من میکرد فکر که بود خیال خوش چه ومادرم نمیکرد کش فرو چیزها

 کنند من تن میخواستن آخر ودر بودند ودوخته بریده خودشان میشوم خوشحال وخواستگاریش

 وگفتم کردم مادرم روبه انگار میزد بیرون چاه اعماق از صدایم آمدم حرف به و کردم باز لب زور به

 اگر بزنید هم به رو ومداراتون قرار میکنم خواهش و ندارم ایی علاقه هیچ ارسلان امیر به من

 مه به رو خواستگاری قراره میکنم خواهش مهمه براتون هستم فرزندتون تنها که من خوشبختی

 وقتی میکرد نگاه من وبه بود شده درشت چشمانش تعجب از من حرفهای شنیدن از مادرم بزنید

 با ندارم کسی با شوخی وهیچ میزنم را دلم حرف ودیدکه کرد سنگین سبک را حرفهایم خوب

 رو حرفامون نمیگیم؛ما بهت هیچی هرچی آوردی در رو شورش دیگه تو:وگفت غرید عصبانیت

 اینجا به اصلی های صحبت برای امشب اونا و گذاشتیم هم با هم رو مدارامون و قرار و زدیم باهم

 سرپ خواستگار این کنی رد نمیتونی دیگه رو یکی این کردی رد و داشتی خواستگار اینهمه میان

 چی دیگه وجذاب قیافه خوش هم تیپه خوش هم نداره وکسری کم هیچ مالی لحاظ از داییته

 لانیعق سلامتی که آدمی به بدید رو دخترتون یدونه میاد دلتون چطور نالیدم ناراحتی با میخوای

 باشه آخرت بار مهتاب بفهم رو دهنت حرف:وگفت شد آتیش گوله حرف این با مادرم نداره

 حرفها امشب همین و میان امشب اونا میاد بیرون ارسلان امیر سر پشت دهنت از حرفی همچین

 حرفی هیچ بدون اشکبار وچشمانی درد و بغض با میشی ارسلان امیر نامزد رسما تو و میشه زده

 کسی زن بالاتر این از بدبختی ونالیدم زدم زجه وروزم حال خاطر به دل ته از و شدم اتاقم راهی

 وندارما به ایی علاقه هیچ که کنم زندگی کسی وبا بیارم طاقت بودچگونه العقل ناقص که میشدم

 وکاخ شدم ارسلان امیر محرم من که نحسی شب آن رسید راه از شب است گیر دیگری جای ودلم

 اشک وروزم حال وبه بودم نشسته اتاقم توی کرد ویران ام زندگی به آمدنش با را آرزوهایم

 دل وازته میشنویدند وگل میگفتند گل پایین آن علی دایی وخانواده ومادرم وپدر میریختم

 هوخان کوچه به چشم اتاقم پنجره پشت واندوه غم از بار کوله با ومن میخندید وصلت این بخاطر

 سیکهک از بکنم دل میتوانستم چگونه بودم عشقم خانه به خیره حسرت پر دلی وبا داشتم عشقم
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 کوچه این ته یکی نمیدانست حتی او بداند آنکه بی بود کرده خودش نام به را وقلبم زندگی تمام

 نیمه تا وشبها میریزد اشک نبودش در وروز وشب است ناب بی برایش وار دیوانه خونه این توی

 ااور سر پشت از شده حتی تا مینشیند امدنش انتظار به شان خانه گردوی درخت پشت شب های

 بیرون عشقم وخیال فکر و رویا عالم از ومرا خورد در به ایی تقه گیرد آرام قرارش بی ودل ببیند

 داییت وزن دایی که پایین بیا بدو سریع مهتاب وگفت شد وارد اتاقم به خندان بالبی مادرم کشید

 بودم فکری چه در من آمد درد به دلم حرفها این شنیدن از هستن دیدنت منتظر ارسلان وامیر

 که کند برادرش خانه عروس میخواست را دخترش یکدانه داشت هم حق بود فکری چه در ومادرم

 ودب گرفته عزا که نداشت خبر دخترش خونین دل از ولی میرفت بالا پارو از مادرم قول به پولشان

 وصلت این بخاطر

 

 زن پیوستم مهمانان جمع به مادرم وهمراه کردم سر به را سفیدم چادر وغصه غم از لبریز دلی با

 این از بود خون من دل ولی زدن دست برایم علی ودایی وپدرم کشید کل دیدنم با علی دایی

 پدرم چشم از که کشیدم قلبم اعماق از آهی باشد ام زندگی مرد بود قرار که آدمی واین وصلت

 ههم به شوم وصلت این مناسبت وبه برداشت را شرینی ضرف مادرم نشستن محض به نماند دور

 رو علی دایی زن شود شیرین شیرینی با که بود ها ازاین تر تلخ وصلت این از من کردکام تعارف

 زیر هسرب من بزنید رو حرفهاتون وباهم اتاقت تو برید ارسلان امیر با جان مهتاب وگفت کرد من به

 افسوس ولی نمیخواست را او دلم شوم تنها جانم دشمن با نمیخواست دلم کردم وسکوت انداختم

 رامی از دیگه شو بلند مهتاب:گفت دید مرا سکوت وقتی مادرم پذیرفت نمی را حرفم کسی که

 امیر شود بلند هم مهتاب تا شو بلند تو گفت ارسلان امیر به علی میکشی؟؟دایی خجالت ارسلان

 اتاقم وبه شوم بلند شدم مجبور ومادرم پدر اصرار به نیز ومن شد بلند خواسته خدا از ارسلان

 نشستم تختم روی تعارف بدون شدم که اتاقم وارد آمد می من سر پشت نیز ارسلان وامیر بروم

 محض به نشست تخت روی من وکنار بست سرش پشت را اتاق در شدو وارد نیز ارسلان وامیر

 شوکه من کار این از که او داشتم هراس نزدیکی اینهمه از کشیدم عقب به را خودم نشستنش

 عقب رو خودت نزدیکی این بخاطر حالا بخوابی من کنار عمر یک قراره تو:گفت بود شده

 ینکها به کردن فکر حتی گرفت گر بدنم تمام ارسلان امیر دهان از سخت این شنیدن با!!!میکشی
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 سموت وقتی آورد می بدرد را قلبن هم ندارم بهش ایی علاقه هیچ که میشوم بالین هم کسی با

 ور وازدواج عقد کاراهای تا بخونه برامون محرمیت صیغه یه که میگم بابام به الان گفت دید مرا

 غهصی که میگم تو بخاطر میشناسم رو خصوصیاتت چون ولی نیست مهم برام منکه بدیم انجام

 بودم انداخته زیر به سر وقاحت اینهمه از شده مسخ من بشه خونده بینمون ماهه یک محرمیت

 به اورا که کمرم دور انداخت ودست کرد نزدیکتر من به را خودش ارسلان امیر نمیگفتم وهیچ

 ار حرکتی چنین انتظار که او ایستادم او از دورتر کمی و برخاستم جا از فنر ومثل زدم پس شدت

 کم کم نترس:وگفت کرد آوری چندش خنده میکنی؟؟؟بعد رم چته؟؟؟چرا گفت نداشت من از

 اشمتل تمام گرفت را ودستم شد بلند بودم متنفر شدت به واخلاقش آدم این از ومن میکنی عادت

 هب فشرد را دستم بیشتر او ولی بکشم بیرون قدرتمندش دستان از را دستم که بردم بکار را

 نز برد هامون ومادر پدر نزد پایین به خود با کشان کشان ومرا پیچید دستم در بدی درد طوریکه

 به بغضی ومن کشیدن کل بود گرفته را دستم زور به که ما کرده گره دستان دیدن با ومادرم دایی

 محرم من عربی جمله چند خواندن با که نکشید طولی کرد احاطه را گلویم کوه یک سنگینی

 داشتم وهراس بودم متنفر ازش شدت به که شدم کسی

 

 دمخو و  بردم پناه اتاقم به بغض و غصه و غم و درد از باری کوله با رفتن علی دایی خانواده وقتی

 کشیدن نفس که کردم گریه آنقدر کردم گریه های های روزم و حال وبه انداختم تختم روی را

 دمکر باز آرامی به را وآن رفتم پنجره پشت و شدم بلند میکردم خفگی احساس شد سخت برایم

 شممچ شود کم خفگی این بلکه تا کشیدم ام ریه به حریصانه را هوا و بردم پنجره بیرون را وسرم

 از خیس چشمانم دوباره و لرزید ام چانه افتاد وآخریینم اولین عشق خانه و کوچه به ناخواسته

 نگاه ساعت به بودم گرفته.ماتم ومن بود شده ویران آرزوهایم کاخ ساعت چند عرض در شد اشک

 خارج اتاق واز بستم را پنجره نگشته بر خانه به هنوز مهدی بودم ومطمعن بود بامداد یک کردم

 ومنتظر شدم پنهان ام همیشگی جای در و شدم حیاط وارد و گذشتم سالن از آرامی وبه شدم

 به گمانم به حالا که مهدی موتور صدای که بودم وخیال فکر در غرق آنقدر شدم دلم عزیز آمدن

 و گشودم را در آرامی به دویدم حیاط در طرف وبه شدم بلند سریع شدم بود رسیده کوچه  اواسط

 دل اینگونه کسیکه از میتوانستم چگونه من کرد تازه را دلم داغ مهدی چهارشانه قامت ازپشت
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 تمام هک صورتی در کنم زندگی باکسی میتوانستم چطور بکشم دست کرده خودش نام به را ودینم

 از بیخبر معمول وطبق گذشت کنارم از سرعت به مهدی است گیر دیگری جای ام وزندگی دلم

 انتظار به صبح به تا شبها و میکند تب عشقش از دخترکی اش خانه نزدیکی در که جا همه

 تمام روزها و شود روشن یارش جمال به چشمش تا میکند حرام برخود را وخواب مینشید آمدنش

 با و مینشید آفتاب شدید گرمای زیر دیدنش هوای وبه میخرد جان به را مادرش های سرکوفت

 مهه از خبر بی او و مینشید امدنش راه به وچشم موتور زنگ به گوش دیدنش انتظار به ولرز ترس

 درسر هم ندارد وخوراک خواب برایش کسی خانه این در اینکه خیال وحتی میگذراند روزگار جا

 شدم اتاقم وراهی بستم آرامی به را حیاط در نیز من شد وارد حیاطشان به که مهدی پروراند نمی

 به پنجره پشت هنوز ومن وخوابید شد خاموش اتاقش چراغ شدم عشقم گره نظاره پنجره وپشت

 به عقد از قبل شده طور هر وباید کنم کاری باید که اندیشیدم می خود وبا بودم خیره اتاقش

 و رفتم رختخواب به وآرزو امید کلی با میزند پسم یاکه میپزیرد مرا یا بگویم را دلم حرف مهدی

 لندب سریع گشودم چشم بودم کرده تنظیمش صبح اذان برای که گوشیم آلارم صدای با خوابیدم

 نجاما برای که خواستم خدا از دل ته از نمازم اتمام از بعد نماز به ایستادم و گرفتم وضو رفتم شدم

 وگوشه کردم جمع را ام سجاده کند کمکم دهم انجام مهدی به رسیدن برای میخواستم که کاری

 ارتک سیم با را آن بودم نکرده استفاده ازش هیچوقت که داشتم کارتی گذاشتم؛سیم اتاقم از ایی

 بدون و خدا به کردم توکل کردم مرور را بودم کشیده که ایی نقشه دوباره و کردم تعویض خودم

 مشخص صدایش از داد جواب بلاخره بوق 3از بعد زدم زنگ ام عمه پسر به ساعت گرفتن نظر در

 عمه رپس شدم دل دو میکرد قراری وبی میکوبید قلبم دیواره به تند تند قلبم بوده خواب که بود

 آمدم خودم به دفعه یک بودم کرده سکوت ومن بزن حرف الو میگفت خط پشت از همچنان ام

 ردک سکوت کمی اول ام عمه سلام؛پسر الو وگفتم دادم تغییر را صدایم کند قطع اینکه از وقبل

 ربانض کردم سکوت نیز من باشد مراشناخته نیز صدایم تغییر با نکند که افتاد جانم به وترس

 که ؛ومن امرتون ؛ سلام:وگفت آمد حرف به بلاخره که کنم قطع میخواستم بود گرفته شدت قلبم

 حصب موقع این ام شرمنده گفتم قدا تغییر همان وبا دستپاچگی با بود شده راحت خیالم کمی

 ام عمه پسر بخوام کمک شما از میتونم فقط ومن شماست گیر کارم راستش شدم مزاحمتون

 نگز شماره این به میکنم خواهش شما واز میدم بهتون خونه شماره یه گفتم ومن بفرمایید:گفت

 جا مهدی دوست جای رو خودتون وشما بدن بهتون رو مهدی شماره کنید خواهش وازشون بزنید
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 ردهک سکوت ام عمه پسر بدید من به رو شماره واونوقت بیارید گیر رو ش شماره بتونید تا بزنید

 هک گنجشکی مث من دل و میکرد سنگین سبک خودش پیش مرا حرفهای داشت کنم فکر و بود

 یا کندن که ترسیدم سکوت این از کم کم بود کرده پیدا بیشتری شدت ضربانش است صیاد اسیر

 مدآ حرف به دقیقه چند از بعد بلاخره کند امید نا مرا امید و نکند قبول که یا باشد شناخته مرا

 ورز به دیگر که وناله گریه و بغض با ومن نمیگیری؟؟؟ رو وشماره نمیزنی زنگ خودت چرا:وگفت

 خواهش بده انجام برام رو کار این خدا رو تو گفتم نشناسد مرا که بدهم صدا تغییر میتوانستم

 اربی گیر رو شمارش برام خدا رو تو میدن مردی که شما به اما نمیدن؛ رو شمارش من به اونا میکنم

 ارک این که کرد قبول و آمد رحم به ام عمه پسر دل بلاخره که کردم والتماس کردم گریه واینقدر

 وتماس کردم خداحافظی او از دانی وقدر تشکر کلی خبربا این از خوشحال ومن بده انجام برام رو

 بودم؛تابستان خوب خبرهای وشنیدن ام عمه پسر تماس منتظر وآرزو امید هزار وبا کردم قطع رو

 ام عمه پسر تماس منتظر من که بود روزی چند زیارتی ومکانهای شهرها به مسافرت وفصل بود

 خاله خونه به مادرم که روز یک بود نشده او از خبری هنوز ولی بودم

 

 بود ایستاده میبرد مشهد به رو رضا امام زوار که اتوبوسی رسیدم که مان محله مسجد نزدیک

 داشت خوبی وهوای حال چه میشدند اتوبوس سوار چمدان و ساک کلی با دسته دسته ومسافران

 هک پابوسی برای بپزیرد زودی به نیز مرا رضا امام کردم دعا دل در که بود انجا بودن رضا امام زائر

 دیدن از خورد زنگ ام گوشی که بودم فکرها همین در بروم اش پابوسی به مهدی دست در دست

 با بود ام عمه پسر نبود وصف قابل لحظه آن بگویم چه هر که دوید قلبم در شادی چنان شماره

 وصل را وتماس بردم گوشم نزدیک را گوشی شادی از سرشار وقلبی خندان ولبی لرزان دستانی

 راتب رو شماره:وگفت کرد سلام نیز ام عمه پسر کردم وسلام دادم تغییر را صدایم نیز وباز کردم

 گفتی که ایی شماره این و آوردی گیر ازکجا رو من وشماره هستی کی نگفتی تا ولی آوردم گیر

 تلنگری کوچکترین با چشمانش که نمیدمش؛ومن بهت میخوره دردت چه به بیارم گیرش برات

 دهدب من به شماره و شود سوالاتش بیخیال که کردم التماس بغض با و نالان میشد.اشک از خیس

 شماره که میکردم خواهش وناله گریه با ومن من؛ شناختن برای میکرد پافشاری همچنان او ولی

 تانیمه را وشماره سوخت حالم به دلش دید مرا های وناله گریه که ام عمه پسر بدهد من به را
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 کی نگفتی تا گفت و نکرد قبول کردم التماس هرچقدر:نگفت رو شماره وبقیه 3212123:گفت

 خاله خانه راهی امید نا ومن کرد وقطع'نمیدم بهت کامل رو شماره میشناسی مرا کجا واز هستی

 ما گوشی که شماره این کسی گذشتم مانتویم جیب در و کردم سایلنت را ام گوشی شدم لقا مه

 پیدا برای بتونم که داشتم رو شماره این حداقل که کردم شکر رو وخدا نداشت بودم گذاشته

 ام عمه پسر حتی هستم کی من که نشود متوجه وکسی کنم استفاده ازش مهدی شماره کردن

 

 آشپزخانه توی من رسیدند راه از اش خانواده همراه ام؛به خاله دختر نگین وخواستگار شد شب

 ما خنده استرسش اینهمه از ومن:میگفت ذکر مدام سر به چادر نگین بودم ریختن چایی مشغول

 به ربب بیا وگفتم دادم نگین دست وبه گذشتم سینی درون را ها چایی های استکان بود گرفته

 پر نگین کنی ناقصش کاری اول نریزی داماد روی بپا:وگفتم زدم لبخندی بعد کن تعارف مهمونا

 خودت ببرم نمیتونم من:وگفت گذاشت خوری ناهار میز روی و گرفت دستم از را سینی حرص

!!!! ببرم رو چاییش ؛من توعه خواستگاری مجلس وگفتم دادم بالا را ابرویم تای ببرشون؛یک

 منگاه مظلومیت با آورده؛نگین چایی اش خاله دختر که کجاست خانم عروس پس نمیگن اونوقت

 میلرزد بدنم تمام زیاد استرس از نمیتونم من ببر خودت خدا رو تو جان مهتاب:  وگفت کرد

 حکمم را ریزی؛سینی نمی نترس وگفتم خندیدم برود وآبرویم بریزم یکی روی را چایی میترسم

 اب ونگین بیاورد چایی که گفت و زد صدایش لقا مه خاله که کند مخالفت هم باز آمد وبرو بگیر

 آشپزخانه از و برداشت را چایی وسینی کرد مرتب سر روی را چادرش لرزان ودستانی ولرز ترس

 رویای در وغرق ونشستم کشیدم کنار را آشپزخانه های صندلی از یکی چیزی من شد خارج

 باهاش فردا باید نیز وباز نداده کامل را شماره ام عمه پسر اینکه از بودم ناراحت شدم مهدی

 کند ازیب لج آنقدر اینکه از میترسیدم بدهد کامل شماره بلکه تا کنم التماس وآنقدر بگیرم تماس

 ؛گرفت را وجودم تمام وترس افتاد جانم به لرزه فکر این بشناسد؛با مرا آخر که شماره دادن برای

 آبرویی؛فکرهای بی این بخاطر میکشت مرا حتما پدرم و بود حالا من خون میشد چنین اگر که

 افکارم در چقدر نمیدانم کنم فکر خوب چیزهای به کردم وسعی کردم خارج ذهنم از را منفی

 با دیدم کنارم را مادرم و آمدم خودم به صورتم جلوی دستی دادن تکان با که بودم غرق

  دستپاچگی
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 جهمتو که میکردی سیر کجا وگفت خندید بودم کرده سلام هوا بی من اینکه از سلام؛مادرم:گفت

 ظرف دید مرا سکوت که مادرم بدهم نداشتم جوابی نیز باز نشدی؟؟ومن زدنم صدا وحتی آمدنم

 شد عروس هم نگین بلاخره دارد خوردن شیرینی این که بخور بیا:وگفت گرفت جلویم را شیرینی

 ما نداشته خواهر همانند که نگین برای دل وازته گذاشتم دهان ودر برداشتم ظرف از شرینی ومن

 یزن خانه؛من برگردیم تا بپوش رو وچادرت مانتو خوردی که رو شرینیت:گفت مادرم کردم دعا بود

 به بهنام ام خاله پسر با مادرم همراه و پوشیدم را چادرم و مانتو سریع مادرم حرف از تبعیت به

 تمام وبا شدم چشم دل وهمه شدم پیاده ماشین از رسیدیم که خانه به کردیم حرکت خانه طرف

 من چقدر ماندم خیره بود ایستاده حیاطشان در چهارچوب در حالا که رویاهایم مرد به احساسم

 ما جدایی در سعی سرنوشت انصاف وبی رحم بی دست که افسوس ولی داشتم دوست را مرد این

 حدودی تا و سازد جدا کرده خودش نام به را دلم تمام که اویی از مرا تا بود بسته همت کمر داشت

 یکردم؛م کاری عقد از قبل تا وباید رود پیش این از بیشتر میگذاشتم نباید ولی بود شده هم موفق

 داد با سازد جدا ام مهدی از و کند ارسلان خانه عروس مرا لامروت سرنوشت این میگذاشتم نباید

 عصبانیت با مادرم شدم خیره مادرم به ترس وبا کندم مهدی به کردن نگاه از دل مادرم

 زنممی صدات اینقدر حتی که میکنی نگاه چی به چته؟؟؟ هست معلوم هیچ دختر تو کجایی:گفت

 ات کرد دنبال را نگاهم رد جوابم برای شدن منتظر بدون وبعد میکردی نگاه رو کجا نمیشنوی هم

 به بود شده مادرم منو بحث متوجه که نیز مهدی کردم نگاه مهدی به نیز مهدی؛من به رسید

 انداخت کلید عصبانیت نهایت با هم مادرم بودم انداخته زیر به سر خجالت از من میکرد مانگاه

 که باق لا یه پسره این به بشی خیره مونده توببینم؛همینم برو: گفت داد با و کرد باز را حیاط ودر

 پسره این به باشه آخرت هاش؛بار فروشی مواد و کاریهاش گند عاصین؛از دستش از محله تموم

 اهنگ این به قحطه میارم؛آدم در کاسه از رو چشمات جفت ببینم دیگه بار یک اگه میکنی نگاه

 به و میشکست قلبم میکرد.عشقم ونثار میشد خارج مادرم دهان از که کلمه هر با من میکنی؟؟؟و

 پشت وبه بردم پناه اتاقم به سریع نبود ساخته دستم از سکوت جز کاری هیچ و آمد می درد

 را ادرمم حرفهای نکند گفتم خود وبا گرفت دلم نبود مهدی ولی کردم نگاه کوچه به و رفتم پنجره

 هب را نمیبخشم؛سرم را خودم هیچوقت من باشد چنین اگر که باشد شده ناراحت و باشد شنیده

 تنیس خودم دست ببخش مرا خدایا گفتم غصه از ولبریز غم از مالامال دلی وبا کردم بلند آسمان
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 چشم آدم من که میدانی خوب خودت میشوم؛خدایا خیره او به میبینمش وقت هر گونه این که

 ونگاه دیدن از میبینمش وقتی همین برای دارم دوست جانم از بیشتر را نیستم؛مهدی چرانی

 دوست باشد نشنیده را مادرم حرفهای مهدی کن کمک خودت خدایا نمیشوم سیر او به کردن

 دست به را مهدی دل کن کمکم خدایا بشکند حرفها این شنیدن با ودلش شود ناراحت که ندارم

 رد به شدم خیره وباز ؛ میدانم مهدی فقط را ام زندگی مرد و میکنم فکر مهدی به تنها من بیاورم

 آمد نمی بدش خدا اگر که داشتم دوستش آنقدر و بود وآخرم اول عشق خانه که حیاطی

 

 ازب خانه به زود امشب مهدی چرا اندیشیدم خود وبا'پرستم می را او خدا از بعد بگویم میتوانستم

 ته؟؟وبابرگش خانه به زود که رسیده پایان به کارش زود امشب که یا افتاده اتفاقی یعنی بود گشته

 سپردم خواب به را وخودم کشیدم دراز آرامی وبه بردم پناه تختم به مشغول فکر همین

 

 چهآن از قلبم ضربان شدم بیدار خواب از بودم دیده که ایی آشفته خواب با که بود شب های نیمه

 می وروی سر از وعرق بود افتاده لرزه به بدنم تمام و بود گرفته شدت بودم دیده خواب در که

 ولی کشیدم دراز دوباره کند خیر به را وعاقبتش آخر خدا بودم دیده وحشتناکی خواب چه بارید

 و بردم پناه پنجره پشت به همیشگی عادت وطبق شدم بلند چار نا به نبرد خوابم کردم چه هر

 دوست را محله واین خانه واین کوچه این چقدر کردم نگاه بود درآن عشقم خانه که ایی کوچه

 حال از خبر بی او و داشتم دوستش وجود تمام با که میکرد زندگی درآن عزیزی زیرا داشتم

 را روزش و شب اش نزدیکی در دخترکی که نمیکرد هم را فکرش وحتی گذراند می روزگار وروزم

 زبانهای وزخم ها سرکوفت وتمام مینشیند آمدنش انتظار به حیاطشان توی و اتاق پنجره پشت

 بی دل از خبر بی او سر؛و پشت از اش یواشکی دیدار لحظه یک برای میخرد جان به را اطرافیان

 حال گویای که دل ته از آهی اندازد نمی عاشق دخترک خانه به هم نگاهی حتی دختر قرار

 تمامو کشید بیرون تختش زیر از را خاطراتش دفتر رفت کنار پنجره پشت از و کشید بود خرابش

 دلش های حرف نوشتن وقتی نوشت دفتر سفید کاغذ روی به را برقلبش شده تلنبار حرفهای

 و فتر اتاقش بهداشتی سرویس به و شد بلند خود و فرستاد تخت زیر وبه رابست دفتر شد تمام
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 یهآ تلاوت به کرد وشروع وبوسید برداشت را وقرآنش کرد پهن را جانمازش برگشت گرفته وضو

 جانمازش کنار و بوسید را قرآن شد بلند موذن صدای بلاخره تا خواند کوچکش؛آنقدر قرآن آیه

 خدا از دل سوز نماز؛با اتمام از بعد کرد ونیاز راز معبودش با وخالصانه نماز به وایستاد گذاشت

 دل که میکرد صدا را خدا وناله اشک و وگداز سوز با برساند؛آنقدر دلش مراد به را او که خواست

 آورد می درد به نیز را سنگ

 

 چشم شدم بیدار شدیدی تکانهای با که بود گذشته چقدر نمیدانم برد خوابم ام سجاده کناره

 و نمیزدم پلک و بودم شده خیره او به وترس ناباوری با دیدم سرم بالای را ارسلان وامیر گشودم

 وهیچ میکرد نگاه مرا لبش گوشه ایی مسخره پوزخند با نیز نداشتم؛او نیز تکلم قدرت حتی

 آمده تمیکنی؟؟گف چکار شده؟؟اینجا چی گفتم زور وبه گرفتم بکار را توانم تمام بلاخره نمیگفت؛

 شحرفهای شنیدن با نامزدی؛مغزم برای ولباس حلقه خرید برویم نیز بعد و خون آزمایش برویم ام

 دمبو بدبخت که ومرا بیاید آقا که بود این ام دیشبی کابوس دلیل پس کشید سوت و شد داغ

 آینده هفته بگذار نیست خوب حالم امروز که گفتم پته تته با کند ترم بدبخت هستم که ازاینی

 حالت که کنیم میخواهیم چکار مگر:گفت اش شده کلید های دندان زیر از:رفت هم در هایش اخم

 کهاین وبدون هستم منتظرت پایین من شو بلند خرید؛یالا هم وبعد ساده آزمایش یه نیست خوب

 انداخت چنگ گلویم به بغض کوبید هم به محکم را اتاق ودر رفت بیرون بزنم حرف من بگذارد

 هذر حتی دیگریست؟؟و آن از وقلبم روح و جسم تمام که کنم زندگی مردی با میتوانستم چطور

 پشت به نیز ندارم؛باز میشوم زنش وشرعا رسما دیگر وقت چند تا که آدمی به نیز علاقه ایی

 کهکسی خانه به وغصه غم از لبریز بادلی ام اشکی چشمان پشت واز زدم کنار را پرده رفتم پنجره

 ام خانه قدمی ودوری؛چند نزدیکی اینهمه از گرفت درد قلبم زدم ذل پرستیدمش می خدا از بعد

 بند هک اویی به و بردارم میان از را فاصله این میتوانستم چطور داشتم فاصله او با اینهمه من و بود

 هب نیز آسمان گویی کردم نگاه گرفته وغم ابری آسمان برسم؟؟به کرده خودش بنام را وجود بند

 دمخور سر اتاقم پنجره پشت هق هق با آید فرود اشکهایش تا تلنگری آماده و بود گرفته من حال

 هسای بودم وتنها بودم آدم اینهمه میان ریختم اشک ام کسی وبی پناهی بی حال به و ونشستم

 شیارز برایش میفهمید اگر نه و میفهمید را حرفهایم کسی بودم؛نه تنها بود سرم بالای پدرومادر
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 وتنهایی پوچی احساس واینقدر باشی وآشنا دوست از انبوهی میان است تلخ میشد؛چقدر قائل

 هک باشند غریبه تو با آنقدر ولی رابگویی دلت راز باکسی بخواهد دلت است تلخ کنی؛چقدر

 میان من بگیرند؛آری تمسخر به را تو مبادا تا میگذرد چه دلت در نداند کسی تا کنی سکوت

 هدد تسکینت تا بگویی کسی به را دردت نتوانی و باشی داشته درد وقتی بودم تنها آدم اینهمه

 ولی باشند عزیزتر عزیزی هر واز آشناتر آشنایی هر از که باشی ایی عده میان وقتی ؛ تنهایی

 نکنند وحس نفهمند را وغمت درد و باشی داشته غم باشی داشته ودرد ندانند را رازت

 چنگ یمگلو به دست با داشت را جانم گرفتن قصد گویی بود انداخته چنگ گلویم به تنهایی؛بغض

 مدتی چند این شده تحمل درد حاصل بغض نشد؛این ولی را بغضم سنگینی کنم رها تا انداختم

 را وروزم حال او جز نداشت؛وکسی دلدادگی خبرازاین خدا جز کسی و بودم باخته دل که بود

 ایی هعلاق هیچ که ام زندگی روز بهترین برای شوم همراه کسی با میتوانستم چگونه نمیکرد درک

 درست هم را اسمش حتی کسیکه پیش بود مهدی پیش ذکرم و فکر وتمام نداشتم او به

 میکرد وتهدید بود داده قرار مخاطب مرا که آمد می پایین از ارسلان امیر داد صدای نمیدانستم

 چطور میکند؛من خورد هایش مشت با را دندانهایم تمام و,آید می بالا نروم پایین اگر که

 انتووم مشکی شال کمدم از شدم بلند ناچار کنم؛به زندگی سقف یک زیر آدم این با میتوانستم

 امید تمام مرگ روز امروز که چرا کردم انتخاب مشکی را لباسهایم تمام پوشیدم مشکی شلوار

 بود کرده ویران انتخابش با را آرزوهایم کاخ که شوم قدم هم مردی با بود قرار بودامروز وآرزوهایم

 و ودب نشسته نفره تک مبل روی عصبی ارسلان امیر رفتم پایین و کردم مرتب سرم روی را چادرم

 که بعد و اخم با اول دید مرا تا مادرم میبارید رویش و سر از عصبانیت و میداد تکان را پایش

 تو ماون پوشیدن لباس طرز چه این پرسید متعجب کرد بود مشکی همه که لباسهایم به دقت خوب

 با ارسلان امیر انداختم زیر به سر و کردم سکوت حرفهایش برابر در هم باز ومن ؟؟ روزی همچین

 نیز ومن رفت بیرون و شد بلند حرف بدون و زد داری صدا پوزخند و کرد نگاهم برزخی صورتی

 ودمب معذب کرد باز برایم را خودش کنار در رسید که ماشینش کنار رفتم؛ دنبالش به حرف بدون

 زور بهو کشید و گرفت را بازویم که بشینم عقب صندلی برم میخواستم بشینم کنارش اینکه از

 اخم با خوردم شدیدی تکان ترس از من که کوبید هم به محکم را ماشین در و کرد سوار مرا

 خارج کوچه از آف تیک یک با و کرد روشن را ماشین و شد سوار داشت چهره بر که وحشتناکی
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 اییل ها ماشین بین از و میکرد رانندگی سرعت نهایت با و بود گرفته را فرمان خاصی ژست با شد

 نداشتم تکلم قدرت ترس از ومن میکشید

 

 و میدانست خوب را این ارسلان امیر و داشتم هراس حالا تا بچگی از رانندگی در بالا سرعت از

 هانداخت چنگ ماشین صندلی به محکم کند تلافی حالا بودکه شده باعث من ضعف نقطه همین

 که نکشید بایستد؛طولی حرکت از ماشین و برسیم زودتر که میکردم خدا خدا دل در و بودم

 به محکم سرم و شدم پرتاب جلو به بودم نبسته بند کمر وچون گرفت ترمز شدت به ماشین

 ودب دستم کف به که خونی از که  کشیدم ام پیشانی به را دستم زیاد درد از و خورد ماشین شیشه

 حکمت با منم به و شد پیاده ماشین از بیخیال ولی دید ارسلان امیر شکسته سرم که شدم متوجه

 که نبود ممه برایش و میکرد توجهی بی بهم اینگونه اینکه از بود گرفته ام گریه شم پیاده که گفت

 در و برگشت ماشین طرف به عصبانیت با نمیشم پیاده دید وقتی آید می خون و شده زخمی سرم

 نیستم؟؟میگم تو با مگه که غرید اش شده کلید هم به دندانهای بین از و کرد باز را من سمت

 پوزخند او و آید می خون و شکسته سرم نمیبینی کوری مگه زدم فریاد بغض با منم شو پیاده

 زا هم برخوردی همچین منتظر باید نمیدی گوش حرفام به و میکنی لج وقتی:وگفت زد داری صدا

 مه به محکم را ماشین در و کرد ام پیاده ماشین واز کشید را دستم شدت به وبعد باشی من طرف

 مامت برد داخل به خود با کشان کشان نیز ومن کرد حرکت آزمایشگاه طرف به سرعت با و کوبید

 خیره های نگاه به توجه بی ارسلان امیر که من خونی صورت و ما دیدن با بودند آنجا که کسانی

 در حتی که کرده همراه خود با زور به مرا که میدانستند میبرد خود با و میکشید مرا دست آنها

 گاهآزمایش در شده؛به متوسل من آوردن برای هم کتک به حتی که میپنداشتند شک بی بین این

 رفط به را کاغذی تکه بعد داشتیم نوبت:گفت آزمایشگاه و تزریقات مسئول به رو رسیدیم؛ که

 و اومدید عقد ضمن آزمایشات برای پرسید متعجب  هم خانم اون و گرفت آزمایشگاه مسئول

 مربوط شما به دیگه اونش:وگفت انداخت من به نگاهی ارسلان امیر!!! آوردید؟؟ رو خانم اینجوری

 کرد اردو دستم به محکمی فشار وبعد بدید انجام رو کارتون پس گیریه خون وظیفتون شما نیست

 که اتاقی توی برد خود وبا گرفت مرا دست بعد شد سرازیر اشکم ناخوداگاه و گفتم بلندی آخ که

 کاغذی دستمال با و آمد بود گیری خون مسئول که هایی خانم از یکی میشد انجام گیری خون
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 درست چیز همه نخور غصه:گفت مهربانانه و کرد پاک رو بود صورتم روی که هایی خون

 تینآس عصابنیتش اوج به توجه بی میکرد نگاهم خصمانه که ارسلان امیر طرف رفت میشه؛نگاهم

 ما دوی هر از و شد تمام کارش که گیری خون مسئول شود گرفته خون ازمن تا زدم بالا را لباسم

 دلم که وجودی بالا؛با طبقه فرستاد عقد ضمن وکلاسهای مشاوره برای را ما گرفت خون

 بالشدن به نشود بحثم ارسلان امیر با دیگر اینکه برای ناچار به اما بمانم آنجا دیگر نمیخواست

 رذک و فکر ومشاوره کلاس مدت تمام توی رفتیم دوم طبقه به عقد ضمن وکلاسهای مشاوره برای

 با ارسلان امیر جای به الان کاش ای که میکردم آرزو دل در و میچرخید مهدی حوش و حول من

 نخواست خدا که افسوس ولی ازدواج برای وکلاس مشاوره و آزمایش برای میشدم قدم هم مهدی

 میپرستمش؛آنقدر عاشقانه و کرده خود آن از را روزم و شب که باشد نشسته مردی کنارم الان که

 انارسل امیر که آمدم خودم به وقتی فقط شد تمام کلاسها کی نفهمیدم که بود مهدی درگیر ذهنم

 یک که ماشینش دزدگیر آمدیم بیرون آنجا از و کرد همراه خود با و کشید شدت به را دستم

 هب نیز شو؛من سوار گفت تحکم وبا کرد باز را راننده کناری در و زد را بود رنگ مشکی بوگاتی

 سوار و زد دور را ماشین پریدم جا از ترس از که کوبید هم به محکم را در چنان شدم سوار ناچار

 لایی ها ماشین بین و ویراژمیداد گرفت سرعت نیز باز و درآورد حرکت به را ماشین و شد

 ماشین فرمان جان به ماشت به نمیداد اهمیت اطراف ماشینهای واعتراض زدن بوق به و میکشید

 فتادا خواهد جانم به لگد و مشت با کنم گریه دیگر بار یک اگر که میکرد تهدید مرا و بود افتاده

 ومن افزود می سرعتش به لحظه به لحظه هم همین برای دارم وحشت بالا سرعت از من میدانست

 یرام:گفتم ست فایده بی دیدم وقتی کند کم را سرعتش که میخواستم او از التماس و گریه با

 خواهش ارسلان امیر خدا میترسم؛تورو کن کم رو سرعتت میکنم خواهش خدا رو تو ارسلان

 تشسرع از که خواستم گریه با و گذاشتم بود گذاشته فرمان روی که دستش روی را دستم میکنم

 بیاد خون و شود پاره ام بالایی لب شد باعث که بود محکمی دهنی تو یک من جواب ولی بکاهد

 روز و حال به و زدم هق دل ته از وغصه وغم ناراحتی و درد زور از و گرفتم دهنم به را دستم

 از کم کم که ترحم یا میکرد پشیمانی احساس نمیدانم بود ساکت او و ریختم اشک خودم

 را ماشین در و آمد من طرف به و شد پیاده ماشین از و ایستاد ایی گوشه بعد و شد کم سرعتش

 اشتمد درد اینقدر من اما شو پیاده:گفت میزد موج توش پشیمانی که صدایی با و آهسته و کرد باز

 ام ریهگ ونه میشوم پیاده نه دید وقتی کرد پیدا شدت ام گریه و است پشیمان که نبود مهم برایم
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 را شدست محکم بار چندین و کرد پرت را سنگی تکه پاش با و گرفت فاصله ماشین از آید می بند

 در

 

 انجام را حرکت این بود عصبانی وقتی میشناختمش خوب ریخت همشان به و کشید موهایش

 بود داده انجام بود خواسته دلش که هرکاری و بود کرده زهر من بر را امروز فایده چه ولی میداد

 آهسته اینقدر اینبار ولی آورد در حرکت به را ماشین و شد سوار دوباره و زد دور را ماشین

 و ودب کرده سکوت او میرسید مقصد به ما از زودتر میرفت راه هم پیاده نفر یه که میکرد رانندگی

 مک کم بود کرده خاموش نیز را ماشین ضبط حتی میریختم اشک دل ت از هنوز که بودم من فقط

 یرفتیمم کجا به و بودیم کجا اینکه یا و بود گذشته چقدر نمیدانم نکردم گریه دیگر و شدم ساکت

 حتی نمیخواست دلم که بود زده بهم که دهنی تو و برخوردش از بودم ناراحت اینقدر چون

 که شدمی ساعتی یک میرویم کجا به یا کجاییم که کنم سوال او از اینکه به برسد چه کنم نگاهش

 ونچ من ولی شو پیاده:گفت آرام و شد پیاده شاپی کافی کنار اینکه تا میگشت خیابانها توی

 کرد باز نیز را من سمت در و آمد و شد پیاده خودش نشدم پیاده بودم ناراحت دستش از خیلی

 کرد دراز را دستش واو  نکردم هم نگاهش حتی نخورم تکان نیز باز ومن مهتاب شو پیاده:وگفت

 نماشی از و گرفت محکم را دستم و شد عصبانی نیز باز کشید عقب را خودم بگیرد را دستم که

 اشتممیپند که بود آنی از قویتر او ولی بیاورم بیرون دستش از را دستم که کردم تقلا کرد پیاده

 شاپ کافی به خود دنبال به مرا و زد را دزدگیرش و بست را ماشین در و گرفت بغل در محکم مرا

 کشاند

 

 کشاند میز پشت به خود با کشان کشان نیز را من و کرد انتخاب را شاپ کافی جای ترین دنج

 و نشست چشم همه این به اعتنا بی او و میکردن نگاه ما به داشتند حضور آنجا که کسانی تمام

 را منو میداد نشان را عصبانیتش اوج این و میکشید نفس تند تند بنشیم که کرد مجبور نیز مرا

 سکوت جوابش در ومن بدم؟؟ سفارش برات میخوری چی:گفت و انداخت نگاهی من به و برداشت

 ریمیخو چی گفتم مهتاب نیار بالا منو سگ روی اون: وگفت کوبید میز به را دستش محکم کردم
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 نگاه ما به داشتند حضور شاپ کافی در که کسانی تمام  آوردم بالا را سرم بدم سفارش برات

 اخم اب نمیخورم چیزی من:گفتم بنابراین میکند عملی را بگوید چه هر که دانستم می میکردند

 یزن گارسون لطفا چایی و شکلاتی کیک تا دو:گفت گارسون روبه و انداخت بهم نگاهی ودلخوری

 دست و بود گرفته ضرب میز روی انگشتانش با بیاورد رو ها سفارش تا رفت و داد تکان سری

 ذوب نگاهش زیر من و میکرد نگاه من به خیره و بود گذاشته اش چانه زیر به نیز را دیگرش

 شد خوردن مشغول رفت و آورد رو ها سفارش گارسون که نکشید نمیزدم؛طولی دم و میشدم

 کلید هم به های دندان میان از بود شده رگه دو خشم زور از که صدایی با نمیخورم من دید وقتی

 میزنمت اینقدر آدم همه این جلو نه وگر بخور نیار بالا منو سگ روی اون مهتاب: غرید اش شده

 نای او و گرفت من از را تکلم قدرت که افتاد جانم به ایی رعشه حرفش این بیاری؛از بالا خون که

 فشار وآنقدر گرفت را دستم ام ریخته هم به حرفش این از چقدر که ومیدانست میدید خوب را

 ضبغ با ناچار به بخور؛ومن پس میزنم یکبار فقط را حرف یک من شد؛گفت سرازیر اشکم که داد

 میکرد نگاه من به خیره خیال بی او و میخوردم زهر شدم؛انگار خوردن مشغول شکسته ودلی

 خیال بی او و بود غصه از لبریز شکنجه اینهمه از دلم بود سرازیر رحمی بی همه این از هایم اشک

 کهت چند زحمت نزنم؛به باز سر دستورش از که میکرد نگاه من به و میخورد را اش شکلاتی کیک

 یا و زدن حرف توان که به گلویم در دادم؛چیزی قورت را بود داده سفارش که شکلاتی کیک از

 و انداخت من به نگاهی ارسلان امیر کشیدم خوردن از دست بود گرفته ازمن را خوردن غذا

 نکنم هگری که کردم تلاش چه هر'میکنه درد گلوم نمیتونم دیگه:گفتم بغض با بخور رو همه:گفت

 ینیسنگ ولی بود پایین سرم شد بلند ام گریه هق هق که بود وشکسته گرفته دلم آنقدر نشد

 دست و آمد و کرد حساب را میز پول رفت و شد وبلند نگفت چیزی میکردم احساس را نگاهش

 به هک هایی نگاه و بودیم ما نیز باز و کشاند خود دنبال به حرفی هیچ بدون و کرد وبلند گرفت مرا

 اب و شدم سوار حرفی هیچ بی ومن شو؛ سوار گفت و زد را ماشین گیر دزد میشد کشیده ما دنبال

 ازب ولی میترسم بالا سرعت از من میدانست شدیم؛ دور آنجا از و شد کنده جا از ماشین حرکت یه

 رذک دل در من و میراند جلو به سرعت نهایت با و میکشید لایی ها ماشین بین و میداد ویراژ نیز

 هک ترمز روی زد چنان شدیم که خانه نزدیک برگردم؛ خانه به سالم که میکردم خدا خدا و میگفتم

 قلبم روی دست ترس از من و کشاند بیرون خانه از را ها همسایه و بلند ها لاستیک جیغ صدای

 که کردم شکر رو خدا دل در و راندم بیرون سینه از آرامی به را ام شده حبس نفس و گذاشتم
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 طرف به و گرفت محکم را دستم مچ که بشم پیاده ماشین از رسیدم؛خواستم خانه به بلاخره

 و میگیری آبغوره بیرون میای من با وقتی که باشه وآخرت اول بار این:گفت و کشاند خودش

 ختیارتا زنمی میشکنم؛ رو گردنت بشه تکرار دیگه یکبار میکنی؛اگه زهر کامم به رو رفتن بیرون

 ره......آ:گفتم ترس با من شد؟؟و فهم شیر:گفت داد با و دارم رو

 

 ولی بغلش توی افتادم که طوری به کشید را دستم قبل دفعه از تر محکم که بشم پیاده خواستم

 میام  4  ساعت عصر:گفت پوزخندی با نیز او و نشستم درست و کردم جور و جمع را خودم فوری

 بندازی راه زاری و گریه هم عصر که حالت به  وای  ولی  دیگه چیزای و حلقه خرید  بریم  دنبالت

 راینقد پوشیدی مشکی هم باز ببینم اگه که بپوشی مشکی پا تا سر نداری حق عصر ضمن در

 جر تنت تو رو لباسات اون میام خودم و هست مشکی اسم به هم رنگی بره یادت که میزنمت

 من و میگراید قرمزی به صورتش خشم زور از میکنم عوضش دارم دوست که لباسی هر با و میدم

 نتکا فهمیدن معنای به را سرم بنابراین میکند عملی بگوید چه هر که میدانستم خوب را این

 رو سرت که خورده موش رو زبونت:گفت و شد بلند آخم که داد فشاری چنان را دستم او که دادم

 میدمفه آره گفتم داشتم کنترلش در سعی که بغضی با ناچار به میدی تکون من دادن جواب برای

 در بدی درد و خورد ماشینش داشبورد به دستم که کرد پرت چنان را دستم مچ برم میشه حالا

 سان به ومن شو؛ پیاده غرید ارسلان امیر و نکنم ترش جری تا کردم سکوت ولی پیچید دستم

 اطحی در طرف به و شدم پیاده ماشین از سریع یافته رهایی دیوی چنگال و قفس از که ایی پرنده

 سر از نفسی آنجا و رفتم داخل به و کردم باز را حیاط درب و انداختم کلید  کردم پرواز انگار

 و بدبختی بخاطر در پشت کنند خیس را صورتم دادم اجازه اشکهایم به و کشیدم آسودگی

 درای دهنده تسکین که کاری تنها زدم هق داشتم که سیاهی سرنوشت زدم؛به هق ام بیچارگی

 بود دلم

 

 حالت این در ومرا بود اگر که چرا کردم شکر بابت این از را خدا ومن نبود خونه معمول طبق مادرم

 اهیمیزد؛گ سرکوفت من به میتوانست که آنجایی تا و میداد ارسلان امیر به را حق شک بی میدید
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 اشک دارد دوست هستم فرزندش تنها که من از بیشتر را ارسلان امیر مادرم میکنم فکر وقتها

 هک ایی نقشه وبه کردم عوض را لباسهایم بردم پناه اتاقم به و کردم پاک دست پشت با را هایم

 سرپ به آن با تنها که کارتی سیم و برداشتم را ام کردم؛گوشی عمل پروراندمش می ذهن در مدتها

 هشمار استرس و لرز و ترس کلی با و کردم تعویض ام اصلی کارت سیم با را بودم زده زنگ ام عمه

 نام این به را مهدی من بود زدم؛مدتها زنگ بود آورده گیر برایم مهدی از ام عمه پسر که ایی

 که نمیکرد خطور هم ذهنم به حتی هیچوقت من میبردند را او نام خواهرانش میشناختم؛وقتی

 به را گوشی و گرفتم را نیست؛شماره مهدی نامش کرده خود آن از را دنیایم و دین تمام که اویی

 رت مسر لحظه هر من و یافت می شدت ضربانش من قلب میخورد که زنگی هر با چسپاندم گوشم

 و روح بر شد انداز طنین مردانه صدایی که بودم ها فکر همین در کنم قطع را تماس که میشدم

 شنیدن از شده مسخ انگار من و من از پاسخی منتظر و بود گویان الو الو خط پشت ؛او روانم

 و سر از بزنم حرف من که بود منتظر و بود کرده سکوت نیز نبودم؛او تکلم به قادر صدایش

 رتغیی با و کردم جزم را عزمم ؛ ایستاده شلوغی جای بود معلوم تلفن پشت آمد می که صداهایی

 که هستید همانی شما گفتم من و  داد مرا پاسخ کوتاهی مکث از پس نیز او کردم سلام صدا

 درشت چشمان که هستید؟؟؟همانی اندام لاغر و شانه چهار و دارید مشکی بلند و لخت موهای

 چهار پیراهنی است؛دیروز ظریف و کوچک هم دماغتان و دارید پیوسته و پر ابروهای و مشکی

 هستید؟؟؟شخص مهدی آقا بودید؟؟؟شما پوشیده زغالی جین با سفید و مشکی رنگهای با خانه

 و میزد موج آن در خنده که صدایی با پنداشتمش می مهدی وآرزو امید هزار با من که خط پشت

 مهدی من آره: گفت و آمد حرف به نخندد من دادن نشانه از که بود کرده کنترل را خود سختی به

 مشخصاتی ولی ست مهدی من است؛نام محمد برادرم نیستم من دادید که هایی نشانه ولی هستم

 که شد خراب سرم روی دنیا سخنان این شنیدن با ومن است؛ محمد برادرم مشخصات دادید که

 باشد داشته هم برادری مهدی که گنجید نمی هم ذهنم در حتی کیه؟؟من کیه؟؟؟محمد مهدی

 برادرش لطف به حالا و بودم دیده را مهدی فقط من و بودیم همسایه هم با سال چندین چون

 ار تلفن ناباوری است؛با محمد و نیست مهدی دارم دوستش وار دیوانه که اویی نام بودم فهمیده

 مگ در سر کوبید می به وار دیوانه قلبم و بود شده خشک حرف این شنیدن از گلویم کردم قطع

 می مهدی نام به را او سال اینهمه آمد در آب از غلط محاسباتم تمام کنم؛چرا چه نمیدانستم بودم

 بودم؛شخص آورده گیر را اش شماره بدبختی هزار با که حالا و داشتم می دوست و شناختم
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 آن از میدهم که مشخصاتی و است مهدی من نام میگفت و میکرد معرفی برادرش را خود دیگری

 تکلم قدرت نه که بودم شده شوکه سخن این شنیدن از آنقدر شدم است؛بلند مهدی برادرش

 هوب برداشتم آبی رساندم؛لیوان آشپزخانه به را خود خوران تلو رفتن؛تلو راه توان نه و داشتم

 برود پایین گلویم از راحتی به آب میشد مانع گلویم در سنگینی چیز خوردم سختی

 

 شماره همان به و برداشتم را ام گوشی دوباره و بردم پناه اتاقم به و گذاشتم سینک در را لیوان

 بود قیمتی هر به را بود انداخته چنگ گلویم به که بغضی داد جواب بوق سومین با زدم زنگ

 من به را برادرش شماره خواستم مهدی از و کردم دوباره سلامی لرزان صدایی با و کردم کنترل

 می چه برای رو شماره:گفت و کرد سکوت لحظه چند که شد شوکه حرف این از گویی بدهد

 گفت مهدی بدین؟؟؟ بهم رو شماره کنم خواهش میشه دارم کارش گفتم بغض با من ؟؟؟و خواهی

 کنم آزادشون میکنم سعی دارم کردن توقیف رو کردم وارد که هایی جنس هستم گمرک الان من

 هتب تا بزن زنگ دیگه روز یه کن قطع رو تماس فعلا کن لطف ندارم حسابی و درست اعصاب الان

 و کردم خداحافظی کنم صبر هم باز دادم ترجیح میلرزد اعصبانیت از صدایش دیدم که من و بدم

 را لمد تمام که ایی خانه و کوچه به نیز باز و رفتم پنجره پشت به و شدم بلند کردم؛ قطع را تماس

 و پنداشتمش می مهدی که شخصی سخنان شوک از هم هنوز شدم خیره بود کرده خود آن از

 و مهدی نه است محمد میشناسی که اویی بود گفته و بود کرده معرفی محمد برادر را خود حالا

 هیچوقت ؟؟چرا بودم ندیده را مهدی من هیچوقت چرا بودم نیامده بیرون هستم مهدی من

 این از دارد؟؟سردرگم هم برادری دارد نام محمد بودم فهمیده حالا که مهدی که بودم نفهمیده

 'شوم آرام کمی تا بخوابم دادم ترجیح و بردم پناه تختم به ذهنم در جواب بی سوال همه

 

 که دیدم سرم بالای را مادرم و شدم بیدار خواب از هایی تکان با که بود گذشته چقدر نمیدانم

 ابجو در ومن مهتاب؟؟؟ خوبی پرسید نگرانی با ام شده بیدار که دید وقتی میکند نگاهم نگران

 ینا والله میدونم چه:گفت مادرم باشم؟؟ بد قرار مگه:گفتم و زدم لبخندی اش مادرانه های نگرانی

 آه فحر این با!!! هم تاپ و تیپ به زدید ارسلان امیر با لابد گفتم نمیخوابیدی هیچوقت روز موقع
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 او اب اینکه به رسد چه میرساند جنون به مرا هم ارسلان امیر به کردن فکر حتی شد بلند نهادم از

 مادرم خریدید؟؟؟ رفتید؟؟چیا کجاها خب پرسید خوشحالی با مادرم 'کنم زندگی سقف یک زیر

 من و میکرد برادرش خانه عروس را دخترش تنها که بود خوشحال!!!داشت خوشی دل عجب

 وحتی میداد آزارم هم بهش کردن فکر حتی که میشدم کسی دست اسیر اینکه از زده غمباد

 که پرسید می وشوق ذوق با جا همه از خبر بی ومادر دیدم؛ می ارسلان امیر کنار را ام بدبختی

 فقط:گفتم اتاق از رفتن بیرون حین و شدم بلند وخیال فکر از کلافه!!!!خریدیم چه و رفتیم کجاها

 بر 2ساعت رفتید زود چی؟؟؟صبح:پرسید تعجب با خونه؛مادرم برگشتیم و دادیم آزمایش رفتیم

 'نامزدیته شب جمعه هاااااااااااا ندارید وقت خانم مهتاب دادید؟؟؟ آزمایش فقط اونوقت گشتید

 های حرف از آرایشگاه؛کلافه واسه گرفتن نوبت حتی نه حلقه نه لباس نه نخریدی هیچی هنوز

 واسه گرفتن نوبت و خریدن حلقه و خریدن لباس کنید بس خدا رو تو مامان:گفتم مادرم

 ته از رو دامادشون که کارا جور این دنبال میرن وشوق ذوق با میخواد؛اونایی خوش دل آرایشگاه

 خوشم تنها نمیاد؛نه خوشم ارسلان امیر از من میگم بازم گفتم بار هزار باشن داشته دوست دل

 ندهوآی زندگی تون طرفه یه گیری تصمیم با و هاتون خودخواهی با متنفرم؛شما ازش بلکه نمیاد

 رو دختر یه همین فقط شد خوب"کردید بدبخت منو دایی زن و دایی و بابا و شما کردید نابود منو

 من هک داره چی ارسلان زدید؛امیر زندگیش ریشه به تیشه گیریتون تصمیم با اینجوری و داشتید

 درد چه به پولش!!!! پوله داره که چیزی مامان؟؟؟تنها داره ؟؟؟چی باشم؟؟؟هان خوش دل بهش

 با نیست بلد وقتی میخوره دردم چه به نداره؛پولش حسابی و درست اخلاق وقتی میخوره من

 ناجوری وصله تا دو ارسلان امیر کنه؟؟منو رفتار چطور کنه زندگی باهاش عمر یه قراره که دختری

 ور هایی حرف چنین شنیدن توقع که مامانم انداختید هم به مارو زور به دایی خان و بابا و شما که

 از یکی داشتی خواستگار همه نکردم؛این ات خفه تا شو خفه مهتاب:گفت نداشت من طرف از

 باشه که هرچی ارسلان باشن؟؟امیر بد آدما همه میشه نکردی؟؟؟مگه قبول چرا خب بهتر یکی

 حرفها ینا باشه آخرت ارسلانه؛بار امیر کنه خوشبختت میتونه کسیکه تنها مطمعنم و داییته پسر

 وبقیه میرید دنبالت میاد ارسلان امیر که بخور رو نهارت بیا هم حالا میاد بیرون دهنت از

 من و کوبید هم به محکم هم رو اتاق در و بیرون رفت اتاق از و میدید انجام هم رو خریدهاتون

 طرف هب بدم قورت رو لعنتی بغض این کردم قلبم؛سعی روی شده تلنبار وغصه غم دنیا یه و موندم

 و رهپنج پشت رفتم مسقتیم بیرون؛و اومدم شستم رو صورتم و دست و رفتم بهداشتی سرویس
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 و مکرد قفلش و رفتم اتاقم در طرف کردم؛به نگاه میکرد زندگی توش آرزوهام مرد که ایی خانه به

 تماس بار سه نداد جواب گرفتم تماس هرچی زدم؛ولی زنگ برادرمحمد به و برداشتم رو گوشیم

 گریه روزم و حال به و تخت روی انداختم رو خودم و ترکید بغضم نداد که نداد جواب ولی گرفتم

 من به را برادرش شماره و دهد جوابم مهدی نداشت امکان بود رفته خطا به هم تیرم آخرین کردم

 آمدم خودم به بخورم ناهار و پایین بروم که داشت واصرار میزد صدا مرا که مادرم صدای با بدهد

 آینه طرف به و گذاشتم تختم کنار عسلی روی را ام گوشی کردم پاک را هایم اشک شدم بلند

 بود شده کبود لبم کنار و بود قرمز و متورم چشمان خوردم یکه خودم دیدن از رفتم اتاقم قدی

 هک بود هایی گریه از چشمانم بودن متورم و قرمزی ولی بود ارسلان امیر شاهکار لبم کنار کبودی

 و رفتم بهداشتی سرویس طرف به نداشتم را مادرم های سرکوفت داشتم؛حوصله حال به تا امروز

 ولی بشه کم تورمشون و قرمزی از بلکه تا شستم رو وچشمهام صورت بار چندین خنک آب با

 و ونهخ بود برگشته کار سر از بابام رفتم آشپزخونه به و شدم خیالش بی تغییر ذره یه از دریغ

 سعی بودم شستن ظرف مشغول مامانم رفتم آشپزخونه به و کردم سلام میخوند روزنامه داشت

 دنخور ومشغول نشستم کردم گریه چرا که بزنه سرکوفت نخواد تا نکنم نگاه بهش اصلا کردم

 و آورد در رو هاش دستکش در؛مامانم زنگ بندش پشت و خورد زنگ خونه تلفن که شدم ناهارم

 تو ارسلان امیر قامت که نکشید طولی داد جواب رو اف اف هم بابام و رفت تلفن طرف به

 سرفه به و گلویم توی پرید غذا دستپاچگی یا ترس از من و شد نمایان آشپزخونه چهارچوب

 مآرو کمی وقتی شود باز نفسم راه تا میزد پشتم به و داد دستم آبی لیوان خنده با او و افتادم

 او به ایی علاقه هیچ چون بودم متنفر ازش میکرد نگاهم لبخند با و نشست وکنارم اومد شدم

 ه بیشتر تنفر این بگویم میتوانم حتی صبحش رفتار خاطر به و نداشتم

 

 بود شده م

 

 از و گرفت محکم را دستم مچ که شوم بلند میز پشت از خواستم و کشیدم هم در را هایم اخم

 آخرت بار: گفت بود شده رگه دو خشم زور از که صدایی به اش شده کلید هم به های دندان بین
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 چهب مثل هم حالا بزارم لات لا به لی لی که نیستم بابات مامان من میکنی اخم من روی تو باشه

 مامت  و کشیدم بیرون دستش از رو دستم خرید برای بریم شو حاضر و بپوش رو لباسات برو آدم

 وا و میخوره بهم ازت حالم ؛ متنفرم ازت:  گفتم و شدم خیره بهش و چشمام توی ریختم رو نفرتم

 ینکوچکتر اگه چون باشی داشته دوستم که کنی قانع رو خودت بهتره!!!!!جدی:گفت جوابم در نیز

 روب هم حالا:گفت لبش گوشه پوزخنده با و میکنم سیاه رو روزگارت ببینم جانبت از محلی بی

 حرف نوع و رفتار این از عصبی بیارم در کاسه از رو خوشکلت لجنی چشمای نزدم تا شو حاضر

 به رسد چه ببینم را ریختش حتی نمیخواست دلم رفتم اتاقم به و شدم خارج آشپزخونه از زدنش

 زنی وباز گرفتم را مهدی شماره نیز باز و نشستم تختم روی خرید برای شوم قدم هم او با اینکه

 میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه:گفت خط پشت از زنی که گرفتم دوم بار نداد جواب

 کمد له که کردم پرت را بده؛گوشی جوابم نمیخواست بودم زده حدس درست پس گرفت بغضم

 مکرد که حماقتی به و میزدم قدم اتاقم در داغون اعصابی با نیز خودم و کرد برخورد اتاقم دیواری

 مشتری از کند فکر که کنم معرفی جوری را خودم که نکرد خطور ذهنم به چرا که میکردم فکر

 در که بودم ها فکر همین در بیاورم گیر را اش شماره بتوانم طریق این از تا هستم محمد های

 یک نشدی؟؟؟ آماده هنوز زد داد و شد اتاقم وارد عصبانی ارسلان امیر و شد باز شدت به اتاقم

 و ام کمدلباسی طرف به آورد هجوم و میزنی قدم اتاقت توی اومدی بعد کاشتی اونجا منو ساعته

 و تخت روی انداخت و کشید بیرون کمدم از سفید شال و خاکستری جین با همرا سفید مانتو

 قلاب درهم رو هایم دست ومن نشست؛ تختم روی هم خودش و شد دیر بپوش باش زود یالا گفت

 ؟؟امیر کنم عوض لباس شما جلوی من نمیخوای که شما احتمالا غریدم او به رو حرص با و کردم

 هم را راستش دست و انداخت چپش پای روی را راستش پای و کرد نگاه بهم خونسرد هم ارسلان

 نیدنش با ببینم؛ چشم به رو شدنت آماده خودم تا اتفاقا؛نشستم چرا وگفت داد قرار گاهش تکیه

 برو شو گم من اتاق از زدم داد و گرفت گر یکباره به بدنم تمام و کردم داغ او جانب از حرف این

 همل بیا ؛ عهه:گفت و کرد نگاهم دراری حرص لبخند با همرا خیال بی او و کنم لهت نزدم تا بیرون

 رمکامپیوت میز پشت و رفتم نفرت و خشم نهایت با هم من و کنی لهم میخوای چجوری ببینم کن

 به و شد بلند نمیکنم اقدامی هیچ  من دید وقتی شدم لباس تعویض و خرید خیال بی و نشستم

 دخری بریم شو حاضر آدم بچه مثل بیا نیار بالا منو سگ روی اون مهتاب: گفت و آورد هجوم طرفم

 منم میکرد نگاه من به و میزد نفس نفس خشم و حرص از میبرمت لگد با و جونت به میفتم وگرنه
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 و کرد بلندم یکباره آورد هجوم طرفم به باز نمیکردم هم نگاهش حتی و بودم نشسته خیال بی

 به که آشغال کن ولم میگفتم و میکوبیدم اش سینه فقسه به مشت با که برداشت سرم از رو شالم

 تنت اینارو و دربیارم رو لباسات تمام خودم نکن کاری گفت و گرفت محکم را دستم مچ یکبار

 عادت باید داد جواب خونسرد او و میخوره؛ بهم ازت حالم ارسلان امیر کثیفی خیلی گفتم کنم

 به ایو منتظرتم پایین من بپوش رو اینا شو بلند گفت و تخت روی کرد پرتم هم عزیزم؛بعد کنی

 رو اتاق در وپنان بیرون رفت اتاق از بعد و نباشی وآماده حاضر پایین دیگه دقیقه ده تا که حالت

 افتاد لرزه به اتاقم پنجره های شیشه که هم به کوبید محکم

 

 دلی با رفتم می خرید به زوری ازدواج و عقد برای او با و میشدم حاضر باید نداشتم دیگری چاره

 چنین در بود من جای هرکسی شدم لباس تعویض مشغول اشک از لبریز چشمانی و غم از آکنده

 که بود گیر دیگری جای دلم من ولی گنجید نمی خود پوست در و شناخت نمی پا از سر روزی

 ینج و ایی سورمه مانتویی با را هایم لباس نه یا کند می فکر من به اصلا او که نمیداستم حتی

 لیو نپوشم تیره لباس که بود کرده تهدیدم این با کردم تعویض مشکی ساتن روسری و مشکی

 و شدن بدبخت روز دیگر روز چند تا امروز چون بپوشم روشن رنگ مانتوهای که نشد راضی دلم

 ار چادرم کنم شادی ام بدبختی بخاطر نمیتوانستم و بودم این سوگوار من و بود آرزوهایم مرگ

 خوردم جا آینه در خودم دیدن از لحظه یک ایستادم اتاقم قدی آینه جلوی رفتم و برداشتم

 باورم بود افتاده گود چشمان پای و بود متورم گریه زور از چشمانش که پریده رو و رنگ دختری

 این خیال بی میزد صدایم و بود داده قرار مخاطب مرا که پدرم صدای با باشم من این نمیشد

 عجله با و برداشتم را ام مشکی ورنی کیف و کردم مرتب سرم روی را چادرم و شدم ام دگرگونی

 نوک از کرده اخم میکرد بیداد آن در عصبانیت و خشم که ایی چهره با ارسلان رفتم؛امیر پایین به

 نم به رو مهربانی با پدرم کشید می نشان و خط برایم ابرو چشم با و گذراند نظر از مرا فرق تا پا

 اب که من دوستای از یکی دیدن بریم میخوایم مادرت منو چون بیاد همراهت نمیتونه مادرت:گفت

 دش بلند نهادم از آه خرید بری تنها ارسلان امیر با باید تو ؛و برگشته مکه سفره از تازه خانمش

 وعصبانی شاکی دستم از حسابی که امروز هم اون باشم تنها غضب میر این زا که نداشتم انتظار

 مادرم و پدر از و شد بلند میکرد نگاهم پوزخند با که انداختم نگاهی ناباوری با ارسلان امیر به بود
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 من هم در قیافه حواله پوزخندی بعد و شد دیر بریم جان مهتاب:گفت من به رو و کرد حافظی خدا

 و دش ماشین سوار و گذشت حیاط اورفتم؛از دنبال ناچار به نیز من افتاد راه به من از جلوتر و کرد

 صندلی روی و رفتم گرفت نمی آرام ریخت نمی را زهرش تا که شناختمش می خوب چون هم من

 به رو بود شده رگه دو خشم زور از که صدایی و اخم با و برگشت درهم ایی چهره نشستم؛با عقب

 شخصی راننده من دیدی خودت چشم از دیدی چی هر نه گر و بشین جلو بیا شو بلند:  غرید من

 به ولی لرزید می استرس و ترس از بدنم تمام اینکه با من نشستی؛و عقب رفتی که نیست شما

 ترم راحت اینجا من: گفتم و آمدم حرف

 

 هک زد دادی چنان کند فوران آتشفشان کوه مثل ارسلان امیر که بود کافی حرف کلمه یک همین

 یا حرف هیچ بدون شده مسخ من و ایستاد حرکت از ثانیه چند برای قلبم ترس از کردم احساس

 ازب را من سمت در و آمد و شد پیاد نمیکنم حرکتی هی من دید که او و 'کردم نگاهش فقط تکانی

 شدت به زانویم و شدم؛ زمین نقش و داد دست از رو تعادلم که کشید را دستم مچ چنان و کرد

 راننده کمک صندلی روی و کرد بلند حرکت یه با منو کاه پر همچون هم ارسلان امیر گرفت درد

 دبو ماشین داشبورد بالای که آهنگینی گوی که کوبید محکم را ماشین درب چنان و کرد پرت

 هک میکرد رانندگی سرعتی چنان با و آورد در حرکت به را ماشین و شد من؛سوار پای جلوی افتاد

 درآنق نیفتد بریمان اتفاقی که میکردم خدا خدا و بودم چسپیده ماشین صندلی به ترس از من

 یم مدام و بود افتاده ماشین فرمان جان به مشت با و میکشید نفس تند تند که بود عصبانی

 حالا کشی؟؟ می شونه و شاخ من برای میزنی؟؟حالا حرف من حرف روی میکنم؛حالا حالیت:گفت

 آرزوی بار هزار روزی که میکنم کاری مهتاب میشونمت سیاه خاک میکنی؟؟به بازی لج من با

 به یبلای نشناختی منو بیفته؛هنوز در و کنه باری لج من با کسیکه نشده زاده مادر کنی؛از مرگ

 سر و میزنن له له من برای فامیل دخترای کنن؛تمام گریه زار زار برات هوا مرغان که بیارم سرت

 هافتاد جلو به حواسم دفعه میکنی؛یه بازی لج من با اینجوری تو اونوقت میشکنن پا و ودست

 ویراژ داشت همچنان هم ارسلان امیر میشدو نزدیک بهمون داشت سرعت تمام با سنگین ماشین

 لانارس امیر 'میکنیم تصادف الان امیر خدا رو تو:گفتم و کردم ارسلان امیر به رو لکنت با میداد

 به لحظه داشت که هم ماشین اون بود من به گفتن وبیراه بد مشغول همچنان من به توجه بی
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 میرا خدا رو تو گفتم و گذاشتم ارسلان امیر دست روی رو دستم ناچار به من میشد نزدیکتر لحظه

 دش متمایل رویی روبه ماشین طرف به بیشتر من ترساندن برای ارسلان امیر و کن نگاه رو جلوت

 ماشین و شد گم سنگین ماشین زدن بوق میان من جیغ صدای که زدم جیغی چنان ترس از من و

 تپش به چنان قلبم و میلرزیدم خود به بید مثل ترس از من و ایستاد حرکت از وحشتناکی ترمز با

 و بودم هگرفت را گوشهایم میشود پرتاپ بیرون به ام سینه قفسه از الان میکردم فکر که بود افتاده

 امیر ی قهقه با نداشتم هم کردن نگاه جرات حتی دادم می فشار هم روی محکم را چشمانم

 جاده کنار که انداختم نگاهی اطراف وبه  کردم باز را چشمانم ترس با و آمدم خودم به ارسلان

 وتمبه و مات و گرفت شدت اش قهقه که انداختم نگاهی امیر به و برگشتم بود شده پارک ماشین

 خوب وقتی نداشتم هم زدن حرف جرأت حتی خندد می چه به و چرا که نگریستم می او به

 زجر و ترساندن چقدر:گفت و انداخت نگاهی من به و کرد بلند فرمان روی از را سرش خندید

 نای:وگفت شد خیره چشمانم به و کشید خودش طرف به و گرفت را ام یقه بعد شیرینه؛و دادنت

 تاوان من به احترامی میارم؛بی در سرت رو هات لجبازی و هات محلی بی تمام تلافی اولشه تازه

 خانم مهتاب داره بدی خیلی

 

 گریهایش وحشی به جوابی دید وقتی کنم سکوت دادم ترجیح پس نداشتم زدن حرف جرأت

 ددر شدت وبه کرد برخورد ماشین در به کمرم که کرد پرتم عقب به محکم و شد تر جری نمیدهم

 راه هب و کرد روشن را ماشین من وضعیت به توجه بی ارسلان امیر ولی گفتم بلندی آخ که گرفت

 ینمزش درست حتی نمیتوانستم و میریختم اشک بود پیچیده کمرم در که دردی زور از من و افتاد

 ایستاده حرکت از ماشین که نکشید بودم؛طولی داده تکیه ماشین در به کج همانطور جایم سر

 صبح امروز که پاساژی کنار که شدم متوجه و انداختم نگاهی اطرافم به و کردم پاک را هایم اشک

 شتپ لنگان لنگان و شدم پیاده ناچار به منم و شد پیاده ارسلان امیر ایم ایستاده بودیم آمده هم

 و بودن شده گذاشته نمایش به شب و مجلسی های لباس ویترین پشت از افتادم راه به او سر
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 عهده به رو لباس انتخاب ارسلان امیر که میکردم خدا خدا دل در من و تر افتضاح یکی از یکی

 نم و ایستاد ایی مغازه بپوشم؛کنار را هایی لباس همچین نمیخواست دلم اصلا چون بگذارد خودم

 که تاداف جانم به استرس افتاد نگاهم میکرد نگاه که جایی به وقتی ایستاده او از تبعیت به نیز

 از هک بود بازی بسار بپوشم؛لباس نامزدی نحس شب آن برای را لباس این که کند مجبورم نکند

 اسلب این برو بیا:  گفت و کرد من پوشیدنش؛روبه حال به وای دیگر میخورد هم به حالم دیدنش

 رایب نیستم حاضر که دید وقتی افتادم پته تته به و خوردم یکه حرف این شنیدن کن؛با پرو رو

 کشیدن ازشدت برد مغازه داخل به حرکت یک یا و گرفت را دستم باخشم بروم مغازه به پرو

 لامس حال در فروشنده با بیخیال او و گرفتم دندان به را لبم درد زور از که کشید تیر کمرم دستم

 یارهب برامون رو نباتیش و یاسی رنگ ویترین پشت لباس از که گفت فروشنده به و بود علیک و

 نباتی لباس ارسلان امیر آورد رو ها لباس و رفت فورا بود ارسلان امیر دوست گویا که فروشنده

 با هک ببینمش؛من تنت بیام بگو پوشیدی وقتی و بپوشش پرو برو: گفت و جلوم گرفت رو رنگ

 ردمک ارسلان امیر به رو بود گرفته گر بدنم تمام و بودند زده جانم به آتش انگار حرف این شنیدن

 خارج مغازه از او به جه تو بدون و پوشم نمی افتضاحی لباس همچین هم بمیرم اگه من:گفت و

 رو اسمم فریاد و باداد زخمی ببر همچون ارسلان امیر کردم پاساژحرکت خروجی طرف به و شدم

 هک همین کردم بلند دست تاکسی اولین برای و شدم خارج پاساژ از او به توجه بی من و میزد صدا

 کشید چنان و گرفت را دستم مچ و رساند من به را خود ارسلان امیر شوم ماشین سوار خواستم

 مخ نکرد حرکتی کوچکترین حتی اون بغلش؛ولی توی افتادم محکم و دادم دست از رو تعادلم که

 هر دش دور اونجا از غر غر با هم تاکسی راننده بفرمایید شما آقا ببخشید:گفت راننده به رو و شد

 و غرید خشم با امیر و نشد که نشد کنم خارج دستانش حصار از را دستم که کردم تقلا چه

 دست اختیارت تمام کردی هرته؟؟شوهر شهر کردی بری؟؟فکر میخواستی گوری کدوم:گفت

 باید رو دوستات باشه؛ من اجازه با باید رفتنت بیرون باشه من سلیقه با باید پوشیدنت لباس!!!منه

 مثل ابی و کنار بزار رو ها ادا و ناز این پس بکشی؛ نفس نمیتونی حتی نخوام من تا کنم تایید من

 ور آشغالا اون من گفتم داد با خودش مثل کن؛منم پرو کردم انتخاب که هایی لباس برو آدم بچه

 های سلبا همچین هم بمیرم من بپوشه برات رو اینا که کنی انتخاب رو یکی بری بهتره پوشم نمی

 نمیپوشم رو افتضاحی
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 الیتح باشه!!!! نه نمیپوشی که:گفت شمرده شمرده میکشد نفس تند تند خشم از که ارسلان امیر

 مایآد تمام که کشاند خودش دنبال به منو و کشید چنان رو دستم مچ و کرد حرکت  بعد و میکنم

 ماشین کنار گر پرسش نگاه هم این خیال بی او و شد کشیده ما طرف به نگاهشان اطراف و دور

 نماشی فرمان با سرم که ماشین توی کرد پرت قدرتش تمام با منو و کرد باز رو ماشین در و رفت

 قفل را ماشین در من موقعیت خیال بی نیز باز او و آمد خون و شد زخم ام پیشانی و کرد برخورد

 می اشک سرنوشتم و بدبختی و روزم و حال به ماشین توی ومن رفت؛ پاساژ طرف به و کرد

 دست را بودم فرزندشان تنها که من چرا که مادرم و پدر از سرنوشتم و خدا از میکردم گله ریختم

 و میدید چه هر و میگرفت کتک باد به مرا رحمانه بی چنین این که بودند داده صفت دیو آدم این

 رقم برایم که شومی سرنوشت از شکایت و گله و  میکردم گریه میشد همان باید پسندید می

 محمد نامش بودم فهمیده حالا که ام دیرینه عشق به اگر که میگفتم خود با دل در و بود خورده

 تکک اینقدر بود ام زندگی روز بهترین که روزی در و نمیشد گونه این هیچوقت بودم رسیده است

 هم دست به دست هم مادرم و پدر و نخواست خدا که افسوس ولی نمیشدم تحقیر و خوردم نمی

 امیر و شد باز ماشین در که بودم ها فکر همین در کردند صفت دیو این خانه عروس مرا و دادند

 حتی بدون و کرد حرکت و شد سوار نیز خود و گذاشت عقب را خرید کیف و جعبه چند ارسلان

 به را سرم و کردم پاک ام روسری گوشه با را هایم اشک آرام افتاد راه به خانه طرف به ایی کلمه

 از او به توجه بی من و داشت نگه خانه کنار شدم خیره بیرون به و دادم تکیه ماشین شیشه

 امیر شدم کوب میخ جایم سر ارسلان امیر داد با که برداشتم کیفم از رو کلید و شدم پیاده ماشین

 'مشبیار برات خودم میخوای نکنه ببر رو خریدم برات که هایی لباس بیا: گفت و زد فریاد ارسلان

 قبع صندلی از کشیدم بیرون بود خرید کیف و جعبه چند رفتم و شدم مجبور آبروریزی ترس از

 کوچه از باد و برق سرعت با و شد بلند ماشین لاستیکای جیغ صدای بستم را ماشین در تا و

 اتاقم به بودند نیامده خانه به هنوز مادرم و پدر شدم حیاط وارد و انداختم کلید نیز ومن گذشت

 مامت که ایی خانه به و رفتم پنجره پشت نیز خودم و انداختم اتاق وسط را خرید های جعبه و رفتم

 دوختم چشم بود ام خوشی دل
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 شدم نفس تنگی دچار که زدم صدا را خدا و ریختم اشک و دوختم چشم کوچه و خانه به آنقدر

 پنجره کنار از شدم بهتر کمی وقتی کشیدم ام ریه داخل به ولع به را هوا و کردم باز رو پنجره

 وضو دش بلند اذان صدای که خوردم آب کمی رفتم آشپزخانه به لباسهایم تعویض از بعد و گذشتم

 نداختا می چنگ گلویم به بغض و بود پر دلم آنقدر اما ؛ نماز به ایستادم و رفتم اتاقم به و گرفتم

 دهآین به و ریختم می اشک مدام و بخوانم نتوانستم دل خلوص با گذشته روزهای مثل را نمازم که

 که نشد کنم مشغول نمازم به را فکرم خواستم هرچقدر میکردم فکر بود رویم پیش که نامعلومی

 شکایت و کردم گله ام همیشگی دعاهای جای 'دادم پایان نمازم به درگیر ذهنی با نیز آخر و نشد

 هذر حتی کسیکه با را سرنوشتم آدم همه این میان چرا که کردم خدا به را سرنوشت و روزگار این

 نمیخواست دلم من بود زده رقم برایم که قسمتی از کردم زده؛شکوه گره ندارم او به علاقه ایی

 من به احساسی چه نمیدانم که خواست می را یکی فقط و فقط دلم شوم ارسلان امیر خانه عروس

 من و کرده خود آن از را ام زندگی تمام و را قلبم را ذهنم را فکرم است سال چندین کسیکه دارد

 قسم ام امیدی نا تمام با امشب من  دارد من به نسبت احساسی چه قلبش در و سرش در نمیدانم

 کمکم که خواستم شکسته دلی با خدا از و بکنم محمدم به رسیدن برای را تلاشم تمام که خوردم

 ربراد شماره دوباره و کشیدم بیرون کیفم از را ام گوشی و برداشتم را ام سجاده شدم بلند کند

 ریجکت هم باز ولی گرفتم شماره قبل از تر مصمم من و کرد ریجکت بوق3از گرفتم؛بعد را محمد

 هک گرفتم شماره دوباره نداد را پیامم جواب ولی دهد جوابم که کردم خواهش و فرستادم پیام کرد

 شد آوار سرم روی دنیا باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه:گفت خط سوی آن از زنی

 طولی بخوابم کردم سعی و انداختم تخت روی را خودم آمد سراغم به اشک و بغض این دوباره

 بی با شد بلند اذان صدای که بودم بیداری و خواب میان شد چشمهایم مهمان خواب که نکشید

 و تمبرگش اتاقم به و گرفتم وضو و رفتم بهداشتی سرویس طرف به و پایین اومدم تخت از از حالی

 و ودب امیرارسلان با ام نامزدی نحس روز که کردم فکر امروز به شد تمام که نماز؛نمازم به ایستادم

 نشد اما نگیرد سر وصلت این که کردم تلاش چقدر که میدانست خدا

 

 به دمیکر آرومم بود گرفته دلم وقتی که جایی تنها رفتم پنجره پشت به و برداشتم را ام سجاده

 بود تلخ چقدر شدند سرازیر هایم گونه روی هایم اشک اختیار بی و کردم نگاه عشقم تنها خانه
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 عمر یک میتوانستم چطور کنم فراموشش توانستم می چطور آن صاحب و خانه این از کندن دل

 به ساعت به توجه بی بود گیرکرده دیگری جای دلم که بگذرانم روزگار و کنم زندگی مردی کنار

 زنی باز اما دهد جوابم بار این اینکه امید به گرفتم را مهدی شماره دوباره و رفتم ام گوشی سراغ

 امید نا بود آن به من امید چشم تمام که میداد دستگاهی خاموشی از خبر خط سوی آن از زنی

 بودم نتوانسته هنوز من و یافت می پایان تجردم دوران دیگر ساعاتی تا کشیدم دراز تخت روی

 رد اینکه تا نشدم زمان گذر متوجه که بودم ور غوطه افکارم در انقدر کنم قرارم بی دل برای کاری

 مهتاب:گفت و کرد بود اشک از خیس صورتم که من به رو و آمد اتاقم به مادرم و شد باز اتاقم

 ان که بعد و میمونید نامزد که وقت چند تا!!!کنی ترک مارو همیشه برای که نیست قرار!!!!مادر

 برای که نیست دیدنمون؛قرار میای تو هم میزنیم سر بهت میایم ما هم ؛ هم کردید ازدواج شاالله

 چه در او که زدم مادرم حرفهای به تلخی گرفتی؛لبخند غمباد اینجوری که بری اینجا از همیشه

 نمببی یالا:گفت و کرد بلند تخت روی از و گرفت را دستم خنده با فکری چه در من و بود فکری

 قیقهد چند هم الان بودی خوابیده نخورده شام که دیشبم بخوری مفصل صبحونه یه باید شو بلند

 شو بلند مادر؛یالا میکنی ضعف اونجایی هم عصر تا و آرایشگاه میبرتت دنبالت میاد امیر دیگه

 اغد حرفها این شنیدن دنبالت؛از میاد دوماد شاه الان که شو آماده و بخور مفصل صبحونه یه بریم

 هب بخیر صبح و سلام از بعد و رفتم آشپزخانه به مادرم دلخوشی برای ناچار به ولی شد تازه دلم

 راه سفتی چیز یه چون بخورم لقمه دو یکی تونستم زور به ولی شدم خوردن صبحانه مشغول بابا

 بدم قورت نمیتونستم هم آب حتی که بود بسته رو گلوم

 

 پرتی حواس با من ارسلانه؛و امیر:گفت و زد رو اف اف و رفت پدرم شد بلند حیاط در زنگ صدای

 میگرفت لقمه برام داشت که چکار؟؟؟مادرم اینجا اومده صبح وقته این:گفتم مادرم به رو

 هگرفت برام که ایی لقمه'گرفتن برات آرایشگاه نوبت هم هشت ساعت مادر؛و هشت ساعت:گفت

 از هآ ارسلان؛ امیر نشه ناراحت تا شو حاضر برو زود و بخور اینم بیا:گفت و گرفت طرفم به رو بود

 شیرین دختری هر برای روز تجردم؛این پایانی روز بود آرزوهایم مرگ روز امروز شد بلند نهادم

 سیپر احوال و سلام صدای زندگیمه؛با روز بدترین و ترین تلخ من برای ولی زندگیشه روز ترین

 و بود خوشحال اون بود بش و خوش مشغول پدرم با امیر که افتاد سالن ته به نگاهم ارسلان امیر
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 ریچطو که این درگیر ذهنم و بود دستم توی هنوز بود گرفته برام مادرم که ایی لقمه غمگین من

 نامزدی این جونم قیمت به شده حتی داشت رو من احساس اونم اگه و امروز بزنم حرف محمد با

 تیح که بود افکارم در غرق قدر ببره؛این خودش با و بگیره منو دست و بیاد اون تا بزنم هم به رو

 برام مادرم که ایی لقمه و نشست کنارم و آشپزخونه توی اومد ارسلان امیر می نشدم متوجه

 و اومدم خودم به مادرم خنده صدای با فقط دهنش گذاشت و گرفت دستم از رو بود کرده درست

 پوزخند با هم امیر و کردن می نگامون داشتن خنده زا مادرم و پدر شده چی که شده متوجه

 نگاهم جویید می رو بود رفته کش من دست از که ایی لقمه داشت هنوز که حالی در ایی مسخره

 بلند میز پشت از بخندم مزه بی های شوخی این به که بودم آنی از تر غمگین من ولی کرد می

 پشت از رو اتاقم در بردم؛ پناه اتاقم به ارسلان امیر و مادرم و پدر های نگاه به توجه بی و شدم

 خدا خدا دل در و کردم برقرار تماس مهدی شماره با دوباره و رفتم ام گوشی طرف به و کردم قفل

 هر با من قلب ضربان و خورد می بوق بار این و شد برقرار تماس دهد جوابم بار این که کردم می

 از محمد صدای دادنش جواب از بودم امید نا دیگر که بوق ازهفتمین بعد میکرد پیدا شدت بوق

 تکلم قدرت کرده بغض من و بود من پاسخ منتظر گویان الو الو او رسید گوشم به خط پشت

 بود شده رگه دو بغض زور از که صدایی با و کردم جزم را عزمم بود که قیمتی هر به ولی نداشتم

 و رسید گوشم به خط پشت از آهش شاالله؛صدای ان خوبید چطوره حالتون مهدی آقا سلام:گفتم

 رگی من شماره چجوری یا هستی کی نمیدونم من خانم دختر ببین:گفت مکث ایی لحظه از بعد

 حتی بدونی اینو میخوام ولی!!!!چیه محمد شماره آوردن گیر برای اصرارت همه این دلیل و آوردی

 سر پسر کن؛محمد خارج ذهنت از رو محمد فکر میگفتم بهت هم باز بودی هم دشمنم دختر اگه

 خلاف خوره دم آدم جور همه با میخوره مشروب ؛ فروشه مواد چیه؛ قاچاق نیست؛ راهی به

 میونه خانواده اعضای از کدوم هیچ میشناسمش خوب داداششم من نیست درستی کاره؛پسر

 راه دعوا و جنگ باهاش خونه تو روز هر کارهاشیم این مخالف ما همه ندارن باهاش خوبی

 میخوره گشروب میشه قبل از بدتر روز به روز اون ولی برداره کارهاش این از دست که میندازیم

 و شدی بزرگ ایی خانواده چه تو یا هستید دختری چطور شما نمیدونم میکنه؛من مصرف مواد

 چه میکنه نابود رو زندگیت هم محمد به کردن فکر حتی بدونی اینو میخوام ولی کنی می زندگی

 آویزه اینو میخوام و میگم بهت همیشه برای بار کنی؛یک برقرار رابطه باهاش که این به برسه

 آدم یه با که اینه از بهتر بشی دوست هرکسی با کن خارج ذهنت از رو محمد فکر کنی گوشت
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 خوب که امیدوارم زدم رو حرفهام من کنی رفاقت الخمر ودائم معتاد و چی قاچاق و کار خلاف

 آقا:گفتم پاچگی دست با کنه قطع میخواد دیدم وقتی نگهدارت حق یاعلی باشی داده گوش

 شماست با گوشم بفرمایید:گفت و کشید پوفی کنید گوش لحظه چند خدا رو تو مهدی

 ازمب و داشتم خبر خودم رو گفتید که اینایی همه میدونم خوب رو اینا من:گفتم پته تته با من و

 رو محمد من واحد و احد خدای به بدید بهم رو محند شماره که کردم خواهش و زدم زنگ بهتون

 که ساله چند الان نیست دیروز و امروز مال محمد به من جونم؛علاقه از بیشتر حتی دارم دوست

 شاید بزنم حرف باهاش نتونم امروز اگه دادم ادامه و شکست محمد؛بغضم شده روزم و شب من

 کنید ثابت حقم در رو برادریتون مهدی آقا خدا رو تو بزنم حرف باهاش که نتونم دیگه هیچوقت

 مهدی یکی حین همین در بدید بهم رو ش شماره خدا رو تو دارم دوست رو محمد خیلی من بخدا

 و کرد خواهی عذر بود خداش از انگار که هم مهدی و داری مشتری بیا مهدی:گفت و زد صدا رو

 و افتادم هق هق به و شکست بغضم ناراحتی یا موند نتیجه بی تلاشم هم باز و کرد حافظی خدا

 و شد بلند اتاقم در صدای ریختم اشک و زدم زار روزم و حال به و تخت روی کردم پرت رو خودم

 یباز از دلم آنقدر من آرایشگاه؛ولی بریم شم حاضر میگفت که ارسلان امیر صدای بندش پشت

 می اشک خودم روز و حال به تخت روی همچنان و نکردم حرکتی هیچ که بود گرفته روزگار

 و ردک پایین و بالا رو اتاق در دستگیره نمیشنود من از صدایی دیدکه وقتی ارسلان ریختم؛امیر

 دلگ با همچنان او و نخوردم تکان جایم از من ولی  میشکنمش؛ گرنه و کن باز رو در این بیا زد داد

 هنتیج بی تلاشش دید وقتی کند باز را اتاق در داشت سعی و بود افتاده اتاق در جان به مشت و

 نمیدانم خوابیدم تخت روی دمر و کرد پاک را هایم اشک نیز من و رفت و شد خیال بی است

 غرق ولی نشسته کنارم کسی شدم متوجه من و رفت پایین تخت از قسمتی که بود گذشته چقدر

 شدم پرت که کشید و گرفت را دستم چنان ولی بخوابم دادم ترجیح و بود بیداری و خواب در

 امیر عصبی چهره با و کردم سربلند خواب از خمار چشمانی با بود نشسته کنارم کسیکه بغل توی

 را ستمد مچ دست یک با بود فایده بی ولی بیایم بیرون بغلش از که کردم تقلا شدم مواجه ارسلان

 اقات در چرا که غرید شدم خسته کردن تقلا از وقتی را؛ کمرم دیگر دستی با و بود گرفته محکم

 او و کردم سکوت فقط جوابش در من باز و نکردم باز برایش زده در چه هر و بودم کرده قفل رو

 و گرفت صورتم جلوی بود بسته دستش به که را اش مچی خورده؟؟ساعت موش رو زبونت:گفت

 های بازی لوس بخاطر این و 8:33ساعت الان اما آرایشگاه ببرمت بود قرار 8ساعت ببین:گفت
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 بایه و یبکن میتونی چکار ببینم اونوقت میکنم عقدت من امروز بیای پایین بری بالا تو شماست

 دستم مچ که همچنان و کرد باز رو کمد در زمین گذاشتم کمد کنار و کرد بلندم تخت از حرکت

 و کشید بیرون کمد از مشکی شال و ایی سورمه جین با سفید مانتو یک بود دستانش اسر

 دقص که فهماند بهم ابرو و چشم با هم او و بپوشم؛ تا بیرون برو زدم داد خودش مثل بپوش:گفت

 هک دادم ترجیح و گرفتم گر فکر این کنم؛از عوض لباس او جلوی باید من و ندارد رفتن بیرون

 سرجایش همچنان او ولی کنم تعویض رو هایم لباس من و رود بیرون بلاخره تا کنم معطلش آنقدر

 تعویض برای حرکتی هیچ دید وقتی داشت؛ قرار دستانش در دستم مچ و بود ایستاده محکم

 یرونب تنم از را شرتم تی حرکت یک با و کرد رها را دستم مچ و کشید پوفی کلافه نمیکنم لباس

 خودم به کند تنم که گرفت بالا را مانتو که قتی و شدم شوکه که کرد را کار این سریع آنقدر کشید

 می اش سینه قغسه به هایم مشت با توانم تمام با افتادم جانش به مشت با زیاد ناراحتی از و آمدم

 هیکل و کجا من ظریف دستان داشت هم حق نمیخورد هم تکان جایش از حتی او و کوبیدم

 نثارش آمد می در دهنم از هرچه بود شده روان صورتم پهنای به هایم اشک کجا او ورزشکاری

 عسری و است لخت ام تنه بالا که آمدم خودم به آن یک میکوبیدم اش سینه به مشت با و میکرد

 از شو گم برو:گفتم بغض و اشک و داد با و گرفتم خودم جلوی و زدم چنگ دستش روواز مانتو

 شد بلند ام گریه هق هق و متنفرم ازت زدی دست من به حقی چه به عوضی بیرون؛آشغال اتاقم

 هضرب را دستانم ناچار به من و کرد پرت گوشه یه و کشید دستم از رو مانتو عصبی ارسلان امیر

 و داد هل منو و شد تری جری اون ولی بیرون برو که زدم جیغ و گرفتم لختم تنه بالا جلوی دری

 شو غریدخفه اش شده کلید هم به های دندان میان از روم؛ افتاد هم خودش و تخت روی انداخت

 متوصل زور به نخوام تا میکردی گوش آدم بچه مثل دهنت؛ توی بریزم رو هات دندون نزدم تا

 الان ؟؟توچه یعنی صیغه میدونی آبکشی جانماز که تو من ایی صیغه زن منی زن الان تو بشم

 و شد بلند روم از و نزن زیادی زر و  شو خفه ببینم؛پس رو بدنت کل دارم حق من و منی زن رسما

 نجپ اگه بشی آماده که میدم وقت بهت دقیقه پنج فقط: گفت و صورتم توی کرد پرت رو مانتوم

 و یکنمم تنت رو اینا و میکنم تکه تکه رو لباسات تمام میام ثانیه پنج و دقیقه پنج بشه دقیقه

 فهمیدی؟؟ گفت داد با و میبرمت؛ کشون کشون و دستم توی میگیرم رو موهات
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 افتادن؛ لرزه به اتاقم پنجره های شیشه که هم به کوبید چنان رو اتاق در و بیرون رفت اتاق از و

 نمی کاری هیچ و میشنیدن رو فریادهاش و داد صدای مطمعنن که مادرم و پدر از گرفت لجم

 مانتوی یه رفتم کمدم طرف به داغون اعصابی با ؛ خواستنش می همیشه بیشتراز حتی و کردن

 رمس روی رو چادرم و پوشیدم تند تند و کشیدم بیرون خاکستری جین و سفید شال با و یشمی

 قبع و اومدم خودم به سریع شدم ارسلان امیر سینه به سینه که رفتم بیرون اتاق از کردم مرتب

 هباش سرت بالا زور باید حتما:گفت زدو داری صدا پوزخند و انداخت نگاهی پام تا سر کشیدم؛به

 زد داد ذهنم توی چیزی ولی بدم رو جوابش اومدم کنی؛ گوش حرف و کنی برخورد آدم مثل که

 طرف به کشید و گرفت رو آرنجم که گذشتم کنارش از تفاوت بی 'خاموشیست ابلهان جواب

 عدب نداری تصمیم که احیانا:گفت نره بالا داشت سعی که صدایی با و دیوار به چسپوندم و خودش

 مبود نشده متوجه رو منظورش!!!!! خونه برگردی لباسا همین با آرایشگاه توی کارت شدن تموم از

 جعبه با سریع و اتاق توی رفت و کرد ولم که میکردم حلاجی رو حرفش خودم ذهن تو داشتم و

 مبهوت و مات هنوز من و کرد حرکت من از جلوتر و برگشت بود خریده برام دیروز که لباسی

 میخوای کی تا:گفت داد با و طرفم برگشت که بود کرده رد هم رو دوم پله بودم وایساده سرجام

 شدم قدم هم باهاش اجبار روی از من و کرد غلیظی اخم دیگه؛و بیا د وایسی میخ مثل سرجات

 حرفی هیچ بدون سالن تو و بودن شنیده مارو جدال و جنگ صدای شک بی هم مادرم و پدر

 با ارسلان امیر رفتاری بد به توجهیشون بی اینهمه از بود گرفته حرصم میکردن نگامون داشتن

 ونخودش حالا و بود داده بهشون منو نیاز و نذر کلی بعد خدا و بودم فرزندشون تک ناسلامتی من؛

 و داد دست باهاش و رفت پدرم طرف به ارسلان امیر میکردن تباه منو زندگی خودشون دستای با

 امیر سر پشت و کردم خداحافظی آهستگی به ناراحتی با منم مادرم و پدر از کرد خداحافظی

 نمبشی عقب میخواستم شد رنگش مشکی بوگاتی سوار و رفت امدیم؛امیر بیرون خونه از ارسلان

  رو ماشین هم او و نشستم امیر کنار و رفتم ناچار به پس بودم خسته باهاش جدال و جنگ از ولی

 مالی وضع بود چهره خوش بود خوشتیپ میکرد رانندگی خاصی ژست با افتاد راه و کرد روشن

 پایان که امروز و محمد آوری یاد با نمیشد محمد من برای هیچکسی ولی داشت خوبی بسیار

 و خوب دختر یه مثل اگه:گفت و برگشت طرفم به امیر شد بلند نهادم از آه بود تجردم دوران

 کل لک بامن و کنی لج بخوای که روزت به وای ولی انتظارته در خوبی زندگی باشی کن گوش حرف

 سیاه منو روزگار الانشم همین تو: گفتم دلم توی مهتاب؛ میکنم سیاه رو روزگارت بندازی راه
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 حرکت از ماشین که بودم ها فکر همین تو نیست رنگی دیگه که سیاهی از بالاتر دیگه کردی

 دوختم چشم سازان چهره بود نوشته درش سر که ساختمای به و کردم نگاه برم و دور به ایستاد

 خانه عروس من که میشد چه بودیم ایستاده اینجا الان محمد منو که میشد چه گرفت بغضم

 و مشد پیاده ماشین از بود شده تلنبار دلم روی که سنگین غمی با ارسلان امیر نه میشدم محمد

 امیر داد با که بودم رسیده آرایشگاه در به کردم حرکت آرایشگاه طرف به خمیده های شانه با

 و رساند من به را خودش بلند پامهای با نداشتم هم رو کردن حرکت توان و شدم میخکوب سرجا

 پشت آرایشگاه درب اگر و دادم دست از رو تعادلم که صورتم توی کرد پرت چنان رو لباس جعبه

 اوگ مثل بعد نزاشتی جا چیزی ببین اول زد فریاد دوباره میشدم زمین نقش شک بی نبود سرم

 و بود پست آدم این چقدر تحقیر و توهین همه این از ریخت فرو دلم ؛ برو و پایین بنداز رو سرت

 وجدان بی

 

 اهاییپ با من و شد باز تیکی صدای با در و زدم زنگ اشکبار چشمانی با نیز من و رفت ارسلان امیر

 ودب منتظرم لبخند با پله راه بالای جوانی دختر رفتم بالا اشکبار چشمانی غمگین دلی و لرزان

 و گشاده روی با اما خانم دختر آن کردم سلام او به شنیدم زور به خودم که صدایی با و رفتم

 یبزرگ سالن آرایشگاه کرد راهنمایی داخل به مرا و داد جوابم نمیشد پاک لبانش از که لبخندی

 دابع که بود آنجا نیز مسنی تقریبا زن بود شهرمان های آرایشگاه ترین معتبر از یکی و داشت

 نشاند صندلی یک روی مرا و گرفت را شالم و مانتو دخترخانم همان آنجاست صاحب که فهمیدم

 صورتم به زیاد که بگویم توانستم فقط افتاد موهایم و ابرو و صورت جان به هم مسن خانم آن و

 نمیدانم افتاد هایم ناخن جان به نیز است نرگس اسمش فهمیدم که دختر نزنند لعاب و رنگ

 دست رزی نمیتوانستم و بودم نشسته صندلی روی که بود قرن یک برایم انگار بود گذشته چقدر

 یب آنها ولی نکنند رنگ را موهایم که کردم التماس چقدر که میداند خدا و بخورم تکان آرایشگر

 نشسته جا یک بس از شد شلوغ آرایشگاه کم کم کردند را خودشان کار من حرفهای به توجه

 باستل اتاق اون تو برو شو بلند گفت آرایشگر خانم که نکشید طولی بود شده خشک بدنم بودم

 به ودب شده خشک بدنم تمام بودم نشسته بس از شدم بلند صندلی روی از بدبختی با بپوش رو

 دوار داشت همراه به را لباسم که حالی در سرم پشت نیز نرگس رفتم بود گفته که اتاقی طرف
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 باستل معطلی چرا: گفت من روبه لبخند با او ولی برود و بگذارد را لباس که بودم منتظر شد اتاق

 عوض لباس من تا بیرون بری میشه گفتم و دادم قورت را دهانم آب سختی دیگه؛به بیار در رو

 رو لباست نمیشه عزیزم نه: گفت و کرد ایی خنده تک من حرف جواب در هم نرگس کنم؟؟

 فتمگ کنه کمکت که باشه یکی حتما باید میکنه خراب رو موهات چون بپوشی تنهایی نمیتونی

 آرایشگر خانم عزیزم نمیشه:گفت من جواب در هم اون موهام نشه خراب میدم قول میتونم خودم

 در میشه بد من برای کنی کاری خراب اگه و گذاشتن موهات کردن درست برای رو زیادی وقت

 بیاری در جلوم رو لباست میکشی خجالت که نیستم مرد محرم و دخترم خودت مثل منم ضمن

 بودنت خجالتی این با تو نداره آخه و اما:گفت و بزنم کامل رو حرفم نگذاشت او و.... آخه گفتم

 زنی نرگس و گرفتم دندان به رو لبم و گرفتم گر حرفش این با کنی شوهر شدی حاضر چطوری

 باش زود: گفت نیز او و زد آرایشگرصدایش خانم حین همین در میشه سفیدم و سرخ چه:گفت

 لباس دیدن از کردم تعویض رو لباسم اکراه با و ناچار به من و میرسه سر شوهرت الان باش زود

 لویج را لباس این میتوانستم چطور من شد بلند نهادم از آه بود خریده برایم امیر که ایی دوکلته

 آینه با و پوشیدم را لباس نرگس کمک با ناچار به بپوشم؛ امیر خود حتی و فامیل بقیه و ودایی پدر

 آینه در تصویرش که روبرویم که دختری ماند باز تعجب از دهنم کردم نگاه خودم به اتاق قدی

 هم نرگس!!!! بودم؟؟ من راستی به این بود کرده فرق گذشته روزهای و دیروز با چقدر بود افتاده

 و وجودم اعماق از آهی وضع سر این و لباس این با شدی خوشگل چقدر دختر وااااااااااای: گفت

 با و گرفت را دستم نرگس  میشدم ارسلان امیر خانه عروس بود حیف چقدر که کشیدم قلبم

 واکبر الله هزار و ماشاالله دیدنم با آرایشگاه های مشتری تمام برد آرایشگاه سالن به خودش

 باید ردخت این:میگفت یکی شوهرش حال به خوش میگفت میگفت؛یکی چیزی هرکسی میگفتند

 یکی داره خوشگلی چشای چه میگفت یکی باشه پولدار و تیپ خوش آدم یه شوهرش حتما

 رگسن حین همین در میکرد سنگینی دلم روی بزرگی غم من ولی کنید دود اسفند براش:میگفت

 چون بودم راضی کار این از حدودی تا انداخت سرم روی اونو و آمد طرفم به دست در شنلی با

 نرگس و اومد در صدا به آرایشگاه زنگ باشم لخت های سرشونه با مردا جلوی نبود لازم دیگه

 تونفامیل پسرای ندزدنت بپا:گفت و زد چشمکی بعد منتظرته؛ پایین شوهرت خانم عروس:گفت

 رفتم پایین اونها از خداحافظی و آرایشگر خانم از تشکر با و زدم تلخی لبخند
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 اب رو موهاش ؛ سفید پیراهن و ایی سورمه کراوات با بود پوشیده مشکی شلوار و کت ارسلان امیر

 یک بود شده خواستنی تیپ آن با و شلوار و کت آن در واقعا و بود داده بالا به قشنگی حالتی

 الان گو زور ارسلان امیر جای به داشتم دوست چقدر و و محمد طرف به کشید پر ذهنم لحظه

 به نگاهم دوباره و کشیدم وجودم اعماق از آمدم؛آهی می در محمد عقد به من و بود داماد محمد

 بوگاتی که ماشینش به و داشت دست در قرمز های رز از گلی دسته خورد گره ارسلان امیر نگاه

 دایص با میکرد نگاهم خیره و بود داده تکیه بود شده تزیین زیبایی بسیار طور به و بود مشکی

 و بگیر رو دستش و بده عروس به رو گل دسته برو: گفت و داد قرار مخاطب را امیر که بردار فیلم

 لگ دسته و کردم دراز دست من و:گرفت طرفم به رو گل دسته و آمد طرفم به بشید ماشین سوار

 دوباره امیر و کردم سکوت فقط درجوابش من و 'شدی خوشگل: گفت آهسته که گرفتم از رو

 شد عوض نظرم:گفت جنسی بد با نیز او کردم سکوت بازهم من و!!!!!خورده موش رو زبونت: گفت

 گل دسته که شدم شوکه حرف این شنیدن از چنان ومن میگیریم؛ باهم رو عروسی و عقد امشب

 کردی خوشگل اینهمه چیه؟؟؟وقتی:گفت و زد پوزخندی امیر زمین افتاد و خورد سر دستم از

 و دل:میگفت که بردار فیلم صدای با 'بگیریم عروسی دیگه ماه دو تا کنم صبر من که نداری توقع

 به ار گل دسته امیر میشه دیر داره که بیفتید راه سوارشید زودتر بعد برای بزارید رو دادن قلوه

 تحکم با و کرد باز رو ماشین در برد ماشین طرف به کشان کشان و گرفت را دستم و داد دستم

 دید که ارسلان امیر نداشتم رو کاری هیچ قدرت و بودم حرفش شوک تو هنوز من و بشین:گفت

 روی که رو لباسم دامن و نشاند صندلی روی زور به و گرفت را دستم نمیکنم حرکتی هیچ من

 دمیکر رانندگی سرعت نهایت با و شد سوار سریع و رابست درماشن و کرد جمع بود افتاده زمین

 نماشی از سریع و داشت نگه ایی آتلیه جلوی نمیکرد توجهی نیز بردار فیلم های زدن بوق به و

 برد آتلیه داخل به خود با و کرد پیاده ماشین از زور به منو و کرد باز رو من سمت در و شد پیاده

 تازه را دلم داغ و میزد چنگ گلویم به غلیضی بغض بود شده سرازیر دلم به عالم های غم تمام

 و کرد امیر روبه و کرد راهنمایی مخصوصی اتاق به مارو بود آتلیه مسئول که خانمی میکرد

 رفتمگ دستانم با را شنل توانم تمام با من ولی رفت بیرون و بیارید در رو خانم عروس شنل:گفت

 وزهن حیا و شرم و بود خجالت بیفتد عریانم هلی شانه به ارسلان امیر چشم نداشتم دوست چون

 هر با من و آمد می جلو او رفتم عقب قدمی من و آمد جلو امیر کنم قبول بودم نتوانسته را امیر

 تادماف و دادم دست از را کنترلم و کرد گیر جایی به پایم تا رفتم عقب آنقدر میرفتم عقب او قدم
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 و ستنش کنارم و آمد لبش گوشه پوزخندی با ارسلان امیر بود کرده گیر آن به پایم که مبلی روی

.... ا: گفتم لکنت با و چسپیدم محکم را شنلم و کشیدم عقب به مبل روی را خودم من

 و برداشت خیز من طرف به و شد تر عمیق پوزخندش ارسلان امیر و میکنم هش.....خوا.......یر.....م

 همین در میکرد نگاه عریانم های شناه و من به خیره و ربود من دستان از را شنل حرکت یک با

 ؛ ها لحظه شکار:گفت خنده با و کرد روشن را اتاق فضای عکاس خانم دوربین فلش نور حین

 ندبل رو خانم عروس داماد آقا:گفت و کرد امیر به رو بعد و گرفتم؛ حالا تا که شد عکسی بهترین

 که یرام میدانستم که بود شده تند آنقدر قلبم ضربان میکرد نگاهم فقط شده مسخ امیر و کنید

 و ایستادم و شدم بلند سریع و آمدم خودم به میبیند را لباسم رفتن پایین و بالا نیز نشسته کنارم

 شود تمام زودتر که میکردم خدا خدا دل در و انداخته زیر به سر عریانم نیمه بدن از زده خجالت

 اشتگذ کمرم پشت را دستش عکاس خانم دستور وبه شد بلند نیز امیرارسلان برگردم خانه به و

 و کنم بلند را سرم نداشتم جرأت حتی خجالت و حیا و شرم زور  از من و کرد نزدیک خود به مرا و

 و ادد رضایت بالاخره بود عکاس خانم دستورات که گرفتن ژست کلی از بعد بیندازم نگاهی او به

 اغب به کردیم حرکت بودند گرفته نظر در عقد مراسم برای که باغی طرف به و شدیم خارج آنجا از

 تگرف مرا دست و کرد باز برایم را ماشین در و آمد من طرف به و شد پیاده سریع امیر رسیدیم که

 و فامیل تمام میکشیدم خجالت او از هم هنوز ولی بود محرمم اینکه با کرد پیاده ماشین از و

 ویجل گوسفندی میکردن پایکوبی و رقص و بودن ایستاده منتظرمان باغ ورودی آشناها و دوست

 شدیم وارد باغ به ما و بریدند سر پایمان

 

 اعضاء از یکی دنبال به جمعیت اینهمه میان من و بود کرده پر را باغ فضای اسفند و عود بوی

 که نمیخواست دلم چون باشند نیامده که میکردم خدا خدا دل در و گشتم می محمد خانواده

 می چه من به نسبت محمد ذهن در نمیدانستم که این با برسد محمد گوش به من نامزدی خبری

 جشن این در نمیخواست دلم ولی نه یا هست من برای جایی محمد ذهن و دل در اصلا یا گذرد

 داماد و عروس مخصوص جایگاه به ارسلان امیر مادر راهنمایی با باشند داشته حضور مزخرف

 گیرمب فاصله امیر از که کردم تقلا هرچه و بودم معدب امیر به نزدیکی اینهمه از نشستیم و رفتیم

 تک دو هر ارسلان امیر منو نمیداد خوردن تکان  اجازه و بود گرفته محکم مرا دست نشد که نشد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 50 

 بر سر وقت این در و الان که ندارم برادری یا خواهر چرا که بود گرفته ام غصه من بودیم فرزند

 ادهافت اتفاق برایم اجبار به که ازدواجی و بود شده گیرم دامن که بدبختی به و بگذارم اش شانه

 آرام مرا خودش خاص های مهربانی با او و کنم گریه زار زار برادرم یا خواهر شانه روی بر را بود

 از بیشتر من تا بودند داده هم دست در دست چیز همه امشب که افسوس وصد افسوس ولی سازد

 هب و کردم بلند سر گردد همیشه از پهناورتر هایم غصه دریای و ببرم خود تنهایی به پی همیشه

 که داشتند خوشی دل عجب 'شدم خیره میکردن پایکوبی و رقص باغ وسط که فامیل جوانهای

 بود تهنشس مردی کنار زندگیش شب بهترین در که پیشه عاشق دخترکی بدبختی برای اینگونه

 و مدمح آوردن یاد به با بود گرفته دل به هم عجیبی تنفر او از بلکه نداشت دوستش تنها نه که

 است تلخ چه و سوزاند را استخوانم مغز تا که کشیدم قلبم اعماق از آهی او به ام دلدادگی قصه

 تو سیک اینکه آن از بدتر و کنی غریبی احساس ممکن شکل بدترین به و باشی آشنا جمعی میان

 و نباشد نیز شنیدنش به حاضر حتی و نداند, را هایت غصه و غم,  را دردهایت,  را حرفهایت را

 سهیچک و باشد کرده گیر جایی بندبندش تمام با دلت است انگیز غم و تلخ چه که وای صد و وای

 جمع این میان جسمش فقط و دیگریست جای مجلس این عروس روان و روح و قلب که نداند

 آگاه و ناظر چیز برهمه که ایست او تنها میداند را مهر به سر راز این که کسی تنها و حاضراست

 مرا های التماس و ناله و آه و اشک چرا که رحمانیتش و رحیمی همه این میان ام مانده من و است

 بستهوا و دلبسته نبود من سهم که اویی به اینگونه گذاشت نبود قسمت اگر چرا گرفت؟؟ نادیده

 و زدن حرف توان و کرده احاطه را گلویم کوه یک سنگینی به غمی امشب.......خداوندا شوم؟؟؟

 وحر و جسم ولی حاضرم جمع این میان خودم میبینی و میدانی که میدانم گرفته ازمن را گریستن

 باشد دیگری جای دلت وقتی!!! میدانی؟؟؟ است باطل عقد این خدایا.....دیگریست جای قلب و

 تا خداوندی به بردارند ام خسته قلب سر از دست که بفهمان جمع این به تو نیست صحیح عقد

 شکستن عاشق دل که بفهمان جمع این به امشب تو راندارد ضربه اینهمه تحمل دلم قسم

 پیش زا بیشتر دخترکشان دل که بفهمان کردند تنم بر سفید لباس زور به که آنهایی به.....ندارد

 بده نشانم امشب را ات معجزه خدایا شده شکسته و زخمی
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 امیر و من سر روی سفید پارچه کی و آمد عاقد کی نشدم متوجه که بود درگیر ذهنم آنقدر

 هب وکی بردند آوردن گلاب و چیدن گل به زور به مرا کی و سابیدند قند کی و گرفتند ارسلان

 برای دادنم جواب و من کردن باز زبان موقع و شد آخر دفعه کی و خواستند لفظی زیر جایم

 خودم به کرد وارد دستم به ارسلان امیر که فشاری با ام آینده و زندگی نابودی و شدن بدبخت

 و من کردن باز زبان منتظر و بودند شده چشم همه کردم نگاه رویم روبه حاضر جمع به و. آمدم

 خشک دهانم در زبانم ومن.....بود ام وآینده زندگی و قلب و روح و جسم قاتل کسیکه به دادن بله

 که دهبو تلخ برایم امشب آنقدر که میدانست چه کسی بود گرفته من از را تکلم قدرت و بود شده

 جور وصلت این با دلم که فهمید نیز عاقد حتی ندارم زدن حرف نای و ام گرفته دهان به زبان

 یحصح عقد است اینچنین اگر که نیستن دادن بله به تمایلی خانم عروس گویا:گفت و نیست

 نه:ندگفت و ریختند جانم به آتش حرفهایشان با که بودند ارسلان امیر مادر و مادرم باز ولی نیست

 شده گم جمع صدای تو صداش و گفته لابد بزنه حرف بلند نمیتونه و شده هول مهتاب آقا حاج

 تمام گفتم که کرد وارد دست به فشاری چنان ارسلان امیر و کرد شروع دوباره آقا حاج

 که بده جواب:گفت عصبی صدایی با گوشم زیر و شده پودر انگشتانم و دست استخوانهای

 و رحم از بویی که دادم بله مردی به درد و بابغض اجبار به هم من و میکنم سیاه رو روزگارت

 و شد بلند ارسلان امیر شد بلند مردان صلوات صدای و کشیدن کل مجلس زنان بود نبرده مروت

 لبش گوشه پوزخند با و گذاشت خودش و من پای روی و گرفت عاقد از را دفتر و رفت

 را خودکار بعد و بودم رسیده رو حسابت گرنه و سرجاش اومد عقلت موقع به آوردی شانس:گفت

 ار دفتری سوزان قلبی و گریان چشمانی و لرزان دستانی با من و کن امضاء:گفت و داد دستم به

 افسوس هزاران و افسوس ولی میزدم امضاء محمدم برای را دفتر این داشتم آرزو که امضاءکردم

 دش تمام که ها زدن امضاء فرستاد بدبختی کام به مرا دستی دو و نکرد ام یاری اقبال نیز باز که

 دبای عسل و نقل مادرش توصیه به و نشست کنارم آمد و برد آقا حاج نزد به را دفتر ارسلان امیر

 لقات که میخوردم کسی دست از عسل و نقل بود عمرم لحضه بدترین این و میگذاشتیم هم دهان

 آخر تا را انگشتش تمام؛ بدجنسی با نیز او و دادند امیر دست به را عسل جام بود روحم و قلب

 لحظه تلخترین لحضه آن که میدانست خدا فقط و گرفت من دهان مقابل و برد عسل جام درون

 به آغشته دست به هم نگاه حتی شک بی بودند نزده حلقه برم و دور آدم همه این بوداگر عمرم

 هب زبان و کردم باز را دهانم ناچار به من و رو دهنت کن باز: گفت تحکم با امیر نمیکردم عسلش
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 رجلوت پنداشتم می که بود آنی از تر نامرد ارسلان امیر ولی کشیدم پس و زدم امیر انگشت سر

 هم گریزی راه هیچ بودو آمده درد به دلم نامردی همه این از من و بخورش آخر تا:گفت و آمد

 کرد ارسلان امیر به رو و رسید دادم به مادرم زود خیلی که زدم صدا رو خدا دل در بغض با نداشتم

 من و کشید پس را دستش غلیظ اخمی با ارسلان امیر و میاد بدش عسل از مهتاب پسرم:گفت و

 به ار انگشتم نوک مسخره نمایش این از نیزناراضی من و بود من نوبت حالا و کشیدم راحتی نفس

 دهان به را انگشتم تمام تمام نامردی با نیز او گرفتم ارسلان امیر دهانم مقابل و زدم عسل جام

 مکن سکوت بودم ناچار ولی آورد چشمانم به را اشک که گرفت انگشتم از محکمی گاز و و گرفت

 شده قرمز و بود پیدا وضوح به انگشتم روی دندانهایش جای کردم خارج دهانش از که را انگشتم

 بود

 

 ت؛مد این های کردن ناز تمام تلافی به این: گفت گوشم زیر بشنوم من فقط طوریکه به آهسته

 حلقه ارسلان امیر مادر نزدم دم و کردم سکوت ارسلان امیر رحمی بی همه این مقابل در فقط ومن

 جوان ها حلقه کردن بدل و رد مزخرف مراسم از بعد بکنیم؛ هم دست حلقه تا داد امیر دست را ها

 هیچ و میکردن پایکوبی و رقص و رفتند باغ وسط شد نواخته که شادی آهنگ با مجلس های

 آگاه آن از خدا فقط که بود پا بر دلم در  ایی وله ول و آشوب نداشت من قرار بی دل از خبر کسی

 ورممجب و بود خریده برایم که مزخرفی لباس آن با ارسلان امیر تیز و تند های نگاه زیر بس و بود

 در و بود گردش حال در جمعیت میان نمیزدم؛چشمم دم و میشدم ذوب بپوشم را آن که بود کرده

 هک بداند و ببیند چندش لباس این با مرا که نباشد محمد خانواده از کسی که میکردم خدا خدا دل

 که داشتم را آن جرأت نه برسم محمد وصال به که داشتم امید هنوز که چرا بوده ام نامزدی امشب

 انمی خود و شوم بلند جایم از میتوانستم نه و نه یا کرده دعوت نیز را آنها که کنم سوال مادرم از

 گذاشته که ملایمی آهنگ با.....اند نشده دعوت جشن این به آنها شوم مطمعن تا بگردم جمعیت

 فریاد صدا یک و رقصیدن؛ آهنگ با کردند شروع و رفتند باغ وسط به مجلس جوان های زوج شد

 ترسیده چنین این که بود آمده عمرم پایان روز انگار من و وسط بیان داماد و عروس که میزدند

 آن با بودند گرم نظاره که چشم همه این میان و شوم همراه ارسلان امیر با نداشتم دوست و بودم

 را مدس شدت به که کند بلندم وخواست گرفت را دستم ارسلان امیر دست برقصم؛ افتضاح لباس
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 اگر هک!! نیستم؟؟ بلد رقص اصلا من که نمیدونی تو یعنی نزن؛ دست من به: گفتم و کشیدم پس

 سر که چشم همه این جلوی گذاشته نمایش به را بدنم تمام که مزخرفی لباس این با بودم هم بلد

 براش پوششش هم و باشه بلد رقص هم که دیگه یکی و بری بهتره نمیرقصیدم مینگرند را پایم تا

 گلویم زیر بزاری کارد اگر که چرا ببری لذت باهاش بودن از و کنی همراه خودت با رو نباشه مهم

 ودب شده قرمز خشم زور از که ارسلان نمیام؛امیر وضع و سر این با جمعیت این میان تو با من نیز

 و میشناسی خوب یکی تو نشناسه منو کی هر کنم خراب سرت روی رو جشن این نکن کاری:گفت

 ضربه که کسی تنها چون کنی عصبانیم نکن سعی پس میشه همون بگم چی هر که میدونی

 با و زور به نه گر و وسط بریم شو بلند و سرت بکش رو لعنتی شنل این هم حالا خودتی میخوره

 من برای و میشد تر جری او میکردم مقاومت چقدر هر 'نداشت فایده میبرمت وضع و سر همین

 و موها که کشیدم پایین دماغم نوک تا و گذاشتم سرم روی را شنلم شدم باند ناچار به بدتر؛

 وسط جوان های زوج همراه و کرد بلندم یکباره به و گرفت را دستم نباشه مشخص صورتم آرایش

 وقتی و گرفت را دستم دیگرش دست با و گذاشت کمرم گودی پشت را دستش یک رفتیم باغ

 گذاشت اش شانه سر روی را دستم یک حرصی نمیدهم نشان خود از العملی عکس هیچ من دید

 خود جای بر میخ مثل نیز باز من و شد خوردن تکان مشغول و گرفت دستش با را دیگرم دست و

 مثل:گفت قبل دفعه از تر حرصی امیر و نبود بلد اصلا چون نمیخوردم تکان و بودم ایستاده محکم

 میکنن؛ نگامون دارن همه نیار در بازی ضایع اینهمه بخور تکون هم تو میخورم تکون آروم که من

 هم الاح برقصی باهام داشتی اصرار تو برقصم نیستم بلد گفتم بهت منکه:گفتم جوابش در ومنم

 آخم صدای که آورد کمرم به فشاری چنان بود کمرم پشت که دستش با امیر و نداری اعتراض حق

 گرفته دندان به لب درد زور از من و میداد تکان خود با و گرفت آغوش در محکمتر مرا و شد بلند

 میفرستادم لعنت ومزخرف مسخره رقص این و امیرارسلان به دل در و بودم

 

 آسودگی سر از نفسی شد تمام که آهنگ کردم همراهیش مزخرفش رقص توی بود بدبختی هر به

 و نشست کنارم و آمد نیز امیر نشستم خود سرجای و برگشتم داماد و عروس جایگاه به و کشیدم

 قدر این یعنی کردی لگد رو پاهام رقص طول تمام غرید ام شده کلید هم به های دندان بین از

 با عصبانیت زور از منم ؟؟ بدی انجام رو ساده رقص یه نمیتونی که هستی چلفتی پا و دست
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 و یدوننم بد رو رقص من خانواده که ببخشید گفتم نره بالا که داشتم کنترلش در سعی که صدایی

 رتصو از برگرداندم رو و بگیرم یاد کمی که برقصم خلوتم توی حتی نکردم سعی هیچوقت منم

 یقین من و نشد وبدل رد امیرارسلان منو بین حرفی دیگر جشن پایان تا ارسلان امیر برزخی

 و رفتند و کردند خداحافظی تبریک از بعد مهمانها کم کم است طوفان از بعد آرامش این داشتم

 تردخ نرگس کنار به و شدم بلند بودند دایی و عمو و خاله که یک درجه بستگان بودیم ما فقط

 عموش دختر با زدن حرف مشغول که نرگس کجاست مامانم نرگس:گفتم آهسته و رفتم ام خاله

 همین هم خاله بودیااااااا شده خوشگل خیلی خواهری مهتاب واااااااای:گفت لبخند با و برگشت بود

  ام هخست خیلی خونه برمیگردیم کی ببینم میخواستم آره داشتی؟؟گفتم کارش بود واطراف دور

 نگاه آنها به مبهوت و مات ومن خنده؛ زیر زدند پقی عموش دختر و نرگس.....میاد خوابم و

 که نزدم بدی حرف من که میکردم تحلیل و تجزیه رو بودم زده که حرفی خود ذهن در و میکردم

 سنرگ و کشیدند خنده از دست دیدند مرا سوالی و تعجب حالت وقتی بشه کسی خندیدن باعث

!!! ؟بگذرونی؟؟ ارسلان امیررررر با باید و امشب نمیدونی که بگی میخوای یعنی:گفت باشیطنت

 عقد شب که نمیکردم فکر کردم داغ,حرف این شنیدن از من و کرد بیان کشیده رو ارسلان امیر

 نمبد تمام و و افتاد جانم به رعشه استرس و اضطراب و ترس از بگذرونم ارسلان امیر کنار باید رو

 سر رامی با رو امشب نباید بود قیمتی هر به بیفته,اتفاق این که میذاشتم نباید نه..... کرد یخ

 های زدن صدا به و کشیدم سرک باغ اطراف و دور به مادرم دنبال به و آمدم خودم به میکردم

 اقات راهی سرعت با ندیدم رو مادرم و گشتم رو باغ گوشه گوشه وقتی نکردم توجهی نیز نرگس

 و گذشتم ارسلان امیر کنار خانه؛از باشند نرفته پدرم و مادر که میکردم خدا خدا دل در و شدم ها

 صدا از سراسیمه مادرم که میزدم صدا رو مامان و میکردم باز رو ها اتاق همه در رفتم سالن به

 یکم که ؟؟منم میزنی داد چرا جان مهتاب چیه:گفت و پایین اومد باسرعت بالا طبقه از من زدنهای

 خونه میریم کی گفتم و بیرون دادم رو ام شده حبس نفس بود شده راحت مادرم دیدن از خیالم

!!!! خونه:گفت و کرد نگاه من به شده گرد چشمای با متعجب حرف این شنیدن با مادرم مامان؟؟و

 بمونی ارسلان امیر پیش باید رو امشب ولی نه:گفت زدم؟؟مادرم عجیبی خونه؛حرف آره گفتم

 چی؟؟:زدم داد حرف این شنیدن با من و 'خونه میارتت خودش فردا
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 کلافه مادرم.......ارسلان امیر با اونم نمیمونم اینجا هم ثانیه یک من.....مامان میکنی شوخی داری

 وههت شرعی و قانونی شوهر ارسلان امیر نیستی بچه دیگه که تو مهتاب ننداز راه ریزی آبرو:گفت

 ینیست مستثنی قائله این از هم تو بگذرونه شوهرش با رو عقدش شب عروس که رسم یه این و ؛

 و نداره امکان این که کردم گریه و زدم لگد زمین به پا با من و میمونی امیر پیش رو امشب پس

 مهتاب ننداز راه آبروریزی:گفت و شد عصبی هم مادرم و خونه میگردم بر شما با الان همین من

 مشکلی دختره حتما که میندازن راه سرت پشت حدیث و حرف کلی خونه برگردی ما با اگه

 مینه یا گفتم و شد بیشتر ام گریه شدت من و خونه برگشته مادرش و پدر با و نمونده که داشته

 زدید رقم برام شما که ایی آینده و زندگی این از خودم امشب همین یا خونه میام شما با الان

 این دختر بده مرگم خدا:گفت و زد خودش صورت تو حرف این شنیدن با مادرم و میکنم خلاص

 شده چی:گفت مادرم به رو که شنیدم سرم پشت از رو بابا صدای حین همین حرفیه؟؟در چه

 مهتاب:گفت بابام به رو و کرد نگاهم بار شماتت مادرم خبره؟؟و چه میاد هم باغ ته تا صداتون

 زور از که من و بمونه ارسلان امیر پیش رو امشب نمیخواد و خونه میگرده بر ما با میگه خانم

 رو پدرم چهره به کردن نگاه جرأت و بودم انداخته پایین ممکن حد آخرین تا را سرم خجالت

 شدست و وایساد کنارم و آمد پدرم بگیرند تصمیم مادرم و پدر تا شدم سکوت به مجبور نداشتم

 من و برگردی؟؟ ما با میخوای که میگه راست مهتاب؟؟مادرت آره:گفت و ام شانه روی گذاشت رو

 یهگر زار زار گی بیچاره سر از و نشستم زمین روی پدرم پای کنار و شد تبدیل هق هق به ام گریه

 و ونه؛خ میریم باهم بابا بیا: گفت و کرد بلندم و گرفت رو دستم دید رو وضعیت این که پدرم کردم

 بدم؟؟و چی رو داداشم زن و داداش جواب خونه میریم چی یعنی:میگفت که مادرم حرفای به

 که دایی زن و دایی به رو و برد باغ به و کرد خارج سالن از منو مامان حرفای به توجه بی پدرم

 و من طرف از خونه میگرده بر ما با رو امشب نیست خوب حالش مهتاب:گفت بودند ایستاده آنجا

 یعنی: گفت لقا مه دایی زن ولی نگفت چیزی دایی کنید خداحافظی هم ارسلان امیر از مهتاب

 ممیدون منم بله:گفت عصبی هم پدرم 'رسمه یه این آقا حاج بمونه اینجا امشب باید چی؟؟مهتاب

 گو جواب شما بیفته اتفاقی دخترم برای امشب اگه نیست خوب حالش مهتاب ولی رسمه

 میبرم خودم با که نه اگرم برم و شما دست بسپارم رو مهتاب من که هستید اگه هستید؟؟؟

 مهتاب نیست مشکلی: گفت و جلو آمد علی دایی بزنه حرفی دایی زن که این از قبل....خونه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 56 

 یهو شد چت:گفت میریختم اشک و میلرزیدم خود به ترس از که من به رو و برگرده شما با میتونه

 پدرم و شد اضافه ما جمع به هم مادرم کردم سکوت و انداختم زیر به سر شرمگین من و دایی؟؟؟

 من و شدیم بابا ماشین سوار و آمدیم بیرون باغ از حافظی خدا با و خانم بریم: گفت مادرم به رو

 یهتک ماشین شیشه به رو سرم و کشیدم سزا پر نفسی بود شده جا جابه دوشم روی کوهی انگار

 بستم رو چشمهام و دادم

 

 لبخندی دیدم رو حیاطمون رنگ سفید در وقتی و کردم باز رو چشمهام لای ماشین توقف با

 به رو و کرد باز رو حیاط در و انداخت کلید بابا شدم پیاده ماشین از و نشست لبم روی نامحسوس

 و همانا شدنم وارد شدم؛ حیاط وارد و کردم تشکری لبی زیر منم و دخترم تو برو: گفت من

 سنگینی جرم گویی که سرکوفت باد به بود گرفته مرا چنان همان؛مامان شنیدنم سرکوفت

 النس درب و بیاد بابا منتظرشدم و رساندم سالن در به رو خودم و کردم تند پا بودم شده مرتکب

 که نکشید طولی بروم در مادرم های سرزنش زیر از و اتاقم به برسونم رو خودم من و کنه باز رو

 وچهک سر تا صدات شبه نصف خانم بسه:گفت و کرد مادرم به رو تند نسبتا لحنی با و آمد بابا

 روبه و میزنی سرکوفتش داری ریز یه دیگه بسه نکرده؛ که کبیره گناه نموند که نموند شب میره؛

 پرت رو خودم و اتاقم سمت دویدم توانم تمام با خواسته خدا از منم دخترم برو:گفت و کرد من

 و کشیدم راحتی ایستادم؛نفس و زدم در به تکیه و کردم قفل پشت از رو درش و اتاق تو کردم

 جای پنجره پشت کنم روشن رو اتاقم چراغ که این بدون افتاد اتاقم باز نیمه پنجره به چشمم

 نظر از را بود ساکن آن در آخرم و اول عشق که ایی خانه و شد چشم وجودم همه و گرفتم

 کی با فقط میکرد سنگینی قلبم و شانه روی درد کوه اگر که بود حکمتی چه نمیدانم گذراندم

 را دلم های درد تمام و میکرد رسوخ بدنم تمام به عجیب آرامشی معشوقم خانه و کوچه به نگاه

 تاس دلخوش بودنش به وجودت تمام کسیکه داشتن که میدانی تو خداوندا.....میبخشید التیام

 هب و کشیدم عمیقی نفس.......گردان سیراب دلخوشی این از مرا خدایا پس......است شیرین چقدر

 رش از باید افتادم راه به حمام طرف به و کشیدم بیرون را حمام حوله و رفتم ام لباسی کمد طرف

 از وقتی میشدم؛ خلاص میکرد سنگینی موهایم و بدن و صورت روی که لعاب و رنگ همه این

 ترجیح اذان به نزدیک و بود صبح چهار انداختم نگاهی اتاقم دیواری ساعت به آمدم بیرون حمام
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 رفتمگ وضو شوم بیدار صبح نماز برای بتوانم که نداشت امکان چون بخوابم و بخوامم را نمازم دادم

 هک بود گذشته چقدر نمیدانم خواندم؛ دل حلوص با و برداشتم را قرآن و کردم پهن رو ام سجاده و

 خدا از نمازم پایان در نماز؛ به ایستادم و بوسیدم را قرآن شد بلند مان محله مسجد از اذان صدای

 رازد تخت روی و برداشتم را جانمازم تمام خستگی با برسم محمدم به که کند کمکم که خواستم

 شد چشمانم مهمان خواب که نکشید طولی کشیدم

 

 بلند جایم از سستی و رخوت با میزد صدایم که مادرم صدای بندش پشت و اتاقم در صدای با

 میخوابی چقدر: گفت و گذاند نظر از را پایم تا سر غلیظ اخمی با مادرم کردم باز رو اتاق در و شدم

 رتهمنتظ امیرارسلان پایین بیا کن عوش رو لباست و بشور رو صورتت و دست باش زود!!! دختر تو

 ه؛بر میخواد کجا چکار؟؟؟ اومده زودی این به صبح: گفتم و کشیدم پوفی جایی؛ برین میخواین

 به اهنگ یه ظهره لنگه دیگه؟؟؟ بود کجا صبح: گفت شده گرد چشمای با حرف این شنیدن با مادرم

 فتر کنان غرغر وبعد میکشه خمیازه وایساده دیگه باش زود: گفت و زد تشر بعد و بنداز ساعتت

 ندام و کت یه لباسهام بین از و زدم شونه رو موهام و شستم رو صورتم و دست و رفتم منم پایین؛

 مثل ارسلان امیر پایین؛ رفتم و انداختم سرم مشکیمم شال و پوشیدم کردم انتخاب شیری

 لبی زیر سلامی میکرد نگاه تلوزیون صورتش روی غلیظ اخمی با بود نشسته سالن تو میرغضب

 لقمع عجل مثل بشینم و بکشم صندلی خواستم تا کردم کج آشپزخونه طرف به رو راهم و کردم

 حوصله منم بیرون بریم میخوایم شو حاضر شو بلند:گفت برزخی چهره با و آشپزخونه تو اومد

 درد رمس من: گفتم میکنه تلافی رو دیشبیم کار میدونستم هم طرفی از و نداشتم رو رفتن بیرون

 یشیم بلند آدم بچه مثل یا:گفت و شد تر غلیظ دیگه؛اخمش وقت یه بزار بیام نمیتونم میکنه

 سرم ممیگ گفتم؛ چی نشنیدی: گفتم و کردم بهش رو منم میبرمت؛ زور به یا میای میپوشی لباس

 هم اون و هوا پریدم متر دو ترس از که میز روی کوبید مشت با چنان بیام نمیتونم میکنه درد

 هر هن گر و بپوش لباس برو شو بلند: گفت و زد داد....لرزید بدنم ستون چهار که زد فریادی چنان

 یخم روی سنگ همه جلوی که نیست دیشب مثل دیگه این دیدی خودت چشم از دیدی چی

 ایدب که داری وظایفی من قبال در  قانونی و شرعی منی زن تو خونه رفتی بستی و فلنگ و کردی

 بار هزار روزی که میکنم کاری یا میکنی عمل وظایفت به و میدی گوش حرفام به یا بدی انجام
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 امیر منو کل کل به داشت اخم با که مامان به رو و زدم داری صدا پوزخند کنی مرگ آرزوی

 به ور سنگش اینهمه که عزیزتون داماد از اینم خانم؛ مامان بگیر تحویل:گفت میکرد نگاه ارسلان

 و برداشته دور چطور نشده هیچی هنوز ببینید کردید باهاش ازدواج به مجبور منو میزدیدو سینه

 بل و میکنه ال  نکنم وظایف انجام اگه که میکنه تهدید و میزنه شوهرداری وظایف انجام از دم

 هب افتادن ها بچه مثل دیگه کنید بس: گفت و زد تشر دومون هر به رو عصبی هم مامان!!!! میکنه

 ودخترمن تنها میخواستی اینجوری امیرارسلان نکنه درد دستت: گفت و کرد امیر روبه و هم جون

 لهوال خوبه ؟؟؟!میکشی نشون و خط براش نگذشته عقدتون از کامل روز یک هنوز کنی خوشبخت

 و کنیم بلند رو سرمون نداشتیم جرأت حتی ما بود وایساده کنارمون بزرگتر یه وقتی ما زمان

!!!! درست مقصره مهتاب کنیم بلند هم رو صدامون جلوش برسه چه زدن حرف موقع کنیم نگاش

 هنمیش دلیل این ولی!!!! درست هستی عصبانی دستش از!!!!درست دیشبش کار با کرده ناراحتت

 ا کنید تهدید و بکشید نشون و خط هم برای نشده هیچی هنوز

 

 بگو  نمیام میگه وقتی نمیاره؛ دوام هم روز یک زندگی این بره پیش منوال همین به بخواد اگه

 هک اونجایی تا و کولت رو میزاری رو صدات اینجوری نه دیگه دفعه یه میزاریم ندارم عیبی باشه

 مگفت بهت دیشبم بوده اشتباه کارت هم تو مهتاب میکنی؛ تهدید و میکشی داد میاد در صدات

 ما با شدی بلند عقدت شب که نکردی درستی کار بدونی که میگم بهت ارسلان امیر جلو الانم

 و کردم مادرم به رو باش زود یالا کن خواهی معذرت ارسلان امیر از و باش زود خونه برگشتی

 به یالا کن خواهی معذرت نداریم اگه و آخه و اما: گفت و حرفم وسط پرید مادرم..... آخه: گفتم

 وبگ بلندتر نشنیدم: گفت مادرم میخوام؛ معذرت گفتم آهسته و انداختم پایین رو سرم اجبار

 بتنو حالا: وگفت کرد امیرارسلان به رو و میخوام معذرت ببخشید: گفتم بلندتر و کردم پوفی

 بده کنم؟؟؟کار خواهی معذرت چی برای: گفت ارسلان امیر کن خواهی معذرت یالا امیر شماست

 با زدو مهتاب سر فریاد چنان بود من بابای: گفت و زد تشر بهش هم مادرم من؛ نه کرده مهتاب رو

 ومآر خیلی هم امیر کن؛ خواهی معذرت ببینم  یالا!! لرزید؟؟؟ خونه تمام که میز روی کوبید مشت

 داد میخوای که موقعی:گفت مادرم و کرد خواهی معذرت جنبید دهنش و لب فقط که طوری به

 یه مثل درست یالا میخوره؛ تکون لبات فقط خواهی معذرت موقع میاد در صداد خوب که بزنی
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 ام هخند میخوام معدرت ببخشید: گفت بلندتر کمی هم امیر ببینم؛ کن خواهی معذرت واقعی مرد

 و دست حالا خب:گفت و کرد دومون هر به رو مادرم بعد کنم کنترلش کردم سعی ولی بود گرفته

 هم مامانم!!!....چییییییی؟؟ گفتم و کشیدم جیغ بار این من و کنید آشتی و ببوسید همو صورت

 رایب وایسم اینجا شب تا نمیتونم دارم گرفتاری و کار هزار من ببینم یالا شنیدی که همون: گفت

 هم و میکشیدم خجالت هم که من کنید آشتی و ببوسید همو صورت یالا که شما دادن آشتی

 دستم که بشم خارج آشپزخونه از خواستم و عمرأ: گفتم بدم انجام رو کار این نداشتم دوست

 دکهز تشر مادرم بشم خارج بغلش از و بجنبم اومدم تا امیرارسلان بغل تو شدم پرت و شد کشیده

 موه صورت اکراه با من و شیطنت با ارسلان امیر جونت به میفتم جارو با وگرنه کن تمومش مهتاب

 هب هم ما و گرفتید رو وقتم از کلی که بیرون برید حالا خب گفت خنده با هم مامان و بوسیدیم

 شدیم پزیرایی راهی ناچار

 

 دیگه طرف از و میشد  بیشتر و بیشتر محمد به روز به روز من علاقه و گذشت می هم پی از روزها

 بجوا و نمیرفتم هم بیرون باهاش حتی دیگه که جایی تا میشدم سردتر و سردتر ارسلان امیر از

 دلیل همین و نداشت اعصابش روی کنترلی بودو خشن امیرارسلان نمیدادم هم رو هاش تلفن

 و بود من رویاهای مرد محمد خودم خیال به که محمد و ارسلان امیر کردن مقایسه برای بود خوبی

 زندگی های خوشی تمام پایان را او با زندگی که بودم ساخته ذهنم توی خودم برای غولی امیر از

 آنقدر و رمبگی تماس مهدی با دوباره که گرفتم تصمیم رفتن کلنجار کلی با بلاخره ؛ میپنداشتم ام

 را ام گوشی و بردم پناه اتاقم به بدهد من به را محمد شماره و بیاید رحم به دلش تا کنم التماس

 گذاشتم گوشی روی ام اصلی خط جای را بودم گرفته تماس مهدی با قبلا که خطی و برداشتم

 من و میگفت الو الو مدام خط پشت از مهدی داد جواب بلاخره بوق پنج از بعد شد برقرار وتماس

 نمیخواستی وقتی: گفت نمیدهم جوابی من دید وقتی هم او نداشتم تکلم قدرت و بودم شده لال

 وانمت تمام کنه قطع ممکنه دیدم که من و کشید کلافگی سر از پوفی و زدی زنگ چرا بگی چیزی

: گفت کوتاهی مکث از بعد هم مهدی.....سلام: بگویم کلمه یک توانستم فقط و بردم بکار را

 خانم دارم کار من:گفت اوهم و حرفهایش مقابل در کردم سکوت باز من و......امرتون......سلام

 قاآ شماره که بود قرار شما ببخشید:گفت بودم شده دستپاچه میکنم؛منکه قطع ندارید حرفی
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 عرض خدمتتون هم پیش دفعه خانم نداشتیم قراری ماهمچین:گفت بدید؛مهدی من به رو محمد

 ور برادرم ولی میشناسمتون نه و دیدمتون نه اینکه با نمیخوره شما درد به من برادر که کردم

 مه دیگه یکبار و گفتم بار کنه؛یک بدبخت خودش با رو کسی نمیخواد دلم و میشناسم خوب

 داعتیا من برادر خانم دختر ببینید: میکنم تکرارش که باشه آخری دفعه این امیدوارم و میگم

 میگن.میگن؟؟؟ چی کار این به میدونی میکنه فروش و خرید مواد ؛ میکنه مصرف مواد ؛ داره

 میخوره مشروب ها این بر گذشته قاچاقچی؛ میگن هم هست شغلش این کسیکه به و....قاچاق

 که گممی بهت بار آخرین برای پس بیارم زبون به میاد شرمم من که میکنه دیگه کثیف کار تا هزار

 دارم زندگیت به بچسپ و کن فراموش میشه اون به مربوط که چیزی هر و  رو فکرش رو من برادر

 دمحم اسم به شخصی دنیا این تو کن فراموش پس نمیشناسمت که این با میگم بهت برادرانه

 باشه آروم زندگیت تا کن فراموشش میکنی فکر بهش شما قضا از که هست

 

 یکن فراموشش بهتره نمیخوره هیچکس درد به نیست درستی آدم چون نمیخوره بدردت برادرمن

 یحرفهای برای و میریختم اشک وقفه بی و شد تبدیل هق هق به بغضم حرفها این شنیدن از من و

 تسکین برای ایی کلمه و بود کرده سکوت مهدی و میزدم زجه بود سوخته رو قلبم اعماق تا که

 شده رگه دو گریه و بغض از که صدایی همان با من و نمیکرد جاری زبان بر ام سوخته و زخمی دل

 پرستی می که خدایی اون به رو تو بده بهم رو شمارش خدا رو تو خودم با بدش و خوب نالیدم بود

 داشتن دوست نمیدونی شما.... مهدی آقا خدا رو تو خودم پای شد چی هر بده بهم رو شمارش

 چقدر نشه و بشنوی رو صداش بخواد دلت و باشی داشته دوست رو کسی نمیدونی.....بده چقدر

 و میکنن منعت صداش شنیدن و دیدن از همه که آدم یه بشه خوشیت دل تموم نمیدونی.....بده

 خدا رو تو.....بده چقدر صداش شنیدن بشه آرزوت تمام و باشی داشته دوسش وار دیوانه تو

 میکنم اسش ام اس برات الان باشه: گفت غمگینی صدای با و کلافه مهدی و بده بهم رو شمارش

: گفتم و خندیدم  گریه میان من و خودت پای بدش و خوب افتاد برات اتفاقی هر شد هرچی ولی

 منتظر و کردم حافظی خدا مهدی از و نمیکنم فراموش وقت هیچ رو لطفتون این باشید مطمعن

 گوش پیام صدای که نکشید طولی بفرسته برام رو محمد شماره شدم
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 یادداشت رو شماره ناشدنی وصف شوقی با فرستاد برام رو محمد شماره مهدی و شد بلند گوشیم

: گفت خط پشت از آلود خواب داد جواب بلاخره تا گرفتم تماس بار سه گرفتم تماس و کردم

 که الانه شدم مطمعن و دیدم خراب رو اوضاع که من و.....نمیزنی حرف چرا......لالی......الو.....الو

 ای بود شده شوکه صدام شنیدن از انگار که کوتاهی مکث از بعد محمد......سلام: گفتم کنه قطع

 مهم:گفتم...... شما......سلام:گفت نداشت خط پشت از رو دخترونه صدای شنیدن توقع انگار

 شماره ؛ شماره همه این میون و کنم صحبت یکی با دارم دوست که اینه مهم......ام کی من نیست

 این میون چرا حالا: گفت بندش پشت و شنیدم وضوح به رو پوزخندش صدای..... گرفتم شمارو

 میکنم رنگ رو خر خودم من جوجه میشناسی؟؟ببین نکنه گرفتی؟؟ رو من شماره ؛ شماره همه

 چی و هستی کی بگی و مطلب اصل سر بری راست یه بهتره..... مشتری به میفروشم قناری جای

 باش که میارم سرت بلایی کردی خوابم بد اینکه بخاطر گرنه و میزنی زنگ کی طرف از و میخوای

 پته تته با بودم ترسیده تهدیدش از که من و جووووجه؟؟؟ افتاد......کنی خیس رو جات ترس از

 یا......میگید چی شما نمیدونم اصلا....نیستم هیچکسی طرف از..... من راستش......من: گفتم

 میکنم قطع مزاحمم میکنید فکر شما که حالا......نیستم مزاحم من بخدا ولی......چیه منظورتون

 ضربان کردم قطع رو تماس حافظی خدا بدون و میخوام معذرت کردم خوابتون بد که ببخشید

 ردیبرخو همیچن توقع لرزیدم می خودم به بید مثل و بود گرفته شدت تهدیهاش شنیدن از قلبم

 داره خوبی ظاهر کسیکه میگن که راسته......باشه خشن اینقدر نمیکردم فکر نداشتم ازش رو

 هب لرزید دستم توی گوشیم که بودم فکرها همین تو باشه داشته هم خوبی باطن نمیشه دلیل

 میشد خاموش روشن گوشیم روی محمد شماره ناباوری درکمال که کردم نگاه گوشی صفحه

 

 قطع تماس بگویم؟؟؟ چه نمیدانستم نداشتم دادن جواب جرأت و بود کرده رخنه جانم به ترس

 خیال بی پس باشد شناخته مرا میترسیدم بدهم؛ جواب که میترسیدم ندادم جواب من و شد

 دوباره و کرد لرزیدن به شروع دستان در گوشی شوم بلند خواستم که همین و شدم گویی جواب

 میکرد برابر چندین مرا اضطراب و ترس و میشد خاموش روشن گوشی صفحه روی محمد شماره

 را گوشی و کشیدم آسودگی سر از نفسی من و شد قطع تماس قبل دفعه از زودتر بار این ولی

 لندب گوشی پیام صدای رفتم اتاقم در طرف به و شدم بلند که همین و انداختم تخت از ایی گوشه
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 و تمرف گوشی طرف به باشد تبلیغاتی های پیامک این از باز است ممکن که این خیال به من و شد

 بگی و بدی جواب بهتر: خوندم و کردم باز رو پیام شد تا چهار محمد شماره دیدن از هایم چشم

 بزنن زار برات هوات مرغان که میارم سرت بلایی گرنه و زدی زنگ کسی چه طرف از و هستی کی

 میکردم کاری هر که افتاد بدنم تمام به ایی رعشه شدو برابر چندین ترسم جوجه؟؟؟ افتاد

 یصدای و جان بی دستانی با ومن لرزید دستانم در دوباره گوشی شوم غالب برآن نمیتوانستم

 سر؛ خیره دختره بلا و بله:گفت خط پشت از داد با محمد و...... بله.....ب......ب.....داد جواب لرزان

 دودمانت نه وگر میزنی زنگ کی طرف از و هستی کی بگو یالا میکنی؟؟؟ قطع من روی رو گوشی

 زنمنمی زنگ کسی طرف از من میکنید اشتباه بخدا:گفتم هق هق و ترس با من و......میدم باد به رو

 دارید چی مورد در نمیدونم اصلا نداده بهم شمارو شماره کسی گرفتم شمارو شماره خودم من

 و ثابت خط همه این میون که بگی میخوای یعنی: گفت فریاد و تمسخر با محمد و میزنید حرف

 خودتی خر نشناخته؟؟؟ و ندیده بزنی؟؟؟ حرف من با خواستی و گرفتی منو شماره فقط اعتباری

 و پدر که بیارم سرت بلایی بیام یا زدی زنگ کی طرف از و هستی کی میگی......پاپتی دختره

 نشناس مادرتم

 

 وبرایم هستم کی من بفهمد او و بگویم را حقیقت ترسیدم می طرف یک از من و نشناسنت؟؟؟؟

 نصف و بازار و محل معتمد؛معتمد رضا حاج دختر و بودم ام دایی پسر کرده عقد من چون شود بد

 سرپ کرده عقد اینکه با دخترش تنها که میرسید پدرم گوش به اگر و میشناختند را پدرم شهر

 ول محمد هم نمیگفتم اگر و نمیگذاشت زنده را من شده کلام هم غریبه پسر یک با بوده اش دایی

 سمتر زد تلفن  پشت از محمد که دادی با میشد بد برایم و میکرد پیدا مرا حتما و نبود ماجرا کن

 زبونی بلبل خوب که صبح اول سر خیره دختره توأم با...... هاااااااااااااااااان.......شد برابر چندین

 گرنه و میزنی زنگ کی طرف از و هستی کی گرفتی؟؟؟بگو لالمونی که شد چی میکردی؟؟؟

 زنگ کسی طرف از من میکنی اشتباه بخدا:گفتم هق هق و ترس با من و میدم باد به رو دودمانت

 که ساله چندین الان......من راستش......من......من..... گرفتم رو شما شماره خودم من نمیزنم

 و کردم سکوت بود کرده پیدا شدت قلبم ضربان که حالی در و.......دارم علاقه شما....ش.....به

 خر:گفت فریاد با بعد و......ساله چندین اونم......داری علاقه من به که: گفت تمسخر با محمد
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... شدی چاکم سینه عاشق نشناخته و ندیده که کنم باور میخوای.....نفهم دختره خودتی

 خونه.... من......من......میگم رو راستش دارم بخدا گفتم و زدم زار من و........بده جواب هااااااااااان

 گیر همسایتون همون از هم رو شمارتون و........ دیدم رو شما هاتون همسایه از یکی

 میگی راست همسایه؟؟؟اگه کدوم توأم با هااااااااااان همسایه؟؟؟ کدوم: گفت محمد.......آوردم

 من از رو اسمش خدا رو تو محمد آقا: گفتم هق هق با من و بگو؟؟ رو اسمش

 هدیگ بخدا...... ببخش و کن بزرگی شما زدم زنگ کردم غلط من اصلا......خدا.....رو.....تو.....نپرسید

 مزاحمتون دیگه منم......کن فراموش و ببخش خدا تورو......میخوام معذرت.......نمیزنم زنگ

 هک ببینه نزدیک از منو میخواست اینکه یا هقم هق و بود خرابم حال بخاطر نمیدونم.......نمیشم

 مقلب حرف این شنیدن با من و.....ببینمت میخوام ولی......میبخشمت.....باااااااشه.......باشه: گفت

 دهز زنگ او به نکرده فکر احمق منه.....میکردم باید چکار حالا......ایستاد حرکت از ثانیه چند برای

 تهس قاچاقچی او که نمیدانستم دیگر شود همکلام من با من شناختن بدون او میخواستم و بودم

 طولانی که سکوتم بگذرد؟؟؟ دیدنم خیر از که کنم چکار حالا باشد شکاک باید شغلش به نسبت و

 پارک سه ساعت رأس فردا.....ببینمت میخوام میگم......کرررررررری.......زد فریاد دوباره شد

 کرد قطع رو تماس افتاد؟؟؟؟و......لالزار

 

 حتی و میزدم بال بال اتاقم توی رو روز تمام کنده سر مرغ مثال و فردا دیدار از ترسیده من و

 رفتارم این مادرم و پدر که بود باقی شکرش جای باز و نرفتم بیرون هم شام و ناهار خوردن برای

 در شب طول تمام من و خوابیدند همه شد شب امیرارسلان با ام احتمالی دعوای پای گذاشتن

 در حتی من بروم در محمد با فردا قرار از چطور که کردم خوری خود و کردم فکر و زدم قدم اتاقم

 عاشقش وار دیوانه و داشتم دوستش مرگ حد سر تا که محمدی که گنجید نمی هم ام مخیله

 دلداری خودم به چند هر کند رفتار من با چنین این و باشد مزاج تند اینگونه هستم و بودم

 که نشد آرام دردمندم دل هم باز ولی کرده می رفتار گونه این نمیشناخته مرا چون که میدادم

 محل مسجد از اذان صدای که کشیدم نقشه و زدم حرف خودم با و زدم قدم اتاقم در آنقدر نشد

 آفتاب و برسد پایان به شب این نمیخواست دلم که چرا برخواست نیز من نهاد از آه و شد بلند

 دیگری موقعیت در اگر شاید برسد راه از بروم محمد دیدار به من بود قرار که روزی و کند طلوع
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 امتم با برایم او که چرا میرفتم نیز اش صدقه قربان حتی و میرفتم دیدارش به دل و جان با بود

 و پدر فکر طرف یک از ؛ برزخ وسط جایی بودم افتاده گیر حالا که کنم چه ولی داشت فرق دنیا

 نجابتش ادعای عمر یک که فرزندشان تنها میرسید گوششان به اگر که که میداد عذاب مادرم

 نامزدی داشتن وجود با حالا بود بسته چیز همه بر را گوشش و چشم و میرساند فرش به را عرش

 دیدار به امروز بود دیگری جای دنیایش و دل و گوش و چشم نیز بود اش دایی پسر قضا از که

 که بود مردی درگیر ذهنش دیگر طرف از و ترسان دلی و لرزان پاهایی با ولی میرفت آدم همان

 به باد اگر و میکشید یدک را شوهر نام و بود شده نوشته اش شناسنامه دوم صفحه در اسمش

 مردی دیدار به بود اش قانونی و شرعی و رسمی زن قضا از که اش عمه دختر که میرساند گوشش

 وماند رفتن میان بود حلال خونش رفته غریبه

 

 اتاق از و داد تکان را سرش ماندن؛ پای نه و داشت رفتن جرأت نه بود مانده ماندن و رفتن میان

 ردک پهن اتاقش کف را جانمازش برگشت گرفته وضو رفت بهداشتی سرویس طرف به و شد خارج

 شخدای با همیشه مانند نتوانست که بود محمد با قرارش درگیر ذهنش إنقدر اما نماز به ایستاد و

 یردگ آرام دلش بلکه میگفت ذکر کرده بغض دست به تسبیح داد که را نمازش سلام کند خلوت

 متورم خوابی بی از زیبایش چشمان بود آمده درد به بیهوده خیالهای و فکر و خوابی بی از سرش

 و میلرزید خود به دیدنش از بید چون حالا که بود نامی محمد درگیر فکرش تمام او ولی بود شده

 موعد که حالا ولی باشی داشته دوست جنون مرز به تا را کسی است سخت چه میداند خدا

 ادب به را ات ساله چندین آبروی دیدنت محض به نکند که بگیرد را وجودت ترس رسیده دیدارش

 آمد ردد به قلبش افکار این از و نمیکردم هم فکر تو به حتی من که بگوید و بزند پس تورا و بدهد

 دگشو را اتاقش درب آهسته مادرش و کرد طلوع آفتاب که گفت ذکر و نشست سجاده کنار آنقدر

 ایی شکسته را غذا اعتصاب امروز که شاالله ان شام نه و خوردی ناهار نه دیروز: گفت و شد وارد و

 در چوب چهار در که مادرش چهره به و کرد بلند سر مهتاب پایین؟؟؟ میای صبحانه صرف برای و

 است سال چندین که دخترت دل از میدانی چه مادر: گفت دل در و کرد نگاه بود ایستاده اتاقش

 دل احتمالی آبروریزی و او برخورد از ترس ولی  میرود دیدارش به امروز که ست پسرکی درگیر

 مهتاب و رفت مادرش 'آیم می الان:گفت و داد تکان سر آرامی به مهتاب کرده خون را دخترت
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 و تب از دلش کمی تا بگوید او با دل راز تا ندارد را کسی که کشید قلبش اعماق از جانسوز آهی

 بحص و سلام از بعد و رفت پایین و برداشت را اش سجاده شد بلند کند اش راهنمایی و بیفتد تاب

 چگونه که داشت دخترک آن دل از خبر خدا فقط و نشست صبحانه میز پشت پدرش به بخیر

 از و میفرستاد پایین اش گرفته بغض گلوی از زور به را اش لقمه مادرش و پدر دل آرامش برای

 و بود نزده غدا به لب کامل روز یک بود گرفته را هایش اشک ریزش جلوی بدبختی با بدتر همه

 اب عشقش برخورد نحوه و اش دیرینه عشق با امروزش قراره فکر نداشت خوردن به میلی نیر حالا

 اش رخساره از را رنگ وضوح به میشد شنیده اتاقش از که اش گوشی صدای میداد آزارش او

 میرا تماس برای او آنکه خیال به مادرش و پدر و افتاد سرفه به و پرید گلویش در اش لقمه و پراند

 وا نشست میز پشت دوباره و رفت گیج سرش شد بلند مهتاب خندیدند شده پاچه دست ارسلان

 شدن بلند توان هم همین برای ارسلان امیر نه است محمد طرف از تماس این که میدانست

 و..... نه.... زد داد اختیار بی مهتاب بیاورم رو ات گوشی میروم گفت و شد بلند که مادرش نداشت

 آمد خودش به سرعت به مهتاب ولی شدند متعجب برخوردش این از خودش حتی و مادرش و پدر

 جواب بالا میرم الان خودم نکشید زحمت شما مامان نه:گفت مادرش به رو تصنعی لبخندی با و

 شد اتاقش راهی خوران تلو تلو و شد بلند و گرفت کار به را توانش تمام و بهش میدم

 

 او و بود شده قطع تماس که این از خوشحال مهتاب و شد قطع تماس شد اتاق وارد وقتی

 کرد رها تخت روی را خودش و کشید آسودگی سر از نفسی بدهد را محمد جواب بود نتوانسته

 را گوشی لرزان دادستانی مهتاب شدو بلند گوشی تماس زنگ صدای که نکشید طولی ولی

 توان نه و داشت دادن جواب جرأت نه شد خیره بود آن روی محمد نام که اش صفحه به و برداشت

 جواب را تماس کنند شک او به این از بیشتر ومادرش پدر که آن از قبل ولی را محمد با رویارویی

 آنی از تر عصبی محمد ولی نداشت دادن جواب جرأت ولی گذاشت گوشش کنار را گوشی و داد

 محمد داد صدای مهتاب دادن جواب محض به بنابراین بگذارد جواب بی را مهتاب کار این که بود

 آمده بند زبانش ترس از شود چندان دو مهتاب نگرانی و ترس که شد باعث و پیچید گوشی در

 قرار مخاطب را او که محمد داد با میکشید نشان و خط برایش خط پشت از یکسره محمد و بود

 محمد شد قطع اومدم تا....تا.....بودم پایین من ببخشید.....ب......ب: گفت و آمد خودش به بود داده
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 و نه؟؟؟ یا بگیری تماس میتونستی شد که شد قطع:گفت بلندی صدای با مهتاب جواب در هم

 گزن میتونستی گفتم: زد فریاد بود شده تر جری مهتاب سکوت از که محمد کرد سکوت مهتاب

 هک محمد......نبود حواسم بخدا: گفت کرده بغض مهتاب نمیدی؟؟؟و جواب نه؟؟؟کری؟؟چرا یا بزنی

 باد هاگ ولی......باش زار لاله پارک دیگه ساعت نیم تا باشه:گفت شنید را مهتاب کرده بغض صدای

 شد؟؟؟و شیرفهم.....میدم باد به رو مانت دود نیای یا باشی اومده کسی با که برسونه گوشم به

 روی مهتاب و کرد قطع را تماس خداحافظی بدون محمد و......باشه.....با......با: گفت گریه با مهتاب

 چه و میکرد فکر چه نالید و ریخت اشک خود روز و حال به خود کار از پشیمان و نشست تخت

 مادرش شده طور هر باید نداشت زیادی وقت میداد نشان را دقیقه 2:23کرد نگاه را شد؟؟ساعت

 آلودش اشک چشمان زد جرقه ذهنش در فکری تنهایی به هم آن برود بیرون که میکرد راضی را

 و نبود مادرش؛پدرش پیش پایین رفت و کشید آرامشش حفظ برای عمیق نفسی و کرد پاک را

 را صدایش بود ظرفها شستن مشغول آشپزخانه در,مادرش ولی بود رفته حجره به معمول طبق

 میرم پا تک یه من مامان:گفت مهتاب 'جانم:گفت جواب در مادرش و......مامان:گفت و کرد صاف

 من و میشه شروع امتحانا دیگه ماه یک بخونم بیام بگیرم نیاوردن جزوه یا کتاب ببینم مدرسه

 ظرفها بزار باشه:گفت بود ظرفها کشیدن آب مشغول که حالی در هم مادرش نخوندم هیچی هنوز

 که نیست راهی بکشی زحمت شما نمیخواد مامان نه:گفت مهتاب و 'میریم باهم بکشم آب رو

 مادر مهتاب:گفت همین برای نبود او رفتن تنها به راضی مادرش ولی میگردم بر زود و میرم

 داقلح نیستی من اومدن به راضی اگه بیاد و بره بیرون تنهایی کرده عقد تازه دختر نداره خوبیت

 نهاییت بر مبنی مادرش اصرار از کلافه مهتاب 'بیاردت و ببره و دنبالت بیاد ارسلان امیر بزن زنگ

 'هدیگ بیاد,نمیخواد ارسلان امیر زود برمیگردم و میرم ست راه قدم دو مامان:گفت نرفتن بیرون

 میگردم بر زود و میرم خودمونه خونه از بالاتر کوچه تا 2همین که شهر سر اون برم نمیخوام

 

 مادرش که میدانست خوب هم خودش برود تنها که کرد راضی را مادرش بود کندنی جان هر به

 گیزند فاتحه میدید محمد با را او کسی اگر چون نیست رفتنش بیرون تنها به راضی که دارد حق

 اش دایی پسر کرده عقد حالا که دخترش تنها که میرسید پدرش گوش به اگر و بود خوانده اش

 بود حلال خونش دارد,سری و سر هست هم قاچاقچی و خلافکار قضا از که همسایه پسر با هست
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 هک داد دلداری خود به ولی بود نور نورعلی دیگر که میرسید ارسلان ارسلان امیر گوش به اگر و

 میگردد بر زود او به نبود کسی طرف از او که مسئله این وفهماندن محمد دیدن محض به و میرود

 ها بدبختی آغاز و محمد و او دیدارهای آغاز دیدار این و رفتن این که میدانست چه ولی

 را موبایلش و کیف و کرد مرتب سرش روی. را,چادرش شد حاضر سریع......اوست شوم وسرنوشت

 ترس میشد دورتر خانه از که قدمی هر شد خارج خانه از و کرد خداحافظی مادرش از و برداشت

 دش پارک وارد وقتی افتد نمی اتفاقی که میداد امید خود به ولی میشد برابر چندین واضطرابش

 شدت قلبش ضربان دید پارک جای ترین ایی گوشه در نیمکتی روی را محمد و چرخاند چشم

 بود دهکر که کاری از پشیمان و بود ایستاده راه میانه نداشت را رفتن جلو توان پاهایش بود گرفته

 او متوجه و چرخاند او طرف به را سرش بار چندین محمد میداد فشار مشتش در را چادرش گوشه

 مامت که باشد همانی دختر این که نمیکرد هم را فکرش حتی ولی میکند نگاه او به خیره که شد

 شرکایش طرف از اگر که کشیده نقشه خود ذهن در و کرده فکر او به را امروزش و دیشب و دیروز

 بگیرد چشم زهر او از است

 

 همان اون که نشده متوجه محمد تا گرفت تصمیم پس نداشت را محمد با رویارویی توان مهتاب

 پاهایش به را توانش تمام و چرخید پا پنجه روی برود آنجا از گرفته تماس او با که دختریست

 آسودگی سر از نفسی رسید شان کوچه نزدیک که وقتی شد دور آنجا از سرعت به و کرد منتقل

 لباسهای کردن پهن مشغول مادرش شد حیاط وارد و کرد باز را حیاط در و انداخت کلید و کشید

 ؟؟گرفتی؟!! برگشتی؟ زود چقدر:گفت او به رو شد مهتاب آمدن متوجه وقتی بود بند روی شسته

 هداد مادرش تحویل خانه از رفتن بیرون موقع که را ایی بهانه اضطرابش و ترس بخاطر که مهتاب

 مدرسه میری نگفتی مگه:گفت مادرش ؟؟؟ چی: گفت مادرش جواب در بود کرده فراموش بود

 کنتل به بود نکرده را اینجا فکر که ومهتاب بخونی بیاری ندادن چیزی ایی جزوه کتابی ببینی

 فردا......ف.......که......که گفت امتحانات مسئول.......ولی.....و.....و......چرا.....چ.....چ:.....وگفت افتاد

 و کرد نگاه او به ظن سوء با بود نشده قانع هنوز که مادرش......باشن آورده شاید سربزن یه

 ناهار اینا دایت خونه برید که دنبالت میاد امیر الان کن عوض رو لباسات برو خب خیله:گفت

 و خورد سر اتاق در پشت و برد پناه اتاقش به و گذشت حیاط از سریع مهتاب و امروز اونجایی
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 را هایش حرف مادرش که میدانست خوب بود رفته بالا اضطراب اینهمه از قلبش ضربان نشست

 به نآ با که کارتی سیم گرفت تصمیم حرفهاست این از تیزتر مادرش میدانست چون نکرده باور

 بود کرده فکر بدون که کاری شر از هم که مدتی تا کند خارج اش گوشی از را میزد زنگ محمد

 شیگو از را کارت سیم سریع پس نکند پیدا بیشتر ظن سوء او به نسبت مادرش هم و شود خلاص

 پناه پنجره پشت به و کرد عوض را لباسهایش گذاشت خاطراتش دفتر لای را آن و کرد خارج اش

 که اندیشید می خود با دل در و گذراند نظر از را معشوقش خانه اتاقش حریر پرده پشت از و برد

 گذاشتن قال فکر از میبرد سر به پارک در او دیدن منتظر هنوز یا برگشته خانه به محمد آیا

 امیر که چرا نداشت دوامی لبخند آن عمق ولی بست نقش لبانش روی جانی کم لبخند عشقش

 می ظن سوء با بود ایستاده پنجره پشت که را او و شد اتاقش وارد معلق عجل مثل ارسلان

: ارسلان امیر.....آورد بیرون فکر از بود داده مخاطب را مهتاب که کلامش زهر هم آخر و نگریست

 تپش درست را او و برگرداند سر ببینیش؟؟؟مهتاب بیاد که ایستادی کی منتظر پنجره پشت

 از سری بود گرفته بر در را جانش تمام ترس که حالی در نگرد می را او ظن سوء با که دید سرش

 ارسلان امیر که میکرد خدا خدا دل درد و نشست تختش روی رفت و داد تکان برایش تأسف روی

 را سوالش هم باز پنداشت می مهتاب که بود آنی از تر سمج ارسلان امیر ولی.....نشود پاپیچش

 رو کی دیدن انتظار میگم توأم با.....انداخت مهتاب جان به آتش هایش حرف با و کرد تکرار

 زیر به سر بود آمده درد به ارسلان امیر سخنان از دلش که مهتاب و پنجره؟؟ پشت میکشیدی

 را جوابش مهتاب که دید وقتی ارسلان امیر داد ترجیح او به دادن جواب به را سکوت و انداخت

 زدنش دید خوب وقتی  و گذراند نظر از را کوچه و رفت پنجره پشت به خود و شد بلند نمیدهد

 بودی؟؟ ایستاده پنجره پشت که بودی کی منتظر بگو رو راستش:گفت مهتاب به رو شد تمام

 ظارانت حتما ایسته می اتاقش پنجره پشت کی هر مگه: گفت ارسلان امیر حرفهای از کلافه مهتاب

 پنجره تپش باشه رفته که باشه گرفته دلش یا باشه رفته سر حوصلش نمیشه میکشه؟؟؟ رو کسی

 ؛ نگو چرت: گفت و زد صداداری پوزخند مهتاب جواب در ارسلان امیر کنه نگاه رو بیرون و اتاقش

 پنجره پشت تا میام وقت هر که هست چیزی یه حتما دیدمت اتاقت پنجره پشت بار چندین من

 میگیرم رو مچت آخرش جون دختر کارگردانم خودم من که نیا فیلم من واسه وایسادی
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 وا به تشر با هم ارسلان امیر و نگفت چیزی دیگر بود ترسیده ارسلان امیر تهدید از که مهتاب

 ناهار مامانم ما خونه میریم هم اونجا از بیرون بریم میخوایم کن عوض رو لباست شو بلند:گفت

 بری میشه......م.......م:......گفت من من با و شد بلند اجبار روی از نیز مهتاب کرده دعوتت

 ستنگری را مهتاب موشکافانه و پریدند بالا آبروهایش حرف این شنیدین از ارسلان امیر.......بیرون

: گفت ارسلان امیر کنم عوض لباس میخوام خب: گفت مهتاب ؟؟؟!!بیرون برم چرا اونوقت: گفت و

 ضعو لباس بابامم جلو من:گفت بود شده عصبی که مهتاب!!!! گرفتم رو جلوت مگه کن عوض خب

 قرمز صورتش خشم زور از که ارسلان امیر 'باهات نمیام وگرنه بیرون برو تو به برسه چه نکردم

 یشهنم دلیل نکردی عوض لباس بابات جلو نیای میکنی غلط تو غرید منقبض فکش و بود شده

 و ممیش کار به دست خودم وگرنه بریم بپوش لباس آدم بچه مثل نکنی عوض شوهرتم که من جلو

 شده کفری هم ارسلان امیر زبان از حرفها این شنیدن از که مهتاب میارم در تنت از رو لباسات

 از ارسلان امیر به توجه بی و کشید بیرون کمدش از شالی و شلوار و مانتو زده خجالت هم و بود

 ار هایش لباس تا رفت مادرش و پدر اتاق طرف به و کوبید هم به محکم را در و بیرون رفت اتاقش

 کنترل را خودش کرد سعی ولی بود گرفته اش خنده برخورد این از هم ارسلان امیر کند عوض

 اتاقش طرف به و آمد بیرون و پوشید را لباسهایش سریع مهتاب ببرد حساب او از مهتاب تا کند

 از مادرش از خداحافظی از بعد رفتند بیرون ارسلان امیر با و برداشت را موبایلش و کیف رفت

 کردند حرکت خرید مرکز طرف به ارسلان امیر رنگ مشکی بوگاتی بر سوار و شدند خارج خونه

 تابمه شو پیاده: گفت هم مهتاب به و شد پیاده امیرارسلان داشتند نگه خرید مراکز از یکی کنار

 و آمده اینجا به چرا که کرد غرغری لب زیر شد قدم هم ارسلان امیر وبا شد پیاده ناچار به نیز

 کنار نگفت چیزی ولی آمد کش لبخند به لبش و شنید ارسلان امیر نداشته کردن خرید به نیازی

 و کرد انتخاب را زیبایی نباتی لباس و ایستاد داشت زیبایی مجلسی و شب لباسهای که بوتیکی

 هک خانمم سایز نباتی لباس اون:  گفت فروشنده روبه و رفت مغازه داخل به مهتاب به جه تو بدون

 را ازهمغ در ارسلان امیر رفت اتاقکی به لباس آوردن برای نیز فروشنده و بیارید رو وایساده بیرون

 اخم هم مهتاب وایسادی اونجا چرا تو بیا: گفت بود ایستاده مغازه کنار که مهتاب به و کرد باز

 مهتاب به رو ارسلان امیر و گذاشت وییترین روی را لباس فروشنده شد مغازه وارد و کرد غلیظی

 گفت و انداخت بود دوکلته که لباس به نگاهی هم مهتاب اندازته؟؟؟ ببین بپوش برو: گفت

 لوج وگرنه بپوشش برو گفت و شد عصبی ارسلان امیر نمیپوشم اینو سیاه سال صد......عمرااااااا
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 هیورتم من اعصاب رو پس ندارم اعصاب من که میدونی میکنمش تنت و میکنم لختت یارو همین

 با نداشت امر اطاعت جز ایی چاره شده عصبی اندازه از بیش ارسلان امیر دید که مهتاب نرو

 بود شده زیبا کرد برانداز را خودش و  پوشید را لباس شد پرو وارد و برداشت را لباس دلخوری

 داشتن هم دوست و بود نپوشیده بود گذاشته نمایش به را بدنش از نیمی که لباسی عمرش به ولی

 گفت هم پوشیدی؟؟؟مهتاب گفت و زد پرو اتاق در ارسلان امیر که بود ها فکر همین در بپوشد

 شتصور حتی گرفت گر حرف این شنیدن از مهتاب چجوریه ببینم کن باز: گفت ارسلان امیر آره

 ار عریانش نیمه بدن نداشت دوست ببیند لباسی چنین در را او ارسلان امیر که نمیکرد هم را

 آنی از تر باحیا او ولی درست بود شوهرش ببیند میکشید یدک را شوهر نام حالا که مردی حتی

 ممحک دید را مهتاب سکوت وقتی ارسلان امیر دهد نشان شوهرش به را عریانش نیمه بدن که بود

 امیر کن صبر لحظه چند بیرون میام الان خودم گفت مهتاب دیگه کن باز گفت و زد پرو اتاق در به

 او از کار همه میدانست که مهتاب و  رو در نشکستم تا کن باز میگم: گفت و شد تر عصبی ارسلان

 محو که ارسلان امیر انداخت زیر به را سرش خجالت از و کرد باز را پرو اتاق در ناچار به آید می بر

 به هک مهتاب و ببینم بچرخ: گفت و آمد خود به نمیزد پلک و بود شده لباس آن در مهتاب زیبایی

 که زیرا دهد نشان ارسلان امیر به این از بیشتر را بدنش تا بچرخد نمیخواست دلش وجه هیچ

 رو رد میشه: گفت میشد بلند چاه عمق از انگار که صدایی با بود لخت کمر گودی تا لباس پشت

 پشت تا بچرخ گفتم: گفت دوباره کوتاهی مکث از بعد ارسلان امیر.....کنم عوض رو لباسم ببیند

 بدنش ترس یا بود خجالت از ایستاد ارسلان امیر به پشت و چرخید مهتاب و ببینم هم رو لباس

 یزیچ بود شده مهتاب بدن سفیدی و لباس زیبایی محو که ارسلان امیر ولی میلرزید بید همچون

 با یدنمید بود شده برابر چندین زیبایش زیبا لباس آن در که مهتاب برهنه نیمه و سفید بدن جز

 سایز یه تا نیست اندازه اگه میگفت و بود داده قرار مخاطب را ارسلان امیر که فروشند صدای

 ور لباس سریع: گفت مهتاب به رو و خوبه همین نه گفت و آمد خودش به ارسلان امیر بیارم دیگه

 را لباس آمد بیرون که مهتاب بیاید بیرون مهتاب تا ماند منتظر و بست را پرو اتاق در و کن عوض

 رو
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 امیر طرف به و گذاشت ایی جعبه در را آن لباس زدن تا از بعد فروشنده و گذاشت ویترین ی

 از مهتاب همراه خوشحالی با بود کرده حساب را لباس خرید پول که ارسلان امیر گرفت ارسلان

 گشتند خرید دنبال به را پاساژ بقیه و آمدند بیرون مغازه

 

 میگذراند نظر از را ها مغازه دقت با ارسلان امیر ولی میگذشت ها مغازه کنار از تفاوت بی مهتاب

 دقت به و بود ایستاده خواب های لباس ویترین پشت کرد پیدا را اش بعدی خرید بلاخره اینکه تا

 چشم و زیبا خواب لباس چندین و شد مغازه وارد و گرفت را مهتاب دست میکرد برانداز را انها

: گفت کوبید برزمین پا ها خرید این از ناراحت مهتاب و خرید مهتاب برای خودش سلیقه به گیر

 لباس همچین برات که کن پیدا رو یکی برو نمیپوشم مزخرفی لباسهای همچین هم بمیرم من

 ردمک پیدا اتفاقا: گفت شیطنت با مهتاب های لجبازی این از خوشحال ارسلان امیر و بپوشه هایی

 باش خیال همین به: گفت عصبی مهتاب بپوشه مجبوره هم وقتش به وایساده روم به رو هم حالا و

 لذت دیدنش از و میپوشی چطور دید خواهیم و هستم گفت خنده با هم ارسلان امیر

 و گرفت محکم را دستش ارسلان امیر که شود خارج مغازه از خواست و شد کفری مهتاب.....میبرم

 و ریهگ با بود گرفته بغضش که مهتاب......بخرم برات میخوام بهتری چیزای حالا بودی کجا؟؟؟ گفت

 کمدم تو حتی ندارم دوست نمیاد خوشم لباسها این از من برم بزار خدا تورو: گفت التماس

: گفت مهتاب لجبازی این از خوشحال ارسلان امیر و بپوشمشون بخوام که برسه چه ببینمشون

 هم رو اینجاها فکر,باید میگفتی بله چکار؟؟؟وقتی کردی شوهر میپوشی هم خوب میپوشی

 خارج مغازه از و گرفته را مهتاب دست و کرد حساب را بود خریده که لباسهایی و عزیزم میکردی

 شدند

 

 

 رت سمج امیرارسلان ولی کند خارج ارسلان امیر دستان از را دستش که کرد تلاش بار چند مهتاب

 باز ار ماشین در و گرفت دستانش در تر محکم را مهتاب دست بنابراین پنداشت می که بود آنی از

 با و شد ماشین سوار و زد دور را ماشین نیز خودش و کرد هدایت ماشین داخل به را مهتاب و کرد
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 با که امیرارسلان و محمد و خودش به و بود کرده سکوت مهتاب شد دور آنجا از آف تیک یک

 گشت می ایی نقشه دنبال به خود ذهن در و میکرد فکر بود گرفته را محمدش جای خودخواهی

 را او که حالا که داشت را این بیم ولی بگوید او به را دلش حرف و ببیند را محمد دوباره بتواند که

 دمحم با دوباره وقتی بود نداده نشان محمد به را خود ولی بود رفته قرار سر تا بود گذاشته قال

 میدنفه حتی که بود افکارش در غرق آنقدر بیاورد در را گذاشتنش کار سر تلافی محمد شد روبرو

 و چرخاند را سرش میدهد تکان را او کسی که آمد خود به زمانی ایستاده حرکت از ماشین که

 وا روبه کند می برانداز را او پوزخند با و نشسته او به رو سینه به دست که دید را ارسلان امیر

 میزآ تمسخر حالتی با بعد......هیچ: گفت ارسلان امیر میکنی؟؟؟ نگام جوری این چرا ؟؟ چیه: گفت

 کوچه و چرخاند را سرش مهتاب و.....شن؟؟؟ پیاده ماشین از ندارن قصد پرنسس......داد ادامه

 به و شد پیاده ماشین از دستپاچگی با بعد و دید را داشت قرار آنجا اش دایی خانه که آشنایی

 و شد پیاده ماشین از و داد تکان تاسف روی از سری هم ارسلان امیر رفت علی دایی خانه طرف

 طی را حیاط عرض شد خانه وارد مهتاب از جلوتر خودش و کرد باز را حیاط در و انداخت کلید

 در را مهتاب لبخند با و شد خارج آشپزخانه از ارسلان امیر مادر رسیدند خانه سالن به و کردند

 مادرش به رو و انداخت مبل روی را خودش ارسلان امیر گفت آمد خوش او به و کشید آغوش

 لبخند هم مادرش شده تشنم خیلی بیاری؟؟ خنک آب لیوان یه برام میکنی لطف مامان: گفت

 اشب راحت دخترم بشین بفرما: گفت لبخند با مهتاب روبه و میارم برات الان مادر آره:  گفت زنان

 بود شده ناراحت او حرکت این از که ارسلان امیر نشست امیرارسلان از زیاد فاصله با هم مهتاب و

 بیا خوش ونزب با شو بلند بشینم؟؟؟ پیشت بیام نمیتونم من بشینی اونجا مثلا: گفت و زد پوزخند

 آمده ستوه به او گویی زور از که مهتاب میشه بد برات شدم بلند اگه نه وگر بشین من کنار اینجا

: تگف ارسلان امیر نشستنم به دادی گیر که چیه فرقش تو کنار اونجا با اینجا مگه: گفت بود

 بیا وشخ زبون با شو بلند پس بشینی من کنار باید و شوهرتم منم و منی خونه الان که اینه فرقش

 ایه لیوان حاوی سینی با ارسلان امیر مادر حین همین در نکردم بلندت خودم تا بشین من پیش

 مدنآ موقع به از که مهتاب کرد تعارف شربت او به و نشست مهتاب کنار و آمد پزیرایی به شربت

 و گذاشت عسلی روی کنارش و برداشت را شربت لیوان لبخند با بود خوشحال ارسلان امیر مادر

 ییدا زن با و برگرداند سر میکشید نشان و خط برایش ابرو و چشم با که ارسلان امیر های نگاه از

 سفره استراحت کمی از بعد و آمد سرکار از علی دایی که نکشید طولی شد صحبت مشغول اش
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 از و یندبش کنارش و برود اونیز تا مینشیند کجا علی دایی ببیند بود منتظر مهتاب چیدند را ناهار

 که نشست جایی علی دایی ناباوری کمال در اما باشد امان در ارسلان امیر جای نابه های حرکت

 و کرد نگاه اش دایی به آویزان ایی لوچه و لب با مهتاب و بنشیند کنارش نمیتوانست مهتاب

 جای دورترین در عصبی و افتاد داشت لب بر پیروزمندانه لبخندی که ارسلان امیر به چشمش

 میرا کنار ناچار به گرفت تصمیم و شد مواجه اش دایی زن و دایی اعتراض با که نشست او به سفره

 بنشیند ارسلان

 

 زهر او کام به را غذا و کرد اذیت مادرش و پدر چشم از دور به را او میتوانست تا ارسلان امیر و

 مشغول و برد آشپزخانه به را ظرفها و کرد جمع را سفره سریع مهتاب شد تمام که ناهار کرد

 تاریخ میخوام و شده عوض نظرم من: گفت او به رو و شد آشپزخانه وارد ارسلان امیر شد شستن

 نگاه او به ناباور مهتاب کنم فراهم رو عروسی تدارک ماه این آخر برای و بدم تغییر رو عروسی

 حول چرا چیه: گفت هم ارسلان امیر گفتی؟؟؟ چی..... چی......چ......چ:......گفت لکنت با و کرد

 من زا ببینی خوش روی باشه نداشته انتظار بهم میکنی محلی بی و میزاری کلاس وقتی شدی؟؟؟

 من برا خونه اومدی وقتی از که اداهایی این و خرید موقع پاساژ تو اطوارات ادا اون تلافی به این ؛

 احسنت نحو به رو داری شوهر وظایف باید ماه این آخر که کن آماده رو خودت پس.....آوردی در

 مهتاب شد خارج آشپزخانه از و زد داری صدا پوزخند و......میشه بد خیلی برات وگرنه بدی انجام

 امیر ؛ دایی: گفت اش دایی به رو و رفت اش دایی زن و دایی نزد سالن به و شست را ظرفها سریع

 ور بانی مهر با و کرد بلند را سرش بود روزنامه خواندن مشغول که علی میگه؟؟دایی چی ارسلان

 میگه: گفت و داد قورت را دهانش آب سختی به مهتاب دخترم؟؟؟ مگه میگه چی: گفت او به

 دایی زن و چی؟؟؟: گفتن هم با دو هر اش دایی زن و دایی!!! بگیرم عروسی ماه این آخر میخوام

 مراسم نداره قصد آینده ماه سه تا گفت که اون مهتاب؟؟ مطمعنی: گفت و آمد خود به زودتر اش

 بهم الان همین خودش چرا نالید مهتاب و بده سامون و سر میخواد رو شرکت کارای چون بگیره

 از داشت که ارسلان امیر بگیره عروسی میخواد ماه این آخر و انداخته جلو رو عروسی که گفت

 که داره اشکالی: گفت و کرد مادرش به رو بود شنیده را آنها های صحبت و آمد می پایین ها پله

 دارم هم انداز پس میرم که هم کار سر دارم ماشینم دارم که خونه بگیرم سامون و سر زود میخوام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 74 

 سامون و سر آینده هفته دو یکی تا هم رو شرکت کارای کنم صبر ماه چند که نیست نیازی پس

 زودتر که خدامه از که من مادر خوبه هم خیلی: گفت لبخند با بود شده خوشحال که مادرش میدم

 دایی زن اما: گفت او به رو و نگریست اش دایی زن به ناباور مهتاب خودت پیش بیاری رو عروسم

 وت گفت اش دایی بگیرم رو دیپلمم میخوام من نگیریم عروسی من امتحانات پایان تا شد قرار

 حتی نمیشه خوندنت درس مانع ارسلان امیر باش مطمعن بخونی رو درست میتونی هم اینجا

 یچه دیگر و انداخت زیر به را سرش حرفها این شنیدن از بود کلافه که مهتاب میکنه هم تشویقت

 رسد چه بدهد رفتن بیرون اجازه او به ارسلان امیر ندارد امکان که میدانست خوب خودش نگفت

 به رسیدن به امیدی دیگر گویا نمیکرد رهایش محمد فکر هم طرف یه از خواندن درس به

 نداشت را محمدش

 

 برگشت راه در مهتاب ببرد خانه به را مهتاب تا شد بلند محمد تمنا و خواهش کلی از بعد بلاخره

 وجل را عروسی ارسلان امیر اینکه از بود کلافه آنقدر نمیگفت هیچ و بود کرده سکوت خانه به

 به رو داشت ایی پنجره که ایی خانه برگردد هم خانه به نمیخواست دلش حتی که  بود انداخته

 بود درگیر ذهنش آنقدر میگشت بر خانه آن به داشت همیشه امیدتراز نا او حالا و عشقش خانه

 مرسیدی شی؟؟؟ پیاده نمیخوای: میگفت او به خطاب که نشنید هم را ارسلان امیر صدای حتی که

 تونخون رسیدیم میگم: گفت ارسلان امیر هان؟؟؟: گفت او به رو گیجی با و کرد بلند سر مهتاب و

 حالا.....خونه برم میخوام گفت و زدی نق بس از خوردی سرمو که ما خونه شی؟؟ پیاده نمیخوای

 و نبود حواسم ببخشید: گفت و آمد خودش به مهتاب نمیشی پیاده و هپروت تو رفتی که هم

 خداحافظی ارسلان امیر از نه گذاشت خانه حیاط به پا و انداخت کلید و شد پیاده ماشین از سریع

 نفس و ایستاد حیاط در پشت و بست را در بیاید خانه به که کرد تعارف او به حتی نه و کرد

 حرف کم مدت این طی میتواند چطور که کرد فکر این به و بست را چشمهایش و کشید عمیقی

 شا دیرینه عشق به و شود جدا ارسلان امیر از تا بنشیند معجزه انتظار به و بزند محمد به را دلش

 که محال فرض بر دهد طلاق را او ارسلان امیر که بود محال.......بود محال برسد بود محمد که

 آیا میپرستید را او واقع به و میداشت دوست را محمد مهتاب که اینچنین آیا  میداد هم طلاقش

 تا داد تکان راست و چپ به شدت به را سرش داشت؟؟؟ دوست اندازه همین به را او هم محمد
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 ایستاده ورودی در کنار که مادرش صدای با شود خارج ذهنش از بیهوده و تلخ های رفک این بلکه

 چی پرسید و افتاد را به مادرش طرف به و آمد خودش به میکرد نگاه مهتاب به مشکوک و بود

 امیر پس اومدی؟؟ کی اصلا وایسادی؟؟؟ اونجا چرا گفتم: گفت او جواب در مادرش: مامان گفتی

 حالا خب: گفت مادرش رفت هم خودش و رسوند منو هم ارسلان امیر اومدم زهتا ؟؟ کو ارسلان

 سالن تو مبل روی پدرش شد خونه وارد و همینجوری: گفت مهتاب وایسادی؟؟؟ در پشت چرا

 و ردک قفل داخل از را اتاقش در رفت اتاقش به و گفت لبی زیر سلامی مهتاب بود نشسته پذیرایی

 خدایا: گفت دل در و  دوخت عشقش خانه به چشم و زد کنار را طوری پرده و رفت پنجره پشت به

 بهش شده تلنبار دلم روی ساله چندین که رو دلم حرف و بزنم حرف باهاش بتونم تا کن کمکم

 را خودش کرد عوض که را لباسش شد لباسش تعویض مشغول و بست را پنجره و کشید آهی بگم

 شود چشمانش مهمان وابخ تا بست را چشمانش و انداخت تخت روی

 

 و ردک بلند را دستش شد تمام که نمازش نماز؛ به ایستاد و گرفت وضو شد بلند خواب از که صبح

 تختش روی کرد جمع را اش سجاده کند کمکش که کرد التماس خدا درگاه به و زد زار دل ته از

 یگوش روی دوباره بود گرفته تماس آن با برادرش و محمد به بار چند که را کارتی سیم و نشست

 رسید دستش به محمد از پیام چندین گوشی شدن روشن با که کرد روشن را آن و گذاشت اش

 هک بود کرده تهدید را او محمد و بودند تهدیدوار پیامها تمام که خواند یکی یکی و کرد باز را همه

 من رنهگ و باشی گفته دروغ که کنه خدا: گفت و زد لبخندی مهتاب میکشد را او بیفتد گیرش اگر

 مادرش و پدر رفت آشپزخانه به و گذاشت را گوشی ام باخته تو به را ام زندگی و دین و دل

 مهلق شد صبحانه خوردن مشغول و گفت بخیر صبح و سلام مهتاب بودند صبحانه خوردن مشغول

 در چهره مهتاب گذشت خوش داییت خونه دیشب پرسید مادرش که بود گذاشته دهان به را دوم

 مادرش میگذشت خوش حتما نبود ارسلان امیر های پرت و چرت و اراجیف اگه: گفت و کشید هم

 اون ناسلامتی!!! ارسلان؟؟ امیر درباره زدن حرف طرز چه این: گفت مهتاب حرف از ناراحت هم

 زدن حرف بر را سکوت مادرش های حرف از کلافه مهتاب داری نگه رو احترامش باید شوهرته

 اینقدر که ارسلان امیر گفته چی مگه پرسید دوباره مادرش که نکشید طولی ولی داد ترجیح

 جلو رو عروسی آقا بگه؟؟؟ میخواستی چی: گفت و داد قورت را اش لقمه مهتاب ایی؟؟ کلافه
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 دهانش توی پرید لقمه حرف این شنیدن با مادرش بگیره عروسی ماه همین آخر میخواد انداخته

 شد چی نگیرن مراسم آینده ماه سه تا میخواستن که اونا چی؟؟؟: پرسید ناباور هم پدرش و

 ؛ هه: گفت و زد پوزخندی مهتاب کرده شوخی حتما نداره امکان: گفت هم مادرش پس؟؟

 از هم دایی زن و دایی حتی گفته جدی هم کاملا خانم مامان نه!!! ارسلان امیر اونم!!! شوخی

 ت جهیزیه برای هیچی هنوز من: گفت گی کلافه با مهتاب مادر ؛ شدن خوشحال پیشنهادش

 رو نخور درد به و بنجل چیزای برم نمیتونم میخواد وقت ماه دو خودش جهیزیه خریدن نخریدم

 ودخ سر نشستن چی یعنی میزنم حرف باهاشون میزنم زنگ خودم که ببری خودت با بخرم برات

 و دش بلند صبحانه میز پشت از و داریم نکرده کار کلی ما بندازن جلو رو عروسی گرفتن تصمیم

 رفت تلفن گوشی طرف به

 

 دش تمام که کارش شد اتاقش وسایل کردن مرتب مشغول و رفت اتاقش به و شد بلند هم مهتاب

 در از محمد که نکشید طولی شد عشقش خانه به خیره و رفت اتاقش پنجره پشت به و شد بلند

 گلش از گل محمد بادیدن مهتاب بود کسی منتظر انگار نشست موتورش روی و آمد بیرون حیاط

 هوای هب و برداشت را پولش کیف اش همیشگی روال طبق پرید پایین و بالا خوشحالی با و شکفت

 من مامان: گفت مادرش به رو و رفت پایین و کرد سر به را چادرش نزدیک از محمدش دیدن

 و شد خارج آشپزخانه از تعجب با مادرش ؟؟ نداری لازم چیزی شما کوچه سر سوپری برم میخوام

: گفت بود کرده را جایش همه فکر که مهتاب مگه؟؟؟ بخری میخوای چی!!!!! سوپری؟؟: گفت

 ادرشم کنم سریال نگاه بشینم بیام بخرم لواشک و چیپس و پفک برم میخوام رفته سر حوصلم

 دقیقه یه نه: گفت مهتاب همراهته؟؟ گوشیت برگرد زود ولی برو باشه: گفت و داد تکان سری

 نم برگردی بری هم دقیقه نیم برو و بردار رو گوشیت برو: گفت مادرش دیگه میگردم بر میرم

 زد زنگ اون شدی خارج حیاط در از تو گیرم ندارم رو ارسلان امیر دعوای و جنگ حوصله و حال

 بخورم براش قرآن و قسم هم هرچی حالا صبحی؟؟ سر رفته کجا بگم بدم؟؟؟ رو جوابش چی من

 برو و بردار رو گوشیت برو برم قربونت برو حساسه چقدر که دیدیش!!! که باورکنه نمیخواد

 دش خارج اتاق از و برداشت را اش گوشی و برگشت اتاقش به و کرد پوفی مهتاب بکن رو خریدات

 نداشت را وزنش تحمل توان پاهای بود رفته بالا قلبش ضربان رفت و کرد خداحافظی مادرش از
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 خارج که حیاط در از دیدارش ترس از یا است عشقش دیدن خوشحالی از علائم این نمیدانست

 هم در را هایش دست و بود نشسته موتورش ترک که محمد جز به نبود کوچه در کسی هیچ شد

 قدم و بود دوخته چشم او به راحت خیال با مهتاب بود دوخته چشم کوچه سر به و بود کرده قلاب

 و میفرستاد صلوات داشت محمدش که جذابیتی همه این به دل در میشد نزدیک او به قدم به

 ومشکی بلند و لخت موهای استخوانی و لاغر صورت نگریست او به خوب میرفت اش صدقه قربان

 ینفت آبی پیراهن بود کرده برابر چندین را جذابیتش و زیبایی و بود ریخته صورتش روی که

 از که را موتوری صدای که بود شده محمد تماشای غرق آنقدر مشکی جین با بود پوشیده مردانه

 خورد زنگ و لرزید دستانش در اش گوشی که زمانی تا نشنید آمد می او روی روبه و کوچه سر

 و ترس و شد رد کنارش از او به خیره و دست به گوشی که سوار موتور مرد به بعد و شماره به نگاه

 زمین زیر به را خود بود حاضر لحظه آن میشد باز زمین اگر که گرفت را وجودش تمام خجالت

 سوپری به را خود و شد دور آنجا از و کرد تند پا نشود متحمل را آبرویی بی این ولی بفرستد

 و باشد رفته لو زودی این به نمیشد باورش بود رسیده ثانیه در هزار به قلبش ضربان رساند

 سوار موتور آن به نگاهی حتی که بود شده محمدش دیدن محو آنقدر باشد رفته آبرویش

 با محمدش برادر آنکه از غافل بدهد دست از را محمدش دیدن سیر فرصت مباد تا نینداخت

 بار چندین که ایی شماره آن با و دیده محمدش چهره در غرق را او و آمده می کوچه سر از موتور

 جز نیست کسی بود برادرش خسته دل عاشق کسیکه آن فهمیده و زده زنگ بود زده زنگ او به

 ربالات این از آبروریزی..... شان همسایه ترین معتمد و نامترین خوش معتمد رضا حاج فرزند تنها

 به را چیز همه اصغر که داشت آن ترس خانه میگشت بر رویی چه با حالا بود چه مهتاب برای

 و گذاشته وقرار قول و گرفته تماس او با پیش روز چند که دختری آن بفهمد محمد و بگوید محمد

 رچقد و بوده عاشقش مهتاب که بگوید او به اصغر اینکه مهمتر همه از باشد او نرفته قرار سر به

 صدای با بیاری بد اینهمه از بود گرفته بغضش بدهد او به را اش شماره که کرده التماس و مویه

 میخواستید چیزی بفرمایید: میگفت و بود داده قرار مخاطب را او که سوپرمارکت فروشنده

 چند ولی شد خارج مغازه از و نمیخوام چیزی نه: گفت لرزان صدایی با و آمد خودش به خانم؟؟

 سین وابج باید میگشت بر خانه به چیزی خریدن بدون اگر افتاد فکر به که بود نرفته بیشتر قدم

 و سوال و کنایه و نیش تحمل که بود آنی از تر حوصله بی او و میداد نیز را مادرش کردن جیم
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 دل در و شد خانه راهی و خرید خوراکی مقداری و شد مغازه وارد بنابراین باشد داشته را جواب

 نباشد کوچه در کسی که میکرد خدا خدا

 

 داد بیرون را اش شده حبس نفس نبود کوچه در هیچکسی و بود شنیده را صدایش بار این خدا و

 عمیق نفس چند شد که حیاط وارد برسد خانه به زودتر تا برداشت تند و بلند را هایش قدم و

 مادرش شد خانه وارد و کرد رد را حیاط سریع و برگردد عادی حالت به قلبش ضربان تا کشید

 تابمه به و گرفت تلوزیون صفحه از را نگاهش مهتاب شدن وارد با بود نشسته تلوزیون روی روبه

 چیزی.....چی.....هیچی....هی: ....گفت لکنت با مهتاب و شده؟؟ چی: پرسید نگرانی با و دوخت

 نشده قانع که مادرش ولی شد اتاقش راهی و گذشت مادرش کنار از سریع و که؟؟ نشده.....ن....

 میگی چی: گفت و برگشت دوباره مهتاب و نداری؟؟ رو به رنگ چرا پس: پرسید دوباره بود

 بخواد که بود دوری جای کوچه سر سوپری به رفتن ؟؟ بیفته اتفاقی چه بود قرار مگه!!!! مامان

 سر یه من: گفت و داد تکان سری نشده قانع هنوز بود معلوم که مادرش باشه؟؟ افتاده اتفاقی

 مهتاب نهک پا به المشنگه نیستی بفهمه بیاد ارسلان امیر نری جایی برمیگردم و داییت خونه میرم

 بود خریده که را هایی خوراکی و تخت روی انداخت را شالش شد اتاقش راهی و داد تکان سری

 چه بود نشده منظم قلبش ضربان هم هنوز ؛ تخت روی کرد پرت را خودش و اتاق وسط انداخت

 ایه تماس گیرنده که بفهمد محمد برادر که نمیکرد هم را فکرش هیچوقت بود رفته او از آبرویی

 دیگر میکشید خجالت باشد شان همسایه دختر محمد شماره آوردن بدست برای اصرار و تلفنی

 که حالا نمیخواست دلش چون شود خارج خانه از حتی که نداشت را آن روی کند نگاه او به حتی

 آن بیم حتی شده مرتکب بزرگی گناه میکرد احساس شود رو روبه او با رفته لو مهدی پیش

 که بوده دختری همان او که بفهمد محمد و کند تعریف محمد برای را ماجرا تمام مهدی که داشت

 تا تهنرف هم بود گذاشته که قراری سر بر حتی و کرده علاقه ابراز او به و گرفته تماس او با بار چند

 به تمیتوانس چطور حالا شد آب بر نقش اتفاق این با مهتاب های نقشه تمام بشناسد و ببیند را او

 طور هر باید او و بود مانده ازدواجش به دیگر هفته 3از کمتر دارد؟؟ دوستش چقدر که بگوید او

 او اب میتوانست چگونه آبروریزی این با ولی میگفت او به را دلش حرف و میزد حرف محمد با شده

 تگرف را اشکش رد انگشت با افتاد پایین و گرفت راه چشمش گوشه از اشکی قطره شود رو روبه
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 انهخ و کشید سرکی کوچه به حریر پرده پشت از و رفت پنجره پشت به احتیاط با و شد بلند و

 از اثری کوچه در نه و بود کسی خانه حیاط در نه ولی گذراند نظر از را اش دیرینه عشق

 کمکم خدا مطمعنم و بزنم حرف او با باید من: گفت دلش در و نشست تخت روی امید محمدش؛نا

 را بود خریده که هایی خوراکی و کرد عوض را مانتویش و شد بلند و گفت را این کرد خواهد

 رفت پایین و برداشت

 

 همچون دلش ؛ مهدی از حتی نه و داشت محمد از نه خبری هیچ و گذشت اتفاق آن از روز چند

 چیز همه مهدی میترسید که چرا نداشت را محمد با گرفتن تماس جرأت جوشید می سرکه و سیر

 کرده علاقه ابراز او به که بود دخترکی همان مهتاب باشد فهمیده هم محمد و باشد گفته او به را

 حتی و داشته را اذیت و آزار قصد و میزند زنگ شرکایش طرف از او که بود پنداشته محمد و بود

 مهتاب که فهمیده حالا و گذاشته کار سر را او و نرفته قرار سر مهتاب گذاشته قرار او با وقتی

 با شودو قدم پیش که بود آنی از تر خجالتی مهتاب و بوده شان همسایه دخترک پیشه عاشق

 هپنجر پشت اتاقش در را روز کل یابد رهایی نگرانی ودل خبری بی این از تا بگیرد تماس محمد

 و آهسته اش همیشگی عادت به او میخوابیدند که مادرش و پدر که بود شب چندین و میگذراند

 رد محمدش موتور صدای شنیدن انتظار به صبح دمای دم تا و میرفت حیاط به پاورچین پاورچین

 و یشن با صبح و میگشت بر اتاقش به صبح اذان با امید نا ولی مینشست گردو درخت پشت حیاط

 روزی چند نگران بود عاشق نمیزد دم و میشد رو روبه چشمانش وقرمزی پف بخاطر مادرش کنایه

 و رفت اتاقش به گرفت را تصمیمش بود شنیده را او صدای حتی نه و بود دیده را عشقش که بود

 خط سوی آن از زنی صدای شنیدن با قلبش ولی گرفت را محمد شماره و برداشت را اش گوشی

 رورشغ که حالا چرا بالاتر این از بدبختی ایستاد ایی لحظه میداد خبر را دستگاه بودن خاموش که

 ایدب شود طرف بر اش دلنگرانی که بود شده گرفتن تماس قدم پیش خود و بود گذاشته پا زیر را

 صدای با زن همان هم باز و گرفت تماس شماره آن با شب نیمه تا روز آن باشد خاموش اش گوشی

 دیمه شماره ناگهانی تصمیم یک در میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه که گفت نحسش

 کرد هق هق خفه صدای با مهتاب و کرد ریجکت بوق 3از بعد ساعت گرفتن نظر در بدون گرفت را

 و کشید دراز تخت روی بود گذشته هم شب نیمه 2 از ساعت ریخت اشک خرابش روز و حال به و
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 را سراغش او از و برادرش فروشگاه میروم بود خاموش و گرفتم تماس هم فردا اگه افزود دل در

 همه و دیده مرا که او نیست رنگی دیگر که سیاهی از بالاتر یکبار هم شیون یکبار مرگ میگیرم

 راحت خیالم من و است هوب حالش که میگوید حداقل بترسم باید چه از دیگر میداند را چیز

 هم باز و رفت اتاقش پنجره پشت هم باز خواند که را نمازش شد بیدار خواب از که صبح....میشود

 ارهز با و خورد را اش صبحانه بود کرده روشن را اش گوشی حتی نه و بود محمد نه برگشت امید نا

 هم مادرش و برود انقلاب میدان به کتاب خریدن برای دهد اجازه که کرد راضی را مادرش بدبختی

 داشت چه هر و شد خارج خانه از آرزو و امید هزار با مهتاب و شد راضی زبان زخم و غر غر کلی با

 بگیرد محمد از خبری و بیابد را مهدی مغازه بتواند که کرد نیاز و نذر

 

 در پشت از کرد پیدا را مهدی مغازه بلاخره تا کرد جو و پرس و گشت و گشت و گشت آنقدر

 نگارا بروند زود و باشند مشتری که میکرد خدا خدا هستند مغازه توی نفر چند که دید ایی شیشه

 مهتاب رفتند و آمدند بیرون مغازه در از نفر چند آن زود,خیلی که چرا بود شنیده را صدایش خدا

 شد مغازه وارد الله بسم یه با رفت مغازه در طرف به و گرفت هایش دست با محکم را چادرش

 اما نشد هم مهتاب ورود متوجه اصلا میکرد بازی موبایلش با و بود نشسته میزش پشت مهدی

 جلو به قدمی بود نشسته بدنش روی سردی عرق و بود گرفته بر در ایی رعشه را بدنش که مهتاب

 صدای شنیدن با مهدی..... سلام:  گفت کرد تعجب شنیدنش از نیز خود که صدایی با و برداشت

 دیدن از آنقدر نگریست را مهتاب شده گرد چشمانی با و کرد بلند را سرش مهتاب کردن سلام

 با ودب گرفته بغضش که مهتاب بدهد را سلامش جواب نتوانست حتی که بود شده متعجب مهتاب

 مهه میدونم خوب و نیستید راضی مغازتون تو اونم دیدنم از میدونم: گفت بغض از دورگه صدایی

 خترد ببین: گفت و شد بلند میز پشت از ناراحتی با مهدی کنید کمکم که اومدم میدونید چیزو

 اینجا من بدونید میخوام فقط میخواید چی یا کردید پیدا چطور رو اینجا شما نمیدونم من خانم

 این و میکنه من مورد در بدی فکرای ببینه اینجا شمایل و شکل این با رو شما یکی اگه دارم آبرو

  من هک بدونید اینو میخوام ولی بوده چی برادرم و شما بین نمیدونم من بخوام من که نیست چیزی

 حرفهای میان به مهتاب بکشید خط رو دورش که بودم داده هشدار شما به برادرم مورد در قبلا

 بهش بار دو یکی فقط من ام کی من نمیدونه حتی اون میکنید اشتباه دارید: گفت و آمد مهدی
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 دارم علاقه بهش که ساله چند دارم دوسش خیلی من.....من.....من نشناخت منو اون ولی زدم زنگ

 زار حال دیدن با مهدی چشمهای نمیدونه اینو اون ولی محمد شده روزم و شب که ساله چند

 اندهپوش اشکهایش را صورتش پهنای که مهتاب نگریست او به ناراحتی با و گرفت غم رنگ مهتاب

 پایین و بود هایش شانه روی نیمه تا چادرش زد زانو پایش جلوی رساند مهدی به را خود بودند

 محجبه را او همیشه که دختری و چادر به خیره مهدی و بود شده فرش مهدی پای جلوی چادرش

 خدایی اون به رو تو مهدی آقا خدا رو تو: گفت هق هق با مهتاب نگریست می بود دیده سنگین و

 بکن کاری یه خدا رو تو شنیدم رو صداش حتی نه و دیدمش نه که روزه چند الان پرستی می که

 روشن رو گوشیش بگو خدا رو تو کجاست نمیدونم خوراک نه و دارم خواب نه میشم دیوونه دارم

 که کهدی میشم دیوونه دارم دور از شده حتی ببینمش برم کجاست بگو حداقل خدا رو تو کنه

 روب میکنی کاری چه این شو بلند گفت بود سوخته جلویش پیشه عاشق دخترک حال به دلش

 و سرشناس آدم یه دختر شما نمیخوره دردت به من داداش داری نامزد میدونم زندگیت به بچسپ

 آسایش دستش از هیچکسی که معتاد و خلافکار و قاچاقچی آدم یه من برادر و هستی معتمد

 به بچسپ و برو کنید؟؟؟ تباه من داداش با رو آبروتون و جوونی بخواید که نیست شما حیفه نداره

 دوستش چقدر شما که میگم بهش کردم آشتی داداشم با که روزی یه  باش مطمعن زندگیت

 ایی دیگه چیز هیچ شما برای آبرویی بی جز من داداش کنید فراموش رو محمد و,برید داشتید

 خونه تو و شکسته پاش و وسر دست و کرده وحشتناکی تصادف که روزه چند اون درضمن نداره

 لد تا کرد هق هق و کرد التماس و گفت اینقدر مهتاب ولی بخوره تکون جاش از نمیتونه خوابیده

 قول بهت ولی نمیزنم حرف و قهرم باهاش اینکه با: گفت و داد قول او به و آمد رحم به مهدی

 مهتاب ببینیش تا حیاط در بیارمش و ویلچر تو بزارمش کنم بلندش فرصت اولین در میدم

 خیلی: گفت و تکاند را چادرش و شد بلند کرد راپاک اشکهایش حرف این شنیدن از خوشحال

 از لبخندی مهدی  بده بهت میخوای هرچی عوضش در خدا ممنونم خیلی خیلی مهدی آقا ممنونم

 اینجا وضعیت این با رو شما کسی تا برو حالا گفت و داد تکان را سرش و زد مهتاب خوشحالی

 روز همان عصر شد خانه راهی و کرد خداحافظی مهدی از امید هزار و خوشحالی با مهتاب و ندیده

 شنیدن با مهتاب بیرون بیارم میخوام رو محمد حیاط دم بیا که داد اس ام اس مهتاب به مهدی

 کرد باز را,حیاط در و دوید و کرد یکی دوتا را دوم طبقه های پله بود آورده در بال انگار حرف این

 چهارچوب از ویلچر بر نشسته محمد قامت که نکشید طولی محمد خانه حیاط در به شد خیره و
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 پا زیر را غرورش مهتاب بخاطر و بود گذاشته ویلچر روی را او که بود مهدی و گذشت حیاط در

 یندبب را او مهتاب تا بود آورده بیرون مهتاب بخاطر بود قهر محمد با اینکه وجود با و بود گذاشته

 به نگاهی نیز مهدی ندید و دید را مهتاب گذراند نظر از را کوچه کل و چرخاند را سرش محمد

 عشق دیدن با که مهتاب داد تکان محمد چشم از دور به سلام نشانه به وسری انداخت مهتاب

 بود ندیده را محمدش که بود سال چندین انگار و بود شده شادی از لبریز وجودش اش دیرینه

 ار ویلچر مهدی که نکشید طولی ولی میرفت اش صدقه قربان دل در و مینگریست محمد به خیره

 بود کم کوتاه مدت این در هم آن خبری بی روز چندین از بعد محمدش دیدن برگرداند حیاط به

 م از مهتاب ولی

 

 پشت برگشت اتاقش به و بست را حیاط در کرده حقش در را بزرگ لطف این که بود ممنون هدی

 مهتاب برد خانه داخل به و کرد بلند ویلچر روی از را محمد مهدی که دید و رفت اتاقش پنجره

 حقش در که بزرگی لطف این بابت کرد تشکر و داد اس ام اس مهدی به و برداشت را اش پوشی

 بود کرده

 

 در پشت از کرد پیدا را مهدی مغازه بلاخره تا کرد جو و پرس و گشت و گشت و گشت آنقدر

 نگارا بروند زود و باشند مشتری که میکرد خدا خدا هستند مغازه توی نفر چند که دید ایی شیشه

 مهتاب رفتند و آمدند بیرون مغازه در از نفر چند آن زود,خیلی که چرا بود شنیده را صدایش خدا

 شد مغازه وارد الله بسم یه با رفت مغازه در طرف به و گرفت هایش دست با محکم را چادرش

 اما نشد هم مهتاب ورود متوجه اصلا میکرد بازی موبایلش با و بود نشسته میزش پشت مهدی

 جلو به قدمی بود نشسته بدنش روی سردی عرق و بود گرفته بر در ایی رعشه را بدنش که مهتاب

 صدای شنیدن با مهدی..... سلام:  گفت کرد تعجب شنیدنش از نیز خود که صدایی با و برداشت

 دیدن از آنقدر نگریست را مهتاب شده گرد چشمانی با و کرد بلند را سرش مهتاب کردن سلام

 با ودب گرفته بغضش که مهتاب بدهد را سلامش جواب نتوانست حتی که بود شده متعجب مهتاب

 مهه میدونم خوب و نیستید راضی مغازتون تو اونم دیدنم از میدونم: گفت بغض از دورگه صدایی
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 خترد ببین: گفت و شد بلند میز پشت از ناراحتی با مهدی کنید کمکم که اومدم میدونید چیزو

 اینجا من بدونید میخوام فقط میخواید چی یا کردید پیدا چطور رو اینجا شما نمیدونم من خانم

 این و میکنه من مورد در بدی فکرای ببینه اینجا شمایل و شکل این با رو شما یکی اگه دارم آبرو

  من هک بدونید اینو میخوام ولی بوده چی برادرم و شما بین نمیدونم من بخوام من که نیست چیزی

 حرفهای میان به مهتاب بکشید خط رو دورش که بودم داده هشدار شما به برادرم مورد در قبلا

 بهش بار دو یکی فقط من ام کی من نمیدونه حتی اون میکنید اشتباه دارید: گفت و آمد مهدی

 دارم علاقه بهش که ساله چند دارم دوسش خیلی من.....من.....من نشناخت منو اون ولی زدم زنگ

 زار حال دیدن با مهدی چشمهای نمیدونه اینو اون ولی محمد شده روزم و شب که ساله چند

 اندهپوش اشکهایش را صورتش پهنای که مهتاب نگریست او به ناراحتی با و گرفت غم رنگ مهتاب

 پایین و بود هایش شانه روی نیمه تا چادرش زد زانو پایش جلوی رساند مهدی به را خود بودند

 محجبه را او همیشه که دختری و چادر به خیره مهدی و بود شده فرش مهدی پای جلوی چادرش

 خدایی اون به رو تو مهدی آقا خدا رو تو: گفت هق هق با مهتاب نگریست می بود دیده سنگین و

 بکن کاری یه خدا رو تو شنیدم رو صداش حتی نه و دیدمش نه که روزه چند الان پرستی می که

 روشن رو گوشیش بگو خدا رو تو کجاست نمیدونم خوراک نه و دارم خواب نه میشم دیوونه دارم

 که کهدی میشم دیوونه دارم دور از شده حتی ببینمش برم کجاست بگو حداقل خدا رو تو کنه

 روب میکنی کاری چه این شو بلند گفت بود سوخته جلویش پیشه عاشق دخترک حال به دلش

 و سرشناس آدم یه دختر شما نمیخوره دردت به من داداش داری نامزد میدونم زندگیت به بچسپ

 آسایش دستش از هیچکسی که معتاد و خلافکار و قاچاقچی آدم یه من برادر و هستی معتمد

 به بچسپ و برو کنید؟؟؟ تباه من داداش با رو آبروتون و جوونی بخواید که نیست شما حیفه نداره

 دوستش چقدر شما که میگم بهش کردم آشتی داداشم با که روزی یه  باش مطمعن زندگیت

 ایی دیگه چیز هیچ شما برای آبرویی بی جز من داداش کنید فراموش رو محمد و,برید داشتید

 خونه تو و شکسته پاش و وسر دست و کرده وحشتناکی تصادف که روزه چند اون درضمن نداره

 لد تا کرد هق هق و کرد التماس و گفت اینقدر مهتاب ولی بخوره تکون جاش از نمیتونه خوابیده

 قول بهت ولی نمیزنم حرف و قهرم باهاش اینکه با: گفت و داد قول او به و آمد رحم به مهدی

 مهتاب ببینیش تا حیاط در بیارمش و ویلچر تو بزارمش کنم بلندش فرصت اولین در میدم

 خیلی: گفت و تکاند را چادرش و شد بلند کرد راپاک اشکهایش حرف این شنیدن از خوشحال
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 از لبخندی مهدی  بده بهت میخوای هرچی عوضش در خدا ممنونم خیلی خیلی مهدی آقا ممنونم

 اینجا وضعیت این با رو شما کسی تا برو حالا گفت و داد تکان را سرش و زد مهتاب خوشحالی

 روز همان عصر شد خانه راهی و کرد خداحافظی مهدی از امید هزار و خوشحالی با مهتاب و ندیده

 شنیدن با مهتاب بیرون بیارم میخوام رو محمد حیاط دم بیا که داد اس ام اس مهتاب به مهدی

 کرد باز را,حیاط در و دوید و کرد یکی دوتا را دوم طبقه های پله بود آورده در بال انگار حرف این

 چهارچوب از ویلچر بر نشسته محمد قامت که نکشید طولی محمد خانه حیاط در به شد خیره و

 پا زیر را غرورش مهتاب بخاطر و بود گذاشته ویلچر روی را او که بود مهدی و گذشت حیاط در

 یندبب را او مهتاب تا بود آورده بیرون مهتاب بخاطر بود قهر محمد با اینکه وجود با و بود گذاشته

 به نگاهی نیز مهدی ندید و دید را مهتاب گذراند نظر از را کوچه کل و چرخاند را سرش محمد

 عشق دیدن با که مهتاب داد تکان محمد چشم از دور به سلام نشانه به وسری انداخت مهتاب

 بود ندیده را محمدش که بود سال چندین انگار و بود شده شادی از لبریز وجودش اش دیرینه

 ار ویلچر مهدی که نکشید طولی ولی میرفت اش صدقه قربان دل در و مینگریست محمد به خیره

 بود کم کوتاه مدت این در هم آن خبری بی روز چندین از بعد محمدش دیدن برگرداند حیاط به

 م از مهتاب ولی

 

 پشت برگشت اتاقش به و بست را حیاط در کرده حقش در را بزرگ لطف این که بود ممنون هدی

 مهتاب برد خانه داخل به و کرد بلند ویلچر روی از را محمد مهدی که دید و رفت اتاقش پنجره

 حقش در که بزرگی لطف این بابت کرد تشکر و داد اس ام اس مهدی به و برداشت را اش پوشی

 بود کرده

 

 کم هم ازدواجش موئد میشد بیشتر روز به روز اش دلتنگی و قراری بی مهتاب و گذشت می روزها

 نسبت محمد احساس از و بگوید عشقش به را دلش راز بود نتوانسته هنوز او و رسید می فرا کم

 و شده بهتر حالش محمد تصادف از روز چندین گذشت از پس که میدانست شود خبر با خود به

 زشنما شد بیدار خواب از که صبح روز یک باشد کرده باز نیز را پایش گچ که میداد را این احتمال
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 به کردن نگاه بدون حتی و کند فکر محمد جز چیزی به آنکه بدون زد که آفتاب خواند که را

 میکرد پیدا شدت قلبش ضربان بوق هر با گرفت را محمد شماره و برداشت را اش گوشی ساعت

 هب نمیخواست دلش که بود مصمم تصمیمش در آنقدر ولی نمیدانم عشق یا بود هیجان بود ترس

 گوشی در محمد آلود خواب و خسته صدای بوق ششمین با کند فکر محمدش جز چیز هیچ

 موقع بد هم باز که بود نکرده را اینجایش فکر رسید ثانیه در هزار به مهتاب قلب ضربان و پیچید

 مزاحم داری مرض بزنی حرف خوای نمی وقتی: گفت و برد بالا را صدایش تن محمد زده زنگ

 : گفت بلند کند خاموش را تلفنش دوباره نکند اینکه از ترسیده مهتاب و میشی مردم خواب

 و ماند ساکت بود خجل خودش گفتن نه از که هم مهتاب و کرد سکوت ایی لحظه محمد...... نه

 وقت هر میکنم قطع: گفت ندارد زدن حرف قصد اش خطی پشت دید که محمد نگفت چیزی

..... نه:  گفت پته تته با بود ترسیده که مهتاب ولی بزن زنگ اومد یادت حرفات

 بخدا بزنم حرف باهاتون کلمه چند میخواستم موقع بی شدم مزاحم ببخشید......محمد......قا.....آ

 ودب شناخته را آشنایش و غریبه مزاحم که محمد نمیشدم مزاحمتون نه گر و خوابید نمیدونستم

 هم همیشه بزنید زنگ من خواب موقع که دارید عادت شما:گفت حرفهایش در ایی خنده ته با

 فتادها مهتاب توسط گذاشتنش سرکار به یادش انگار بعد بگید میخواستید چی که میره یادتون

 ایی نقشه چه باز تونه دیگه های خصلت از یکی هم آزاری مردم همچنین و: گفت تندی با باشد

 یادش را نرفتنش قرار سر جریان هم هنوز محمد دید که مهتاب زدی؟؟؟ زنگ که برام؟؟؟ کشیدی

 حرف باهاتون میخوام حالا ولی بدم نشون بهتون رو خودم ترسیدم ولی اومدم بخدا: گفت هست

 مروزا پس باشه: گفت بود کرده حس وضوح به تلفن پشت از را مهتاب دستپاچگی که محمد بزنم

 نجااو محمد آقا نه گفت بود نکرده را جایش این فکر که مهتاب ولیعصر خیابان خونه قهوه 2ساعت

 از خواب که نیز محمد و بگو دیگه جای یه خدا رو تو بیام اونجا نیست درست نیست مناسبی جای

 منو بخوای بازم که حالت به وای ولی 2ساعت بیا زار لاله پارک همون باشه گفت بود پریده سرش

 زارم لاله پارک 2ساعت راحت خیالتون نه گفت مکان تغییر از راضی مهتاب و بزاری کار سر

 

 مهتاب کرد قطع را تماس خداحافظی بدون و کنیم تعریف و ببینیم باشه گفت نیز محمد و

 ودب شده خسته بگیرد رفتن بیرون اجازه مادرش از تا کند بهانه را چیزی چه بار این که اندیشید
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 پشیمان و بود نادم بود شده خارج شمارش از هایش دروغ تعداد مادرش به گفتن دروغ همه این از

 مینوشت خاطراتش سفید صفحه روی را هایش دل درد تمام آمد نمی بر دستش از کاری هیچ ولی

 شد بلند شد که 2ساعت ؛ رفتن بیرون برای میداد مادرش به که دروغینی های بهانه تمام حتی و

 زنگ ارسلان امیر به مادر خب:گفت نیز مادرش میرود ارسلان امیر خانه به که گفت مادرش به و

 خودت تازه بری پیاده راه اینهمه داره لزومی چه خونشون ببردت و دنبالت بیاد خودش بگو بزن

 به دهن دستش بهونه پس بهت نسبت تعصبیه چقدر میدونی ؛ میشناسی رو ارسلان امیر اخلاق که

 با من مامان نه: گفت بود کرده را جایش همه فکر که مهتاب و دنبالت بیاد بگو و بزن زنگ خودش

 که ببینم اونو که خونشون نمیرم بزنم حرف باهاش حالاها حالا نمیخواد دلم قهرم ارسلان امیر

 خود: گفت و داد تکان سری مهتاب فکر طرز از کلافه هم مادرش میرم دایی زن و دایی دیدن برای

 زد لبخندی مادرش نشینی عقب از راضی هم مهتاب بده خودت هم رو ارسلان امیر جواب.....دانی

 حیاط در به نگاهی شد خارج خانه از و کرد خداحافظی مادرش از بعد و من با ارسلان امیر: گفت و

 میخواند الکرسی آیت و میفرستاد صلوات دل در و افتاد راه به و زد لبخندی و انداخت محمد خانه

 امیر مبادا تا انداخت نگاهی سرش پشت به رسید که پارک ورودی بگذراند بخیر را امروز که

 اردو نیست دنبالش به کسی که شد راحت خیالش وقتی باشد دیده را او دیگری آشنای یا ارسلان

 گرفت بر در را وجودش تمام ترس خوداگاه نا نشست درختی پشت نیمکت اولین روی و شد پارک

 تیدرس شناخت بگیرد کتک باد به یا بدهد لو را او شناختنش و دیدن با محمد که داشت آن بیم

 دارد خویی و خلق چه نمیدانست ولی بود شده عاشقش بسته گوش و چشم نداشت محمد از

 گرفت هایش مشت درون را چادرش گوشه کرد مشت بودند کرده لرزیدن به شروع که را دستانش

 کنار صدایی میفرستاد صلوات دل در و بست را چشمانش داشت نگه زانوهایش روی محکم و

 یامم دیگه ساعت نیم ام جایی نه: میگفت و میکرد صحبت تلفن با داشت که شنید سرش پشت

 از و کرد جمع پاهایش در را توانش تمام محمدش جز نبود کسی آشنا صدای این و دارم کار فعلا

 هک صدایی با و برگشت میشد دور آنجا از داشت و. بود سرش پشت محمد شد بلند نیمکت روی

 زدن حرف مشغول تلفن با هنوز که محمد......محمد آقا..... زد صدا میشد بلند چاه اعماق از انگار

 از ار گوشی باور نا و کرد نگاه بود داده قرار مخاطب را او که صدایی و سرش پشت به و برگشت بود

 صدایش که بود شده دختری مبهوت......نگفت چیزی دیگر و...... تو..... زد لب و داد فاصله گوشش

 ابمهت کسی چه بداند تا ساخته مشغول را ذهنش که دخترکی نمیگنجید باورش در حتی بود زده
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 نم جواد الو: گفت و برد گوشش کنار را گوشی و آمد خود به دفعه یک.... باشد شان همسایه دختر

 را تماس و نداد را اش خطی پشت به زدن حرف اجازه حتی و دارم کار فعلا میزنم زنگ بهت بعدا

 رساند مهتاب به را خود بلند قدم دو با و گذاشت شلوارش جیب درون را اش گوشی.....کرد قطع

 منو و زدی؟؟؟ تلفن من به بار چند که هستی همونی!!!!!!...... تو:  گفت و کشید هم در را هایش اخم

: تگف و زد نیشخندی بعد و کردنش تربیت دختر این با روشن آقا حاج چشم گذاشتی؟؟؟ کار سر

 دست.... ول ای بابا...... کردن گم رد برای بود الکی چاقچول چادر و حیا و حجب این پس

 از اونم......هست ترم خط هفت من از نگو......روزگارم خط هفت خودم میکردم خیال من.....خوش

 در آب از توزدر  فرزندش تک بگم بهتر یا دخترش تک میدونه آقا حاج ببینم......دخترش نوع

 محمد فکر بدون حرفهای از که مهتاب میده؟؟؟ باد به رو سالش چند و چندین آبروی و اومده

 نطوریای میکنی اشتباه داری بخدا: گفت بود گرفته را صورتش پهنای اشک و بود گرفته بغضش

 پسرا با.....سفید چشم دختره چجوریه؟؟؟ پس:  غرید عصبی محمد و...... میکنی فکر که نیست

 نیست؟؟؟؟ میکنم فکر من که اینجوری که مگه چجوریه گذاشتن قرار و قول

 

 دبودن گرفته را صورتش پهنای هایش اشک و بود گرفته بغضش هم و بود ترسیده هم که مهتاب

 ؛ محمد دارم دوستت من بخدا ؛ دارم علاقه بهت که وقته خیلی من......من......من.......من: گفت

 همین ترس ؛ جلو بیام ترسیدم ولی بگم بهت رو دلم حرف جوری یه خواستم بار چندین

 دلم تو راز یه مثل گذاشتم و نگفتم بهت رو دلم حرف وقت هیچ که داشتم رو برخوردت

 میخوای تو یعنی: گفت و زد داری صدا پوزخند محمد......نمیگفتم هم الان کاش ای که.......بمونه

 الهس چندین میزنه تیر با فرسخی صد منو سایه باباش که معتمد رضا حاج دختر که کن باور من

 ات اونور میکنه روشو میبینه منو وقت هر بابات که منی ؟؟؟ کی اونم!!!!! ؟ منه چاک سینه عاشق

 هب پیر به بخدا:  گفت پرید محمد حرف میان کلافه مهتاب بده منو به کردن نگاه کفاره نخواد

 من به چه من به خب:  گفت و انداخت او به نگاهی محمد......میگم رو حقیقت دارم من پیغمبر

 کشوندی راه همه این گذاشتی قرار و قول کردی بلند خواب از منو خودته مشکل داری علاقه

 هب سر و نگریست را او آلود اشک چشمانی با مهتاب..... هه  ؟؟ چاکمی سینه عاشق بگی که اینجا

 قصه از حاجی:  گفت جوابش در محمد و......ببخشید کردم اشتباه..... باشه:  گفت انداخت زیر
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 لکنت با و کرد سربلند ترسیده مهتاب داره؟؟ خبر دخترش عاشقونه

 گوشی خورد زنگ اش گوشی که بزند حرفی آمد محمد...... نمیدونه.......نه.......ن..........ن.......گفت

 صدایی با و کرد قطع عصبی و..... میام الان......جوادی سلام الو: گفت و گذاشت گوشش کنار را

 اباتب خره میرم مستقم ببینم گوشیم روی رو ت شماره بعد دفعه: گفت مهتاب به رو شده کنترل

 رو مجنون و لیلی قصه گوشم تو و شده مزاحمم دونش دور عزیز دختر میگم و میچسپم رو

 ینا شنیدن با که مهتاب.........افتاد....... افتادته فیل دماغ از بابای اون با حسابت اونوقت میخونه

 روی از سری ارام و انداخت زیر به سر نداشت تمامی هایش اشک و بود امده درد به دلش ها حرف

 هایش حرف با را دلش که رویش روبه عاشق دخترک به توجه بی محمد و داد تکان فهمیدن

 هق و پوشاند هایش دست با را صورتش نشست نیمکت روی مهتاب شد دور آنجا از بود شکسته

 اررفت چنین این او با محمد که گنجید نمی هم اش مخیله در حتی گرفت سر از کنان خفه را هقش

 و دش بلند نیمکت روی از کرد پاک دستانش با را آلودش اشک صورت کرد که را هایش گریه کند

 اش دایی زن دیدن به که بود گفته مادرش به بود تا دو دردش حالا گرفت پیش در را خانه راه

 او باشد فهمیده که را مادرش برخورد ترس هم و داشت را محمد رفتن غم هم بود نرفته و میرود

 هآمد درد به بود داده خرج به او با محمد که شقاوتی همه این از دلش باشد نرفته اش دایی خانه به

 چاره راه ولی بود مند گله مروت بی روزگار از و بدش بخت از......بود شده چه و میکرد فکر چه بود

 می بسپارد تقدیر دست به را خود و دهد تن ارسلان امیر با ازدواج به بود ناگزیر دید نمی ایی

 را او که بود کسی دلبسته زیرا داد نخواهد نشان او به را خوشش روی وقت هیچ زندگی دانست

 هک تلخی سرنوشت این از......نداشت ایی علاقه هیچ او به که بود کسی کرده عقد و بود زده پس

 و بود غمگین آنقدر دید حیاطشان درب روی به رو را خود و کشید وجودش اعماق از آهی داشت

 به دلشوره کرد باز را حیاط درب و انداخت کلید رسیده خانه به کی نفهمید که مشغول فکرش

 شکر را خدا او و نبود مادرش شد وارد که خانه به بدهد چه را مادرش جواب که بود افتاده جانش

 دل زخم به نمک و شود روحش سوهان که نیست کسی اش زخمی و پاره پاره دل این با که کرد

 فتر اتاقش پنجره پشت به و برداشت سرش از را چادرش برد پناه اتاقش به بپاشد اش شکسته

 لباس انکه بدون کردند خیس را صورتش هایش اشک و انداخت چنگ گلویش به نیز باز بغض

 چشمانش تا ریخت اشک خودش روز و حال به آنقدر و کشید دراز تخت روی کند عوض را هایش

 و دبو گیج بود تاریک اتاقش کرد باز را چشمانش اش گوشی صدای با برد خوابش و شدند خسته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 89 

 را اتاقش چراغ مال کور مال کور و شد بلند شده تاریک هوا که خوابیده چقدر و کی نمیدانست

  زمین روی را کیفش محتویات و کرد روشن

 

....... داد جواب بود مادرش شماره کرد پیدا میخورد زنگ داشت هنوز که را اش گوشی و ریخت

 هم...... مهتاب بودی؟؟ خواب.......مهتاب..... الو: گفت خط سوی آن از مادرش......مامان بله...... الو

 تو هستیم داییت خونه شب ما: گفت مادرش......برد خوابم کی نمیدونم اره: گفت کنان خمیازه

 یکردنم فکر که مهتاب......نیومدی هم اینجا که رفتی کجا پس دایت خونه میری نگفتی صبح مگه

. من......م......م.....م:   ...... گفت و افتاد لکنت به باشد رفته اش دایی خانه به مادرش

 و حیاطشون در موندم کم یه منم نکرد باز رو در کسی زدم زنگ هرچی ولی.....و...... رفتم...ر....ر...

 دخری بوده رفته داییت زن که موقع اون حتما:  گفت بود شده قانع که مادرش........خونه برگشتم

 کرد حافظی خدا و اینجا میاردت دنبالت میاد ارسلان امیر الان شو حاضر خب خیله.....بودی اومده

 وا که بود نبرده بویی مادرش اینکه از راضی هم و بود کلافه هم که مهتاب......کرد قطع را تماس و

 دا خانه به

 

 لافهک میشد رو روبه هم ارسلان امیر با باید روزش و حال این با که بود این از کلافه و نرفته اش یی

 حتما که خودش خیال به خورد زنگ دوباره اش گوشی که رفت کمدش طرف به و کشید پوفی

 و....... میشم حاضر دارم:  گفت و کرد وصل را تماس شماره به توجه بدون است ارسلان امیر

 بود شده شوکه محمد صدای شنیدن از که مهتاب......سلامتی به کجا:  گفت خط پشت شخص

 نیز باز بری؟؟مهتاب میخوای جایی:  گفت محمد.....نداشت زدن حرف قدرت و بود آمده بند زبانش

 شقع از و میکردی زبونی بلبل خوب که صبح:  گفت محمد بود امده بند زبانش واقع در نزد حرفی

:  تگف ارامی به و گرفت کار به را توانش تمام مهتاب شدی لال که شده چی حالا میگفت عاشقی و

 تشریف جایی...... سلام علیک:  گفت میزد موج صدایش در خنده که محمد......سلام

: گفت محمد......برم میخوام منم داییم خونه رفتن اینا مادرم گفت ارامی به مهتاب......میبرید

 رسیدم نتیجه این به و کردم فکر صبحت عاشقانه های حرف به من خب...... جالب چه......جدااااااا
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 خودم دنبالت میام شو حاضر الانم......بشم دوست باهات و کنم حقت در رو بزرگ لطف این که

 از بعد شوکه هم و بود شده خوشحال هم حرف این شنیدن از که مهتاب.......داییت خونه میبرمت

 مشخص صدایش از که محمد....... دنبالم میاد داره افتاده راه داییم پسر ممنون: گفت سکوت کمی

 بدون و ببرید تشریف تون دایی پسر با پس خب خیلیه:  گفت عصبی  خورده بر او به بود

 زیرا بود کافی نیز محمدش طرف از پیشنهاد همین مهتاب برای...... کرد قطع را تماس خداحافظی

 به اندکی ولی کامل نه حالا و بود پرورانده سر در را عشقش با زدن حرف آرزوی سال چندین او

 کیفش در و کرد سایلنت را اش گوشی حرفها این شنیدن از خوشحال بود رسیده آرزویش

 محمد که داشت آن بیم انداخت تختش زیر و کرد خارج کیفش از را آن فورا ولی گذاشت

 بد محمد و او برای و ببیند را محمد شماره و کند جستجو او گوشی در و کند اوت اش کجنکاوی

 بشود

 

 امیر با و کرد باز را آن و دوید حیاط در طرف به آماده و حاضر مهتاب و زد زنگ ارسلان امیر

 حرکت اش دایی خانه سوی به و شد ارسلان امیر بوگاتی سوار و کرد احوالپرسی و سلام ارسلان

 ابمهت دیدن با ارسلان امیر نداشت سابقه بود انداخته شک به را مهتاب ارسلان امیر سکوت کرد

 آن بیم کرد رخنه مهتاب دل به ترس نزد حرفی هیچ حتی یا نزند کنایه و نیش و بماند ساکت

 محمد با او که هایی تماس از حتی یا باشد شده خبر با محمد و او دیدار از ارسلان امیر که داشت

 بفهمد ار سکوتش دلیل شده طور هر و کند صحبت ارسلان امیر با گرفت تصمیم بنابراین میگرفت

 اب بود نشسته فرمان پشت خاصی ژست با که ارسلان امیر ؟؟ چطوره شرکت اوضاع:  گفت مهتاب

 دش مطمعن مهتاب کرد نگاه جلو به دوباره و انداخت عمیقی نگاه او به و برگشت مهتاب حرف این

 وجل به که طور همان ارسلان امیر که کرد پیدا شدت قلبش ضربان فهمیده را قضیه ارسلان امیر

 مهتاب انداخت نگاهی مهتاب به و ؟؟؟ شدی علاقمند شرکت کارای به شده چی:  گفت بود خیره

:  گفت بود شده راحت خیالش ارسلان امیر حرف این با هم و بود ترسیده هم که

 و زد پوزخندی مهتاب حرف این با ارسلان امیر ؛ پرسیدم همینجوری....خب.....راستش.....راستش

 و اندبرگرد سر مهتاب ایستاد حرکت از ماشین و باشی حالا که بودی ما فکر به کی شما بله: گفت

 افتاده شک به ارسلان امیر سکوت این از ولی شد پیاده ماشین از دید اش دایی خانه کنار را خود
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 و خیر به چیز همه امشب و باشد نفهمیده چیزی ارسلان امیر که میکرد خدا خدا دل در و بود

 و کرد پرسی احوال و سلام گرم اش دایی زن و دایی با و شد دایی خانه وارد شود تمام خوشی

 نای از مهتاب نزد تو به حرفی ارسلان امیر که پرسید او از مادرش بلافاصله نشست مادرش کنار

 چه:  گفت مادرش و....مثل.......م حرفی.......چه......چ:  گفت لکنت با و خورد یکه مادرش حرف

 ازش هم چی هر نزده هم حرف کلمه یک حتی کرده سلام فقط اینجا اومدیم وقتی از....میدونم

 و کرد خارج را اش شده حبس نفس مهتاب.....نزده حرفی ساکتی چرا شده چی که پرسیدیم

 صدای با.....والله نمیدونم:  گفت مادرش.....افتاده اتفاقی چه یعنی نزده حرفی منم به نه:  گفت

 دایی ؛ جان دایی بله: گفت و آمد خودش به مهتاب بود داده قرار مخاطب را مهتاب که علی دایی

 هن گفت و زد لبخندی مهتاب نشده شروع امتحاناتت ؟؟ دخترم خبر چه:  گفت و زد لبخندی علی

 پیوست انها جمع به که دایی زن نرفتم هم کتاب و جزوه تهیه دنبال به هنوز من والبته هنوز

 شد سپری وبخند بگو به مجلس

 

 داشت نگه حیاط درب کنار که ماشین'برگشت خانه به مادرش و پدر همراه به مهتاب شب آخر

 که دید تعجب درکمال و انداخت سرش پشت به نگاهی مهتاب شدند پیاده مادرش و مهتاب

 را دخترش نگاه رد نیز مهتاب مادر کند می نگاه آنها به و ایستاده حیاطشان درب کنار محمد

 و رابازکرد حیاط درب و انداخت کلید نگریست می آنها به خیره که رسیده محمد به تا گرفت

 پسر به چرا که زد تشر او به و برد حیاط به و گرفت را بود شده محمد مسخ که را مهتاب بازوی

 ایبر حدودی تا دستش کردن نگاه این با دانست می حال که مهتاب میکند نگاه همسایه لاابالی

: گفت درجواب مادرش نمیکردم نگاه اون به اصلا من مامان میکنی اشتباه: گفت شده رو مادرش

 مسئله این از پدرش تا کند سکوت داد ترجیح مهتاب و مشخصه ات پریده روی و رنگ از آره

 زنی پدرش که ترسید آورد می حیاط به را ماشین داشت که انداخت پدرش به نگاهی نبرد بویی

 یکی تا دو را ها پله شد اتاقش راهی بزند او به را حرفها همین و باشد شنیده را مادرش و او صدای

 رهپنج پشت به بعد کرد تازه نفسی و ایستاد اتاقش درب پشت و رساند اتاقش به را خود و کرد

 ار هایش لباس برگشت ندید را محمد اما کرد نگاه بود ایستاده محمد که جایی به و رفت اتاقش

 نخوانده پیام 11و پاسخ بی تماس 13دیدکه و کشید بیرون تخت زیر از را اش گوشی و کرد عوض
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 لبهای روی لبخندی دهد جواب بود کرده تهدید را او که بود ازمحمد پیامها و تماسها تمام دارد

 و تماسها حالا و گذشته جا خانه و نبرده باخود را گوشی که نوشت برایش بست نقش مهتاب

 رو کارش این کرد تایپ فورا و خواند که را پیام نیز محمد و کرد عذرخواهی و دید را پیامهایش

 ات بیاورد او سر بلایی چه است ممکن محمد که لرزید خود بر پیام این با مهتاب و میکند تلافی

 ذکر توانست چقدر هر بخوابد نتوانست بود فرستاده برایش محمد که پیامی از شب های نیمه

 زا دیر صبح بیفتد دردسر به او که نکند کاری محمد که کرد خداوند درگاه به التماس و گفت

 مامت که نمازش ایستاد نماز به و گرفت وضو داغان اعصابی با بود شده قضا نمازش شد بیدار خواب

 مشغول معمول طبق مادرش بخورد صبحانه تا رفت آشپزخانه به و کرد جمع را اش سجاده شد

 به و گفت مادرش به بخیری صبح و سلام بود رفته اش حجره به هم پدرش و بود گردگیری

 آرامی به که چرا بود دلخور همسایه پسر به نگاهش و دیشب از هنوز مادرش رفت آشپزخانه

 آنقدر ولی شد صبحانه خوردن مشغول و نشست میز پشت بود داده را,بخیر صبح و سلام جواب

 میز شد بلند بخورد لقمه دو یکی توانست زور به که بود محمد دیشب تهدید درگیر ذهنش

 ار لباسهایش برگشت اتاقش به کرد آویزان و شست نیز را چایش استکان و کرد راجمع صبحانه

 تا نداشت کتابی یا جزوه حتی او و بود نماده هایش امتحان شروع به دیگر هفته چند پوشید

 و دبرو مدرسه به امروز بود گرفته تصمیم کند امتحاناتش آماده را خود و بخواند آن روی از بتواند

 النس به که ها پله از مرورکند را امتحاناتش و بیاورد خانه به خود با کرد پیدا کتابی یا جزوه اگر

 دو امتحانا: گفت جواب در مهتاب و سلامتی؟؟؟ به کجا!!!! کردی کلاه و شال: پرسید مادرش رسید

 روش یارمب نمیکنم پیدا چیزی ایی جزوه کتابی ببینم دبیرستان میرم میشه شروع دیگه هفته سه

 از عصبی ومهتاب'ببردت بیاد ارسلان امیر بزن زنگ: گفت مادرش امتحانا برای بشم آماده بخونم

 خواهش مامان:گفت میکرد حواله ارسلان امیر به را او برود میخواست که هرجا مادرش اینکه

 میخوام هک جایی برم؟؟؟خوبه میخوام کجا مگه......ببردت بگوبیاد امیرارسلان به نگو اینقدر میکنم

 بلند نیاوران از ارسلان امیر آخه خودمونه خونه از بالاتر کوچه دو همین و نیست شهر سر اون برم

 از کفری مادرش ؛ دیگه میرم خودم بشه چی که ازخونه بالاتر دوکوچه ببره برداره منو بیاد شه

 کارت به کاری که من بده خودت هم رو امیرارسلان جواب ولی برو باشه: گفت دخترش دلایل

 میرا اومدیا بابات اگه که بلرزه بدنم ستون چهار باید من بیرون میری خونه این در از هروقت ندارم

 انهآشپزخ به و نیست خیالت عین که خودتم بدم چی رو جوابشون نیستی تو دیدن و اومد ارسلان
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 میخورد آب اگر که بود کسی دست اسیر که سرنوشت این از ناراحت و غمگین هم مهتاب رفت

 در کنار محمد ندید حتی که غمگین و بود ناراحت آنقدر شد مدرسه راهی میگفت او به باید

 خود با او و خورد زنگ اش گوشی گذشت که کوچه از میکند تماشا را او و ایستاده حیاطشان

 میکرد خودنمایی اش گوشی صفحه روی که اسمی از ولی است امیرارسلان حتما که اندیشید

 و شد قدم پیش و گذاشت گوشش کنار را گوشی و زد لبخندی بود محمدش شد چهارتا چشمانش

 کرد سلام اول خودش

 

 دومک نیار بالا منو سگ روی اون خانم دختر ببین: گفت و غرید وبعد ایی؟؟؟ خونه که:  گفت محمد

 ترسیده خط پشت محمد های عربده از که مهتاب و......بیرون رفتی دیدم خودم الان هستی گوری

....... من....م.....م:.... گفت لکنت با بود

: گفت تند لحن همان با محمد.......وایسادم.......ون.....خیاب.....خی.......خی.......سر......س......س

 یامب حالت به وای بیام تا نمیخوری جم پس: گفت محمد.....شریعتی:گفت مهتاب خیابون؟؟؟ کدوم

 برموتورش سوار کرد قطع را تماس حافظی خدا بدون و میارم در روزگارت از دمار رفتی تا ببینم

 زا عصبانی حالتی با و رفت مهتاب کنار به رساند شریعتی خیابان به را خودش سرعت با و شد

 چهره که محمد رفت عقب قدمی و شد افزوده ترسش بر حرکت این با مهتاب شد پیاده موتور

 اتقریب صدای تن با و شد نرم کمی دید را بارش اشک چشمان و لرزان دستان و مهتاب پریده رنگ

 بهم این خلاف اگه که میگی رو راستش آدم بچه مثل پرسم می ازت سوالی وقتی:گفت بلندی

 اشک که هم شد؟؟؟؟مهتاب شیرفهم:  زد داد و......بیرون میکشم حلقومت از رو زبونت بشه ثابت

 هایش اشک و داد تکان تایید برای سری بودند روان هایش گونه روی رحمی بی همه این از هایش

 مهتاب ؟؟ صبحی اول بردی می تشریف کجا خب:  پرسید محمد کرد پاک دستش پشت با را

 مدرسه میری که سالته چند مگه!!!!مدرسه: گفت محمد ؛ مدرسه: گفت دارش بغض صدای باهمان

 دل در و انداخت زیر به را سرش و شد ناراحت محمد پرانی تیکه این از مهتاب کوچولو؟؟؟ دختر

 ادد با دارد اخلاقی همچین که شده کسی دلبسته و عاشق چرا که فرستاد لعنت سیاهش بخت به

 22: گفت مهتاب مدرسه؟؟ میری که سالته چند میگم توأم با: گفت می که آمد خودش به محمد

 الان کنار گذاشتم رو درس دیگه و بودم افتاده رو دیپلمم درسای از تا چند خب.....خب.....خب
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 مهندس دکتر بابات ننه برای که: وگفت زد پوزخندی محمد بدم تحصیل ادامه برم میخوام دوباره

 و انداخت زیر به سر مهتاب و داد سر بلندی خنده حرفش و فکر از خودش بعد و هاااا؟؟؟؟ بشی

 دکتر میخوای که ایی مدرسه این خب:گفت شد تمام که محمد خنده داد ترجیح را سکوت

 چشمانش و بود آمده درد به تمسخر اینهمه از قلبش که ؟؟؟مهتاب کجاست توش بشی مهندس

 که محمد ؛ چپ سمت کوچه همین: گفت افتاده پایین سر همان با بودند شده بارانی دوباره

 شو سوار خب: گفت بود ایستاده لب به لبخند و سینه روی شده چلیپا دستهای با مهتاب روبروی

 در حتی نگریست او به ناباورانه و شد گرد چشمهایش حرف این شنیدن از مهتاب برسونمت؛و

 وا با محرمیتی هیچ کسیکه شود سوار محمد موتور هم آن موتور پشت که گنجید نمی هم باورش

 و میرم خودم ست راه قدم دو..... محمد آقا نه:گفت و گرفت کار به را توانش تمام پس نداشت

 سرتو بازم: غرید محمد گرفت پیش در را مدرسه راه و کرد محمد به پشت دیگری حرف بدون

 با و محکم کند نگاه محمد به که برنگشت ولی ایستاد مهتاب رفتی؟؟ و پایین انداختی گاو عین

 نخورده نامحرمی هیچ به دستم حالا تا من آقامحمد؟؟؟ میخواید چی من از شما: گفت قاطعیت

 محرمیتی هیچ که شما موتور ترک بیام داری انتظاری اونوقت ندیده کسی منو موی تار یک حتی

 رموتو پشت منو به زدن دست فقط:گفت و زد ایی قهقه محمد مدرسه؟؟ برم و بشینم نداری باهام

 نامحرم یه با زدن حرف ؛ بامن زدن چی؟؟حرف زدن حرف میدونید؟؟؟ نامحرم رو نشستن من

 نامحرم و محرم فکر بدم جواب بهت تا بودی من آویزون روز و شب ماه یک که نیست؟؟؟این

 زدن نامحرم؟؟حرف میشه غریبه مرد یه به زدن دست فقط شما دین تو بودی؟؟ کرده رو بودنمون

 از مهتاب نمیشه حساب نامحرم نامزدمحترمتون خصوص علل و خانواده اطلاع بدون باهاش

 جریان محمد چطور بود آمده بند زبانش تعجب شدت از و شد سیخ تنش به مو حرفها این شنیدن

 و بودند استاده خیابان کنار کرد می اش مؤاخذه مسئله این با حالا و بود فهمیده را اش نامزدی

 برایشان گاهی کردند می عبور کنارشان از که هایی ماشین یا عابرین میکردند دو به یکه باهم

 هرچه که جدل و بحث این از خسته مهتاب میکردند پرانی تیکه نیز وگاهی میزدند بوقی

 به رو داشت چنته در چیزی او حرف کلمه هر برای محمد و نمیشد و کند قانع را محمد میخواست

 نیست درست بعدش شده دیرم برم بزارید کنید تمومش کنم می خواهش محمد آقا: گفت محمد

 ینهبب مارو آشنایی یه ممکنه و میکنن عبور اون از آدم و عالم که خیابون وسط اونم اینجا شما منو

 میخوام معذرت من کنیم می دو به یکه و وایسادیم بسازه برامون حدیث و حرف هزار پشتش و
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 ایدب دیگه دفعه ولی برو باشه: گفت محمد......وایسیم اینجا نیست درست برم بزار میکنم خواهش

 هر و بدی ادامه آخرش تا باید دوستی برای شدی قدم پیش خودت که ؛حالا بیرون بیای من با

 با و شد موتورش بر سوار و گفتم من که هرجا اونم بیرون؛ بیای من پای به پا کردم اراده وقت

 بود گذاشته برایش محمد که شرطی این از ناراحت و کلافه مهتاب شد دور آنجا از زیاد سرعت

 و خودم ساله چندین آبروی به حراج چوب باتو آخرش:گفت خود با دل در و شد مدرسه راهی

 ن باطنش از خبری و بود دیده را محمدش ظاهر فقط اینکه از بود متاسف میشه؛ زده ام خانواده

 

 اخلاقی چنین آخرینش و اولین عشق محمدش که گنجید نمی هم اش مخیله در حتی و داشت

 باشد داشته

 

 شد خانه راهی و گذاشت اش کوله درون را امتحانیش کتابهای و ها جزوه شد خارج که مدرسه از

 تمام باید او و بود نزدیک موعود روز بلأخره اینکه بابت از ؛خوشحال ناراحت هم و خوشحال هم

 دانشگاه وارد و دهد کنکور و کند پاس را افتاده های واحد بتواند تا میگرفت کار به را تلاشش

 همراهی رفتن بیرون برای که بود گذاشته شرط بودن او با برای محمد اینکه از بود ناراحت شود

 از را محمد پیشنهاد میکرد قبول اگر که ؛ را جرأتش نه و داشت را کار این توان نه که کند اش

 و خود ساله چند و چندین آبروی به حراج چوب و بود کرده استفاده سوء اش خانواده اعتماد

 حتی و را هایش زورگویی تمام که داشت دوست را محمدش آنچنان طرفی از بود زده اش خانواده

 دل در را محمد عشق که بود سالها درگم سر و بود کلافه میدید خوب را تندش اخلاق و ها بدی

 نمیتوانست میکرد هرکاری که بود دوانده ریشه ذهنش و قلب در چنان عشق این و بود پرورانده

 ات پس بزند پس بود رسیده او به سال اینـهمه از بعد که را او و بزند عشقش سینه به رد دست

 به وقتها بعضی و کند جلب خود به را محمد نظر شده طور هر که کرد عهد خود با خانه به رسیدن

 و شد فرجی و خواست خدا شاید هم و آرامـگیرد قرارش بی دل هم تا رود بیرون او با ایی بهانه

 و تگرف شکل لبانش روی جانی نیمه لبخند برسد آرزویش به توانست و شد علاقمند او به محمد

 آنقدر هستم کمکت محتاج سخت که کن کمکم ـخداوندا:گفت دل در و گرفت آسمان به سر
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 دید حیاط درب کنار را خود آمد خود به تا رسیده خانه به کی نفهمید که بود پردازی رویا درگیر

 اش ریه به ولع با را محمدی گلهای عطر و گذشت باغچه کنار از شد حیاط وارد و گذاشت کلید

 شد اتاقش راهی و کرد بود آشپزخانه در که مادرش به بالای بلند سلام شد خانه وارد و کشید

 هم مهتاب رو؟؟ هات جزوه گرفتی شد چی: گفت و آمد بیرون آشپزخانه از مادرش پله راه وسط

 شم؛ قبول بتونم تا بخونم بکوب باید مامان آره: گفت مادرش به رو و برگشت بود  خوشی غرق که

 زد دخترش حرفهای از لبخندی هم مادرش شد اتاقش راهی زنان لبخند ؛ خانم مامان اجازه با فعلا

 رو ها جزوه و انداخت تختش روی را مانتویش مهتاب شد آشپزخانه وارد و

 

 ودب هایش جزوه در غرق آنقدر شد خواندن مشغول و کرد باز یکی یکی و کشید بیرون اش کوله از

 اتاقش چهارچوب در مادرش وقتی نشنید را بود داده قرار مخاطب را او که مادرش صدای حتی که

 ؛ دیگه بخور ناهار بیا میکنم صدات دارم ساعته یک دختر نمیدی جواب چرا: گفت و شد ظاهر

 خودم و بخونم بکوب باید نیستم گرسنه من بخورید شما: گفت مادرش روبه و کرد بلند سر مهتاب

 از سری مادرش شد اش جزوه مطالعه مشغول باز و میخورم میام بعدا امتحانا برای کنم آماده رو

 فقط رو روز کل و نمیخورن هیچی دیگه دارن امتحان که اونایی:  گفت و داد تکان تأسف روی

 میگیری معده زخم بخور رو ناهارت بیا شو بلند میکنی رو کار این داری هم تو که میخونن درس

 عرض جان مامان:  گفت مادرش به رو و کرد بلند سر دوباره مهتاب و بخون رو درسات بیا بعدا

 مادرش میخورم میام شد ام گرسنه وقت هر نیستم گرسنه فعلا من بخورید بابا حاج و شما کردم

 مهتاب تو دست از اوف:  گفت و داد تکان طرفین به را سرش حرص با دخترش لجبازی از ناراحت

 و خواندن مشغول دوباره هم مهتاب شد خارج اتاق از و نیست آدم عین هم خوندنت درس اوف؛

 های تکان با برد خوابش خستگی از تا خواند و خواند و خواند آنقدر شد هایش جزوه کردن حفظ

 در و شد بلند دید سرش بالای برزخی ایی چهره با را ارسلان امیر و گشود را چشمانش دستی

 نشکرد کنترل در سعی که صدایی با هم ارسلان امیر.....سلام:  گفت میمالید را چشمانش که حالی

 یدفهم اتاق تاریکـ نیمه فضای از مهتاب خواب؟؟؟ ساعت سلام علیک:  گفت نرود بالا که داشت را

 بگیرم؟؟ اجازه شما از باید خوابیدنمم واسه: گفت و کرد عرسلان امیر به رو شده تاریک هوا که

 گفت مهتاب نمیخواد اجازه ؛ خانم خیر نه:  گفت سینه روی شده چلیپا دستهای با ارسلان امیر
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 و دیخور صبحانه نه میگه عمه!!! ؟؟ باشم نباید: گفتـ ارسلان امیر ؟!انگار طلبکاری ؟؟ چته ـپس:

 خوندن درس شده خوراکت و خواب بوده خم هات جزوه رو سرت بند یه صبح از فقط!!!  ناهار نه

 لقب رفته یادت اینکه ازشما؟؟مثل بگیرم اجازه باید خوندنمم درس واسه چی؟؟ که: گفت مهتاب

 حالا شده چی پس نداشتی مخالفتی هم جنابعالی بدم تحصیل ادامه میخوان که گفتم عقد از

 که اینه منظورم من خانم؛ سرکار نشده عوض نظرم غرید حرصی ارسلان شده؟؟امیر عوض نظرت

 یکش نعش حوصله منم عروسیمونه دیگه روز چند میشی مریض بخونی درس بند یه و نخوری غذا

 و خوردن غذا:  گفت حرفها این از ناراحت هم مهتاب بخون رو درسات و بخور و غذات ندارم

 که میشم راحت یکی تو شر از حداقل درک به هم شدم مریض نداره ربطی کسی به من نخوردن

 که ارسلان امیر بخونم رو درسام میخوام بیرون ببر تشرف هم حالا ندی من به پیچ سه گیر اینقدر

 مهتاب به را خودش قدم دو با و شد عصبی نداشت را مهتاب طرف از برخوردی چنین انتظار

 و کرد مهتاب صورت مماس را صورتش و کشید خودش طرف به و گرفت را مهتاب یقه و رساند

 نببی میکنی زبونی بلبل که شده چی نمیومد در جیکت پیش روز چند تا!!! آوردی در دم:گفت

 شو بلند نزن حرف من حرف روی پس دور بندازم کنم قیچی رو زبونت که نکن کاری جون دختر

 این از حسابی که مهتاب و...... شد فهم شیر کن کوفت رو غذات و آشپزخونه برو آدم بچه مثل

 امیر چشمان خیره و کرد سکوت نداشت تکلم وقدرت بود ترسیده ارسلان امیر حرکت و حرفها

 بود کرده اسیر را مهتاب یقه که را دستانش دید را مهتاب سکوت که عرسلان امیر شد؛ ارسلان

 و گرفت کار به را توانش تمام هم مهتاب کنم حالیت دیگه جور یا شد شیرفهم غرید و داد تکان

 ه......ڔ......آ......گفت

 

 امیرارسلان و مهتاب عروسی جشن بود قرار که ماهی آخر به و گذشت می هم پی از روزها

 رایوب رابگیرد دیپلمش تا میکرد تلاش و میخواند درس سخت مهتاب میشد؛ نزدیک برگزارشود

 و رفت می دبیرستان به امتحان برای فقط و میخواند درخانه را درسهایش تمام شود آماده کنکور

 چشم از دور به را ساعتی و ببیند را او تا بیاید که خبرمیداد محمد به داشت امتحان که هرروزی

 به راضی را ومحمد میشد موفق روزها بعضی بگذراند دیرینش عشق با امیرارسلان و اش خانواده

 برای که تمنا و خواهش و کرد می التماس چقدر هر هم روزها بعضی میکرد سرقرار بر آمدن
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 ینا داشت سنگی دل چه و نمیشد که نمیشد راضی محمد بببیند را او تا بیاید محمد چنددقیقه

 لد خوشحالی برای تا نمیکرد نرم کمی را سنگش دل هم مهتاب تلفن پشت های گریه که پسر؛

 هک عاشقی؛ درد بدیست درد چه و برود دیدارش به کوتاه هرچند دقایقی برای مهتاب کشیده زجر

 دنیایی و بود مهتاب ؛ کنی آرام را تنگت دل درد از ایی ذره بتوانی که دارویی نه و دارد مرحمی نه

 توانین وقتی باشند گرفته را برت و دور دنیا تمام اگر حتی باشی که عاشق تنهایی؛ و کسی بی از

 مهتاب و تنهایی؛ ؛ کند درکت و بفهمد را دردت که نباشد کسی و بگویی کسی به را دلت درد

 ودب انگیز غم چه و اش؛ تنهایی بود تلخ چقدر و بود تنها بودند برش و دور که آدمی اینهمه میان

 کتاب......برسد دلش مراد به او نگذاشت که داشت جنگ سر او با روزگار چقدر و اش؛ عاشقی

 برداشت را اش گوشی ؛ سرش روی کرد مرتب را چادرش اش پشتی کوله درون گذاشت را هایش

 به که فهماند او به اشاره و ایماه با بود تلفن با کردن صحبت مشغول مادرش شد خارج اتاق از و

 شد خارج خانه از زنان لبخند مهتاب و داد تکان سری مادرش بدهد را امتحانش تا میرود مدرسه

 بدهد را تولدش کادوی و ببیند را او فردا بود قرار  اینکه از خوشحال او و بود محمدش تولد فردا

 در تا کرد رو و زیر را پاساژها تمام شد خرید مرکز راهی و شد خارج مدرسه از داد که را امتحانش

 احوال و سلام از بعد و شد مغازه وارد خوشحال کرد جلب را نظرش شیکی مردانه پیراهنه آخر

 کیف گشت هرچه و کرد باز را اش کوله بیاورد برایش را آن تا خواست او از فروشنده با پرسی

  گذاشته جا آرایشش میز روی را کیف که آمد یادش برخواست نهادش از آه نکرد پیدا را پولش

 را  آن خورد زنگ اش گوشی شد خارج مغازه از و کرد خواهی عذر فروشنده از ناراحت و غمگین

 چند امتحان شده تموم تازه نه.......مامان سلام......الو: داد جواب و کشید بیرون مانتویش جیب از

 که اش کوله درون گذاشت را اش گوشی......خداحافظ قربانت باشه......خونه میام دیگه دقیقه

 انگشتر این میدونن همه: گفت خود با شد زده ذهنش در ایی جرقه افتاد انگشترش به چشمش

 نه؛نمیک شک کسی شده گم بگم و بفروش اگه پس میفته؛ دستم از مدام و بزرگه انگشتم برای

 و کشید بیرون انگشتش از را انگشتر کرد کج ها طلافروش طرف به را راهش فکر این از خوشحال

 رضا حاج جای به ولی میکرد خرید آنجا از مادرش همیشه که بود ایی مغازه همان شد مغازه وارد

 خانم سلام داد جواب خوشرویی با امیرحسین کرد سلام بود مغازه توی امیرحسین پسرش

 نیز امیرحسین هستن شما دعاگوی ممنونم: گفت و زد لبخندی مهتاب ؟ خوبن معتمدی؛خانواده

 فتگ و گذاشت مغازه ویترین روی را انگشتر مهتاب هستم درخدمت  بفرمایید گفت و زد لبخندی
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 و رفت بالا امیرحسین ابروی تای بفروشمش؛یک میخواستم بزرگه انگشتم برای

 شترانگ نه نه: گفت مهتاب کنید عوضش دیگه انگشتری با میتونید خب!!!! بفروشینش:گفت

 جاش به میتونید دارید دوست چی هر باشه:  گفت و زد لبخندی حسین امیر.....ندارم دوست

 نواعا از بود پر که رویش روبه های ویترین به مهتاب و هستش؛ قیمتی گرون انگشتر این بردارید

  زنجیری و پلاک شد خیره...........و گوشواره و گردنبند پلاک و زنجر و النگو و انگشتر اقسام و

 گفت زدو لبخندی داشت هم زنجیرزخمی و بود نوشته رویش محمد نام پلاک کرد جلب را نظرش

 گاهین بود شده نوشته رویش محمد نام که زنجیری و پلاک به امیرحسین  بیارید برام اینو میشه

 دل در امیرحسین.....آره گفت مهتاب!!!!! این:گفت و رفت بالا تعجب از ابرویش تای یک و کرد

 ویترین از را زنجیر و کرده؟؟پلاک انتخاب رو شده نوشته روش محمد اسم که پلاکی چرا:گفت

 داد مهتاب به و گذاشت جعبه درون و کرد یر به یر انگشتر با و کرد وزن را ان و کشید بیرون

 از و کرد تشکری کند فراهم را محمدش تولد کادوی بود توانسته بلاخره اینکه از خوشحال مهتاب

 شد خانه راهی و شد خارج مغازه

 

 یچ گفت مادرش روبه و کرد سلام دید دست به تلفن نگران و ناراحت را مادرش رسید که خانه به

 چکارت بگم خدا:گفت و کشید آسودگی سر از نفسی بود شده او متوجه تازه که شده؟؟مادرش

 کردی؟؟مهتاب خاموش چرا رو اومدی؟؟گوشیت دیر اینقدر که بودی رفته مهتاب؛کجا کنه

!!!! بهتون دادم جواب من زدید زنگ که شما!!!! گوشیم بود خاموش:گفت مادرش حرفای از متعجب

 و میگوید راست مادرش که شد متوجه و کشید بیرون مانتویش جیب از را اش گوشی سریع و

 ساعت یک من خانم سرکار ضمن خاموشه؟؟در دید حالا گفت هم مادرش شده خاموش موبایلش

 بود راه چقدر مگه خونه میای داری و دادی رو امتحانت گفتی هم شما و زدم زنگ بهت پیش

 کلاس دخترای با مامان خب:گفت مهتاب گذاشتی؟؟ نگرون دل منو ساعته یک که خونه تا مدرسه

 چطور رو امتحان که پرسیدم ازشون و شدیم آشنا باهم و زدم حرف بدن امتحان بودن اومده که

 نمیشی هم گم نیستی بچه: گفت مادرش بشم؛ گم نیستم که آخه؟؟بچه شدی چی نگران دادن

 نهمی از منم میندازه راه دعوا و جنگ نیستی ببینه بیاد میشناسی که رو ارسلان امیر مادر ولی

 را اش کوله شد اتاقش راهی و گذشت بخیر که فعلا: گفت و داد تکان سری مهتاب بودم نگران



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 100 

 باز را اش کوله کرد عوض که را هایش لباس شد لباسش تعویض مشغول و گذاشت تختش روی

 دیلبخن و کشید بیرون بود خریده محمد برای تولد کادوی عنوان به که را زنجیری و پلاک و کرد

 او که شنید را مادرش صدای میدم بهش اینو و میبینمش فردا: گفت دل در و زد خوشحالی روی از

 اش کوله به را آن و گذاشت اش جعبه درون را زنجیر پلاک سریع میزد صدا ناهار صرف برای را

 ات شد آماده و پوشید لباس شاد و خوشحال مهتاب و رسید فرا بعد روز..... رفت پایین و برگرداند

 هب و برداشت را اش گوشی بدهد او به را کادواش و بگوید تبریک را تولدش و برود محمد دیدن به

 و دارم تکار بیا سریع منتظرتم گلستان پارک دیگه ساعت نیم بخیر صبح سلام:  داد پیغام محمد

 داری؟؟مهتاب کار چه باشه؟؟ خیر: نوشت برایش محمد که نکشید طولی کرد لمس را ارسال دکمه

 نشسته تلوزیون کنار مادرش شد خارج اتاق از سریع و....میفهمی خودت بیا:نوشت و زد لبخندی

 ردیک کلاه و شال:پرسید متعجب پوشیده لباس مهتاب دیدن با میکرد تماشا فیلم داشت و بود

 پس امتحان جزوه مدرسه میرم:گفت و کرد ایی خنده تک سلامتی؟؟مهتاب به کجا صبحی اول

 جزوه دیروز همون دختر خب: گفت مادرش..... اینا دایی خونه میرم ورم اون از بگیرم رو فردا

 اراحتن ؛مهتاب بری اونور اینور که نمیاد خوشش امیر میدونی که تو بری امروز نخوای تا میگرفتی

 و میگیرم جزوه میرم مادرمن؛سریع که سفرقندهار نمیرم:گفت امیرارسلان های زورگویی از

 هک حالا بگیرم برم امروز مجبورم منم میارن امروز بگیرم که نبود جزوه هم دیروز خب برمیگردم

 امیر بخوام که نمیرم دایی خونه هم اصلا خونه برمیگردم و میگیرم جزوه میرم فقط شد اینطور

 توجهی هم زد صدایش مادرش هرچقدر و شد خارج خانه از کلافگی با و ببینم رو زورگو ارسلان

 ازت خیلی دلم خدایا: گفت و کرد بلند آسمان سربه کرده بغض شد خارج خانه از و نکرد

 خوب خودت خدایا 'کنه ظلم حقم در اینقدر که کردی ارسلان امیر منو قسمت چرا گرفته؛آخه

 نتوانست کرد هرچه بکن پردردم دل حال به فکری یه خودت پس ندارم دوسش من میدونی

 به ذوقش تمام افتاد راه و کرد جا جابه دوشش روی را اش کوله بگیرد را هایش اشک ریزش جلوی

 بود کرده فروکش امیرارسلان های گویی زور و ها حرف از یکباره

 

 بشقل روی بزرگی غم بود گرفته دلش نشست نیمکتی روی پارک جای ترین دنج و شد پارک وارد

 اب را شوهر نام که یکی داشتند او با ناسازگاری سر بدجور اش زندگی مردهای میکرد سنگینی
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 مهربانی ایی ذره و میزد پس را او بود عشقش که دیگری و ظالم و بود زورگو میکشید یدک خود

 مروتی؛و بی روزگار چه رحمی؛ بی دنیای چه نمیکرد خرج مهتاب حصر و حد بی عشق درقبال

 بسوزی کسی عشق تب در روز و شب ؛ نیست تو با دلش که باشی کسی عاشق است تلخ چقدر

 قیعش میان اینچنین مهتاب و نمیکند هم فکر تو به اش زندگی نقطه ترین تنهایی در حتی که

 که گفت او به و داد جواب بود ؛محمد خورد زنگ اش گوشی بود افتاده گیر طرفه یک اما سوزان

 بی عشق آمدن منتظر و کرد پاک را هایش اشک ؛ نشسته نیمکتی روی سنگی مجسمه کنار

 در اما محمد کرد سلام زیر سربه و شد بلند مهتاب ایستاد روبرویش آمد محمد شد انصافش

 ور ارزشش کردی بلند خواب از منو و میگفتی که واجبی کار امیدوارم: گفت و زد پوزخندی جواب

 دل حرفها این با نگریست؛ را مهتاب لبش گوشه پوزخند همان با سینه به دست و باشه داشته

 بدی بغض گرفت محمد جلوی را جعبه و کرد باز را اش کوله حرفی هیچ بدون آمد درد به مهتاب

 هجعب به نگاهی محمد نشکند محمد جلوی که گرفت بکار را توانش تمام میزد چنگ گلویش به

 مهتاب چیه؟؟ این: گفت و برد بالا را ابرویش تای یک و انداخت مهتاب دست درون کوچک

 مهتاب و گرفت مهتاب دست از را جعبه محمد شماست مال: گفت و داد تکان کمی را دستش

 و مکرد بیدارتون خواب از که ببخشید.....مبارک تولدتون: گفت بغضش از لرزان صدایی با و آروم

 هجعب درون طلای زنجیر و پلاک به نگاهی متعجب محمد افتاد راه به و گفت لبی زیر خداحافظی

 چرا..... ببین وایسا کجا؟؟: گفت و چرخاند میرفت مهتاب که راهی طرف به را سرش و انداخت

 رس پاهایش و کشید تیر مهتاب قلب حرف این ؟؟با میری داری و پایین انداختی رو سرت گاو عین

 را او محمدش گرفت؛ شدت هایش اشک ریزش ماند جا همان افتاد دوشش روی از اش کوله و شد

 اشک وقتی ایستاد رویش روبه و رساند او به را خود بالاتر؟؟محمد این از حقارت بود خوانده گاو

 کادو نبود نیازی نکنه درد دستت: گفت و آمد رحم به کمی فقط کمی دلش دید را مهتاب های

 میخوای گفت دید را مهتاب سکوت که محمد میریخت اشک صدا بی زیر به سر مهتاب و بخری

 راهی و گذشت محمد کنار از آرام و داد تکان طرفین به را سرش مهتاب برسونمت بیا خونه بری

 و روح بود شکسته را دلش بود باور قابل غیر برایش عشقش دهان از حرف این شنیدن شد خانه

 بود دیده آسیب احساسش
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 زمین روی را اش کوله شد اتاقش راهی و گذشت مادرش کنار از حرفی هیچ بی رسید که خانه به

 و شکسته دل برای صدا بی و آرام و انداخت تخت روی را خودش و کرد قفل را اتاقش در انداخت

 صدای رفت خواب به و شد سنگین هایش پلک تا کرد گریه آنقدر ؛ ریخت اشک اش دیده رنج

 ایستاده اتاقش درب پشت که مادرش و پدر نگران صدای و اتاقش زدن در صدای با موبایل زنگ

 رانخو تلو تلو و آمد پایین خوابش تخت از..... منگ و بود گیج شد بلند میزدند صدا را او و بودند

 او نگران که مادرش و پدر به کرده پف چشمانی با و کرد باز را آن و رساند اتاقش درب به را خود

 مادرش سوال این از مهتاب خوبی؟؟؟ مادر مهتاب: گفت مادرش شد خیره نگریستند می را

 بیرون را اش شده حبس نفس پدرش مگه؟؟ چطور: گفت و برد بالا را ابرویش تای یک متعجب

 مهتاب برگشت سالن به و گذشت در کنار از و.....اوف مهتاب تو دست از اوف: گفت و فرستاد

 چته؟؟؟ تو: گفت دلخور مادرش بود؟؟؟ چش باباش چتونه؟؟ شماها:گفت مادرش روبه متعجب

 رفتی باشه شده غرق هاش کشتی که کسی مثل برگشتی نشد دقیقه ده بگیری جزوه رفتی صبح

 میزنیم صدات چی هر نه میدی رو هات تلفن جواب نه کردی قفل هم رو اتاقت در ؛ اتاقت تو

 چت پس شده حرفت ارسلان امیر با بگم بودی نرفته که هم دایت خونه تو؟؟؟ چته!!!! میدی جواب

 اول بود چی آویزونت ولوچه لب: گفت مادرش نبود چیزیم هیچی؛ گفتی مهتاب مهتاب؟؟ بود

: گفت مادرش شد بحثم گرفتن جزوه سر دخترا از یکی با بابا هیچی: گفت مهتاب صبحی؟؟

 روی از سری مادرش باشه؟ هم ایی دیگه چیزه بود قرار مگه.... همین آره: گفت مهتاب! ؟!همین؟

 سالن به نیز او و... تو دست از امان مهتاب؛ تو دست از امان: گفت و داد تکان مهتاب برای تأسف

 رفع برای که هایی دروغ تعداد: گفت خود با و بست را اتاقش درب مهتاب رفت شوهرش نزد

 هک چرا پشیمان؛ و بود ناراحت او و رفته بالا برده کار به اش خانواده اعتماد از کردن سوءاستفاده

 طرفه یک عشق خاطر به بود مجبور حالا و شنیدن دروغ از نه و آمد می خوشش گفتن دروغ از نه

 بفهمند آنها و شود رو اش خانواده برای دست که روزی به  وای  و بگوید دروغ اش خانواده به اش

 چند و چندین آبروی به حراج چوب و کرده استفاده سوء اعتمادشان از چگونه فرزندشان تنها

 ذره که بود آمده در کسی عقد به طرف یک از غمگین؛ و بود ناراحت زده؛ اش خانواده و خود ساله

 مین هم فکر مهتاب به حتی او که بود شده کسی دلبسته دیگر طرف واز نداشت علاقه او به ایی

 تمام زودی به: گفت  خود با و فرستاد بیرون تلخش سرنوشت برای قلبش اعماق از آهی کرد

 می شومم تقدیر دست به را خودم زد پس مرا محمد هم باز اگر ؛ را طرفه یک عشق این میکنم
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 درد به دلش ؛ عقلش گزنده و تلخ های حرف این از ؛ سوزم می و سازم می سرنوشتم با و سپارم

 می محمد با دیدارش آخرین از روزی چند....... شد جاری هایش گونه روی هایش اشک و آمد

 دادن جواب از طریقی به محمد بار هر و بود گرفته تماس محمد با مدام روز چند این در گذشت

 انهدیو که دخترکی قرار بی قلب از خیال بی محمد و دلتنگ؛ و بود دلگیر مهتاب بود رفته طفره

 هم پی از روزها خندید می و گفت می و کرد می تفریح و گذراند می روزگار بود عاشقش وار

 رامیاحت بی و محلی بی چقدر هر که گویی میشد محمد عاشق بیشتر و بیشتر مهتاب و میگذشت

 فرن یک عاشق وقتی گویند می که است راست واقعا و میشد محمد واله و شیفته بیشتر میدید

 های بدی تمام مهتاب حالا و میبینی زیبا و خوب را بدیهایش و ها نقص و ها عیب تمام باشی

 از بیشتر و میدید خوب را هایش زدن پس تمام را هایش محلی بی و احترامی بی تمام را محمد

 بزند زل محمدش خانه به ها ساعت و بنشیند پنجره پشت بود شده کارش بود او عاشق پیش

 آرام عاشقش قرار بی قلب ای ذره بلکه ببیند را او و شود کوچه وارد یا بیاید حیاط به او شاید

 را او مهتاب تا بیاید شده که هم بار یک برای که کرد می التماس میگرفت تماس او با مدام گیرد

 که ردک می التماس و افتاد می گریه به وقتها بعضی شود طرف بر اش تنگی دل از ایی ذره و ببیند

 داشت سنگی دل چه واقعا ولی ببیند را او مهتاب تا بیاید کوچه به شده که هم ثانیه چند برای

 که نبود مهم برایش و نمیدید را  پیشه عاشق دخترک های التماس و ها زجه و ها گریه که پسرک؛

 است دیدارش دلتنگ چقدر دختر این

 

 میشد محمد دیدار دلتنگ و عاشق پیش از بیشتر مهتاب و گذشت می هم پی از روزها

 امیر و مادرش همراه خرید برای باید بود نزدیک عروسیش روز ماند می پاسخ بی همه تماسهایش

 روی ایستادن توان که بود محمدش دلتنگ و دلگیر آنقدر ولی رفت می خرید مرکز به ارسلان

 به که رفت می گاهی حجله به باید حالا و بود خورده شکست عشق در او نداشت را پاهایش

 بریدن دل توان و بود دیگری جای احساسش و روح و قلب تمام و نداشت ایی علاقه هیچ صاحبش

 به رفتن از تا زد مریضی به را خود و نیامد بیرون خوابش رخت از خرید روز صبح نداشت را او از

 مهتاب: گفت و شد وارد و گشود را ان و زد اتاقش در به ایی ضربه مادرش کند خالی شانه خرید

 دنبالمون میاد ارسلان امیر الان شو حاضر بخور صبحونه زود شو بلند!!! خوابی؟؟؟ هنوز تو مادر
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 خوب حالم من: گفت مادرش به رو و آورد بیرون پتو زیر از را سرش مهتاب..... عروسی خرید بریم

 به ار دستش پشت و نشست تخت روی کنارش نگران مادرش بیام نمیتونم من برید شما نیست

 درد بدنم تمام: گفت مهتاب چته؟؟ پس!!  مادر نداری که تب: گفت و گذاشت مهتاب پیشانی

 رو دخری خب:گفت مادرش 'بیام نمیتونم من برید میکنه؛شما درد بدنم های استخون تمام ؛ میکنه

 دخری برید ؛ نه نه: گفت دستپاچه مهتاب ؛ میریم باشه شده خوب حالت که دیگه روز یه میزاریم

 پی مهتاب حرف این با که مادرش نشدم؛ خوب حالاها حالا من شاید بره شه تموم بکنید رو ها

 به هک ایست بهانه هم اش بیماری حتی و ندارد خرید به رفتن به رغبتی و میل مهتاب که بود برده

 دمور وسایلای میرم باهاش اومد که ارسلان امیر ؛ راحتی جور هر باشه: گفت و شد بلند نرود خرید

 چه که مامان میدونی چه تو: گفت دل در مهتاب شد خارج اتاق از ناراحت و میخرم رو نیازتون

 صاحب به نه و دارم علاقه خونه به نه که میرم ایی خونه به دارم که شده برپا دلم توی ایی ولوله

 را اش گوشی شد جاری هایش گونه روی و جوشید اشکش چشمه گذشته روز چند مثل باز و خونه

 اسخپ بی تماسی یا پیام از خالی صفحه هم باز و کرد باز را اش صفحه کشید بیرون بالشش زیر از

 پشت و آمد بیرون تخت از و زد کنار را پتو برگرداند جایش سر را گوشی بود محمدش جانب از

 قرار بی و بود دلتنگ سخت کوچه در نه و بود شان خانه حیاط در نه محمدش رفت اتاقش پنجره

 هر از خالی خانه و رفته مادرش که فهمید رسید گوشش به که حیاط درب شدن بسته صدای

 اش طرفه یک سوزناک عشق تمام را هایش قراری بی تمام را هایش دلتنگی تمام پس ست کسی

 اسیر  او  آورد می درد به هم را سنگ دل هایش زجه و ناله داد سر ناله و زد زجه بلند صدای با را

 داشتن دوست او ولی داشت دوست وجود تمام با را یکی بود شده سنگی و سخت دلی با نفر دو

 او با بود شده مجبور و نداشت دوست را یکی و نبود مهم برایش میدید اگر یا نمیدید را مهتاب

 و شد خسته تا داد سر ناله و ریخت اشک آنقدر و نشست پنجره پای و خورد سر بسوزد و بسازد

 و شد بیدار خواب از سالن در صدای با مهتاب برگشت خانه به مادرش شد که ظهر برد خوابش

 می اشک روزش و حال به و بود نشسته اینجا که آمد یادش دید زمین روی پنجره کنار را خود

 ردک عوض مشکی جین و شرت تی با را خوابش لباس شد بلند بود شده خشک بدنش بلند ریخت

 به نگاهی میکرد باز یکی یکی را خرید های کیف مادرش رفت مادرش نزد و شد خارج اتاق از و

 بلند را سرش مهتاب سلام صدای با میگذاشت جایش سر را آن دوباره و انداخت می محتوایشان

 بودهن خوب حالت گفتم نیومدی که بود ناراحت خیلی ارسلان بهتری؟؟امیر مادر سلام: گفت و کرد
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 خودش پس..... پوشم می بعدا: گفت حوصله بی مهتاب اندازته؟؟ ببین بپوش رو اینا برو بیا

 یه و زد زنگ گوشیش به یکی والله نمیدونم: گفت مادرش..... خونه میاد ناهار حتما گفتم کجاست

 طرف هم هستید کی شما پرسید ارسلان امیر هرچقدر دارم کارت جا فلان بیا که داد آدرس

 و کیه یارو این ببینم برم گفت دوباره ولی بره نمیخواست اولش هم ارسلان امیر نگفت چیزی

 ......میام باشه گفت خونه بیا ناهار گفتم داره چکارم

 

 تماس ارسلان امیر با بار چندین مادرش اصرار به مهتاب نشد ارسلان امیر از خبری و شد ظهر

 استم ارسلان امیر با خودش و برداشت را تلفن مادرش ماند پاسخ بی تماسهایش تمام ولی گرفت

 لبهغ مهتاب به دلشوره کم کم ماند پاسخ بی تماسشان هم باز ولی گرفت تماس بار چندین گرفت

 کرد می چک را دیوار روی ساعت مدام نگران و میزد قدم خانه در مادرش پای هم نیز او حالا کرد

 رو ساعت و خونه تو زدن قدم بنشینید؛با بگیرید:گفت بود دیده را مادرش و او نگرانی که پدرش

 بزن زنگ یه:  گفت همسرش به رو و! ؟!برمیگرده؟ زودتر ارسلان امیر خوردن حرص و کردن چک

 که نباشه دستش دم هم گوشیش باشه اونجا شاید بگیر رو سراغش مادرش و پدر از خونشون

 طرف به بود شده روشن قلبش در امیدی نور شوهرش حرف این با که مهتاب نمیده؛مادر جواب

 پیدا شدت اش نگرانی نمیداد جواب کسی گرفت؛ولی را برادرش خانه شماره و برد هجوم تلفن

 ماند خواهد پاسخ بی تماسش بازم میکرد فکر که هم لحظه آخرین در و گرفت تماس دوباره کرد

 جانی مهتاب مادر و پیچید درگوشی امیرارسلان پدر آقا علی ناراحت حال عین در و خسته صدای

 جواب رو تلفن چرا شدم جون نصف که من ؟؟ شما کجایید ؛ داداش الو: گفت و گرفت تازه

 و افتاد شک به برادرش حرف این با مهتاب اییم؛مادر خونه:گفت ارسلان امیر نمیدید؟؟پدر

 آره:گفت نرود بالا داشت سعی که صدایی با آقا علی اونجاست؟؟ ارسلان خوبه؟؟امیر گفت؛حالتون

 کردن صحبت لحن این با مهتاب مادر....اینجاست ارسلانم امیر.....نمیشه بهتر این از حالمون

 ولی اینجا بیاد ناهار بود قرار ارسلان شده؟؟امیر چیزی! ؟!؟ داداش:گفت و افتاد شک به برادرش

 چی..... إ:  گفت آقا علی!!!نداد جواب ولی زدیم زنگ گوشیش به مهتاب منو بار نیومده؛چندین

 خودش شرعی و رسمی شوهر به رو ها غریبه که داره؟؟اون نامزدی افتاده یادش خانم مهتاب شده

 پای مادرش کنار که بخوره؟؟مهتا ارسلان امیر با رو ناهار امروز کرده هوس شده چی میده ترجیح
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 به خوبی بوی سخنان این میشنید؛از تلفن پشت از واضح را اش دایی صدای و بود ایستاده تلفن

 مادر ؛ بود برگرفته در را بدنش تمام ترس و بود کرده پیدا شدت قلبش نمیرسید؛ضربان مشامش

 حرف داری چی حرفیه؟؟از چه این!!!!! داداش؟: گفت تعجب با نداشت اطلاع چیزی از که مهتاب

 خوب که شما ندونه کی هر دیگه داده؟؟؟ ترجیح ارسلان امیر به رو ها غریبه کی مهتاب میزنی؟؟

 بامنو نیومد و نبود خوب حالش هم امروز والله!!! نیست حرفها این اهل که میشناسید رو مهتاب

 رو حرفها این دارید و شدید ناراحت شما و شده حرفشون هم با بگم که خرید ارسلان امیر

  رو معصومش و پاک و ساده ظاهر گول منم آره: گفت و کشید پوفی کلافه آقا علی.....میزنید

 

 داده پرورش آستینش تو مار خواهرم میدونسم اگه کنم عقدش پسرم برای تا گفتم که خوردم

 تا رو دخترت کن جمع برو من؛ خواهر برو.....مینداختم چاه تو رو پسرم و میشدم قدم پیش عمرأ

 مهتاب مادر کرد قطع را تماس حافظی خدا بدون بعد و..... نبرده مارو چندساله و چندین آبروی

 تا که مهتاب پدر بود زده خشکش تلفن پشت دست به گوشی برادرش های حرف مبهوت و مات

 نآ و گرفت دستش از را گوشی رفت همسرش کنار و شد بلند بود دو آن گفتگوی شاهد لحظه آن

 مهتاب به رو و نشاند خودش کنار مبل اولین روی و گرفت را همسرش دست داد قرار جایش سر را

 ایدب یکی داشت مهتاب که روزی و حال با ولی بیار؛ آب لیوان یه مادرش برای بابا؛برو مهتاب:گفت

 کسی حتما که اندیشید می خود با نداشت رخسار به رنگ و بود ترسیده میاورد آب خودش برای

 گزارش اش دایی به و دیده میرفته بیرون دیدنش برای که روزهایی محمد با ملاقات هنگام را او

 های حرف یاد به دفعه یک شده مطلع جریان این از هم ارسلان امیر که بود مطمعن حالا و داده

 وا از و زده زنگ ارسلان امیر گوشی به کسی: گفت می که افتاد بود برگشته خرید از که مادرش

 به را موضوع شخص آن که شد تبدیل یقین به شکش بگوید او به را موضوعی تا بیاید که خواسته

 و شناخته می کجا از را مهتاب ست؛و کسی چه شخص آن ولی گفته؛ اش خانواده و ارسلان امیر

 مخاطب را او که پدرش داد صدای داده؟؟با راپورت اش دایی خانواده به و دیده محمد با را او کی

 آب لیوان یه برو نیستم تو با مگه:گفت او به رو تلخی اوقات با پدرش آمد خودش به بود داده قرار

 انخور تلو تلو بود بدتر کسی هر از خودش حال که مهتاب بده حالش بینی نمی بیار مادرت برای

 آنقدر ولی کشید بیرون یخچال از را آب بطری برداشت کابینت از لیوانی شد آشپزخانه راهی
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 افتادنشان از آشپزخانه در بدی صدای و افتادند دستش از دو هر لیوان و بطری که بود بد حالش

 خود رب کرد سعی برداشت دیگری لیوان بود شکسته لیوان ولی برداشت را بطری شد خم شد بلند

 راهی و ریخت آن در آب مقداری گرفت دستش در محکم را لیوان شود مسلط استرسش و

 کرد می زمزمه چیزهایی لب زیر و میرسید نظر به حال بی که مادرش جلوی را لیوان شد پزیرایی

 معج رو شکستی که لیوانی های شیشه خورده برو:گفت و گرفت دستش از را لیوان پدرش گرفت

 شد آشپزخانه راهی حرف بی مهتاب و نره پات و دست تو باش مواظب کن

 

 به را محمد به اش دلبستگی و او حکایت نفر یک که میترسید این از ؛ رفت می راه هزار دلش

 ار آبروریزی این جلوی و کند کاری هیچ نتواند او و باشد رسانده اش خانواده و ارسلان امیر گوش

 سالن توی  که مادرش و پدر به نگاهی رسید گوشش به اتاقش از اش گوشی زنگ صدای بگیرد

 ضربان شد اتتقش راهی و انداخت آشغال سطل درون را ها شیشه خورده و انداخت بودند نشسته

 یها حرف به نسبت ذهنش در آنچه از شدت بود؛به ترسیده میشد کندتر لحظه به لحظه قلبش

 کنار خورد می زنگ هنوز تختش رو گوشی شد اتاقش وارد بود ترسیده میداد جولان اش دایی

 انهم بود رضایش دایی کرد نگاه شماره به و آورد بالا لرزانش های دست با را گوشی ایستاد تخت

 هیچ مدت این در او و بود رفته هلند به تخصصش گرفتن برای برای پیش سال چهار حدود که

 دکمه و داد قرار گوشش کنار را گوشی نداشت داشت دوستش بسیار که کوچکش دایی از خبری

 دایی سلام.....الو:  گفت لرزید می اضطراب و ترس از که صدایی با داد فشار را تماس اتصال

 ؛؛؛ مهتاب سلام: گفت میزد موج آن در ناراحتی که صدایی با و تاخیر کمی با اش دایی......رضا

 گفت و داد قورت زحمت به را دهانش آب مهتاب کرد سکوت و خبر؛؛ چه خوبی؟؟

 علی که هایی حرف این: گفت مقدمه بدون اش خبر؟؟دایی چه شما.....سلامتی....ســ....سـ:....

 سرعت این با کرد نمی فکر شد آوار مهتاب سر روی دنیا حرف این با و مهتاب؟؟ راسته میزنه

: گفت دید رو مهتاب سکوت وقتی رضا برسد؛ بود دنیا سر آن که کوچکش دایی گوش به ها حرف

 امزدن داشتن وجود با که بود بعید تو مثل زیری سربه و ساکت دختر یه از مهتاب؟؟ کردی چکار تو

 هم باز و..... اومدن ستوه به دستش از شهر یه که بزنه عاشقانه های حرف و بیفته کسی دنبال

 این که بگو..... کن دفاع خودت از!!! مهتاب بزن ساکتی؟؟حرف چرا:گفت رضا......مهتاب سکوت
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 همه که پدرت ساله چند و چندین آبروی فکر مهتاب؟؟ کردی چکار تو.......اشتباهه ها حرف

 را سنگ دل هقش هق ها حرف این با شکست مهتاب و.......نکردی هم رو خورن می قسم سرش

 به خط پشت از که بود سوزناکی هق هق رضایش دایی های حرف تمام جواب میکرد آب هم

 خواهر بود چشیده هم با دو هر را شکست و داشتن دوست طعم خود که رضا دایی رسید گوشش

 بدون کند کمک اش زاده خواهر به شده طور هر خواست می و کرد می درک خوبی به را اش زاده

 مهتاب خانه راهی ارسلان امیر  و همسرش و  علی برادرش همراه و کرد قطع را تماس حافظی خدا

 خبر شک بی نرود آنجا به آنان همراه اگر دانست می و بود برده پی فاجعه عمق به رضا شدند

 به آبرویی بی این از مهتاب پدر میدانست خوبی به چون رسید خواهد گوشش به مهتاب مرگ

 توی همگی پرسی احوال و سلام از بعد رسیدند که مهتاب خانه به ؛ گذشت نخواهد راحتی

 نکرده باور را موضوع هنوز که مادرش بود کرده حبس اتاقش در را خود مهتاب نشستند پزیرایی

 رضا خبر؟؟ بی چه اومدی؟؟ کی تو داداش رضا: گفت و کرد رضا برادرش به رو خنده با بود

 به که شد بلند مهتاب مادر رسیدم؛؛ که میشه ساعتی دو یکی: گفت و زد غمگین لبخندی

 هک صدایی با ارسلان امیر پدر ؛ علی شد؛ کوب میخ علی بزرگش برادر حرف با که برود آشپزخانه

 ونا به بخوریم؛ چیزی که اینجا نیومدیم ما بشین بگیر بیا: گفت بود شده رگه دو خشم زور از

 حرف طرز از که مهتاب مادر کنم؛ روشن تکلیفشو تا بشینه بیاد بگو هم روت و چشم بی دختر

 بود شده شوکه میخواند رو و چشم بی را او حالا و  داشت دوست را مهتاب اینقدر که برادرش زدن

: تگف پسندید نمی را دخترش به بزرگ توهین این که مهتاب پدر کرد می نگاه را او مبهوت و مات

 خواهر باشه؛ من دختر که این از قبل مهتاب!!!! مهتابه مورد در زدن حرف طرز چه این ؛ علی حاج

 خواهرش شوهر دهان از عروس کلمه شنیدن با آقا علی ؛  میشه هم عروستون تنها و شما زاده

 داشتند؛ حضور مجلس در که آنهایی به رسد چه لرزید خود بر اتاقش از مهتاب که غرید چنان

 نم باشه؛ فرزندم تنها زنه باشه عروسم دختری همچین که میدونم ننگ من:گفت و غرید آقا علی

 همچین که میدونم ننگ من زد فریاد تر بلند و باشه زادم خواهر دختری همچین که میدونم ننگ

 این رو من دختر و بکش آب رو دهنت غرید عصبی مهتاب پدر باشه فامیلم از جزیی دختری

 ینپای بیار بگیر رو مهتاب دست برو: گفت بلندی صدای با مهتاب مادر به رو و نکن خطاب جوری

 برادرش های حرف از که مهتاب مادر ؛ میده نسبت بهش القابی چه جونش از عزیزتر دایی ببینه تا

 درپ که میکرد نگاه دخترش سر بر شوهرش و برادر مشاجره به فقط مبهوت و مات بود شوکه هنوز
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 رو انشج دایی شیرین سخنان تا پایین بیار رو مهتاب برو......زن نیستم تو با مگه: زد فریاد مهتاب

 بشنوه خودش درمورد

 

 اتاق راهی نبود  حرفهایی چنین شنیدین بخاطر ها آن در رمقی دیگر که پاهایی با مهتاب مادر

 مادرش لرزید می بید مثل و بود زده چمپاتمه تختش روی سردرگم و گریان مهتاب ؛ شد مهتاب

 مخراب خونه که میگه؟؟نگو چی داییت! ؟!کردی؟ چکار تو مهتاب: گفت او به رو و کرد باز را اتاق در

 از نیز مهتاب افتاد هق هق به و شکست بغضش و "داره حقیقت ها حرف این که کردی؟؟؟نگو

 اتاقش در پشت مادرش ریخت اشک مادرش پای به پا و افتاد گریه به پناهی بی و بیچارگی روی

 نکرده گناهی اینکه از میزد زجه مهتاب و کرد می مویه دخترش و خود روز و حال به و بود نشسته

 تخت زا فنر مثل پایین نمیاید چرا:میگفت که پدرش فریاد صدای با میشد مجازات دلیل بی و بود

 می رحمانه بی ترس شدت از حالا که قرارش بی قلب روی را دستش ترس شدت از و پرید پایین

 به لرزانی پاهایی با هم مهتاب رفت بیرون خوران تلو تلو اتاق از و شد بلند مادرش گذاشت کوبید

 ترسش اند شده جمع اینجا همه که دید را اش دایی خانواده و رسید که سالن به شد روانه دنبالش

 ترجلو مهتاب گرفت؛ روی او از و زد پوزخندی دید را او که بود نفری اولین ارسلان امیر شد بیشتر

 کرد او به رو پدرش نداد را جوابش رضایش دایی جز به هیچکس داد سلام لرزان صدایی با و رفت

 خواهر تنها به که شنیدی شنیدی؟؟ رو هاش پرت و چرت!!! میگه؟؟ چی داییت ؛ مهتاب: گفت و

 پسرش گل حتما گفت و زد پوزخند بعد و گفت؟؟ می چی هست عروسشم تنها قضا از که ش زاده

 دپوزخن و نیفته پس که گرفته رو پیش دست اومده کنه چکار نمیدونه سریده؛ دلش دیگه جای

 نانسخ این شنیدن با بود مانده ساکت لحظه آن تا که ارسلان امیر کرد حرفهایش چاشنی دیگری

 زد فریاد و کرد فوران آتشفشان کوه مثلݥ بود هم نامزدش پدر قضا از که اش عمه شوهر جانب از

 رو ات دردونه عزیز دختر القاب.....معـــــــــــتمد آقا حاج......حـــــــــــاجی:گفت و

 هک بودم گذاشته کم برات چی:گفت و کرد مهتاب به رو بعد بینی می بد که نده؛ نسبت من به

  بگیردت؟؟ بیاد که افتادی پاش و دست به و گرفتی رو فروش مواد دیلاق پسره او دنبال

 در حتی نشست زمین روی و رفت تحلیل توانش تمام حرفها این شنیدن با مهتاب......هااااااااا

 چه از یا و کی از نمیدانست!!!! بفهمد را محمدش با دوستی جریان او که گنجید نمی هم باورش
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 منداشت من که داشت چی اون میگفت که ارسلان امیر فریاد با دانسته؟؟ می را موضوع این کسی

 با اش دایی خانواده که دید و کرد بلند سر آمد خود به افتادی دنبالش شوهر داشتن وجود با تو که

 برایش آنقدر ها حرف این شنیدن و قضیه شدن رو کند می نگاه او به تعجب با پدرش و خشم

 ینب از و گرفت او از نگاه پدرش ؛ بود گرفته او از را تکلم قدرت که بود هضم قابل غیر و سنگین

 نمی من دختر به ها وصله این شرف؛ بی بکش آب رو دهنت غرید اش شده کلید های دندان

 خبی تا بیخ رو مهتاب سر خودم من تا نیست تهمت و درسته حرفات که کن ثابت مردی....چسپه

 هایش حرف نتواند ارسلان امیر که کرد می خدا خدا دل در لرزید خود بر حرف این با مهتاب ببرم؛

 ونبیر را اش گوشی ارسلان امیر ناباوری کمال در ولی شود خیر به ختم قضیه این و کند ثابت را

 نگفت الو با گذاشت اسپیکر روی را آن شد برقرار که تماس شد گرفتن شماره مشغول و کشید

 دست به برای را خودش که همان بود محمدش آری.....کرد بلند را سرش مهتاب آشنایی صدای

 کل بلکه او تنها نه شنید؛ می خط پشت از واضح را صدایش حالا و بود زده آتش و آب به آوردنش

 اون تمام میخوام محمد آقا خب:گفت خشک و سرد سلامی از بعد ارسلان امیر شنیدند؛ می جمع

 و کنی تعریف برام کمال و تمام دیگه بار یه رو زدی بهم شاپ کافی تو صبح که رو هایی حرف

 رس روی دنیا کلمه هر با بود داده رخ مهتاب و او بین که وقایعی تمام تعریف به کرد شروع محمد

 مسدود قلبش های رگ از یکی کلمه هر با میشد ویران مهتاب کلمه هر با میشد آوار مهتاب

 وردنآ دست به برای را  تلاشت تمام تو و باشد نفر یک دنیایت و دین تمام است تلخ چقدر میشد؛

 قلب به زخمی چنان بود خواهد و هست و بوده دنیایت تمام که اویی روز یک ولی کنی دنیایت

 نای قلبت از بزرگی گوشه همیشه تا تو و نبخشد التیام را زخمش دارویی هیچ که بزند عاشقت

 شا فراموشی یا التیام برای کاری نتوانی تو و باشد تر تازه زخم این روز هر و کنی احساس را زخم

 و بودند کرده سکوت همه شد خارج بدنش از تماس آن با مهتاب روح و شد تمام تماس دهی انجام

 زد فریاد ندارد زدن حرف قصد مهتاب دید که آقا علی بودند شده خیره مهتاب به جواب منتظر

 پدر!!! دلت زیر بود زده زیادی دادی؟؟خوشی ترجیح بهش رو ساقی یه که داشت کم چی من پسر

 پسره.......ایـــــ.......ایـــ......مهتاب......مهــ.......مهــ: گفت لکنت با و آمد خودش به مهتاب

 تمام که زد فریادی چنان و آمد خود به دید را مهتاب سکوت که گفت؟؟؟وقتی می چی.......چــــ

 دکوبی مهتاب سر بر بزرگش مشت به چنان و کرد حمله مهتاب به افتاد لرزه به خانه های ستون
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 رفت؛ سیاهی چشمانش و شد زمین نقش ضربه شدت از مهتاب و شد خورد مهتاب سر گل که

 ن گل از و بود کرده بزرگش ناز با که همان......بود پدرش

 

 تمش زیر را مهتاب چنان نبود جلودارش هیچکس بود زده کتک را او حالا و بود نگفته او به ازکتر

 می جیغ مادرش بیاید بیرون زنده دستش زیر مهتاب که بود ممکن محال که بود گرفته لگد و

 بار ره ولی بکشد بیرون شوهرش چنگ زیر از را او بتواند بلکه تا میرفت مهتاب کمک به و کشید

 میخواهد و است حلال خونش که کشید می فریاد مهتاب پدر کرد می پرت طرف به را او شوهرش

 دو آن جدایی برای کاری هیچ و بودند گر نظاره علی دایی خانواده بریزد را کارش خطا دختر خون

 دست قدرتش تمام با و رساند خواهرش شوهر به را خود و نیاورد طاقت رضا دایی ولی کردند نمی

 خود حرکت یک با مهتاب پدر ولی کرد جدا بود خون غرق حالا که مهتابی از را او و گرفت را هاش

 ماهی و گوشت کردن تکه تکه برای که تیز چاقیی و رفت آشپزخانه به و کرد رها رضا چنگ از را

 کشان و کرد بلند موهای با را او و رساند مهتاب به را خود دو با و برداشت را میشد استفاده آن از

 تاداف می برادرهایش پای و دست به و میکرد مویه و میکشید جیغ مهتاب مادر برد حیاط به کشان

 به که بود رضا نفر اولین بودند شوکه مهتاب پدر حرکت این از همه دهند نجات را مهتابش که

 و بود گذاشته باغچه گوشه را دخترش سر مهتاب پدر رساند حیاط به را خود دو با و آمد خودش

 را خودش......نــــــــــــه: زد فریاد رضا زد فواره خون فشارداد دخترش گلوی بیخ را کارد

 که علی دایی کرد خارج چنگش از را چاقو بود که قیمتی هر به و خواهرش شوهر روی نداخت

 به را خود خواست نمی را اش خواهرزاده تنها مرگ دلش و بود نمایان اش چهره از پشیمانی

 به ور رضا کرد نگاه بود خون در غرق که مهتابی به پشیمانی با و ایساد سرش بالای رساند مهتاب

 ات نکنه حمله بهش دوباره بگیر اینو بیا وایسادی اونجا مترسک مثل چرا زد فریاد ارسلان امیر

 پدر و رفت جلو ناراحتی با هم ارسلان امیر نشده دیر تا بیمارستان ببرمش و کنم روشن و ماشین

 ناراحت ها حرف این شنیدن از آنقدر نداشت مساعدی حال حاجی ولی گرفت محکم را مهتاب

 افور رضا دایی بود برپاشده قلبش در که بود آتشی دهنده تسکین دخترش مرگ تنها که بود

 نبض کرد حرکت و گذاشت ماشین عقب صندلی روی را خون غرق مهتاب و کرد آماده را ماشین

 بود رفته او از زیادی خون و میزد کند مهتاب
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 می رانندگی سرعت آخرین با و گذاشت گاز پدال روی را پایش کرد خارج کوچه از که را ماشین

 چراغ از اینکه هم و مجازش غیر سرعت بخاطر بار چندین میکرد نگاه را مهتاب آیینه از مدام کرد

 شبرای داد ادامه رانندگیش به و نکرد توجهی او ولی بود داده ایست او به پلیس بود شده رد قرمز

 سرعتش چون رسید که بیمارستان به نبود مهم اش خواهرزاده ماندن زنده اندازه به چیزی هیچ

 بیمارستان محوطه کل در ماشین های لاستیک صدای که گذاشت ترمز روی را پایش بود زیاد

 کرد ترمز وقتی حتی که بود زیاد سرعتش آنقدر متاسفانه و کرد جلب را همه توجه و پیچید

 نبستن و برخورد این خاطر به کرد برخورد بیمارستان دیوار با و نشد متوقف موقع به ماشین

 دپیچی ماشین فضای در خفیفش آخ صدای و کرد برخورد ماشین فرمان با رضا دایی سر کمربند

 افتاد ماشین کف برخورد این بخاطر مهتاب که دید و برگشت عقب به و آمد خودش به زود ولی

 دندبو شده جمع ماشین دور بیمارستان در حاضر افراد تمام تقریبا حالا شد پیاده ماشین از سریع

 یادهپ ماشین از همه به توجه بی رضا ولی بودند کرده تعقیب بیمارستان تا را او نیز ها پلیس حتی

 خی تکه یه مثل بدنش حالا که را خون غرق مهتاب حرکت یک با و کرد باز را ماشین درعقب و شد

 کمک و میزد فریاد شد که راهرو وارد دوید بیمارستان ورودی طرف به و کرد بلند را بود شده

 خون سری با که مردی به و بودند شده خارج ها اتاق از همراهانشان و بیماران تمام میخواست

 پرستارها کردند نگاه میخواست کمک و بود گذاشته دستانش روی را خون در غرق زنی آلود

  دویدند

 بردند اورژانس به و گذاشت برانکار روی را جان بی و خون غرق مهتاب رضا و آورد برانکاری یکی

 سر زمین روی اورژانس در شودپشت اورژانس وارد که شد او مانع پرستاری میدوید دنبالشان رضا

 جیب از را اش گوشی بتواند که بود آنی از تر حال بی او ولی خورد زنگ موبایلش نشست و خورد

 جلو بود هایش العمل عکس و او شاهد ورود  بدو از که دکتری دهد جواب و کند خارج شلوارش

 الح بی شکسته؛رضا سرتون ظاهرا دارید احتیاج معاینه به هم خودتون شما: گفت او به رو و رفت

 همهاین با مهتاب آیا که رفت فرو فکر به و داد تکیه دیوار به را سرش دوباره و انداخت او به نگاهی

 و رفت دید را او روحی و جسمی حال که دکتر یانه؟؟؟ ماند خواهد زنده بود رفته او از که خونی

 و تشس مشغول حرف بی و نشست زمین روی کنارش برگشت پانسمان ابزار با که نکشید طولی
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 و همسن تقریبا که دکتری به نگاهی و کرد باز را چشمانش رضا شد او سر زخم کردن تمیز و شو

 رضا بود؟؟؟ همسرت خانم اون:  پرسید دکتر.....بست را هایش چشم دوباره و کرد بود او سال

 دوباره دکتر بست؛؛ را چشمانش دوباره و انداخت او به گنگ نگاهی و کرد باز را چشمانش

 رو سرش چاقو با نمیتونست خودش قطعا......یا بود؟؟شما؟؟؟ آورده سرش رو بلا اون که:پرسید

 عمیق چاهی اعماق از انگار که صدایی با و کرد دکتر به نگاهی و کرد باز را چشمانش رضا!!! ببره

 خواهر نیست؛ همسرم هم اون....خودش نه و کردم رو کار این من نه: گفت آمد می بیرون

 رو ایی رحمانه بی عمل همچین کی پس:پرسید دوباره بود نشده قانع گویا که دکتر.....زادمه

 و آگاهی میزنن زنگ بیمارستان رییس یا سرپرستاربخش وگرنه بزن حرف شده؟؟خودت مرتکب

 دید رو رضا سکوت وقتی.....میبرنت چرا چون بی و میان هم اونا اونوقت میدن گزارش

 دست از خون چقدر میدونی آورده؟؟؟هیچ بیچاره دختر سراین رو بلا این کی بگی نمیخوای:گفت

 عصبی رضا آورده؟؟؟ سرش رو بلا این کی پرسم می بار آخرین کما؟؟برای تو بره ممکنه و داده

 با برمیداری؟؟دکتر سرم از دست حالا....پـــــــــدرش:گفت و زد بلندی چنزان نه فریاد

 داشته وجود رحمی بی پدر چنین کرد نمی هم را فکرش حتی.....خورد یکه حرف این شنیدن

 ....ببرد را جوانش دختر سر بخواهد که باشد

 

 حال جویای و رفت پرستار دنبال به و شد بلند سراسیمه رضا و آمد بیرون اورژانس از پرستار

 پرستار چطوره؟؟ ام زاده خواهر حال خانم: پرسید و کرد پرستار به رو رضا شد؛؛ اش خواهرزاده

 خون به رفته ازش زیادی خون کنید دعا براش.....بد خیلی.... بد: گفت و انداخت او به نگاهی

 پرستار بده خون بیاد بگید بهش هست  - O خونش گروه میدونید که رو هرکی لطفا داریم؛ احتیاج

 گروه کجا از باید حالا بود شده وارد قلبش به پرستار های حرف با که اندوهی با ماند رضا و رفت

 مهتاب مادر بود خواهرش آمد خودش به خورد زنگ دوباره اش گوشی کرد می پیدا منفی Oخونی

 اش دردانه حال تا میگرفت تماس که بود باری چندمین میداد؟؟ چه را خواهرش جواب باید ؛حالا

 هب!!!   بود کرده ریجکت را تماسش بار هر رضا و بپرسد را بود شده خزعبلاتی قربانی قضا از که

 الو:  گفت گرفته صدایی با داد قرار گوشش کنار را گوشی و زد را تماس اتصال دکمه آمد خودش

 چطوره؟؟؟کجا حالش دخترم....رضا الو: شنید خط پشت از را خواهرش آلود بغض صدای....
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 چرا رضا الو....افتاد هق هق به و رضا؟؟ چطوره حالش دلم بیمارستانی؟؟عزیز بردیش؟؟؟کدوم

 قه و...... شدم؟؟نکنه مهتاب بی نکنه شدم؟؟؟ بدبخت نمیگی؟؟نکنه چیزی نمیزنی؟؟؟چرا حرف

 رفته ازش زیادی خون: گفت نداشت را خواهرش ناله و گریه طاقت که رضا....کرد پیدا شدت هقش

 خون بهش و بیاد که بیاریم گیر رو باشه منفیOخونیش گروه که نفر چند باید داره احتیاج خون به

 زندگیمون به انداخت رو آتیش این که اونی الهی بمیرم؛ الهی: گفت هق هق با مهتاب مادر بده

 دعا براش: گفت و کرد مکث کمی رضا داداش؟؟؟ حالش چطوره الان پرسید دوباره بعد و.....بمیره

 ایران در که هاییی دوست تمام به.....را تماس کرد قطع و نیاورد طاقت و.....براش دعاکن آبجی کن

 و خورد مهتاب به اش خونی گروه آنها نفر دو فقط آمدند بیمارستان به همه زد زنگ داشت

 همراهانش تنها بود بستری بیمارستان در مهتاب که بود روزی چند..... دهند خون او به توانستند

 همه آن با فرزندش تنها آیا که بود نگرفته او از هم سراغی حتی پدرش ؛ اش دایی و بود مادرش

 به بود رفته او از که خونی آنهمه با مهتاب مرده؛ یا است زنده عمیق زخم آن و رفته او از که خونی

 رد و میشدند خیره او به شیشه پشت از ها ساعت اتاقش در پشت اش دایی و مادر و بود رفته کنا

 مهتاب که ایی هفته یک آن در بیاید هوش به مهتاب زودتر تا میزدند حرف خدایشان و او با دل

 را مهتاب و کردند اقدام طلاق برای آقا علی پدرش و ارسلان امیر بود کما در و بیمارستان در

 روز بیست.... داشتند مهتاب خیانت برای مدرک و شاهد کافی اندازه به چون دادند طلاق غیابی

 خوشحال و کشیدند آسودگی سر از نفسی اش دایی و مادر و آمد بیرون کما از مهتاب طلاق از بعد

 دایی و مادر کرد باز که را چشمانش شد منتقل بخش به آمدند هوش به از بعد مهتاب..... شدند

 تاداف گریه به کجام؟؟مادرش من:  گفت بود خشک و گرفته که صدایی با دیدو تختش کنار را اش

 همیشه که اش دایی به مهتاب!!! جان دایی بیمارستانی: گفت و گرفت را مهتاب دست رضا اما

 حتی و شد بلند هایش ریش که دید تعجب کمال در و انداخت نگاهی میکرد اصلاح را صورتش

 هن و کرد اصلاح را صورتش نه که است روز چندین انگار و است پریشان و آشفته نیز سرش موهای

 و افتاد نحس شب آن یاد به و گرفت رنگـ ذهنش در شب آن اتفاق ناگهان!!!! زده شانه را موهایش

 گذاشت گلویش زیر را چاقو و برد حیاط به و کرد بلند سرش موهای با را او پدرش که آورد یاد به

 و ردب بالا را دستش ناگهان آورد هجوم گلویش به بغض بریزم؛ که است حلال خونت که میزد نعره و

 را مهتاب دستان رضا کشید ناراحتی و درد از جیغی و گذاشت اش شده پیچی باند گلوی زیر

 شد بلندتر هقش هق مهتاب ولی میشی؛ خوب کوچیکه زخم یه ؛ مهتاب باش آروم:گفت و گرفت
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 زخم و بود کرده او با عشقش که کاری از دلش زخم ولی داشت واقع در نداشت؛ درد گلویش زخم

 آن هک پدرش های حرف بود اش بریده گلوی زخم از بیشتر برابر هزار بود زده قلبش بر که عمیقی

 ربراب هزاران ارسلان امیر و علی دایی های حرف بود بدتر گلویش زخم از برابر هزار میزد او به شب

 و شب که بود آمده سرش بلا این کسی برای که سوخت می این از دلش بود گلویش زخم از بدتر

 بی او و بود زده آتش و آب به را خودش آوردنش دست به برای و میسوخت عشقش تب در روز

 تخت روی او حال و بود برده مردن تامرز را او اش خانواده جلوی رازش کردن افشا با رحمانه

 بلند رس و سلامت و صحیح محمد و رفته؛ آبرویی و بریده گلویی و شکسته دلی با بود بیمارستان

 و دنمیکر هم فکر بود افتاده برایش که اتفاقی و مهتاب به حتی و گذراند می روزگار همیشه از تر

 مرگ مرز به را میداشت دوستش وار دبوانه که را دختری اینکه از میبود هم خوشحال شاید یا

 و مردی از بویی آدمهایت و.......انصافی بی و پست چقدر که دنـــــــــــــیا ای......بود برده

 آهــــــــــای......کشند می یدک خود با را مرد نام فقط هاشان بعضی و.... اند نبرده مردانگی

 نفرین نفرین نفرین......هایت نامردی به و تو به نفرین دنــــــــــیا

 

 شملاقات به کسی هیچ مادرش و رضا دایی جز و بود بستری بیمارستان در مهتاب که بود هفته دو

 دببر یاد از را قضیه این که بود ممکن محال پدرش که میدانست خوب را این مهتاب و بود؛ نیامده

 اهدخو او با عمل این از بدتر مراتب به رفتاری برگردد خانه به که وقتی میدانست ببخشد را او و

 می هجوم چشمانش به اشک سیل و کشید می تیر نامهربانی همه این از مهتاب قلب و داشت

 داشته حضور سرش بالای که هفته دو این در که مادرش مقابل در میبود دار خود باید اما آورد

 مشغول که مادرش به رو و کرد پاک دستش پشت با را هایش اشک شده؛ پژمرده صورتش چقدر

 آهی و کرد بلند را سرش مادرش میشم؟؟ مرخص کی مامان: گفت و کرد بود دعایی کتاب خواندن

 به رو و کشد نمی را مهتابش انتظار خانه در خوبی چیز میداد نشان که داد برون سینه از عمیق

 سری مهتاب بده انجام رو ترخیصت کارای رفته رضا میشی؛ امروزمرخص: گفت و کرد مهتاب

 ایستاد پا سر که همین اما کرد آویزان تخت از را پایش و شد بلند تخت از زحمت با و داد تکان

 که را او و دوید طرفش به و کشید جیغی مادرش شد زمین بر نقش و رفت گیج شدت به سرش

 پرستار سراسیمه و نهاد تخت روی دوباره و کرد بلند بود شده دیوار گچ همانند رویش و رنگ
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 نباشید نگران:گفت مادرش به رو مهتاب وضعیت برسی از پس و آمد پرستار کرد؛ صدا را بخش

 شماهم و داره رو ضعف و سرگیجه این مدتی تا و رفته ازش زیادی خون ها؛ سرگیجه این طبیعیه

 بخندیل مهتاب به رو و برگرده؛ اولش حالت به دوباره تا کنید تقویتش و برسید بهش حسابی باید

 تا بکنی استراحت و بخوری غذا خوب کن سعی رفتی که خونه میشی؛ مرخص امروز: گفت و زد

 به رو و آمد رضا دایی شد خارج اتاق از و گفت را ها این پرستار بره؛ بین از سستی و ضعف این

 انجام رو ترخیصش خونه؛کارای بریم تا بپوشه رو لباساش کن کمکش: گفت و کرد مهتاب مادر

 همین بره راه نمیتونه اون: گفت و کرد رضا به رو مهتاب مادر ؛ خونه بریم میتونیم دیگه و دادم

 ضار ببریمش؛ ماشین کنار تا کن پیدا ویلچر یه برو افتاد کردو غش پایین اومد تخت از تا الان

 هاگ دایی نه: گفت رضا دایی به رو میبرمش؛مهتاب در دم تا میکنم بغلش خودم نمیخواد: گفت

 برای و داد تکان سری شده معذب مهتاب بود فهمیده که رضا دایی بیارید؛ برام ویلچر یه میشه

 که ویلچری روی و کرد عوض را هایش لباس مادرش کمک با مهتاب 'رفت بیرون ویلچر آوردن

 و شد ماشین سوار اش دایی کمک با شد خارج بیمارستان از و نشست بود آورده برای رضا دایی

 برابر چند مهتاب اضطراب و ترس میشدند نزدیکتر خانه به چه هر کردند حرکت خانه طرف به

 که هکوچ وارد بیفتد جانش به و شود عصبانی دوباره دیدنش با پدرش که ترسید می این از میشد

 و دست و پرید قبل دفعه از بدتر مراتب به رویش و رنگ و کرد پیدا شدت قلبش ضربان شدند

 شدن رنگ به رنگ شاهد ماشین جلوی آیینه از که رضا دایی شد یخ ایی تکیه همچون پاهایش

 نگران دایی؛ جان؛ مهتاب: گفت مهتاب به رو و کرد پارک حیاطشان کناردر را ماشین بود مهتاب

 هم هاگ بیفته؛ اتفاقی نمیزارم باهاتم من باشه هم خونه نیست؛دوما خونه الان پدرت که اولا نباش

 یدای حمایت از که مهتاب......بشه بهتر حالت تا بمون اونجا مدت یه خودم خونه میبرمت میترسی

 ماش خونه بیام اگه میترسم بهتره؛ بمونم جا همین نه: گفت بود شده دلگرم و آسوده دل کمی اش

 مهتاب مادر شد پیاده ماشین از و داد تکان سری رضا کنه برخورد باهام بدتر و بشه تر جری بابا

 ماشین از را مهتاب و کرد کمک و آمد رضا کرد باز را حیاط درب و انداخت کلید شدو پیاده هم

 از لبریز قلبش و انداخت محمد خانه به نگاهی مهتاب آخر لحظه برد حیاط داخل به و کرد پیاده

 خاطرت به که هایی اشک تمام تقاص روزی باش مطمعن:گفت دل در و شد کران بی اندوهی

 محمد خانه به مهتاب نگاهای متوجه که رضا دایی میدی؛ دادی رو جوابش نامردی با تو و ریختم

 ازکنار نبود خانه پدرش بود گفته رضا دایی که همانطور برد داخل به را او و کشید آهی بود شده
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 روی را سرش پدرش نحس شب آن که افتاد باغچه دیواره به چشمش مهتاب گذشتند که باغچه

 رضا دایی آورد هجوم چشمانش به اشک سیل میداد فشار گلویش روی را کارد و بود گذاشته آن

 همه میدم قول بهت: گفت و بوسید را سرش و فشرد آغوش در را مهتاب بود صحنه این شاهد که

 و میده پس رو تقاصش کرده بد بهت کی هر و اولش؛ روز مثل میشه زودی به میشه درست چیز

 خنجر او به مردانه ناجوان که بود محمدش کی هر از اش دایی منظور میدانست خوبی به مهتاب

 خورده رقم مهتاب برای که روزگاری از خیال بی حال و بود برده دار چوبه پای گناه بی و بود زده

 مرز تا را او که دخترکی به حتی و گشت می خوش و پوشید می خوش و گذراند می روزگار بود

 ......کرد نمی هم فکر نیز بود برده مرگ

 

 جان؟؟؟ مهتاب بیارم برات میخوری چیزی: گفت او به رو و نشاند تختش روی را مهتاب رضا

 بابت ممنون ندارم میل چیزی جان دایی نه: گفت اندوه و غم از مالامال دلی با زیر به سر مهتاب

 کاری عزیزم؟؟ چیه زحمت: گفت و زد نمکینی لبخند رضا دایی چندروزه؛ این های زحمت تمام

 ؛نکن فکر هیچی به و کن استراحت هم تو برم دیگه من خب ؛ بوده وظیفه بوده چی هر که نکردم

 و هکن کنترل رو خودش نتونست شدید ضعف علت به که شد بلند تخت روی از دستپاچه مهتاب

 شد چت: گفت و نشاند تخت روی دوباره و کرد بلند زمین روی از را او سریع رضا شد زمین نقش

 رظه بابام نزار؛ تنهام خدا رو تو دایی؟؟ بری میخوای کجا: گفت دستپاچه و ترسیده یهو؟؟مهتاب

 خواهر پناهی بی و ترس همه این از دلش رضا گرفت؛ سر از را هقش هق و میترسم؛ خونه میاد

 میخواستم عزیزم؛ برم خوام نمی جایی: گفت و گرفت آغوش در محکم را او و آمد درد به اش زاده

 را او و بوسید را مهتاب سر و کنه اذیتت کسی نمیزارم عزیزم؛ نباش مادرت؛نگران پیش پایین برم

 مادر نشست؛ خانه آشپز توی خواهرش پیش و رفت و شد خارج اتاق از و خواباند تختش روی

 تکان سری رضا داداش؟؟ خوابید مهتاب :پرسید و کرد رضا به رو بود آشپزی حال در که مهتاب

 تا ؛ سوئیس برگردمم باید و نیستم اینجا بیشتر روز چند من خوابید آره: گفت و کشید آهی و داد

 رو مرتضی حاج کی هر چون بشه بلند مهتاب روی دستش شوهرت نمیزارم اینجام که موقعی

 شب و مهمه براش اش بچه جون از بیشتر آبروش که میدونم میشناسمش خوب یکی من نشناسه

 نارک باهاش و کنه فروکش روزی یه شتری کینه این تا میزنه کتک و کنه می اذیت رو مهتاب روز و
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 مهتاب به دستش نمیزارم اینجام که موقعی تا نباشه مهتاب عمر پایان اونروز امیدوارم که بیاد

 نچو کنه اذیت رو مهتاب نزاره و وایسه جلوش میخواد کی رفتم وقتی که اینم نگران ولی بخوره

 یم مجبور رو مهتاب نباید بود اشتباه هم اول از وصلت و ازدواج این نمیشی؛ حریفش تو مطمعنم

 یره؛بگ تصمیم زندگیش برای خودش که میزاشتید باید بیاد در ارسلان امیر عقد به که کردید

  هس  دو و کنی زندگی هم سقف یه زیر بری باهاش اگه حتی باشی نداشته دوست رو کسی وقتی

 یوقت ات؛ بچه پدر عنوان به حتی بدی راهش دلت تو نمیتونی بازم باشی داشته ازش هم بچه تا

 مهتاب و میگیره؛ رو خودت عشق بهونه دلت بازم کنی زندگی کی هر با باشه گیر جایی دلت

 علاقه و عشق چون نمیکنم سرزنشش رفته چیز همه بی اون طرف که داشته حسی همچین

 ستهب دل کسی به که ناراحتم و سوزه می دلم این از کرد ایستادگی جلوش بشه که نیست چیزی

 هم شکل بدترین به و نبوده قائل ارزشی هیچ دختر یه خالصانه و پاک احساس برای که بوده

 وقتی نمیکرد؛ فرقی هیچ براش مهتاب بودن زنده یا مرده داده رو علاقه و عشق همه این جواب

 ونا سراغ ارسلان امیر از "بیمارستان تو مهتاب شدن بستری از بعد روز دو یکی افتاد اتفاق این

 وقتی ولی بگه خواست نمی اولش کجاست اش خونه و بوده کی که گرفتم رو چیز همه بی

 و آدرس و بوده کی گفت و اومد مغر بیرون کشم می شرکت از رو خودم سهم که کردم تهدیدش

 خیلی دیدم اومد گذاشتم قرار باهاش شاپ کافی یه تو و زدم زنگ بهش داد رو تلفش شماره

 مهتاب حرفاش با که گفتم بهش و زدم حرف باهاش نیارم سرش بلایی که کردم کنترل رو خودم

 ربطی من به گفت ریلکس خیلی بده طلاقش ارسلان امیر شده باعث و کشونده مرگ مرز به رو

 منو یقه اومدی اونوقت انداخته زندگی و کار از منو و افتاده راه من دنبال شما خواهرزاده نداره

 اب اش علاقه و عشق و احساس تمام با دختر یه وقتی گفت بهش کنی؟؟؟ می خواست باز گرفتی

 همه اون با نامزدش که داشته علاقه بهت واقعا حتما میکنه علاقه ابراز بهت نامزد داشتن وجود

 به رو چغلیش و بری باید تو اونوقت معتاد و لاقبا یه توهه دنبال افتاده و کرده ول رو پز و دک

 خیال بی تو و ببره رو سرش بخواد پدرش که بشی ریزیش آبرو باعث اینطور و کنی نامزدش

 و دست مرگ با بود رفته ازش که خونی همه اون با بیمارستان تو اون و  کنی دود مواد و بشینی

 ننک من حروم رو وقتت گفتی می بهش اول روز همون نمیخواستیش گفتم بهش کنی؛ نرم پنجه

 و زندگیش به چسپید می و میرفت و کشید می رو راهش هم اون تا ندارم بهت ایی علاقه هیچ من

 اب نشه؛ مزاحمم و دنبالم نیفته خواست می نداره ربطی من به: گفت وقاحت کمال با شرف بی اون
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 آوردی سرش که بلایی و مهتاب آه باش مطمعن: گفتم و شدم بلند و آوردم جوش حرفش این

 شهب که مرد اسم حیف واقعا  شی بلند نتونی دیگه که میزنه زمینت به چنان و میگیره رو دامنت

 فقط بوده بسته دل خالی و خط خوش مار چه به که ام زاده خواهر برای متاسفم گذاشت تو روی

 زدم بیرون شاپ کافی از و دستت کف میزاره رو حقت خدا چطور ببین باش منتظر و بشین

 

 قراری بی متوجه من:  گفت و کرد برادرش به رو گریان و آلود اشک چشمانی با مهتاب مادر

 هب نمیدونستم ولی میاد و میره حیاط تو و بیداره شب نصف تا شبا که میدیدم بودم شده مهتاب

 مرتضی که میترسم این از گفت و کشید عمیق آهی بسته؛ دل غیرت بی نفهم زبون آدم یه

 تانبیمارس تو دوهفته کنه؛ اذیت رو مهتاب روز هر و بیاد کنار مسئله این با نتونه و نکنه فراموش

 گریه هق هق بعد و بپرسه رو حالش نزد زنگ یه حتی اون و کرد نرم پنجه و دست مرگ با مهتاب

 میشه آبجی؛درست میشه درست:گفت و داد تکان تأسف روی از سری رضا ؛ گرفت سر از را اش

 به پاچگی دست با مهتاب مادر برگشت خانه به کار سر از مرتضی حاج و شد ظهر نباش؛ نگران

 و گفت نباشید خسته او به بود خند تلخ به شبیه بیشتر که لبخندی با و رفت شوهرش استقبال

 و درهم های اخم با روز چند این مثل مرتضی حاج کرد آویزان جالباسی از و گرفت را او کت

 پرسی احوال و سلام او با و آمد بیرون آشپزخانه از رضا نشست مبل اولین روی داغون اعصابی

 میشد رضا نگرانی باعث همین و میزد حرف روح بی و سرد او با همیشه خلاف بر مرتضی حاج کرد

 باعث مسئله همین و آمد نخواهد کنار مسئله این با آسانی به خواهرش شوهر دانست می که چرا

 صحبت سر که کرد سعی چه هر بیاید پایین مهتاب سر بر روز هر و شود آوار کینه این که میشد

 اذیت و آزار از دست تا ساز آرام را او بود اینجا که روزی چند این در بتواند شاید تا کند باز او با را

 گوش هم در هایی اخم با مرتضی حاج و دری هر از میزد حرف رضا نشد که نشد بردارد مهتاب

 هب برای تلاشش که رضا نمیداد جوابی اصلا ویا میداد جواب... آره یا.... نه... گفتن با تنها و میداد

 یه من اجازه با حاجی: گفت و شد بلند بود مانده نتیجه بی مرتضی حاج کردن آرام و آوردن حرف

 کوه همچون مهتاب نام شنیدن از که مرتضی حاج خدمتتون؛ بیام و بزنم مهتاب به برم سر

 هب آمده در حدقه از چشمانی با و کرد بلند را اش افتاده سر سرعت به بود کرده فوران آتشفشان

 من خونه تو رو سلیطه این اسم: گفت اش شده کلید هم به های دندان بین از نگریست؛و رضا
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 کدوم کجاست؟؟؟.....نیــــــــــــار من خونه تو رو سلیطه این اسم زد فریاد تر باند و..... نیار

 آشغالی همون پیش ببرینش: میگفت و میزد نعره و من؟؟؟ خونه آوردینش کی اجازه با گوریه؟؟؟

 هب و کشید بیرون را کمربندش حرکت یه با و....برد منو ساله چند و چندین آبروی بخاطرش که

 از پدرش های نعره صدای با که مهتاب برد یورش مهتاب اتاق به میشد منتهی که ها پله راه طرف

 تکان توانست نمی حتی ولی ریخت می اشک و لرزید می خود به ترس از بود شده بیدار خواب

 با و آمد خودش به بود شده شوکه مرتضی حاج برخورد از که رضا مهتاب مادر داد صدای با  بخورد

 عصبانیت زور از مرتضی حاج ولی کرد متوقف مهتاب اتاق کنار را مرتضی حاج و دوید توان تمام

 را در دستگیره و کرد پرت ایی گوشه به را رضا حرکت یک با که بود شده برابر چندین قدرتش

 تخت روی پیچی باند گلویی و آلود اشک چشمانی و پریده رویی و رنگ با را مهتاب و کشید

 بود انداخته روزش این به خود که دختری حال به دلش لحظه یک برای لحظه؛تنها یه برای....دید

 طرف به و شد آوار دلش روی بر پتکی همچون اش رفته دست از حیثیت و آبرو فکر ولی سوخت

 رفتهگ تازیانه به را مهتاب رنجور و نحیف تن رحمانه بی بود افتاده جانش به کمربند با برد حمله او

 کرد چه هر ولی بگیرد او از را کمربند بتواند تا انداخت او روی را خودش توانش تمام با رضا بود

 او به بند کمر ضربات تا زد خیمه او روی و انداخت مهتاب روی را خود حرکت یک با نتوانست

 رو سلیطه این میخوام رضا؛ کنار برو: میگفت و میزد فریاد مرتضی حاج ؛ مهتاب به نه بخورد

 هب دلش خورد؛ گره مهتاب آلود اشک نگاه با نگاهش رضا کنم خلاص شرش از رو دنیا یه و بکشم

 شوهرش پای و دست به مهتاب مادر حالا میسوخت؛ او حال به دلش چقدر آمد درد به شدت

 که حالی در مرتضی حاج بردارد مهتاب سر از دست که کرد می التماس و میزد زجه و بود افتاده

 نداره؛ رفتن بیرون حیاط؛حق توی بزاره رو پاش نداره حق بعد به این از: گفت میزد نفس نفس

 که بیرون بزاره اتاقش از رو پاش نداره حق ام خونه تو من وقتی تا ؛ گیری می ازش و گوشیش

 نای تو ؛ دیگه جای هیچ نه و مهمونی نه داره رفتن بیرون حق نه بیفته؛ چشمش به چشمم بخوام

 یا اطحی تو گذاشته رو پاش که برسونه گوشم به باد بمیره؛اگه تا میمونه اینقدر خونه این و اتاق

 اینقدر و میام هم کار سر رفتن از قبل روز هر ؛ حلاله دوتون هر خون خونه از بیرون رفته گذاشتی

 ؛ من چندساله و چندین آبروی به زده گندی چه نره یادش ست زنده تا که میزنمش کمربند با

 که کوبید هم به چنان را اتاق در و شد خارج اتاق از بعد و نره؛ یادتون باهاتون کردم حجت اتمام

 تابمه کرد گریه بلند بلند و افتاد زمین روی مهتاب مادر افتادند لرزه به اتاق پنجره های شیشه
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 که رضا گفت؛ نمی هیچ و بود جاری گونه از هایش اشک غم و غصه از مالامال دلی با بیصدا اما

 ساخته دستش از کاری هیچ و میدید را اش خواهرزاده معصومیت و پناهی بی و خواهر های زجه

 کش قلبش اعماق از آهی نبود

 

 و بود کرده پیدا التیام هایش زخم بود بهبود به رو مهتاب حال و گذشتند می هم پی از روزهای

 تا مهتاب هنوز او با داشت ناسازگاری سر مرتضی حاج همچنان ولی بود کشیده را هایش بخیه

 تنهایی به نیز را غذایش حتی نداشت را اتاقش از آمدن بیرون جرأت بود خانه مرتضی حاج وقتی

 نداشت سرگرمی هیچ بود شکسته پدرش شب همان را موبایلش گوشی میخورد؛ اتاقش در

 می افسوس و افتاد می گذشته فکر به و میشد خیره سقف به و مینشست اتاقش در روزهای

 سر اش خانواده جلوی حالا و بود باحته را چیزش همه طرف یک عشقی خاطر به چطور که خورد

 هک رضا دایی که دانست می خوبی به مهتاب و بود کرده رفتن عزم هم رضایش دایی بود افکنده

 حاج حجره به رفتن از قبل روز یک رضا دایی ؛ کشند می را انتظارش سیاهی روزهای رفت

 اب رضا تمام ساعت دو به نزدیک باشد نداشته کاری مهتاب به که کرد خواهش او از و رفت مرتضی

 نداشته کاری مهتاب به دیگر و کند فراموش را چیز همه که کرد خواهش و زد حرف مرتضی حاج

 به غم از مالامال دلی و افتاده سری با رضا نه؛ مرتضی حاج از ولی آمد در صدا سنگ از اما باشد

 خواهش و زدم حرف شوهرت با تمام ساعت دو و رفتم من:گفت خواهرش به رو و برگشت خانه

 سرش حتی اون ولی کنه؛ فراموش رو چیز همه و نکنه اذیت رو مهتاب من رفتن از بعد که کردم

 گرنه و بمونم نمیتونم دیگه و رسیده پایان به مرخصیم که حیف ؛ کنه نگاهم نکرد بلند رو

 می را اش دردانه انتظار که ایی فاجعه عمق از که مهتاب مهادر برسه؛ مهتاب به دستش نمیذاشتم

 خودت با رو مهتاب حداقل یا بمونی؛ بیشتر میشد کاش: گفت ریزان اشک بود آگاه کشید

 زود باید و میشه؛ شروع داره امتحاناتم ولی بمونم که خدامه از: گفت او به رو رضا میبردی؛

 برای پدر اجازه ولی ویزاش برای کنم اقدام میتونم ببرمش که نداره ویزا هم مهتاب برگردم؛

 نه؟؟مادر یا شده بیدار مهتاب نمیدونی: پرسید و کشید آهی لازمه؛ کشور از خروج و ویزا گرفتن

 و ددا تکان سری رضا بخوره صبحانه نیومد ولی شده بیدار: گفت و کرد پاک را هایش اشک مهتاب

  شد مهتاب اتاق راهی
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 که لبخندی با و آمد پایین تخت از اش دایی احترام به مهتاب شد؛ اتاق وارد و زد در به ایی تقه

 طرف هب و داد لبخندی با را جوابش رضا بود تاریک اتاق کرد سلام او به بود تلخند شبیه بیشتر

 رضا نزنید کنار رو پرده کنم می خواهش دایی نه: گفت مهتاب ولی بزند کنار را پرده تا رفت پنجره

 ات بزنم کنار رو پرده بزار شده دلگیر و تاریک اتاقت عزیزم؛ چرا: گفت و شد خیره او به متعجب

 مه میشه ضعیف چشمات کم نور تو هم دلگیره اتاقت اینجوری کنه؛ روشن رو اتاقت خورشید نور

 چشمام نه ؛ ترم راحت اینجوری دایی نه: گفت سختانه سر مهتاب ولی گیری؛ می افسردگی

 خواهد نمی دلش چرا مهتاب که دانست می خوبی به رضا و گیرم؛ می افسردگی نه و میشه ضعیف

 امتم روزی که بیفتد ایی خانه به چشمش دیگر نمیخواست دلش چون بزند کنار را اتاقش پرده

 ....بود اش رویی روبه خانه ؛ خانه ترین انگیز نفرت حالا و میشد خلاصه خانه آن در دنیایش

 

 خود بر بید همچون مهتاب و بود برگشتن عازم و بود بسته چمدان رضا رسید فرا موعود روز

 نه ساعت و شد شب گذراند خواهد را بدی روزهای اش دایی رفتن از بعد که میدانست و میلرزید

 سخن مهتاب مورد در او با نیز باز رضا آمد خانه به حجره از که مرتضی حاج داشت پرواز رضا شب

 حاج معمول طبق هم باز و ببخشد را مهتاب و کند فراموش را چیز همه که خواست او از و گفت

  که میدانست خوبی به را این رضا و رضا؛ تمنای و خواهش اینهمه برابر در کرد سکوت مرتضی

 رضا شد خواهد سیاه مهتاب روزگار او رفتن از بعد و نیست خوبی نشانه شوهرخواهرش سکوت

 تاب و پیچ و بود گرفته بغل را هایش زانو درحالی را مهتاب و رفت مهتاب اتاق به و شد بلند

 شده جان؛چی مهتاب:گفت برگرفت در را او و رساند او به را خود سریع دید تخت روی میخورد

 'گفت نمی هیچ و بود شده خیره نامعلوم ایی نقطه به مهتاب شده؟؟و داری؟؟چیزیت دایی؟؟درد

 رتپد با عزیزم؛من نباش نگران:گفت بنابراین است پدرش برخورد نگران دل که میدانست رضا

 همان به هم باز و انداخت او به رمق بی نگاهی مهتاب نداره کارت به کاری هم اون و زدم حرف

 خود آغوش در بیشتر را مهتاب و داد بیرون سینه از عمیق آهی رضا شد خیره نامعلوم نقطه

 و کشیده آغوش در را دخترش پدرانه چگونه که دید را برادرش و شد اتاق وارد مهتاب مادر فشرد

 ودنب کسی برادرش رفتن از بعد حالا که دخترش معصومیت از گرفت بغضش میدهد دلداری او به
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 رضا: گفت رضا به رو و کرد راپاک بود چکیده چشمش گوشه از که اشکی کند محافظت او از که

 سر رضا و 'کم کم بری باید داری پرواز نه ساعت نیمه و هشت ساعت نشه دیرت داداش جان

 مبرگرد دوباره امتحاناتم بعد میدم قول و میزنم زنگ بهت هرروز:گفت او به رو و بوسید را مهتاب

 بغضش رضایش دایی رفتن با شد خارج اتاق از و کرد خداحافظی او از و بوسید را مهتاب هم باز و

 صدای با برد خوابش شام خوردن بدون و کشید دراز تختش روی شد بلند هقش هق و شکست

 جمع را اش سجاده شد تمام که نمازش ؛ نماز به ایستاد و گرفت وضو  شد بیدار خواب از مؤذن

 از که سروصداهایی با ولی برد خوابش دوباره که نکشید طولی و کشید دراز تختش روی و کرد

 خوردن به میلی بود صبح نه ساعت آمد پایین تخت از شد بیدار میخورد گوشش به آشپزخانه

 بتعج کمال با و رفت مادرش کمک به بیاید بیرون تنهایی از اینکه برای ولی نداشت صبحانه

 بود ترسیده هم حسابی و بود شده شوکه دید چایی خوردن حال در آشپزخانه میز پشت را پدرش

 نشان را نه ساعت بازم و است درست اتاقش ساعت که دید و انداخت پزیرایی ساعت به نگاهی

 افتاده شماره به قلبش ضربان است خانه رور وقت این تا پدرش چرا که بود متعجب ولی میدهد

 بی که دید ها پله راه روی را او و کرد بلند را سرش پدرش بود شده سر ترس از بدنش تمام و بود

 و یدکش بیرون را کمربندش شد بلند و گذاشت نصفه را چایش کند می نگاهش و ایستاده حرکت

 وا به پدرش نداشت حرکت توان پاهایش که بود ترسیده آنقدر مهتاب کرد حمله مهتاب طرف به

 بود افتاده مهتاب پای و دست و صورت و سر جان به کمربند سگک با قدرت تمام با و رسید

 طرفش به مهتاب های ناله صدای با صحنه این از بود شده شوکه که مادرش میزد زجه مهتاب

 به را او حرکت یک با مرتضی حاج ولی بخورد کتک کمتر تا انداخت دخترش روی را خود و دوید

 از هک زد کتک را او آنقدر زد کتک را مهتاب لگد و کمربند با توانش تمام با و کرد پرت ایی گوشه

 از کتک اینهمه بار زیر مهتاب و شد جاری خون مهتاب پای و دست و دهان و بینی و صورت و سر

 بحص روز هر بعد به این از: گفت و کشید کنار میزد نفس نفس که حالی در مرتضی حاج رفت حال

 چه یعنی آبرو بره یادت و بشی آدم تا میزنمت اینقدر حجره برم اینکه از قبل

 

 به رفتن از قبل صبح روز هر بود گفته که همانطور مرتضی حاج ؛ مهتاب روز هر بساط شد این و

 و رفت می حال از لگد و مشت زیر که میزد کتک را او آنقدر و افتاد می مهتاب جان به اش حجره
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 او بود خواب اگر حتی ؛ مهتاب ی روزه هر بساط بود شده خوردن کتک رفت می حجراهش به بعد

 و افتاد می شماره به نفسش که میزد کتک را او آنقدر و کرد می بیدار خواب از لگد و مشت با را

 عادت اش روزه هر های خوردن کتک به مهتاب گذشت و گذشت روزها رفت می کارش سر به بعد

 نه و میزد حرف کسی با نه آمد نمی بیرون و کرد می حبس اتاقش در را خود روز تمام بود کرده

 مادرش؛ های ناله و گریه و اصرار با هم آن خورد می غذا وعده یک فقط روزانه خورد می غذا

 ودب افتاده گود چشمانش پای رسید می نظر به پریده رنگ و بود کرده پیدا کاهش شدت به وزنش

 با مهتاب وضعیت به راجع و زد زنگ رضایش دایی به مادرش زدند؛ می زار تنش به هایش لباس و

 خبر گشت؛ باز ایران به پرواز اولین با فورا که داشت دوست را مهتاب آنقدر رضا: گفت سخن او

 تحویل ترخیص قسمت از که را چمدانش مهتاب؛ مادر به حتی بود نگفته کس هیچ به را آمدنش

 ماشین از و کرد حساب را اش کرایه رسید؛ رفت؛ مهتاب خانه سمت به تاکسی اولین با گرفت

 سیاه خاک به را اش زاده خواهر که همان محمد چشم در چشم شدن پیاده محض به شد پیاده

 را چمدانش و زد پوزخندی رضا کرد می نگاه او به و بود شده او متوجه هم محمد شد بود نشانده

 پشت از را او که مهتاب مادر و شد باز تیکی صزای با در داد فشار را مهتاب خانه زنگ و برداشت

: فتگ ناراحتی و بغض با و گرفت آغوش در گرم را برادرش و دوید حیاط به برهنه پا بود دیده آیفن

 دیگر و میره دستم از داره م بچه دامنت؛ به دستم اومدی شد خوب داداش؛ بگردم دورت الهی

: گفت و بوسید و گرفت آغوش در برادرانه را خواهرش رضا افتاد؛ گریه به و دهد ادامه نتوانست

 خود از را او و بخوره مهتاب به مرتضی حاج دست نذارم دیگه میدم قول بهت خواهر نباش نگران

 پاک را هایش اشک مهتاب بیداره؟؟مازر یا خواببده میکنه؟؟ چکار الان مهتاب: گفت و کرد جدا

 سراغش برم نکردم وقت گیرم صبح از برامون بیاد مهمون قراره امروز داداش نمیدونم: گفت و کرد

 دست بعد و کنه می چکار ببینم اتاقش تو میرم خودم الان باشه: گفت و داد تکان سری رضا ؛

 "رفت مهتاب اتاق طرف به و کرد رها سالن گوشه را چمدانش شد خانه وارد  و گرفت را خواهرش

 اجازه 'خونه صاحب:گفت و زد اتاق در به ایی تقه و کشید عمیقی نفس ایستاد اتاق در پشت

 ابمهت دیدن از شد اتاق وارد و کشید را در دستگیره و زد لبخندی نشنید صدایی! تو؟ بیام هست

 یب مهتاب ماند دستگیره روی دستش و خشک لبخندش که بود شده شوکه آنقدر وضعیت آن با

 روی که دختری ازدیدن بود شوکه رضا نبود هم شدن بلند به قادر حتی و کرد می نگاه او به رمق

 بود لاغر شدت به و بود افتاده گود چشمانش پای که پریده رو و رنگ دختری ؛ خوابیده تخت
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 در دستی عصبی آمد خودش به سریع رضا بود شمارش قابل و مشخص هایش دنده که لاغر آنقدر

 نارک تخت روی و زد بود خند تلخ شبیه بیشتر که لبخندی و بست را اتاق در و کشید موهایش

 شانن را بودنش استخوانی گذشته از بیشتر که را مهتاب استخوانی و لاغر دست نشست؛ مهتاب

 هک بغضی با چطوره؟؟و حالش دایی عشق: گفت او به رو دیگر لبخندی با و گرفت دست در میداد

 یب و دوری ماه شش از بعد من بغل بیاد نمیخواد دایی عشق: گفت بشکند داشت سعی لجوجانه

 جاری زبان بر هم ایی کلمه حتی و نگریست می را او فقط حال بی و رمق بی مهتاب و خبری؟؟

 رد یکباره به بود شده سبک کاه پر همچون که را او و کرد بلند را مهتاب یکباره به رضا کرد نمی

 به که نمیزارم تنهات دیگه: گفت دل در و کرد بوسه در غرق را صورتش و سر و کشید آغوش

 بیفتی روزی همچین

 

 هوای و حال تغییر برای بزاریم مسافرت یه قرار که: گفت مهتاب مادر به رضا روز آن فردای

 و در همدمش زده حرف کسی با نه دیده رو کسی نه کردین حبسش خونه تو ماه شش مهتاب؛

 ببرم روزه چند سفره یه رو مهتاب میخوام که میگم هم مرتضی حاج بودن؛به اتاقش دیوارای

: گفت رضا چی؟؟ نزاشت اگه: گفت لرزید می بغض از صدایش که حالی در مهتاب مادر ؛ مشهد

 اومد در دهنم از چی هر و کنم می باز مو دهنم و بندم می چشممو کرد مخالفت اگه ولی میزاره؛؛؛

 گذره می ازش ماه شش که اتفاقی برای و کرده طواف خدا خونه دور رفته مکه کنم می نثارش

 تاکی؟؟ حماقت بگه بهش نیست یکی میده؛ زجر رو معصوم طفل این و کنه می عزاداری داره هنوز

 الاح همین: گفت مهتاب مادر به رو و نیستی؛؟؟ کنش ول چرا دیگه تو رفت شد تموم بود چیزی یه

 و سیاحت؛ هم زیارته هم مشهد طرف میریم صبح فردا همین ببند رو مهتاب و خودت چمدون برو

 بسته چمدونارو برگشتم حاجی پیش میرم من: گفت گذشت می مهتاب مادر کنار از که حالی در

 و خود چمدان تا رفت امید پر دلی با و زد لبخندی مهتاب مادر..... رفت و کرد خداحافظی و باشی

 مادر برگشتند خانه به هم با رضا و مرتضی حاج شد ظهر شود مسافرت آماده و ببندد را دخترش

 هم در چهره به نگرانی با بود پخته را برادرش و شوهر علاقه مورد غذای که حالی در مهتاب

 بود دیده را خواهرش نگرانی و تابی بی که رضا نگریست؛ می برادرش خندان های لب و شوهرش

 و کشید آسودگی سر از نفسی مهتاب مادر نباش؛ نگران....حله که زد لب آرام و زد او به چشمکی
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 و شوهر نشستن محض به کرد آویزان لباسی چوب به و گرفت را او کت و رفت شوهرش پیشواز

 دخترش اینکه از بود شاد دلش آورد برایشان شربت حاوی لیوان دو و رفت آشپزخانه به برادرش

 مهتاب خاله که لقا مه خاله رود می(  ع) رضا امام زیارت به و میشود خارج خونه از ماه شش از بعد

 به بود شنیده بود مرتضی حاج شریک که شوهرش از را برادرش و خواهر مسافرت جریان و بود

 می مشهد به هم آنها که گفت و کرد صحبت بود مهتاب مادر که خواهرش با و زد زنگ آنها خانه

 می خوبی به که مهتاب مادر بروند مشهد به شخصی ماشین با همگی که داشت اصرار و آیند

 بیشتر را دخترکش دل هایش کنایه و گوشه با باشد همراه او با سفر این در خواهرش اگر دانست

 شوند پشیمان همراهی این از آنها بلکه تا بیاورد بهانه که کرد را تلاشش تمام شکست خواهد

 دیده را خواهرش قراری بی که رضا کرد قطع را تماس و پذیرفت ناچار به.... نشد که نشد ولی...

 ودب درد پره دلش که مهتاب مادر شده؟؟؟ چی پرسید آرامی به و رفت آشپزخانه به و شد بلند بود

 رضا میایم باهاتون هم ما که زده زنگ مشهد بریم میخوایم فهمیده لقا مه: گفت غصه و غم و

 مادر گذره می خوش بیشتر جمعی دسته بیان خب: گفت و زد خواهرش غمگین چهره به لبخندی

 ونهمیم مار نیش مثل لقا مه زبون داداش میگی چی: گفت و داد تکان سری حوصلگی بی با مهتاب

 ماه شش گنداب و میزنه سرکوفت مدام روز و حال این با ببینه که رو مهتاب میشناسمش من

 اهنگ مهتاب به چپ نمیذارم آبجی نباش نگران: گفت رضا میده زجر رو دخترم و میزنه هم رو پیش

 مهتاب کسی نمیدم اجازه دیگه کنم می خفش نطفه در درجا اومد پیش هم حرفی اگه کسی کنه

 ودب شده سرپا و بود گرفته روحیه بود شنیده مادرش از را مسافرت جریان که مهتاب کنه اذیت رو

 اههمر میخواست تنهایی و شنیدن سرکوفت و کنایه گوشه و خوردن کتک ماه شش از بعد که چرا

 پوشید را هایش لباس و خواند را نمازش شد بلند زود صبح برود مسافرت به عزیزش دایی و مادر

 وارد مهتاب اتاق به بود برده ماشین داخل به را چمدانها که رضا دایی نشست تحتش روی آماده و

 دید هایش لب روی لبخندی با همراه پوشیده لباس را او ولی شود آماده که بزند صدا اورا تا شد

 کلاه و شال و شده بلند ما از زودتر خانم نگو خوابی؛ هنوز میکردم فکر که بگو منو: گفت و خندید

 و شد بلند و گرفت را اش دایی دست مهتاب کرد دراز مهتاب طرف به را دستش و خندید و کرده

 به مهتاب میزد حرف مهتاب مادر با داشت بود خانه آشپز توی مرتضی حاج رفتند پایین هم با

 دست در را مهتاب دست که رضا گرفت بر در را بدنش تمام عجیب لرزشی پدرش دیدن محض
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 تو جان دایی خب: گفت مهتاب به رو میدانست را دلیلش خوبی به و شد لرزشش متوجه داشت

 دش ماشین سوار و رفت حیاط به تأمل بدون مهتاب و بیایم هم مامانت منو تا بشین ماشین تو برو

 

 هک مهلقا خانه به کردند حرکت و شدند ماشین سوار و آمدند که نکشید طولی هم اش دایی و مادر

 و تند زبون مهلقات خاله که میدونی دایی جان؛ مهتاب: گفت و کرد مهتاب به رو رضا رسیدند

 بیخو اتفاقات که دانست می خوبی به مهتاب نگیر؛؛؛ دل به زد حرفی موقع یه اگر پس داره تیزی

 که رضا دایی صدای با شناخت می را مهلقایش خاله هرکسی از بهتر خود و کشد نمی رو انتظارش

 حواست: گفت رضا دایی؟؟؟ چی.....ها: گفت و اومد بیرون فکر از بود داده قرار مخاطب را او

 ببخشید گفت زده خجالت و انداخت زیر سربه مهتاب زدم صدات بار چند دایی؟؟؟ کجاست

 در کنار که مادرش کنار و شد پیاده درنگ بی مهتاب و عزیزم شو پیاده:گفت رضا نبود حواسم

 ازب تیکی صدای با در فشرد را زنگ و زد را ماشین دزدگیر رضا رفت بود ایستاده مهلقا خاله حیاط

 بود دیده آیفون پشت از را برادرش و خواهرزاده و خواهر مهلقا و بود تصویری آیفون که چرا شد

 قامهل بودند ایستاده منتظر ورودی درب کنار دخترش نرگس و مهلقا رفتند حیاط داخل به همگی

 و رسید که مهتاب به ولی لبخند با بوسید را خواهرش صورت و فشرد آغوش در گرم را برادرش

 سلام جواب در مهلقا کرد دراز لبخند با اش خاله طرف به را دستش سلام عرض برای مهتاب

 نداشتند را برخوردی همچین انتظار که مهتاب مادر و رضا زد مهتاب صورت به محکمی سیلی

 شدت به که صورتش روی را دستش مهتاب گفتند نمی هیچ و نگریستند می او به شوکه

 از پس یکی شدت به بودند تنهاییش ماه چند این همدم که هایش اشک و گذاشت میسوخت

 در را مهتاب و آمد خودش به مهتاب مادر شدند می جاری صورتش روی چشمانش از دیگری

 بود فروخته بهت تری هیزم چه مهتاب مگه: گفت و انداخت خواهرش به بدی نگاه و گرفت آغوش

 سیلی این: گفت تمام دلی سنگ با مهلقا زدی؟؟؟ سیلی بهش سلامش به دادن جواب جای به که

 شده مرتکب زشتی کار چه که بدونه تا زدم اینو نیست هم برده ما از که آبرویی اون هزارم یک

 از و ببری رو سرش میدم پیشنهاد هم تو به کردم می گورش به زنده وگرنه نیست دخترم که حیف

 ندونه کسی تا کنه پیدا ازش نتونه کسی نشانی و نام هیچ که ایی دره ته کنی پرتش کوهی بالای

 تا سوخت می بیشتر اش خاله حرفهای از دلش که مهتاب داشتید دختری همچین شما که
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: گفت مهلقا به رو درهم هایی اخم با رضا دایی نگفت هیچ و گرفتند شدت هایش اشک صورتش

 ابمهت صورت به که دستی بعد به این از کنه؛ بلند مهتاب روی دست نمیدم اجازه کس هیچ به من

 که تو فقط نه گیرم می گل رو بشه باز مهتاب بدگویی به که دهنی و کنم می خورد رو بخوره

 که مهلقا.....میشونم جاش سر رو بزنه مهتاب به راجع نامربوطی حرف کسی هر بلکه خواهری

 به که بود کسی اولین خودش و داخل بیاید گفت و داد تکان سری بود آمده دستش کار حساب

 مامانم از چیزی خواهری مهتاب: گفت ناراحتی با و کرد مهتاب به رو مهلقا دختر نرگس رفت سالن

 شآغو از را مهتاب رضا بروند داخل به که کزد تعارف بعد و بگیر نشنیده رو حرفاش نگیر دل به

 نکن گریه: گفت و بوسید را مهتاب سر و فشرد آغوش در را او پدرانه خود و کشید بیرون مادرش

 درفتن خانه داخل به هم با همه و کنه ناراحتت حرفاش با که نمیدم اجازه کسی به دیگه دلم عزیز

 

 **** مهتاب**** 

 

 بار ابر مثل و اومدم نمی بند چشمهام اشک که بود سوخته دلم مهلقا خاله های حرف از اینقدر

 دمکر می نفرینش دلم تو جوری ؛ کردم نفرینش دلم تو چقدر میدونه خدا فقط و ریختم می اشک

 سیلی اون با و هاش حرف این با اینقدر ترسیدم؛ولی می ها نفرین اون عاقبت آخر از خودمم که

 میکردم نفرینش ام شکسته دل عمق از که بودم ناراحت و بود شکسته دلم زد صورتم به که

 بلند همگی و شد سرازیر ها پله راه از بزرگ چمدون یه با مهلقا خاله که نکشید طولی خلاصه

 که بود گرفته دلم اینقدر کردیم حرکت مشهد سمت به و شدیم هامون ماشین سوار و شدیم

 های تکون با که بودم خوابیده چقدر نمیدونم  بخوابم و هم روی بزارم رو چشمام دادم ترجیح

 باز که رو چشمام میزد صدام داشت و بود کرده باز  رو ماشین در مامان کردم باز رو چشمام دستی

 دایی نفهمیدی؛ سفر از هیچی خوابیدی رو راه تموم مادر؛ پاشو گفت و زد مهربونی لبخند کردم

 با مامانم و خودش هم بعد داره خواب کمبود خدا بنده کنه چکار: وگفت زد بهم چشمکی هم رضا

 قاآ طلایی گنبد به چشمم و شدم پیاده ماشین از بود گرفته م خنده اونا خنده از منم خندیدن هم

 ام هسین روی رو دستم کنیم اقامت اونجا میخواستیم که بود هتلی روی روبه دقیقا افتاد رضا امام
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 رجلوت و برداشت رو ها چمدون هم رضا دایی دادم سلام آقا به بود گلوم تو که بغضی با و گذاشتم

 سمت کردن راهنماییمون مستقیم همینم برای بود کرده رزرو قبل از رو اتاقا شد هتل وارد ما از

 و سومی اتاق و شد رضا دایی واسه بعدی اتاق و بود مامانم منو مخصوص اتاق یه مون ها اتاق

 کردم نگاه رو اتاق ساعت بود شده شب مهلقا خاله شوهر و نرگس و مهلقا خاله برای هم چهارمی

 مادرمم نماز به ایستادم و گرفتم وضو رفتم کردم عوض که رو لباسام بود دقیقه 2:33 ساعت

 تلخی روزهای یاد بود گرفته بدجور دلم شد خوندن نماز مشغول اونم و کرد عوض رو لباساش

 امیر به یادم افتادم کرد حقم در که هایی نامردی و محمد به یادم گذاشتم سر پشت که افتادم

 بش اون که افتاد بابام به یادم بردن مرگ حد سر تا منو حرفاشون با که افتاد علی دایی و ارسلان

 دو شد باعث و داد فشار و گلوم زیر گذاشت رو چاقو حیاط تو برد کرد بلند سرم موهای با منو

 میرا طرف از رو غیابیم دادن طلاق خبر که افتاد روزی به یادم باشم بستری بیمارستان تو هفته

 هم ارض دایی که بیمارستان از شدنم مرخص از بعد که افتاد روزهایی به یادم رسوندند بهم ارسلان

 من و نمیشد شب برام روز اون کرد نمی کبود و سیاه منو بدن تمام اگه کمربند با بابام و بود رفته

 هب که بلاهایی این تمام مقصر و میشدم مجازات نکرده گناه بخاطر که بودم بدبخت و تنها چقدر

 نمیتونه دید که مادرم کردم هق هق و ترمید بغضم بود محمد اونم و بود نفر یک فقط اومد سرم

 و زدم زار دل ته از کنم دل درد(  ع)  رضا امام و خدا با تر راحت تا بیرون رفت اتاق از کنه آرومم

 ننفری محمد به و کردم التماس آقا به اینقدر برسونه اعمالش سزای به رو محمد که خواستم آقا از

 بودیم مشهد روز پنج میرسه بهم محمد مرگ خبر تهران به رسیدن از قبل بودم مطمعن که کردم

 و رفتم می گذار و گشت و خرید برای بقیه با نه میگذروندم آقا حرم تو رو روز پنج اون تمام من و

 آقا حرم از هم غذا خوردن برای حتی نبود مادرم های لابه و عجز اگه و زدم می حرف کسی با نه

 محمد که کردم التماس و ریختم اشک آقا حرم تو رو روز پنج اون روز و شب تمام نمیشدم خارج

 حرم از و کردم آقا از رو ها خواهش همون بازم رسید که آخر روز برسونه اعمالش سزای به رو

 طبق من و بودیم برگشت راه تو بودیم مجبور ولی خونه برگردیم نمیخواست دلم اومدم بیرون

 اونی با و داد جواب دایی خورد زنگ رضا دایی گوشی که هم روی بودم گذاشته رو چشمام معمول

 داری؟؟ کارش مگه؟؟ چطور هست مهتابم آره: گفت و کرد پرسی احوال و سلام بود خط پشت که

 یرهخ رضا دایی به و کردم باز رو چشمام داره کار من با که کیه ببینم که بودم شده هوشیار که من

 ته عمه دختر فاطمه دایی مهتاب: گفت و انداخت بهم نگاهی ماشین جلوی آینه از دایی شدم
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 خودم با و گرفتم دایی از رو گوشی متحیر و مات هم من گرفت من طرف رو گوشی و داره کارت

 یگوش داره؟؟ چکارم الان من برای پیامی نه و زنگی نه که خبری بی ماه شش از بعد فاطمه گفتم

 خوبی مهتاب سلام: گفت شادی صدای با فاطمه فاطمه؛؛؛ الو: گفتم و گذاشتم گوشم کنار رو

 خبر بی چرا جهنم به نبردی حالا نمیبری؟؟ منم تنها تنها مشهد میری معرفت خواهری؟؟بی

 رفتی که رضایی امام همون به نه؟؟ یا آوردی سوغاتی برام سرت تو بخوره خبر حالا رفتی؛

 گیس کلاه باهاش میکنم رو موهات دونه دونه میام نیاوردی سوغاتی برام تا اومدی قسم زیارتش

 دش یهو دیگه ببخشید: گفتم بود گرفته ام خنده فاطمه های پرت و چرت از که من میکنم درست

 اتبر که سلامتیم از بهتر چی اصلا بیارم سوغاتی برات که نداشتم پولم بدم خبر نتونستم

 احال نیست من سلامتی از مهمتر برات سوغاتی هیچ میگفتی که نبودی تو همین مگه آوردمش

 سلامتیت الهی: گفت و رفت هوا به فاطمه داد حرفم این با آوردم سوغات برات رو سلامتیم منم

 سر تو بخوره

 

 رامب جواهری طلایی پالتویی مانتویی نمیتونستی مرگت خبر میخوره دردم چه به سلامتیت ت؛

 نگاهی مادرمم میخندیدم غش غش فاطمه بازیای دیونه از من و نرسه بهت دستم مگه بیاری کادو

 تو زا هم رضا دایی بخندونه رو تو بتونه فاطمه اینکه مگر شکر الهی گفت و خندید و انداخت بهم

 بازیای دیوونه از داشتم هنوز داد ادامه رانندگیش به و زد لبختدی و انداخت بهم نگاهی آینه

 و  ریختند پلیسا مشهد رفتید که شما مهتاب راستی: گفت هوا بی فاطمه که خندیدم می فاطمه

 پسر: گفتم بود ماسیده لبم رو خنده که من بردند دست به دسبند رو همسایتون پسر

 آرومتر و بود فروش مواد که همون: گفت یواشکی فاطمه همسایمون؟؟ پسر کدوم!!!! همسایمون

 زنمب حرف ایی کلمه نتونستم حتی که شدم شوکه حرف این شنیدن از من و میگم رو محمد: گفت

 مهفاط کرد کوبم میخ فاطمه حرف که بودم ها فکر همین تو ناراحت یا باشم خوشحال نمیدونستم

 ونخونش بودیم رفته که دیشب اون پلیسه نیروهای جزء خالم دختر مینا شوهر که میدونی: گفت

 براش دادگاهیش اولین از بعد بلافاصله و گرفتن ازش هروئین کلیو یک به نزدیک که گفت بهمون

 رضا دایی و افتاد دستم از گوشی بشه اجرا حکمش که روزهاست همین و کردن صادر اعدام حکم

 هم که رضا دایی کردن نگاه منو و برگشتن بودن متغجب من دفعه یک سکوت از مادرم و
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 دایی؟؟ شده چی جان مهتاب: گفت بود من نگران هم باشه رانندگیش به حواسش میخواست

 دفعه؟؟ یه شد چی خندیدی می و میگفتی فاطمه با داشتی الان همین که تو افتاده؟؟ اتفاقی

 کرد الو الو چقدر هر و برداشت رو گوشی و کشید جلو های صندلی بین رو خودش سریع مادرم

 ارکن سوپری از و کرد هدایت کناری رو ماشین دایی بود کرده قطع فاطمه گویا نداد جوابش کسی

 هب آب خوردن با بودم فاطمه حرفای شوک تو که من و زد صورتم به آب و خرید آبی بطری خیابون

 کشیدم عمیقی نفس و اومدم خودم به صورتم

 

 مکنار رضا دایی گفت نمی هیچ و کرد می نگام داشت نگرانی با بود پریده روش و رنگ که مادرم

 که رضا دایی و دادم تکون آره نشونه به رو سرم خوبه؟؟ حالت ؟؟ دایی شده چی: گفت و نشست

 هنوز که مادرمم بریم شو سوار: گفت و کرد مادرم روبه و شد بلند ندارم زدن حرف قصد دید

 کنارت میخوای نیست خوب حالت اگه مادر مهتاب: گفت بود نشده راحت من بابت از خیالش

 نه :گفتم و زدم مهربونش و نگران صورت به لبخندی هست بهت بیشتر حواسم اینجوری بشینم

 و فتنگ چیزی بود نگران هنوز اینکه با مادرمم نباشید نگران نیست چیزیم خوبه حالم جان مامان

 آینه از مدام مسیر طول تو اما کرد حرکت فورا هم رضا دایی و نشست رضا دایی کنار جلو رفت

 و تنیس چیزیم که کنم ثابت بهشون اینکه برای هم من ؛ نگران و بود من به نگاهش ماشین جلو

 باز رو چشمام ماشین ایستادن با برد خوابم بلافاصله و گذاشتم هم روی رو چشمام خوبه حالم

 شد پیاده که مادرم شده پارک حیاطمون در کنار هم ماشین و شده تاریک کاملا هوا دیدم و کردم

 محمد خونه به رضا دایی و مامان چشم از دور به نامحسوسی نگاه و شدم پیاده بلافاصله منم

: گفت رضا دایی به رو و ؛ مادر تو برو:  گفت و کرد باز رو حیاط در و انداخت کلید مامان انداختم

 تهران تا مشهد از که انگار نه انگار انرژی پر و شاد هم رضا دایی میاری؟؟ رو چمدونا تو داداش

 نارک از رفتیم حیاط داخل به مامان منو و بفرمایید شما میارم بـــــله: گفت کرده می رانندگی

 هک مادرم گرفت عجیب ایی رعشه رو بدنم تمام و افتاد کذایی شب اون به یادم گذشتم که باغچه

 مسلط خودم به خوبه؟؟ حالت مادر مهتاب؛: گفت و گرفت رو بازوم بود شده حالم وخامت متوجه

 دبی مثل داری چرا پس: گفت مادرم نباشید نگران خوبم مامان آره گفتم لرزان صدایی با و شدم

 چیزی دیگه که من و!!!! گرما این ؟؟تو!!!سردته: گفت مادرم!!! سردم گفتم ندونسته منم میلرزی
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 اب میاد خوابم من مامان ببخشید گفتم نمیرسید فکرم به اوضاع کردن جور و جمع و رفع برای

 باز ورودی درب رسیدم ورودی در به همینکه گذشتم مادرم کنار از سریع و بخوابم برم من اجازه

 ـس.....سـ: کردم سلام لکنت با و شد بیشتر لرزم و ترس گرفت قرار در چوب چهار تو بابام و شد

 وارد من و رفت کنار در چهارچوب از و داد تکون رو سرش و انداخت بهم نگاهی هم بابام....سلام...

 در پشت و اتاقم تو کردم پرت خودم و رسوندم اتاقم و بالا طبقه به رو خودم دو با و شدم سالن

 کشیدم عمیقی نفس و نشستم و خوردم سر اتاقم

 

 ماتاق پنجره به چشمم اختیار بی و کردم عوض رو لباسام و شدم بلند افتاد جا نفسم که کم یه

 های چراغ انداختم محمد خونه به نگاهی اتاقم حریر پرده پشت از و پنجره پشت رفتم افتاد

 چه هر مرگت خبر امیدوارم: گفتم که بود کرده ظلم حقم در اینقدر بود خاموش همه خونشون

 رتپ رو خودم عصبی و قبرت سر بگیرم جشن و بپوشم رنگی لباس من و برسه گوشم به زودتر

 وت اینقدر و ماموند پیش چندروز رضا دایی برد خوابم تا جام تو زدم غلت اینقدر و تختم و کردم

 ادی چیزی هم تا آموزشی های کلاس بفرستن منو که شد راضی بابام بلاخره تا خوند بابام گوش

 طیخیا آموزشی کلاسهای همه بین از که کنم پیدا نجات افسردگی و تنهایی از هم و باشم گرفته

 دست زبر خیاط خانم یه پیش و رفتم مادرم با رضا دایی رفتن از قبل روز یک و کردم انتخاب رو

 مکن جبران رو لطفش  این نمیتونستم طوری هیچ و بودم ممنون رضا دایی از گرفتم یاد خیاطی

 من رفتن بیرون تنها بابام چون میرفتم خیاطی کلاس به مادرم همراه هرروز من و رفت رضا دایی

 مدام دوهفته حدود باشه همراهم مادرم که بود کرده قبول این برای تنها بودو کرده قدقن رو

 وزر یک ولی خونه گشتیم می بر باهم کلاس اتمام از بعد و میموند و کلاس میبرد منو مادرم هرروز

 مونده کارهام تمام روز هر بیام همراهت نمیتونم من مادر مهتاب: گفت بهم کلاس به رفتن موقع

 سرت و برو پایین بنداز رو سرت خودت بیاد بابات تا کنم آماده ناهار باید برسم خونه به نمیتونم

 و یادب در صداش بابات که نکن کاری خدا رو تو باش نداشته کاری کسی به برگرد پایین بنداز رو

 و رفتن موقع هرروز و میگشتم بر خودمم و کلاس میرفتم خودم هرروز من که شد طوری این

 مرگ آگهی منتظر صبرانه بی و میگذروندم نظر از رو مسجد کنار ترحیم های آگهی برگشتن

 دانست می خوب خودش خدا بودم روز اون منتظر من و بود اومده اعدامش حکم چون بودم محمد
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 رو کرد حقم در که نامردی ولی باشم راضی جوون آدم یه هم اون کسی مرگ به که نبودم آدمی

 بودم محمد مرگ خبر رسیدن منتظر روز و شب و ببرم یاد از نمیتونستم هیچوقت

 

 **** محمد**** 

 

 

 ادرص برام اعدام حکم که کردم نمی فکر وقت هیچ کردند دستگیرم و خونه توی ریختند که روزی

 و شرکا نبودم حاضر و میدادم جون مامورا لگد و مشت زیر کلانتری توی که روزایی تمام بشه

 گذاشت مایع برام عشقش ابراز برای دل و جون از که بود دختری ذکر و فکر تمام بدم لو رو رفقام

 نبود ساخته دستم از کاری هیچ حالا و ش؛ آینده و زندگی به زدم حراج چوب ناجوانمردانه من و

 من و کرد علاقه ابراز من به صادقانه مهتاب کنم بخشش طلب اون از و ببینمش بتونم که

 دچن همین و نباشه اون و این آویزون تا بگیر رو نامزدت جلوی که گفتم نامزدش به ناجوانمردانه

 داشتن دوست جرمش تنها که گناه بی و معصوم دختر اون زندگی خرمن به شد آتشی حرف کلمه

 دختر اون زندگی شدم باعث ها حرف همین با من بود من مثل قاچاقچی و معتاد و عیاش آدم یه

 لمث هفته دو که طوری به بزنه رو دختر اون مرگ مرز تا پدرش و بده طلاقش نانزدش بپاشه؛ هم از

 وبچ رحمانه بی من و کرد علاقه ابراز من به صادقانه اون بره؛ کما به و بیفته بیمارستان تو جنازه

 بود بازار و محل معتمد که پدرش شدم باعث ؛ اش خانواده و خودش آینده و زندگی به زدم حراج

 نگاه بهش هرزه دختر یه چشم به همسایه و در تو هم خودش و بشه عام و خاص نمای انگشت

 هت از نداشتم باور رو خدا که منی شد صادر برام اعدام حکم بلافاصله و شدم دادگاهی وقتی بشه

 طلب اش خانواده و مهتاب از بتونه تا بده دیگه فرصت یه بهم که زدم فریاد رو خدا و زدم زجه دل

 نخواهد و نبوده بخشش قابل کردم دختر اون حق در که ظلمی که چند هر کنم حلالیت و بخشش

 هیچ کشید دادگاه از خارج به خودش دنبال منو و زد زنجیر پاهام و دست به دادگاه مامور بود

 هک ونی سوار منو بدم انجام میتونستم کاری نه و داشتم فرار قدرت نه نبود ساخته من از کاری

 مونده حکمم اجرای به که ماهی یک بود قرار که زندانی طرف به و کردند بود دادگاه ورودی کنار
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 و ساعت جمله از شخصی وسایل تمام زندان مامور شدم زندان وارد وقتی بردند بگذرونم اونجا رو

 تگردن از اونم گفت و داد بهم رو ها زندانی مخصوص لباس و گرفت رو هام لباس و کفش و انگشتر

 ـاب مهتاب تولدم روز که شدم زنجیری و پلاک متوجه و رفت گردنم زیر به دستم من و بده بیار در

 خودم از اونو و کشیدم داد سرش تمام رحمی بی با من و بود خریده برام شوق و ذوق کلی

 دنگیری من از دیگه اینو میکنم خواهش خدا رو تو نه: گفتم عجز و التماس با مامور به رو رنجوندم

 اینقدر و میکنم خواهش نیستم اینجا بیشتر ماه یک که من گردنم باشه بزارید نامزدمه یادپار این

 اون طول تمام نگرفت من از رو زنجیر و پلاک و شد راضی مامور بلاخره تا کردم التماس و اصرار

 این فکر به ایی ذره حتی و بودم معصومیتش و پاکی و مهتاب فکر به رو روزش و شب رو ماه یک

 دل آوردن بدست بود شده غمم و هم تمام فقط میرم دار چوبه بالای دیگه ماه یک که نبودم

 نکرده اونها آبروی با کمی کار میدونستم که چند هر اش خانواده و اون از بخشش طلب و مهتاب

 اونها از رو مهتاب سراغ دفعه هر من و آمدند دیدنم به بار چندین ماه یک اون طی ام خانواده بودم

 از روز و شب امیدانه نا من و نداریم اونها از خبری و اطلاعیم بی ما گفتند می بار هر که گرفتم می

 مهتاب حق در که ظلمی از ایی گوشه بتونم تا بده من به دیگه فرصت یه فقط میخواستم خدا

 ایدهف میدونستم اینکه با حکمم اجرای برای کردم نظر تجدید تقاضای کنم جبران رو بودم کرده

 ایبال سرم دیگه روزه چند که نبودم این فکر به اصلا میشه اجرا ماه همین پایان حکم و نداره ایی

 نشسته تختم روی که روز یک طلبیدن حلالیت و مهتاب بود شده غمم و هم تمام فقط میره دار

 شو بلند محمد ؛ محمد: کرد صدام سلولیم هم بودم معصومیتش و پاکی و مهتاب فکر تو بودم

 ایینپ تخت از سستی و رخوت با من و داری ملاقاتی کنم فکر برو شو بلند میکنند پیج رو تو دارن

 اتاق توی بودن گرفته ام خانواده که وکیلی که دیدم و رفتم زندان ورودی در طرف به و اومدم

: گفت لهبلافاص هم وکیلم نشستم و گفتم لبی زیر سلامی و کشیدم پوفی نشسته منتظرم انتظار

 ایصد که برگشتم طرفش به حرف این شنیدن با چنان کرده موافقت نظر تجدید حکم با دادگاه

 و شده موافقت نظر تجدید با آره: گفت لب به لبخند وکیل شنیدم رو گزدنم های مهره ترق ترق

 هعالم خدا باشه کی ولی میشی آزاد بهت بخوره عف بخواد خدا اگه اونم که بریدن ابد حبس برات

 چند گذاشته که خواسته رو خاطرت خیلی خدا و باقیه شکرش جای شد لغو اعدام که همین ولی

 یه: گفت و خندید و زد چشمکی حرفش چاشنی هم بعد باشی دنیا این مهمون بیشتر صباحی

 هب رو بودم اومده بیرون حرف این شنیدن شوک از تازه که من و کردی کوپ سنگ بخور آب لیوان
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 برای ندارم عادت: گفت داشت نام منتظری آقای که وکیلم نمیکنی؟؟ که شوخی: گفتم اون

 فتگ بخیری روز و برداشت رو کیفش هم بعد و بگیرن روحیه تا کنم تعریف جک اعدامی موکلای

 بیرون رفت اتاق از من زده بهت چشمای مقابل در و

 

 بارهدو رفت گیج سرم شدم بلند میدیدم؛؛ خواب انگار باشه شده لغو اعدامم حکم که نمیشد باورم

 لولت؛س برو شو بلند تمومه وقتت: گفت و اتاق تو اومد ملاقات اتاق مسئول سرباز جام سر نشستم

 رفت می سیاهی چشمام  شدم خارج اتاق از هوران تلو تلو و شدم بلند جام از سستی با من و

 کرف هیچوقت دادم نظر تجدید درخواست که روزی زمین؛ نیفتم که گرفتم کناریم دیوار به دست

 اون و بودن گرفته ازش هرویئن گرم سه فقط سلولیم هم بشه ملاقات خواستم در با که کردم نمی

 بود نشده موافقت درخواستش با ولی بود داده نظر تجدید درخواست بار چندین و بود اعدامی هم

 درخواست اولین با کردن صادر برام اعدام حکم و گرفتن ازم که هرویئنی کیلو یک با من حالا

 نیک امتحانم میخوای حکمتیه؟؟ چه این خدایا.....  بریدن ابد حبس برام و شد موافقت نظر تجدید

 باید و دادی قولی یه مجازات؛ نه و امتحان نه که زد صدا ذهنم تو چیزی یه دفعه یه مجازات؟؟ یا

 یرت مغزم و مهتاب سمت شد کشیده فکرم ناگهان و منتظرته بیرون اون نفر یه کنی عمل بهش

 اینجا اومدم وقتی از که اومد یادم و کردم اش خانواده و خودش با که کاری آوردن یاد به از کشید

 هک زخمی تا بخوام فرصت یه ازش و کنم بخشش طلب خدا از و نیغتم فکرش به که نیست روزی

 در رو فرصت این ممکن شکل بهترین به هم خدا و کنم جبران رو زدم دختر اون روان و روح به

 سلولم به بشه اجرا اعدامم حکم تا بود نمونده بیشتر ررز سه که روزی درست گذاشت اختیارم

 که دادم قول بهش و کردم تشکر لطفش بابت خدا از دلم توی و کشیدم دراز تختم روی و برگشتم

 ازشون بیفتم باباش و خودش پای و دست به شده و مهتاب وقت سر برم شدم خلاص که اینجا از

 و گذشت هم پی از روزهای....کردم حقش در که نامردی بیارم در مهتاب دل از و بطلبم حلالیت

 این هم وکیلم و گذشت بود شده صادر برام اعدام جای به که ابدی حبس از سال دو تا گذشت

 بگیره برام آزادی و عف حکم تونست و کرد دوندگی رو سال دو این تمام و ننشست بیکار مدت

 ایی دوباره جون خدا انگار میشم آزاد دیگه روز چند و خورده بهم عف که داد خبر بهم که روزی

 مومت میزدم قهقه خوشحالی فرط از و میرفتم راه سلولم تو که بودم خوشحال اینقدر بود داده بهم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 136 

 گذروندم بینمش می دوباره و میشم آزاد زندان از ررزی یه که این و مهتاب فکر با رو سال دو اون

 بیدار موقع صبح هرروز و خواب موقع شب هر و بود داده کادو تولدم روز بهم که زنجیری و پلاک

 و مهتاب اینقدر ببخشیم تا میفتم پات و دست به و میام روز یه گفتم می و بوسیدم می شدن

 چیز یه سر بودن اومده ما سلول به که وارد تازه نفر چند یه روزی یه که بود عزیز برام اش هدیه

 ودب مهتاب کادوی که زنجیری خواسته نا و چسپید رو ام یقه یکیش و شد بحثمون باهم کوچیک

 دماغ خورد زدو با و شدم درگیر طرف با که قضیه این از شدم ناراحت اینقدر من و افتاد و شد پاره

 برگردم و بشم آزاد بود قرار امروز حالا و  گذروندم انفرادی توی رو هفته یک و شکستم رو اون

 میگفتن بهم گرفتم می مادرم یا خواهر از رو مهتاب سراغ وقت هر سال دو این تو ام خانواده پیش

 من که میخوان و میگن دروغ که میدونستم من ولی کردن می اطلاعی بی اضهار یا کرده شوهر که

 از طلبیدن حلالیت فکر و مهتاب اگه چون نمیشدم مهتاب خیال بی من ولی بیام بیرون فکرش از

 میشدم اعدام من و کرد نمی امضاء منو آزادی برگه پای هیچوقت خدا نبود اون

 

 چه با نمیدونم ؛ آزادی کن جمع رو وسایلت شو بلند گفت و زد قدام و اومد زندان مأمور وقتی

 آزادیم و بوسیدن رو صورتم و اومدن هام سلولی هم تمام کردم جمع رو وسایلم و شدم بلند حالی

 هگرفت من از زندانبان ورودم بدو که وسایلی و کردم خداحافظی همشون از گفتن؛ تبریک بهم رو

 ایستاده منتظرم زندان بیرون مادرم و خواهر همراه به داداشم شدم خارج اونجا از و گرفتم رو بود

 کنار همونجا و نیومد داداشم ولی بوسیدن رو صورتم و دست و جلو اومدن مادرم و خواهر بودن

 همیشه و بود مخالف شغلم با همیشه چون نیومد ملاقاتم هیچوقت هم زندان حتی موند ماشین

 دلش و بودم داداشش میدادم حق بهش و بودم مقصر خودم میکردیم دعوا باهم مسئله همین رس

 می نگاهم بانگرانی داشت و بود بازوم روی مادرم دست اومدم که خودم به برم کج راه نمیخواست

 به خیره چرا: گفت مادرم مامان؟؟ چیه: گفتم و زدم مهربونش و نگران صورت به لبخندی کرد

 به و زدم مهربونش صورت روی ایی بوسه!!! نشه حرفتون باز باهم خدا رو تو مادر؟؟ شدی مهدی

: گفتم و کردم دارز رو دستم و طرفش رفتم بود وایساده راننده سمت در کنار رفتم مهدی طرف

 آزاد خوشحالم سلام؛:گفت و داد فشار محکم رو دستم و انداخت دستم به نگاهی ؛ داداش سلام

 یط میتونم ت؟؟ مغازه واسه نمیخوای شاگرد:گفتم گوشش کنار و کردم غلشب محکم منم شدی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 137 

 ه؛خودت مال مغازه: گفت لخند با و کشید کنار و خودش کنماااااا تمیز ترو کنم گردگیری بکشم

 ساختگی اخمی با و کشید رو دستش که ببوسم رو دستش شدم خم ؛ شاگردی نه 'کن ریاست

 شو سوار بیا میبوسه رو پامون و دست داشته نگهمون اسرپ ساعت یک دیگه بسه عههه: گفت

 نبیای که زد اشاره میکردن نگاهمون لبخند با که خواهرم و مادر به و خندیدیم هردو بعد و ببینم

 دبو مهتاب پیش فکرم تمام برگشت راه تو"افتادیم راه خونه طرف به همگی و بریم شید سوار

 نداری؟؟ چیزی خبری؛ مرتضی حاج دختر از مامان: دمپرسی مادرم از و نیاوردم طاقت هم آخرش

 اخم که مهدی "نمیبینمشون اصلا ندارم خبری هیچ مادر نه: گفت و کرد من من کم یه مادرم

 زا: گفت کرد می رانندگی و بود خیره جلو به که همانطور و بود رفته هم در من حرف این با هایش

 یندهآ و زندگی خورده بدی خیلی ضربه دختر اون "زندگیت به بچسپ ؛ بیرون بیا دختر اون فکر

 اریک دختر اون به دیگه شده؛خواهشا نابود داشتی نقش درش شما البته که کاری ندونم یه با اش

 یرتقص همش میدونم:گفتم بنابراین کرده برداشت بد سوالم از مهدی میدونستم باش؛ نداشته

 که ودب این برای کشیدم پیش رو بحثش اگه تر؛ پاک گل برگ از و بود بیگناه دختر اون بود خودم

 ابی فکرش از گفتم: گفت مهدی شده؛ که هرجوری کنم جبران رو کردم حقش در که ظلمی میخوام

 ربدت تا پس میشه جمع ش شده ریخته آبروی نه و برمیگرده شوهرش نه کنی هم کاری هر بیرون؛

 اون از و بفروشیم که املاکی دادیم هم رو خونه رو چیز همه کن فراموش نشده هست که اینی از

 منبود تو اون وقت اینهمه بریم؟؟من کجا!!!!! بریم کشید سوت مغزم مهدی حرف این با 'بریم محل

 ش خانواده و دختر اون به چشمم که جایی برم بیرون اومدم وقتی که نکشیدم انتظار روز و شب و

 ازش و بزنم حرف دختر اون با باید بیفتم شبابا و خودش پای و دست به شده من داداش نه نیفته؛

 های نفس از ولی نگفت؛ چیزی و کرد سکوت نمیشه من حریف دید که مهدی ببخشه منو بخوام

 و ابامب رسیدیم که خونه به عصبانیه؛ خیلی که شدم کشیدمتوجه می سرهم پشت که تندی تند

 ور گوسفند یه پام جلوی و بودند ایستاده منتظرم حیاط در جلو اسپند با فامیلامون از تا چند

 دمکر می خدا خدا و بود بسته که بود مهتاب خونه حیاط در به حواسم تمام من ولی کردند قربونی

 من و ودب نتیجه بی انتظارم ولی ببینمش؛ من تا بیاد بیرون اونجا از مهتاب و بشه باز حیاطشون در

 مهتاب هخون به اتاقم پنجره از رفتم خودم اتاق به لباسم تعویض برای و رفتم حیاط به بابا اصرار به

 خالی خونه اون که بود ها مدت انگار و بود کشیده هم شون خونه های پرده حتی ولی کردم نگاه
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 از خارج اگه که زدم نهیب خودم به و فکر این از ریخت قلبم نمیکرد زندگی توش کسی و بود

 میگردونم برش و یرمم دنبالشون نبود اینطور که باشند رفته هم کشور

 

 یا همیش خارج خونه از مهتاب ببینم که کشیدن انتظار و دادن کشیک پنجره پشت بود شده کارم

 خونه و دادم می کشیک بوم پشت روی وقت دیر تا شبها بیهوده انتظار از بودم شده خسته ؛؛ نه

 خونه از که کسی تنها بزنه پر خونشون حیاط توی که پرنده یه از دریغ و پاییدم می رو مهتاب

 مادرش؛ از خبری نه و بود مهتاب از خبری نه بود مرتضی حاج گشت برمی ظهر و میشد خارج

 بی هم امروزم کنم پیدا رو مهتاب نتونم هیچوقت ترسیدم می بود افتاده جونم به بدی دلشوره

 ککم اون از و کنم صحبت مادرم با تا پایین رفتم و کشیدم موهام به دستی کلافه بود نتیجه

 نمدید با بود ناهار پختن مشغول مادرم بودند سرکار معمول طبق و نبودند برادرم و پدرم بگیرم

 جلو هک چایی نشستم و کردم تشکر بخور؛ صبحونه بریزم چایی برات بشین: گفت و زد لبخندی

 !!!!مامان بدی انجام کاری برام جایی بفرستمت میخوام امروز: گفتم چینی مقدمه بدون گذاشت

 :گفتم و کردم مزمزه را ام چایی!!!!! شاالله ان باشه خیر: گفت و انداخت بهم نگاهی متعجب مادرم

 خدا از هم رو سال دو این تمام شدم آزاد زندان از روزه بیست الان دادم ادامه و شاالله ان خیره

 گها و کنم جبران کردم مهتاب حق در که رو ظلمی بتونم تا بده بهم دیگه فرصت یه که خواستم

 اازشم وقت هر بودم زندان تا نبودم دنیا این تو دیگه یا بودم تو اون هنوز نبود نیتم و خدا لطف

 می یا منو پیچوندید می یا کردید می عوض رو بحث راهی یه به پرسیدم می مهتاب به راجع

 منکرد باور رو حرفاتون وقت هیچ من و کرده شوهر گفتید می اینکه یا ازش ندارید خبر گفتید

 کمکم اگه ولی درست؛ اونم خواید می رو صلاحم و خیر درست؛ سرمید تاج ؛ درست مادرمید

 ولی نه ای میبینمش ببینم میکشم کشیک بوم پشت رو شب نصف تا شبا میشم؛ دیوونه نکنید

  چراغ حتی

 

 ارجخ حیاطشون از ببینم میشینم بست اتاقم پنجره پشت هم روز تمام کنه؛ نمی روشن اتاقشم

 خهآ برام بکن کاری یه میشم دیوونه من؛دارم مادر ؛؛ بزنه پر که پرنده یه از دریغ ولی نه یا میشه
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 حیاطشون تو حتی میشه مگه!!! نشه خارج اصلا خونه از میشه مگه میکنه؟؟ چکار کجاست؟؟

 بیار؛ گیر برام ازش خبری یه بکن برام کاری یه بشینه؟؟ تاریکی تو اتاقش تو میشه مگه نیاد؟؟

 دم میرم خودم قسم علی ولای به کنی نمی کمکم اگه میشم کلافه دارم کشم؛ نمی دیگه

 کشهب باباش اگه حتی بیارم گیر ازش خبری و کنه باز و در برام یکی تا میزنم در اینقدر حیاطشون

: گفت داد می گوش حرفام به هم در های اخم با که مادرم بیارم؛ گیر ازش خبری تا میرم هم منو

 محمد شو دختر اون خیال بی خدا رو تو اونجاست ساله یک الان کنه می کار خونه خیاط یه تو اون

 برم تا بده رو خونه خیاط اون آدرس: گفتم و شدم خوشحال حرف این با بکنه رو زندگیش بزار

 میگم من: گفت و کرد ترش رو مادرم کنم می خواهش مامان بیفتم پاش و دست به و کنم پیداش

 رو ملتمسانه نکن؛ درست شر دوباره محمد کن بیرون ذهنت از رو دختر اون بدوش؛ میگی تو نره

 از شب نه ساله دو الان من ببخشه منو خوام می فقط ندارم باهاش کاری بخدا گفتم مادرم به

 انمام نمیرم؛ طرف دیگه بطلبم حلالیت ازش ببینمش برم بزار آرامش روز نه و دارم خواب فکرش

 کمکم مامان خدا رو تو نمیرم دختربازی و خلاف دنبال دیگه کردم توبه شدم؛ آدم دیگه من بخدا

 لباس تا اونجا میبریم پارچه وقتا گاهی زهره منو: گفت دید منو های التماس و اصرار که مادرم کن؛

 الهی فتمگ خوشحالی با بکنم؛ میتونم چکار ببینم اونجا میرم لباس بهونه به هم حالا بدوزه برامون

: گفت و کرد ترش رو دوباره مادرم بیار؛ گیر رو اش شماره برام خدا رو تو مامان؛ بگردم دورت

 دیگه شو شماره پس نداری باهاش کاری و کردی توبه نمیگی مگه چکار؟؟ میخوای رو ش شماره

 ازش و بگم بهش تلفنی حداقل ببینمش که نیاد شاید خب: گفتم بلافاصله من چکار؟؟ میخوای

 کسی از بگیرم شماره نمیتونم من: گفت و شد بلند و داد تکان سرس مادرم ؛ بطلبم حلالیت

 ....بزنه حرف باهات اگه البته بزن؛ حرف باهاش و کن پیدا و کارش محل برو خودت میدم آدرس

 

 اون کل بیرون؛ زدم خونه از خوشحال و گرفتم مادرم از رو کرد می کار مهتاب که جایی اون آدرس

 هب نکردم پیدا رو کرد می کار توش مهتاب که کارگاهی اون ولی کردم زبر و زیر و گشتم رو محل

 عدب سه ساعت حالا و بودم زده بیرون خونه از صبح نه ساعت کشید سوت مغزم کردم نگاه ساعتم

 و مهدی رسیدم وقتی خونه؛؛ گشتم می بر باید مهتاب کردن پیدا بدون کوفته و خسته ظهر از

 رفط به و کردم لبی زیر سلامی کردند می رسیدگی مغازه کتاب حساب به داشتن سالن تو بابام
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 زنگ صدای با خوابیدم و تختم روی کردم پرت خودمو لباسم کردن عوض بدون و رفتم اتاقم

 لودآ خواب و گذاشتم گوشم کنار رو گوشیم بود تاریک تاریکه اتاق کردم باز رو چشمم موبایلم

 لاحا و بودند رفته اونا و بودیم دعوت سام همگی ام خاله خونه بود مهدی برادرم: بفرمایید گفتم

 نکردن پیدا از بودم کسل و حوصله بی اینقدر ولی پیششون؛ برم هم من که بودند زده زنگ

 قطب رفتم اتاقم پنجره پشت و شدم بلند و کردم خداحافظی و نمیام گفتم مهدی به که مهتاب

 مهتاب بدونم که امیدی روزنه یه از دریغ ولی انداختم مهتاب خونه به نگاهی روز چند این روال

 و بیرون زدم خونه از هم بعد روز صبح خوابیدم؛ گرفتم دوباره و زدم موهام به چنگی کلافه هست

 و شب تمام هفته دو نکردم پیدا رو کارگاه اون هم باز و اومدم و رفتم بار صد رو محل اون هم باز

 لافهک بود نتیجه بی تلاشم ولی کارگاه اون کردن پیدا و محل اون تو زدن گشت بود شده کارم روز

 و مادرم پیش رفتم مستقیم نکردم توجهی هم برادرم و پدر به حتی برگشتم خونه به عصبی و

 رو لعنتی کارگاه اون ولی گردم می گفتی که محلی اون تو دارم که ست هفته دو الان گفتم بهش

 کنم نمی پیداش من و نامرییه کارگاه اون اینکه یا گید می دروغ من به دارید شما یا کنم نمی پبدا

 رو آدرس من: گفت و داد دستم و ریخت آب لیوان یه هستم عصبی و کلافه خیلی دید که مادرم

 بخور رو غذات ؛ بکشم غذا برات تا بشین هم حالا کنی پبداش نتونستی تو دادم بهت درست

 رو دنیا انگار مادرم حرف این با میارم گیر برات رو ش شماره و کارگاهش میرم عصر امروز خودم

 روز همون عصر بودم شده خلاص قحطی از انگار که خوردم غذا اشتها با چنان بودن داده بهم

 بیاره گیر برام رو شماره و برگرده که نبود دلم تو دل من و مهتاب کارگاه رفت مادرم

 

 *** مهتاب*** 

 

 از حتی و بودم کرده حبس خونه تو رو خودم شده آزاد زندان از محمد که بودم فهمیده وقتی از

 منو امباد تا نشستم می تاریکی توی و کردم نمی روشن اتاقمم چراغ حتی نمیومدم؛ بیرون اتاقمم

 ولغ اعدامش حکم شدم خبردار که روزی ببینه؛ بود خونشون به مشرف که اتاقم پنجره پشت از

 که نداره امکان این و شده اشتباه حتما که گفتم می خودم با همش شد آوار سرم روی دنیا شده
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 که دیدم رو مادرش و پدر و شدم خارج خونه از که روزی یه ولی باشه شده لغو اعدامش حکم

 نیزما اون از بدتر و داشته حقیقت که شدم متوجه کوچه سر انداختن راه شربت و شیرینی بساط

 تا شد آزاد که روزی میشه آزاد و خورده بهش عف هم ابدش حبس حکم حتی فهمیدم که بود

 خانم مکرر های اصرار به اگه و بیفته چشمش به چشمم مبادا که نشدم خارج خونه از هفته یک

 و تر نگران من و گذشت می روزها شدم نمی خارج خونه از کلا نبود خیاطیم مربی عظیمی

 و بود شده جالم تغییر متوجه هم عظیمی خانم حتی که شدم می قبل روزهای از تر ترسیده

 ما شده پرتی حواس دچار قدر این که افتاده برایم اتفاقی چه که بود کرده سوال من از بار چندین

 محمد خواهر و مادر رفتم می طفره دادن جواب از و کردم می عوض را بحث طریقی به بار هر من و

 زا را شرمندگی دیدند انجا مرا که اولی روز از بودند مان خیاطی گارگاه قرص پا پرو های مشتری از

 زا شکایتی و گله هیچ من که فهماندم آنها به رویی خوش با من ولی بود نمایان دختر و مادر چهره

 هک روز یک بود کرده نابود را ام آینده و زندگی که بود پسرشان از هایم ناراحتی تمام و ندارم شما

 نیامده کارگاه به و بود شده سرماخوردگی دچار پسرش هم عظیمی خانم و بودم کارگاه در تنها

 لباس و داریم پیش در جشنی که گفت احوالپرسی و سلام از بعد و آمد کارگاه به محمد مادر بود

 ونبرات کنه آمادشون زودتر که میگم عظیمی خانم به چشم گفتم هم من بدوزیم زودتر را هایشان

 روز هر نمیتونم میکنه درد پاهام من دخترم راستش: گفت کردن من من کمی از بعد محمد مادر...

 هر نمبز زنگ تا بده رو موبایلت شماره هست امکانش اگه لباسها نیستند آماده هنوز تا اینجا بیام

 این زیر از که کردم کار هر ریخت؛ فرو قلبم درخواست این با.. دنبالشون بیام بود آماده وقت

 نمیخوام که من مادر: گفت و کرد رد را هایم بهانه تمام قاطع و سفت کنم خالی شانه درخواست

 اپ این با روز هر نخوام تا میشه حاضر لباسا کی بدونم اینکه برای فقط کنم ایجاد برات مزاحمت

 بهش دادم رو مادرم شماره ناراحتی با من خواستم؛ ازت اینجا تا بیام راه اینهمه شم بلند درد

 اهکارگ از و کرد خداحافظی موبایل شماره گرفتن از بعد هم او بود راحت خیالمم بود بهتر اینجوری

 می زنگ مادرم گوشی که میشدم متوجه بودم خونه که وقت هر و گذشت روز چند شد خارج

 تماس این با من و تماس میشه قطع زود و نمیده جواب کسی میگه الو الو چقدر هر مادرم و خوره

 بودم خورده سرما بودم نرفته کارگاه که بود روزی چند محمده؛ کاره که بودم شده متوجه ها

 برم که کرد می اصرار مادرم چقدر هر و شم بلند جام از بودم نتونسته که بود روزی چند و شدید

 کردم نمی قبول دکتر
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 و گرفتم وضو رفتم و اومدم پایین تخت از سستی و رخوت با کردم باز رو چشمان اذون صدای با

 کردم جمع رو ام سجاده شدم بلند و خوندم قرآن کمی خوندم که رو نمازم نماز؛ به ایستادم اومدم

 تماس دوازده انداختم نگاهی و برداشتم عسلی روی از رو گوشیم تخت روی کشیدم دراز دوباره

 یای نتیجه به هم کردم فکر چقدر هر!!! کیه دونستم نمی داشتم ناشناس شماره یه از پاسخ بی

 برای همین و نداشتم منو شماره کسی خیاطیم مربی و بابام و مادرم جز به چون "رسیدم نمی

 دونمنمی برد خوابم دوباره و عسلی روی گذاشتم رو گوشی باشه؛ میتونه کی که داشت تعجب جای

 و کردم باز رو چشمام کردم می صدام و نشست تخت روی کنارم مادرم که بودم خوابیده چقدر

 ظهره؛ دوازه ساعت بود کجا صبح دخترم بخیر ظهر: گفت   زد لبخندی مادرم گفتم بخیر صبح

 و دست آبی یه تو تا گفت و شد بلند هم مادرم مالیدم رو چشمام شدم بلند و زدم لبخندی منم

 به نگاهی شدم بلند منم شد خارج اتاق از مادرم کنم می آماده رو ناهار برات منم بزنی صورتت

 ه؟؟؟باش تونست می کی یعنی شماره همون از دیگه پاسخ بی تماس شش هم باز و انداختم گوشیم

 به و شستم رو صورتم و دست پایین رفتم و انداختم تخت روی رو گوشی خیال بی هم باز

 مهتاب: گفت مادرم که خوردم کمی برام بود پخته دیشب مامان که کیکی از و رفتم آشپزخونه

 مونسر کارگاه بیا تونستی وقت هر گفت و پرسید رو حالت و زد زنگ بار چند خیاطیت مربی مادر

 تکون سری کمکم؛منم کارگاه بیا شد بهتر حالت وقت هر کنم تموم رو همه نمیرسم شده شلوغ

 مادرم متوجه خوردم می صبحونه داشتم که همونجور کارگاه؛ میرم عصر امروز گفتم؛باشه و دادم

 هشد چیزی: گفتم و دادم قورت رو م لقمه نمیتونه؛ و بگه چیزی خواد می انگار و نگرانه که شدم

 نه؛ نه: گفت!!! نگرانی انگار افتاده؟؟ اتفاقی شده؟؟ چیزی میگم: گفتم هان؟؟: گفت مادرم مامان؟؟

 خودت به حواست شده آزاد مدتیه پسره این مادر مهتاب: گفت و کرد مکث کمی نشده چیزی

 ارهدوب ندارم دوست کنی نگاه هم حیاطشون در به حتی که نکن بلند رو سرت میای و میری باشه

 تهوق خیلی خودم مامان نباش نگران: گفتم و شدم ناراحت کمی حرف این از بیفته؛ اتفاقی برات

 صبحونه بخاطر مامان از و شدم بلند بعد و نرفتم کارگاه روز چند همینم بخاطر شده آزاد میدونم

 می بود نشده پاک مادرم چهره از نگرانی هم باز ولی شدم ظرفها  شستن مشغول و کردم تشکر

 و ندارم ایی علاقه محمد به دیگر من که دانست می کاش ای ولی گذرد می چه ذهنش در دانستم

 بودم کرده را مرگش آرزوی بارها و بارها حتی
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 یای سورمه جین و مشکی شال و مشکی مانتو با را هایم لباس و رفتم اتاقم به شد تمام که کارم

 روی روبه سالن توی مادرم شدم خارج اتاقم از و کردم مرتب سرم روی چادرمو کردم عوض

 تمام شدم خارج خونه از و کردم خداحافظی مادرم از کرد می تماشا فیلم و بود نشته تلوزیون

 چشمش به چشمم مبادا که گذشتم کوچه از تر تمام چه هر سرعت با و پاهام توی ریختم رو توانم

 محرم اهم کردم حرکت کارگاه طرف به و کشیدم آسودگی سر از نفسی رسیدم که خیابان به بیفته

 ) ابوالفضل یا و(  ع) حسین یا پرچم و بودند زده سیاه پارچه رو ها خانه درب و ها دیوار تمام و بود

 خیلی رو محرم ماه میکردم سبکی احساس بودند زده مساجد و تکایا و ها خانه تمام در سر(  ع

 غرق اینقدر بود بلند مساجد و ها خیابان و ها کوچه تمام از مداحی و نوحه صدای داشتم دوست

 ام مربی شدم که کارگاه وارد رسیدم کارگاه به کی نفهمیدم که بودم محرم هوای و حال در

 و کردم آویزان جالباسی روی رو چادرم و کردم سلامی بود مشتری تا چند با زدن حرف مشغول

 اب و نشست کنارم و اومد ام مربی رفتن که ها مشتری شدم مشغول و نشستم خیاطی چرخ پشت

 رشک: گفتم و دادم جواب لبخندی با رو لبخندش شدی؟؟ بهتر جان؟؟ مهتاب خوبی: گفت لبخند

 رایب سفارش کلی بیای که بزنم زنگ بهت شدم مجبور خدا رو تو ببخش: گفت اونم بهترم خدا؛

 مامت با و ندارم مشکلی که من: گغتم و زدم لبخند بدوزیم لباس ها تکیه برای باید و داریم محرم

 حسین امام از رو مزدت شاالله ان: گفت و زد لبخند کنم می خدمت(  ع) حسین امام برای وجودم

 هی مهتاب راستی: گفت باشه اومده یادش چیزی انگار اما بره که شد بلند و بگیری زودی به(  ع) 

 روزه چند که گفتم: گرفت رو سراغت و اومد باری چند اینکه مثل بود ها مشتری از خانمی

 "همیش حاضر لباسا کی ببینه بزنه زنگ بهت که گرفت ازم رو ت شماره دیگه نیومدی و مریضی

 و هستم هاتون مشتری از گفت عزیزم نه: گفت ام مربی کیه؟؟ نگفت پرسیدم متعجب من

 مادهآ لباسا اگه گرفت؛ تماس گفتید که ممنون باشه: گفتم او به رو منم مهتاب؛ دست لباسامون

 خیاطی چرخ روی سرم آنقدر "شدم دوختن مشغول من و رفت ام مربی ببرن بیان میگم که بود

 هب نگاهم کردم بلند که رو سرم بود گرفته درد شدت له گردنم که بودم دوختن مشغول بود خم

 دو ساعت حالا و بودم دوختن مشغول هشت ساعت از کشید سوت مغزم و آفتاب دیواری ساعت

 تماس هشت بود مادرم از پاسخ بی تماس ده  کردم نگاه رو گوشیم شدم بلند یهو بود ظهر از بعد

 شماره و کردم مرتب سرم روی رو چادرم شدم بلند سریع ناشناس شماره یه از دیگه پاسخ بی
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 جواب رو گوشیت چرا!!! رفت راه هزار دلم دختر؟؟ کجایی: داد جواب بوق اولین با:گرفتم رو مادرم

 خدا رو تو ببخش مامان برم قربونت الهی: گفتم و کردم سلام!!! میزنم زنگ اینهمه نمیدی؟؟

 که بودم دوختن مشغول اینقدر کنم درستش بود رفته یادم بودم کرده صدا بی دیشب رو گوشیم

 و کردم خداحافظی خونه میام دارم راهم تو الان بودم کرده فراموش رو زمان و مکان و ساعت

 کردم قطع سریع

 

 مین هیچی از خونه به رسیدم تا رفتم راه تند تند توانم تمام با و پاهام توی ریختم رو توانم تمام

 تند به بنا روم روبه شخص دیدن از قلبم شدم که کوچه وارد "پدرم های تخم و اخم جز ترسیدم

 به کرد می نگاه منو و بود وایساده حیاطشون در کنار من روی روبه محمد گذاشت تپیدن تند

 درب و انداختم کلید رسیدم که خونه در به کردم حرکت و پایین انداختم رو سرم و اومدم خودم

 یاطح در پشت که بودم ترسیده اینقدر حیاط توی کردم پرت رو خودم تقریبا و کردم باز رو حیاط

 ندبل و بود ندیده رو صحنه این بابام که کشیدم آسودگی سر از نفسی زمین افتادم و خوردم سر

 به و بود نشسته نگران پدرم کنار مادرم شدم خونه وارد  و تکوندم رو چادرم های خاک و شدم

 تساع ببین بنداز ساعت به نگاه یه: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم پدرم گزید لب ورودم محض

 مشغول اینقدر ببخشید... ب..  ب: گفتم و کردم سلامی لکنت با حالا؟؟ تا بودی کجا چنده؟؟

 بار: گفت آروم و داد تکون سری بابام..... میخوام معذرت شده دیرم نشدم متوجه بودم دوختن

 اتاقم رفط به و گفتم چشمی لبی زیر.... بزنی رو کارگاه قید باید وگرنه میکنی دیر که باشه آخرت

 میک ش پرده که اتاقم پنجره سمت شد کشیده نگاهم اختیار بی که کردم عوض رو لباسام رفتم

 تپش نه هیچوقت دیگه اتفاق اون از بعد از کردم درست رو پرده و رفتم بود رفته کنار کمی فقط

 خواست ازم و کرد صدام مادرم که بودم فکرها همین تو زدم کنار رو اتاقم پرده نه و رفتم پنجره

 مدمح دیدن از اینقدر خوابیدم گرفتم و ندارم غذا به میلی گفتم من ولی بخورم ناهار پایین برم

 ودهب خواب چیز همه ببینم میشم بیدار وقتی و بخوابم میخواست دلم که بودم ترسیده و شوکه

 رو مهربونش صورت و کردم باز و  چشمام مادرم های نوازش با که بودم خوابیده چقدر نمیدونم

 مادرم..... مامان بیدارم گفتم و زدم لبخندی بهش میزنه صدام آروم داره و نشسته کنارم که دیدم

 هی بیا حداقل نخوردی که ناهارم نشستیم حیاط تو بابات منو عزیزم شو بلند جان مهتاب: گفت
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 ادرمم میام الان منم برید شما مامانی باشه گفتم و زدم لبخندی نکنی ضعف بخور چیزی ایی میوه

 برداشتم رو بودم زده برش که رو لباسی و شستم رو صورتم و دست شدم بلند سریع منم رفت

 "شدم لباسم زدن کوک مشغول و نشستم مادرم و پدر کنار و حیاط توی رفتم و باگوشیم همراه

 زنگ گوشیم که بردارم اومدم و جردم تشکری جلوم گذاشت و گرفت پوست میوه برام مادرم

 اهنگ بدون ناچار به بود من به حواسش تمام که کردم بابام به نپاهی چشمی زیر دستپاچه خورد

 منم..... مهتاب.....الو: خط پشت شخص.....بفرمایید....الو.....الو.....  دادم جواب شماره به کردن

 هم او کنم قطع رو تماس نمیتونستم حتی که بودم شده شوکه اینقدر من.....شناختی.....محمد

 ؟؟؟کیه: گفت که بابام صدای با..... ؟؟؟ بزنی حرف باهام نمیخوای..... الو..... مهتاب الو: میگفت مدام

 از یکی حتما میشه وصل و قطع صدا که:  گفتم پته تته با و اومدم خودم به نمیگی؟؟؟ چیزی چرا

 اموشخ رو گوشیم و اتاقم توی رفتم سریع و نه یا ست آماده لباسش ببینه میخواد هاست مشتری

 میزدم زجه توانم تمام با که بود گرفته دلم اینقدر شد بلند ام گریه هق هق و کردم

 

 رفتم نمی هم کارگاه حتی و بودم کرده خاموش رو گوشیم که بود چندروزی محمد تماس بعد از

 میزنه زنگ مدام م مربی خاموشه گوشیم چرا یا نمیرم کارگاه چرا پرسید می مادرم که بار هر

 یسوال دیگه هم مادرم خرابه گوشیمم کنم استراحت کم یه میخوام: گفتم می میگیره رو سراغت

 ممراس و بودم نشسته تلوزیون پای سالن توی که عصر روز یه تا گذشت و گذشت پرسید نمی

 آشپزخونه توی مادرم اومد در صدا به خونه زنگ کردم می نگاه رو خوانی نوحه و زنی سینه

 اف فا پشت از رفتم و شد بلند "میزنه زنگ کیه ببین مادر مهتاب: زد صدا بود آش پختن مشغول

 عکس هیچ قدرت و بودم مونده مات.... شدم شوکه در پشت شخص دیدن با بود تصویری که مون

 در چرا دختر: گفت و آشپزخونه درگاه توی اومد مادرم میزد زنگ مدام هم اون نداشتم رو العملی

 جهمتو که مادرم....مامان....ما.... م: ... گفتم لکنت با من میزنن زنگ نمیبینی مگه نمیکنی باز رو

 استقبال به و شد باز در و زد رو اف اف و طرفم دوید سریع ندارم طبیعی حالت من بود شده

 رو توانم تمام شنیدم که رو هاشون پرسی احوال و سلام صدای رفت بودن در پشت که مهمونایی

 بود کرده ازدواج تازگی به که خواهرش و محمد مادر دویدم اتاقم طرف به و پاهام توی ریختم

 هن.... نکردم کاری که من: گفتم می خودم با مدام بود گرفته رو وجودم تمام ترس  بودن در پشت
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 ه رو چند حتی ندادم هم رو بود گرفته تماس که پسرشون جواب حتی من.... نکردم کاری من

 می نفس زور به و میزد تند تند قلبم ؟؟ اومدن چی برای یعنی....یعنی پس... خاموشه گوشیم

 به رسوندم رو خودم نداشتم رو دیگه حادثه یه توان و تاب دیگه بودم ترسیده خیلی کشیدم

 برد خوابم تا کردم خدا خدا و گفتم ذکر اینقدر و اون روی انداختم جونمو بی بدن و تختم

 

 می امصد و میداد تکونم مرتب که مادرم دست تکونای با که بود برده خوابم که بود چقدر نمیدونم

 خوابت چقدر دختر ماشاالله: گفت کردم باز رو چشمام دید تا مادرم و کردم باز رو چشمام کرد

 ماساژ رو چشمام که حالی در و شدم بلند و زدم نگرانش مهربون صورت به لبخندی سنگینه؛؛؛

 مادرم از سریع و افتادم خواهرش و محمد مادر اومدن یاد یهو بپره سرم از خواب تا یدادمم

 ینگران با بیرون بره اتاق از بود شده بلند که مادرم اینجا؟؟ بودن اومده چی برای اینا:  پرسیدم

 که من و....  خودشون پیش کردن باطل خیال.... والله میدونم چه: گفت و داد تکون هوا در دستی

 چی مگه مامان؟؟ چی یعنی: پرسیدم دوباره چیه باطل خیال از مامان منظور بودم نشده متوجه

: تگف ناچار به بگه من به چیزی نیست راضی بود مشخص که هم مادرم داشتن؟؟ چکار میگفتن؟؟

 برای ازتو خواستگاری برای بیان شب یه بگیرن وقت بودن اومده دخترم بگم چی والله

 ؟؟؟ چــــــــــــی:  زدم داد که بودم شده شوکه مادرم حرف این با اینقدر.... پسرشون

 رو صدات ها همسایه تمام ؟؟ دختر چته: گفت و گرفت رو گوشاش من داد صدای از هم مادرم

 رس بلایی کم حرفشون این از شدم ناراحت خیلی خودمم... بیان نگفتم که من... تر یواش شنیدن

 بیان فروششون مواد و معتاد پسر برای بگیرن وقت که اومدن شدنپا حالا که نیاوردن ما

 من: گفت و شد عصبانی خیلی گفتم بهش وقتی اومد ظهر که هم بابات تازه ؛؛ تو خواستگاری

 تو قند بابا حرف این با بشه دامادم بخواد که برسه چه نمیذارم آدم این دوش روی دخترمم جنازه

 باز: تگف مامان که بودم فکرها همین تو بخشیده منو بلاخره بابا پس: گفتم خودم با و شد آب دلم

 شام هن میخوری ناهار نه بخور؛ کشیدم ناهار برات برو بیا بلندشو شو؛ بلند هپروت؟؟ توی رفتی تو

 بیا عسری هم تو پایین میرم من شو بلند یالا اصلا هستی زنده چی با تو نمیدونم من ؛ صبحونه نه

 بینمب شو بلند هااااااا هپروت توی رفتی نشستی تخت روی هنوز ببینم نیام بخور رو غذات بشین
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 رفت اتاق از مادرم میام الان منم برید شما مامانی چشـــــم: گفتم مامان به رو لبخند با منم

 خوردم رو غذام پایین رفتم و شستم رو صورتم و دست شدم بلند سریع منم و بیرون

 

 میومدن یا میزدن زنگ یا روز هر و گذشت می خونمون به محمد خواهر و مادر اومدن از روز چند

 همدیگه خودشون شاید بزنند حرف هم با دختر و پسر بزارید حداقل که التماس و اصرار و خونه

 و کر ؛ دخترم اگه: گفت می بار هر و بود وایساده حرفش روی محکم و سفت پدرم ولی بخوان رو

 و شما؛ پسر دوش روی نمیذاشتم هم رو اش جنازه حتی من بود هم مونده عقب و بود لال و کور

 بلاخره که کردم می شکر رو خدا و کردم می ذوق پدرم دهان از ها حرف این شنیدن از بار هر من

 اومده مختلف های بهانه به بار چندین محمد که: گفت بهم روز یه هم مادرم ' بخشیده منو پدرم

 خواهرش و مادر که روز اون از بعد از ببینه منو داشته سعی که فهمیدم حرف این با من و خونه در

 دست محمد خانواده ولی "نرفتم کارگاه دیگه هم و کردم خاموش رو گوشیم هم من ؛ خونه اومدن

 هنگا تلوزیون و بودیم نشسته سالن توی مادرم پدرو منو که شب یک اینکه تا نبودند بردار

 اله لا:گفت بلند تصویری آیفون پشت از و شد بلند پدرم اومد در صدا به حیاط در زنگ میکردیم

 رو آیفون و داد تکون سری پدرم شده؟؟ چی: گفت و رفت پدرم طرف به سراسیمه مادرم الله؛ الا

 و ردک باز رو حیاط در و زد رو آیفون دکمه بعد و نگفت چیزی ثانیه چند تا!!! بله: گفت و برداشت

 اب بود رسیده هزار به قلبم ضربان حرف این با که من.... ست پسره این خانواده: گفت مادرم به رو

 ویر افتادم اتاقم به نرسیده که بودم ترسیده آنقدر شدم اتاقم راهی و شدم بلند جون بی پاهایی

 یه از افتادم؛ و خوردم سر اتاق در پشت و اتاقم به رسوندم خودم و شدم بلند زحمت به ؛ زمین

 که بودم کرده پیدا بهش نسبت حسی یه دیگه طرف از و ترسیدم می محمد با رویارویی از طرف

 دش بلند که پرسی احوال و سلام صدای....کنه پیدا گسترش حس این بدم اجازه نمیخواست دلم

 خوابم شاید تا بستم رو چشمام و تختم روی کردم پرت خودمو و شدم بلند دیوار کمک با منم

 سراغم بیاد تشویش و فکر کمتر و ببره
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 اهمب چی به راجع دارن الان که بودم این فکر تو ؛ بشه سنگین هام پلک حتی اینکه از دریغ ولی

 ؛ شــو خفــــه: گفت می و زد می داد بابام شد؛ بلند بابام فریاد و داد صدای که زنند می حرف

 زدم اتاق از قدرتم تمام با و پریدم جا از ترس از من...نیـــــار منو دختر اسم بکش آب دهنتو

 و میزنه داد داره و گرفته رو محمد یقه بابام دیدم رسیدم وقتی دویدم پزیرایی طرف به ن بیر

 باعث دادی؛ باد به منو ساله چند و چندین آبروی چیز همه بی نامرد تویه عوضی؛ آشغال: میگه

 کما وت بیمارستان تو هفته دو برم پیش کشتنش مرز تا حتی و کنم بلند دخترم روی دست شدی

 عروس بخوام اینکه برسه چه تو دوش روی نمیذارم شم جنازه من داد بهش دوباره عمر خدا بود

 از چشمای با اما من "نبینم رو نحست قیافه تا بیرون برو من خونه از شو گم.....کنمش ت خونه

 هب مبهوت و مات بود رسیده تپیدن به ثانیه در بار هزار به که قلبی ضربان و اومده بیرون حدقه

: تگف زیر به سر محمد پدر بخورم تکون جام از نمیتونستم حتی و کردم می نگاه رو روبه صحنه

 تاوان باشید مطمعن اینو ولی کرده؛ بدی خیلی کار پسرم میدونم آقا؛ حاج گید می درست شما

 ماجرا اون کردن فراموش و بخشیدنش میدونم کنه جبران اومده حالا داده بدجور هم رو اشتباهش

 از لقب حتی که پدرم کنه جبران تا بدید بهش فرصت کنمیه می خواهش شما از ولی سخته خیلی

 بود گذشته ازش سنی محمد پدر چون میداشت نگه جوره همه رو محمد پدر حرمت هم اتفاق اون

 واجب؛ احترامتون و درست؛ حرفتون: گفت و انداخت زیر به سر بود بزرگتر هم من پدر از حتی و

 رد کیلومتریش یک از شازده این که نمیخواد دلش هم دخترم حتی که باشید مطمعن اینو ولی

 متوجه بود من به پشتش که پدرم کنه زندگی سقف یک زیر بره باهاش بخواد برسه چه بشه

 مهربونی لبخند با من به رو محمد پدر هست دخترمم نظر من نظر داد ادامه بود نشده اومدنم

 و بودم شده لال اما من پدرم؛ حتی کردند نگاه من به و برگشتند همه که دخترم؟؟ خوبی: گفت

 رستد پدرت بابا؛ مهتاب: گفت لبانش روی دلنشین لبخند همان با محمد پدر نداشتم تکلم قدرت

 هم باز اما من هستی؟؟ هم متنفر اون از حتی و نداری محمد به ایی علاقه هیچ تو اینکه میگه؟؟

 در را هایش اخم پدرم نمیشد خارج دهانم از ایی کلمه و بودم ایستاده خود جای بر مترسک مثل

 صدایش جذبه که یا بود پدرم های اخم از نمیدانم مهتاب؛ بده رو حاجی جواب: گفت و کشید هم

 قدرتم تمام با باز و کنم ازدواج نمیخوام....من... من....م....م: گفتم و شد باز لکنت به زبانم که

 سر سردرگمی و گی بیچاره سر از ایی خفه هق هق و کردم قفل رو اتاق در و اتاقم طرف دویدم

 دادم
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 کردم می حس گردنم در که شدیدی درد با برد خوابم اتاقم در پشت همانجا که کردم گریه انقدر

 چنده؛ ساعت نمیدونستم و بود تاریک اتاقم بود شده خشک بدنم تمام شدم بیدار خواب از

 روی از رو گوشیم و خزیدم تخت روی زحمت به و رسوندم تختم به رو خودم کورمال کورمال

 ازدهی میداد نشون رو شب نیمه سه ساعت کردم ساعتش به نگاهی و برداشتم تختم کنار عسلی

 یکی یکی بود محمد از همه ها پیام و ها تماس تمام نخوانده پیام هشت و داشتم پاسخ بی تماس

 حرف باهام بدم اجازه بهش بود خواسته من از هاش پیام تمام توی که خوندم و کردم باز هارو پیام

 ونا که بودم کرده پیدا بهش نسبت قلبم اعماق توی حسی یه هاش پیام تمام خوندن با من بزنه

 داشتم توانم تمام با من و کرد می پیشرفت داشت هاش پیام و ها تماس و خواستگاریش با حس

 رو بود زده زندگیم و خودم به که رو هایی زخم هنوز چون گرفتم می رو گسترشش جلوی

 باز که تا کنه پیدا جریان حس این نمیذارم که و رفتم کلنجار خودم با انقدر بودم نکرده فراموش

 .....رفتم خواب به و شد سنگین هام پلک

 اتاقم در چوب چهار توی لب به لبخند رو مادرم و کردم باز رو چشمام اتاقم در صدای با صبح

 و خندید مادرم که گفتم بخیر صبح و کشیدم ایی خمیازه و زدم لبخند بهش متقابلا منم دیدم

 ساعت سمت شد کشیده نگاهم کردی؟؟؟ نگاه رو ساعت بود کجا صبح.....دختر بخیر ظهر:گفت

 خوابیده اینهمه من کشید سوت مغزم بود دقیقه پنج و چهل و دوازده ساعت ؛ اتاقم دیواری

 گفت مادرمم و زدم صورتم و دست آبی شدم بلند بود شده قضا نمازمم..!!!! نمیشد بودم؟؟؟باورم

 توی ینپای رفتم منم بخوریم؛ ناهار باهم بعدا بیاد بابات تا نکنی ضعف بخور چیزی یه پایین بیا

 هب دلم که بودم ناراحت گذشته روزهای و دیشب جریانات از اینقدر ولی بودم گرسنه ؛ آشپزخونه

 ناای مامان؟؟؟ شد چی دیشب: گفتم مادرم به رو نشستم و کشیدم کنار رو صندلی رفت نمی غذا

 بود غذاش پز و پخت مشغول که مادرم دادین؟؟ جواب چی شما دیگه؟؟؟ گفتن چی رفتن؟؟؟ کی

 هم بعدش....بدم جواب همش به میره یادم پرسیدی سوال اینهمه!!!! جان دختر یکی یکی: گفت

 ن؛رفت و نموندن زیاد هم اونا رفتی که تو:گفت و نشست کنارم اومد و روش گذاشت رو قابلمه سر

 ینا تو..... داره پا یه بابات مرغ که میدونی نه؛؛؛ گفت بابات گفتن مادرش و باباش و پسره چی هر

 با هکن تلافی بتونه خوبیه موقعیت هم حالا و داره کینه خانواده این از نداره پا کلا که هم مسئله
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 پسره مادره پیش دقیقه چند ولی رفتن؛ و شدن بلند دیگه هیچی....بهشون دادن رد جواب همون

 مهتاب با محمد بدین اجازه که التماس و کرد زاری و گریه کلی بودی خواب هنوز تو اینجا اومد

 اون.....مادرم منم مادره؛ اون والله بگم چی: گفت و کشید آهی مادرم....کنه راضیش تا بزنه حرف

 یه از والله نمیدونم میکنم کار همه تو خوشبختی برای منم میکنه کار همه بچش خوشبختی برای

 بزنه حرف باهات مادرش با خونه بیاد کنم دعوتش ش اجازه بدون اگه که ترسم می بابات از طرف

 بدیش وضع با که سوزه می مادره برای دلم هم طرف یه از کنه می پا به قشقرق بفهمه بابات بعد

 و ااینج اومده شده بلند صبح اول هم امروز بارشون لیچار کلی و کرد یخشون روی سنگ بابات که

 ندارم پسره از خوشی دل خودمم کنم چکار نمیدونم....بزنه حرف مهتاب با محمد بزار که التناس

 از حرفهایی چه دیشب که بودم مادرم های حرف حیرون که من سوزه می مادره برای دلم ولی

 بزار: گفتم مامان به آروم و انداختم زیر رو سرم بیان دارن اصرار هم باز حالا و شنیدن بابا طرف

 و بزنه حرف میخواد هم چقدر هر حالا منفیه جوابم که من بره؛ و بگه بگه؛ خواد می چی هر.... بیان

 به منو آینده و زندگی هاش حرف با و نخواست بود وقتش که موقع اون....بده خرمن سر های وعده

 گنده سرومرو و نگزید ککش هم خودش و برد شدن کشته مرز تا منو و کرد نابود و کشید گند

 زده عاشقی هوای و کرده هندستون یاد فیلش که شده چی حالا کرد رو زندگیش نشست

 بزار گفته مهتاب که بگو هم بابا به مادرش و خودش خونه بیان بزار قرار باهاشون فردا.....سرش

 زا برن و بزنن رو حرفاشون بیان بزار نباش؛ هیچی نگران منفیه جوابم که من بزنن حرف بیان

 و گذاشتم تنها باز دهن و شده گرد چشمای با رو مادرم و گفتم اینارو شیم خلاص شرشون

 اتاقم برگشتم

 

 محمد مادر و زد تلفن مادرم و کرد قبول هم او و گفت بهش رو جریان مادرم اومد کار سر از که بابا

 با رو گذشته شب تمام اومدند ما خونه به مادرش و محمد بعد روز عصر گذاشت؛ جریان در رو

 قدچ بگم و چشماش توی بزنم زل نفرت با که رو دلم روی شده تلنبار حرفای بود کرده مرور خودم

 و زندگیم به زدی گند من؛ علاقه و عشق همه اون قبال در و اومدی که متنفرم؛ ازت

 گم ریب بهتره ندارم هم رو دیدنت چشم 'بلکه متنفرم ازت تنها نه من بگم بهش رفتی؛میخواستم

 همادرم اینکه خیال به من و شد زده اتاقم در که بودم فکرا همین تو بیرون؛ بری زندگیم از و شی
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 دیدم؛دست در چهارچوب توی رو محمد ناباوری کمال در من و شد باز اتاق در مامان؛ تو بیا:گفتم

 لامس مؤدبانه اتاقم؛خیلی بیاد زدن حرف برای نداشتم انتظار افتادم لکنت به و کردم گم رو پام و

 و رفت آرایشم میز صندلی طرف به انداخت؛و سرسری نگاهی اتاق اطراف اتاق؛به توی اومد و کرد

 چه:گفت و کرد نگاهم جذاب لبخندی با و انداخت چپش پای روی رو راستش نشست؛پای

 نگاهش باز دهانی با زدن پلک بدون بودم رفتارش مات و بودم شده مسخ که من و خبر؟؟خوبی؟؟

 شده منظورش متوجه تازه که من توش؛ نره مگس ببند:گفت و کرد ایی خنده تک که کردم می

 از لرزانتر صدایی با باش؛و زدنت حرف مواظب: گفتم و کردم اخم و کردم هم در رو صورتم بودم

 یرو خنده آثار هنوز که محمد شدم؛ خیره صورتش به وحشتناک اخمی با و!!! میشنوم: گفتم قبل

 نمیاد بهت اخم اصلا که اخماتو کن باز:گفت و آمد کش بیشتر لبهایش بود صورتش

 چندان نه لحن با و برگرداندم؛ رو اخمها همان با بود گرفته حرصم بودنش راحت و پروییش؛ از

 حرف نمیاد چی میاد بهم چی اینکه درمورد تا اینجا باشی اومده نکنم فکر: گفتم خوشایندی

 پرت و چرت برای وقتی و دارم بدبختی و کار تا هزار من که برو و بزن رو حرفت زود پس ؟؟؟!!بزنی

 بودن من با برای که زمانی یه!! جدی؟: گفت و کرد صاف را گلویش هم ندارم؛محمد شما شنیدن

 عاشق زمان اون: گفتم جواب در هم من نداری؛و من برای وقتی حالا که شد چی پس میمردی؛

 میدیدم خوب هم رو بدیهاش تمام ' طرفم کی با نبود حالیم بود داغ م کله و بودم

 .....عاشقه آدمای خصلت این

 حرفت پس کنار گذاشتمش همیشه برای و خورد مشامم به عشق؛ اون تعفن بوی زود خیلی ولی

 هن من نکن؛ تلاش بیخودی نداری؛پس من زندگی و دل توی جایی دیگه بدون اینم و برو و بزن رو

 مرز ات منو و زدی من آینده و زندگی به کت گندی ببینمت؛ دوباره که میخوام نه و میبخشم رو تو

 صلب رو م خانواده اعتماد و بردی همسایه و در توی رو پدرم ساله چندین آبروی و کشوندی مرگ

 بسه پشتم هفت برای کردی

 حرفی اگه شنیدی هم تو روزدم حرفام نمیشه؛ عایدت هیچی که کن دور ذهنت از منو فکر پس

 ....سلامت به هم نداری بزن داری
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 و میداد گوش او حرفهای به لبخند با محمد میزد نفرت با رو حرفهاش مهتاب که مدتی تمام توی

 اهنگ او زدن نفس نفس به لبخند و لذت با شد تمام مهتاب حرفهای وقتی و نمیزد هم پلک حتی

 مطمعنم و "برم تهش تا میخوام و سرم به زده عاشقی هوای تازه من ولی: گفت آخر در و کرد

 زد ژکوند لبخندی و کرد حرفهایش چاشنی چشمکی بعد کنم می خودم مال رو تو و میشم موفق

 بود گرفته حرصش هم "گذاشت تنها ذهنش در سؤال دنیایی با را مهتاب و بیرون رفت اتاق از و

 غنج دلش ته و میداد قلقلکش گرفته شکل تازه احساس اون دلش ته هم و لجاجت اینهمه از

 هم را؛ زدن پس هم و میخواست خواستن دلش هم "محمد زیرزیرکی اصرارهای این از میرفت

 و قدرت تمام با را او روزها آن داغ به میخواست دلش هم و باشد داشته دوستش میخواست

 و میخواست آرامش کمی دلش نقیض؛ و ضد های تناقض اینهمه بوداز خسته بزند پس سنگدلی

 سرش زیر را هایش دست و کرد پرت تختش روی را خودش نگذارد تنهایش که همدمی البته

 حرفهایش تک به تک یادآوری از و کرد حلاجی ذهنش در را محمد های کلمه به کلمه و گذاشت

 مامت با را او روزی که کسی نخواستن و خواستن میان بود گم در سر"نشست لبهایش روی لبخند

 و آینده و زندگی نابودی باعث و کرد تمام حقش در را نامردی او ولی داشت دوست وجودش

 و بود خسته و درگیر ذهنش کند مافات جبران خودش قول به تا بود آمده حالا و شد اعتبارش

 چشم خورد در به که ایی تقه با 'رفت خواب به و بست را چشمانش خواست می آرامش کمی

 با و زد ایی خسته لبخند دید اتاقش در چهارچوب در را مادرش دلنشین و گرم چهره و گشود

 داد جواب لبخندی با را لبخندش هم مادرش مامان؛ تو بیا: گفت مادرش به خواب از دورگه صدایی

 دمالی دستانش با را چشمانش و داد بدنش به قوسی و کش مهتاب گرفت جای تخت روی کنارش و

 و بزن صورتت و دست آبی شو بلند هم تو وقته خیلی مادر آره: گفت مادرش اومده؛؟؟ بابا: گفت و

 ؛ نبیرو رفت اتاق از زودتر مادرش شد بلند و گفت چشمی مهتاب بخوریم ناهار باهم تا پایین بیا

 تماس دوازده انداخت اش صفحه به نگاهی و برداشت را اش گوشی و رفت دراور طرف به مهتاب

 همه که بود محمد طرف از پیامها و ها تماس تمام نخوانده؛ پیام هشت و داشت پاسخ بی

 هب مهتاب لب ماند خواهد من مال منه ماله که چیزی و منی مال تو که بود مبنی این بر پیامهایش

 و دست رفت؛ اتاقش بهداشتی سرویس طرف به و کرد پرت تخت روی را گوشی شد کج پوزخندی

 و سلام با و پیوست بودند نشسته خوری ناهار میز پشت که مادرش و پدر به و شست را صورتش

 وا از مقدمه بدون پدرس شد غذایش خوردن مشغول و نشست میز پشت پدرش به نباشید خسته
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 تاداف سرفه به شدت به او و پرید مهتاب گلوی به غذا حرف این با گفتی؟؟ چی پسره به: پرسید

 روی که آبی پارچ از و زد محوی لبخند پدرش و زد ضربه چند او کمر پشت به و شد بلند مادرش

 وریاینج که دختر گفتم چی مگه خدا بر پناه: گفت و داد او به و ریخت آبی لیوان برایش بود میز

 پای کردن صرفه شدت از که اشکی بود شده بهتر حالش کمی که مهتاب گلوت؟؟؟ پرید غذا

 شهبک پیش منو از خواستگاری بحث نداره حق دیگه گفتم بهش: گفت و کرد پاک را بود چشمش

 درشپ لبخند ندارم بهش ایی علاقه من گفتم خونه؛بهش بیاد یا شما پیش بیاد بشه بلند روز هر و

 که مهتاب و بخور رو غذات حالا آفرین: گفت و داد تکان خاصی حالت با را سرش و شد پررنگتر

 ولمشغ زیر به سر بود شده گفتنش به مجبور ولی نبود دلش میل باب حرفها این میدانست خدا

 ...نگفت چیزی دیگر و شد غذایش خوردن

 

 نزد را بازاری و کسبه تا فامیل و آشنا و دوست بین از روز هر محمد و گذشت می هم پی از روزها

 خوبی به را این محمد شود؛ وصلت این به راضی او و شود فرجی شاید تا فرستاد می مهتاب پدر

 روز هر ولی بود نخواهد سختی کار مهتاب کردن راضی کند راضی را مهتاب پدر اگر که میدانست

 شرایطی هیچ تحت و نبود مستقیم صراطی هیچ به مرتضی حاج چون میشد ناامیدتر قبل روز از

 

 هکل سرو مشغول اش حجره توی همیشه مثل مرتضی حاج که روز یک نمیشد وصلت این به راضی

 به مرتضی حاج شد حجره وارد محل مسجد نماز پیش جواد؛ سید حاج بودن هاش مشتری با زدن

 لاحوا و علیک سلام از بعد و رفت استقبالش به گشاده روی با و شد بلند جواد سید حاج احترام

 هک بیار؛احمد خنک نوشیدنی تا دو بدو احمد: گفت شاگردش به رو مرتضی حاج نشستند پرسی

 ؛ کجا شما ؟؟!حاجی؛ کردی گم راه: گفت لبخند با و کرد جواد سید حاج به رو مرتضی حاج رفت؛

 حاج 'خیره امر مزاحمت از قرض والله: گفت و زد دلنشینی لبخند هم جواد کجا؟؟سید اینجا

 و کرد حرفش چاشنی ایی خنده تک بعد کردید؛؛؛ ازدواج که شما جان سید: گفت متعجب مرتضی

 مخیله در حتی مرتضی حاج خندیدند؛ هم با دو هر بعد دارید؟؟و فراش تجدید قصد نکن: گفت

 :گفت هم همین برای باشه فرستاده واسطه رو جواد سید حاج اینبار محمد که گنجید نمی هم اش
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 ن؛زد حرف به کرد شروع و گفت اللهی بسم لب زیر جواد سید گوشم؛حاج سراپا من بفرما امر شما

 بود ناچار ولی میشد بیشتر مرتضی حاج خشم میشد خارج سید دهان از که ایی کلمه هر با

 بود واجبتر چیزی هر از سپیدش موی حرمت و سید احترام نگوید چیزی و کند اختیار سکوت

 از را این و است ناراحت ها حرف این شنیدن از چقدر مرتضی حاج که میدانست خوبی به سید

 و بود مأمور او کرد میشد چه ولی بود کرده مشاهده خوبی به درهمش های اخم و گرفته چهره

 مرتضی حاج بزند؛ حرفی مرتضی حاج تا گذاشت و کرد سکوت شد تمام که هایش حرف معذور؛

 ینقدرا که را کسی نیامد دلش حال این با ولی بگوید چیزی بتواند که بود آنی از تر گرفته حالش

 جان سید: گفت گرفته صدایی با کند راهی اش حجره از جواب بدون را بود قائل احترام برایش

 پیش سال دو که میدونی اینم شک بی و واجبه؛ احترامت و عزیزی برام چقدر که میدونی خودت

 آبرویی چه کنم ش خونه عروس رو دخترم تا کنید راضی منو تا کرده واسطه رو شما که آدمی این

 نامزدی شد باعث کرد؛ پول یه سکه همسایه و در و بازار تو منو که میدونید برد؛ دخترم منو از

 و همسایه و در و آشنا و دوست جلوی رو سرم نتونم منو بدن طلاقش و بخوره هم به دخترم

 ات فرستاده واسطه رو ها بازاری و کسبه کل که هستید جریان در شک بدون و کنم؛ بلند ها بازاری

 خوشی دل اینکه با واجبه شما احترام ولی نشدم؛ راضی من ولی کنند راضیم و بزنند حرف من با

 نکرده قبول دخترم و خواستگاری اومده بار چند بزارم زمین رو شما روی نمیتونم ولی ندارم ازش

 هیچ من ولی بیاد هم امشب اومدی اینجا تا که شما روی گل بخاطر نیست ایی مسئله باشه

 نوای نمیخوادش دیگه دخترم باشم راضی منم اگه حتی کنه قبولش دخترم که نمیدم تضمینی

 خوشحال جواد سید بیاد ش خانواده با هم امشب نداره مانعی ولی گفته؛ هم خودش به بار چندین

 آن حجره چند محمد رفت و کرد خداجافظی مرتضی حاج از و شد بلند حرفها این از راضی و

 مرتضی حاج از خندان لبی با که دید را سید وقتی بود جواد سید حاج منتظر و ایستاده تر طرف

 بشنود است قراره خوبی خبر که کرد شکر رو خدا و شد خوشحال کرد خداحافظی

 

 با هم امشب که شد راضی سخت خیلی گفتم؛ حاجی به: گفت و رسید محمد کنار به جواد سید

 کن راضیشون میتونی جوری هر فرصتته آخرین این جان محمد خواستگاری؛ولی بری خانواده

 روی و دست خبر این شنیدن از بود خوشحال که محمد خواستگاری بری نمیدن اجازه دیگه چون
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 رپ دست امشب که کنم می رو سعیم تمام چشم جان سید چــاکرتم: گفت و بوسید رو جواد سید

 رسید که خانه به رفت؛ و کرد خداحافظی جواد سید از و گفت را بیام؛این بیرون حاجی خونه از

 رو خودت مامان:گفت و گرفت آغوش در محکم را او و رفت مادرش طرف به خندان و خوشحال

 بود شده شوکه خبر این شنیدن از که مادرش مرتضی؛ حاج خونه بریم امشبم قراره که کن آماده

 هم روز اون که هم رو پاکی آب!!!!  خونشون بریم بود کرده قدقن که حاجی.... الله بسم: گفت

 و شنیدن از که محمد نیستیم؛ وصلت این به راضی ما که دستمون رو ریختن دخترش هم خودش

 تا دمکر واسطه رو جواد سید ولی بودن گفته آره: گفت و کرد پوفی بود شده پکر گذشته یادآوری

 ات میزنم زنگ اینقدر میزنم زنگ بهش الان هم رو مهتاب خونشون؛ بریم هم امشب که بشن راضی

 هشمار سریع و کشید بیرون جیبش از رو موبایلش مکث بی و رفت اتاقش طرف به و "بده جواب

 دوباره بیشتری سماجت با محمد و شدند می رد دیگری از پس یکی ها تماس گرفت؛ رو مهتاب

 برداشت رو گوشی حرص با محمد طرف از تماس همه این از کلافه مهتاب کرد می برقرار را تماس

 اس ام اس و میزنی زنگ راه به راه هی چیه: گفت حرص و زور با و زد را تماس برقراری دکمه و

 حمدبببینم؟؟م باید رو کی کنم؟؟ چکار باید بشنوم رو صدات و ببینم رو تو نخوام اگه من میدی؟؟

 اول: گفت کرد می اش مؤاخذه و بود داده قرار مخاطب حرص با را او که مهتاب صدای شنیدن با

 خودی بی پس هام؛ مسیج و ها تماس از نه و میشی خلاص من دست از نه شما"کلام بعدش سلام؛

 خواستگاریت بیایم میخوایم هم امشب ما که حضورتون به عارضم مزاحمت از غرض.....نخور حرص

 کمی بگیری درستی تصمیم که بدم اطلاع هم خودتون به خواستم هستن جریان در پدرتون ؛

 دوباره شده راضی پدرش چطور که بود شده شوکه که هم مهتاب بدهد جواب مهتاب تا کرد مکث

 مه باز دادم بار چندین رو خواستگاریتون جواب: گفت مکث کمی با بیایند اش خواستگاری به

 من وابج باشید امیدوار شما که میکنه تغییر نظرم من نه بیارید تشریف کنید رنجه قدم نه میدم؛

 تغییر بهت راجع وقت هیچ نظرم نکن خسته رو خودت دادم بهت اول روز که جوابیه همون

 در که ایی خنده ته با محمد که کند قطع را تماس خواست نشو من مزاحم هم دیگه نمیکنه

 هک کن آماده رو خودت امشب میدم؛ قول بهت اینو عزیزم میکنه تغییر نظرت: گفت بود صدایش

 حرصش او حرفهای از که مهتاب کرد قطع رو تماس و کرد ایی خنده تک ببینی؛ منو قراره هم باز

 هم نشست اتاق کف و خورد سر هم خودش و تختش روی کرد چرت رو گوشی بود گرفته

 می حرصش هم و او از گرفتن جواب و خواستگاری برای محمد سماجت اینهمه از میشد خوشحال
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 نوزه بگوید دروغ نمیتوانست که خودش به بگیرد بله او از بود مُصر که محمد گویی زور از گرفت

 ته هم هنوز بود افتاده برایش محمد بخاطر که هایی اتفاق وجود با حتی داشت دوست را او هم

 بعد عشق که گوید می کسی چه آوردنش بدست برای محمد اصرار همه این از رفت می غنج دلش

 کسی وجود در افتاده غلیان به احساسات که گوید می کسی چه شود؟؟ می رنگ کم مدتی از

 را او هنوز....  است ناپذیر فنا عشق و بود نخواهد و نبوده اینگونه نه!!!! رود می بین از روزی

 کند انتخاب را محمد پدرش و او بین شود مجبور اگر که داشت را این بیم ولی داشت دوست

 را این توان نه ببرد ببین از را زده ریشه تازه که اعتمادی این و بدهد دست از را پدری حمایت

 ستد به ممکن شکل بدترین به یکبار که دلی بخاطر و کنه قدعلم پدرش جلوی دوباره که داشت

 که داشت را این قدرت و دارد دوست را محمد هم هنوز که بگوید پدرش به بود شکسته محمدش

 راه نه و داشت روی پیش را نه بود کرده گیر بدی راهی دو میان کند اعتماد محمد به دوباره

 میداد دست از را دیگری کرد می انتخاب را کدام هر برگشت

 

 اتاقش کنج نالان و تاب بی مهتاب و رسید راه از مهتاب های شوره دل و ها استرس تمام با شب

 نیز باز باشد او خواهان و باشد شده عوض محمد اگر حتی که اندیشید می این به و بود نشسته

 شههمی برای را مهتاب و کند کوک رفتن ساز روزی که میترسید و لنگید می قلبش از ایی گوشه

 میان را مادرش و آمد بیرون خیال و فکر دنیای از خورد در به که ایی تقه با بگذارد تنها

 خوب دلش حال از که مادرش و مامان تو بیا: گفت و زد تصنعی لبخندی دید اتاقش چهارچوب

!! ؟؟اومدن مگه: گفت متعجب مهتاب پایین؛ بیا بکش سرت رو چادرت: گفت و کشید آهی بود آگاه

 بی با و شد بلند سست بدنی با مهتاب ؛ اومدن وقته خیلی مادر آره: گفت جواب در مادرش و

 بلند احترامش به همه پیوستند مهمانان جمع به مادرش همراه و کشید سر به را چادرش حالی

 ارکن لبی زیر سلامی با مهتاب و نگریست را پایش سرتا لبش کنج لبخندی با محمد و شدند

 انهنش سکوت این و بود شده فرما حکم بینشان بدی سکوت انداخت؛ زیر به سر و نشست مادرش

 و شود فرجی شاید تا گفت می ذکر لب زیر کرد می برابر چندین را مهتاب دلهره و نبود خوبی

 رس بریم حاجی خب: گفت و آمد حرف به محمد پدر که نکشید طولی کند باز را صحبت سر کسی

 لبخندی و فرستاد بیرون را اش شده حبس نفس حرف کلمه چند این با مهتاب و مطلب اصل



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 157 

 هر: گفت مهتاب پدر و کرد مطرح را خواستگاری موضوع دوباره محمد پدر نشاند لب روی ضعیف

 این از مهتاب دهان خودشه هم نهایی گیرنده تصمیم و خودشه زندگیه بگه خودش مهتاب چی

 لمهسق با کرد نظاره را پدرش متعجب چشمانی با و کرد بلند سر خواسته نا و ماند باز پدرش حرف

 رو محمد پدر انداخت زیر به سر و کرد جور و جمع را خودش سریع زد پهلویش به مادرش که ایی

 بار چندین میدونم چیه؟؟ محمد مورد در نظرت بگو تو حالا دخترم خب: گفت و کرد مهتاب به

 تصمیم و بکنی رو فکرات خوب خوام می امشب ولی نه؛؛؛ گفتی بار هر تو و خواستپاریت اومدیم

 رو حرفاتون هم با و اتاق توی برید میدن اجازه حاجی اگه هم حالا بگی بهمون رو قاطعت و جدی

 مدمح و بزنند حرف برن میتونن نداره مشکلی: گفت بعد و کرد مکث اندکی مهتاب پدر بزنید

 مادرش هم باز و بود نشسته خود سرجای زیر به سر هنوز مهتاب ولی برخاست مهتاب از زودتر

 به وارانه اردک هم محمد و شد اتاقش راهی و برخاست سریع مهتاب و کرد مهمانش ایی سقلمه

 و شد اتاقش وارد نفر اولین خودش تعارف بدون و گوشت را اتاقش در مهتاب شد سرازیر دنبالش

 لب روی خبیثی لبخند و نشست کنارش و رفت بدجنسی با محمد و نشست تختش از ایی گوشه

 نشستی؟؟و اینجا اومدی چرا جا همه این: گفت بود گرفته حرصش او پررویی از که مهتاب نشاند

 هب اول نگرفتین یاد شما که دلیل همون به: گفت و نشاند لب روی ژکوند لبخندی همان با محمد

 تو میای و پایین میندازی رو سرت خودت اینکه نه بشن اتاق وارد که کنن می تعارف مهمون

!!!!  مهمون میگی خودت خوبه: گفت و نیاورد کم هم مهتاب میمونه؛ در پشت هم مهمون و اتاقت

 بعد و خونه صاحب پا یه شدی پلاسی اینجا بس از نمیشی حساب مهمون جزء دیگه که شما

 بارانش بوسه و بگیرد آغوش در محکم را او خواست می دلش عجیب محمد و برگرداند را صورتش

 ریمب کی حالا!!! مطلب اصل سر بریم خب: گفت و کرد نظر صرف ولی بازیهایش تخس این با کند

 باز دهانی با را او و برگشت شد گشاد چشمانی با او حرف این با مهتاب و خون؟؟؟ آزمایش و خرید

 کرد جور و جمع را خودش مهتاب.... ببند: گفت آرامی به و داد قورت را لبخندش محمد کرد نگاه

 داشتم؛ خوبی استاد:گفت و کرد او صورت مماس را صورتش هم محمد....پررویی خیلی: گفت و

 مبخوا دوباره آوردی سرم که بلایی همه اون بعد باش نداشته انتظار: گفت مهتاب......اســـــتاد

 تمدوس که مطمعنم..... ندارم انتظار: گفت تمام پررویی با محمد و کنم قبولت و کنم اعتماد بهت

 ....داری
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 محکم او جلوی که کرد می را سعیش تمام ولی بود گرفته اش خنده سماجتش و پرویی از مهتاب

 و ممیش خیالت بی من نه نیار فشار خودت به زیاد: گفت و کرد ایی خنده تک محمد نخندد و باشد

 رو وا از و کرد نثارش لب زیر شرفی بی مهتاب بشی من به ات علاقه منکر که هستی کسی تو نه

 ؛ میزنه پر پر برام دلت میدونم: گفت آرامی به گوشش کنار تمام لودگی با هم محمد برگرداند

 هایش شانه و کند کنترل را خودش نتوانست او حرف این با مهتاب میشناسمت کردم بزرگت

 بریم شو بلند حالا بخنده؛ روت به دنیا تا بخند گفت و زد لبخندی هم محمد و خنده از لرزید

 اب مهتاب نداری حرفی که بگو بجوئه منو خرخره داره دوست خیلی که بابات حاج اون به و بیرون

 یحت بخوام دیگه من که کن بیرون سرت از رو فکر این:گفت او به رو و برگشت عصبی حرف این

 زم؛عزی نمیکنم فکر: گفت و زد لبخندی محمد باشم داشته دوستت که برسه چه کنم فکر بهت

 ماا مهتاب روند بیرون اتاق از هم با تا شد مهتاب منتظر و بلند هم بعد و داری دوستم که مطمعنم

 که بخواهد چشمانش از پدرش نمیخواست دلش که چرا بپیوندد جمعشان به خواست نمی دلش

 هک محمد صدای با کشاند مرگش کام به و کرد نابود را زندگیش روزی که اویی به باخته دل هم باز

 رفتن راه برای رمقی پاهایش شد بلند ناچار به شود بلند که بود داده قرار خطاب مورد را او

 متما و بود رفته در دستش از دلش ابصار طوفان؛ ذهنش در و بود پا به غوغایی دلش در نداشتند

 اب بود زده پا پشت علاقه و عشق همه این به او و داشت دوستش روزی بود ریخته هم به معادلاتش

 قلع بین بود مانده مهتاب و کند جبران تا بود آمده حالا و بود کشانده مرگش کام به تمام نامردی

 او وار دیوانه هم هنوز شد حقش در که هایی ناجوانمردی تمام با دلش کند انتخاب را کدام دلش و

 کسی زندگی در که نیست چیزی داشتن دوست و علاقه و عشق که چرا داشت می دوست را

 رچقد که آورد یاد به و را قلبش دریچه بگیرد گل که دلش به میزد نهیب عقلش و شود کمرنگ

 پیوست مهمانان جمع به بود گرفته سخره به را عشقش ابراز و علاقه تمام و داده زجرش آدم این

 بنگرد کرد می نگاه کجکاوانه را او که پدرش چشمان به و کند بلند را سرش نداشت جرأت ولی

 شده بلند همه که کرد بلند سر و آمد خود به مهمانان خداحافظی صدای با که داشت زیر به سر

 زا پس و خاست بر نیز او کرد می اش نظاره ژکوند لبخندی با محمد و خداخافظی مشغول و بودند

 ازدر تختش روی نگیرد قرار مادرش و پدر احتمالی سوالات مورد تا برد پناه اتاقش به آنها رفتن

 و دش سنگین هایش پلک تا کرد فکر او به اش علاقه و حرفهایش و محمد و خود به آنقدر و کشید

 .....شد چشمانش مهمان خواب
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 عجیب اذان صدای شد بیدار بود برخاسته شان محله مسجد گلدسته از که صبح اذان صدای با

 تا ردب کار به را توانش تمام ایستاد پنجره پشت و زد کنار را پتویش کرد می آرام را قرارش بی دل

 ورتشص خنکی نسیم نشود کشیده محمد خانه به نگاهش و کند نگاه مسجد های گلدسته به فقط

 به رو کرد باز چشم کشید هایش ریه به را صبحگاهی خنک هوای و بست چشم کرد می نوازش را

 بهداشتی سرویس طرف به و بست را پنجره کن کمکم خودت خدا؛ ای تو به توکل: گفت آسمان

 بود دلی دو و تردید و فکر چه هر از ذهنش شد تمام که نمازش بست؛ قامت و گرفت وضو و رفت

 روی از را اش گوشی کشید دراز تختش روی و برداشت را اش سجاده لب به لبخند شد خالی

 ازب را پیامها یکی یکی بود محمد طرف از همه کرد نگاه پیامهایش و ها تماس به و برداشت؛ عسلی

 ابراز آنهمه به لبخندی بود نوشته برایش محمد که بودند ایی عاشقانه های جمله همه که کرد

 هتب دیگه فرصت یه خدا بر توکل با منم گرفتی رو تصمیمت که حالا: گفت دلش در و زد علاقه

 دست با که بود صبح یازده حدود ساعت رفت؛ خواب به دوباره و گذاشت کنار را گوشی میدم

 کنارش را مادرش مهربان صورت و کرد باز را چشمانش میشد کشیده صورتش روی که نوازشی

 هم مادرش بخیر؛ صبح سلام: گفت میمالید را چشمانش که حالی در و کشید ایی خمیازه دید

 ؛بخور صبحانه بیا و صورتت بزن آبی یه شو بلند مادر؛ ماهت روی به سلام: گفت و زد لبخندی

 شد خارج اتاق از و بوسید را صورتش مادرش میشم بلند الان چشم: گفت و زد لبخندی مهتاب

 صورتش و سر به آبی رفت سرویس طرف به و شد بلند مالید می را چشمانش که حالی در مهتاب

 و برداشت را مویش برس ایستاد اتاقش قدی آینه روی به رو کرد خشک را صورتش حوله با و زد

 خاموش و روشن اش صفحه که دید را موبایلش آینه توی از ؛ شد موهایش زدن شانه مشغول

 لبخندی بود محمد طرف از تماس رفت؛ اش گوشی طرف به و گذاشت جایش سر را برس میشود

 گوشی در محمد شاد صدای گذاشت گوشش کنار را گوشی که همین زد را تماس اتصال دکمه و زد

 لدش محمد گفتن خانمم لفظ از مهتاب و خانمم؛ سلام: گفت و داد قرار مخاطب را او که پیچید

 باشه خوب خانمم: گفت محمد خوبه؛ شما حال سلام: گفت و گرفت عمق لبخندش و رفت غنج

 ولوله چه هایش گفتن خانمم با دانست می محمد اگر و کرد سکوت و گزید لب مهتاب خوبم؛ منم

 دید که را مهتاب سکوت نمیزد صدا را او اینطور هیچوقت شاید اندازد می مهتابش جان به ایی

 هی: گفت محمد ؟؟!!بگم چی: گفت بود گرفته اش خنده که مهتاب خورده؟؟ موش رو زبونت: گفت
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 مهتابی دل جان به آتشی چه حرفها این که وای.... گرفتی ازم رو روز و شب که منی به ناقابل بله

 رو خواستگاریم جواب نمیخوای هم هنوز: گفت محمد ؛ انداخت می بود ندیده مهتاب آفتاب که

 ولی نرسد محمد گوش به صدایش لرزش که: گرفت کار به را توانش تمام مهتاب بدی؟؟؟

 شتهگذ به تو به خودم به کردم؛ فکر خیلی مدت این: گفت لرزان صدای همان با و نتوانست....نشد

 و بود شده خشک گلویش......میخوام....میخوام ولی دارم؛ شک هنوزم میترسم هنوزم آینده؛ به

 نفس مهتاب بود؛ اش جمله ادامه منتظر صبرانه بی محمد و نداشت را اش جمله دادن ادامه توان

 کنی سربلندم که امیدوارم بدم دومون هر به دیگه فرصت یه میخوام داد ادامه و کشید عمیقی

 بدنش تمام کرد قطع را تماس خداحافظی بدون و کرد بیرون صدا پر را نفسش مادرم؛ و پدر جلو

 برود وجودش از پاچگی دست و ترس این بلکه تا کشید عمیق نفس چند میلرزید اضطراب از

 غذا پخت مشغول معمول طبق مادرش رفت؛ آشپزخانه به و شد خارج اتاق از شد آرام که کمی

 به چگونه که بود این درگیر ذهنش تمام ولی شد صبحانه خوردن مشغول و نشست میز پشت  بود

 کند ازدواج محمد با گرفته تصمیم که بگوید مادرش

 

 چندین و بود افکارش در غرق که مهتاب به و نشست کنارش و آمد شد تمام کارش که مادرش

 واسح اینقدر که بود گرفته اش خنده شد خیره بود اش چایی کردن شیرین مشغول که بود دقیقه

 ردنک شیرین مشغول که است دقیقه بیست از بیشتر که شود نمی متوجه که است پرت دخترش

 افتاد دهن از.... بسه: گفت مهتاب به رو میزد موج آن در خنده که صدایی با ؛ است چایش اسکان

 کن ول میزنی؛ هم آش داری انگار و افتادی چایی و استکان این جون به ساعته دو.... چایی این

 مادرش مامان؟؟؟ چی.... هااااان:  گفت و آورد بالا را سرش شده گرد چشمای با مهتاب..... دیگه

 هک مهتاب میکنی؛ شیرین چایی داری ساعته دو کرد یخ ت چایی میگم: گفت و کرد آرومی خنده

 ات و میریزم دیگه چایی یه نداره عیبی:  گفت و انداخت اش چایی به نگاهی بود شده متوجه تازه

 ردهنک لازم: گفت و برداشت مقابلش را چای استکان و کرد دستی پیش مادرش شود بلند خواست

 به دستی کلافه مهتاب بزنی هم اینو میخوای ساعتم دو باز حالا میکنم عوضش برات خودم بشین

 مادرم کاش گفت می دل در نشست کرده بغ و داد بیرون صدا پر را نفسش و کشید صورتش

 شد گذاشته مقابلش که چای کند شروع چطور و کجا از نمیدانست بکشد پیش را بحث خودش
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 رویش روبه مادرش شد خیره داشت نظر زیر را او کنجکاوی با که مادرش به و کرد بلند را سرش

 اون میشنوم گفتم: گفت مادرش ؟!؟!؟!چی: گفت متعجب مهتاب!!!! میشنوم خب: گفت و نشست

 ار گلویش آب  مهتاب.... گوشم سراپا بگو درگیر؛ رو ذهنت و کرده گیر گلوت توی که رو حرفی

 تهرف بالا شدت به قلبش ضربان.... انداخت پایین را سرش و مامان نیست چیزی: گفت و داد قورت

 نگرانی و تشویش به پی و بود خوانده را نگاهش حرف مادرش اینکه از بود شده سر بدنش و بود

 نیاز و میفهمد را دردش مادرش که بود خوشحال ؛؛؛؛ ناراحت هم و بود خوشحال هم بود برده اش

 می چه محمد به نسبت دلش در که بگوید او به چگونه که بود ناراحت نیست؛ چینی مقدمه به

 را او  سکوت که مادرش..... میدهد نشان العملی عکس چه مادرش بگوید اگر نمیدانست و گذرد

  هـ: گفت پاچگی دست با مهتاب گذره؟؟؟ می سرت و دلت تو چی بگی نمیخوای: گفت دید

 ......هیچی....هی.....

 درد به که گذره می چی دخترم دل و ذهن تو ندونم اگه من: گفت و کرد ظریفی اخم مادرش

 چیزه که گفتم مامان؟؟؟ حرفیه چه این: گفت زیر به سر همانطور مهتاب.... خورم نمی هیچی

 مهتاب میدونم  چیزو همه میدونم خودم که چند هر ؟؟؟ چته پس: گفت مادرش.... نیست مهمی

 مهتاب که شود بلند خواست دید را او سکوت که مادرش گزید لب مادرش حرف این از زیر به سر

 دیگه فرصت یه اگه دیدم ولی کردم فکر خیلی من...مامان....ما میدونید...می..... می: آمد حرف به

 و زد لبخندی مادرش ؛ اعترافش این از بود آورده کم نفس...نیست بد بدم محمد خودمو....به....به

 هتابم.....بگو رو نمیگی و زبونت نوک تا میاد و بگی قراره که اونی....میدونم خودم که رو اینا: گفت

 کجا.....کجــ...از....ا:.....گفت لکنت با و آورد بالا شدت به را سرش شده گرد چشمانی با

 دل حرف مادرا ؛ داری دوست رو محمد که فهمیدم وقته خیلی: گفت و خندید مادرش میدونید؟؟؟

 هم حالا خب.... میشی منظورم متوجه و میشی مادر روزی یه میخونن نگاهشون از رو هاشون بچه

 و بزن حرف بابا با هست امکانش اگه: گفت و انداخت زیر به سر مهتاب....بگو رو کاری اصل

  مطمعنی؟؟؟ کردی؟؟ رو فکرات: گفت مادرش....کن راضیش

: تگف و زد لبخندی مادرش.... قطعیه تصمیمم و.... کردم فکر خیلی آره: گفت و کشید آهی مهتاب

 تباب این از خیالش که مهتاب میزنم حرف باهاش اومد که بابات بخور رو صبحونت حالا خب؛ خیله

 .....شد اش صبحانه خوردن مشغول بود شده راحت
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 را اش گوشی و رفت عسلی سمت به راست یه و شد اتاقش راهی شد تمام که اش صبحانه

 پیام و زد لبخندی بود محمد از هم همه نخوانده؛ پیام سه و داشت پاسخ بی تماس پنج برداشت

 به و کرد فکر خودش به کشید دراز تختش روی و کرد آرومی خنده و کرد باز یکی یکی را ها

 یعمیق نفس و بست را چشمانش کند فکر خوب های چیز به کرد سعی نامعلوم ایی آینده و محمد

 هب لبخندی اش صفحه روی سمج قشنگ مو نام و کرد نگاه اش صفحه به لرزید اش گوشی کشید

 تماس او با مدام و بود آورده گیر را اش شماره و کرد خواستگاری او از محمد که روزی آورد لبش

 صاف را صدایش بود گذاشته سمج قشنگ مو را نامش کرد می ریجکت مدام مهتاب و گرفت می

: گفت میزد موج صدایش در خنده که محمد.....بله: گفت و گذاشت گوشش کنار را گوشی و کرد

 اومد خوشم نه: گفت محمد.....سلام علیک: گفت مهتاب.....دادن جواب مادموازل لاخره عجب چه

 قدتع بلاخره و "نیستم کنت ول من بدون رو این ولی "!!!نه؟؟؟ نیفتی پس که گرفتی پیش دست

 روزی یه میشیم تنها باهم تو منو....میارم در سرت رو ها محلی بی این تمام تلافی و کنم می

 خنده کرد سعی بود گرفته اش خنده که مهتاب گفت؛ دار کش حرص با هم رو خانمی.... خــانمی

 گوش شما های تهدید به ندارم وقت دارم کار من بفرمایید رو امرتون: گفت و کند کنترل را اش

 و گرفت دندان به را لبش بود گرفته اش خنده کردنش صحبتش قلم لفظ این از هم خودش بدم؛

 یندار من های تهـــــدید شنیدن برای وقتی که: گفت محمد بیاید حرف به محمد تا شد منتظر

 ؟؟؟!!!!نه

 بود برده اش دلخوری به پی محمد های حرف لحن از که مهتاب میارم؛ در سرت همشو تلافی باشه

 تمام از بود گرفته پیشی عشق برنجاند خود از و کند ناراحت را او این از بیشتر نیامد داش

 روزها این عشق.....ها گرفتن نادیده و ها بودن و ها نبودن تمام از.....ها غصه و ها غم و کدورتها

 عشقی پی در سال چندین که دلی و بود مهتاب ها؛ کاستی و ها کمبود تمام بر کرد می رانی حکم

 حالا و شکست و جدایی و تنهایی به بود محکوم ولی گرفت؛ می آتش و ساخت می و سوخت می

 زندگیش های بدبختی تمام مسبب و بود زده پسش روزی که اویی حالا دوری سال چندین از بعد

 تمام کند جبران تا بود آمده حالا بود گذشته او بر سال چند طی که هایی رنج تمام مسبب بود

 تا بود آمده حالا و اش زندگی پی بود رفته و بود کرده تلنبار دلش روی که را هایی غم و ها درد
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 هب پشـت گهی گویند می که نیست دروغ و بود زده عاشقش قلب به که را هایی زخم کند جبران

 وار دیوانه او روزی....محمدش و بود او عشق مصداق دقیقا این و ؛؛ پشـت به زیـن گهـی و زیـن

 حالا و کرد می خفیف و خار محمد سنگ دل مقابل در را خود و کرد می التماس عشقش برای

 میشد زده پس پدرش و مهتاب طرف از بار هر و آمد می پیش و میتاخت صبرانه بی که بود محمد

 پدرم با قراره: گفت مادرم به رو جوابم: گفت و برگشت حال زمان به محمد های گفتن الو الو با

 یراض که اگرم ما؛ خونه میارید تشریف اولیه های صحبت برای شما که شد راضی اگه کنه؛ صحبت

 از که محمد...  زیاده شما برای دختر که نشد راضی اگرم: گفت سپس و کرد مکث کمی نشد

 راضیت بلاخره گفتم دیدی: گفت و کرد ایی خنده تک بود آمده ذوق سر مهتاب حرفهای

 را تماس خداحافظی بدون حرصش؛ هم و بود گرفته اش خنده هم او پرویی از که مهتاب....میکنم

 هب و زد لبخندی و کرد محمد نثار لب زیر بیشعوری و انداخت تخت روی را خود دوباره و کرد قطع

 ....کرد فکر داشت رو پیش که خوبی روزهای

 

 زا شدت به میشد بیشتر و بیشتر لحظه به لحظه مهتاب های دلهره و دلشوره و رسید راه از ظهر

 و بود زنگ به گوش است؛ انتظارش در چیزی چه دانست نمی و میترسید پدرش العمل عکس

 بمهتا برای که ساعت چند بعد بلاخره بشنود پایین از را صداها تا کشید می نفس زور به حتی

 را مادرش با او پرسی احوال و سلام صدای و بازگشت خانه به پدرش بود گذشته قرن چند انگار

 و کشید بیرون به سرکی و کرد باز را اتاقش در و داد قورت سختی به را دهانش آب مهتاب شنید

 و ایستاد ها پله بالای و رفت بیرون پاورچین پاورچین  نیست اطراف آن کسی شد مطمعن وقتی

 لحظه به لحظه داد گوش میشد بدل و رد مادرش و پدر بین که هایی حرف به و کرد تیز گوش

 چیز همه که کرد می خدا خدا و خواند دل در بود بلد دعا چه هر میشد بیشتر اضطرابش و ترس

 دفریا بلند که مرتضی حاج داد صدای کرد مطرح پدرش با را موضوع مادرش وقتی شود بخیر ختم

 دور دنیا نشست پله اولین روی و شد سر بدنش تمام مهتاب ؟؟؟؟!!!!چــــــــــــی: زد

 دامادش محمد که کند قبول ریزی آبرو آن از بعد که بود ممکن محال پدرش چرخید می سرش

 نه و میشنید چیزی دیگر نه مهتاب گرفت بالا مرتضی حاج بیدادهای و داد و جدال و جنگ شود

 خوران تلو تلو شد بلند و گرفت را پله راه حفاظ بود کندنی جون هر به بشنود که خواست می
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 آنقدر شکست بغضش و انداخت تخت روی را خود بود کندنی جان هر به و رساند اتاقش به را خود

 دچن برای بود تاریک اتاقش گشود چشم وقتی رفت خواب به گرسنه و شد خسته تا کرد گریه

 از پس و مالید را چشمانش نشست تخت روی و شد بلند سریع رفت یادش زمان و مکان لحظه

 هعقرب که انداخت ساعت به نگاهی کرد روشن را اتاقش چراغ و شد بلند کجاست آمد یادش اینکه

 های حرف آوردن یاد به با و کشید عمیقی نفس میدهند نشان را دقیقه سی و هفت عدد هایش

 پاتختی روی از را اش گوشی و کشید صورتش به دستی شد سرازیر دلش به عالم غم پدرش

 امپی یازده و داشت محمد از پاسخ بی تماس هفده کرد باز را اش گوشی اسکرین صفحه و برداشت

 روی را گوشی پیامها خواندن بدون و فرستاد بیرون را نفسش کلافه بود رسیده برایش او از هم

 دکر می خدا خدا میرفت پایین که ها پله از رفت اتاقش از بیرون به لرز و ترس با و انداخت تخت

 رشس رسید که پله آخرین به نگیرد قرار او احتمالی حملات مورد باشد اگر یا نباشد خانه پدرش

 اب بافتنی؛ مشغول را مادرش و دید تلوزیون روی به رو دست به روزنامه را پدرش و گرفت بالا را

 سلام: گفت لبخند با و کرد بلند را سرش مادرش....سلام...سل....س..... س گفت؛ لرزان صدایی

 نکشید؛ زحمت مامان نه: گفت مهتاب نخوردی؛ هیچی که هم ظهر بکشم شام برات بیا ؛ مادر

 پدرش به نگاهی مهتاب شد اش بافتنی مشغول و زد او به لبخندی مادرش ؛ میکشم خودم

 انندم آه را نفسش و زد تلخی لبخند کند نگاه را او تا بود نکرده بلند هم را سرش حتی که انداخت

 خودش برای میشد مگر ولی نکند فکر چیزی به کرد سعی شد آشپزخانه راهی و فرستاد بیرون

 دش بلند رفت؛ نمی غذا به دلش که بود درگیر فکرش آنقدر ولی نشست میز پشت و کشید غذا

 و بود قرار بی سرکنده مرغ مثل شد اتاقش راهی و گذاشت یخچال درون نخورده دست را غذایش

 و میشد روشن اش گوشی صفحه بار هزارمین برای شاید خورد می حرص و رفت می راه اتاقش در

 بود گذاشته پاسخ بی را او های پیام و ها تماس تمام مهتاب ولی بست می نقش آن روی محمد نام

 حقش در پیش سال چند او اگر که چرا دانست می وضع این و ها اعتمادی بی تمام مسبب را او و

 حتی که باشد تلخ و سرد او با گونه این پدرش که نبود روزش و حال این الان کرد نمی نامردی

 سعی مهتاب ایستاد اتاق در چهارچوب در مادرش و شد باز اتاقش در ندهد هم را سلامش جواب

: تگف مادرش به رو بزند لبخند توانست می دلش احوال و اوضاع این با مگر ولی بزند لبخند کرد

 نشست تختش روی و شد اتاقش وارد و داد تکان برایش تأسف روی از سری مادرش مامان؛ تو بیا
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 سرپا چرا دیگه بشین بیا: گفت و کرد او به رو مادرش بود ایستاده سرپا همچنان مهتاب ولی

 !!!وایسادی؟؟

 

 ؟؟آره؟ کرد مخالفت بابا: گفت بلافاصله و نشست تخت روی مادرش کنار و کشید پوفی مهتاب

 ادتی!!!! پسره این نبرده ما از آبرویی کم!!! کنه قبول و بشه خوشحال داشتی انتظار: گفت مادرش

 نرفته؟؟؟ که

 قبولش داماد عنوان به بخوام که برسه چه پسره؛ ای دوش رو نمیزارم دخترمم جنازه حتی میگه

 پدرم: گفت دلش در و کرد سکوت و داد تکان تأسف روی از سری عصبی و کلافه مهتاب کنم؛

 که بود فکرها همین در وصلت؛ این به بشه راضی که ممکنه محاله بسته رو از رو شمشیرش

 نباش نگران نمیشه حل چیزی که نخوردن غذا با بخور رو غذات برو بیا شو بلند:گفت مادرش

 لبخندی شد روشن مهتاب دل در امیدی نور حرف این با بشه راضی تا میزنم حرف باهاش انقدر

 برو شو بلند عزیزم چیه دروغم: گفت و زد لبخندی هم مادرش مامان؟؟؟ میگی راست: گفت و زد

 درون را خودش مهتاب بشه؛ راضی تا بزنم حرف بابات با انقدر میدم قول منم بخور رو غذات

 اینقدر که برم قربونت مامانی وای گفت و کرد باران بوسه را او صورت و انداخت مادرش آغوش

 هم با دو هر و دیگه کن ولم کردی خیس صورتمو بابا بسه: گفت و ختدید مادرش... بالاست درکت

 و کرد پر را غذایش ظرف برد آشپزخانه به خود با و گرفت را او دست و شد بلند مادرش خندیدن

 :گفت و کرد مچاله را صورتش ناراضی مهتاب میخوری؛ رو آخرش دونه تا: گفت و گذاشت او جلوی

 گفتم که همین نباشه حرف هیس؛: گفت مادرش!!!! که ترکم می بخورم غذا همه این اگه من مامان

 و گفت لبی زیر چشمی ناچار به مهتاب کنی؛ نمی حساب زدن حرف برای من روی یا میخوری یا

 ....شد خوردن مشغول

 

 می آنها خانه به محمد مادر روز هر و گذشت می محمد به مهتاب دادن مثبت جواب از روز چند

 سفت مرتضی حاج همچنان ولی ؛ مهریه تعیین و اصلی های صحبت برای خواست می اجازه و آمد

 و کلافه محمد اینکه تا نداشت موافقت و آمدن کوتاه قصد و بود مانده خود موضع سر سخت و
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 و بلند هایی قدم با و گذاشت حجره روی روبه را موتورش شد مرتضی حاج حجره راهی عصبی

 ندید آنجا را کسی مرتضی حاج شاگرد تا دو جز به که کرد نگاه اطراف به شد حجره وارد عصبی

 بیاید مرتضی حاج تا ماند منتظر و نشست صندلی اولین روی و کشید ایی کلافه پوف

 همین توی بار چندین و میشناخت را محمد خوبی به که مرتضی حاج شاگردهای از یکی سعید

 ها حالا حالا نیستش؛ حاجی: گفت و رفت جلو بود انداخته راه دعوا و جنگ مرتضی حاج با حجره

 !! خوبید؟؟ شما ممنونم؛ سلام؛ علیک: گفت و کشید ایی کلافه پوف محمد نمیاد؛ هم

 صبیع محمد میکنه؛ دعوا اومدی تو ببینه میاد حاجی الان برو بکش تو راه بیا: گفت دوباره سعید

 تپش دیوار به کوبید را او توان تمام با و گرفت را او یقه و برد  یورش سعید طرف به و شد بلند

 که نکش شونه و شاخ من واسه جوجه؛ ببین:  که غرید اش شده کلید های دندان بین از و سرش

 و دور این منو وقت هر پس قبرستون؛ سینه خوابوندم رو تو مثل تا صد روزگارم؛ ختم خودم من

 یکهت بیفته نحست قیافه به چشمم اگه که برو دیگه جای از و کن کج راهتو دیدی جایی یا اطراف

 دتأیی برای و پرید سعید روی از رنگ زد محمد که دادی با شد؟؟؟ فهم شیــــر!!! گوشته بزرگت

 را خودش نتوانست سعید که داد هل عقب به را او ضرب با محمد داد تکان را سرش فقط حرفش

 افتاد زمین روی و کند کنترل

 عصبی کاملا صحنه این دیدن از که حاجی همان؛ مرتضی حاج آمدن و همانا سعید افتادن زمین

 این پلاسی؟؟؟ اینجا روز هر که خوای می ما جون از چی شارلاطان؛ پسره: گفت و غرید بود شده

 میکنه برخورد جایی به سرش نمیگی میکنی؟؟ پرتش اینجوری که کرده حقت در بدی چه بچه

 میندازی؟؟؟ خوردن نون از هم میکنی داغدار هم رو خانواده یه میاد سرش بلایی

 و کشید سرش پشت دستی رسیده موقعی بد حاجی که شرمنده هم و بود ناراحت هم که محمد

 اکامل که مرتضی حاج...نداشتم رو رفتارم کنترل بودم عصبی حاجی؛ شرمندم من: گفت آهسته

  داره؟؟؟ بچه دوتا این منو به ربطی چه کلافگیت: زد داد دوباره بود کلافه

 هک بود آنی از تر عصبی حاجی ولی کند صحبت مرتضی حاج با نرمی با خواست و رفت جلو محمد

  کرد صحبت او با بشود
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 یک برد دخترش و خودش از محمد پیش سال چند که آبرویی طرف؛ یک از دخترش مثبت جواب

 شدن گلاویز هم حالا و طرف؛ یک اش حجره به او های رفتن و آمدن و محمد اصرارهای طرف؛

 شدست از رفتارش کنترل که بود کرده اش عصبی و کلافه حسابی دیگر طرف شاگردش با محمد

 کشید داد و شد خارج

 

 بشه پیدات ام خونه اطراف و دور یا طرفا این دیگه بار یک اگه بیرون جا این از شو گم برو

 خلافکار معتاد؛ فروش مواد یه تو دوش روی نمیزارم دخترمم جنازه من میدم؛ باد به رو دودمانت

 نوعی و بود ریخته هم به حسابی ها حرف این با که محمد بیرون؛ اینجا از شو گم چیز؛ همه بی

 حجره از که رفت می عقب عقب که حالی در و رفت در کوره از کرد می حسابش خود به توهین

 رد از و بشی خبردار اینکه بدون میکنم عقد رو دخترت من حاجی؛ میبینی حالا: گفت شود خارج

 دم که چیزی اولین و برد دست بود ریخته هم به حرف این از حسابی که حاجی ؛ بیرون زد حجره

 مبل اولین روی را خود ؛ بود رفته آنجا از محمد ولی کرد پرتاب محمد طرف به را آمد دستش

 از سری ها دعوا و جنگ و ها رفتن و آمدن این از و فرستاد بیرون مانند آه را نفسش و انداخت

 ....کند قطع زندگیش از را محمد پای چگونه که رفت فرو فکر به و داد تکان تأسف روی

 

 اصرار و رفتند می مرتضی حاج حجره به روز هر اش خانواده و محمد و گذشت می هم پی از روزها

 و خسته اصرارها این از که مرتضی حاج دهد وصلت این به رضایت مرتضی حاج تا داشتند این بر

 .....دهد خاتمه ماجرا این به که گرفت تصمیم بود شده کلافه

 و رساند می شب به را صبح و صبح به را شب اتاقش کنج ناامید و سردرگم مهتاب میان این در و

 به اش خانواده همراه به او که مواقعی حتی نه و داد می محمد های پیام و ها تماس به جواب نه

 که داشت آن بیم و افسرده و بود غمگین آمد می بیرون اتاق از دیدنش برای رفت می آنها خانه

 می اشک و نشست می اتاقش کنج روز و شب دهد رضایت به تن ناراحتی با آخر دست پدرش

 !!!!ست ناراحتی و غصه و غم از پر سرنوشتش اینقدر چرا که کرد می ناله و ریخت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 168 

 مادرش و شد باز اتاقش در کرد می دل و درد خود خدای با و بود نشسته سجاده پای که روز یک

 به رو خاست بر جا از و کرد پاک را هایش اشک مهتاب شد نمایان در چوب چهار در لب به لبخند

 از سری و کشید آهی بود دیده را او اشک از خیس صورت که مادرش مامان؛؛ تو بیا: گفت مادرش

 غذا نه و بگیری بغل غم زانوی و بشینی اتاقت کنج خوای می کی تا:گفت و داد تکان تأسف روی

 یرز به سر مهتاب بخوری؟؟؟ غصه و بریزی اشک بشینی فقط و اتاقت از بیای بیرون نه و بخوری

 خبر یه بده مژدگونی حالا خب: گفت بود دیده را او سکوت که مادرش کرد؛ سکوت و انداخت

 ستنمیدان که مهتاب ببیند را العملش عکس تا کرد نگاه مهتاب صورت به و خندید و بگیر خوش

 کنار و نیست آیند خوش و مهم برام خبری هیچ دیگه: گفت و کشید آهی چیست مادرش منظور

 اگه حتی: گفت نفهمیده را منظورش مهتاب میزد حدس که مادرش گرفت؛ جای تخت روی مادرش

 !!!!باشه؟؟؟ محمد و تو ازدواج با بابات رضایت خبر اون

 داد با مادرش به رو و شد تر درشت معمول حد از چشمانش حرف این شنیدن با مهتاب

 !!!!!چـــــــــی؟؟؟؟:گفت

 

 شوهر اسم تا ما زمان والله شد؛ پاره گوشم پرده دختر یواش: گفت و گرفت را هایش گوش مادرش

 شوهر اسم تا الان کردیم می حبس اتاق تو رو خودمون و کردیم؛ می عوض رنگ تا هزار میاوردن

 شنصیب پریون شاه انگار که کنه می ذوق چنان و میشه باز ش کله پس تا دهنش دختر وسط میاد

 کرد سعی بود شده زده ذوق هم و بود کشیده خجالت هم مادرش های حرف از که مهتاب شده؛

 مادرش بده؛ رضایت وصلت این به بابا نمیشد باورم من آخه: گفت لب زیر و کند مهار را اش خنده

 هاااااا شروطه و ها شرطه به اما داده میبینی که حالا: گفت

 شروط و شرط سری یه: گفت مادرش!!! هاااا؟؟؟: گفت مادرش به رو و کرد بلند سر متعجب مهتاب

 زد حرفی اگه پس کنه حجت اتمام باهاش خواد می میفهمی؛ خودت اومدن که امشب که گذاشته

 رو صلاحت و خیر و باباته ؛ نداری رو جمع تو اونم اعتراض و دخالت حق نیومد خوش مزاقت به که

  انمی دیگه دقیقه چند بیای حال سر کم یه بزن صورتت و دست آبی یه شو بلند هم حالا خواد می



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ستایش گلزار  - شیرین و تلخ

telegram.me/romanhayeasheghane 169 

 رفت بهداشتی سرویس طرف به و شد بلند هم مهتاب شد خارج اتاق از و شد بلند و گفت را این

 ....بشوید را صورتش و دست تا

 

 ته زا و کرد بلند رو سرش و زد لبخندی مهتاب ؛ بلند پرسی احوال و سلام صدای که نکشید طولی

 روی را اش گلی گل چادر مهتاب و زد صدا را او مادرش بعد دقیقه چند کرد شکر رو خدا دل

 از مهتاب شدند بلند احترامش به همه رسید که سالن به شد خارج اتاق از و کرد مرتب سرش

 مبل روی مادرش کنار و گفت لبی زیر سلامی بود متعجب محمد خواهرهای و دامادها دیدن

: گفت مرتضی حاج به رو و گرفت دست را مجلس محمد پدر گذشته روزهای روال طبق نشست؛

 که رفتیم و اومدیم بس از: گفت و کرد ایی خنده تک بعد و مطلب؛ اصل سر بریم حاجی خب

 هم جوون تا دو این و بشه تموم خوشی و خوبی و خیر به چی همه که شاالله ان کردیم تون خسته

 برای رسیدیم خدمت هم امشب کنند زندگی خوشبخت هم کنار و زندگیشون خونه سر برن

 حاج کنیم؛ می قبول منت دیده به کنید امر شما چی هر که عروسی و عقد تاریخ و مهریه تعیین

 رضایت برای دارم شرایط سری یه من: گفت بود شنونده فقط زیر سربه لحظه آن تا که مرتضی

 شرط پدرش که داشت آن بیم رفت؛ وا پدرش بیان لحن و حرف این با مهتاب وصلت؛ این به دادن

 بفرما: گفت محمد پدر که بود ها فکر همین در بخورد هم به چیز همه که کند بیان شروطی و

 این با همه باشه؛ مهتاب عهده به طلاق حق اینکه اول: گفت مرتضی حاج گوشیم؛ سراپا حاجی

 وصلت این با دلم من راستش: داد ادامه حاجی!!!! کردند می نگاه یکدیگر به متعجب حاجی حرف

 و کوچه کل میدونید؛ خوب خودتون که شما ندارم؛ پسرتون از خوبی خاطر چون نیست صاف

 خودش به برد؛ دخترم منو از آبرویی چه پیش سال چند تون شازده که میدونن هم بازاریا و کسبه

 دمب رضایت که نمینداختن رو بهم آدم همه این اگه نبود وصلت این گیر دخترم دل اگه گفتم؛ هم

 یلشدل تنها موضوع این برای اینجایید شما الان اگه بشم راضی که بود ممکن محال وصلت؛ این به

 ضرمح تو باشه مهتاب با طلاق حق میخوام همینم برای پسرتونه؛ گیره که دخترمه دل فقط و فقط

 ه؛بد دخترم به رو کامل آزادی باید اینکه دوم کنه؛ می امضاء و مینویسه کتبی رو این پسرتون

 .....و....و...بازدیدو و دید ؛ رفتن بیرون حق کار؛ حق تحصیل؛ حق
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 حرف میان به محمد پدر کنه؛ حبسش خونه تو و ببره و بگیره رو دخترم دست نمیخواد دلم چون

 اینقدر چون نمیده انجام رو کاری همچین هیچوقت که باشید نداشته شک:گفت و آمد حاجی

 ولی باشه؛ داشته باهاش برخوردهایی همچین بیاد دلش ممکنه محاله که داره دوست رو مهتاب

 به نازکتر گل از و جلدش توی رفت شیطون کر؛ شیطون گوش نکرده؛ خدای نکرده؛ خدای اگر

 قول بهتون جمع این تو جا همین این میکنم برخورد باهاش شدت به خودم من گفت؛ دخترتون

 و داد تکان تایید روی از سری شده؛ متقاعد محمد پدر های حرف از بود مشخص که حاجی میدم؛

 که هبرسون گوشم به باد اگه و: گفت و کرد محمد به رو و میگید؛ که همینطوره که ندارم شک:گفت

 و دنبالت میفتم و میبندم چیز همه روی رو چشمم ؛ خلاف و مواد و قاچاق طرف رفتی دوباره

 هستی؛؛؛؛ چکاره و بودی کی بره یادت که میارم سرت بلایی چنان

 

 حاجی بلاخره که بود خوشحال هم و  بود ترسیده مهتاب پدر لحن و تهدید این از هم که محمد

 دور وقته راحت؛خیلی خیالت حاجی نه: گفت و داد قورت را دهانش آب شده وصلت این به راضی

 جریان در که گفتم: گفت مهتاب پدر زدیم؛ مغازه داداشم با الانم و کشیدم؛ خط رو قاچاق و خلاف

 اگه بدون دستش؛اینم بسپارم میخوام رو دخترم که کسی با اونم ندارم شوخی کسی با من باشی؛

 بزنی حرف و بیای شدم راضی که دخترمه دل بخاطر فقط و فقط اینجایی الان

 کن ثابت بهم رو خودت پس

 

 می نگاه او به خیره و بود شده شوکه خوشحالی فرط از مرتضی حاج های حرف این با که محمد

 بلند و آمد خود به بابا؛ جان محمد: میگفت و بود داده قرار مخاطب را او که پدرش صدای با کرد

 هن انگار: گفت محو لبخندی با و نگذاشت حاجی که ببوسد را مرتضی حاج دست که رفت و شد

 هنشست زمین کف کن جمع رو خودت شو بلند: گفت خنده با بعد و کردم باهاش حجت اتمام انگار

 پشت دستی خجالت با هم محمد و خندیدند حاجی حرف این با ببوسه؛همه منو دست خواد می

 عروسی و عقد تاریخ و مهریه تعیین از پس نشست خودش جای سر و رفت و کشید گردنش
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 خود خانه راهی خوشحالی و امید از سرشار دلی با خداحافظی از پس و شدند بلند محمد خانواده

 ....شدند

 با آهسته و زد نامحسوسی چشمک مهتاب به رو دید پدرش با صحبت سرگرم را حاجی که محمد

 و دز خجولی لبخند متقابلا هم مهتاب خرید بریم شو حاضر زود صبح میبینمت فردا: گفت خنده

 و بالا خوشحالی فرط از و رفت اتاقش به مهتاب محمد خانواده رفتن از پس انداخت پایین را سرش

 آینده و محمد و خودش به آنقدر و انداخت تخت روی را خودش و زد خفیفی جیغ و پرید پایین

 برد خوابش تا کرد فکر

 حانهصب بساط و رفت آشپزخانه به خواند که را نمازش برخاست بقیه از زودتر مهتاب بعد روز صبح

 او خیزی سحر از مادرش رفتند آشپزخانه به و شدند بیدار هم مادرش و پدر کم کم کرد آماده را

 کرد می کنترل را اش خنده زور به و میکرد نگاه را مرتضی حاج مدام و بود گرفته اش خنده

 اگه: گفت و کرد مهتاب به رو بود گرفته اش خنده مهتاب خیزی سحر از نیز خودش که حاجی

 این هب زودتر میکنه خیزت سحر و میزاره تاثیر تو روی حد این تا خانواده این با وصلت میدونستم

 میدادم رضایت وصلت

 و کرد سکوت بود شده زده خجالت حسابی که مهتاب افتادند خنده به مهتاب مادر همراه بعد و

 شد خوردن صبحانه مشغول

 و خوشحال محمد گرفتند را خونشان آزمایش جواب محمد و مهتاب و رفت پیش سریع کارها

 جواب خوبی؛ خانمم؛؛؛ سلام الو: گفت و زد زنگ مهتاب به آزمایش جواب گرفتن از پس راضی

 کمه؛ خیلی وقتمون چیزا بقیه و حلقه خرید بریم دنبالت بیام شو حاضر سریع گرفتم؛ رو آزمایش

 .....خداحافظ اونجام دیگه دقیقه ده آره

 عشرو آن با و کرد بلند ممکن حد آخرین تا را ماشین ضبط صدای و زد بشکنی خداحافظی از پس

 مهتاب و ؛ پایین بیا سریع گفت او به و زد زنگ رسید که مهتاب خانه نزدیک کرد؛ خواندن به

 محض به طلافروشی صاحب رفتند طلافروشی به محمد همراه و کرد خداحافظی مادرش از سریع

 رو هاتون حلقه ترین شیک: گفت او به رو محمد گفت آمد خوش آنها به و شد بلند آنها ورود

 ادد قرار آنها روی روبه رو ها حلقه زیباترین حال عین در و بهترین و زد لبخندی مرد ؛ لطفا بیارید
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 جمع را صورتش بود مهتاب روی مرد خیره نگاه متوجه که محمد شد خیره مهتاب به ناخوداگاه و

: گفت آمیز اعتراض مهتاب شود او به مرد زدن دید از مانع تا ایستاد مهتاب جلوی و کرد

 همان با آهسته محمد!!!! میکنم نگاه دارم ؟؟؟ وایسادی من جلوی اومد چرا محمد عهههههه؛؛؛

.. ..میکنه نگات بر و بر وایساده سینما پرده عین هیــــز؛؛ مرتیکه این: گفت آلود اخم صورت

 غنج دلش محمد های بازی غیرتی این از و زد لبخندی بود شده او نگاه متوجه هم خود که مهتاب

 محمد میخوام و همین:  گفت محمد به رو و کرد انتخاب را ها حلقه از یکی چرا چون بدون و رفت

 همان شدن خارج آنجا از کردن حساب از پس و کرد انتخاب خودش برای را حلقه همان ست هم

 شدند خانه راهی و کردند تمام را ناتمامشان کارهای و ها خرید تمام روز

 کار ؛ ماشین تزیین دنبال هم محمد و بود آرایشگر دست زیر مهتاب رسید فرا موعود روز

 و سبز چشمانی با بود زیبایی دختر مهتاب ماندند دهن به انگشت همه شد تمام که آرایشگر

: فتگ آرایشگر شاگرد بود افزود او زیبایی به برابر صد بود کرده که ملایمی آرایش با حالا و درشت

 با لباس آن در مهتاب دیدن با و شد آرایشگاه سالن وارد گویان الله یا محمد و آمدن؛ داماد آقا

 ابال ژل با مردانه را موهایش که او به خیره مهتاب شد؛ حبس سینه در نفسش گیر چشم آرایشی

 بود دهش گیر نفس اینگونه ملایمی آرایش با حالا که او در نهفته زیبایی خیره نیز محمد و بود زده

 دیدن برای وقت حالا: گفت می و بود داده قرار مخاطب را دو هر که آرایشگر خنده پر صدای با

 و محمد نزارید خودتون براه چشم و معطل رو مهمونهاتون و برید زودتر بهتره زیاده همدیگه

 و رساند مهتاب به را خودش بلند گام دو با محمد و انداختند زیر به سر زده خجالت دو هر مهتاب

 شدند خارج انجا از آرایشگر با حساب از پس و داد او به را سفید و قرمز رزهای با گلی دست

 خوشگل: گفت مهتاب به رو و نشست فرمان پشت سریع نیز خود نشاند ماشین در که را مهتاب

 !!!!!شدی

 

 ییا خنده تک با و لعنت منکرش بر: گفت زنان لبخند محمد.... بـودم: گفت شیطنت با هم مهتاب

 صدای افتاد راه بودند کرده رزرو عروسی جشن برای که باغی طرف به و انداخت جا را دنده

 کیی بودند ورودشان منتظر زیاد جمعیت رسیدند که باغ در کنار میشد شنیده هم دور از موسیقی

 ماشین از کردند می شادی آمدنشان برای کنان هله هل بقیه و دست به اسفند
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 هک بودند خوشحال دو هر کردند می پایکوبی و گرفتند را دورشان جمعیت تمام شدند پیاده که

 ارکن میتوانستند و بودند رسیده هم به حالا بودند کشیده که زجری آنهمه با و سال چند از پس

 کنند زندگی هم

 .......بود رسیده فرا وصالشان لحظه حالا انتظار آنهمه از بعد که شاکر را خدا و بودند خوشحال

 

 ..... عزیزان شما همه خدمت سلام با

 شده نوشته واقعیت اساس بر نیز من زیبای قلب رمان و رمان این

 نباشه دلش توی غمی هیچوقت هیچکس که امیدوارم

 بوده ماها از خیلی سرگذشت ممکنه رمان این نچشه رو شدن ترد و اعتمادی بی طعم هیچوقت و

 بشیم نابجا های اعتماد و ها گرفتاری و مشکلات این دچار ماها از خیلی ممکنه باشه

 نداریم برگشتی راه دیگه که بریم پیش آنجایی تا نباید ولی

 و فامیل و خانواده از ممکنه که میده قرار خودش تاثیر تحت مارو زندگی چنان اتفاق یه گاه

 و کورکورانه بهتره پس کنیم جلب رو اعتمادشون نتونیم دیگه هیچوقت و بشیم ترد اطرافیان

 باشد نداشته برایمان برگشتی راه که نگیریم انتخابی به تصمیم بسته چشم

 هم و میدیم باد به را ایم داشته نگه دندان و چنگ با که آبرویی اتفاق یه و تصمیم یه با گاه

 میکنیم سرافکنده رو خانوادمون هم و خودمون

 بگیریم تصمیم مون آینده برای سلیم عقلی و باز چشمی با بهتره پس
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 ایزیب قلب رمان میتونند دارند علاقه شدن نوشته واقعدت مبنای بر که هایی رمان به که اونایی

 بخونند نیز رو من

 واقعیت مبنای بر دو هر و هستند من خود نوشته دو هر من زیبای قلب هم و شیرین و تلخ هم

 شدند نوشته

 

...... 
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 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 
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