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 عاشقانه نسل

 Z @h ra .h : نویسنده

 

  خدا نام به 

 باصدای که سفرکردم گذشته وبه دوختم چشم ها بچه بازی وبه چقدراینجانشستم نمیدانم
 خودامدم به محیا

 رمببخشیددخت.،اه....کردید فراموش تونو گوشی که بازم ازنگرانی مردیم کجایدشما مامان
 یامح گوشی صدای بین ،دراین...شده تاریک هوا کی اصالنفهمیدم نشدم گذرزمان متوجه

 ،بلندشیدمامان....،فعال...میایم ،داریم...سرچهارا ،پارک...،اره...مهال ،جانم...بلندشد

 دوست سرنمیریدپیش روزهازیادتوخودتونیدچرایه این مامان... افتادیم براه باهم
 ایفون محیا رسیدیم ،وقتی.... باشید من ،نمیخوادنگران مامان ،خوبم...امیرمهدر

 هک جوجو صدای شدیم داخل ،وقتی...شد درباز رفت یادم کلیدو امدم ،انقدرباعجله...روزد
 ،سالم...جوجو چطوری گلم ،سالم... خوبی عزیز ،سالم...امد میگفت عزیزجون عزیزجون

 یرفتمم خانه بودموبسمت کرده رابغل گل مه که ،درحالی...شدیم کجابودیدنگرانتون مامان
 اذیت سنگینه زمین بذاریدش مامان...نشدم گذرزمان اصالمتوجه متاسفم:گفتم.

  بیا کنم لباسموعوض تابرم عزیزاینجامیشینه ،دخترگل...میشید

  دخترا پیش رفتم لباس بعدازتعویض رفتم اتاق بطرف

 ...گذاشت جلو چای استکانی مهال نشستم ناهارخوری صندلی روی

 تدوس بریدپیش مشاوره میکنیداگربرای چرالج نیست زیادخوب حالتون روزها این مامان
 این،اصال....کردین دیرکردنموچطوربزرگش یه ببین خوبه حالم من ،...میشه چی امیرمهدی
 دیگرچیزی کردن یکدیگرنگاه به شدن بحث کردن عوض ؟هردومتوجه.. کجا جوجورفته

 میکنی میومدچرالجبازی صداتون ظهردوباره چیکارکردی خودت ،مهال....نگفتن
 وبخ گل مه برای بعدم کنم زندگی غربت برم ندارم دوست من چرامامان شمادیگه....نمیری
 اصال مبرگردی باید بده وقف انجا وخودشوبازندگی بشه انجامسلط زبان به بیاد تا نیست
 ناراحت:وگفتم کردم ،اشکشوپاک...چکید گونش روی اشکی اینهاروگفت نیست خوب براش
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 برم امیرمهدی حتما:مهال...درامد صدا به ،ایفون...بخدا کن توکل میشه نشودرست
 المس ،....شدیم نشیمن وارد باهم گرفت بازیدستمو بریم عزیزجون:،مهگل... دروبازکنم

 لگ ،سالم. باباجونم ،سالم...مادر باشی ،سالمت. پسرم نباشی خسته ،سالم. جون مامان
 شما ممنون خانم محیا ،سالم. خوبی داداش ،سالم.بابای ،مرسی. خوبی بابا

 دخترا بش خوشو وکمی چای شدبعدازخوردن وارد چای سینی ،محیا... ،شکرخوبم.خوبی
 رابچینند میز رفتن

 مرسی،. نداری فرقی هیچ بچم وبا دارم دوست پسرنداشتم اندازه که میدونی پسرم امیرجان
 همال دارم خواهشی یه ازت ،...حقیقت عزیزم نیست ،لطف.دارید لطف شمابه مامان

 من اام نمیگه خودش ماهست اما و گل مه نگران وحسابی شده شوکه المان به سررفتنتون
 وبهر حق نیست معنی این به فشاراین تحت خیلی بدی فرصت بهش میخوام اذت میدونم

 به مهال میکنیدولی حلش باهم دیگرمشکالتتون مثل ومطمنم نمیدم توام به میدم اون
 ندگیتوز  میشه باعث چون فکرکنه راجبش گفتم بهش ،منم...بپزیره تا داره احتیاج زمان
 ،مامان... اماده شام بیا عزیزم ،امیرجان... میکنم بیشترمرات چشم ،بازم جلوبیفتم خیلی
 میکنم ،خواهش. پسرم ،مرسی...بیاید شما

  جان ،نوش. نکنه درد دستتون کردن چه دخترا ببین اوه

 شتمگذا شرط شون ازدواج برای شدکه چقدرخوب فکرکردم این وبه کشیدم خودم برای کمی
 کنند زندگه خودم نزدیک باید

 منه متروبرای011میکنم زندگی من که فهمک مترجزطبقه051تقریبا که طبقه سه ما خانه
 متخصص که امیرمهدی خوندهوشوهرش مامایی که مهال دومم ،طبقه.. هست زیادم تنها
 درحال که محیا به اخرمتعلق طبقه میکنندواما زندگی سالش5 که وروجک همراه به قلب

 تاشام فکرکردم چیزا این ،انقدربه.کنند زندگی ازدواج بعداز انشااال معماریی حاضردانشجوی
 بازی مهگل با کمی منم کرد تماشا ،امیرتلویزیون رفتیم نشیمن امیربه بهمراه شد خورده
 فتنامیرر  بخاطرخستگی مهالاینا چای بعدازخوردن امدن چای بعددختراباسینی کمی کردم
 کرموف زدم زل سقف به درازکشیدم تخت روی رفتم اتاقم وبه کردم روبهانه خستگی منم
 بود سالم5 که زمانی درست دادم پرواز گذشته وبه
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 پدرتک مادرپدربودمیشودچون که بزرگ خانم شامل که نفرما شیش خانواده زمان ان
 که مهران اسم به برادربزرگه میکرداما بامازندگی بود شده فوت هم فرزندبودوپدرش

 هک بودوخانه بزرگتر ازمن دوسال که مهدی نام به بزرگتربودوبرادرگوچکه ازمن چهارسال
 تگف میشه که متری نه واتاق قرارداشت انجا....و گاز،یخچال که متری دوازده دواتاق شامل

 بود شده تشکیل میشد محسوب خواب اتاق

 مشب میکردن هابحث بچه وتربیت سرخرجی بزرگ مادروخانم نبودروزها مازیادارام زندگی
  غرمیزد خرجی بودن وکم خانه بودن کوچک خاطر پدربه جان مادربه

 کند خریداری تهران حومه متری01 خانه داریم که اندازی پس بااندک گرفت پدرتصمیم تا
 الیط گوشواره تلویزیون شدازجمله فروخته بودپول خاطرکم به باارزش چیزهای بودکه این
 لنق شدوما خریداری خانه.....و برادرانم بود،قلک تولدم کارباباهنگام صاحب هدیه که من

 کردیم مکان

 هبلندکرد سنگین بار ازنوجوانی وچون بودداشت وچشموابرومشکی قدبلند مردی پدرم
 وقتی)کارگربود خانگی لوازم بوددرمغازه جذاب گفت میتوان درکل داشت عضالنی بودبازوان

 میبرد  منزلشان حتی یا ماشین تادم بار،را دستی خریدمیکرداوباچرخ کسی

 اقچ کمی قدبلندوالبته بودزنی امده تهران به بعدازازدواج که بود روستایی زنی مادرهم
 راصرف تش،بیشتروق.نبود زیباودلربا بوداما بانمک سفیددرکل وپوستی عسلی بودباچشمای

 ای خدمتکارگرفتم میگفت درمیاوردکه پدر،راهمیشه صدای که ....و شستوشو،گردگیری
 اب،سفیداب سرخ جلومادرت نداری توقع میگفت باگریه ،مامانم....زن

 منمادر  نمیاداخه خوشم بده پیازداغ بوی که اززنی من دارم توقع دقیقاهمین:،بابا...بمالم
 روتهس بلندباالی پوف با ،بابام....چیکارکنم میگی نمیشه روم خوب:،مامان...بتو چیکارداره

 رومیاوردهم قضیه

 هک رابفرستدروستانزدخواهرش بزرگ بابامجبورشدخانم تا نداشت تمامی بحثا امااین
 یمبلغ اوسربزندوهرماه زودبه دادزودبه قول بود،باباهم شده بودفوت چندسالی شوهراوهم

 وبه یمشد مانیزبزرگ میان شددراین ارام کمی وخانه رفت بزرگ اوبفرستدخانم خرجی رابرای
 رفتیم مدرسه
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 میدانست بزرگ خانم مرگ مامانوعامل کردبابا فوت بزرگ خانم بودتا خوب چندسالی 
 کنه دق تاازتنهایی فرستادمش نمی گرفتی نمی الکی های اگربهانه:ومیگفت

 ببری لذت مادرت پیش تراز،زنت تاراحت بزرگتربخری خونه میخواستی:،مامان...
 بکنی هم خونه حال به بایدفکری میشن بزرگ دارن هاهم بچه گفتم ازاالن(پدرم)،محمد
 توهم میره کالمون وگرنه

 متری01 دوطبقه دیگرخانه درمحله فروخت را تاپدرخانه گفت وگفت گفت انقدر مامان
 قول هب چون باالمستقرشدیم ماطبقه داشت بزرگی نسبتا بودوپذیرایی دوخوابه خریدکه

  برایمان شود خرجی شودکمک داده اجاره هم پایین شدکه براین وتصمیم دلبازبود مامان

 هامد مردخانه خاطرشغل به وازهمدان داشتن دوساله کودکی که وشوهری زن توسط پایین
 شد داده اجاره بودن

 میصمی شدبااورابطه باعث بودهمین گرم وخون مهربان زنی داشت نام جون فرشته که زن
 شویم صمیصمی ودوستان برقرارکنم

 هممابیشتر  بابزرگترشدن پدرومادرکمترنشدکه مشکالت میگذشت دیگری روزهادرپی
 بعدیکی سردبرخوردمیکردچندماه وخیلی نمیامدخانه شبها اواخرپدربعضی شدتااین

 گرفته زن شوهرت خبرداری(مادر)خانم فاطمه:نزدمادرامدوگفت ازهمسایگانمان
 ،اعظم...بکنه کاری محمدچرابایدهمچنین حرفهامیزنی چه خانم وا،اعظم:مامان
 یه تودست حمداقادستم که میومدم داشتم بودم خواهرم واالامروزخونه نمیدونم:خانم

 باش شوهرت مراقب اونجا انگارازدیشب زنوشوهرا گفتش پرسیدم ازخواهرم دیدم خانمی
 ،خدانگهدار... بااجازه گفتم امدم خاطرثوابش به ازماگفتن

 رفتمگ باباروبراش مغازه صاحب پروازکردشماره تلفون بسمت مامان خانم اعظم بعدرفتن
 که

 اشسرج تلفونو افتاد مامان ازدست فرداتلفن تا گرفته محمدازدیروزعصرمرخصی:گفت
 ازدستم لیوان فریادش باصدای که بیارم مامان برای اب اشپزخانه رفتم گذاشتم

 خودشومیزدوفریادمیزدسعی ها دیوانه مثل مامان پذیرایی سمت شددویدم افتادهزازتیکه
 برای مامانو حال زدم زنگ مهدی دوست خونه میزدبه منم نمیزاشت که کنم ارومش کردم

 شدم جمع توخودم تلفن گوشه منم برسونه قرارشدخودشوزود گفتم مهدی
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 قتیو افتاد زمین روی انقدرخودشوزدوفریادکشیدتابیحال مامانم ریختم مامانودیدمواشک
 ودوتاسیلی شده اینطوری چرا کردی چیکارش:امدگفت بسمتم مهدی امدبلندشدم مهدی

 دوسه که کردم ماجراروتعریف... بنال پس نکردم کاری بخدامن داداش ،نزن...کرد مهمونم
 ندیمرسو رو مامان باهزاربدبختی خالصه کاربابا صاحب شماره گرفتن بخاطر خوردم لگدهم

 ،...بیمارستان

 زنگ(بابام دوست)اکبراقا مغازه روفهمیدبه رسیدوماجرا وقتی خبردادمهران مهران به مهدیم
 نبوداوردیمش خوب مامان حال ازمزاحمت غرض مرسی خوبن ،اره...عمواکبر سالم:زدوگفت

 اینکه مثل میدونیدکجاست شما بدونم میخواستم خبربدیم باباروپیدانمیکنیم ......بیمارستان
 میان باهم میکنن باباروپیدا عموگفته

 اباازب ،مهران.... نشستیم بیمارستان نیمکت روی وقتی امدن بعدعمووبابا ساعت نیم
  کردین ازدواج دوباره که پرسیدراست

 ربدهازخودشوتغیی نتونست مادرت نکردم که خالف:گفت بعد کرد ناباورمهرانونگاه بابااول
 مکرد ازدواج باهاش خوبی زن دیدم کردمنم معرفی.رو اکبرشیرین میخوام اونیکه وبشه
 که هنیباتود که کشیدم بلندواالی جیغ گرفت اشو باباویقه بردسمت یورش مهران یکباره

 سرویس به بردمنم کردوباباروباخودش عموبازورمهرانوباباروجدا شدم خفه خوردم ازمهدی
 مینطوربودهه همیشه الهی دستت بودبشکنه شده پاره لبم گوشه دستوصورتموشستم رفتم
 یکردنم مرخص روداشتن مامان بیرون رفتم میکردوقتی خالی میشدسرمن عصبانی وقتی

 روانجام ترخیص کارای منم حاضرکن برومامانو بودی گوری کدوم من روکردسمت مهران
 بریم بدم

 هاوقت بعضی میزدفقط حرفت نه رامیرفت نه بود شده محرک مرده یه مامان بعدترخیص
 میکرد گریه

  میدادم انجام خانه کارای هم میرفتم مدرسه به هم من بودرودوش افتاده خانه کارهای

 روزبهترمیشد روزبه روانپزشک باکمک شکرمامانم خدایا

 فرقی زنهاش بین بودباباهم خودراپذیرفته بودوهوی شده خوب بعدکامال ماه هفت
 بود اونجا شب یه اینجا شب یه نمیگذاشت
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 الواستخر،مرکزخریدمیگذارونداص شوتوارایشگاه نبودبیشتروقت سابق مامان دیگه امامامان،
 نداشت کاری کارخانه به

 هم شدم خسته دیگه من مامان:گفتم مامان به رو بودم شده خسته بی حسا که شب یه
 بدیدخداروشکرخوب انجام خودتون کارخانه دیگه سخته مدرسه برم هم بوکنم کارخانه
 شدیید

 کنیب شوهرت خونه نرفتی تا تو هم چندصبایی کارکردم شما برای عمرمن خودیه بی:مامان
 اخرسربایدبری داری سواد کافی اندازه به مدرسه نرو اگرسختته جابرنمیخوره هیچ به

 اشیب چقدرسوادداشته میکنه فرقی چه بشوری بچه کهنه کنی داری بچه کنی شوهرداری

 خوبه،خوبه:گفت مهدی که فرومیریخت واشکهام بودم زده زل مامان چشمای ناباوربه
 تیبودکالازوق پایین سرش که کردم نگاه مهران به میگه دروغ مگه بگیری نمیخوادابغوره

 شمروحرف بخوره تکون تودلش اب زاشتن نمی هواشوداشتن بودخیلی بدشده حالش مامان
 نمیزدن حرف

  نمیکنم مدرسموول بمیرمم وگفتم تواتاق دویدم دیدم رواینطوری تااوضاع

 برد خوابم کی نفهمیدم که کردم انقدرگریه

 حال زمان

 صدای که روچیدم میزصبحانه نماز بیدارشدبعدازخواندن ازخواب گوشی االرام باصدای صبح
 امد محیا

 صبحانه بخیربیا توم صبح ،سالم:وگفتم چرخیدم بسمتش..... بخیر صبح سالم
  دیرنشه توبخوردانشگاهت

 کارهای منم رفت کردو خداحافظی شدن ومحیابعداماده خوردیم صبحانمونو سکوت توی
 گریون صورتی با محیا که بودم میز چیدن درحال کردم درست ناهارم دادم روانجام خانه
 دایص که گرفتمش دراغوشم تندکردم پا سمتش به کردم رها چنگاالرو شدقاشق خونه وارد
 بلندشد هقش هق
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 نگتقش چشای کی گلم اروم دخترم باش اروم:گفتم میکردم نوازش سروکمرشو که درحالی
 ارمکن اونوهم نشستم بردمش مبل بسمت حال دراین مادر نفس باش اروم کرده روبارونی
 مکرد جداش خودم شداز سبک کمی که گذشت.مدتی.... کشیدم وسرشودراغوش نشوندم

 به گریش نشستم کنارش دوباره خورد الجورهای دستش دادم بردم براش ابی لیوان
 نیبارو چشات چرا بگی مامان به ،نمیخوای...گرفتم دستشو بود شده تبدیل سکسکه
 با دوباره دیشب کردارمان واینطورتعریف توبغلم ،مامان،خودشوانداخت..., خوشگلم

 میمیرم امحی بدونه من گفته ارمانم اونا یااو ییایامن ی گفته باباش کرده صحبت پدرمادرش
 .کاریم میکنم محرومت اماازارث کنی ازدواج فرداباهاش همین میتونی گفته پدرش که

 چشاش بودمامان ناراحت خیلی ارمان مامان کارکنییین نتونین جای اون تونه نه میکنم
 یعنی بودمیفهمی شده پراشک ازغصه عشقم...من ارمان بودچشای شده پراشک

 بگیرنش ازم اگه....ثروتشو نه میخوام ارمانو من باورکنن خوان چرانمی مامان....چی
 من نماما.... میمیرم بخدا بگیرنش اذم اگه بره اگه....برام اکسیژن نفسم ارمان مامان.....چی

 ....مامان کن کمکم توروخدا بگیرنش نزارازم.... نمتونم میمیرم اون بدونه

 همه بخودش کن توکل بزرگ خدا عزیزم باش اروم.....میگفت اینهاروباگریه همه
 تدس بعدازشستن کردم کمکش وروتوبشور دست بریم پاشو حاالم میشه چیزدرست

 تخت روی بهش ارامبخش یه بعدازدادن کنه عوض تا کردم لباسهاشوکمک صورتش
 قول همیش چیزدرست همه کردم زمزمه بوسیدم کردپیشونیشو مرتب پتوروش خواباندمش

 میدم

 رفتم اتاقم بسمت نداشتم اشتها خودمم کردم خاموش زیرغذارو بیرون امدم ازاتاق
 شدم اماده سرچهاراه پارک برم گرفتم تصمیم بلندشدم کالفه نبرد خوابم اما کنم تااستراحت

 شستمن نیمکتی روی رسیدم روی پیاده ربع یه بعدحدود ورفتم گذاشتم یاداشت محیا برای
 .....!گذشته به پروازدادم وذهنمم پرداختم ها بچه بازی تماشای وبه

 درگذشته

 اگرهم میکردم انجام خانه کارهای هم میخواندم درس هم میگذشتندمنم هم ازپی روزها
 یکردنم  وتحدیدم میکردن مراحمایت باکتک میکردانهام شکایت بودمادرنزدبرادرانم کوتاهی

 تحصیل ادامه اجازه براینکه میکردم ،التماس عذرخواهی منم مدرسه برم نمیذارن دیگه
 میگذشت سخت خیلی دهم
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 ندیدمت امروزازصبح خوبی سالم:وگفتم رفتم جون فرشته خانه روزبه یه
 ا:خودم....دارم فردامهمون اخه جورمیکردم جمع روکمی خونه داشتم:،فرشته....کجای

 یادتهرانقرارب پیشومده براش کاری داداشم گلم باشی سالمت:فرشته... هست کی بسالمتی
 چشمت میشه برطرف  تنگیت دل کمی ،خوبه....بزنه بهم سرم یه

 میشه پیداشون ومهران مهدی االن برم دیگه ،من خواهش:،خودم...مرسی:،فرشته...روشن
 سالمت به برو باش:،فرشته....کنم بایدشامواماده

 ....کارظرفهاو وقتی خوردیم شام برادرهایم بعدامدن کردم رواماده سفره خونه امدم وقتی
 وخوابیدم رفتم رختخوابم بودبه شده شب نیمه شب تموتم

 بعداماده االن میشه دیرم خداجون ،وای... بیدارشدم ازخواب زنگی ساعت باصدای صبح
 وقتی رفتم بادوپایین ها ازپله شدم مدرسه رفتن اماده خوردم ای لقمه صبحانه کردن

  میکوبید سینه قفسه به محکم قلبم ریخت هری دلم روبازکردم درحیاط

 تالتم وبه ادم درون که نافذ مشکی چشمای خوشکله چقدر کی دیگه این من خدای
 هارشانهچ قدبلندوهیکل مناسب وبینی بالب برنزه پوستی مشکی کشیده ابروهای میانداخت

 داشت ای

  امدم خودم به باصداش که بودم غرق درچشماش بودکه چقدرگذشته نمیدونم

 نگاه کردم هول....,ومردانه کلفت قشنگ چ صداش وای.....,ورودمیدید کوچولواجازه خانم
 فورا ،منم....گذشت پوزخندازکنارم بایه کنارکشیدم نبود بخشیدهواسم ب ،البته گرفتم ازش

 زنگ درگوش صداش روزاهنگ کل نفهمیدم چیزی ومدرسه روزازدرس اناما شدم خارج
 وتا میگرفت جون چشام جلو چشماش خواب موقع ،شبم.خودمیکرد میزدومنوازخودبی

 بخوابم نتونستم صبح نزدیکی

 تعجباز  چشمام رفتم بیرون ازاتاق وقتی بیدارشدم ظرفهاازخواب خوردن بهم صدای با صبح
 سالم:،مامان....بخیرگفتم صبح ،سالم.... اشپزخونه درون مامان تردیدبه ،باتعجب..شد گرد
 نبرد خوابم درست دیشب میکردید بیدارم خوب:خودم....شدی بیدار عجب چه
 الی،درح....بیدارنشدن میکردن کهف اصحاب خواب گویاخانم کردیم بیدارت هزاربا:،مامان....
 شوییدست میری ،مامان...شدم مادرمتوقف ،اماباصدای.ببخشید میرفتم درخرجی بسمت که

 پاگردبودوچهارپله روی دستشوی) ،اخه....امده برادرفرشته اینکه مثل روبپوشون خودت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
11 

 ختدر  که داشت ای باغچه که میرسیدی حیاط به دیگه پله میخورد،باحدودده پایین روبه
 پله راه به حیاط واز بود داده انوزینت ویاس الله گلهای همراه وانگوربه توت شاه

 که دمکشی میومدسرک ازپایین که باصدای رفتم بیرون چادربه بعدازبرداشتن(دیدداشت
 رادرخودگم ادم نافذوقشنگه چقدرچشمانش خدایا شدوای جادوی نگاه ان قفل نگاهم
 مراببینه مبادا که وسربدوزدم خودبیایم شدبه باعث جون فرشته ،صدای...میکند

 نگت برایش انگاردلم اوراببینم میخواست دلم فقط نداشتم خوبی اصالحال روزوشب ان
 شده تنگ پسرمردم برای دلم شدم بوددیوانه شده

 فردا امیددیداردوباره وبه خوابیدم ماننددیشب یادش به هم دررختخواب

 ....حال زمان

  بود شده تاریک هوا امدم خودم به گوشی زنگ باصدای

 دارم توراهم عزیزم سالم:،خودم....کجایدچرانمیاید پس مامان سالم:،محیا....جانم
 ،خدانگهدار.....فعالخداحافظ پس باشه:،محیا....میام

 بازکردم درراباکلید بعدرسیدم ربع حدودیک کردم حرکت خونه بسمت

 شماخوبی مرسی سالم:امدوگفت ازاشپزخانه ،محیا....خوبی دخترخونه سالم
 به داداش اینکه مثل نه:،محیا....نیستند خبرمهالاینها چه شکرخوبم:،خودم....مامان

 اشب:،محیا...کنم لباساموعوض میرم خوبه:،خودم....داده کنون اشتی دیروزشام خاطربحث
 ینیس با محیاهم که برگشتم لباس وبعدازتعویض رفتم اتاق ،بسمت....میریزم چای منم

 خوب ظهراصالحالت مامان ،بهتری.کردم محیا روبه بعدازنشستن شد واردنشیمن چای
 لمگ:؟خودم......چی کنه اجبارازدواج به اگرارمان میترسم اماخیلی بهترم اره:،محیا....نبود

 اشقع تمام قرارنیست درضمن نمیکنه کاری هرگزهمچین باشه داشته واقعادوست اگرارمان
 مبه عاشق همه این:،محیا....میشد گلستان طوربوددنیا این اگه که برسن دنیابهم های

 عاشق یتوجون شما میمیرم،میدونم ارمان بدونه واقعا من بعدم برسیم چرامانبایدبهم رسیدن
 ک باباتوگوشم نزدیداماهنوزحرفای حرفی ازش وقت هیچ شما درست)نرسیدید شدیدوبهش

 ثلم نه من مامان اما(عاشقم نیستم خاین میگفتی باگریه شماهم خاین میگفت بهتون
 بودانشاالتوهم حساس زیادی پدرخدابیامرزت:،خودم....زودمیشکنم قویم نه شماصبورم

 رمیکننفک بودهمه میخوادبایدقوی زیادوسرسختی صبروتحمل اماعشق دخترم میرسی بهش
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 الح ودراین درعشقه بدترین میگم من.سخته ودیگرمریضیای سرطان درددنیا بدترین
 زخم قلب چون بدی دست رااز معشوق که وقتیه مال بدترینش عشق ترینش شیرین
 وصال لحظه به برمیگرده ترینش شیرین مگرباخودمعشوق نمیشه ترمیم وقت هیچ خورده
 هک رویایی وحال ومعشوق تویی میشه متوقف زمان فرومیری دراغوشش میبینیش وقتی
 بگذریم نمیرسی اون به جزدراغوشش زمان هیج

 صحبت راجبت بامادر،پدرش دوباره ماه بعدپنج خان ارمان این شده چی
 ارمانم قراردادببنده تودبی شرکت بایه قرارشرکتشون فقط هیچی:؟محیا....کرده

 منم ات شیم هم صیغه بشه رسمی رابطه این رفتن قبل.میگفت، دبی بایدبره حدوددوماهی
 میدم اجازه من نظرت به نداشتم واقعاازتوتوقع محیا عالیه:خودم ،....برم باهاش بتونم

 مسافرت بری دوماه بمدت ندارن توروقبول خانوادش که درحالی اونم اشی صیغه بامردکه
 ارمقر  شده انجام توعمل ،میخواستی ام مارگزیده من نمیدونی فکرم انقدرروشن من خارجه

 احترامی یب اگربکنم که کنم مخالفت نتونم منم بگیریدکه مسافرت اجازه بعدازصیغه بدی
 به مامان ،نه....نداشتم توقع اذت واقعا حساب به وخودش ارمان خانواده به اعتمادی وبی

 گرسنه من بچینی بهترمیزو .کردی قبول توم :،خودم...صالح کاربه این گفت ارمان خدایعنی
 چشم:محیا ،....ام

 نقدرا امدم اتاقم وبه محیاظرفهاروشستم کمک به شدبعدازشام خورده مطلق درسکوت شام
 ایستادمو پنجره پشت برخاستم ازجا اخرکالفه نبرد خوابم شدم پهلو اون پهلو این تخت روی

 مذهن کشیدم عمیقی نفس بستم پیچیدچشم موهایم الی البه نسیمی کردم وبازش
 گذشته به راپروازدادم

 

 گذشته زمان

 شدم اماده خودمم دم کر رواماده صبحانه نمازموخوندم ازخواب بعدازبیدارشدن امروزصبح
 کردم اگرضعف تا گذاشتم کولم کردداخل پنیردرست نان ای بولقمه شده دیرم اینکه برای

 جون فرشته درخانه که بودم کفشهام پوشیدن درحال رفتم ها راپله سوی ،به.بخورم
 این ببینمت تادرست زودتربیا کمی رو امشب جان ،مصطفی....امد بازشدوصدایش

 بین ،دراین...شد کتانیش پوشیدن ومشغول میکنم سعی ابجی چشم که نبودی دوروزخانه
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 اهمانب منومیدیدن وبلندمیکردن سرشان اگر بودم روبروانها درست کنم صحبت مجبورشدم
 غرق شمانشچ درسیاهی دوباره رابلندکنم سرم میترسیدم.بخیر صبح سالم:کفتم سرپاییین

 باصدای:،خودم...مدرسه بخیرمیری توم صبح: جون ،فرشته....سالم ،هردوهمزمان.... شوم
 اسمش ،پس.. افتادم وراه کردم انهادرراباز به پشت بااجازه آره نلرزد،آ میکردم سعی که

 و پیچید ازگوشم صداش اهنگ که بودم فکرها میاددراین بهش چقدر است مصطفی

 کرد رخنه درجودم

 ناخداگاه...گرفت راهدف قلبم درست.. نداخانم .... میترسم من نیستادم... کوچولو خانم
 ایستادم

 هن ن دادم وجواب کردم پنهان مانتویم درجیب را لرزانم ،دستای....داری عجله انگارخیلی
 مقد هم باهام:،خودم....چندمی حرفی،کالس چه این:،مصطفی....بشم مزاحم نخواستم فقط

 حتما:،مصطفی....راهنمایی ،دوم... اورادادم جواب وقرارنداشت ارام قلبم که شددرحالی
 ارامش بهم کالمطالعه خوندن درس اره:،خودم.... خونیی درس حسابی

 نم ممنون:گفتم ایستادم می که درحالی:،خودم....باشی موفق عالی چه:،مصطفی....میده
 ان بارهدو باالگرفتم را سرم کردم حس خودم روروی اش خیره نگاه...بمانم بایدمنتظردوستم

 به خیره وقت هیچ:گفت کردو نگاه درچشمام ترکردخیره ونااروم وجودناارامم چشماه
 یربرق،کنارت....ورفت گفت اینو داری کنندای زیباووسوسه چشمای نکن نگاه کسی چشمای

 شده مراچه....افتاد سرخوردوبرزمین.ام گونه.برروی ازچشمانم اشکهایم دوزانوافتادم
 شک بفهمندبی اگربرادرانم کشیده اتش به راه وجودم که ست حسی چه این میکنم چراگریه

 خودامدم به سمانه باصدای که بودم حال چقدردران نم،نمیدا....نمیگذارنم زنده

 خشبب:،خودم....میکنی گریه ،چرا...کرد بلندم راگرفت ،زیربازوم...زمین چراافتادی ندا وای
 کتبزارکم باش:،سمانه....خانه برمیگردم بیام نمیتونم نیست خوب حالم من جان سمانه

 تخود مواظب پس باشه:،سمانه...نشه توبرودیرت میرم خودم نه نه:،خودم...تاجلودر کنم
 ،خداحافظ....فعالخداحافظ باشه:،خودم....باش

 روت به رنگ شده چت بده خدامرگم:گفت انجابودبادیدنم فرشته شدم واردحیاط وقتی
 هک برم خواستم بعدصبحانه..داد خوردم به خودبردبازورصبحانه خانه وبه من... نمانده

 یرنم بخورن صبحانه ومهرانم مهدی حاالحاالهاخوابه وایستابابامامانت:،فرشته... نگذاشت
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 داشتی مهمون اخه:،خودم....شده تنگ برات دلم ندیدمت درست دوروزیی
 هی ماهی گرفتن توتهران پروژه یه ازدانشگاهشون مصطفی اره:،فرشته....نمیشدبیام

 هم باشهن تنها خودش تاهم من میادپیش مصطفی اما گرفتن براشون خونه باربایدبیادالبته
 مه خونه که چندنفرن چی اش مگررشته خوب چه:،خودم....روببینه(پسرش)مرتضی منو

 ده میشه،باخودش راحت میگیره لیسانسشو انشاالامسال اخربرق ترم:،فرشته.....گرفتن
 ،....امدا که نفرمیشن

 اجونماق اما پیدانکردم دلموببره که دختری بابامیگه نه:،فرشته....نکرده اهان،ازدواج:خودم
 براشو میکنه انتخاب دختری خوداقام وگرنه کی دخترمدنظرشوبگه داره وقت امسال گفته

 ،.....میگیره

 نمیدانم لرزیدن کردبه شروع بدنم یکباره به کنم چه کندمن اگرازدواج نمیشنیدم دیگرهیچ
  شد روزشب ان کی رفتم خانه به کی داد خوردم قندبه اب جون فرشته کی

 کردم کمک وازخدادرخواست سردادم گریه هق هق تاصبح شب ان بیاددارم

 گرفتوبه اتش ازرفتنش که ودلی ماندم من... شهرخودرفت به روزبعدمصطفی صبح
 شد خاکسترتبدیل

 گذشته

  شد سپری ماه یک تااین دیگرگذشت یک ازپی روزها

 است بیقراردیدنش حسابی بیایدقلبم مصطفی قراراست امشب

 امدم اتاق به ازانها بعدازپذیرایی مان خانه ازاستخرامدن ازدوستاش بایکی امروزمامان
 نمیخواست خودش قول نمیاوردبه خانه رابه زیاددوستانش مامان....; خواندم ودرس

 ازاوضاع بیش بودوکم ازهمسایگان خانم مریم اما هواورده سرش بفهمندشوهرش
 بابات ،بیاشماره....مامان ،بله....ندا..ندا....زد صدایم مامان ،بعدازرفتنش....باخبربود

 خانه به امشب ازباباخواست مامان راگرفتم ،شماره....،چشم....دارم روبگیرکارش
 ،...بابا زن خونه بایدمیرفت امشب چون داره بیادکارمهمی

  اوردم شام پدروبرادرهایم بعدازامدن شب خواندم درس تاشب
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 رضا پسرش نداروبرای خانوم مریم:،مامان....هست چی کارمهم حاالاین:پدرگفت سرشام
 همرضا اینکه مثل نداره کم هم ازخانمی جذاب خوشکله ماشااال میگفت کرده خواستکاری

 دایص ،که....بودم گرفته پایین لباسم یقه راتا ،سرم.....نمیاد بدش ندارودیده چندباری
 ایمخودشونوق هزارتاسوراخ خواستگارمیاد تااسم مردم دخترهای ،پاشوبروتواتاق....امد مهدی

 تواتاق فتمر  منم..... خبرپاشوبروببینم چه ببین کرده تیز گوشاشم نشسته میکنندخواهرما
 بشه چی شوهرکنه ازاالن:،بابا...محمد میگی چی:،مامان.....در به گوشموچسبوندم دروبستم

 گوش حرفاشون به ،دیگه....باالشوهرمیخوادچیکار زورمیکشه دماغشوبا ،نداهنوزاب
 درکمدمامان روی که قدی ایینه خودموبه....امدجذابه یادم به مامان حرف....ندادم

 هک بلندمشکی های باموژه عسلی درشت چشمای خودرابراندازکردم بادقت...بودرساندم
 رنگ به ولبهایی کوچک سفیدبینی بودوپوستی فرخورده مشکیم تازیرابروهای

 اندهکمرموپوش کودی تا بلندخرمایم موهایی که دارم وباریکی یفظر  واندام قدبلندی...اناری
 ....بیاد خوشش هم مصطفی شاید،میشه خوشکلم یعنی ...بود

 روببینم مصطفی شایدفردا فکرکردم این به زیرپتوخزیدم امدم خودم به

 مومری مامان صدای که رفتم ها راپله سمت به بیدارشدم ازخواب خونه زنگ باصدای صبح
 االنبود توحیاط مصطفی نداره امکان این خدایا نه وای کشیدم که سرک شدم متوقف خانم

 میشنوه

 لودرهج کفشش دیدم رفتم ها پله سمت به بعدامدمنم مین ده مامان خانه برگشتم دوباره
 ؟...بره نمیخواست مگه

 کرد صدام جون فرشته بیشترشدکه وقتی دلهرم بعدازظهرکردم دلهره روبا صبح

 جون ،فرشته....میگم توبهت بیابریم اره:،فرشته....داشتید کارم جون فرشته جانم
 یچ بگی ،نمیخوای....بودم گرفته استرس ولی چرا نمیدونم برگشت چای بادواستکان

 پایین حدانداختم ،سرموتااخرین....بود خاستگارامده برات اینکه مثل:،فرشته...شده
 دستاشوبااسترس جون ،فرشته....هنوززوده کرداخهبابارد ولی اره:گفتم ارومی وباصدای

 ،....میکنم خواهش بمونه خودمون پیش میزنیم که حرفای این میخوام:کردوگفت گره درهم
 وقتی صبح مصطفی:،فرشته....باش مطمن اره... میدادم سرموتکون که درحالی

 حس چی مصطفی راجبه نظرت یعنی درموردش گفت اون شدچطوربگم فهمیدداغون
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 بینیشب وقتی میشه تنگ براش دلت یعنی:،فرشته....نمیفهمم حسی ،مثالچه....داری شبه
 به دمشدی که اززوزاولی من گفتم ،باخودم....چیزا ببینیشوازاین بخوادبازم یادلت شی هولی

 توم اینکه:گنگمودیدگفت نگاه وقتی..مبارک پس:،فرشته...,میکشم نفس امیددیدنش
 مفهمید تازه گفتی االن خودت ،خندیدو....درمیوردم شاخ مداشت ازتعجب...داداشمی عاشق

 گفتموشنیده بلند اینکه مثل دادم سوتی چه

  خانه امدم من زدیم حرف دیگه ،کمی.....میگم مصطفی به

 کارمیکنهچی بفهمه مصطفی میشه چی یعنی فکرکردم تورختخواب...اروموقرارنداشتم تاشب
 برد خوابم کی نفهمیدم

 گذشته

 گرنهو تعطیل خداروشکرچهارروزمدرسه بخونم درسم نمیتونم تاحاالاروموقرارندارم ازصبح
 نیست ازش خبری هم فرشته بود محال خوندنم درس

 یوقت تنهاست باشم پیشش ناهارم کردوگفت صدام جون فرشته ظهربودکه به نزدیک
 پروازکردم پاییین دادبه اجازه مامان

 مه میکردفرشته بازی بودبامرتضی نشسته مصطفی شدم شوکه شدم خونه وارده وقتی
 بود تواشپزخانه

 نگاه که نمبشی تا گرفت دستمو...کنه صحبت میخوادباهات مصطفی بیابشین امدی: فرشته
 خودم به....میکنه نگام داره مصطفی دیدم کردسرموبلندکردم حس روخودم رو ای خیره
 بودوشلوارک روش قلب یه عکس که بابلوزسفیدی اخه رفت خداابروم وای کردم نگاه

 بودم بسته اسبی دم بودموهامم تازیرزانوم که سفیدی

 دیگه بری ،میدونم...سبزشد جلوم جهش بایه مصطفی درکه سمت پاتندکردبه
 تمداش ،وای....ندابدی چادربه یه میشه ،ابجی....پایین حدانداختم ،سرموتااخرین....نمیای

 چادرنشستم ،بعدازسرکردن....معذبم فهمیداینطوری خوب اماچه میمردم ازخجالت
 که گرفتم ارامشی چنان زدن حرف کرداروم شروع نشست دستم بغل هم مصطفی

 سراصل میرم صاف پس یم رک ادم ندامن ببین:،مصطفی....هرگزنداشتم عمرم سال00تو
 باهات وقتی ،ولی.کوچیک امداما زیبا خیلی چشمم به دیدمت که روزاولی ندامن... مطلب
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 زکیا نمیدونم داشتی رشدکاملی ازنظرعقلی اما باشی داشته کمی شایدسن دیدم زدم حرف
 هنگا فکرمیکنم بهت وقتی میگیره توجلوجون چهره چشامومیبندم وقتی شدولی شروع
 برات فهمیدم دیروزوقتی بردم پی عمقش به کی ندامیدونی میکنه ارومم صدات

 به هانقدرزیادبودک نداشتنت ترسه....محمدترسیدم قران به ...خدا به خواستگارامدترسیدم
 دنیاروبهم نفکرک نیستی میل بی من به توام فهمیدم وقتی کنه صحبت باهات گفتم فرشته
 دادن

 گزن بهت من باشیم وباهم مدت یه میخوام نیست درست براهردومون ازدواج موقعیت االن
 درسم ات میشه راحت خیالم من هم بیشتراشنامیشیم باهم هم میبینمت امدم وقتیم میزنم
 به؟....چی  نظرت میشه بزرگ موقع تااون کوچولومنم خانم خواستگاریت وبیام شه تموم

 عمق تا نگاهت میدونستی گفتم کردمو نگاه چشماش
 پاشوخانومم پس  کردن وصل بهم برق انگارجریان...،دستموگرفت....وجودمومیسوزونه

 ستد بودماروکه انجانشسته جون فرشته رفتیم اشپزخانه به ،باهم.... ناهاربخوریم بریم
 ناهارخوردن این که خانم ابجی بکش ،اره....حاالناهاروبکشم مبارک:گفت دید تودست

 بودکمی کندن هرجون به بوداما سخت اش خیره زیرنگاه ،ناهارخوردن....داره
 بشینم کردکنارش اشاره مصطفی که امدیم پذیرایی به ظرفها ،بعدازشستن....خوردم

 ....یرونب بریم باهم بیای بعدازظهرمیتونی میرسم کارام به میرم فرداصبح من:مصطفی.....
 اشینم نمیریم اطراف این نباش ،نگران....ماروببینه کسی امااگه اره:گفتم فکرکردم کمی

 دامص مامان االن میرم من پس ،باشه...،باشه... میمونم منتظرت کوچه سر دوستمومیگیرم
 جون فرشته خداحافظ....باش خودت مواظب گلم سالمت به ،برو....خداحافظ میزنه

 نمیبرد ابمخو وخوشحالی ازاسترس ،شبم... نگفتم دروغ بود رندگیم روز انروزبهترین اگربگم
 برد خوابم چطور نمیدونم

 

 حال زمان

 تبسم گرفتم راازپنجره ام خسته بودنگاه شده میش و هواگرگ خودامدم به اذان باصدای
 رایب یاداشتی کردم رااماده ،میزصبحانه وضونمازخواندم بعدازگرفتن رفتم  دستشوی

 محیاگذاشتم
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 صبحانت بردار ازیخچال پرتقالم اب میزاماده بخوابم خوب نتونستم دیشب
 باشی موفق نکن بودلطفابیدارم روبخورحتمااگرخواب

 مازچشمان اشکی قطره نهادم برهم چشم رساندم تخت راب خستم ،تن.. چسباندم دراتاقم
 چکید بینیم روی

 اتش زمان بپاکرد،باگذشت اتشی دروجودم عشق ،گرمای...است دردی دیگرچه خدایااین
 زبانه ارهخاکسترهادوب کردبعدازگذرسالهابانسیمی خاکسترتبدیل به را وجودم و گرفت زبانه

 خسته....شوم راحت رانمیگیری ،خدایاچراجانم... میسوزاند معشوق میگیردومرادرحسرت
 خسته.....ام

 بنهم رابرهم ام خسته وچشمان کنم ارام را ذهنم کردم سعی

 ایناهاش....گوای پس.اه گشتم دنبالش روعسلی بسته چشم بیدارشدم گوشی زنگ باصدای
 مخان...،سالم...،الو....دادم خوابالوجواب باصدای کردم تماسولمس چشماموبازنکرداتصال

 خوب،....شما هستم خودم بله سالم...نشستم تحت روی ریبهغ صدای باشنیدن.... رضایی
 نفردوست جزیه نداریم ارمان تواشناها ارمان ،فکرکردم....محبی ارمان. ارمانم هستیدمن

 زاحمببخشیدم ،مرسی...شماخوبید ممنونم اوردم بجا بله بله...محیا معشوقعه پسریاهمون
 اوچهکج ،البته...کنم صحبت موضوعی وراجب مقدورببینمتون اگربراتون خواستم شدم

 که ممنون ،....میبینمتون پس ،باشه.....6ساعت......شاپ کافی باشه امکانش ،اگه....ساعتی
 خداحافظ میکنم ،خواهش....کردیدخدانگهدار قبول

 ینا به میرفتم دستشویی بسمت که درحالی دوازده اوه اوه کردم ونگاه ساعت بلندشدم
 بعداز کردم دم چای امدم بیرون وروم دست بدازشستن باشه داشته چیکارمیتونه فکرکردم

 افتهبی جا اگردیرامدم که کنم شاموزودتراماده خورشت گرفتم غذاتصمیم وکمی چای خوردن
 کارم شدن بعدازتمام سبزی قورمه کردن درست به کردم شروع وسایل کردن بعدازاماده

 ساعت کردم استراحت کمی امدن بعدازبیرون رفتم حمام به کردم کم زیرغذارا
 محل سمت به البالویم616با برداشتم بعدسویچ عت سا یک کردم خودمواماده1::0

 امانم سالم گیربود روپیغام داشت کالس شیش تاساعت زدم زنگ محیا دررابه قراررفتم
 کن جوشیدخاموش غذاباش مواظب زیرگازروشن میام زودی.میرم جایی کارداشتم جای
 فعال
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 که بود نصب باالدراویزی) شدم داخل موردنظررسیدم شاپ کافی به ساعت دوربع
 که جوانی به هم توجه من چرخیدسمت نگاها همه(صدادرمیومد دربه شدن با،بازوبسته
 ممیزرفت سمت به ،...شدخودشه بودجلب برده راباال دستش بلندشدوکمی ازروصندلی

 تمنشس صندلی میزبودروی طرف بودان بور هم کمی که دریای باقدبلندوچشمهای جوانی
 سالم:،من....امدید خوبیدخوش ،سالم.....بودیم روبروهم درست نشست انم

 بعدازاوردن...لطفا قهوه:،من...دارید میل چی...مرسی:،ارمان...شکرشماخوبید
 طورشروع منودیداین منتظره نگاه ارمان وقتی گذشت درسکوت ای چنددقیقه...قهوها

 داریددرست منومحیااطالع حتماازرابطه کنم ازکجاشروع منمیدون:،ارمان.....کرد
 برای من متاسفانه داریدیانه اطالع نمیدونم:،ارمان....درجریانم وبیش کم بله :،من....میگم

 که ردمک صحبت باخانواده دوبی بایدبرم میکشه بیشترطول یاحتی دوماه حدود سفرکاری
 ازدواجاوراضی این مخالف ام خانواده متاسفانه ولی بشه منومحیارسمی رابطه رفتن قبل

 ومن خوندبشه ای دوماهه ماصیغه بدیدبین اجازه ازشمامیخوام....میبره زمان کردنشون
 نکردم اقاغر  انفجاربودم درحال ازاعصبانیت اگربگویم: من......سفر این ب برم بامحیا بتونم
 شده باعث چی...کنم قانعش منطق وبا باشم اروم کردم سعی کشیدم عمیقی نفس

 بود اگرموافقم که مخالف خانوادتون که درصورتی اونم میدم ای اجازه فکرکنیدهمچین
 ترمدخ ،بگم.بگم چی دوستواشنا به بدم مثال،اگراجازه بودبرفرض کم خیلی احتمالش
 توجهم کسی اصالقرارنیست:،ارمان....ازکشور خارج اونم مسافرت رفته ایش صیغه باهمسره

 این داخ وای:،من.....ازشهرها یکی به تحقیق واسه رفتن دانشگاه یدازطرفمیتونیدبگ بشه
 یدوبعددوماهرفت مثال فرض به گفتم بود بلندترازحدمعمول کمی که صدایی باتن....کیه دیگه

 میتونی میشه چی محیا تکلیف کنیدانوقت ازدواج به امدیدوشمانتونستیدخانوادتونوراضی
 مکث بعدازکمی ،ارمان....کنی بامحیاشروع صفر تواز وزندگی بگذری کالن ثروت ازاون
 فتمر  بتومیگم االن بودم موافق شما باازدواج ،اگرتااالن.... نمیدونم واقعا دادنمیدونم جواب
 ازنظراجتماعی،اقتصادی چه دارید فاصله خیلی شماباهم مخالفم منم میگم محیا به خونه

 زودترتمام هرچه رابطه ،بهتراین.... دیگه ودینی مهمتراعتقادی وازهمه
 خدانگهدار...کیفموبرداشتم....بشه

 رسیدم کی نفهمیدم انقدرتندامدم کردم گازخالی حرصموسرپدال درراه

 بودوتلویزیون نشسته مبل محیاروی....شدم داخل روبازکردم درخونه
 مبل روی نمیدونی یعنی:،من....بودی کجا خوبی سالم:،محیا....تماشامیکرد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
20 

 دروغو میکنی نگاه توچشمام نمیکشی خجالت:،من....بایدبدونم ازکجا نه:،محیا...نشستم
 اشتهقرارگذ بامن نگفته ارمان بگی میخوای دادم ادامه میرفت باال صدام طورکه همین میگی
 مگرتوخاک هان میکنه ازم درخواستی همچین فکرکرده چی خودش پیش گستاخ پسره

 اشک که محیادرحالی....نمیخوام بگه بعدم کنه دسمالیت مدت یه که برسرعروسکی
 توروخدااروم داده پیشنهادی همچین کرده غلط مامان نه کنه ارومم داشت سعی میریخت

 هک وتوبیشورکردی ،غلط....بود حرفامحال بااین ارامشم بودم کرده طغیان من ،اما...باش
 بین ،دراین....تودهنش نزدی که کردی توغلط بده پیشنهادی همچین میدی اجازه

 بپرس ،ازخواهرت....انقدراعصبانی چرا مامان شده شودچی واردخانه همالسراسیمه
 اروم مامان امدباشه طرفم ،مهالبه..... نشه متوجه کسی پسرپروپرومیگه

 ،چنددقیقه...وقرصاشوبیار اب لیوان برویه محیا ،روکردطرف....باش
 روداخل زیرزبانی خوردم ای بردالجوره دهانم طرف به ابوگرفت ،مهاللیوان...بعدمحیاامد

 ادد بهم بخشی مهالارام کردم ولباسهاموعوض رفتم اتاقم مهالب کمک به گذاشتم دهانم
 خوب وباگفتن گذاشت برپیشانیم ای کشیدبوسه پتوروم درازکشیدم روتخت باکمکش
 نداشت ان فهمیدن کشش میامدامامغزم شون بحث صدای کرد روترک اتاق کن استراحت

  بستم ارامی روبه چشام

 یوارزلد به درازکشیدم تخت رو نمازدوباره بعدازخواندن بیدارشدم گوشی باصدااالرم صبح
 سفرکرد گذشته به ذهنم زدم

 گذشته

 

 بی شده پرسیدچم بودوقتی برده حالتهام به پی مامانم که داشتم انقدراسترس ازصبح
 کردم روبهانه وخستگی حوصلگی

 که مبر  خریدبیرون برای تا خواستم اجازه بره استراحت مادربرای ازاینکه قبل بعدازظهرم
 تزیادسخ رفتن بیرون برای بودکه این داشت که مادرتنهاخوبی تحول داد خداروشکراجازه

 بکنم میتونستم میخواست خریدتادلم میپوشیدم داشتم هرجوردوست ولباسم گرفت نمی
 نمیگرفت بودوسخت شده دخترش خیال کالبی

 بشم تااماده رفتم کمدم بسمت.دوش بعدازگرفتن
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 ارایش لوازمو ایستاده(دراور)جلومیزکشویی....سفیدپوشیدم باشلوارسفیدوشال مانتوصورتی
 داخل مامان یکباردیدم که مدادی خوردبه چشمم بلدنیستم که حیف کردم نگاه مامانو

 لیمعس چشمای به خاستی زیبایی کشیدم چشمم داخل منم کشیدمدادوبرداشتم چشمش
  بخشید

 یا اسرقراراگرباب میرفتم وعقلی وجرات دل باچه نمیدونم شدم وخارج رفتم حیاط سمت به
 شک بی بود،درجدارعقلودل کرده جسورم صادربوداماعشق قتلم حکم میدیدن داداشام
 بود دل نصیب پیروزی

 انگاهر  اطراف دقت به که نبوددرحالی پارک دیگه ماشین جزپرایدی رسیدم سرخیابون وقتی
 ماشیندر ....بود بسته بودچشماشم داده صندلی تکیه سرش مصطفی شدم نزدیک میکردم
 کرد شوبازکردونگام کنندقشنگ خیره چشمای نشستم

 ماش سالم میگرفت راروبرویم روزسرخ گله شاخیه که درحالی: مصطفی خوبی سالم:من
 چرازحمت مرسی....کردم بالبخندنگاهش:،من.... باعشق کلم خانم تقدیم خوبی

  نداره خوشکلمو خانم قابل:،مصطفی....کشیدی

 کرد وجلب سعیدتوجهم بلندترصدای کمی ظبط کردوصدای روشن ماشین

 یبار بیا فقط دیداردلم پانزاربه منوتنهانزارروقلبم

 بیایبار فقط

 جونیتم یارجون قربونیتم خودم

 عاشقامنونزاربرو میان 

 منونزاربرو

  خریدارچشاتم واخرین اولین من

  دیدارنگاتم لحظه هنوزعاشق

 غرورم مردن نشوبه راضی

 ازتودورم اگرچه یادتم به 
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 ازتودورم اگرچه یادتم به

 شدی یونهد خودتلنگورزدم به اما تنها باپسرجوانی ترسیدم لحظه مرکزشهرمیرفتیم طرف به
 رهب معشوق پای خاربه نداره دوست عاشق وتجاوزمیشه مگرعشق میشه وخیانت مگرعشق

 گاهن صورتش ،به....باشه واقعاعاشقم اماازکجابفهمم..... نداره امکان این نه نه نه .... انوقت
  کردم تزریق جانم به خوندم جملشوبانگام دیدموجمله عشقوتوچشاش من ،اره... کردم

 گذشته

 گفت ای هبااجاز  وایستادم کنارش شدوقتی منتظرم شدیم پیاده داشت نگه بستنی جلوکافه
 داادمن شده مرگت چه....میاد اهسته نفسم گرفت اتش رابه قلبم شدم داغ ودستموگرفت

 هم مصطفی.....نشستیم دنجی جای رفتیم داخل به باهم..... رفتارکن خانمانه باش
 دبهبو پایین سرم....امدونشست بودم عاشقش که زعفرانی بستنی دادن بعدازسفارش

 شوم زیبا جادوگرهای ان وجادوی کنم نگاه چشماش به میترسیدم میکردم میزنگاه

 بی کن نگام شده تنگ عسلیت چشمای واسه ندادلم پایین چراسرت:مصطفی
 تیشا قلبم تااینهاروشنیدم:من.....ها ببینمت نمتونم یماه تا برم چندروزدیگه...انصاف
 گونم روی اشکم باالگرفتم شدسرموکه جمع توچشام اشک گرفت
 من.....نکنی دریغ تاچشاتوازم کفتم کنی گریه نگفتم گلم میکنی چراگریه:،مصطفی....چکید

 ردوامچطو ،تایکماه....میبندم فرداچشم امیددیدن به شب نمیارم تودوام بدونه میمیرم من:
 تحال خوش توموهای دست:،مصطفی.....میگفتم اینهاروباگریه چیکارکردی باهام بیارم

 یامب بزارمو قرمزامون خط روی پا نکن کاری نکن دیونم ندا نکن گریه....کشید مشکیش
 هب وقتی نیست خودم خدادست به....میکردم اشکاموپاک که درحالی:،من.....کنم بغلت

 خراب رحالمانقد تاحاالازنبودکسی شدم چرااینطوری نمیدونم میسوزه قلبم فکرمیکنم نبودت
 ستنیب.....عشقه معجزه این.....زد لبخندقشنگی:،مصطفی....,ازنبودخانوادم بودحتی نشده

  هارواوردن

 بودنمم زنده به بودکه اروم انقدرروحم گفت ازارزوهاش زدازاینده حرف روزمصطفی ان
 ،....گرفتم ابدی انگارارامش....بودم کرده شک

 لعادها فوق ،وباانرژی....شدم پیاده سرخیابون دوباره من رفتیم خانه سمت به غروب نزدیک
 رفتم خانه سمت به
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 نمک چطورخالیش نمیدونستم که داشتم انقدرانرژی بیدارشدم نشدنی وصف امروزباحسی
 امانم بعدازاینکه انجا ناهاربرم برای بازم وخواست کرد صدام جون فرشته ظهربودکه نزدیک

 سرم رنگ همان به روسری کردم عوض داشت ابی بلندبودورنگ کمی دادتاپموبابلوزکه اجازه
 بوداول خب شلوارمم (باشه، هم مصطفی سری ان مثل میدادم احتمال چون) کردم

 اردخانهو ،وقتی....هاشتافتم پله بسوی کند شک مامان ترسیدم اما چادرسرکنم میخواستم
 میکرد صحبت فرشته بودبا نشسته مصطفی....بود درست شده،حدسم

 سالم:فیمصط....رفت اشپزخانه سمت وبه....بیارم چای برم بشین بیا سالم:،فرشته....سالم
 ذتل غرق ازحرفهایش که درحالی:من.....بشین دادبیا رانشان کنارش.... عزیزم خوبی عشقم

 غمی کردم نگاه توچشماش وقتی......نشستم وکنارش انداختم راپایین سرم بودم وخجالت
 احتنار  زدکجام لبخندزیبایی:مصطفی ....انگارناراحتی شده چیزی..سالم.....اشکاررادیدم

 خانمم سالمتی ،مصطفی....خبر چه خوبی...خداروشکر خوب:،من....کوچولو خانم
 سرموپایین:من....بردیها مارو داداش اقا دل خوب...امد چای باسینی جون ،فرشته....

 که چی اون انوبردم دل من:شنیدگفتم مصطفی فقط دارم حتم که ارومی وباصدای انداختم
 ...زد کردولبخندمحوی نگام مصطفی....کشیده اتیش به وجودموباگرماش

 ناهار بعدازخوردن

 تانیم من مگل ببین.... نشستم باتردیدکنارش ....دارم بیاکارت بشوری نمیخوادظرف:مصطفی
 زخفیفیرالر بدنم ریخت هری دلم:،من.....ببینمت رفتنم قبل خواستم بایدبرم دیگه ساعت
 ینقدرکوتاها عمرخوشیم یعنی شدمیخوادبره تمام شددیگه لبریزاشک چشمام گرفت

 خانمم نمیشه:،مصطفی....نرو میمیرم من:،من....که کردی بازگریه:،مصطفی.....بود
 فرصتم دراولین بزنم زنگ بهت میدم قول ولی دارم درسودانشگاه

 شدی مگردیوانه:،مصطفی....نمیارم تودوام بی من نکنی توروخدافراموشم:،من....بیام
 ،......کنم فراموش نمیتونم رواگربمیرمم خوشکلت چشای رواین نگاه دختراین

 رفتگ بلندشددستمو مصطفی بلندشودم باعجله....گرفتم ازمصطفی چشم مامان باصدای
 که مه فرصتی دراولین میذنم حرف تلفنی باهات نکن روناراحت خودت....داد فشارخفیفی

 بسالمت:،مصطفی...امیددیدار به باشه:،من....گلم باشه میام دیدنت امدبه گیرم
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 ،به.....میت این چرارنگت بده واخدامرگم:مامان ....رسیدم خونه چطوربه نمیدونم.....گلم
 وشمدرگ دوباره مصطفی حرفهای...خوردم کمی ریختم خودم برای ابی لیوان رفتم اشپزخانه

 دم یچا پاشویه شده مرگت واچه:،مامان.....افتادم اشپزخانه دوزانووسط....بایدبرم....پیچید
 اب لیوان:،من....کشید زبانه وجودم اتش مامان ،باحرفهای.....شده خشک دهنمون کن

 کم ازت هیچی کنی دم اگرخودت نیست خوب حالم نمیبینی مگه....کوبیدم اپن روروی
 اننگر  شده کم بدنت ازچربی اینکه مثل هارشدی دوباره میبینم خوبه:،مامان.....نمیشه
 منظورکتک) کنه چرب روخوب بدنت امدمیگم مهدی که شب نباش

 که زیبایی کوتاه پایه خوردم،گلدان که ابی لیوان شامل که اپن روی ظرفهای:من(.....خوردنه
 یک یدمکش رواپن که بودبادستی پرشکالت خوری شکالت بودویه داخلش رزمصنویی گلهای

 درک ب خوب.....فریادمیکشیدم حال میشددراین میفتادهزارتیکه زمین روی یک به
 طرف ،به......بردارید ازسرم دست .....کنه تون خدالعنت ....خسته....کردید خستم....بگو

 صدای...کشید کناردیواردراز میریختم اشک صورت پهنای به که درصورتی دویدم خواب اتاق
 زنده مهدی مهرانو اززیردست نمیدم قول چون نشه امروزشب ،دعاکن...... میام مامان
 ،....درراه عظیمی طوفان برادرانم امدن با میدانستم میگفت رستد:من.....بیای بیرون

 حال زمان

 به و کشیدنگاهم بیرون گذشته شیرین میخوردمنوازخلسه دراتاق به که های تق
 مجونی مامان بیداری.....میشد وارداتاق که ،درحالی.....کشید درسرک محیاازالی....دردوختم

 توچشماش اشک که درحالی:،محیا....میکردم نگاهش فقط:من....نخوردی چراچیزی ازصبح
 میکنم بگی اصالهرکاری نکن اینطوری توروخداباخودت کردم غلط:بودگفت شده جمع

 هق ،هق.....ببخش مهال اصالجان نه نه ببخش محیا جان...بزن حرف باهام توروخدامامان
 میدونی: میچکیدگفتم.بالشت روی ازچشمانم اشکم که درحالی:،من.....ازسرگرفت را گریش

 ارکردمک گرگه پراز که شهری این توی کس تنهاوبی زن یه کردم بزرگتون ودندان باچنگ که
 دتونبخاطرکمبو باشین کمبودنداشت که گذاشتم بالشت روی سرگرسنه شب کندم جون

 بشکنه لباگرق که...نشکنه تون غروروقلب نکشین پولی دردبی نشین کوچک تحقیرنشین
  جوش دوباره نمیشه ترمیم روش ترکهاش بازم کنی هرکاری...محاله اش ترمیم دیگه

 ونمیذارم نمیخوام ناراحتیتوببینم نمیخوام غرورتوبشکنن ارمان خانواده  نمیخوام....نمیخوره
 میتونی....میکشم نفس بانفسهاتون ترین باارزش واسم شماازجونم....بشکنه قلبتو ارمان
 ارم که کمی..... میخوام کردببخشیدمعذرت وگریه انداخت بغلم ،محیاخودشوتو.....کنی درکم
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 عفض نخوردی چیزی ازدیروز بخوریم باهم گرفتم غذا پاشوبریم مامان:گفت محیا شدیم
 محیالباساموعوض بعدازرفتن.....،باشه....میام کنم عوض لباس توبرومنم:من..... میکنی

 یدهمیزوچ محیا....شدم اشپزخانه راهی وروموشستم دست رفتم دستشویی سمت به کردم
 تدس کمی اخه خواسته ازخدا منم بزنم چیزی به دست ناهارمحیانگذاشت بودبعدازخوردن

 احتر  وایمیستاده یکباره به دیروزکاش خاطرعصبانیت به میدونم ودردمیکنه لمسه چپم
 ستمدرددامدحالموپرسیدامااز  مهال ،غروبم....میاد کارم چه به شکسته قلبه این اخه میشدم

 بودبازوربه شده مینداخت جانم روبه امیرمهدی میشدهم نگران هم نکفتم چیزی
 یداشتبرنم نمشددست مطمن قلبم کامل وتاازسالمت میبردم بیمارستان به خاطراکوقلب

 شبم....نیاورد میان به ازارمان دیگرحرفی محیاهم....ارزید نمی دردسرش اصالبه
 روی یوقت.....بود دردسرگذشته وبی کالامروزارام رفتم اتاقم به خواب برای شام بعدازخوردن

 ...... گرفت جان چشمم یارجلوی وچشمان بستم چشم کشیدم دراز تخت

 ندا گذشته

 که مامان ،صدای.....بود دررفته ازدستم زمان شدبودم حال بی که بودم کرده انقدرگریه
 کرده چاشنیش هم تمساحی اشک میکردمیامدالبته بعدازظهرراتعریف ماجرایی داشت
 که پایی باصدای که داشت مامان کردن دراروم سعی مهران ترکنه روجریع انها بودکه

 میخوردم میامدکمترکتک مهران کاش میداد مهدی خبرازامدن اخه کردم میامدوحشت
 گسیخت ازهم افکارم رشته دراتاق بابازشدن سبکترازمهدی دستشم

 به به:مهدی....درانتظارمه سختی تنبیه یعنی این....کرد قفل شددرروپستش وارداتاق مهدی
 قطف ط فق نبودف تقصیرمن بخداداداش:من.....هارشودی کردی افسارپاره شنیدم نداخانم

 اولین...نبود خوب حالت که:کمربندشوبازمیکردگفت که درحالی....نبود خوب حالم
 مانهوبیرح ،اینهارومیگفت.....اره بزنی داد بایدسرمامانت نباشه خوب حالت.....،اخ.....ضربه

 این ردمک که تنهاکاری دردمیگرفت مغزاستخوانم تا که میکوبیدجوری بدنم کمربندروروی
 یا ارکبودیرودچ یکدستم وصورت نخوره صورتم تاکمربندبه بگیرم صورتم روجلوی بوددستام

 دست میشکنم بشکنی بایدظرف نباشه خوش حالت:،مهدی....نکنه زخم
 درد که:،مهدی....توروخدا نزن درداره داداش...ای...ببخشید داداش ،توروخدا....توفهمیدی

 میخوری نبودکم خوش حالت چی اصالواسه...هان...دردنداره روبشکنی مامانت دل داره
 ونیمیت باردیگه یه تاببینم میزنم....توروخدانزن کردم غلط ،داداش.....هار سگ ومیخوابی
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 ،افرین....خوردم ه.گ کردم غلط نزن مامان جون داداش...خدا وای.....هابکنی غلط ازاین
 قفل ازپشت درم بیرون رفت ،ازاتاق.....نیست ازغذاخبری ثانوی تااطالع چون بخرتاسیرشی

 کرد

 که رحالید واردرازکشیدم جنین زمین روی....بیشتربود خیلی دردمیکردامادرقلبم جونم تموم
 .....کردم باخدادردودل میریختم اشک صورت پهنای به

 زجه التماسامونشنیدیعنی یعنی شده اینطوری چرامامانم....سرنوشتی چه خدایااین
 مگرچیکاکردم ،ها،چرامن خدایاچرا....بده نجاتم پسرش چرانیامدازدست هامونشنیدپس

 فسن حتی اون بدونه.... توقلبم انداختی مصطفی بادیدن بودکه دردچی این اینهایطرف....
 وداینمب کم دردام.....کشیده اتیش قلبموبه دوریش که دردیه چی این.....برام سخت کشیدنم

 نفس اون که توهوای باشه نزدیکم میکردی کاری حداقل.... چرا اخه کردی اضافه
 بس....خدا بسمه..... نابودشم چوری این ازدرددوریش اینکه ،نه.....بکشم میکشدنفس

 ..... میکنم خواهش صداموبشنوم...خدااا.... نمیکشم دیگه....هعه هع... بسمه

 برد خوابم کی نمیدانم

 دمومع کمرم همزمان که نشستم بلندشدم ازترس کلیدتوقفل چرخاندن باصدای صبح
 ارزدمجلودربودکن که مهدی گرفتم دستموجلودهانم بلندشودم تیرکشیددربازشدباشتاب

 .....وحشی چته روشنیدم مهدی صدای.... دستشویی سمت دویدم

 حتی.....کناردیوارسرخوردرویدوپانشستم شدم حال بی که باالاوردم انقدرزردابه تودستشویی
 اهامپ به رمق که کمی ....فروریخت هایم گونه روی اشکهایم ام یازنده مردم ببینن نمییان

 راه...دممیدا دستشان نبایدبهانه بیرون رفتم وصورتموشستم دست شدم بلند برگشت
 ایطوری که...بود انقدرواجب کارت....زد پوزخندی:،مهدی.....شدم داخل گرفتم اتاقودرپیش

 بری واستیاگرمیخ....نشی تلف بخوری نیست چیزی میام که بگیراینوبخرتاشب.... میدوییدی
 ایو تواتاقت میای دوباره میدی روانجام کارت میری....بازمیکنه مامان درمیزنی دستشویی

 فتمگ ارومی باصدای....فهمیدی....میکشمت بیام رضاشب امام به پزاری اگرپاتوکج بحالت
 اکمیب چای لیوان یه انداختم جلونگاهی روکشیدم صبحانه کردسینی قفل درم رفت....اره:

 درد زده حکمم نامردمیدونه بود گذاشته کنارسینی مسکنم یه نان تکه یه پنیرومرباهویچ کره
 گذاشته مسکنم دارم
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 تلفون بهم یعنی چیکارمیکنه کجاست االن اینکه فکردم مصطفی به درازکشیدم بعدصبحانه
 نم همیشه رو خونه تلفن بعدم مارونداره شماره  افتادمصطفی یادم یهوچیزی.... میکنه
 یعنی یع.... بزنم حرف باهاش نمیتونم هست مامان بدم جواب اگرمنم تازه نمیدم جواب
 .....جاریشد فکراشکهام بااین محرومم صداشم ازشنیدن حتی دیگه تاماه

 ((میگم تبریک همتون خداروبه مهمانی ماه رمضون مبارک ماه:گلم دوستای))

 (دعا التماس)

  مرسیییی نشه نظرفراموش

 ندا گذشته

 ...روزبعد سه

 فرشته میبینم وادرست...چشماموبازکرد موهام الی الب دستانی نوازش باحس
 خودمودراغوشش:،من....گلم ارکردیچیک باخودت زدگفت لبخندمحزونی فرشته....جون

 درقفل تواتاق پرسیدم،چطورامدی شدم ارام که کمی کردم انداختموگریه
 فتشگ...روگرفتم سراغت بیرون میرفت مامانت که صبح سالم اول:،خندیدوگفت....بودکه
 روگرفتم سراغت هروقت شدم لب به جون چندروز این امدم شدکه این خوابی تواتاق

 ردهک دیونم مصطفی، نمیدونی وای بخونه درس که کرده تنبیهش مهدی:میگفت مامانت
 گرفتدستمو کنم سوپرایزت مامیخوام خونه پاشوبریم میگیره رو سراغت میزنه هرروز،زنگ
 رداشتب گوشی....ایناهاش:میخوردگفت زنگ داشت تلفن رسیدیم خونش به وکشیدوقتی

 خدایاچه....نداجان...،الو.... گرفتم باتردیدگوشی...کرد اشاره من به....گوشی اره سالم.....
 صحبت اجازه گلوم بغض....میشناسم صداراخوب اهنگ بوداین خودش صدای میشنیدم

 دایباص .... ازنگرانی کشتی من بگوتوکه چیزی یه خطی پشت ،الوخانومی....رانمیداد بهم
 دهش چی ،ندا....بود کندن باهزارجان همینم خوبم دادم میلرزیدجواب بشدت که داری بغض

 اشک تشکس سدچشمانم....کردن چراتنبیهت نبودی مگرتوتعطیل نمیگین بمن چراچیزی
 ازبرادرم چای نکردن خاطردم به میگفتم:میگفتم چه.....نمیزنی نداچراحرف....شد جاری
 فردا پس من ،نداجان....تقدیریست دیگرچه این اه شدم حبس وتواتاق خوردم کتک

 ناخداگاه.....امده روزت به چه بایدبگی موقع ان خوب برمیگردم شب جمعه بعدازظهرمیام
 خوندمدرسمون کردم شیطونی اینجابودی که روزی دوسه بودم تنگت دل فقط خوبم نه:کفتم
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 امدواگرچیزی می وگرنه بگویم دروغ کردمجبوربودم شدوتنبیهم عصبی داداشم
 اشیب بابانمیخوادنگران اره ....نیست مشکلی خوبی :،مطمنی....میرفت میفهمیدابرویم

 میکنم عیس ،باشه.... گلم باشه صداتوبشنوم تا فرشته خونه بیا میزنم ،هرروز،زنگ....خوبم
 گوشی ،وقتی....امیددیدار همینطوربه توهم.... خداحافظ باش خودت ،مواظب...بیام

 دادوبرای بخوردم قندی اب فرشته ....سردادم گریه هق وهق شکست بغضم روگذاشتم
 داشت ناهارنگهم

 بودوبا بیدهچس بهم گویی اند ریخته چسب انگاردرگلویم نمیرفت پایین غذاازگلویم سرسفره
 زیاداصرارنکردوچقدرممنونش جون شکرفرشته خدارو.... میسوخت غذابشدت فرودادن

 ازمنونداشت توضیع نمیاوردوتوقع برویم را چیزی اینکه.بخاطره بودم

 

 همرافرا وصال تالحظه....گذشتن ثاثیه هاودرپی دقیقه هاوساعتهادرپی ساعت درپی روزها
 .....کردن

 اما کشیدم هزاربارسرک ازصبح....امروزبیاد قراربود زدم حرف بامصطفی دیروزکه
 کردی گم چی صاحاب بی حیاط ازاون میخوای چی کردوگفت دعوام اخرمامان هنوزنیومده

 اینجانشستم و خبرم بی دوساعت االنم پیداشه کنیم کمکت انجابگوماهم

 میک استخر بره میخواست سرکارمامانم رفتن انهادومرتبه ناهارخودیم برادرام باامدن ظهرم
 یعنی کردواین صدام جون ،فرشته....مامان بعدازرفتن....ببینمش شایدبتونم شدم خوشحال
 وسیط رنگ به تونیک یه اخرم اندختم لباسانگاهی به رفتم کمدم بسمت.....امده مصطفی

 جین مراهبه پوشیدم میذاشت نمایش کمرموبه بودوگودی تنم بودوجذب تارونم بلندیش که
 یباییز  کمرم گودی بودوبه بیرون اززیرروسری بودم بسته اسبی دم که بلندمم موهای یخی

 ....پایین سوی به پیش....زدم ازعطرمامانم کشیدم توچشمام میدادمدادچشمم  خاصی

 یبقال میرم ،بروخونه....میری کجا جون وافرشته.... امدبیرون یکی بشم واردخانه تاامدم
 میشد تزش...نرفتم نمیشه امادیگه تنهایم تووقتی برم ترسیدم کمی....میام االن سرگوچه

 درست برداشت سمتم به بلندشدوایستادوچندقدمی هم مصطفی....خونه رفتم وقتی
 جادوگرها ان جادوی دوباره من بودیم هم چشمان خیره بودیم قرارگرفته هم روبروی

 شدولی شوکه اول....کردم گریه نداختم خودرادراغوششا شدکه چه نمیدانم.....شدم
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 راروی خودفشردودیگری به گردومرا قفل هام رودورشانه ازدستانش بعدیکی چندثانیه
 شایدفکرمیکردیم نمیذدیم حرفی کدام هیچ...میداد راپوشاندبودحرکت کمرم که موهایم
 تچقدرگذش نمیدانم.... میشویم پرت واقیعیت به ازان زدن باحرف که است شیرین رویای

 کهدرحالی روسری بودازروی گذاشته سرم راروی بینیش.....راشکست سکوت مصطفی که
 میدادند بهم داراییهایش تمام خدااگردنیارابا ،به......دارم دوستت: بومکشیدگفت
 شدم خوشحال مصطفی اززبان انهم کلمه این باشنیدن که....نمیشدم انقدرخوشحال

 مراازخودفاصله کمی ،مصطفی....کرد تزریق دروجودم ناشدنی وصف وشوروشوق
 درگردش مامهاوچش لب بین نگاهش چسباندو پیشونیم پییشونیشوبه...دادپیشونیموبوسید

 متغیرکرد راپرازحسهای ووجودم قرارگرفت لبهایم روی هایش لب یکباره بودکه

 شا سینه روی که بادستی بودکه انقدرقوی کاربودن گناه حس....گناه لذت،ترس،احساس
 جداکردوبادستهاش را لبهایش طوالنی مکث بعداز دادم هلش عقب به کمی بودم قرارداده
 این:مصطفی.....نامحرمیم بهم نیست کارمادرست:ازاوگفتم قبل....گرفت روقاب صورتم

 یغدر  ،اینوازم....میشم اب شمع مثل دارم داشتنت توحسرت...هوس نه عشق بوسه،بوسه
 میبوسیدم باولع چنان....نهاد برلبم مهرسکوت بالبهاش بکنم مخالفتی ازاینکه ،قبل.....نکن

 دروجودم گناه حس ان ولی...رمراببوسد با واخرین اولین برای انگارمیخواست که
 نمک داشتن لبریزازعشقودوست ناب بوسه ان وجودمواز بروم پیش پاش پابه نمیگذاشت

 ارامترمی وقلبم بودم اورده کم نفس بودکه انقدرگذشته....بدانم برایش راتاییدی بوسه واین
 درموهای دست دوختوکالفه چشمانم رابه نگاهش...جداشد فهمیدازم تپیدانگارخودش

 ..... بشملبریز ازعشقت داشتم احتیاج باورکن میخوام معذرت:گفت کشیدم زیبایش مشکی

 .....نداشت جایی هام توبوسه هوس عزیزترینمی که خودت جان به خدا خداوندی به
 کنارش شینب بیا چراوایستادی ....برگشت ابی لیوان بعدازخوردن رفت اشپزخانه به اینوگفت
 بتث روزم بهترین عنوان به درذهنم حضورمصطفی لطف به روزم اون زدیم وحرف نشستم

 شد

 حال زمان

 ارهبود،دوب شده خیال بی محیاهم خداروشکرکه میگذشت باارمان ازقرارم دوهفته به نزدیک
 بودخداروشکر  برگشته زندگیم به ارامش
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 ...مرغ پلو زرشگ کنم رودرست محیا موردعالقه شام گرفتم تصمیم

 ساالدشدم کردن درست مشغول نشستم ناهارخوری روصندلی غذا کردن بعدازدرست
 ......ندا گذشته  ،......فکرکردم گذشته به دوباره ناخواسته

 که حیف اما شک بودبی زندگیم روزهای اینجابودجزبهترین مصطفی که روزهای
 خوش وحسابی رفتم بیرون دوروزبامصطفی ،این....روزبود سه دو عمرخوشیام

 گفتم بهش وقتی خرید پاندایی خرس برام مصطفی خرید بودیم رفته دیروزکه....گذروندیم
 مگوش کردنزدیک خم وسرشو انداخت بهم شیطونی نگاه اونم کنم چیکارش دیاینوخری

 مدنا میکوبیدانگارقصدبیرون سینم قفسه خودشوبه بودمحکم شده جنبه بی قلبمم....شد
 گوشم به شال ازروی نفسهای پیچیدهرم گوشم درون ارامش صدای...راداشت ازسینم

 نهک بغلش ازامشب که خریدم گلم خانم اینوواسه:مصطفی....میکرد ودگرگون میخوردحالم
 انومموخ منم بشه عوض پانداوبنده جا قراربزودی که باشه بغلش کسی کنه تاعادت بخواب

 رهمیگی نفسم بخوابه پیشم کسی ندارم عادت بعدانگی که اینوخریدم میخوام بغلی
 فکرامیکنه چه حیایی بی خیلی....بودمگفتم قرمزشده ازخجالت که درحالی.......و

 نشی اذیت که کنم چطوربغلت فکرمیکنم این به هرشب خبرنداری:مصطفی.....ازحاال
 مکن بغلت میترسم والغری انقدرکوچیک اخه کنم، بایدرعایت که اول شب مخصوووصا

 حرص:،مصطفی......صدازدم،مصصصطفی اسمشو کلیدشدم دندونای ازبین ،باحرص.....
 اشهب بابا باشه.....،مصصصصط.....میمانه گرسنه دخترم میشه خشک شیرت نخورخانمم

 حترا مصطفی میگفت راست البته.....کوبید رودهانش دستشوارام اه،کف نمیگم هیچی
 غولی خودش واسه میرسیدم شونش بودبهنزدیکیای قدم005 میشدبااینکه دوبرابرمن

 ......میرفت فردا صبح ومصطفی گذشت امروزخوشمم خالصه....بودهاخودمونیم

 میوک خواندم درس بودحسابی ترم پایان امتحانات چون منم رفت مصطفی که یکماه این
 وباد برق سرعت به یکماه نشدم گذرزمان متوجه که کردطوری پرت حواسموازدوریش

 ...شد تمام امتحانات پیش هفته گذشت

 بده اجازه نداره وامکان بره بیرون امروزقرارنیست مامان اما امده مصطفی هم امروزصبح
 یفکر  دفعه یک.....میکنه استراحت داره رسیده صبح مصطفی میدونه چون پایین برم

 .....کردم مامان طرف به رسیدرو بذهنم
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 صورتم به میزنم جوش واسه که محلولی اسم جون فرشته روزپیش دوسه وای
 ینحس میگفت میزنه جوش ها تازگی دیدی بگیره بره نبوداسمشوبدم پرسیداصالیادم

 به تییاداش فوری بهش بده مرتضی میدم اسمشومینویسم(شوهرفرشته)متنفر اقاازجوش
 ستهخ اگر ببین بپرس ازمصطفی نمیره امروزجایی مامان جون فرشته)نوشتم مضون این

 به تا یمرتض به دادم(مرسی خبرشوبده بزن زنگ بهانه یه به ببینمش....بیادپارک نیست
 ودبیاز ولی برو:مامان....اینا سمانه خونه یرمسرم یه سررفته حوصلم مامان......بدتش اعظم
 فرشته برداشتم خورد زنگ تلفن که گفتم باشه ....ندارم حوصله من کن درست شام
 بوش صبح جون فرشته اره سالم....برو توام رفت پیش چنددقیقه مصطفی سالم...بود

 ظ،خداحاف....شیطون ای خندیدوگفت:فرشته....بمونه ساعت نیم باید میکنی استفاده

 درکمدوبازکردم رفتم اتاق بسمت....بخره رفته داداشش اینکه مثل گفتم مامان روبه
 رکردم،س همرنگشم شال بودپوشیدم تاباالزانوم بلندیش که کرم مانتو بهمراه شلوارمشکی
 سیک میترسیدم چون گرفتم تاکسی سرخیابان.....ورفتم کردم وخداحافظی زدم ازعطرمامان

 کردم انتخاب دوری پارک ماروببینه

 

 حال زمان

 چراصدات خوبه حالت مامان:،محیا.....دیدم محیاروکنارم امدم خودم به شونم باتکونهای
 غذا بیا کن برولباساتروعوض نبودگلم ببخشیدهواسم:،من.....نمیدی جواب میکنم

 رولوس بروخودت:،من....جون مامان مرسی دستتت وایی:،محیا....کردم موردعالقتودرست
 میاد تدل...بود گرفته خودش به مظلوم بودحالت کرده سرشوکج که درحالی:دخترمحیا نکن

 هک درحالی میرم...میرم:،محیا....یانه میری حاال نازی باشه:،من....نازیم این به لوسی کجام
 شه،همی......خخخخخخ نداره زدن که بچه گلم مامان غرمیزدچرامیزنی میرفت اتاقش بسمت

 دیدمن تاحاال بسیارشوخه ودلسوزبودن مهربون درکنار داره جالبی شخصیت همینطوربوده
 باامدن.....میکنه باشه راحت که باکسایی اماشوخی کنه احترامی بی بزرگترش به

 سرحالی شده چی ،من......شدیم خوردن مشغول...غذاروکشیدم امدم محیاازفکربیرون
 رفتم،....چراانقدردیرکردی راستی.....میگم بهتون بعدشام حاال:،محیا....خونه خروس کپکت

 مامان....گرفتم براتون باحالم رمان یه ،راستی....خریدم داشتم الزم کتاب تا دوسه انقالب
 هشییدب غرق توگذشته توروخداکمتر نه مگه نکردین فراموش روکه دکترتون حرفهای
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 کتاب برگرده میخواست مکرتون هروقت نداریم حال روتواون دیدنتون خدامنومهالتحمل
 راقبم نباش نگران:،من....باشید خودتون نمیریدبیشترمراقب مشاوره برای حاالکه بخون
 .....هستم خودم

 مومت ظرفهاهم کشیدم دم وقتی.... گذاشتم چایی منم ظرفاروشست:محیا شام بعدازخوردن
 انقدرسرحالت چی نگفتی خب:من.....امدیم نشیمن به وباهم ریختم چای....بود شده
 حدس که باایین ،من....نشی عصبانی که بده قول:کردوگفت نگاه چشمام به......اورده

 ......میدم قول باشه:گفتم  چی موضوع میزدم

 

 خدامن ب میخوام معذرت زد بهتون ارمان که حرفهایی اون بابت من مامان ببین
 اطالع بدون کنم روراضی مامانت میخوام گفت بهم فقط بگه میخوادچی نمیدونستم

 پشیمونه حاالم نگفت چیزی بداصالدرموردصیغه بهم شمارشو کنم ازدواج خانوادم
 اشباه تو رابط مگرنگفتم جان محیا:،من.....بیاد عذرخواهی بدیدبیادواسه میخواداگراجازه

 اش توخانواده نداره تقصیریی خودشم که حرف چهارکلمه بخاطره چراخه:،محیا....کن کم
 نزمی اندازه به تووارمان فاصله نمیگم حرفاش بخاط من افرین:،من.....امرطبیعه یه این

 متفاوتین دیگه چیزهای وخیلی اعتقادی،اعتمادی،دینوی،فرهنگی ازلحاظ شما تااسمون
 این لبممگرق میگفت میکرد  گریه که درحالی:،محیا...بشی خوشبخت کنارهم چطورمیتونین

 چطوربهش  میگیی که ؟اینهایی..... چیه اون تکلیف میشه سرش چبزا
 کمترازبعدزندگی خیلی بکشی االن که امادردی سخت میدونم:؟من......بفهمونم

 ،مرحم زخم قلبت االن ولی بشونیست درست دیگه بشکنه توناخواسته اگرقلب....باهاش
 یتونهم مگرادم جداشم ازش نمیتونم میمیرم عشقش بدونه من:،محیا.....کنه خوبش میتونه

 باارمانم زندگی میکشی نفس بازم باشه الوده هرچقدرهوا کنه زندگی نفس بی
 هاروباگریه این...کنم کنارشوتجربه بودن میخوام اورباشه هرچقدربدوعذاب

 درامده منم اشک که درحالی اوردم جوش دوباره شنیدم اینهاروکه:،من....میگفت
 جهنم هت بفرستمش بهشت اسم جیگرگوشموبه که... هان داری توقعی چه ازمن:بودگفتم

 بروزمن چه بشکنه قلبت یا اگرخودت میدونی...هان شدی الل چرا.... هان
 دیدم شییخو کوفتی زندگی مگرازاین....بودنمید زنده زندگی دلیل شما میادمگرهزاربانگفتم

 نم بمیره،پس عشقش بدون اگرقراربود،ادم.... نیستی رابفکرمن چه....ها شما غیرداشتن
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 ازدست نمیمیرم سال ای خرده چرابعدازبیستو...هان میگشم چرانفس ام چرازنده اشغال
 به ور بهش توجه بدون واردشد مهالسراسیمه بین ،دراین.....شم خالص کوفتی زندگی این

 یریرومیگ کوفتی نفس این کی خدایا...بفکرخودتونید چراهمتون....دادم محیابافریادادامه
 روش وکشیددستم تیربدی قلبم....نکشیدم که بایدمیکشیدم چی ،دیگه.....ها شم راحت ازم

 اوردمباال وایستادن عالمت دستموبه میشدکه نزدیکم باگریه مهال گفتم واخی گذاشتم
 اشین که ضعیفی نسبتا باصدای....خسته....خستم کن راحتم خدایا کردم زمزمه وزیرلب

 دایص که میرفتم داشتم اتاق طرف به.... مخالفم ازدواج بااین من درهرصورت ازدردبودگفتم
 متبس بهش توجه بی.....امیروصدابزنم دردداری مامان شم قربونت کجامیری:مهالبلندشد

 قرص حداقل:مهال....باشم تنها میخوام.... خوبم گفتم حال درهمان میرفتم اتاق
 دوست ودب افتاده بشماره نفسم ازدرد که درحالی.... لطفادراتاقونزنیدخوبم:من....تونوبخورید

 ریهاگ:مهال...انهامیامد هنوزصدای.....میخواست ارامش کمی دلم هم کنم نگرانشون نداشتم
  .........میکنم روزگارتوسیاه بعدم لیاقتومیکشم بی ارمان اون اول شه کم تارموازسرش

 ......بشموم نداشتم دوست

 ازجنس انجاارامشی سفرکردم گذشته وبه فشردم چشماموروهم درازکشیدم تخت روی
 نداهست

 ندا گذشته

 المس گفتم وایستادم روبروش روپیداکردم مصطفی چرخوندم چشم رسیدم پارک به وقتی
 انداخت هام دورشونه میکردبلندشدودست برندازم که ؟درحالی......عشقم خوبی

 سرمردمباپ مامانتومیپیچونی خوب کشم نقشه خانم سالم:بردوگفت گوشم سرشونزدیک
 احتنار  بکنم غلط بنده:،مصطفی.....برگردم میتونم اگرناراحتی:،من.....وحال عشق میای
 ونیمحاالخودم:،،مصطفی.....افتادیم راه میگرفت دستموم درحالی.....روابرام خبرنداری باشم
 چرا نمیگم چیزی باباباشه ،باشه....مصطفی:گفتم ،باحرص......کشیدیها ای نقشه خوب
 که درحالی....بخرم هوله حله یکم برم من تا دادبیااینجابشین رونشون نیمکتی....حاال میزنی

 بخواه ونتوج:مصطفی....بخری الوچه،لواشکم میشه: گفتم لوسی بالحن بودم کرده سرموکج
 انممخ شی بخورتاروشن بیا...پربرگشت ،رفتوبادوتاپالستیک....کنم تافدات عشقم

 که درحالی مصطفی....خریدی همه خبراین چه بعدم زدنه حرف مدل چه وااین:من....,
 کارباهات که نکنی غش عروسی تاشب خانمم شی چاق بخوریکم:میخندیدگفت
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 یلیخ:مصطفی ،.....مصصصصطفی:گفتم میزدم بازوش به مشتی که ،درحالی....زیاددارم
 خدامیزارم به گفتم باحرص بشه تمام جملش ،نزاشتم....نخورشیر حرص خوب
 تامصطفی گذشت سکوت به کمی.... گلم میزارم مگه خندیدگفت مصطفی......میرما
 اینباریک اینکه:مصطفی..... مثال چی.....بدم بهت کننده خبرخوشحال یه میخوام:گفت
 میگی راست کفتم کشیدم ای خفه جیغ که درحالی....قراربمانم هفته

 هست چیه.....کنی قبول امیدوارم برات دارم پیشنهادم یه تازه اره:،مصطفی....توروخدا
 شم ومشموار کنم بغلت نمتونم ببین نیستم راحت اینطوری ندامن ببین:،مصطفی......حاال

 فقط دمب پیشنهادوبهت این میخوام همین برای....میخواموبگیرم که ارامشی اون ازت نمتونم
 اینجام که چندروز این میخوام فقط نکن اذیت الگی وخودتوبافکروخیال توروخدافکربدنکن

 نمک صحبت بابابااینا همدان رفتم اگرخداخواست که بگیرم ارامش اذتباشمو راحت باهات
 ترس....یکنهم دیونم نبودت صبرکنم بیشترازاین نمیتونم ندادیگه....بیایم خواستگاری برای

 خواستگاربیادبرات یه میترسم.... گرفته شبهاخوابوازچشمام انقدرزیادکه دادنت ازدست
 مال میخوام....هرشبم کابوس این چراولی نمیدونم کنن ازدواجت اینهامجبوربه مامانت

 یه میخوام پیشنهادم واما....کنم صبح اروم توبغلت وشبو بشیی خونم خانم بشی خودم
 شرافتم هب برسونم ارامش روحموبه بتونم بازباشه کمی دستم تامن بخونیم هفتهای یه صیغه
 دتبش که درحالی:،من......اعتمادکن بهم میکنم خداخواهش به فراترنمیزارم ازحدم پا قسم

 کردم بودقبول کرده خواهش ازم که بخاطراین ولی بودمومیترسیدم گرفته استرس
 دریغ شبخوادواز  بودمگرمیشودچیزیوازم بودجونم عشقم اون اخه نکنم قبول مگرمیتونستم

 به یکنمنم خدااذیتت به ممنونم:،مصطفی......قبوله باشه....باشه چیزجونم اگراون حتی کنم
 ابسیر  وازوجودت کنم بغلت میخوام فقط نمیخوادبترسی قسم، عزیزمی که خودت جونه

  ،......شم

  خونه برگشتم تاکسی با دوباره من غروب دم زدیم حرف دیگه کمی

 بودم خوشحال همم میترسیدم هم بودم ناراحت هم داشتم خاص حس یه

 امیدفرداخوابیدم به شبم

 ندا گذشته

  شدم تهوع دچارحالت داشتم امروزانقدراسترس
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 پایین ورفتم گفتم مامان به...زد صدام جون فرشته بعدازظهربودکه

 مصطفی نزدیک.....بشین بیا خوبی گلم بیا سالم:فرشته....خوبید سالم
 اشه،ب....،اره....بشی خانمم راستی،راستی امادهی گلم چطوری سالم:،مصطفی.......نشستم
 عشرو ومردی روبلندگوگذاشت گذاشت کمی ،بعدازصحبت....گرفتن رهکردشما وشروع

 اراحتن معشوق به ازرسیدن کیه بودم خوشحال خیللللی داشتم خواصی حس یه کردخوندن
 وماهد بااجازت: منوگفت روکردسمت....کرد تشکروخداحافظی مصطفی بعدازخوندن....باشه
 امونبر  جونم فرشته....دادم تکون سری....باشیم راحت عقدمیکنیم تاوقتی میخوام خوند

 بوسیدوتبریک هردومونو بعدم بودانگارعقدکردیم گرفته میزدخندم دست
 فرشته دیدم.....ازدوستام پدریکی:مصطفی....روخوند صیغه  کی مصطفی.:،من....کفت
 کاممونوشیرین بخرم شیرینی شکالتی یه برم میخوام جایی:گفتم میشه اماده داره
 رفت.....نیست زحمتی:جون فرشته....نمیخوادتوروخدا:من....کنیم

 الی هبازکرددستشوالب مومم گفتوروسریموبازکردکش ای منوکشیدبغلشوبااجازه:مصطفی
 موهام الی الب نفساش کشیدهرم عمیق ونفس زد طوالنی بوسه موهام فروکردروی موهام

 کنم شکردنگاه سرموباالاورد،وادارم گذاشتو دستشوزیرچونم....میکرد میپچیدحالمودگرگون
 دیوانم خواستنش حس امدسراغم خواست حس اون بازم کردم نگاه توچشماش وقتی....

 به قتیو....شدم شکه اول میبوسیدم باولع گذاشت لبام لبهاشوروی ثانیه درصدم....میکرد
 ریبیشت ترشدباشدت انگارجریع کردم وهمراهیش گذاشتم سرش پشت دست امدم خودم

 ودکهب شیرین انقدردردش اما دردمیکرد بودکه گرفته بازی لباموبه محکم یبوسیدانقدرم
 هفشارب کمی بادستام اوردم کم نفس وقتی....دردوبکشم این تااخرعمرم.داستم دوست
 هک ازروزاولی:بودگفت قشنگترشده خیلی خمارکه چشمای جداشدوبا ازم اوردم سینش
 استنخو حس بلوزشلواردیدمت روسریو، باربدون اولین برای وقتی داستم دوستت دیدمت

 به منمیتونست وقتی کنم بغلت....داشتم دوست میدیدمت کردهروقت دیونم کردنت بغل
 بخشی لذت گرمای بودم گرگرفته....کردی چیکارباهام....میفهمی میرسیدم جونون

 رومیا اخ گرفت گازکوچکی ،زیرگلومو......بود نشدنی وصف حالم....بود وجودمودربرگرفته
 نمیدونم.... گرفت بازی لباموبه دوباره میدم کاردستت ندا نکن دیونم گفت مصطفی....گفتم
 زمین بودمیخواستم گرفته گریم.....جداشدیم ازهم فرشته هین باصدای بودکه گذشته چقدر
 اراونبی:،مصطفی.....دربزنم نبود هواسم ببخشید وای:فرشته......منوببلعه بازکنه دهن

 صدام مامان االن بایدبرم ببخشیدمن:،من....بود موقع به واقعا شیرینوکه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
36 

 شدتب سرمو که درحالی:،من.....بخوربعدمیری چای یه با شیرینی بیا:،مصطفی....میکنه
 باشه:گفت هک فرارکنم فهمیدبودمیخوام انگارمصطفی باالکاردارم نه:گفتم بودم گرفته پایین

 میخواد داره ارایشگاه وقت0فرداساعت مامان اره:،من....ببینمت بیایی میتونی فردا برو
 انگارازقفس بیرون امدم وقتی....خداحافظ....منتظرم ،باشه.....بزارمیام برموهاشورنگ

 .......افتادم راه خونه گشیدموبطرف عمیق های بودنفس ازادشده

 ندا گذشته

 شدم تهوع دچارحالت که داشتم انقدراسترس صبح امروز

 ...پایین ورفتم گفتم مامان به....زد صدام جون فرشته ودکهبعدازظهرب

 مصطفی ونزدیک رفتم.....بشین بیا گلم سالم:فرشته...خوبید سالم
 فتگ ی باشه....،اره....بشی خانمم راستی،راستی امادهی گلم سالم:،مصطفی.....نشستم
 وندنخ کردبه شروع روبلندگوومردی گذاشت صحبت بعدازکمی.....گرفتن کردشماره وشروع

 ناراحت معشوقش به ازرسیدن کیه بودم خوشحال خیللللی داشتم خواستی حس یه
 خوندم دوماه بااجازت: مصطفی.....کرد تشکروخداحافظی مصطفی بعدازخوندن.....باشه

 شتهفر .....دادم تکون فهمیدن معنی به سری.....باشیم راحت عقدمیکنیم تاوقتی میخوام
 بعدهردومونوبوسیدوتبریک....بودانگارعقدکردیم گرفته میزدخندم دست برامون جون
 فرشته دیدم......ازدوستام پدریکی:،مصطفی....روخوند صیغه کی مصطفی:من.....گفت
 تا خرمب شیرینی شکالتی یه برم میخوام اره....برم میخوای جایی:گفتم میشه اماده داره جون

 فتگ نیست زحمتی:فرشته.....بکشی نمیخوادتوروخدازحمت:من......کنیم کاممونوشیرین
 .....ورفت

 وممم گفتوروسریموبازکردکش ای بااجازه منوکشیدبغلش مصطفی....رفتنش محض به
 مکشیدهر  عمیقی زدونفس طوالنی بوسه موهام فروکردروی موهام الی بازکرددستشوالب

 .....میکرد میپیچیدحالمودگرگون موهام الی الب نفساش

 کردم اهنگ توچشاش وقتی.....کنم کردنگاهش وادارم.وباالاوردوگذاشتوسرم دستشوزیرچونم
 لعباو گذاشت لبام لبهاشوروی ثانیه درصدم.....میکرد دیونم خواستننش حس اون بازم

 وهمراهیش گذاشتم سرش پشت دستمو امدم خودم به وقتی....شدم شکه اول میبوسیدم
 بودکه گرفته بازی لباموبه میبوسیدانقدرمحکم بیشتری ترشدباشدت انگارجریع کردم
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 یوقت.....دردوبکشم این تااخرعمرم داشتم دوست که بود شیرین دردمیکرداماانقدردردش
 یلیخ که خمارش جداشدوباچشمای ازم اوردم سینش فشاربه کمی بادستام اوردم کم نفس

 بار اولین برای وقتی داشتم دوستت دیدمت که ازروزاولی :گفت بود شده قشنگ
 هروقت....کرد دیونم کردنت بغل خواستنت، حس بابلوزشلواردیدمت روسری..بدونه

 یتونستمنم وقتی بشم مست ازبوت کنم بوت ببوسمت کنم بغلت داشتم دوست میدیدمت
 خشیب لذت گرمای بودم گرگرفته.....باهام چیکارکردی ......میفهمی میرسیدم مرزجونون به

 .....بود نشدنی وصف حالم.....بود وجودمودربرگرفته

 نداکاردستت نکن دیونم:مصطفی.....گفتم ارومی اخ گرفت زیرگلوموگازکوچکی
 جون هفرشت باصداهین بودکه گذشته چقدر نمیدونم.......گرفت بازی لباموبه دوباره...میدم
 بازکنه دهن زمین بودمیخواستم گرفته گریه.....شدیم جدا ازهم

 وواقعار شیرینی بیاراون:،مصطفی.....نبوددربزنم وایببخشیدهواسم:فرشته.....منوببلعه
 .....بود بموقع

 وچای شیرینی بیا:مصطفی....میکنه صدام مامان االن بایدبرم ببخشیدمن:من
 نه:گفتم بودم گرفته پایین سرموبشدت که درحالی:،من....بخوربعدمیری

 فرارکنم میخوام بودمعذبم انگارفهمیده....باالکاردارم

 ارایشگاه وقت0ساعت فردا مامانم اره:من......ببینمت بیای فردامیتونی بروفقط باشه:گفت
 وقتی...خداحافظ.....منتظرم پس باشه.....میام بزاررفت میخوادموهاشورنگ داره

 میکشیدم عمیق نفسهای که بودمدرحالی ازادشده انگارازقفس بیرون.امدم

 افتادم راه خونه بطرف

 ندا گذشته

 استرس مبخواب نتونستم اصال دیشب یااصالبهتربگم زودبیدارشدم خییییلی امروزصبح
 زنشم وقتی اونم مصطفی دوباره دیدن برای داشتم زیادی

 معمول طبق کردم درست هم ناهارحسابی یه کردم مشغول خونه کارای با خودم ازصبح
 امدم نبیرو وقتی حمام رفتم ها ظرف بعدازشستن سرکارمنم ناهاررفتن بعدازخوردن برادرام
 .....بود شده امده مامان
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 تنهابودشایدیه جون اگرفرشته نه:،من....نمیری جایی توکه اره:مامان.....میری داری: من
 کنی درست نره یادت شام دیربیام شایدکمی من خوب خیلی:،مامان.....انجا سربرم

 خداحافظ:،من....رفتم من پس:،مامان.....باشه:،من.....ها

 که بعر  سه استین بلوزشیری یه....حاضرشم تا تواتاق رفتم منم مامان شدن خارج محض به
  خوشو کشیده پاهای که شلوارسفیدجذب همراه بودبه کارشده ومنجاق ستاره کلی با روش

 

 حالت سشوارکشیدم بلندخرمایمم موهای پوشیدم میذاشت نمایش به فرمموقشگ
 خیلی.... کشیدم چشمام داخل هم مدادمشکی کردم جمعش سرم باالی دارشدوباکلپس
 رنگ... کشیدم رولبم بودم یادگرفته طرزاستفادشو مامان از رژیکه....میکرد چشماموقشنگ

 رفتن ادهوام شدم تکمیل تیپم کرم روسری بایه....میومد سفیدم صورت به خیلی صورتیش
 بگردم حجاب بی جلوش نمشدفعال روم بوداما محرمم بودمصطفی درست....

 تابرم بازکردوازجلودرکناررفت دروبرام خودش مصطفی درزدم رسیدم پایین وقتی
 منونمم سالم:من.....بیارم چای یه برات برم بشین بیا خوبی عشقم سالم:،مصطفی.....تو

 ستکانبادوا که درحالی ،مصطفی....نیست جون مگرفرشته بکشی نمیخوادزحمت....توخوبی
 دستم امدبغل..... پارک روبرده یمرتض نیست گلم نه:گفت میشد بذیرایی وارد چای

 رمیممح بهم که درحالی تنها خونه تویه پسرجون بایه من کردم وحشت لحظه یه....نشست
 رتنهادختروپس وقتی:میگفت افتادم مامان یادحرف لحظه یه....نیست بینمون مانعیم وهیچ

 بخوادسرم بالی یه توجلدمصطفی بره شیطون نکنه...شیطونه بینشون نفرسوم جاباشن یه
 مابین مکرد نگاش باگیجی امدم خودم به مصطفی قهه قه باصدای که بودم فکرا تواین...بیار

 وامانگارمیخ چقدرترسیده توروخدا کن دخترنگاه کردی رواینجوری چراقیافت:گفت خندش
 کنی یامااگرشیطون نخورمت میدم قول نکنی وشیطونی باشی اگردخترخوبی البته بخورمش

 اما گرفتم بازوشونیشگون حال درهمون کردم نگاش ،باحرص.....میکنم چپت لقمه یه
 یدادنگامم بیشترحرصم که لبخندی با هم مصطفی....نمیرفت انگشتم بودالی انقدرسفت

 خندشوجمع مصطفی.... گازگرفتم بازوشو غیرارادی حرکت تویه باره یک.....میکرد
 شمخود گذاشت وساعددستشوزیرسرم گذاشت زمین خوابندارنجشوروی زمین کردمنوروی

 که درحالی مصطفی.....کشیدم ای خفه بودجیغ یهوی حرکتش چون.....زد خیمه روم
 نکن شیطونی مگرنگفتم:گفت وبازکرد،درگوشم موم روسریموبعدکلیپس
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 یا دیگه کوچیک جیغ شده باعث که گرفت گازکوچکی گوشم ازالله....حاالبخورمت.....ها
 شروع وباولع گذاشت لبهام لبهاشوروی.... گفتو نکن دختردیونم نکن: مصطفی.... بکشم

 انگاردیونه میکردم همراهیش وقتی میبوسیدم بودکه انگارباراولی کردبوسیدنم
 نفس هک وقتی میگرفت ازلبم گازی هم گاهی لبموبیشترمیکردگه فشارروی ترمیشدوشدت

 دوست موهاتوخیلی:تجداشدوگف ازم انگارفهمیدکه دادم هولش عقب به کمی اوردم کم
 یدنمکردبوس شروع دوباره.....نپوش روسری جلوم وقت هیچ دیگه میکنه دیونم بوشون دارم

 ردبهک شروع شد خسته وقتی.....بود ترشده بیشترمیبوسیدانگارحریص اماانبارباشدت
 اعمقت خوندکه توگوشم ای عاشقانه های کردوزمزمه بوسه غرق بدنمو همه....گلوم بوسیدن

 رقغ که خوب چیکارمیکنه من بیچاره قلب با داره لبریزکردخبرنداشت موازعشقشوجود
 کممش بردوروی بلیزم دستشوزیر گرفت بازی امدولبهاموبه لبهام سراغ دوباره کرد بوسم

 اوردو دستشوبیرون.....بسه دیگه نه: گفتم کردم جداش ازخودم گرفتم دستشو موچ گذاشت
 منم...بلندشد گذاشتوازروم رولبم ای بوسه....یشد اگراذیت ببخش باتوگلم حق:گفت

 اشپزخانه رفت... سردشد اینهارونخوردیم:روبرداشتوبردگفت چایی سینی...بلندکرد باخودش
 بازشروع:،من....بگیری بخورجون بیاگلم:مصطفی.....برگشت شربت وبادوتالیوامن

 هب مشتی که الیدرح.....چه من به منحرفی خودت نگفتم چیزی که من:،مصطفی.....کردی
 لیخی خیلی وبوسیدوگفت گرفت دستمو مصطفی......بدی خیلی گفتم میزدم بازوش
 غروب نزدیک زدیم حرف باهم هم دیگه کمی......باشه یادت اینوبراهمیشه دارم دوست
 گلم هباش....... بپزم شام باید میادبعدم مامانم االن بایدبرم من:گفتم مصطفی به بودکه

 شهبا:،من.....چی نظرت بیرون بریم باهم اگرتونستی ام بعدازظهرخونه فردا من بروفقط
 خیابون دوتا میرم میزنم سرهم بارپشت0رو درخونه زنگ بگیرم اجازه ازمامانم اگرتونستم

 ازم وتاهک کردوبوسه بغلم عزیزم باشه .....بیای زودی وایمیستم منتظرت .....باالترسرچهاراه
 جون فرشته سالم.....حیاط داخل امد جونم فرشته بیرون امدم ازدرکه.... گرفت
 تتاذی که اقاداداشم گذشت خوش شمابهتری اینکه مثل زنداداش سالم: فرشته.....خوبی

 هک درحالی.....ببرم گذاشتم رفتن موقع که قرارمون شوطبق گوش بگوتا کرده نکرداگه
 دهخن به دوتاشون رکتمازح .... ،خداحافظ..... حرفی چه این گفتم بودم کبودشده ازخجالت

 دیگرامد کمی مامانم کردم درست شام رسوندم خونه به خودمو منم افتادن
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 چهی شدواقعا لذت غرق جونم تموم فکرکردم وکاراش مصطفی حرفای به خواب موقع شب
 عشوقتجزم تودنیا وهیچ نیست معشوقت عاشقانه های زمزمه تودنیابیشترازشنیدن لذتی

 رسونت نمی ارامش به

 ازهمتون ممنون نشه فراموش نظروالیک گلم دوستای

 حال زمان

 امروزدرست دادم روانجام خانه کارای محیا بعدازرفتن بیدارشدم زودازخواب کمی امروزصبح
 ... گذشته شده بامحیابحثمون که ازروزی یکماه

 ایفونوبرداشتم.....روندیدم کسی کردم نگاه هرچی.....امد ایفون صدای ظهربودکه نزدیک
 چندلحظه ؟ببخشیدمیشه....کیه...

 ناال باشه دادم جواب باتردیدودودلی:من.....اگربیایدمیفهمید......شما:من.....بیایدجلودر
 تنیس توپ اندازه ازتعجب چشمام دیدم که جلودرازچیزی ورفتم چادرموبرداشتم.....میام
 سالم:،من......بگیرم وقتتونو چندلحظه هستیدببخشیدمیتونم خوب سالم:ارمان.....بود شده
 شما مانده چراباقی:ارمان......زدن برای باشه مانده باقی حرف فکرنکنم......

 واردخونه ارمان.....ازجلودرکناررفتم ناخواسته:،من....چی من حرفاتونوزدیدورفتیدپس
 روی روبروش.....رواوردم چای.....بود اماده کرده دم محیابودچای امدن نزدیک شدچون

 روزم ونا حرفهای بابت من رضایی ببنیدخانم:ارمان....میشنوم:من....نشستم نفره تک مبل
 هب....بدم محیاروازدست ندارم دوست فقط کنم ناراحتتون نمیخواستم....واقعامتاسفم

 باهاش ازدواج به نمیدن رضایت خانوادم اخه چیکارکنم،.... دارم واردوسش دیوانه خدامن
 ینجوابموسرسنگ.....فرارمیکنه ازم محیاگفتیدیکماه به یچ نمیدونم..... چیه تقسیرمنه

 ....ببخشیدم بگیدچیکارکنم....میشم دیوانه دارم....میده

 که چیکارکنم حااللطفابگید بله:،ارمان.....شد تمام حرفاتون:من....کرد منتظرنگام
 من تون امادرموردازدواج.....میکنید عف طلب نکردیدکه کاری شما:من.....منوببخشید

 وشیپ چشم میرسه بهتون که بیایدوازاموالی خواستگاری برای شماباخانواده که درصورتی
 ولپدریموقب داریدارث توقع یعنی میگیدیی چی:ارمان.....میدم ازدواج این به کنیدرضایت

 رارثیمهمت ازهمه دربیارم چطورپول کجاکارکنم انوقت چی، یعنی:دقیقاارمان بله:من....نکنم
 درمیاریدفقط میریدسرکاروپول دیگه ادمای تمام مثل:من....چیکارکنم میرسه بهم که
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 نیدبرایک میتونیدوقف تون میشیدواماارث تبدیل کارمندمعمولی به بزرگ شرکت یه ازرییس
 .......و مدرسه،بیمارستان... ساخت

 میکردم اگراینطوربودزودترازاینهابامحیاازدواج شدم دیونه مگه:ارمان

 اینم میکنه محرومم ازارث کنم ازدواج اگربادخترموردعالقم میذاره شرط که ازپدرم اون
 رفت.....متاسفم واقعا....میشه نصیبتون ماچی ازشما،ازجدایی

 دردشیرین این تا مانمیرسید به نسل به وجود،نمیومدونسل به وقت هیچ عشق کاش
 نمیکشیدیم وقت روهیچ تلخ حال ودراین

 شد واردخونه گریون بعدمحیاباچشمای کمی

 ارمان به چییییی....شده میگیدچی تازه شده چی:محیا....شدگلم چی:من
 باشه دنیا ماد اگربدترین حتی....جداشم کنیدامانخوایدازش تیکم منوبگشیدتیکه.....گفتید
 جلوپامون چراسنگ کشیدی دردعشق شماکه.....میفهمید عاشقششششم من مامان.......

 ....خسته....شدم خسته....اخه میخواید ازجونمون چییی.....میندازید

 حرف یشد اروم..... باشه اروم باشه:وگفتم کردم بغلش جلورفتم....میکرد فریادمیزدوگریه
 بعدازعوض بردمش اتاقش بسمت.....عزیزم باش.اروم.....سنگاروبردارم میدم قول میزنیم
 وخوابید دادم بهش مسکن یه لباسش کردن

 بادیدن بودم ریخته بهم حسابی بشه اروم فکرم کنم استراحت تاکمی تواتاقم رفتم خودمم
 ......شده زنده برام دوباره ام امروزمحیاانگارگذشته حال

 ندا گذشته

 رفکرکردمانقد........بیرون برم گیربیارم ای بهانه چه نمیدونستم اخه توفکربودم امروزازصبح
 ......تا

 عقدخواهرشه دیگه هفته خریداخه برم باسمانه0بایدساعت من:مامانوگفتم سمت روکردم
 ......بخر تالباس برم باهاش خواسته ازم
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 ریسرخودمی بفهمن مهدی اگرمهرانو باشه هواست بندنمیشی روزاتوخونه خبراین چه:مامان
 خواهش ....که میگم بهتون برم هرجامیخوام کجاسرخودرفتم:من.......بحالت وای بیرون
 .......زشته منر  دادم قول اینباروبزاریدبرم میکنم

 یامیم زودی باشه:من......کنی درست شام زودبرگردکه فقط بری امروزومیتونی باشه:مامان
 .... شدم اماده رفتم اتاق بسمت... گفتم

 که ابی ریروس پوشیدم بود زانوم تاروی بلندیش که روشنی مانتوابی بهمراه یخی شلوارجین
 ........سرکردم سفیدداشت راه راه

 هم بارپشت0جونو فرشته قراردیروززنگ طبق....افتادم راه حیاط گفتموبسمت ی خداحافظ
 جونومیزنم فرشته میومدبیرونومنومیدیدزنگ هردلیلی به اگرمامان....والفراررررر زدم

 .......نمیموندم زنده مطمعناشب

 ول گهپایینوپاتندکردامام میزدسرموانداختم بوق برام ماشینی که بودم رسیده سرکوچه تازه
 :گفتم روبهش صداموباالبردمووایستادم بودناخداگاه بیشوری.ادم عجب......بود کن

 سوارشدم......دادم فوشش ویییی مصطفی که این.ا.ا......دار صاحب مگرنمیبینی

 داشت لب روی لبخندی که درحالی مصطفی.......حاضرشدی کی خوبی سالم:من
 دممنتظرشمابو ام اماده ووقت خیلی بنده بعدم شماچطوری خوبم من گلم خانم سالم:گفت
 ......داره صاحب گلم بدونن بایدازکجا مردم گلم بعدم

 پارکی روبروی......خانمم نداره اشکالی مصطفی......تویی نمیدونستم ببخشیدامدسرزبونم
 بینیمهموب خونه ندابنظرت:گفت مصطفی که میزدیم قدم درکنارهم شدیم پیاده داشت نگه

 چه باشه پارک حاالچه دیدنه اصل داره فرقی چه نه:من.....بهترنیست
 حرکت نمیشه عمومی توفضای.....بازه بنده دست توخونه اخه:مصطفی......خونه

 میکشمت.....دنبالش افتادم منم.....دورشد تندگردوازم پا اینوگفت......زد01باال
 ردموک مصلحتی سرفه چندتا پس.....میکنن بدجورنگامون مردم دیدم......مصصصصطفی

 منم وایستاد دیداینطوره مصطفی.....دادم ادامه راهم به باشخصیت خانمای مثل
 کافه عدبهب زدیم قدم دیگه کمی.....گرفت خندش که گرفتم ازبازوش نیشگونی باهزاربدبختی

 توراه.... شدیم خونه راهی بودم عاشقش که زعفرانی بستنی بعدازخوردن رفتیم بستنی
 ازمامانبازور  امروزم اخه ببینمت بیام فردابتونم فکرنکنم وگفتم مصطفی سمت روکردم
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 رواذیت خودت گلم نداره اشکالی گفت شداما دمق کمی مصطفی......اجازموگرفتم
 ورویولبهاش گرفت قاب صورتموبادستاش من روکردسمت خلوت کوچه پیچیدتویه......نکن
 هب معمول طبق اوردم کم نفس وقتی کردم امابعدهمراهیش شدم شوکه اول گذاشت لبم

 تونمفردانمی فکراینکه:گوشموگفت  سرشواوردنزدیک جداشد ازم که اوردم فشاری سینش
 تگرف ازگوشم گازی شدم نداانگارجادوت کردی چیکارم انداخته چنگ قلبم به ببینمت

 جریع مصطفی ای دیگه یاچیزه باهرکلمه درنیادچون تاصدام گرفتم لبموزیردندون
 ....ببینه یکی میترسیدم.... ببوسم توماشین نداشتم دوست اصال ومن...ترمیشود

 فردامصطفی فکرندیدن رفتم خونه بسمت شدم پیاده کردسرخیابون ماشینوروشن
 عادت بهش خیلی....شدن جاری هام گونه روی هام بودواشک گشیده اتیش وجودموبه

  چندروز این کردم

 بیارم جدایشوتاب بتونم همدان رفت صبربده بهم خدایا

 

 ندا گذشته

 شیدنازبوک ازدیدنش ومن باشه توچندقدمیم مصطفی نبودفکراینکه خوب اصال امروزحالم
 خالصه...... مینداخت چنگ قلبم به دفکردوریش میکر دیوانم.....باشم محروم عطرش

 روز باهزاربدبختی

 رسوندم صبح به امیددیدارفرداش وبه وشب رسوندم شب وبه

 بارهدو ازدیدنه میدونه خدا پروازکردم پایین استخربسمت رفت انمام امروزبعدازظهروقتی
 رامدروب جون فرشته درزدم رسیدم پایین به وقتی بودم وسرخوش چقدرخوشحال مصطفی

 تازجلودرکناررف جون فرسته........دیگه هست مصطفی خوبی جون فرشته سالم......بازکرد
 جونم امدفرشته بسمتم مصطفی......امروزنرفته هست اره:جون فرشته.....شودم داخل

 شده پرازاشک دووبارش ازدیدن چشمام که درحالی:من.......رفت اشپزخونه بسمت
 ناتمام جملم لبام روی لبهاش باگذاشتن ....برات خیلی دلم.....خوبی سالم:بودگفتم

 گرفت ومنودراغوش جداکرد لبهاشوازلبهام گرفت ازم که طوالنی بعدازبوسه......موند
 شده تنگ برات دلم منم:گفت کاشتو موهام روی ای بوسه گذاشتم اش سرموروسینه

 بودگلم،خانمم،عشششقم
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 تیشرت شد روان هام گونه وری ارود هجوم چشمام به اشک دوباره تااینهاروشنیدم
 وامتود بدونه من.....چیکارکنم اگربری مصطفی......وگفتم فشردم تودستم رو مصطفی

 یک.....کنه نااروممواروم قلب کی تونباشی.....توچیکارکنم بودن من.....میمیرم نمیارم
 سرروبالشت کی امیددیدن به....کنه تزریق وجودم ارامشوبه زره زره باعشقش

 .....میگفتم میریختم اشک بشدت که اینهارودرحالی.....بزارم

 و همدان کجاقراربرم برم میخوام مگه خانمم:گفت میکرد کمرمونوازش درحالی مصطفی
 که درحالی مصطفی......میگی راست توروخدا:من......خواستگاریت بیام دیگه سری

 وعقدکنیم بره پیش اگرکاراخوب تازه میگم راست که اره:جدامیکردگفت منوازخودش
 یعنی وای گفتم بودم شده مرگ ذوق که درحالی:،من......میبرم باخودم توروهم

 نای حیف ببینم روبارونی چشات ندارم وستد دیگه درضمن چرانشه:مصطفی.....میشه
 ندتودلمکیلوکیلوق ازتعریفش که درحالی......میکنی بارونیشون که نیست خوشکل چشمای

 یه سرفه باصدای که......شدم شبش مثل چشمای محواون....بودن کردن اب درحال
 هازخندریس ازحرکتم مصطفی.....شدم جدا ازمصطفی ها گرفته برق مثل......نفرازجاپریدم

 ده01 باال صحنه واون ازاولش اون گفت.....خنده بعدازکمی جونم فرشته.....بود رفته
 جون فرشته ازحرف.....میخواد دلم نیست نمیکشیدنمیگیدشوهرم خجالت اخه.....سال

 نمیشه سرش بشرخجالت این بودازخندیعنی کرده غش مصطفی امداما لبخندرولبم
 انداختیدواشکمونو راه هندی فیلم که االن از داداینم ادامه فرشته........

 اندخت دست.....مونداره دوری طاقت نازک دل خانمم ابجی چیکارکنم:مصطفی.....دراوردید
 بشینیم بریم بیاخانمم:گفت دورشونم

 تابتونه بکن کاری مارویه داداش ندااین میگم :واردشدوگفت شربت سینی بایه جونم فرشته
 زنهب حرکتا ازاین واقاجون جلومامان بریدهمدان اگراینطوری اخه.....کنه احساساتشوکنترل

 کارای این به برسه نمیکردچه دخترانگاه به ندیدشوکه مهتاب پسرافتاب فکرمیکنه اقاجون
 ازخجالتم منم رفتن ریسه ازخنده وهردوشون اینوگفت.....بدرکردی از،راه......برسری خاک

 لبمو خانمم....ا....ا....درامدا مصطفی صدای.....فشاردادم ومحکم گرفتم لبموزیردندونم
 زخمی وردهخ ترک ازلبهای من کارابکنی ازاین نبینم.....ازادکنم کشیدتااز،زیردندونم بادستش

 هصدتان خدایا...بکشه منوازخجالت بسته بشرکمرهمت خدااین وای......نمیاد خوشم هیچ
 ازغیب دیدم وقتی.....خواهش ........کنی غیب نمنواال اگه بفرستم نزرمیکنم صلوات دویستا
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 میزارم بخدا وگفتم زدم مصطفی بازوی به محکمی مشت....نیست خبری شدن
 ....توروخدا مصصصطفی......من خجالتی خانم نمیگیم چیزی دیگه باشه......،میرما

 ...نگفت بشه خجالتم باعث که چیزی دیگه مصطفی

 مامان ازرسیدن بایدقبل... کردم رفتن بعدعزم زدم حرف جون وفرشته بامصطفی دیگه کمی
 زودی دممی اماقول بایدفردابرم من ندا ببین:گفت مصطفی رفتینم موقع......خونه میرفتم

 .....بیام خواستگاری برای باخانوادم

 فتهه یه مگرنگفتی:گفتم فرومیریخت سردم های گونه روی گرمم اشکهای که درحالی من
 .....که مونده بارهنوزدوروزش این میمونی

 یشکارازودپ چیکارکنم:وگفت گرفت مردونش گرم دستهای میونه سردم دستهای مصطفی
 نکنی چشاتوبارونی دیگه قرارنبود مگه گلم نکن گریه.....رفت

 کنارت بودن اروم به قلبمو.....میدی عادت دیدنت منوبه میای چیکارکنم من توبری:من
 میزاریو.بعدم......کنم صبح فردات امیددیدنه شبوبه میدی عادتم.......میدی عادت
 تانیای یرهنمیگ اروم لعنتیم قلب این ......میشم دیونه تونبودت که فکرمنونمیکنی.....میری

 فاشباحر  کمی فقط کمی ......باشه اروم حاال یکماه قبل زودبیام میدم قول باشه :مصطفی
 خوب اصال حالم خونه امدم منم کردیم خداحافظی...... کردوبوسیدم بغلم گرفت اروم دلم
 باصداش.....امده کی مامان نفهمیدم که کردم انقدرگریه شام کردن درست درحال......نبود
 .......گذاشتم پریدمودستموروقلبم ازجا

 پیازپوست داشتم..نه...نه...ن:گفتم کردم هول......میکنی چراگریه شده چی:مامان
 ...... رفت حمام دادوبسمت تکون سری مامان......میکندم

 کردم روبهانه حوصلگی بی منم......کردم گریه فهمیدن قرمزهمه ازچشمای شب

 بخودم صبح اذان باصدای فکرکردم پهلوشدم پهلوان انقدراین تورختخواب شب
 بعدازاذانزود صبح میدونستم ببینمش مصطفی رفتن تاقبل رسیدکه بذهنم فکری....امدم
 ......میره
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 گذاشتم روشن برقم شیرابوبازکردم....دستشویی سمت رفتم بلندشدم ازرختخواب
 راتیج باچه نمیدونم افتادم راه پایین بسمت پاورچین پاورچین....روبستم دردستشویی

 وقتی.....فکرنمیکردم کارام عواقب به بودکه کرده انقدرجسورم عشق ولی کردم کاری همچین
 دروبازکنه مصطفی یا جون فرشته که....میکردم داخ..خدا درزدم یواش رسیدم پایین

 خیلی رفتن برای اما ازامدنم شدم پشیمون لحظه یه میرفت ابروم اقابازمیکردوای اگرحسین
 ......دیربود

 ومیار باصدای...کرد نگام باتعجب......دروبازکرد جون خداصداموشنیدفرشته اینکه مثل
 االن زیزمع اره:جون فرشته.....ببینمش رفتنش قبل میخواستم هست مصطفی سالم:.گفتم
 بیادرفت میگم

 چی منبفه اینها اگرمامانت اینجاچیکارمیکنی سالم..... امددروبست بعدمصطفی چندلحظه
 به بخوا ازدیشب:من.....داشت کمی دید که توت شاه کشوندبردزیردرخت باغچه منوبسمت

 فتمگ خانمی برم قربونت من اخ:مصطفی......بازببینمت رفتن قبل گفتم نیومده چشمم
 گه بوسیدممی باولع گذاشت لبهام روی اینوگفتولبشو.....که زودبرمیگردم نکن خودتوناراحت

 مگوش جداشدسرشونزدیک ازم که چقدرگذشت نمیدونم.....میگرفت ازلبم گازی هم گاهی
 خودم میخوردوازخودبی گوشم الله به زدن حرف موقع لبهاش که جوری برد

 بحالت وای کردی گریه ...هردلیلی میفهمی ...هردلیلی به اگربرکردموبشنوم.....میکرد
 فهمیدی بریزی خوشکلت چشای ازاون اشک دونه یه نداری بعدحق به ازاین......ندا

 کننده روعش اینبارمن انداختم دورگردنش چسبانددست پیشونیم به پیشونیشو اینوگفتو
 دهش شوکه اول...... میبوسیدمش میکردم یهگر  که درحالی گذاشتم لباش لبهاموروی بودم

 ........کرد همراهیم اونم گذشت که کمی.....اینکارابعیدبود خجالتی ازندا داشت حق بودخوب

 .....نمیکنی هاچراگوش نکن گریه مگرنمیگم:جداشدکفت ازم وقتی

 انداخته بمقل به اتیشی فکرنبودت نیست خودم دست:گفتم میکردم اشکهاموپاک که درحالی
 ممیتونست کاش:مصطفی....میشه خاموش میدی بهم که باارامشی...... باحضورت فقط که

 مبایدبر  من باشم اروم میکنم سعی باشه:من....زودبرگردم بخدا.....میدم قول ولی ....نرم
  پیشونیموبوسیدوگفت......نبودم به میکنن شک اگرپاشن
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 جون فرشته به رسیدی توم میدم قول باشه:،من......نکن هم گریه باش خودت مراقب
 ......خداحافظ.....بیخبرنمونم منم تا خبربده

 بده رمصب خواستم ازخدا وضونمازخوندمو بعدازگرفتن دستشویی رفتم باال امدم خداحافظ
  مصطفی تادوری

 .....کنم روتحمل

 حال زمان

 بود هنوزخواب محیا....بود غروب نزدیک بیدارشدم ازخواب وقتی

 یپسچ گرفتم تصمیم بنابراین زودبود شام خوردن ناهاردیروبرای خوردن برای بودم گرسنه
 روی مرفت محیا اتاق فربه داخل بعدازگذاشتنش داشت دوست خیلی محیا کنم پنیردرست

 گلم محیاجان.... زدم صداش حال درهمون کشیدم موهاش الی دستموالب نشستم تخت
 گامن زدچشماشوبازکردچندثانیه غلتی.....میکنی ضعف بیدارشوعزیزم محیایی....باشو

 پراشک چشماش ثانیه درصدم....میکرد وتحلیل وتجزیه موقعیت کردانگارداشت
 دردمیکنه مامان اره:محیا..میکنی چراگریه دردمیکنه جایت شددخترم چت...وای:من......شد

 .....دردمیکنه خیلی قلبم

 ...کنه ات نهامیربیادمعای بزنم بذارزنگ اخه بدچرا خدامرگم:من

 اروم وجودش......میکنه درد ارمان ازدوری... کنه دردشواروم نمیتونه داداش مامان نه:محیا
 اذت میکنم خواهش داری دوست هرکی جان مانشو ازدواج توروخدامانع مامان....میکنه

 تسوخ براش دلم میگفت اینهاروباگریه.....دارم دوست ارمانوخیلی من میکنم التماست
 ورتتوص دست پاشودخترم:من......چیکارکرده بادخترشیطونم ببین چقدردنامرده دردعشق

 رفتم ونهاشپزخ به منم فنرازجاپرید مثل......دارم برات خوبی خبرای کنیم روبشوربیاصحبت
 میزنشست امدپشت هم محیا...میزوچیدم اوردم بودازفربیرون پنیراماده چیپس

 ممیگ:من......چیه خبرخوبت بگی نمیخوای مامان:محیا.....رفتیم نشیمن به بعدازخوردن
 همیشکن دلت کنی ازدواج اگرباارمان میدونم مخالفم ازدواج بااین من گلم ببین دخترم

 خونه ندرای پشتتم همیشه من هراتفاقی بیفته هراتفاقی بدونی میخوام خوردمیشه غرورت
 امبزارحرف گفتم اوردم بال سکوت عالمت دستموبه....مامان:محیا.....بازه بروت همیشه هم

 ....کردم شروع دوباره منم....داد سرتکون محیاهم.....شه تموم
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 اب تنوسوخ زره زره نمتونم میکنم قبول بخاطرتو فقط باشه ولی رضانیست دلم بااینکه
 محکم میخوام وازت میکنم قبول درانتظارت زیادی سختی میدونم بااینکه..روببینم شدنت
 قعوبایدمو دارم براش شرط چندتا.... واماارمان....بدونی خودت برای گاه تکیه ومنویه باشی

 تماما بگوفرداعصربیادتاباهاش بهش پس.....طالق حق ازجمله حقو،بتوبده چندتا.... ازدواج
 زندگی تجربه اجازه وبهم کردی درکم ازاینکه ممنونم مامان مرسی:محیا.....کنم حجت

 شب شام بعدازخوردن زدیم حرف بامحیا دیگه کمی دادی و دارم دوستش که درکنارکسی
 رمانقدرفک اما درازکشیدم تخت روی رفتم اتاقم به منم...... رفت اتاقش گفتوبه بخیری

 ایستادمو کنارپنجره رفتم بلندشودم.....نمیبرد خوابم بودم زیادخوابیده  بودوظهرم مشغول
 درست گذشته پروازکردبه فکرم کردمو میکردنگاه خودنمایی اسمان میان که ماه به

 .........زمانیکه

 ندا گذشته

 حرف تلفونی بارباهم یه روزی میگذره حدوددوهفته مصطفی وازرفتن است امروزجمعه
 ........مهمونی میرن یا دارن ومهمون شلوغه خونشون هاچون جمعه جز میزنیم

 گرفته شدت تنگیم دل  هفته این غروب امانزدیک.....میگیره دلم روزجمعه کال 
 میشداشکم باعث مینداخت چنگ قلبم بدجوربه طرف ازیه هم مصطفی دوری.....بود

 ....دربیاد

 اروم لبمشایدق اینطوری.... بزنم زنگ مصطفی تابرای جون فرشته خونه برم گرفتم تصمیم
 یه اخه ستاقانی حسین میدونستم رفتم پایین بسمت ازمامان کرفتن بعدازاجازه......میگرفت

 بود کاری اضافه هم هفته این کاری اضافه میرفت تش دیگه هفته بودیه خونه هفته

 هواردخون که ،درحالی.....بیاتو وایی.......وا....ا:فرشته.......دروبازکرد جون فرشته....درروزدم
 ادلمچر  دونم بزنیدنمی زنگ مصطفی به میشه خوبی جون فرشته سالم:گفتم میشودم

 حرف تونهب باشه خلوت دوروبرش کنه خدا بزنم بیازنگ چرانشه گلم سالم:فرشته......اشوبه
 همیدمف حرفاشون کردازروی صحبت کمی......شماره گرفتن کردبه اینوگفتوشروع.......بزنه
  بامامانشه داره

 شده تنگ براش دلم مصطفی گوشیومیدی مامان گفت بعدش
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 شده تنگ واست دلش ندا جان مصطفی: گفت جون فرشته ورخط امداون مصطفی وقتی
 هان......بگیره اروم بلکه بزن حرف باهاش بزن زنگ شدیه خلوت اگرسرت میکنه بیقراری

 چیشد:من.....کرد وقطع گفت باشه باشه

 جانم هبدجورب استرس نشستم باشه:من.....میزنه زنگ دقیقه ده بیرون میره گفت:فرشته
 خوردبسمتش زنگ تلفن که ربع شدیه دقیقه بود،ده افتاده

 باعث چندکلمه همین:من......عشقم چطوری خانمم سالم:مصطفی.....الو:من.....پروازکردم
 لیو مونشنوه گریه صدای تامصطفی گرفتم دستموجلودهنم....دربیار اشکم شددوباره
 تفادها اتفاقی شده چی خانمم میکنی گریه چرا:مصطفی.....حرفابود ترازاین زرنگ مصطفی

 رمبیچا قلب فقط نشده هیچی نه سالم:گفتم هق وهق کندن نباهزارجو:من......شده چیزی
 بدی اگرقول  ولی تنگم دل منم بشم دلت قربون:مصطفی...... ندار وقرار اروم ازدوریت

 اهر  فرداصبح پس کنم وریست کاراموراست فردا میدم قول نکنی وگریه باش دخترخوبی
 االهمح کوچولوم خانم میگم راست که اره: مصطفی......توروخدا میگی راست:من......بیوفتم

 خوبی خودت فقط..........چشششم باشه:من......بیا تامن نکن وگریه باش دخترخوبی
 نیستی زیادسرحال فکرمیکنم مصطفی

 شد گرفته حالم کردی توگریه وقتی خوبم خیلیم عشقم نه:مصطفی

 نگران خوبم من جان خانم اره :مصطفی.......وخوبی نیست چیزت مطمنی مصطفی:من
 باش تخود مواظب باشه:من.. شلوغه انجام میزنم زنگ تلفن ازکیوسک کنم بایدقطع نباش

 کرد قطع خداحافظ:مصطفی.....خداحافظ منتظرتم من

 بخیرکنه بودخدا اشوب دلم..... بعدبیفته اتفاق انگارقراریه نگرفت اروم امادلم

 

 

 ندا گذشته

  وبادگذشت برق دوروزمثل این

 انمهر   امدن نزدیک چون ببینمش نتونستم من ولی.....بود رسیده مصطفی دیروزغروب
 ببینمش بتونم بود بودمحال رسیده ومهدی
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 نزدیک امدم بیرون وقتی حمام رفتم.....دعوتم جون فرشته امروزناهارخونه ولی
 انومتازیرز  بلندیش که مشکی شلوارکوتاه یه......بشم تااماده رفتم اتاق ظهربودبسمت

 که نقرهای تل ویه دارکردم باسشوارحالت موهامم پوشیدم مشکی بندی تاپ یه بودبهمراه
 یخودمصطف درزدم......پایین رفتم شدم خوشکل حسابی زدم داشت روش ریزمشکی گالی

 ابیحس پست درم وکشیدبردخونه دستموگرفت فوری اون اما کردم بازکردتعجب دروبرام
 شدم شوکه

 یخورمتم نکن واینجوری قیافت خانمم :گفت.....کردمنوکشیدبغلش کوتاهی خنده:مصطفی
 به وعطرتنشوباولع میکشیدم عمیق های ،،نفس سینش روی سرموگذاشتم.......تا

 ....میکردم تزریق بندبندوجودم

 یمبر  بهترنیست ....همینطورخانمم منم:مصطفی......بود شده تنگ برات خیلی دلم:من
 دراد فرشته صدای االنکه بشینیم

 ازحرکتم جون فرشته جداشدم ازش فوری کردم ودرک موقعیت تااینوگفت
 سالم:فرشته.......نبود هواسم ببخشید سالم:من.....نداجان امدی خوش:خندیدوگفت

 بخوریدمن ریختم چای:گفت جون فرشته میشستیم که درحالی وایستادی چراسرپا بیابشین
 مصطفی......ماست نتنهاگذاشت جون فرشته هدف میدونستم.....میام زودی مغازه برم

 باکی وا:من.....قراردارم:ساعت که میدونی زودبیای فقط:وگفت جون فرشته روکردسمت
 جون فرشته بعدازرفتن.......میام تاشماحرفاتونوبزنیدمنم:فرشته قرارداری

 بایکی:گفت مصطفی....توبغلش کردخزیدم اشاره بغلش بازکردوبه مصطفیدستهاشوازهم
 ناراحت بگم چیزی یه مصطفی :من.....قراردارم پروژ ازمهندسای

 گلم نه:نشوندگفت روش ای میکردبوسه موهامونوازش که درحالی:مصطفی.....نمیشی
 یهمیشگ تومصطفی شده ندابگوچت جان پس:من.....بشم ناراحت ازعشقم من مگرمیشه

 اشارشوتکون انگشت که درحالی....جداکرد منوازخودش مصطفی......نیستی
 یکنمم واحدکاری احدو خدا به بخوری جونتوقسم باردیگه یه فقط باردیگه اگریه:میدادگفت

 شقیاف....جونت به خوردن قسم برسه چه باشی نداشته و اسمت اوردن جرات عمرت توتمام
 میارو باصدای......دادم تکون فهمیدن معنی چندبارسرموبه بودکه شده ناک وحشت انقدر
 خوامنمی بخاطراینکه اگرنمیگم:مصطفی....چته میگین توکه شدم نگرانت خوب گفتم

 مامخالفت باازدواج اقاجونم......میگم دادی قسم حاالکه ولی...بشی ناراحت
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 ارهبتوند اصالربطی:مصطفی.....هنوزمنوندیدن چراانهاکه اخه گفتم باتعجب:من.....کرده
 بیان نیممیک راضیشون همنوفرشت نیست امااینامهم بهتره بگیرم زن ازهمدان اعتقادداره اقام

 روسیع چه به به میگنو،میگن افرین پسرشون سلیقه به دیدنت وقتی مطمنم ببیننت
 طمنم بااینکه.....امد جون فرشته بین دراین......میمونه افتاب پنجه مثل پیداکردی برامون

 ناهارمصطفی بعدازخودن......نگفتم چیزدیگی ولی میکنه پنهون روازم چیزی یه بودم
 ریختم چای بعد......ظرفهاروشستم جون فرشته کمک به منم کردورفت حافظیخدا

 جون فرشته طرف روکردم........میخوردیم چای بودیم نشسته تونشیمن....بردم
 روزا این ریخته وبهم ناراحت خیلی مصطفی:وگفتم

 وقتی نشه ناراحت زده بهت اقاجونم که باحرفهایی داری توقع:فرشته
 الاماح اره،:گفتم.....نگفته چیزوبهم همه خبردارشدمصطفی شصتم........انقدرعاشقته

 ایبر  گذاشتمش شه ناراحت دوباره بگه چیزوبرام همه نخواستم نبود زیادخوب مصطفی
 شا دوباره باتعریف مصطفی نمیخوام اخه بگی کاملشوبرام کنم خواهش میشه.....بعد

 .....خوب خیلی گفت کردو نگام مشکوک جون فرشته.....بشه ناراحت

 ........اعتقادداره چون کرده مخالفت بابام 

 

 

 

 حال زمان

 ......نمک صحبت بیادبیادتاباهاش دیگه ساعت نیم ارمان کردم بامحیاتنظیم که قراری طبق

 ودشخ بله کردم نگاه ازایفون رفتم.....ارمانه حتما روزدن ایفون که میکردم دم چایی داشتم
 چنددقیقه شدم منتظرارمان ورودی جلودر دروبازکردم بیایدداخل روبرداشتم بودایفون

 بعدامد

 منم سالم:من.......میبینمتون دوباره خوشحالم رضایی خانم سالم
 شربت اشپزخانه رفتم ......نشست ای دونفره مبل روی امدداخل....همینطوربفرمایید

 نشستیه چندروزپیشمون هردوسرجای نشستم نفری تک مبل روی روبروش.....اوردم
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 پرقوبزرگتو که دخترمن برای تاببینم بودم اون خیره من میکرد منتظرمنونگاه اون......بودیم
 این ازنظراخالقم نداشت کم چیزی وقیافه ازنظرتیپ.........هست الی همسرایده شده

 ندیدم بیحرمتی داشتیم برخورد باهم که چندباری

 امدم مخود به باصداش..... داشتیم فاصله خیلی باهم که وفکری تنهامیموندازنظراعتقادی

 خاطرچیه به دیدارامروزمون نمیخوایدبگید رضایی خانم:ارمان

 ارامش به دخترم بخاطراینکه اما ازدواجم این مخالف میدونیدکه خودتون خان ارمان:من
 نیدراحلیک اگرقبول که براتون دارم شرط چندتا قبلش اما موافقم بگیره اروم وقلبش برسه

 ........بکنید ازدواج این به راضی بتونیدپدرومادرتونم که میزارم جلوپاتون هم

 بفرماییدبندسراپاگوشم:ارمان

 به شده شا نتیجه نگفتم تربهشون پایین ازگل کردم دختراموتوپرقوبزرگ من اینکه اول:من
 اشک میشن زوودناراحت خیلی...... بارامدنشون ونازنازی لوس ها خیلی قول

 بگی خودت شایدپیش میکنم بیچارت اگراشکشوببینم خان ارمان حالت به وای.....میریزن
 دخندهشای تحدیدمیکنه باالمیره ازسقف کنم عرض چه ازپاروکه پولم تنهاامدمنوکه زن این

 شدوتوجامعه بیوه جوانی تواوج دیده بارون گرگه که بترس زن اماازاین نظربرسه داربه
 ودمخ واسه شدم  یپاگرگ کندوخودمم کارکردجون میکردن نگام طمه چشم به که پرازگرگ
 میکنه تحدیدت  داره شده، گرگ گشیده سختی ندا بگیرکه جدی خالصه

 اگرکاری محیاروندارن به توهین حق خانوادت.....بخوره تکون تودلش اب ندارم دوست
 شقع عوض نمیخوام اذت.....و مهریه......اونجا  زیادنبریش برنمیادبهتر موردازدستت دراین

 محیا به میدی حضانتم وحق.........طالق حق......میریزی دخترم روبپای وعالقت

 چیه نظرت

 پدرم کردن راضی برای حلتون راه.......میکنم قبول کردوگفت نگاهم کمی ارمان
 درست محیامیرسه به شماوبعدم به که ثروتیه پدرتون مشکل:من......چیه

 چشماش ارمان......میکنیم امضا  قراردادازدواج یه پس:من....... جورایی یه:ارمان........میگم
 منونمم واقعاازتون کنم روخوشبخت محیا میدم قول قبول :بلندشودوگفت زدوازجاش برقی

 برام کنی روخوشبخت محیا نیست تشکرالزم:من.....تشکرکنم جوری چه نمیدونم
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 البته:من.....بشم مرخص بدیدبنده اگراجازه یگهد خوب.....میدم قول:ارمان......کافیه
 میکنم صحبت باخانواده:گفت میرفت درخروجی بطرف که درحالی ارمان.....اختیاردارید

 .....روبزارن بگیرندوقرارخواستگاری تماس باهاتون

 به خداحافظ:ارمان.....دادم روتکون چندبارسرم فهمیدن معنی به
 خدانگهدار:من....امیددیدار

 دردعشق همه کاش میرسوندم داشتم عاشقوبهم دوتا که بودم خوشحال دلم ته خونه امدم
 نمیدادن قرارشون درکنارهم و نمیکردن مقایسه هوس وبا عشق وقت هیچ تا میکشیدن

 دنیاست قدیه ازهوس  عشق فاصله که 

 

 

 ندا گذشته

 داشته اشنایی کمی تا گفتم خونوادم تونوبرای اززندگی کمی من میدونی:گفت جون فرشته
 رشپد که خانوادهای:گفت کردو فهمیدمخالف زندگیتونو داستان وقتی اقاجونم اما باشن

 بعدازبه دخترش ازکجامعلوم بدردمانمیخوران کنه ازدواج ودوباره بره تابچه: بعدازداشتن
 این..... سرش به نزنه باباش مثل وجدایی طالق هوس بچه چنددتا حتی یا یه اوردن دنیا

 ینا چرا اخه مینوشتن من پای بابامو گناه میشنیدم چه.......اعتمادنیستن قابل خانواده
 چرا اخه..هنوزمنوندیدن که درصورتی کارومیکردن

  لرزیدن کرد شروع لرزید،زانوهام نمشنیددلم هیچی دیگه 

 نصف داد،دستم قند اب لیوان جون فرشته نداشتم بدنم لرزش روی کنترولی هیچ
 اتاق هوب افتادم ه را خونه بسمت بلندشدم برگشت پاهام به حس کمی وقتی....لیوانوخودم

  ورهبخ نصفشو خوابی بی تاموقع داده مامان به دکتر که ازاونهایی قرص دوتا.رفتم خواب

 هک وموقعیی باشم داشته طوالنی خواب یه انگارمیخواستم درازکشیدم دادم قورت اب بی
 خدایا...چکید ازچشمام اشک قطره اولین........ بوده خواب همش اینها بگن بیداربشم
 نمیدونم کردی چراعاشقم....خدا اصالچرا......نوشتن من پدرموتوکارنامه چرااشتباه
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 تلخیاش بخاطراین یا کنم شکرت عاشقی قشنگ بخاطرحس
 زوقتیا کشیدم عذاب کم مگر کردی چراعاشقم داره سختی چراخدااگرمیدونستی.....کفربگم

 انقدرازاین ندارم توان دیگه بسمه قسم بخودت کشیدم عذاب روشناختم دنمبو ادم
 .......شد گرم چشمام کی نفهمیدم فکرهاکردم

 ......فرشته اززبان

 .....بدم روچی مصطفی شدحاالجواب چش دختره این خدا وای

 ندا ابجی،:بیدارشدگفت وقتی تاغروب زد چرت امدیه مصطفی وقتی بعدازظهر
 بره مامانم گفت خودش مگرمیشه :مصطفی......نیومده نه(:فرشته همون)من.....نیومده

 ببین بزن زنگ یه خونه گفشامومیارم:مصطفی.....واال نمیدونم:من......استخرمیام
 شده خوب حالش دعامیکردم تودلم رومیگرفتم باال شماره که درحالی:من......چرانیومده

 خونه هستیدنداجون خوب خانم فاطمه سالم:من.....روبرداشت گوشی خانم فاطمه...باشه
 حالش ازپایین اره:خانم فاطمه......شدم نبودنگرانش زیادخوب اینجابودحالش ظهرکه

 خودم بزاره بیدارنشدشامم کردم بیدارش خوابیدهرچی اتاق نبودامدرفت زیادخوب
 برم میخوام حاال قبالاستخرنرسیدم سانس به کنم درست شام مجبورشدم

 باشه:خانم فاطمه.......میکنم بیدارش میام شمابیایدبریدمن باشه:من.....اماهنوزبیدارنشده
 امدم باشه:من.....دربازه زودبیا شماهم میرم االن من دروبازمیزارم پس

 قرارگرفت روبروم مصطفی کردم تاتلفنوقطع.......خداحافظ:فاطمه....شمابروخداحافظ
 دابخ بگم نمیخواستم من میدونی اخه هااره:من.....بود خوب که رفتم بودمن شده نداچش
 تمدونس چمی بگه نزاشتم میشه ناراحت دیدم من بگه میخواسته مصطفی گفت خودش

 چی گفتی چی بگوببینم نپیچون سرت رودور لقمه ابجی:مصطفی.....میشه اینطوری اخه
 نه:مصطفی......بودگفتم زده اقاجون که فقطحرفایی...فق....هیچی....هی:من.......شده

 ابجی کفتی چرا اخه......چیکارکنم بشه یاخدااگرچیزیش همشوگفتی یعنی....یع...ی
 بین دراین:من.....خدایا وای نداچقدرحساسه مگرنمیدونی چی بیاره سرخودش اگربالیی

 النا باشه:من.......برو زودی دروبازگذاشتم جون فرشته....فرشته.....امد خانم فاطمه صدای
 راحت خیالت میرم

 ......خداحافظ:من......خداحافظ باشه:خانم فاطمه
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 خودم نکرده الزم:مصطفی......شده چش ببینم برم من گفتم مصطفی سمت روکردم
 داره یکس جلودروایستااگردیدی:مصطفی.......تونومیکشه بیادهردوتا اگریکی:من......میرم
 چیجلودرهر  منم رفت ها پله بسمت اینوگفتو......میام زودی بزن زنگ باال تلفن به میاد

 دوتاشونوزنده بیان اگربرادراش نیادمیدونستم کسی که میخوندم دعابلدبودم
 به.....بود هاامدداغون ازپله وقتی.....بیاد مصطفی تاوزندشدمتا مردم ازاسترس......نمیزاری

 ........شده چی رفتموگفتم بطرفش.....بود شده خم پشتش کلمه واقعی معنی

 تانشداس ایدکه عاشقانه رمان یه دنبال داریدو اعتقاد اول تونگاه عشق اگربه گلم دوستای
 (عاشقانه نسل) رمان بخونیداسم حتما ( عاشقانه نسل )رمان باشه خاص
 خبری اجباری ازدواج شدن همخونه کل ازکل تانوشتم 1:تعدادفصلهاش(عاشقانه)بخش
 ادیزی های سختی بهش رسیدن برای که میکنه تجربه ناب عشق یه داستان ندا نیست

 .........اما میکشه

 دخترش یه عاشقی که حال وزمان پاکشه عشق داستان که ندا گذشته دوبخش داستان
 دردسرسازشده

 جنبه این فصلشه1:(عاشقانه نسل) اسمش شده نوشته کنیدداستان توجه عزیزم دوستای
 فدای شهن فراموش بیادنظروالیک بخونیدخوشتون رمانمو نکنیدامیدوارم الیک داره تبلیغی
 زهرا همتون

 

 ندا گذشته

 فرشته اززبان 

 بفرستنه ماشین یه فوری اژانس بزن زنگ:مصطفی......شده نداچش مصطفی شده چی
 این بجای:مصطفی.......اخه چی برای بیمارستان:من.....بیمارستان بایدببریمش

 نمیشه دهش چی بگوببینم گفتم میرفتم خونه سمتب که درحالی......بزن حرفهابروزودترزنگ
 بینهب باالسرش سرنرفته یه مادرش خانواده کدوم:مصطفی.......بگیم خانوادش بایدبه که

 خوردهباید قرصم نکنم اگراشتباه احمق دختره میسوزه، توتب یامرده،داره زنده ،دورازجونش
 بزن رضاخدابروزنگ محض فرشته:مصطفی........چی قرص زمان یاامام:من.....باشه

 بعدازقطع.......دویدم تلفن بسمت باشه ......باش:من......میمیرم من بشه اگرچیزیش
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 سمتب باهم.....میرسه دیگه دقیقه تاپنج گفت:من....میاد شدکی چی گفت مصطفی کردن
 منم بزنن نگز  کن، پیدا ازداداشاش یایکی باباش شماره توازدفترتلفن:مصطفی.....رفتیم باال

 گزن........و مهرانوپیداکردم شماره گشتم دفترتلفن داخل......باشه:من.....میکنم امادش
 صداشون االن بله...بله:مرد.......کارداشتم عباسی ببخشیدبامهران سالم:من......زدم

 فرشته من مهران اقا الوسالم:من.....الو:مهران.....امد بعدمهران چندلحظه........میکنم
 فانهمتاس...... بیدارکنم نداروازخواب قرارشدبیام استخرمنم رفتن مادرتون مستاجراتونم

 برکردمخ اژانس من خورده قرص فکرکنم بیدارنمیشه میکنم صداش هرچی میسوزه نداتوتب
 کاری چراهمچین دیوانه دختره:مهران.......بیمارستان میبریمش امده خداروشکرداداشمم

 منم میبریدش بیمارستان کدوم باشه:مهران......اقامهران نمیدونم:من.....کرده
 من تون بااجازه پس......بیمارستان:من.....خودمومیرسونم

 باشه:مصطفی.....حاظرشم برم من مصطفی:من....خداحافظ:مهران.....خداحافظ.....برم
 اژانس خانم سالم:بله.... زدن ایفونو که حاظرمیشدم داشتم.....کن امدصدام برواژانس

 مصطفی......روصدازدم مصطفی بیرون رفتم.....میایم االن بله... بله......بودید خواسته
 ینشس روی بودسرشم گذاشته شوزیرزانوش دیگه دستشوزیرسرنداودست یه که درحالی
 ماشین هب وقتی......بود کرده گریه قرمزبودفکرکنم چشماش میومد هاپایین بودازپله گذاشته
 توجلوبشین ابجی:گفت رسیدیم

 سرشونوازش بیمارستان به رسیدن تا گذاشت پاش وسرنداروروی نشست عقب خودشم
 میرفت صدقش میکردوقربون

 یاتیشح عالعم امدگفت بیرون دکتروقتیازاتاق...... نداروبردن رسیدم بیمارستان به وقتی
 این فقط نمیدونم: مصطفی....... خورده قبل چندساعت..... خورده جورقرصی چه پایین

 ترنشوندک به قرص بعدقوطی....خورده ازهمین فکرکنم کردم دربازپیدا قرصورومیزباالسرش
 بعدازرفتن.......رفت بعدم.....و گفت شوشستشوبدیمی بایدمعده:دکتر........داد

 برامندارو کرمت توروبه بزرگیت توروبه خدایا:گفت نشستو نیمکت روی دکترمصطفی
 ازچشماش قطراشک ویه اینهاروگفت.....کن اضافه ندام عمرم بگیروبه ازعمرمن......نگهدار
 چکید

 زانودرمیاره چطورغرورمردهاروبه ببین نمیکنه هاکه چه عشق

 (ندا اززبان)حال زمان
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 نمحیاتوای نشده ازخانوادش هنوزخبری ولی میگذره باارمان روزازصحبتم پنج امروزدقیقا
 خیلی گودافتاده زیرچشماش میزنه سفیدی به رنگش الغرترشده شده روزداغون پنج

 .......صبرکنم کردفعالمجبورم میشه چه ولی نگرانشم

 دهز  ایفون که میکردم درست شام داشتم منم....... رفت قرارداشت محیاباارمان امروزغروب 
 دادم جواب ناشناس دیدم.....شد

 بیحمیدمح من:ناشناس.......امرتون بله:من......رضایی ببخشیدمنزل:ناشناس........بله:من
 ممنون(:ناشناس)حمید......هستیدبفرماییدداخل خوب بله....بله:من......پدرارمان هستم
 هک اینطوری اخه:من.....میاردبیرون تشریف چندلحظه نیست اگرزحمتی نمیشم مزاحم
 منتظرش وجلودرورودی دروبازکردم......... باشه:حمید.....شمابیایدتوبهتره نمیشه
 کت داشت جوگندمی موهای...میخورد بهش04،51 حدودا که مردمیانسالی.....ماندم

 پوش یکوش جذاب بگم میتونم کالم بوددریک پوشیده رنگی کم ابی وپیراهن وشلوارمشکی
 شد داخل....بود

 

 

 رفت......ممنونم سالم(:محبی)حمید.......امدید هستیدخوش خوب محبی اقای سالم:من
 مبرگش چای استکان دوتا با رفتم اشپزخونه به منم.....نشست دونفری مبل روی داخل

 دما من رضایی ببینیدخانم:،حمید......داشتید امری.بنددرخدمت:من.....نشستم روبروش
 بفرمایید:من......اصلی سرموضوع میرم مقدمه بدون پس هستم رکی

 مخالف ودخترتون پسرم باازدواج هم شما شنیدم من:حمید......بندسراپاگوشم
 ردنک مخالف مابرای که منطقی وعشق هستن هم عاشق دوتا امااین بودم بله:من......بودید

 من سته دنیافاصله یه ودخترشما پسربنده بین خانم:حمید.....نمیکنه روقبول میپزیریم
 ادای پسرم کردن سرکیسه برای که بودن زیادی دخترای ندارم چیزهاروقبول واین عشق

 وپیداشون رفتن زدن جیب به پولی خوب وقتی ولی رودراوردن خسته دل عاشقای
 مسخره ازیب بکشیدواین بیرون پسرم پاتونواززندگی حاالزودتربگیدچقدرمیگیریدتا.....نشد

 ......کنید روتمومش وعاشقی عشق
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 روما تا میکشیدم عمیق های نفس که درحالی بودم مرزانفجاررسیده به ازاعصبانیت:من
 فکری ماچه راجع خودتون شمابا:گفتم نکنم احترامی بی خونم مهمون وبه باشم

 پول حتاجم که داریم انقدری اما شماپولدارنباشیم اندازه به شایدما محبی کردیدهاببینیداقای
 باشن پدرنداشته من های شایدبچه میشه خالصه چیزتوپولشون همه که نباشیم شما امسال

 انقدربهشون پسرشمانباشه امسال جیب به تاچشمشون کندم جون کارکردم خودم اما
 یادیز  شایدپول نکنه پسرشماگدایی وازامسال وعشق تامحبت ورزیدم وعشق کردم محبت
 زشبیشترار شایدهم شما پول اندازه به که داریم وشرف غرورانسانیت اما باشیم نداشته

 خونم ات دخترم بخاطرسردبودن که برنمیداره ازسردخترم دست پسرشماکه این درضمن داره
 من:حمید.......میزارید غیمت پسرتون احساس امدیداینجاوروی که متاسفم براتون امده هم
 میکنم اکاریی بیرون بکشه پسرم پاشواززندگی میگید دخترتون یابه نمیشه حرفهاحالیم این

 نگاه دخترتون نتونیدبه خودتونم حتی دیگه
 درست خودم توخونه شماداریدمنوتحدیدمیکنیداونم:من.....کنیدفهمیدید

 بازی ازاین دست نمشیدکه راضی باپول حاالکه هشدارمیدم تحدیدنمیکنم:حمید.......میگم
 شماغم برای ممکن ولی برسونم پایان روبه بازی این خودم بکشیدمجبورم مسخره

 نمیگم یزیچ دخترم به من محبی اقای میگم گوشاتونوبازکنیدببینیدچی خوب ....انگیزباشه
 بیفته دخترم روبدن خراش واگریه هرکاری میکنم هرکاری دوتاجون این رسیدن وبرای

 پارتی پولو ماش اندازه من گفتم پسرتونم بترسیدبه بایدازمن که موقع ان شمامیبینم ازچشم
 یرضای ازندا پس تون میشونم سیاه خاک به کنم تالفی اگربخوام تالفیم امااهل ندارم

 .......ببینمتون نمیخوام هم دیگه بریدبیرون من ازخونه االنم همین......بترسید

 اتاقم دبهپرکر  اب لیوانی   کردم زیرگازوخاموش اشپزخانه رفتم میلرزیدم حسابی رفت وقتی
 چشماموبستم درازکشیدم تخت روی قرصهام بعدازخوردن رفتم

 .......بگیرم یاشایدتلخم خوش ازگذشته ارامش تاکمی فکرکردم گذشته به

 (ندا اززبان)ندا گذشته

 روباالسرم مصطفی......توگلوچشماموبازکردم سوزشی باحس
 نمیتونه هم مصطفی نداریم تخت توخونه ماکه...واخدااینجاکجاست....دیدم

 نمردی نه:مصطفی.....پیشمه مصطفی که خوب چه حتمامردم پس....بیادخونمون
 ردنمیکنهد جاییت کن اصالولش.....دیرترمیرسیدیم کرداگرکمی خدارحم البته بیمارستانی
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 چطورسرازبیمارستان بودم خواب خونه یادمه که تاجایی بیمارستانم:من.....نمیخوای چیزی
 من هعم پس:مصطفی.....بخداازکجابایدبدونم نه:من....نمیدونی یعنی:مصطفی......دراوردم

 حرفاروشنیدم اون وقتی من چی دیگه خودکشی:من.....کنه خودکوشی خورده قرص بوده
 چیه خودکشی تابخوابم مامانموخوردم های دوتاازقرص شدم داغون
 بودوبازوررسیدی انقدرپایین حیاتیت عالعم که خوردی دوتاقرص:مصطفی.....دیگه

 برم صبرکن چنددیقه......تشنمه بدی اب بهم میشه خوردم دوتا اره:من....بیمارستان
 خانمی بودهمراه سفیدپوشیده روپوش مردکه بازشدویه دراتاق حین دراین.....ازدکترت
 خوب حیدری خانم خوبی ممنون:دکتر.....دکتر نباشیداقای خسته:مصطفی......واردشد

 پاش بودیه من تواتاق پاش خدایه بنده بااین چیکارکردی خوابیدید
 موگفتمزد لبخندی:من....کردقدرشوبدون کالفمون که نیومده اینجاانقدرازماپرسیدچرابهوش

 رتاپایاقادکت میبینید:مصطفی......تابخوابم مامانموخوردم های دوتاازقرص فقط نکردم کاری
 بدنشون جون هست امکانش:دکتر....خوردم دوتاقرص میگه انوقت وبرگشته رفته مرگ

 شدکه خورده کم احتماالبااب بوده قوی وقرصاهم ضعیفه
 تنبارف......رفت چندتاسوال وپرسیدن چشمام دکتربعدازمعایینه.......انقدرخطرسازشده

 کترگفتد نصفشودادچون البته دادخوردم بهم هم ابی لیوان کردبشینم کمکم دکترمصطفی
 وباگریه مصطفی سمت روکردم درازکشیدم تخت روی دوباره وقتی......زیادضررداره اب

 میگی چی تومیفهمی:مصطفی......ها دادی چرانجاتم.....بیمارستان چرااوردیم گفتم؛
 ودمتب دیرتراورده اگرکمی......توچیکارکنم بی من نگفتی...چیکارکردی بامن نداتومیدونی

 قرارنداشته وقتی میمردم بدرک خوب:من.......میفهمی بودمت داده ازدست
 یستن خوب برات نداعصبانیت باش اروم:کردگفت امدوبغلم بسمتم مصطفی.....باشمت
 دیوانه امامن.......پرستاروفشرد کمک زنگ حال درهمان میکنه ریزی خون دوباره معدت

 داشته قرارنیست وقتی بدرک اونم گفتم میکوبیدم سینه به بامشت که درحالی بودم شده
 مابراما میکردم احساس خونورودستم میزدوگرمی سوزبدی دستم ....بمیرم بهترکه باشمت

 عذابم میخوای که کشیدم عذاب کم بمونم زنده چررررراگذاشتی......نبود مهم
 اتدرووووغنگوباب:من.....تااخرعمرمپیشتم نباشم قرارپیشت گفته کی:مصطفی......بدی

 منگه مصطفی کمک ازاونهابه یکی پرستارامدن دوتا حال درهمون......بزاربمیرم نمیزاره
 حال بی که بودم بودموفریادزده کوبیده کردانقدرمشت تزریق بهم امپوری هم یکی داشت
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 شدوچشمام خشک اشکم کی نمیدونم......لغزید چشمم ازگوشه اشک افتادم تخت روی
 افتاد هم روی

 مصطفی اززبان

 سینم شوبه کوچک مشتهای وقتی.....خوابید دادوبیدادبالخره همه بعدازان
 گرفت اتیش قلبم کنم ارومش میکوبیدونمیتونستم

 ده کنزدی ساعت که االن تا خبردادیم خانوادش به که ازغروب دخترچقدرتنهاست این
 چقدرتنهاست نشده ازخانوادش خبری

 رسچکیدازت صورتش روی اشکم گذاشتم پیشونیش روی ای تختشوبوسه نزدیک رفتم
 امدداخل ازبرادراش مادرپدرندابایکی شد باز کناردراتاق گشیدم فوری بیدارشودنش

 مرخصی من به داداش درنکنه دستت:وگفت من روکردسمت برادرش پرسی بعدازاحوال
 ندهما فکرنمیکردم.....بیارمش باخودم امدن موقع نشه تانگران نگفتم مامانم به ندادن

 کردی برادری درحقش باشیدممنون

 مبزن میگه شیطونه کردم برادری عشقم،زنم،محرمم درحق من میگفت چی این:مصطفی
 پایین دکورصورتشوبیارم

 شد ازکجاپیداش وخودکوشی قرص کاراکنه ازاین نداره نداعادت شده چی پسرم:مادرندا

 شبدن متاسفانه بخوابه تا شماروخورده دوتاازقرصهای فقط نبوده خودکشی قصدش:من
 روزافتاده این به بوده ضعیف

  امابالجباررفتم برم نمیخواست دلم بااینکه ماندم دیگه کمی

 (ندا اززبان )ندا گذشته

 باگیجی دیددارم وقتی دیدم مامانوباالسرم بیدارشدم ازخواب دستم های باتکون صبح
 کنهروب ترخیص کارای پیداشه مهران پاشوصبحانتوبخوراالناست:گفت میکنم نگاهش

 امد رانبعدمه کمی روخوردم صبحانم وصورتم دست بعدازشستن بلندشدم بیحرف.....بریم

 بخورضعف اوردم برات چیزایی یه مامان مرسی:مهران.....خوبی پسرم سالم:مامان.....سالم
 خوبی:منوگفت روکردسمت رفتن قبل.....ترخیص کارهای دنبال برم منم نکنی
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 مرگ تاپای دختردیروز میگی چی:مهران....... ..یانه باشم خوب میکنه فرقی چه:من......ندا
 ارستانبیم بودنت دیرتررسونده ساعت نیم وبرادرش خانم اگرفرشته میدونی وامدی رفتی
 زندگی ازاین درک به:من........ازبودیدر  توقبرستون تخت این روی درازکشیدن جای االن

 یمریض که حیف درازشده زبونت خوردی قرص اینکه مثل:مهران......میشدم خالص کوفتی
 ترخیص بعدبابرگه ساغت نیم.... ورفت اینوگفت.....میکردم قیچیش االن وگرنههمین

 رفتیم خونه طرف به شدیمو اماده ماهم.....امد

 حرفی چهی بی امدنم بعدازبیرون بودم گرفته والکل کندخون بوی حمام رفتم رسیدم وقتی
 نشه ازدواج این به راضی اگرپدرمصطفی فکرمیکردم داشتم...... ودرازکشیدم تواتاق رفتم

 گونه روی فکراشکهام بااین کنم زندگی گذشته مثل اون بدونه میتونم یعنی چیه من تکلیف
 .....شد جاری هام

 فرورفتم خواب شیرین خلسه در کی دونم نمی

 نشسته سرم باال اشکی باچشمای جون فرشته چشماموبازکردم موهام بانوازش که
 یه بغرو اگرتونستی نگرانت خیلی مصطفی جان ندا:گفت.....و پرسی بعدازاحوال......بود

 طهراب بنظرم جون فرشته:من......بگیره شایداروم ببینت تا پایین بگیربیا ای بهانه
 مینه رابط بهتراین کنیم ازدواج باهم قرارنیست وقتی نیست درست دیگه منومصطفی

 طفیبیشترازمص اگه من گفتم کردمو حرفشوقطع......مصطفی اماندا:فرشته......شه جاتموم
 تموم یمش وابسته بیشتربهم اینکه بهترقبل ولی کمترنمیکشم باش مطمن نکشم عذاب

 ردمروازادک گلوم بغض بارفتنش بعدرفت نزدوچنددقیقه حرف دیگه جون فرشته......شه
 میشد خاموش وربود شعله درونم که مگراتیشی ولی کردم گریه تامیتونستم

 

  رفتیم بیمارستان به ها ازمایش سری یه جواب گرفتن برای روزبعدبامهران صبح

 ختمکلیداندا......نیافته عقب تاازکارش رفت کردوخودش منوجلودرپیاده مهران امدیم وقتی
 که راپله سمت پاتندکردم رودیدم مصطفی شدم که واردحیاط ودروبازکردم قفل داخل
 دارم کارت بیفت راه گفت مصطفی که انطرف روموکردم شد کشیده ازپشت دستم

 :.....وگفتم دردادزدم شدن بابسته جون فرشته دستموکشیدوبردخونه

 (ندا اززبان )ندا گذشته
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 ...اینجاها چرامنواوردی:گفتم جیغم جیغ باصدای دروبست وقتی

 یدونیم نگرانتم نگفت مگرفرشته..... دیروزچرانیامدی دراوردی بازیهاچیه بچه این:مصطفی
 ازدیروزتاحاال گذشته من به ازدیروزچی

 .....دخترهرز یه بایدنگران....چرا...چرا:من

 روصورتم مصطفی دست بودکه نیومده بیرون کامل ازدهنم هنوزحرف
 شدم خیره مصطفی به گذاشتم فرودامددستموروصورتم

 .......من به زدمصطفی سیلی من به ......اره..... زد سیلی من به

 میکردم وگریه میکوبیدم سینش به بامشت درحالی بوردم یورش مصطفی بسمت
 ابامب مثل منم ممکن هرزه بخوربابام بهم دستت اصالنباید منوبزنی نداری توحق:گفتم
 ........هرز

 ولی....... تقالکردم اول گذاشت لبهام داغشوروی لبهای بشه تکمیل حرفم ازاینکه اینبارقبل
 ریهگ....... کردم همراهیش ازتقالکشیدم دست....شد تزریق بندبندوجودم به ارامش کم کم

 نزاشت که جدابشم ازش خواستم کردم حس وتودهنم اشک شوری میکردمومیبوسیدمش
 اول میدانگارفه اوردم کم نفس وقتی چقدرگذشت نمیدونم ........کردببوسیدنم شروع وباولع

 نفس گذاشتم سینش روی کردسرمو منوبغل.......جداشد بعدازم گرفت ازلبم گازارومی
 فهمیدم تازه......ریخت وجودم وبه ارامش....... کشیدم هام ریه عطرتنشوبه کشیدم عمیق

 عاشق من....نیافتنیم دست ارامش این تنگ چقدردل.......امنم اغوش این تنگ چقدردل
 زندگی اون بدون چطورمیتونستم بندبود نفس به نفسم بودم مصطفی وشیدای

  شکست بینمونو سکوت مصطفی........کنم

 من بیتو نه تومیتونم بی من نه میدونی خودتم کارونکن این ومن باخودت نداجان:مصطفی
 به میدم قول.......نکن دریغ خودتوازم........نگیر قشنگوازم حس ارامشواین این پس

 اقاموراضی هرطورشده میکنم ازدواج باهات من خداقسم به قسم شرافتم به مردنگیم
 میکنم خواهش بده وقت بهم.....میکنم

 بازورجواب.......میباره غرورازسروروش مامان بقول مغرورکه مصطفی میشنیدم چی:من
 هب امدم بیرون ازبغلش کمی.......میکنه خواهش بارداره ومیند برای ازمن ومیده ادم سالم
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 بودچشمای پراشک چشماش میدیدم چی من خدای...... کردم نگاه چشماش
 فیمصط اینکه به....بود شده بارونی بخاطرمن گام زندگیم،تکیه عشقم،شوهرم،اسطوره

 اوردم ایمان ومجنونه عاشق

 باعث خودم که اشکی اونم مردموببینم اشک نمیخواستم گذاشتم سینش سرموروی
 نگفتم.......شدم ناراحتیت باعث که کنه خدالعنتم:گفتم ضعیفی باصدایی.......وبانیشم

 غرورخوردبشه نخواستم شدم چشمت اشک باعث

 خدانکنه:چکیدوگفت موهام روی اشکهاش گذاشت سرم چونشوروی مصطفی
 دیگه درضمن ضروری جزمواقع دوربشی ازم لحظه یه نداری حق دیگه جونم،عمرم،نفسم

 روبشنوم گفتی فرشته دیروزبه که وپرتهایی چرت اون نمیخوام

 میخوام معذرت:وگفتم برداشتم سرموازروسینش

 بیام بیرون ازاشپزخونه درنمیاریدمن01با کردیدوصحنه امداگراشتی جون فرشته صدای

 نمیدم قول خندیدوگفت:مصطفی

 گفتم جون بافرشته پرسی بعدازاحوال

 میام ارایشگاه رفت بعدازظهرمامان بایدبرم من

 منتظرتم باش خودت مواظب بروگلم:مصطفی

 فعالخداحافظ:من

 خداحافظ وگفت کاشت روگونم ای بوسه گفت ای بااجازه مصطفی

 حال زمان

 بیدارشد محیاازخواب باصدای

 پاشیددیگه.....مامان.....مامان:محیا

 گلم بیدارشدم........چشماموبازکردم:من

 تونقلب بازم نکنه......کردید چرازیرغذاروخاموش......خوابیدنه وقت چه االن.......خوبید:محیا
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 درازکشیدم امدم شدم فقطخسته دردنمیکنه جایمم خوبم من نکن شلوغش کافی:من
 گذشت خوش امدی توکی.....برده خوابم که نفهمیدم

 بیرون اارمانب مگرمیشه گذشت خوش خیلی اره.....امدم وقت خیلی:محیا
  ضعف بیابخوریم کردم درست کامل غذاروهم کردم دم چای..........برموبدبگذره

 .......میکنیدها

 میام بزنم دستوصوورتم به ابی توبرویه باشه:من

 سردنشه میریزم زودبیایدچای فقط باشه:محیا

 پزخانهاش به وصورتم دست بعدازشستن رفتم دستشویی محیابه بعدازرفتن.....باشه:من
 برگشتیم ظرفهاروشستیم کردم کمک محیا به.......وشام چای بعدازخوردن.......رفتم

 .......نشیمن

 نزد حرفی خواستگاری به راجع محیاارمان:من

 نگفت چیزی پرسیدم من مامان نه:محیا

 یانه کرده صحبت باپدرش ببینم......وبده ارمان شماره:من

 وامدم کردم روبهانه بعدخستگی......... نشستم دیگه ازمحیاکمی شماره بعدازگرفتن
 من...سالم)نوشتم ارمان برای عنوان این به پیامی روبرداشتمم گوشیم......اتاقم

 شاپ کافی ده مقدورفرداساعت اگربراتون رضایی محیا:مادر.....نداهستم
 نونممم.....نگید محیاچیزی به مون لطفاازقرارمقاالت....امد پیش کارمهمی....ببینمتون......

 برد خوابم کی ونفهمیدم درازکشیدم تخت امدروی پیام تاییدیه وقتی(.......ندا

 رواماده نمازصبحانه بعدازخوندن بیدارشدم ازخواب گوشی االرم باصدای صبح
 منم....... رفت دانشگاه شدبه اماده صبحانه وخوردن محیا بعدازبیدارشدن.......کردم

 رفتم شاپ کافی وبه شدم میزاماده کردن بعدازجمع

  نزدیک رفتم.......بود نشسته دنجی بودوجای امده ارمان رسیدم وقتی

 ....نشستم     صندلی روی بین دراین اقاارمان هستید خوب سالم:من
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 محیاخوبه.....شماخوبید......خوبم بنده ممنون سالم:ارمان

 دادیم سفارش هردوقهوه که روگرفت امدسفارشات گارسون.....خوبیم شکرهردومون:من
 گفت ارمان گارسون بعدازرفتن.....

 کردید نگرانم شده چیزی:ارمان

 دلردوب بینمون که حرفایی همه ...........ماومنو خونه دیروزامدن پدرتون متاسفانه بله:من
 تموم حرفام بیشترمیشدوقتی رفته رفته پیشونیش رو اخم.....گفتم ارمان شدبه

 بودم فکراینجاشونکرده:کشیدوگفت سروگردنش پشت دستی کالفه......شد

 چیکارکنی حاالمیخوای:من

 حتی.....نداره ارزش محیاواسم جون اندازه هیچی چون برونم محیاروازخودم هیچی:ارمان
 عشقم

 بایه روحی ازلحاظ ولی باشه سالم باشیدو کرده ازشمحافظ جسمی ازلحاظ شایداینطوری:من
 نداره فرقی مرده

 کنه تحدیدشوعملی تابابام بدم ادامه رابطم به میگیدچیکارکنم:ارمان

 هست هم بهتری راه نه:من

 مثالچی:ارمان

 قراربدی شده انجام پدرتو،توعمل اینکه:من

 تربگید واضح میشه:ارمان

 به اندهروزم کنیددوسه پخش بدیدتاالربگیریدکارت عقدتونوانجام کارهای مثالتااخرماه:من
 زیرشمجبوربپ واشنا،فامیل دوست پیش ابروش بخاطرحفظ موقع اون بگی پدرت به مراسم
 واردنمیکنه جسمی اسیب عروسش به مسلما بعدازعقدم.......میشه

 نیست فکربدی:ارمان

 موافقی پس:من
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 عقد کاری دنبال ازفردامیفتیم میکنم صحبت امروزبامحیا من ........البته:ارمان

 کن حساب من روی خواستی چیزی کمکیاگر  شده دیرم میرم دیگه من پس عالیه:من

  نمیکنم لطفتونوفراموش این تاعمردارم کردید روتمام مادری درحقم ممنونم:ارمان

 خداحافظ......پسرنداشتمی تومثل میکنم خواهش:من

 خدانگهدار...... ممنون بازم:ارمان

 کردم حرکت خونه بسمت شاپ ازکافی شدن بعدازخارج

 

 دادن عقدوانجام به مربوط کارهای تمام محیاوارمان....بادگذشت برقو مثل یکماه این
 شبقراربوددی ارمانم.....برگزاربشه شون مراسم لوکس ازتاالرهای قرارتویکی دوروزدیگه......

 ریمب میادبریم محیاازدانشگاه که قرارغروب ....نشده خبری هنوزکه.....کنه صحبت باپدرش
 وزنگبودر نفردستشوگذاشته یه که فکرابودم تواین........نخریدم هیچی هنوز من خریداخه

 دره پشت که کسی یادیدن ایفون برداشتن بدون شدم هول......داشت وبرنمی ایفون
 انجاروهم......شد زده محکم هم درورودی بودکه نگذشته چیزی.......کلیدبازوفشاردادم

 بازکردم

 قدم عقب روبه ترسیدم ازش.....میبارید اتیش شدازچشماش واردخونه(حمید)پدرارمان
 .......جلوبرمیداشت به رو قدم یه اونم باهرقدمم......... برمیداشتم

 اره کارخودتوکردی بالخره:حمید

 میزنید حرف کاری میگیدازچه....می....چی.....چ:من

 شمانداره به دخلی من اطالع بدون گرفتن مراسم باورکنم میخوای:حمید

 به......نمیکنم دریغ دوتابهم این رسیدن برای کاری ازهیچ که بهتون بودم گفته:من
 طرفازدو قرارگرفتودستشو حمیدروبروم.....دیواربرخوردکرد به محکم پشتم دیواررسیدم

 مصورت به داغش های نفس وقتی بودم حمیدقرارگرفته دراغوش طوریکه گذاشت رودیوار
 نداشتم فراری راه هیچ بدمیکردومن میخوردحالمو
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 نیست خوب شماودخترتون اصالبرای این بودم گفته نبهتو منم:حمید

 عکس جواب بزنم حرفی کنم کاری میترسیدم میکردم نگاش خیره فقط
 بود صورتم توچندسانتی درست حمیدسرشوجلواورد........بده

 توشروعگذاش لبهام روی ولبهاشو اینوگفت داری زیباوافسونگری چشمایی میدونستی:حمید
 قتیو........نمیکرد ولم کوبیدم اش سینه به مشت کردم تقال هرچی.........بوسیدنم کردبه
 طوری زدم صورتش به محکمی کشیدسیلی سرشوعقب اینکه محض به کرد شدولم خسته

 .....میسوخت خودمم دست ماندوکف صورتش روی انگشتام جای که

 کاری همچین کردی چطورجرات.......نا بی مردیکه بوسیدی من حقی چه به:من
 بشی نزدیک اگربهم دیگه باره یه....... شدی نزدیک بهم باشه بااخرت.......روبکنی

 نمیخوام هم دیگه بیرون گمشووووازخونم حاالهم......درمیارم دمارازروزگارت
 .......هوس مردیکه......ببینمت

 های گونه داغم اشکهای جاکناردیوارسرخوردم همون منم رفت حرفی هیچ حمیدبی
 تواتمح تمام شدیکباره چندشم فکرکردم بوسیدنم لحظه به وقتی.......کرد سردمونوازش

 املک معدم وقتی.....رسوندم دستشویی خودموبه بلندشدم اوردسریع هجوم دهنم به معدم
 تهچقدرگذش نمیدونم کردم گریه جاروپانشستمو نبودهمون تووجودم حسی شددیگه خالی
 اتاقم به....... دستوصورتم بعدازشستن بلندشدم پاهام به رمغ دوباره برگشت باحس بودکه
 ........وبستم چشمام درازکشیدم تخت روی رفتم

 

 

 

 

  

  حال زمان

 (دوروزبعدروزجشن)
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 ایشگاهار  به گل کارابامه بعدازانجام قرارشدمنم رفتن ارایشگاه به مهال بعدازناهارمحیاهمراه
 پوست به که روشن عسلی ماون.گذاشتم، روزنگ دیروزموهام نداشتم کارزیادی بریم

 امهب خونه کردن ظرفهاوجمع بعدازشستن........داره خوبی همخوانی میادوباچشمام سفیدم
 شلوغ بودپیشش محیارفته که سرارایشگری چون رفتیم میرم همیشه که ارایشگاهی به گل

 ودمب ارایشگرنشسته زیردست ساعت حدودیک......... جارفتیم بودواینجانزدیکتربودهمین
 خودم یدنازد جلوایینه رفتم وقتی کردلباسموبپوشم کمکم .....شدبعدارایش تمام کارش که

 داده روفردرشت دیگه بودونصف کرده شنیون نصف بلندعسلیمو موهای بردم لذت
 باسل   که بودبالباسم کرده هم طالیی دودی الیت بودارایش ریخته شونم روی بودازیکطرف

 ورهکیپ از جنس که ربع سه استینش لباسم.......داشت بودهمخونی نباتی رنگ به شب
 میشهگشاد بعدکمی وازانجابه تنگ باسن تاپایین امریکاییه ساتن خودلباسم جنس......

 دامان غذا خاطرکارزیادونخوردن به ولی بدنیااوردم دوتابچه بااینکه )داره هم کمی ودنباله
 امده کمکم به وقدبلندم دارم شکم فقط بچه دست کف یه اندازه که طوری دارم خوبی

 کردن درست گلم مه موهای من شدن بعدازاماده خالصه........ (نیست اصالمشخص شکمم
 ربع هس کردم تاالرحرکت وبسمت شدم سوارماشینم کردن بعدازحساب.....بود غروب نزدیک

 ادند بعدازتحویل تاالررفتم ورودی بسمت کردم پارک روتوپارکینگ ماشین بعدرسیدیم
 نمازیادنبود های فامیل امدگفتم وخوش سالم امدن که چندنفری وبه داخل رفتم اسهاملب

 ایه بیشترشوندفامیل.......نداشتیم کردن دعوت روبرای محیاکسی پدری جزفامیل یعنی
 سرمیزهاشون من ادب رسم به بودن هنوزنیومده پدرومادرارمان چون ولی بودن ارمان

 بعدمهالوامیرمهدی ساعت حدودنیم.......میکردم باهاشون کوتاهی وبش وخوش میرفتم
 دختراتوازپشت دست که میبینم مامان سالم.....اوه:مهال........رفتم شون بسمت امدن
 یگهد نه:امیر.....ترم ازشماخوشکل میشه حسودیت نکنه وگفتم زدم لبخندی......بستی

 راهو همه این میره کی...اوه...اوه:من.......تودنیانیست من تراززن خوشکل.... نشدمامان
 مامان اره:مهال.......اتلیه اینهارفتن محیا:گفتم بعدازنشستن رفتیم میزی بسمت....امیرجان
 حرف امیرمیان.......بود هاشده فرشته بوداین محیاچقدرنازشده نمیدونی

 و پدرارمان چرخوندم ورودی سرموبسمت...نیست پدرارمان اون مامان:مهالامدوگفت
 به  دیدنداشت زیاد بما بود پدرارمان چپ طرف چون خانومه که دیدم خانمی بهمراه

 محبی امدیداقای خوش سالم....... رفتم وبطرفشون اجباربلندشدم
 نه هن خانومه بین دراین.....دیرکردیم کمی اینکه مثل ممنونم سالم(:پدرارمان)حمید.....
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 هستن رضایی خانم چراعزیزم:حمید......نمیکنی معرفی حمیدجان:گفت کنان
 هنمیشدمردب باورم..... هستن همسربنده خانم نسرین وایشونم من روکردسمت...مادرمحیا

 دما بادیدنش که وقدکوتاه چاق العاده فوق زن.....باشه داشته زنی چنین تیپی خوش این
 راحت زدنش نفس بوداینوازنفس وایستاده بازور،روپاش بخورم قسم حاضرم میافته یادژله

 اقچ دستموتودستهای......خوشبختم وگفتم کردم دارز طرفش دستموبه.....فهمیدمیشود
 دامادکه عروس جایگاه نزدیک میزخالی.....همچنین وگفت گرفت گوشتیش

 متس به منم ونشستن بعدازتشکررفتن.......دادم نشونشون بودم برایشدرنظرگرفته
 گردشده چشماش ازتعجب مادرارمان خانم اون مهالگفتم به وقتی......رفتم میزخودمون

 عروس.......و بازی بعدازاتیش تاالررفتیم بیرون به دامادامدن عروس بعدخبردادن کمی
 روسع بسمت بعدبامهال کمی.........بشن تابعدازعقدواردسالن عقد اتاق ورفتن ودامادامدن
  دامادرفتیم

 دادم ستد باارمانم کردم بختی ارزوخوش وبراش پیشونیشوبوسیدم گرفتم روتوبغلم محیا
 برای اقا حاج که بودیم صحبت هنوزمشغول کنه بخت وخوش دخترم گرفتم قول وازش

 عقدامد خطبه خواندن

 گرفت ارمان های ازفامیل یکی روهم دیگه طرف باالسرشونودخترعمومحیا پارچه طرف یه
 قند سابیدن کردبه شروع مهالهم

 تیبخ خوش ارزو چکیدوبراشون ازچشمم اشک قطره رودادیه بله محیا باربالخره بعدازسه
 کردم

 وبه محیادادم سفیدبه طال سرویس یه کلیدواحدباالرو،بهمراه من کادوکه بعدازدادن خالصه
 طالدادم ساعت یه ارمانم

 میوه وخوردن بعدازرقص....... مهماناامدن بین شون اصلی جایگاه ودامادبه عروس
 ........................و

 نبرقص دامادتنها وعروس اول دقیقه پنج گفت شدخواننده تانگوپخش اهنگ شام نزدیک
  بشن اضافه هابهشون بعدزوج
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 هم همراه منم شدن اضافه مهالوامیربهشون زوج بعداولین مین پنج رقصیدن محیاوارمان
 هک باصدایی بودم صحبت درحال کنم.....تشکرو ازشون تا امیر خانواده پیش رفتم گل

 دربرگرفت وجودمو تمام رسیدخشم بگوشم

 ......میدید افتخارهمراهی بنده به رضایی خانم(:پدرارمان)حمید

 همراهی نبهترهمسرتو بلدنیستم من متاسفم وگفتم کردم نگاه درازشدش دست به باتعجب
 کنن تون

 ه برقص باهام وضع بااین نداریدهمسرم توقع:حمید

 خودتونه مشکل این:من

 بندپسرموخواهش دخترتونوتنهانزاشتیدهم شما هم میشه شماحل باهمراهی ولی:حمید
 میکنم

 به......بکنن ای امیرفکردیگه بودخانواده ممکن ردمیکردم اگربازم نداشتم ای چاره
 چاره شدولی چندشم حسابی گرمش بادست ازبرخورددست گذاشتم تودستش اجباردستمو

 نداشتم جزتحمل ای

 ازبرخورددستش گذاشت کمرم شوروی دیگه ودست ازدستاموگرفت یکی رسیدیم وقتی
 به ردیمک وشروع گذاشتم شونش اجباردستموروی به منم گرفت خفیفی لرزش باکمربدنم
 رقصیدن

 ردنک تمرین انقدرباهام برقصم بلدبودم محیاوهمالخوب لطف تانگوبه بودم گفته دروغ 
 تایادگرفتم

 پنج به نبینمو فاصله که روپرمیکردطوری فاصله امااون برقصم ازش بافاصله میکردم سعی
 داوضاعمیخور  بهم داشت.حالم صورتم باپوست گرمش های نمیرسیدازبرخوردنفس انگشتم

 هستی زیبایی زن میدونستی:حمید.......زدن کردحرف شروع بدترشدکه وقتی
 اونهابااون میکنم اعتراف ولی هستن دوروبرمن زیادی جوان زنهای بخاطرموقعیتم.....

 مستم چشمات......چرخیدن کردبه وادارم..... توروندارن زیبایی نصف ونسنش
 چرخیدم دوباره......میکنه وجودمولبریزازخواستن عطرت بوی چرخیدم دوباره......میکنه

 توکه:حمید....میخوره بهم اذت حالم شی لطفاخفه میشه:من......میکنه دیونم موهات



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
71 

 میخوای ازم چی:من......هان   .نکنه زندگی بااسایش تونازونعمت دخترت نداری دوست
 حرفشوتجزیه وایستادم......... بشی صیغم میخوام.........رومیخوام خودت:حمید........

 هداشتیب سرویس بسمت.....متنفر میفهمی متنفرم ازت پستی خیلی:وگفتم تحریرکردم
 وقتی شه کم مدرونی تاازالتهاب کشیدم گردنمو وبه دستموزیرشیرگرفتم شیرابوبازکردم دویدم

 هم سربلندکردن جرات ولی........کردم حس هارو،روخودم خیلی خیره نگاه بیرون رفتم
 شب ارمانم بودیم خونه که امدم خودم به وقتی نفهمیدم چیزی ازجشن دیگه نداشتم

 یه مرفت اتاقم هابه بچه زدکردبعدازرفتن گوش روبهش امیرچیزهایی قبلش اینجامانداما
 ........ کشیدم دراز تخت روی وباحوله گرفتم دوش

 ندا گذشته

 نپایی بسمت ازادشده ازقفس که ای پرنده مثل رفت ارایشگاه به مامان بعدازظهروقتی
 .......پروازکردم

 کردم پرت خودموتواغوشش سرعت دروبازکردباتمام مصطفی وقتی

 گرفت دردم که فشردانقدرمحکم خودش کردمنوبه حلقه دستهاشودورکمرم مصطفی
 بود شیرین امادردش

 زما میترسیدم......میترسیدم میکشیدم نفس واهسته بودم گذاشته سینش سرموروی
 .......بیادپیشم نزارن میترسیدم.......بگیرنش

 ارامبخش بهترین وعطرتنش دنیابرام ملودی بودبهترین شده قلبش ریتم

 ........شد شل ورمد مصطفی دست گره که بودیم حالت چقدرتواون نمیدونم

 کرد بوسه سروصورتموغرق کردوبعدازچنددقیقه نگاهم

 لبم اشارشوروی انگشت بشه تمام حرفم نزاشت......بچگا خیلی من منوببخش مصطفی:من
 تنگ عسلیت چشمای برای دلم کنم بزارنگاهت نگوفقط هیچی هیس:گفت گذاشت

 ...........شبش رنگ چشمهای اون برای تربودم دلتنگ خودم وقتی میگفتم چی....شده
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 ونوازش کمرم که درحالی کشید دراغوشم مصطفی که بودیم غرق هم تونگاه
 عاکردمچقدرد نمیدونی.....بیایی بهوش تا کشیدم چی توبیمارستان نمیدونی:میکردگفت

 ........تاچشماتوبازکردی شدم داغون.......روبازکنی عسلیت خوشکل تاچشمای

 دمب چیزوتوضیح همه نتونستم.... بودم وعصبانی ناراحت من ببخشیدگلم:مصطفی
 یهراتفاق باشه اینویادت ولی......دردکشیدی بخاطرم که خانمم ببخش......کنم وموجابت

 شده هک هرقیمتی به میشی من بیادتومال زمین به اگراسمون حتی.... هراتفاقی....... بیافته
 .......میکنم خودم تورومال

 تیشرتش انگارازخیسی.....چکید مصطفی تیشرت روی ازچشمام دونه دونه هام اشک
 :گفت که میکنم گریه فهمیددارم

 میکنه داغونم که مرواریدهارو نریزاین

 شروپا منم نشست خودش مبل بردنزدیک دستموگرفت مصطفی.....گرفت شدت گریم
 ....فروکردم گردنش سرموتوگودی......نشوند

 رسممیت....نیای ودیگه بری میترسم......مصطفی رسممیت:من......چراخانمم گریه:مصطفی
 باشصتش گرفت صورتموقاب دستاش جداکردبا سرموازسینش مصطفی...... کنی ولم

 نزنیم یحرف تنهایی بهترازجدایی خانمم:نشوندوگفت رولبم کوتاهی بوسه کرد اشکهاموپاک
 صورتتو پاشوبرودست حاالهم.....تومیتونم بی منم نکشی نفس اگرتوتونستی تونفسمی

 ببینیم بزارم فیلم یه روبشورتامن

 هم فیمصط بیرون رفتم وصورتم دست بعدازشستن رفتم دستشویی بسمت بلندشدم
 خوموانداختم.......بازکرد ازهم دستهاشو نشست مبل روی امد ازاشپزخانه میوه باظرف

 ...... گذاشتم سینش سرموروی تواغوشش

 وقذ منم میرفت صدقم قربان کلی اونم میزاشتم مصطفی تودهان میکندم پوست میوه
 میشودم مرگ

 ....... گذشت یکساعت کی نفهمیدم بودکه گذشته انقدرخوش

 ......یاپارکب فردا:وگفت گرفت مردونش گرم دستموتودستهای مصطفی برم میخواستم وقتی
 فهمیدن معنی به....کنم راضی خواستگاری وبرای تااقاجون زودتربرم میخوام ببینمت
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 تابغضم بزنم کمترحرف میکردم سعی....گلومومیفشرد بدی بغض دادم سرموتکون
 .......نترکه

  باالرفتم بسمت لرزان وبازانوهای کردم بالجبارخداحافظی

 میکرد ودیوانم میانداخت چنگ قلبم به ازمصطفی فکردوری

 حس ویه میگرفتم دلشوره میشد ازمن مصطفی وخواستگاری ازدواج حرف روزهاوقتی این
 امیدوارم اشمنب نگران طبییعیه چیزا این میگفت جون فرشته میکرداما نگرانم که داشتم بدی

 طورباشه همین

 

 

 حال زمان

 العاده پسرفوق ارمان میره پیش چیزخوب همه ومحیامیگذره ازعقدارمان هفته یک
 داره محیارودوست هم خیلی باشعوروفهمیه

 ........خورد زنگ گوشیم ک غذابودم کردن اماده درحال کردم ودعوت ناهارارمان امروزبرای

 یاری من اشنابوداماحافظه خیلی صداش.......جااوردید به رضایی خانم سالم.........بله:من
 متاسفانه نه:گفتم همین نمیکردبرای

 بله:من......چیکارداشت یعنی ریخت هری دلم وگفت تااین.......محبی حمیدم بنده
 فکرکردید پیشنهادم راجبه:حمید......امرتون

 ....فکرکنم روش قرارباشه ک باشین داده پیشنهادی فکرنمیکنم:من

  میکنم یاداوری دومرتبه نداره کردیدایرادی فراموش پس:حمید

 کنید ازدواج بابنده دخترتون خوشبختی شماقراربوددراضای

 جواب مسلما نداره فکرکردن نیازب ک مفته حرف پیشنهادنیست یه این:من
 یگیرمم تماس جواب گرفتن برای دیگه هفته فکراتونوبکنیدمن بهترخوب:حمید.......منفی

 خوش با شماییدنمیزارم مقصرش بیافته بودهراتفاقی اگرمنفی بهتراما چه بودکه اگرمثبت
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 این..... شدم خیره تودستم گوشی به....کرد وقطع اینوگفت......بره پایین دخترت ازگلوی
 خودم به ایفون زنگ باصدایی........برنمیداره ازسرم چرادست میخواست چی دیگه مردک
 کنه عوض لباس محیارفت پرسی واحوال بعدازسالم بودن ومحیا ارمان دروبازکردم امدم

 رایناهارب بعدازخوردن...........میزوچیدم اشپزخانه رفتم منم وروشوبشوره دست رفت ارمانم
 نمیرفت بیرون ازذهنم لحظه یک پدرارمان حرفهای ولی .......رفتم اتاقم ب استراحت

 بدمیداد گواه مخصوصاتهدیدشودلم

 فکرکردم منم نشده ازش خبری دیگه میگدره زده زنگ پدرارمان ک روزی ازاون روزی ده
 شد پاره بنددلم شمارش امابعدازظهربادیدن شده بیخیال

 چیشد بنده جواب خانم خوب:گفت پرسی بعدازاحوال:حمید

 خودتون پس باشه:حمید........نمیکنم ازدواج بمیرمم من منفی معلومه:من
 .....اینطورخواستید

 دوروزبعد

 خیلی نیماده که هشته به نزدیک ساعت االن ولی داشت کالس6 امروزمحیاتاساعت
 گرفتم اشتباه فکرکردم داداول جواب خانمی یه ک شمارشوگرفتم دوباره......نگرانشم

 ورگهامت خون حرفهاش باشنیدن که......بعد کنم عذرخواهی یه اماگفتم کنم قطع میخواستم
 رسوند خودشوبهم سراسیمه مهال........ فریادکشیدن ب کردم شروع........بست یخ

 وگریه روصدامیزدم محیا اسم فقط من.......شده چت باش اروم مامان شده چی:مهال
 بسمت خراب وضع تواون من بادیدن منومهالامدپایین فریاد ازصدای امیرم.........میکردم

 مهال شدم اروم تاکمی چقدرگذشت نمیدونم گذاشت زیرزبانم امدقرصی باالدویدوقتی
 وگفت گرفت دستهاش نشونددستموبین ورومبل زیربغلموگرفت

 محیابوردن:من.......افتاده اتفاقی مامان شده چی
 کرده تصادف....تص....ت....بیمارستان...بی.....بی

 کدام نشده ک چیزیش سالم بده خدامرگم:کشیدگفت ای خفه جیغ:مهال
 ..........بیمارستان:من......بیمارستان
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 فنرتوجام مثل تااینوشنیدم.......شده چی ببینم برم من باش مامان مهالتومواظب:امیر
 امیرجان میام منم نشستم

 راگرنیامامی:من........میدم وبهتونخبرش کنیدمن بهتراستراحت نیست خوب شماحالتون:امیر
 ........بیمارستان رفتیم کردوباهم اجبارقبول امیرب........میشم دیوانه

 الهباح خیییلی که دیگه پارت یه باشه هاخوب اگرالیک نره یادتون الیک گلم دوستای)
 (زهرا همتون فدای میکنید حمایتم که ،مممنونم میزارم

 

 ندا گذشته

 دازظهرمیرمبع سررفته حوصلم نرفتم بیرون ازبیمارستان بعدازمرخصی گفتم مامان امروزبه
 کرد قبول مامانم خرید

 سراغ رفتم......کردم موهاموباسشوارخشک بعدازحمام...... گرفتم دوش بعدازناهاریه
 سفیدپوشیدم شلوارسفیدوشال بهمراه ابی مانتوسرخ یه لباس انتخاب کمدبرای

 کردم حرکت......پارک بسمت ازمامان بعدازخداحافظی

 مونشست کردم انتخاب ورودی نزدیک نیمکت بودیه هنوزنیومده مصطفی رسیدم وقتی
 داشته توجه )خرید بازاربرای سمت افتادیم راه امدباهم بعدمصطفی مین حدودنیم
 (مرکزخریدنبوده موقع باشیداون

 روخودش همه البته بودخریدم مصطفی سلیقه ک روسری بهمراه وکفش کیف ست یه
 رفتیممی راه توبازار....... بخرم براکی نخرم خانمم برای گفت کردم مخالفت کردوقتی حساب
 وای:وگفتم زدم بهم دستاموباذوق وایستادم.... پشمک خوردبه چشمم که میزدیم وحرف

 رممس زدم لبخندپتوپهنی.......بخرم برات میخوای:مصطفی......پشمک کن نگاه مصطفی
 پشمک امدیه وقتی........رفت فروشی پشمک مغازه سمت به هم مصطفی.......دادم تکون

 مگرخودت خریدی چرایکی....وا:وگفتم گرفتم ازدستش......سمتم روگرفت
 تکه اولین انداختم باال ای شونه.....ندارم زیاددوست من گلم نه:مصطفی.......نمیخوری

 اب وقتی خوردمش بالذت موبست چشمام گذاشتم دهانم وداخل جداکردم روازچوبش
 مصطفی دهانم بزارم ازاینکه قبل وکندم دوم تکه.....وبازکردم چشمام دادم شدوقورتش
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 نگاش باتعجب......دهانش داخل تاانگشتموگذاشت سه وبا سرشواوردجلوپشمک
 دمکن دیگه تکه یه گرفتم ازش نگاه.......خواست دلم خوردی طوری اون خوب:گفت.....کردم

 هپسربچ بودمثل گرفته خندمم...... کردم نگاهش باعصبانیت......خورد مصطفی دوباره
 قبلیه:دیدگفت مو عصبیم نگاه وقتی نیومدم کوتاه خودم ازموضع میخوردولی ملوچ هاباملچ

 بلق بوداما رسیده تهش تقریبابه که کندم دیگه تکه یه.....شدم چسبیدوسوسه خیلی
 فیمصط بازوی به بامشت........شدم عصبانی.....قاپید روهوا مصطفی دهانم بزارم ازاینکه

 دینخری خودت چرررراواسسه داشتی دوست وقتی:نسبتابلندگفت وصدای وباحرص  زدم
 شا بودبازورجلوخنده معلوم لبشومیجوید پوست مصطفی......بک شدگنده تموم پشمکم
 مون نگاه دارن مردم ابرومونوبردی پشمک بخاطریه نداجان:گفت حالت تواون وگرفته
 باچشمای ملت بله دیدم که چرخوندم اطراف سرموبه مصطفی حرف بااین.......میکنن

 دستمو .....کنم درستش امدم....رفت خداابروم وای......میکنن نگاهمون دارن گردشوده
 بهتربریم عزیزم:گفتم نسبتابلندی باصدای ودوباره انداختم مصطفی دوربازوی

 ضاعتااو......گفتنم عزیزم این به نه زدنم به نه ازخنده ترکیدن مردم حرفم بااین.....دیگه
 نازاو گرفتن فاصله محض به وازانجادورشدیم روکشیدم مصطفی بازوی دیدم روانجوری

 گرفتم فاصله قهرازش باحالت کردم ول رو مصطفی بازوی مکان

 کردم اشتی موکشیدتاباهاش منت کلی مصطفی طفلک

 نهوگذشت بهترین به حضورمصطفی لطف به روزهم اون

 شدم بیهوش نرسیده رختخواب به شام بعدازخوردن شبم

 حال زمان

 انوهامز  کلمه همین باشنیدن عمل اتاق گفتن کردم وسوال رسیدیم بیمارستان به وقتی
 کی بعدبا کمی رفت خودشم بشینم نیمکت کردروی کمکم وگرفت لرزیدامیرزیربازوم

 که تادمهااف یادبچه لحظه یه بودبرگشت شکالت وتعدادی وهوابمی کیک حاوی که پالستیک
 میخر چیزاروبراشون این باباشون مامان امپورزدن برای

 واسم تنقالت رفتی ام بچه امیرمگرمن کن ول:من......اینهاروبخور مامان بیا:امیر
 افتاده فشارتون داره ربطی چه:امیر.......خریدی

 ...امده سربچم بالیی چه ببینم توروخداپاشوبریم خوبم من:من
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 تادیماف باهمراه.......روخوردم ابمیوه اجبارنصف به.....روبخورید ابمیوه این حداقل باشه:امیر
 یک سالم:وگفت امد دیدبسمتمون ماروک میرفت راه داشت توسالن ارمان عمل اتاق سمت

 ......خبرداد شما ب

 وتصادف نیست خوب حالش دادوگفت ازپرستاراجواب یکی گوشیش به زدم زنگ:من
 که زدم زنگ شمابهش مثل نمیدونم منم:ارمان.......کرده کجاتصادف چیشده .......کرده

 شبا ارم:دادگفت فشارخفیفی روگرفت ارمان امیرشونه......شده بسرم خاکی چه گفتن
  میشه خوب حالش انشالله

 بازشدودکترهمراه عمل دراتاق تااینوگفت.......بشینین بیایدبریم شماهم مامان:امیر
 شچ چطوره دخترم توروخداحال:وگفتم بوردم هجوم بسمتشون......امدن چندپرستاربیرون

 لهب گفتم کردم نگاهش نمناک باچشمای......هستید رضایی خانم ازهمراهاي:دکتر.......شده
  بیاریداتاقم تشریف:دکتر......مادرشم

 کمی......نشست میزش دکترپشت واردشدیم وقتی رفتیم دکترتااتاقش وامیردنبال باارمان
 که مامهرهای واردشده ونخاع فقرات ستون به شدیدی ضرب متاسفانه:کردوبعدگفت مکث
 اعنخ امیزبودواما موفقعیت خداروشکرعمل کردیم بودترمیم بودوشکسته جاشده جابه

 یاشیش پنج تاحدود که دیده اسیب فقط نشده قطع نخاع ضربه شدت خداروشکربااون
 ........هست سوالی میشه حل مشکلشون فیزیوتراپی جلسات با انشالله بلندشن نمیتوننما

 ببینیمش دکترمیشه اقای:امیرگفت که بودیم ساکت همه

 لهب.......میتونیدببینیدش امدبخش که دوروزدیگه ویژه های مراقبت توبخش االن:دکتر
 ازاتاق وتازه امروزبیهوش:دکتر.......ببیند مادرش کنید ولطف باشه اگرامکانش.........میدونم

 اهر  ویژه های مراقبت بخش بسمت.......بیرون بعدازتشکرامدیم......حتما فردا اما امده عمل
 شبسمت پاتندکردم رسیدم مرزانفجار به دیدم که ازچیزی رسیدیم وقتی .........افتادیم

 به تبامش ترشدم عصبی سکوتشودیدم وقتی....اره کارتوبود وگفتم وایستادم روبروش
 توعملیتحدید...هیز مردیک اره......کارتوبوداشغال:ومگفتم میکردم میکوبیدموگریه سینش

 شه کم موازسرش اگریه.....هوس حیون کردی نشین دخترموخونه کثافت......حرم کردی
 مردک بازورمنوازاون امیروارمان......اشغال مردک باش کارت منتظرجواب میزنم اتیشت

 بسمت هدوبار  پرستارا بعدازرفتن تذکرامدن دوپرستاربرای بین دراین جداکردن بیخاصیت
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 قبل رفت سیاهی چشمام .......میکششششمتمردددددک بردم یورش (باباارمان)حمید
 طلقم کشیدوسیاهی اغوش شدومنوبه حلقه دورکمرم دستای بشم برزمین نفش ازاینکه

 ودکمیب تودستم سرم دیدم که چیزی اولین ازکردمب میخوردچشم مشامم به که الکلی بابوی
 ک ضعیفی باصدایی.....بود نشسته ای دونفره دورتررومبل مهالکمی سرموبلندکردم

  عمرکردی مارونصف توک مامان امدخوبی بطرفم.....کردم صداش میشد بزورشنیده

 مهال روب....شد جاری واشکهام گرفت جون جلوچشمم اتفاقات
 سراغت هم خیلی....بخش کردن منتقلش خوبه:مهال.......محیاچطوره:کردموگفتم

 ........میگم راست ک معلومه:مهال.......سالمه توروخدا میگی راست:من......رومیگیره
 توبخش :مهال.......مگرکجا :من.......ببینید خودتون میریم شدباهم تمام سرمتون
 ....بخش میشه منتقل دوروزدیگه دکترگفت ولی من....بستریه

 بیهوشین دوروزه ک بوده شماانقدرفشارروتون متاسفانه بله مهال

 رمس سوزن اینوگفت....باشید بفکرخودتون میکنم خواهش مامان مهال..... خداجون وای من
 کردیم حرکت بخش بسمت باهم....... کردبلندشم کشیدکمکم بیرون وازدستم

 درحالی تمگرف سرشوتوبغلم محیادویدم بسمت اتاق شلوغی به توجه بی شدم وارداتاق وقتی
 زیتچی خداروشکرک......خداروشکر:گفتم  ومیبوسیدمش بوییدمش ومی میکردم گریه ک

 نم شمادلخوشی.....زندگیت به شماامیدمن.......مردم می میومدمن سرت اگربالی.....نشد
 هشماهم.....روندارم جزشماکسی من نیستید خودتون چرامواظب........هستید
 بیا لیوان میریخت اشک ک منوازمحیاجداکرددرحالی:مهال......میمیرم شما بدون......کسمید

 دمیشهب حالتون امدیددوباره بیرون اززیرسرم تازه نکن خودتونوناراحت:وگفت گرفت جلوم
 باخانواده پرسی کردبعدازاحوال ارومم همالکمی وحرفهای اب لیوان.....هاآآآ

 نشستم تخت گوشه بودن امده مالقات برای امیروعمومحیاک

 ااونتنه نه وایستادم پیشش خودم نشدم محیاراضی پیش کردوایسته مهالهرکاری شبم
 وایستادم خودپشش بودم بستری محیا ک ای هفته کل بلکه شب

 اماده براش ای نفره یک تخت روبروتلوزیون شدتونشیمن محیامرخص هفته بعدازیه
 .....کردم
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 ندا گذشته

 جون دروبازکردفرشته رفت مامان........بلندشد جلودر،ورودی زنگ ظهربودصدای نزدیک
 بدی اگراجازه خانم فاطمه:وگفت مامان روداددست اشی کاسه پرسی بودبعدازاحول

 اخه بخوریم داره،باهم دوست خیلی نداهم کردم درست سماق اش ندابیادپایین
 وداددستم اش وکاسه اینوگفت.بیاد میتونه داره اگردوست:مامان....... تنهانمیچسبه

 مبر  امدم.....بردم اشپزخانه به قاپیدم مامان روازدست کاسه زده ذوق.....برو کن اینوخالی
 مامان نمک عوضم پایین لباسابرم چطوربااین برسرم خاک وای...افتاد خودم به توایینه نگاهم
 تاپ یه) پوشیدی خونه لباسیه چه این ابله دختره بگه نیست یکی اخه وای......میکنه شک
 درست(دبو زانوم تاباالی بلندیشم داشت صورتی گالی سفیدکه  دامن بایه صورتی بندی

 خووووخجالت بودم نپوشیده بازجلوش تاحاالانقدرلباس ولی......بود شوهرم مصطفی
 ارفتیمه راپله بسمت بافرشته....در سمت ورفتم کندم ازایینه دل مامان باصدای میکشیدم

 ابودت وایستاده پذیرایی وسط بدست چای دروبازکردمصطفی وقتی جون فرشته ........
 مداشت سراغ ازخودم که سرعتی ودستهاشوبازکردبانهایت رواپن روگذاشت منودیدچایی

 کردومنوبلندکردچنددوری حلقه دورکمرم دستهاشو تواغوشش کردم وپرت خودم
 مصطفی گفتن اخ صدای که......بود شده قاتی مصطفی قههه باقه جیغم چرخوندصدای

 رستد جاروبدست که جون فرشته به گردشده باچشمای......بستموبازکنم شدچشمای باعث
 کردم بودنگاه وایستاده مصطفی پشت

 وقتمعش شکست کمرت که:فرشته.....شکست کمرم اخ:وگفت زمین گذاشت من مصطفی
 کمرت زدم من که جاروناقابل بایه دردنمیگیره کمرت روتوهوابچرخونی

 مانندی جیغ باصدای فرشته......خواهرگلم چرامیزنی خب:مصطفی......شکست
 بدنیست کنین رعایت جلوبچه درک ب من میزنین01باال حرکت نمیکشین خجالت:گفت

 اره معنی به مصطفی..... نمیفهمه که:فرشته......خواهرمن میفهمه چه اون:مصطفی
 چندوقت:گفت جیغیش جیغ صدای باهمون جون فرشته...........داد چندبارسرشوتکون

 وادچیکارکنهفکرکردمیخ بدبخت حسین.....دستتوبازکن بابابشین گفت حسین روزبه یه پیش
 یخوب میگه حسینو بغل درازانجادوییده سمت رفت ورپریده........کرد عمل اش گفته به

 بود شده تنگ برات دلم عشقم
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  /-:-: /-: /-:حاالمارومیگی

 یرغضبم باقیافه جون حاالفرشته....... تاجلوخندموبگیره بودم گرفته زیردندون مومحکم لب
 هباردیگ اگریه:جون فرشته.....بود کبودشده هم طفلک مصطفی.....وایستاده سرما باال

 ابجی هباش:مصطفی......کردمیرسم اشاره جاروتودستش ب بزنیدحسابتونوبااین01باال حرکت
 کن بارماروعف حاالاین جون

 مونوبخوریم غذا بهتربریم خوب خیلی میدادگفت سرشوتکون که درحالی تهفرش
 شد خورده وخنده ناهارباشوخی..........سردشد

 شام استخرتوهم میرم دارم من:گفت باال رفتم وقتی.....زد صدام بعدازناهارمامان
 راحت خیالت باشه:من......بزارتابیام

 جون فرشته که دربزنم امدم دویدم پایین بسمت سرعت باتمام مامان بارفتن
 ینپای میای میره مامانت االن میدونستم:فرشته......جون واکجافرشته:من.......دروبازکرد

 که یدرحال.......بگذره خوش.بزنید......باال حرکت راحت تا پارک روببرم مرتضی دادم ترجیع
 چشمام و دادم درتکیه ب بستم سرم تودرپشت رفتم بودم شده سرخ ازخجالت

 قممعل وهوا زمین بین دیدم ک کشیدچشماموبازکردم دراغوشم که دستی با........وبستم
  کردم حلقه مصطفی دورگردن دستم.... کشیدم ای خفه جیغ

 

 که درحالی..........روم زد خوابوندوخیمه مبل نفرمنوروی سه مبل منوبردسمت مصطفی
 :...............میکردگفت نوازش موهامو

 ندا گذشته

 موهامونوازش که درحالی زدروم خیمه خوابوندخودشم مبل منوروی مصطفی
 . هستم تالفی اهل من ندامیدونستی:میکردگفت

 افتادم یادچی االن میدونی......گلم ازحاالبدون:مصطفی.......نه:من

 بهت من کن گوش:زدوگفت لبخندشیطانی مصطفی.......ازکجابایدبدونم:من
 به دیبو روگرفته بیچاره چطورمن ناقابل پشمک بخاطریه ک یهویاددیروزافتادم.......میگم
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 منت راهوفقط نصف بدبخت ومن قهرکرده خانم قهرکنم من اینکه جای به تازه بادکتک
 کردم کشی

 ......نظرتوچیه کاردیروزت تالفی واسه فرصت بهترین االن میگم

 درورودی بسمت ک درحالی فرارکردم زیردستش از حرکت تویه دادم وقورت دهانم اب
 دستگیره بردم دست......برسم کارام وب خونمون برم بهترمن بنظرم:گفتم میدویدم
 درجیغهرچق......برد مبل روشونشوبسمت منوانداخت برنج گونی مثل مصطفی ک روبازکنم

 باال گذاشت دستش خوابیدبعدمنوبغل خودش اینباراول.......نداشت فایده کردم جیغ
 تدوانگش اندازه صورتامون بین فاصله که طوری انداخت ستبرش روسینه موانداختتن

  بود فاصله

  فشرد خودش به وسفت دورکمرانداخت دستشم یه

 دمام خودم کردبه داغشومهرلبام سرشواوردجلولبهای مصطفی که بودیم غرق هم تونگاه
 نهتش من....داشتم احتیاج بوسه این به........شدم وهمراهش کردم حلقه دورگردنش دستمو

 ......لبریزازعشقه ک شیرینم های وبوسه گرم اغوش این

 میقع نفس......کشید عقب گرفت ازلبم که باگازارومی مصطفی که چقدرگذشت نمیدونم
 هامکشیدم ریه به واکسیزن کشیدم

  گذرزمان باتوام هروقت:گوشموگفت سرشواوردنزدیک:مصطفی

 وجودموازعشقت تامن میشه متوقف انگارزمان میکنم وفراموش ومکان
 چشمای وتااین نگاه تااین روبدم باارزشم چیزهای تمام دارم دوست.........لبریزکنم

 ......کنم خودم زیباروتاابدمال

 تتدوس......مصطفی وارمیپرستمت دیوانه من میرسونه جنون وبه ادم عشق که راسته:من
 شگوننی اوردم کم نفس وقتی.....بودم من بوسه کننده بارشروع این....زیاد خییییلی دارم

 .....کرد انگارفهمیدولم گرفتم مصطفی ازبازوی ارومی

 صحبت باچشمامون بودیم کرده عادت انگار بودیم خیره هم چشمهای به دوباره
 رومیخوندیم هم نگاه خوب  میزدوچه موج عشق توچشمامون.......کنیم
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 حس ینا یعنی......ندارم دوستت من ندامیدونی:وگفت بینمونوشکست سکوت بازمصطفی
 حسم درمقابل هم عاشقی بگم میتونم حتی فراتره داشتن ازدوست من

 رامیسوزاندواتش مغزاستخوانم گرماش کردکه داغش های بوسه اینوگفتومنوغرق......کمه
 میکشید زبانه.درقلبم عشقش

 چیکارمیکنی اخ:من.....مامد بیرون دلداگیم شیرین ازخلسه گرفت ازگلوم که باگازی
 سینش حواله مشتی.....میبرم لذت حقم،محرمم اززنم دارم:مصطفی........مصطفی

 مگرچه بمونه خوب:مصطفی.......چی بمونه اگرجاش چراگازمیگیری دیوانه:کردموگفتم
 بگم انوقت چیه جای این نمیگه مامانم مصصصطفی: گفتم باحرص......میشه

 شوهرمه خوشکل دندونهای بگوجای:مصطفی........چی

 نباش نگران مونه نمی باباجاش باشه........مصصصصطططفییییی:من

 الالیی میخوندمثل زیرگوشم که هایی عاشقانه وحرفهای ارامبخش مثل مصطفی اغوش
 افتاد هم شدوروی گرم چشمام کم کردکم عمل

 ..... نداخانم....ندا  مصطفی بازنکردم چشمام ولی بیدارشدم ازخواب مصطفی باصدای
 وبوسید چشمام........عسلیتو چشمای اون بازکن نداجان......چقدرمیخوابی پاشو عریزم

 بازکردم زدچشمامواروم دوبارصدام

 برد خوابم کی من اوه:من.....خوابیدی خوب خانمم سالم:مصطفی

 زدیکن چون االنم کنم نیومدبیدارت دلم ک انقدرنازخوابیده:مصطفی......نکردی چرابیدارم
 کردم بیدارت مامانت امدن

 کاردارم بایدبرم من:فنرپاشدموگفتم تااینوشنیدمثل

 شایدعصربرم ببینمت بیای کن سعی صبح فردا فقط باشه:مصطفی

 دیگه سریه میدم قول نکن نگام انجوری:کردوگفت بغلم:مصطفی.....کردم نگاهش بابغض
 بیام خواستگاری برای باخانوادم

 غذا کردن درست مشغول باال وامدم کردم خداحافظی بودازمصطفی کندن باهرجون
 .......شدم
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 مال جبرانش به ولی زودتربزارم شرمندنتونستم دیرگذاشتم پارت ببخشیداین گلم دوستای)
 نیدک همایتم ونظراتتون باالیک داریدامیدوارم بیشتردوست که نداروگذاشتم گذشته

  (-: (-: (-: (-(:زهرا همتون قربون

 

 حال زمان

 وبی هکالف روزحسابی بیست این توی میگذره محیاازبیمارستان شدن روزازمرخص بیست
 شدم کالفه منم ازاون طبع به شده حوصله

 دستشویی بره نمیتونه حتی ک وفرارکرده زده بچم ب نامردطوری میدم حق بهش البته
  میکنه شوعوض دوبارسون مهالروزی

 روزهای محیاخالصه خریدمیاددیدن باکلی ازشرکت باخستگی هرشب هم طفلک ارمان
 .........میگذره زندگیم سخت روزهای تمام مثل میدونم ولی سختیه

 بگیرم کوچک مهمونی یه جمعه گرفتم تصمیم محیا وهوای حال شدن عوض برای

 روزجمعه

 بود میخورخواب ک مسکنی بخاطرقرصهای ظهربودمحیا نزدیک

  بلندشد ایفون زنگ صدای که ساالدبودم کردن درست مشغول منم

 لهب:من......رضایی منزل:ناشناس......بله:من.......روبرداشتم گوشی فردناشناس بادیدن
 بیاریدتحویل تشریف دارید بسته یه امدم ازپست:ناشناس ......امرتون
 االن باشه:من.......  نمیدونم: ناشناس.......کیه ازطرف هست چی بسته:من........بگیرید

 ک حالیدر  گرفتم روتحویل امضابسته بعدازدادن.....دررفتم بسمت وبرداشتم چادرم. ...میام
 کهاین برای..... کردم تعجب توش دی سی ازدیدن روبازکردم بسته میرفتم خونه بسمت

 ک ازچیزی.....گذاشتم تاپ لب روداخل دی سی محیارفتم اتاق به ایجادنشه سروصدایی
 دستم.کشیدم بلندی هین........ نگفتم دروغ وبرگشتم رفتم تامرزسکته اگربگم دیدم

 رایوب نشستم لرزیدروصندلی شدزانوهام جاری هام گونه روی اشکهام گذاشتم وجلودهانم
 وجدانی بی کدوم.....بود عمدی تصادف بوده درست حدسم پس......ودیدم فیلم باردوم
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 مگرچیکارکرده.....کرده نشین حیاروخونهم ماه پنج جرمی چه به......کرده کاری همچین
 .......بود

 تاب ازلب روفورا دی سی...... میکردازجاپریدم صدام مهالک باصدای فکرهابودم تواین
 روداخل دی سی محیابودرفتم اتاق روبروی درست ک اتاقم وبسمت کشیدم بیرون

 روسرت روگذاشتی خونه خبرته چه:گفتم میشدم  خارج ازاتاق ک درحالی کشوگذاشتم
 محیاخانمم درضمن شدم نیستیدنگران دیدم سالم:مهال.....بودهااااا مثالمحیاخواب

 ردنک ازعوض:محیا.......نشه اذیت مهمون تارفتن کنم عوض وبراش سون بایدبیدارمیشودک
 زمعزی میشه تمام:من........میشه تمام کی پس شدم خسته بوگندومتنفرم کیسه این

 کشیدندرد اورطاقت پناه اشپزخانه وبه اینوگفتم.....بخدا کن توکل میشی زودخوب انشالله
 ساالدشدم کردن درست مشغول دوباره.......هاموندارم بچه
 چاقوروازدستم......مهمونامیرسن االن چراحاضرنشدی مامان...وا:مهالواردشدوگفت......

 شستمن روتخت اتاقم رفتم حرفی هیچ بی.......خوردمیکنم رومن شوبقیشه برواماده گرفت
 بفرسته اموبر  بگیره فیلم ازتصادف کرده چطورجرات.....باشه میتونه کارکی فکرکردم این به

 این کردم سعی بلندشدم......نمیرسید ذهنم جزحمیدبه کسی فکرکردم هرچی.......
  افکارودروبریزم

 میکردن کم درونیم ازالتهاب فرودمیامدن بدنم روی اب خنک های قطره رفتم حمام بسمت
 ایبامهالکاره رفتم اشپزخانه وبه کردم خودمواماده رفتم بیرون بهترشدازحمام کمی حالم
 دادیم روانجام افتاده عقب

  روچیدم مهالسفره کمک به بعدازپذیرایی مهموناامدن وقتی

 دم چایم تمیزکردم اشپزخانه منم خواهرامیرظرفهاروشستن کمک ناهارمهالبه بعدازخوردن
 .....کردم

 حمیدکه باصدای شدم چای ریختن مشغول خودمم......شوهراشون پیش اونهاروفرستادم
 بدیدبه اب لیوان یه میشه خانم ندا:حمید.......کردم میومدهول سرم ازپشت

 افتادداخل ازدستم چای استکان کردم هول صداش چراباشنیدن نمیدونم......من
 جاخوردم اش صمیمی ازلحن.....نسوزی باش مواظب:وگفت حمیدامدنزدیک.....سینی

 خوبم نه..ن....ن:شوگفتم سمت برگشتم
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 رسیدبدستت فرستادم برات بسته یه:شدوگفت خیره چشمام به

 به......بود کارخودش تصادف بود درست حدسم بازم رونداشتم حرکتی هیچ توان کردم هنگ
 میخوای بچم ازجون چی امد چطوردلت پستی خیلی:گفتم باعصبانیت امدم خودم

 انقدردخترجوان خودت قول به ....چرامن:من.....تورومیخوام نمیخوام چیزی ازبچهات:حمید
 ......چشمات:حمید........چرامن خواهانتن

 اگرجون.......برانگیزه تحسین من برای واماغرورت میکنه خودشون ادمودیوانه چشمات
 کافی بیایی6ساعت وفردا شی پیاده بهترازخرشیطون مهمه برات ات ونوه دخترات

 اینوگفتورفت........شاپ

  کردم نگاه خالیش جای به بابهت

 بود ریخت حمیدفکرموبهم حرفهای نفهمیدم چیزی ازمهمونی دیگه

 زکشیدمدرا تخت لباساروی باهمون رفتم اتاقم وبه کردم روبهانه مهموناخستگی بعدازرفتن
 میامد فرود بالشت روی ازچشمام اشکهام

 خدا کن کمکم خودت ندارم جنگیدن توان دیگه خستم میدونی ودتخ کن خدایاکمکم

  

 حال زمان

 کرکنهف برم میترسیدم طرف بودازیه وجودموفراگرفته تمام استرس بیدارشدم ک ازصبح
 چندصباهم این شده عمرتباه تمام که من  بودم واقعاترسیده هم دیگه ازطرف ترسیدم

 شه تباه گاو این دست بزارب

 دنجی حمیدجای  رسیدم وقتی......شاپ کافی سمت به افتادم راه شدم اماده5 ساعت
 پشت حرف هیچ بی رسیدم وقتی میکرد ازدوربراندازم میزرفتم بودبسمت نشسته

 منومعذب واین میکردم حس حمیدوروخودم خیره نگاه دوختم میزچشم به میزنشستم
 میکرد
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 دادهمین سفارش وقهوه شکالتی کیک بپرسه ازمن اینکه امدحمیدبدونه که گارسون
 میشه:گفتم نیاوردم طاقت بودم معذب میکردازنگاهش نگاهم خیره بودم طورنشسته
 توحرفهاتوبزنی ک اینجایم حرفهاموزدم من:حمید.......روبزنی وحرفهات نکنی انقدرنگاهم

 گوشزدکردم موچندباربهتون منفی جواب فکرکردم:من

 نداره اهمیتی برات هات بچه جون بگی میخوای یعنی:حمید

 پیش سال01همون کنم ازدواج اگرمیخواستم نیستم ازدواج اهل من ولی داره ک البته:من
  نکشم سختی تااینهمه میکردم ازدواج بودم جون که

 میخوای وقت اون خودش زندگی سرخونه میره محیاهم دیگه چندوقت جونی هنوزم:حمید
 کنی زندگی تنها

 نداشتم دوستش که باشم تادرکنارکسی کنم تنهازندگی میدم ترجیح:من

 بوجودمیاد کم کم عشق:حمید

 تیشعمرموتوا تمام ک موقعی تسخیرکرده قدیمی عشق ویه قلبم تمام که نمیادموقعی:من
 یه قلبمه توی هنوزم اون نمیشه کس هیچ مال قلبم نمیشه سوختم خواستنش

 بازنمیشه اون جزبدست که کشیدم حصاردورقلبم

 کجاست االن:حمید

 شده یکبارم برای ازمرگم قبل میخوام دیدنشه تنهاارزوم واقعانمیدونم...نمیدونم:من
 ببینمش

 بهم فرصت یه میکنم خواهش ندااذت ببین.....ای خورده زخم اینطورپس که:حمید
 ها خاطربچه به میکنم خواهش همین باشی کنارم فقط میخوام......بدی

 بایدفکرکنم:من

 نهوگر  باشه مثبت جوابت امیدوارم منتظرجوابتم موقع جاهمین همین دیگه هفته:حمید
 توهم میره کالمون

 فعالخداحافظ کیفموبرداشتم.... فکرمیکنم باشه:من
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 بزاربرسونمت:حمید

 بزنم قدم تنهاباشم میخوام ممنون نه:من

 بسیارخوب:حمید

 هب دادم فکرموپرواز نشستم نیمکتی روی رسوندم پارک یه خودموبه امدم ازانجابیرون
 ........گذشته

 ندا گذشته

 ادمد روانجام خونه کارای توانم بانهایت برادرام بعدازسرکاررفتن زودبیدارشدم امروزصبح
 ونج فرشته خونه تابرم گرفتم اجازه ازش....بیدارشد مامان بودک صبح ده ساعت نزدیک

 کرد قبول شده انجام دیدکارا وقتی اونم

 روی مصطفی........شدم خونه داخل پرسی والدروبازکردبعدازاح جون فرشته معمول طبق
 گلوم راه بدی بغض بادیدنش......میکرد بازی بودبامرتضی نشسته ای دونفره مبل

 کنارش هوب زمین روگذاشت مرتضی کردسرشوباالگرفت وحس نگاهم سنگینیه.........وگرفت
 لقهدورکمرح دیگشم دست انداخت دستشودورشونم یه نشستم کنارش کردبیحرف اشاره

 هام ریه به عطرتنشوباولع گذاشتم سرموروسینش.....کردمنوکشیدبغلش
 شیرین میخوردحس گوشم ب گرمش نفسهای گوشم لبهاشواوردنزدیک........فرستادم

 یخواممگرم .....کرده بغض خانمم نبینم:مصطفی.....میشد کشیده وجودم تاعمق خواستنش
 کجا برم

 ونستمدیگرنت ک تاجایی بزرگتربشه گلوم شدبغض باعث کنارگوشم عاشقانش های زمزمه
 دارم دوستت وگفتم دوختم چشم بهش پرازاشک باچشمای شکست ....دارم نگهش
 چکید هام گونه روی اشکهام

 سربلندکردم طاقت بی فرشته رفتن شدبا خارج ازخونه بیحرف جون فرشته
 میکردم گریه..... کردم مصطفی گرم مهرلبهای ولبهام کردم حلقه دستمودروگردنش

 پاازحریمم میکردک طاقتم بی میدادهمین طوالنی جدایی گواه دلم.....ومیبوسیدمش
 تهازخداخواس هم مصطفی پیراهنشوبازکردم های دکمه میبوسیدمش ک درحالی فراتربزارم

 خودش به کشیدومحکم اغوشش پیراهنشودراوردمنوبه ازمن جداشدن بدونه
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 ازهم ک چقدرگذشت میدادنمیدونم باالوپایین هگون نوازش کمرم فشرددستشوروی
 جداشدیم

 دلم نرومصطفی:وگفتم کاشتم روسینش ای بوسه طاقت بی گذاشتم اش سینه سرموروی
 شدن ازتموم قبل.......می ازجدایی دلم مونه بودن بارباهم اخرین این انگاه بدمیده گواه

 مودربیارهحرف تالفی انگارمیخواست میبوسیدم زدباحرص لبام به مهرسکوت بالبهاش حرفم
 منوازتوجداکنه میتونه مرگ نزن حرف ازجدایی وقت هیچ:جداشدگفت ازم وقتی......

 ......فهمیده

  کنه ارومم عاشقانش های زمزمه میکردباحرفهاش سعی مصطفی

 مرحم تنها نه حرفهاش بودک کرده وجودمواحاطه چنان مصطفی دادن ازدست اماترس
 شگرفتم دراغوش ک باشه باری اخرین میترسیده بود شده نمکشم بلکه نمیشد زخمم
 مپاژپ رگهام به خون مثل که سرمیده کنارگوشم عاشقانه زمزمه که باشه باری اخرین.......

 پرازحس هامو ریه اکسیژن مثل عطرتنش که باشه باری اخرین میترسیدم ..........میشه
 میکنه زندگی

 به امدیم خودمون دربه باصدای ......کنه ارومم نتونست مصطفی که چقدرگذشت نمیدونم
 پیراهنشوپوشیدو جداشدم اجبارازمصطفی

 شدیه تموم تون خداحافظی شدمراسم چی:شدوگفت واردخونه جون دروبازکردفرشته
 تسرخود بالیی چ بده خدامرگم:خوردگفت من به تاچشمش....هاااا داری بیلط دیگه ساعت
 دهش یکماه بزنی بهم چشم.....سفرقندهار مگرمیخوادبره خونه چشماشوکاسه نگاه اوردی

  اینهامیادعروسشوببره بامامان

 جون خودت دست سپرمش می شدابجی خارج ازاتاق باساکش حاضرواماده مصطفی
 بروخیالت:جون فرشته.....بیرون زده گریش دیوانه بازامروزرگ باش ندامواظبش توجون
 منکن سفارش دیگه:کشیدوگفت اغوش منوبه مصطفی......مراقبشم چشمام مثل راحت

 ضمح به میدم قول عزیزترینمی که خودت جان به ولی میرم هامن درنیاری بازی ندادیوانه
  میکنه مداغون مرواریدتوک مثل اشکهای نریزاین درضمن بیادبیام گیرم خوب موقعیت اینکه

 لد قربان:مصطفی......تنگتم دل نرفته زودبیا فقط باشه گفتم کردمو پاگ اشکهامو
 من برم کوچولوت
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 فیمصط بعدازخداحافظی کردم بدرقش تادرحیاط بیرون ردشدرفت اززیرقران بعدازاینکه
 قلبمانگار  اب شدن باریخته.....روریختم اب کاسه سرش پشت منم رفت دوستش باماشین
 بودم تهگرف پایینموزیردندون لب کردم گریه دوزانوافتادم روی زدم قلبموچنگ شد ازجاگنده
 نپیچه توحیاط هقم هق تاصدای

 دیدبطرفم حال ومنوتواون امدبیرون وقتی.....بود شده نگران جون فرشته ازدیرکردنم
 ......گرد دویدزیربغلموگرفتوبلندم

 مبل منوروی میره داره.بیامگرباراولشه ندابخودت چیکارمیکنی باخودت داری:فرشته
 کمکم دادخوردم بهم قرص برگشت قرص ویه اب لیوان بایه رفت اشپزخانه نشوندبه
 اجازت ازمادرت من کن استراحت:وگفت روم انداخت پتوی درازکشیدم مبل کردروی

 رومیگیرم

  بود نمانده برام حسی بودمو شده خسته که کردم انقدرگریه

 افتاد هم شدوروی گرم چشمام کی نمیدونم

 حال زمان

  شده بودتمام داده بهم فکرکردن حمیدبرای ک زمانی هفته امروزیک

 اکشیدهمحی ک دردهایی انتقام بخاطرگرفتن ولی ندارم اصالدوست بااینکه فکراموکردم منم
 کنم قبول مجبورشدم دیگه ازاتفاقهای جلوگیری وبرای

 ک بودمتوفکر میزنشستم سرهمون بودم زودتررسیده اینبارمن شاپ کافی همون عصررفتم
 امدم خودم حمیدبه باصدایی

 گارسون....... نشست.....ممنون اقاحمید سالم:من........خوبی مادمازل سالم:حمید
 فتندادبعدازر  سفارش قهوه حمیدم دادم سفارش تلخ وشکالت کردم دستی امداینبارپیش

  گارسون

 نتیجه خوب:حمید........اره:من.......خانما خانم فکراتوکردی خوب:گفت

 وانت من فقط ....کردم قبول مانبودکهش امااینوبدونیدبخاطرتحدیدهای مثبت جوابم:من
 چه:حمید......نیست اگربپزیریدحرفی دارم چندتاشرط من بعدهم......ندارم جنگیدن
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 من به دالیلی بنابه شوهرقبلیم چطوربگم یعنی نبوده موفق من قبلی ازدواج:من......شرطی
 قطیم وتادرمان پزشک روان پیش بایدبرم شدیدابیزارم ازرابط ومن تجاوزمیکرده

 بیزارم ازخیانت درضمن.....باشید داشته من روازجانب رابط هیچ شمانبایدتوقع
 کنید عمل بهش میخوام باشه اگرقرارتعهدی

 جلهع گفتم بودم شده سرخ ازخجالت که درحالی......داره صبرکردنو باتوارزش بودن:حمید
 سراپاگوشم بنده:حمید.....نکنیدهنوزمانده

 عقدیت زن میدم ترجیح بگیره صورت اگرقرارازدواجی نمیشم کسی ای همسرصیغه من
 هابرقرارکنید بچه وبرای کامل رفاه شرطم اخرین واما ..........باشم

   میکنم قبول منت دیده شرطاتونوبه همه خانم روچشمم:حمید

 چی ونزنت تکلیف سوال یه فقط کنم هاصحبت تابابچه میخوام مهلت هفته یه پس باشه
 میشه

  میده ادامه زندگیش به قبل مثل هیچی:حمید

 جدازندگی داریم االنم ما حمیدگفت.....بشه کامل صحبتم ازاینکه قبل زندگی محل:من
 بدونی اگرقابل البته بنده میایدخانه شما بعدازازدواج میکنیم

  بااجازه برم فعالمن میکنیم اینهابعداصحبت به راجع باشه:من

 میرم خودم نیازدارم هواتازه به نه:من..... برسونمت صبرکن:حمید

 یکنمم ازدواج دارم باردوم شدبرای پرازاشک چشمام کشیدم عمیقی نفس امدم بیرون وقتی
  کن کمکم خودت خدایا عشق بدونه اونم

 ندا گذشته

 میکنم حس...... ازروزقبلم هرروزدلتنگ من میگذره مصطفی ازرفتن ماه سه به نزدیک
 یکنهم کاروبهانه میزنه زنگ که هم نمیگیرموقعی تماس باهام دیگه.... شده عوض مصطفی

 .......مکنه زودقطع و
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 مارهش اونم جون فرشته خونه رفتم بیارم طاقت نتونستم شده چیره برمن امروزدلتنگی
 جون فرشته بعدازاینکه........ برداشت خداروشکرخودمصطفی گرفت.خونشونوبرام

 ......من سمت روگرفت کردگوشی پرسی احوال بامصطفی

 واشکهام دادم وازدست.کنترلم صداش باشنیدن.......ندا خوبی سالم:مصطفی.....الو:من
 میگرفت ازم صحبتو بودوقدرت وبسته گلوم راحت بزرگی کردبعض هاموخیس گونه

 حرف برام میکنه ارامش وجودموغرق داره صدات هستم اره:من.....خطی نداپشت:مصطفی
 اینهاروباگریه......گرماببخشه ام کرده یخ جسم به دورم ازراه گرمت بزارنفستهای بزن

 ؟؟؟.....خوبی خودت راستی میکفتم

 من ازعهده کنترلش نیستی وقتی:من.........میریزی مرواریدهاتوکه بازداری:مصطفی
 .....تنگتم دل پس چرانمیای......خارجه

  افتاده اتفاقی کردمصطفی عصبانیم کمی مصطفی سکوت

 چی میکنه نگرانم سکوتت:من.....بیافته اتفاقی مگرقرا نه:مصطفی
 یمصطف سکوت شده ساکت نفرمصطفی یه باصذای...کنند چیزنگران:مصطفی.....شده

  برسه گوشم به شدصداواضح باعث

 نشدی توهنوزاماده میرسه نامزدت االن ....دیگه بیا مامان مصطفی

 شدم جلوخم وبه گذاشتم قلبم تیرکشیددستموروی قلبم

 ساکت:من.....بدم توضیح بزاربرات نیست فکرمیکنی که اونجوری ببین ندااونجایی:مصطفی
 به باشه.مبارک نامزدکردی بعدتورفتی میشم دیوانه ازدلتنگی دارم من.....شو ساکت شوفقط

 پیرشدید هم پای

 مناصال بگذرون خوش بروبانامزدت ببینمت نمیخوام دیگه گفتم حیفم جیغ باصدای
 میکنم ازدواج خواستگارم بااولین میخوام

 شوتوغلط خفه....شو خفههه:مصطفی.....شدم خودخفه خودبه مصطفی باغرش
 بلند باصدای رسیدم اعصبانیت اوج حرفهابه این باشنیدن....میکنی

 خوامنمی دیگه بیرون گمشواززندگیم بیرون برواززندگیم بتوچهههت....بتوچهههه:گفتم
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 .....رفانط شدن پرت میزتلفن زدم میزتلفن بالگدبه...... لعنتی کردی نابودم ببینمت
 مثل بودم دادم خودموازدست کنترل .......شده هزارتکه بودن ای بخاطرشیشه ومیزش

 نابودم...عوضی........متنفر اذذذذت.....متنفرم اذت......ومیگفتم هافریادمیزدم دیوانه
 نابودم لعنتی........لعنتی......کردی نابودم.....کردی

 ...چراااامن.......خداااااااچررررامممن.....رودوزانوافتادم....ردیک

 سخته عاشقی میدونستی چراوقتی........کنم چطورفراموشش چیکارکنم باقلبم شدم خسته
 باباموگرفتی اول.....کشیدم سختی کم......بگیریش ازم که کردی چررررراعاشقم

 بعدمادرمو.....ازم

 .....بیارم تاب اینوچطوری گرفتی عشقمم بودکه کم......بعدبرادرامو

 افتادم هق هق به.......ه..خست....شدم خسته کن خالصم بکش

 مره شیشه االن چیکارکردی باخودت ببین:امدسمتموگفت جون فرشته
 منوروی......کنم مخالفت که بودم چیزی ترازاون ضعیف.....کرد دستموگرفتوبلندم......توپات

 جون فرشته.....قرصوخوردم.....برگشت مسکنواب بایه رفت اشپزخانه نشوندبه مبل
 جمع مشغول خوابوندخودشم منورومبل بود شده زخم کی نمیدونم که دستم بعدازپانسمان

 برد خوابم کی نفهمیدم که بودم انقدرخسته......هاشد شیشه اوری

 حال زمان

  کنم صحبت امروزبادخترا گرفتم تصمیم

 راجع میخوام پایین بیا:من....مامان جانم:مهال..... روصدازدممهال چای کردن بعدازدم غروب
 اناستک سه رفتم اشپزخانه به....امدم باشه:مهال.....بزنم حرف باهاتون  مهمی موضوع به

 وای...ای:وگفت گرفت روازدستم سینی.....بود مهالامده نشیمن برگشتم وقتی ریختم چای
 دخترم نداره فرقی:من.....میریختم چرامن شما

 ......کردی کنجکاومون چیه مهم موضوع این خوب:برداشتوگفت استکانی

 نکنید زودقضاوت امیدوارم فقط ......چطوربگم خوب:من

 کردید نگرانمون مامان شده چی:محیا
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 هردوهم......کرده خواستگاری ازم پدرارمان یعنی من فقط نیست ای کننده چیزنگران:من
 چیییییییییی....زمان

 چچچچیییییییی..بلندتر اینبار........مثبت:من.....شماچیه جواب انوقت:مهال

 نگامم بفهمه اگرارمان کاریه چ این مامان اخه چی یعنی........امد خودش محیازودتربه
 نمیکنه

 نمکنیداو میخوایدازدواج یکدفعه شده نبودیدچی ازدواج اهل شماکه مامان میگه راست:مهال
 بزرگ حمیدمحبی با

  باش ما فکرابروی به نیستی خودت فکرابروی به الاقل مامان نمیدیی چراجواب:محیا

 حاالچی...... میگن چی مردم.....حاال نکردید بودیدازدواج چطورجون مامان میگه راست:مهال
 من شعاردادنتون شداون چی داره خجالت واقعاکه.....کرده یادهندوستون فیلتون شده

 قاا اجتماعی شدموقعیت چی میزنه رقم شوخودش اجتماعی موقعیت هرکی نیست پولکی
 نیدک بینیدومیخوایدازدواج تونونمی بزرگ دخترونوه که چشماتونوگورکرده حمیدوثروتش

 یدیدبامنم اجازه خودتون کنیدچطوربه بس دیگه بسه:بلندگفتم بلندشدموباصدای ازرومبل
 نممیک ازدواج دارم درضمن.......مادرتونم من رفته یادتون اینکه بزنیدمثل حرف اینطوری

 نخواستم چون..... نکردم ازدواج چراتوجونی میدونی بکشم خجالت که نمیکنم خالف
 ندرضم.......اینجارسوندمتون تابه کندم کارکردموجون.....بشید بزرگ ناپدری زیردست
  برنداشت ازسرمن دست که کنه پدرشومواخذه بایدبره اقاارمان محیاخانم

  بودم کرده ازدواج پیش وقت خیلی بودم پول اگردنبال من جان مهال

 خواهانم بخاطرخوشگلیم وپولداری زیادی مردومردهای پدرتون که موقع اون
 من سنوسال هم زنهای باشه زشت  برام ازدواج که چندسالمه مگرمن بعدم........بودن

 ااینکهب خودت.....تنهاباشم بایدتااخرعمرم من یعنی نوشون دخترتومهالنه سن دختراشوهم
 رخونهس میره دیگه تاچندوقت محیاهم بارمیبینمت روزیه وقتهادوسه بعضی باالمیشینی

 میفهمیدیدتمام کاش.....نباشید انقدرخودخواه..... چیه من تکلیف انوقت خودش زندگی
 رفیح منتظرنشدم دیگه چکید ازچشمام قطراشک یه......االنو حتی شماکردم زندگیمووقف

  رفتم اتاق سمت به بزنن
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 مهه میتونستم کاش فکرکردم این وبه گرفتم دستهام سرموبین نشستم تخت روی
 .......بگم چیزوبهشون

 ......بعد هفته یک

 یخوامم باکسی وقتی میکنه هم اصالمگرفرقی پوشیدم لباس همیشه مثل امروزروزعقدمه
  میکنم ازدواج باهاش انتقام گرفتن وبخاطر متنفرم ازش که کنم ازدواج

 سبودوح ناراضی دلم ته ازطرفی.....انتقام بخاطرگرفتن بودم راضی ازدواج این از ازطرفی
 عشقموداشتم به خیانت

 نمت فکرمیکنم پیش روز پنج به هنوزوقتی وبگیره ازدواج جلواین میتونست ارمان کاش
 دنزشباحمیدگالوی......زدن نعره کردبه شدشروع دیوانه گفت ارمان حمیدبه میلرزوقتی
 چهب......شد سکوت محیامجبوربه ندادن بخاطرازدست کردارمانم بازورجداشون امیرطفلک

 پیش میادارمانم اسرارامیرباما مهالبه فقط امروزم هاکالبامنوحمیدسرسنگینن
 گسیخت افکاموازهم دررشته صدای که فکرهابودم تواین......محیامیمونه

 چه گلم خانم به به:حمید......شد درنمایان حمیدتوچاچوب دربازشدچهره......بیاتو:من
 تریکاردف که گلم کن عجله سالم:حمید.....سالم:زدموگفتم لبخندظاهری......شده خوشگل

 ارجخ باحمیدازخونه کیفموبرداشتمو.....بریم ام اماده:من.....سوپرایزدارم برات......داریم هم
 لحظه من وجدان عذاب حس......میگفتم میزدوازعالقش حرف حمیدفقط توماشین شدیم

 بااین......میکنی خیانت عشقت به قلبت به داری کنی حس بیشترمیشدچقدربده لحظه به
 ....میکردم خودمواروم کمی بیافته اتفاقی هیچ مون بین قرارنیست فکرکه

 بغل ستدر  اسنادکه دفترثبت سمت عقدحمیددستموگرفتوبه خطبه بعدازخواندن رسیدیم
 بودبرد دفترازدواج دست

  میدم بهش وکادوازدواجموشواالن خانمم زیرلفظی کادو:حمید

 دشهخو لرزیدیعنی دلم تیرکشیدم قلبم........در شدسمت کشیده هردومون دربازشدنگاه
 بوداماچشماش شده شکسته کمی بعدازازدواجم درست خدایاچراانقدردیردیدمش

 اقتط یچیدنتونستمپ توگوشم صداش اهنگ میکشیدوقتی اتیش وجودموبه هنوزتاعمق
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 تعلقم تاریکی.... فرورفتم تواغوشی زمین روی ازافتادنم وقبل رفت سیاهی چشمام بیارم
......... .................... 

 ندا گذشته

 مصطفی که شده بارم دو روزی هفته یه این توی .......میگذره کذایی روز ازاون هفته یک
 زنگ هخون به بارم یه نشدم باهاش صحبت اصرارکردحاضربه هرچی جونم فرشته بزنه زنگ

 نه میخندم هن شدم ازسنگ نیستم نداقبل اون دیگه کردم قطع گرفتی اشتباه باگفتن زدمنم
 دیگرانو دستورات فقط ربات یه مثل حسم بی کامل میکنم گریه حتی

 نام برای مدرسه بریم سمانه قراربا بیرون برم میخوام هفته امروزبعدازیک.......اجرامیکنم
 به دنکر  نگاه بدونه شدم واردحیاط برگشتم ک ظهربود نزدیک رفتم صبح01 ساعت نویسی

 جیغ شدامدم کشیده ازپشت دستم اول پله به نرسیده هنوزپام گرفتم راهمودرپیش حیاط
 اروم اتیش روی اب مثل باصداش که میکردم وحشت داشتم گرفت جلودهنموهم بکشم
 وش خفه شوفقط خفه:میکشیدگفت جون فرشته خونه منوبسمت که درحالی.....شدم

 کتهس چیکارمیکنی روانی:گفتم جیغ باصدای برداشت دهانم دردستشوازروی شدن بابسته
  کارمیکنی اینجاچی اصال کردم

 .....خها نیاوردین خودتون روبا ضعیفه باشه دامادمبارک شاه:گفتم میزدم دست که درحالی
 رفح نمیومدی میزدم شوچرازنگ خفه:مصطفی  گذاشتی تنهاش نامزدی اول نداشت گناه
  بزنی

  وگفتم دادم تکون تحدیدجلوروش نشونه شودستموبه توخفه:من

 ماتموم چیزبین همه بزنی دست بهم ومهمترازاون وبیاری اسمم نداری حق دیگه
 معلوم..... بوداره همین عشقت وماخبرنداشتیم بودی چقدرعاشق افرین:مصطفی.....شد

 تمدس کف که زدم صورتش به سیلی چنان........نیست شمااعتمادی به بااقاجونمه شدحق
 بهت هک توی این:گفتم بود شده اشک خیس صورتم که درحالی خیرشده بهم بابهت سوخت

 انتظارامدنت من وقتی توبودی.....کردی پشتموخالی که توبودی.... نیست اعتمادی
 فتمدرر  وبسمت تو کردی خیانت که توبودی این ونامزدکردی خبررفتی بی رومیکشیدم
 تمریخ واشک درازکشیدم لباسم بعدازتعویض تواتاق رفتم رسوندم خونه بادوخودموبه

 داداشات االن کن پاشوبیاغذاروامده میکنی گریه نداچرا......امدتو مامان.......



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
96 

 المبردارح ازسرم دست داری دوست هرکسی توروجون توروخدا مامان:من........میرسن
  خوب خیلی:مامان...... میکنممم خووواهششش تورووخددددا  اصالخوب

 برد خوابم کی نفهمیدم که ریختم گردمواشک انقدرگریه

 حال زمان

 مبیمارستان فهمیدم کردم نگاه اطراف به کمی بازکردم سختی روبه سنگینم چشمهای
 ،دستموایستاد تخت ونزدیک دربازشدحمیدامدتو که بودم انالیزنکرده روکامل هنوزموقعیتم

 مسر  نمیدونم:من......شدیهو چت عمرکردی مارونصف توکه عزیزم خوبی:وگفت روگرفت
 چی منمیدون بدم کادوتو میخواستم فشارته بخاطرافته میشه خوب:حمید.....سنگین یکم

 وقت یه باشه نداره حاالاشکالی انجا نیکزادوکشوندیم اقای فقط کردی غش شدکه
 من متوه بوده خودش امدپس یادم اتفاقات لرزیدتمام قلبم فامیلیش باشنیدن.......دیگه
 یرونمهالازفکرب صدای باشنیدن.....ببینمش دوباره سال بعدازحدودیازده چطورممکن نبوده
 امدم

  ازنگرانی مردم شداخه چت مامان خوبی:مهال

  میخوره بهم داره الکل ازبوی حالم میشم مرخص کی گلم خوبم:من

 مرخصید شدنش بعدازتمام شه تمام مونده کم تون سرم:مهال

 دمحمیدش سوارماشین من مهالباامیررفت شدیم خارج ازبیمارستان سرم شدن بعدازتمام

 بشه چی که خونه بری حالت بااین:حمید.....خونه منوبرسونی کنم خواهش میشه:من
 بایدوسایل من درضمن تنهاست محیاخونه نه:من.....من خونه ومیریم امشب

 خوب حالت ولی:حمید......بامحیامیام فرداغروب قرارمون طبق کنم خودمومحیاروجمع
 خداروشکرخوب بودک فشارساده افت یه نباش نگران:من.....نگرانتم من نیست

 محیاروبااین که نداری توقع:من......پیششه ارمان تنهانیست محیاکه اخه:حمید.......شدم
 بودخبرم شب امدهروقت پیش اگرمشکلی ولی باشه:حمید........بسپرم ارمان به حالش

 رسیدیم وقتی نزدیم دیگرحرفی خونه به تارسیدن......خوب خیلی:من.....کن
 اتاق به قتیو گرفتم اتاقمودرپیش محیاراه ارمانو به توجه بدونه خونه ازحمیدتشکرکردمورفتم

 من دیگه نه میدرخشیدم هنوزم یعنی کردم نگاه خودم به وایستادم جلومیزارایش رسیدم
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 کبارهی........امده اصالمنویادش.....چیکارکرده بادیدنم یعنی.......نیستم نداجونوخوشکل اون
 یوانهد کردم ازدواج دوباره اینکه بافکربه گذشت ازجلوچشمام فیلم یه مثل اتفاقات تمام
 کردم بودپرت جامانده اینه کناره که اسپره باشیشه ریختم زمین میزوروی روی وسایل شدم
 فریادمیکشیدم ها دیوانه مثل حال دراین روشکستم واینه
 توحسرت سال ده.......کردم ازدواج که زمانی چرادرست......چراحاال.....نه......نه........

 ازدواج چررررادوباره.....من به لعنت......کردم ازدواج که زمانی چرادرست سوختم دیدنش
 میخوای کی پس خددددایییاکجایییی.........میمیرم بدم اگراینبارازدستش کردم

 دهش مهالروصدامیزدقاتی که محیا باصدای فریادم صدای.......کییییییی.......منوببینی
 رحالید........شکستم اونم وبالگدمحکم رفتم اتاقم قدی اینه بسمت ها دیوانه مثل......بود
 رابهم بودکه انقدرسنگین دردعشق راستی به یادمیزدمفر  میریخت وقفع بی اشکهام که

 رسانده جنون

 نهک کردارومم سعی مهالامدنزدیکم شدن وارداتاق مهالوامیرسراسیمه که هنوزفریادمیزدم
 ادگیس این بودوبه کرده فورا اتشفشان مثل یکباره بودکه سرشارازدردوحسرت وجودم اما

 مهالمنوبردتواتاق شدم اروم کمی کردن تزریق بهم امپولی امیر باکمک نمیگرفت اروم
 ازرفتنش قبل درازبکشم تخت کردروی محیاکمکم

 پیشتون میفرستم محیاروهم مهالازاینجابروباامیربریدالمان:من.....دستشوگرفتم
 میکشمن دست اینبارازش میدونم ولی بیارم طاقت چقدرمیتونم ازاینجابریدنمونیدنمیدونم

 میکنم ازاینجابریدخواهش میکنه حمیدنابودمون ولی

 اینطورفروبریزی شدشما باعث میگیدچی چی مامان شده چی:مهال

 برو ازایران فقط مهمم اگربرات نپرس هیچی:من

 شد خارج اینوگفتوازاتاق میزنیم کنیدبعداحرف فعالاستراحت:مهال

 ......افتاد هم روی شدو گرم چشمام کی نمیدونم که فکرکردم دیدنش لحظه انقدربه

 ندا گذشته

 که ازکفشهایی کردم حبس خودموتوخونه بامصطفی روبروشدن ازترس روزه سه
 برای رنب قراربودبامامان نرفت بابادرمغازه صبح...... هنوزنرفته فهمیدم جونه جلودرفرشته
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 لیک همین برای بقالی برن هرروزچادرسرکنن زنهاش نداره دوست بابا اخه خریدکنن خونه
  خریدمیکرد

 کنم ناهارواماده شدتاامدنشون وقراربراین رفتن مامان اهبابابهمر 

 رفتم کمدم بسمت ظهربودباعجله نزدیک امدم بیرون وقتی رفتم حموم به انها بعدازرفتن
 ضادخوبیت سفیدم باپوست ....بود مشکی وشلوارک تاپ که جلودستموپوشیدم لباس اولین

 خشک تاخودشون توبازگذاشتم همین نکردم خشک موهامم بودوقت خاطرکم به داشت
 یچ موادغذایی تاببینم فروبردم یخچال سرموداخل اشپزخانه رفتم برق سرعت به بشن

  داریم

 سالم:من.....میشه شروع غرزدناش امداالن مامان بسرم خاک وای......درازجاپریدم باصدای
 همب داره کسی میکردم حس........کنم درست چی امدم تازه حمام رفتم من زودبرگشتین چ

 رونبی ازحلقه باچشمای.........همانا شدنم هوامعلق روی همانا سربرگرداندنم میشه نزدیک
 هب بامشت امدم خودم به.......میبرد پذیرایی سمت منوبه داشت که شدم خیره بهش زده

 ازهبااج.....باال اصالچراامدی....روانی چیکارمیکنی....زمین بزارم....کن ولم....میزدم سینش
 نا)خوابوند زمین روی منو....برووووبیرووون.....بیادچیییی اگریکی هیععع......امدی کی

 کشیدطوریکه گذاشتومنودراغوش پهنشوزیرسرم بازوی(داشت مبل کمترکسی زمان
 جودمو صحرای گذاشتم.....ازتقالبرداشتم دست بکنم حرکتی ترین کوچک نمیتونستم
 االخودش،شدوح هزارتکه شکست تونبودش که بگیرقلبی اروم وقلبم بشه سیراب ازعشقش
 اامدمت گرفت فاصله کمی ازم........بندمیکنه روبهم شکسته های تیکه ،ارامشش، اغوشش

 داشص اهنگ این ودوباره.....برد گوشم سرشونزدیک وگرفت جلودهانم بادستش بزنم حرف
 .......کرد تزریق بندبندوجودم کردوارامشوبه رخنه تووجودم بودک

 فاعد توبی ولی....میدن دفاع اجازه مجازاتش قبل مجرمم ندابه انصافی بی خیلی:یمصطف
 نتدید ومنوتوحسرت باالبودی تواین سوزوندیم عشقت تواتیش .........کردی منومجازات

 خودتوازم.....نشسته وجودم پی وتو شده جاری تورگم خون مثل عشقت حاالک گذاشتی
 ویر وقفه بی اشکهام......نکن نابودم.... نکن دریغ خودتوازم ندا نکن .........میکنی دریغ
 بود کرده خیس دستشوکامال که فرودمیامدطوری مصطفی دست ازانجاروی هام گونه
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 اشک وبانی باعث که خودمونمیبخشم تاعمردارم اشکهاروکه نریزاین....نریز:مصطفی
 اهیچب من.......نکردی داغونم تابیشترازاین نکن هم وگریه کن گوش خوب.......شدم چشمت

 کردمن قبول منم  بنده ریش به موببنده دخترداییم مادرمیخواست نامزدنکردم احدوناسی
 بیرون زدم ازخونه اینطوری منودیدم نامزدیم منومریم که توفامیل چوانداختن اوناهم

 یشونیمپ به ای بوسه نمیزارم خونه پاموتواون دیگه خواستگاریت اگرنیان گذاشتم شرط....
 رنگ چشمای به........برداشت دهانم دستشوازروی......نفوزکرد وجودم تاعمق گرماش زدک

 مثل برام دادنت فکرازدست که انقدرعاشقم مصطفی عاشقتم........شدم خیره شبش
 المع مقدسات تمام به خدا به میمیرم کنی ازدواج ای دیگه اگرباکس اگرتونباشی کابوس
 میشه اجد ازبدنم روح.....میره نفسم....وایمیسته قلبم ولی باشه زنده شایدجسمم میمیرم

 قدرخوبچ ببین گذاشتم دستشوروقلبم........نبودنتوبگیره عذای که میمونه جسمم فقط
 قلبمولبریزازشوروشوق که عشقی....ازعشقه همه میکشم نفس چقدرخوب ببین میزنه

 ......ام باتوزنده من میکنه زنده تومن حیاط وحس میکنه زندگی

 میرم من:گفت گرفتو ازلبام کوتاهی بوسه مصطفی که بودیم خیره هم چشمای به
 چشماموبوسیدوگفت.....حالله خونمون سربرسه برواگریکی اره:من.....بعدازظهربیاپایین

 رفت.....مرواریدهارو نریزاین

 که شتمدا انقدرانژی غذاشدم کردن درست ومشغول رفتم اشپزخانه بسمت مصطفی بارفتن
 کردم غذادرست دونوع

 اندازد می تالطم رابه ادم وجود اینگونه که چیست عشق این راستی به

 حال زمان

 هنمیش محیاخشک چشم اشک...... میکنم هاروجمع وسایل دارم بیدارشدم که امروزازصبح
 ای توخونه زندگی میدم حق بهش میریزه محیااشک میکنم جمع من که ای باهرتیکه

 یوقت....کارهابخاطرخودته این ی همه بگم میتونستم کاش حمیدسخته اونم پدرشوهرت
 عوض توچیزی باگریه کنی تمومش نمیخوای وگفتم نشستم شدکنارش تموم کارام

 خودم مراقب میدم قول....بگیرین برام وقت پرستارتمام یه نیام من میشه :محیا......نمیشه
 ودتخ زندگی سرخونه تونرفتی امو زنده من تاوقتی نه:من.....سرمیزنه بهم مهالهم باشم
 برم ممیخواست....حتماحمیده:من.....بلندشد ایفون زنگ صدای بین دراین.....میمونی پیشم
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 کافی:من....بزاربمونم میکنم خواهش توروخدا مامان:وگفت محیادستموگرفت که دروبازکنم
 کن روتموم بازیات بچه این محیا

 بحساب مهمون نباشه هرچه شدم منتظرش جلوورودی دروبازکردم رفتم ایفون بسمت
 نرفت اماده پرسی بعدازاحوال شدن واردخونه نکشیدحمیدوارمان زیادطول انتظارم.....میاد

 به هچ ببین:حمیدوگفتم سمت روکردم گذاشت کردوتوماشینش بغل محیارو ارمان شدیم
 بترسوننش هاگفتم بچه به....بودم ببخشیدعصبانی:حمید.....اوردی روزش

 مثل پستی ادمای از:وگفتم دوختم چشم بهش بانفرت.....متاسفم.......اما
 دوراهسوارش بعدحمیدم چنددقیقه سوارشدم رفتم ماشین اینوگفتموبسمت...تومتنفرم

 .....نزدیم حرفی مون کدوم حمیدهیچ خونه به تارسیدن.....افتاد

 هست نشیمن توی دی ای لا روبروی درست که تختی روی محیارودیدم شدم واردخونه
  میکنه صحبت وباارمان درازکشیده

 دنبال حرف بی دارم کارت اتاقم بیای چندلحظه ندامیشه:حمیدگفت که بشینم امدم
 دامنن:وگفت امددستموگرفت وبسمتم دروبست رسیدیم اتاق به وقتی افتادم حمیدراه
 کنم خودم عاشق توروهم ومیخوام....توبوده به رسیدن برای کردم هم هرکاری دارم دوست
 فیروزتوکا اون:من......بشم نزدیکت تا نمیدی بهم ورود کشیدواجازه دیواردورخودت اماتویه

 بمقل بخوام اگرخودم حتی باشم داشته دوست نمیتونم من:گفتم چی بهت یادته شاپ
 گفت حال داددرعین وتکونم وگرفت حمیدبازوم.....اونه لبریزازعشق قلبم نمیزاره

 یول ابله کرده فراموشت اون.....نگرفته اذت چراسراغی سال همه این....ها کجاست کوپس
 باشه کرده اگرفراموشم حتی روزببینمش اگریه:من......برنمیداری ازسرش تودست

 چیزم همه دادن ازدست بقیمت اگر حتی سراغش ومیرم روکنارمیزام هام غرورم،اذتم،بچه
 بدم ازدستش باردوم برای نمیخوام.....باشه

 اذت:شدموگفتم خیره چشماش به بانفرت زمین روی شدم خوردپرت صورتم به که باسیلی
  میخوره بهم اذت حالم متنفرم

 فهمیدم امدن موقع خدمتکاروکه....هارسوندم راپله خودموبه کردم اتاقوترک باسرعت
 صدازدم ست کبری اسمش
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 خیره صورتم به باتعجب امداول کنان هن هن کبری.....کبری.....خانم کبری
 بله:ریکب.....کنم استراحت میخوام بدی رونشونم اتاقم میشه:من.....خانم جانم:شدبعدگفت

 خودم دمش داخل دروبازکردم رسیدم اتاق به وقتی افتادم راه سرکبری پشت...بفرمایید خانم
 وبهمر رفتم ازدست تاارامش سپردم گذشته دست روبه ذهنم درازکشیدم رسوندم تخت وبه

 برگردونه

 ندا گذشته

 نهواشپزخا ظرفهاروشستم داشتم سراغ ازخودم که سرعتی بانهایت ناهار ظهربعدازخوردن
 ......کردم رومرتب

 ارهاتمومک وقتی گرفتم جونوازش فرشته خونه به رفتن اجازه بخوابه بره مامان ازاینکه قبل 
 تشس وتاپ سبزفسفری برنگ باشلواری روهم لباسام....کشیدم روم سر به شددستی

 ......رفتم پایین وبسمت کردم عوض

 .......بازکرد جون فرشته معمول طبق درزدم

 ....خوبی جون فرشته سالم:من

 ازماکردی یادی عجب چه خانم سالم:فرشته

 ک مبود ببخشیدانقدرعصبانی دادم جواب بودم انداخته سرموپایین ازخجالت که درحالی
 میخوام معذرت نداشتم رفتارم روی کنترلی

 برخوبیخ بدی(گونی مژده) بایدمشتلق بیاتوکه کردم شوخی عزیزم میکنم خواهش:فرشته
 دارم برات

  خیرباشه خبری چ: گفتم میشدم واردخونه که درحالی

  بیادتهران خواستگاری برای اخرهفته قراراقاجونم خیرگلم:فرشته

 خواب جلودراتاق امدم خودم به مصطفی باصدای که دوختم چشم جون فرشته به بابهت
 .......رفت قنج براش دلم بیدارشده ازخواب بودتازه بودمعلومه خوابالووایستاده باچشمای

 بگم خودم داری رونگه جلوزبونت نتونستی ابجی:مصطفی
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 سمتشب.....کرد پایین سرشوباال اره معنی به مصطفی میگه راست جون فرشته نگوکه:من
 شده تنگ براش دلم هم کردم بوسه صورتشوغرق تواغوشش کردم دویدموخودموپرت

 بودم شده زده ذوق بودهم

 دهکر  وکبودتون سیاه وگرنه خوابه مرتضی که اوردن شانس زدین01باال بازشماحرکت:فرشته
 بودم

 میام بزنم وصورتم دست به ابی یه منم بروبشین:مصطفی هردوخندیدم

 دروبازکردمثل درز دررفت بطرف مصطفی نشستم مبل ترین نزدیک روی ....باشه:من
 طتوحیا شویی دست چون )رفت بیرون بادوبه نیست دیدکسی کشیدوقتی دزدهاسرک

 یعنی مانداختی راه بازی دزدوپلیس چه اینهانفهمن مامان بخاطراینکه ببین گرفت خندم(بود
 کن کمکمون خدایاخودت شم وراحت شه من مال مصطفی میشه

 شمامچ گذاشتم اش سینه روی سرم ومنوکشیدتواغوشش نشست دستم امدبغل مصطفی
 بود شده تنگ عطرتنش حمایتش اغوشش برای چقدردلم کشیدم عمیقی نفس روبستم

 ......فکرمیکنه بچی داره خانمم:مصطفی

 چی هکن ردت خواستگارام بقیه اگرمثل چی نشه راضی اگربابام میترسم من مصطفی:من

 راضی توروهم خونواده کردم خودموراضی خانواده طورکه همون خانمی هیش:مصطفی
 االن:گفت که کردم نگاهش گیج.......شه عوض جامون ممکن فقط نباش نگران میکنم

 بشی همیشه تاواسه دربیارم من مجبورم انوقت مارودراوردی درخونه توپاشنه
 امنی دیگه میتونم:وگفتم کردم سینش حواله ومشتی کردم نگاهش باحرص......خانمم

 نشه کنده درخونتون تاپاشنه

 دوما؛بندشکربخورم نشه کنده اوال؛ازجادرمیادنیادنه کردوگفت کوتاهی خنده مصطفی
 وقت هیچ ندادیگه:گفت متفاوتی شدبالحن خیره چشمام سوما؛به بزنم حرفی همچین

 صدای.....خوردنات حرص برای دلم......میمیرم اگرتورونبینم درنیارمن بازی دیوانه
 روی ای بوسه.....بود شده تنگ....نفسات برای....عطرموهات.....موهاموبوکشیدو.....زیبات
 عشق این بخدا......میرسم مرزجنون به بانبودت که چیکارکردی بامن......کاشت موهام
 فراترازعشق چیزی نیست
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 دنیام عاشقای عاشقترازهمه من:وگفتم گذاشتم رولباش ای بوسه کردم نگاه بهش
 اگربدونی داده زندگی حس بهم......داده امید بهم که عشقته این....هام دیونه ودیونترازهمه

 نمیریی وقت هیچ دیگه ووجودمومیسوزونه ورمیشه شعله قلبم چطوراتیش بارفتنت

 تمومینشداصال تموم شما گرفتن وقلوه دل این ببینم:امدوگفت چای باسینی جون فزشته
 ......داره

 النا میگرفتی وپس میدادی وقلوه دل هم شماوحسین زمان یه نگیرابجی سخت:مصطفی
  خندیدیم هرسه مصطفی ازلحن نیست یادت

 بودمخصوصاباخبری ای العاده روزفوق بگم میتونم.....بودم مصطفی پیش روزتاغروب اون
 دادن بهم که

 ..........بود شده مشکوک رفتارم به مامان که انقدری بودم واقعاخوشحال

 حال زمان

 شاخ بودازتعجب مانده کم بازکردم روک چشمام بیدارشدم ازخواب صورتم نوازش باحس
 وگفتم نشستم سرجام....دربیارم

 چیکارمیکنی من تواتاق

 بشکنه دستم الهی..میخوام معذرت واقعا..... ببخشیدمتاسفم:حمید

 بیرون بری میشه:من

 دارم دوست ندامن نکن اینجوری:حمید

  بردار ازسرم دست داری اگردوستم:باصدانسبتاًبلندگفتم

 بشم نزدیکت وخودم کناربیام بزارباهات

 بخوریم شام بریم کنم بیدارت امدم....توبخوای هرچی باشه:حمید

 بعدمیام کنم عوض تالباس بروبیرون باشه:من

 منتظرتم عزیزم باشه:حمید
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 صورتم هب چشمم ......رفتم اتاق داخل بهداشتی سرویس به بلندشدم حمیدازجام بعدازرفتن
 بودمردک کرده ورم کمی لبمم مونده صورتم اقاروی چهارانگشت جای ...... بله دیدم افتاد

 ملباسها وصورتم دست بعدشستن .......عذرخواهی امده پاشده رویی باچ نمیدونم اشغال
 االسرمب باکلیپس موهامم کردم عوض داشت مشکی راه راه که وبلوزطوسی وباشلوارمشکی

 مرمک باالترازگودی سانت شایدده بودم نکرده کوتاه ازموهام چیززیادی هنوزم بستم محکم
 شدم نمطم وقتی.......روبپوشونه کبودی تاکمی مالیدم صورتم به پودرم کرم میرسیدکمی
 ودخوابب حمیددوبلکس خونه کردم دقت اطراف به تازه بیرون رفتم خوردم کتک تابلونیست

 پلهبودو خودگرفته به خوبی زیباجلوه وباتابلوهای داشت راهرویی حالت باالبودکه هاهمه
 یه ویت واشپزخانه نشیمن کردم دقت تازه رسیدم پایین به وقتی داشت مارپیچ حالت هاش

 به ازانجاهم .......انجاقرارداشت پذیرایی میخوردکه پایین روبه وچهارتاپله بود قسمت
 کورشدهد خوبیی به تزیینی های باوسایل بودکه وامروزی بزرگ کالخونه داشت راه اشپزخانه

 رفتم اشپزخانه وبه برداشتم خونه ازوارسی حمیددست باصدای بود

 عزیزم پس کجایی:حمید

 تون ببخشیدمنتظرگذاشتم:من

 غذاروبکش کبری .....گلم نیست مهم:حمید

 ندیدمش امدیم ک ازغروب محیاچطوره:وگفتم ارمان سمت روکردم

 خوابید بهش دادم مسکن داشت درد کمی شده اذیت امروزتوماشین خوابه:ارمان

 چرادکترخبرنکردی بده خدامرگم:من

 دکتربیاد میزنم زنگ دردداشت بازم اگر بیدارشه جون مامان نترس:ارمان

 امنشدبعدازتم زده دیگرحرفی.....بروزنمیده باشه کم محیااگردرداِش بزن حتمازنگ اره:من
 اروم مکنارمحیانشست تخت روی رفتم نشیمن تشکرکردموبسمت ازکبری رفتم غذام کردن

 بود انداخته سایه بلندش های مژه خوابیده چقدرمظلوم من خدای.....کردم موهاشونوازش
 داره بخاطرتوبچم حمید نگذره خدااذت رفت ضعف براش دلم زیرچشماش
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 عزیزم سالم:من......سالم:کردوگفت نگام چشماشوبازکردکمی اروم.....انقدردردمیکشه
 داشتی درد گفت نارما خوبی

 گفت خانم کبری به ارمان اره:محیا........ غذاخوردی: من....... خوبم االن ولی.....اره:محیا
 کردخوردم اماده برام چیزایی یه قرص ازخوردن قبل

 شده چی لبت گوشه مامان:محیا

 تخت لب خوردبه افتادم نیست چیزی یعنی.....هان،چیزه:من

 سرش...... روزاولی شدیم مگردیوانه: وگفتم کردم اخم          ..............شده دعواتون:محیا
 .... باش خودت مراقب روبوسیدم

 زیادشیطونی امشب درضمن بزن زنگ دردمیکنه جاییت کردی احساس بود شبم هروقت
 نکنید

 نیمک شیطونی میتونیم من حال مگربااین:بودگفت شده سرخ ازخجالت که محیادرحالی

 شب میمونه باقی خاطرش ذهنتون وسالهابعدتوی اینهامیگذره همه:وگفتم سرشوبوسیدم
 رویایی شماهم شب:محیا                خوش

  کرد قفل سرم پشت دروهم شدم که وارداتاق رفتم اتاقم بسمت

 ردمفکرک این به....... درازکشیدم تخت روی لباس بعدازتعویض نیست حمیداعتمادی به
  روببینم مصطفی چطورمیتونم

 ............و روبستم بالبخندچشمام خودشه اره زده جرقه درذهنم فکری

 

 گذشته زمان

 رسید واخرهفته گذشتن سرعت روزهابه

 ناامیدمیشم دارم کم کم نشده خبری تاحاالهیچ رسیدن پدرمادرمصطفی دیروزصبح
 بی این بودم ریخته بهم بشدت وروانی روحی ازلحاظ دوباره.... کردنشون ازخواستگاری

 کردن شک اینها مامان کم کم انقدرشدیدکه حوصلگیم وبی حالی
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 .....روزبعد یک

 کردن امده درحال همیشه معمول طبق منم میخوردن وچای بودن نشسته بودهمه سرشب
 بابا،پدرفرشته:بعدامدتوگفت چنددقیقه.....دروبازکرد مهدی زدن درو زنگ که بودم شام
  منتظره پایین داره کارتون خانم

 سینه قفسه خودشوبه محکم قلبم بلرزه وپام بودتادست کافی جمله همین
 عمیق سنف گذاشتم قلبم دستموروی بزنه بیرون سینم ازقفسه میکوبیدانگارمیخواست

 حسبدمیدادو گواه دلم نمیگرفت اروم اماقلبم کمتربشه وکوبش لرزش شایداین کشیدم
 بود شده چیره برمن ترس

 ویرا زبان از

 کردبعدازخوش پرسی دادواحوال دست صمیمانه(پدرمصطفی) امدوبامسلم محمدپایین
 امده اقاپسرماازدخترشماخوشش ،این.اقامحمد اینکه ازمزاحمت قرض:گفت مسلم وبش
 ادلتت وثروت پول نداره کم چیزی خداروشکرپسرم نیست میل بی دخترشماهم اینکه مثل

 ازباشنی بی تااخرعمرشون که رسیده ارث بهم ازپدرخدابیامرزم وباغ انقدرزمین بخوادهست
 خودشه برای یپامهندس یه میشه شه تمام درسش امسال انشاله خونده درس خودشم
 خدمت باخانواده شب بدیدیه اگراجازه که رسیدم خدمت ک بود اینکه کالم خالصه
 ........برسیم

 برای نه بیارداما تشریف داشتید دوست هروقت چشم روی اختیارداریدقدمتون:محمد
 پسرشماچندسالشه اقامسلم خواستگاری

 ازدواج برای نمیده تشخیص وبدوازهم هنوزخوب سالشه05دخترمن:محمد......66:مسلم
 خوبی زنه میتونه نه دخترم حال بااین کنه کسب تجربه بخونه بایددرس است بچه خیلی
 ازدواج اقاپسربادخترخوبی انشاله شماباشه برای خوبی عروس میتونه نه شماباشه پسر برای
 ......بشن وخوشبخت کنن

 ببخشیدمزاحمتون هرحال شنوابه کوگوش ولی شماروزدیم حرف همین ماهم البته:مسلم
 شدم

 بفرماییدداخل میکنم خواهش:محمد
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 شمابفرمابید ممنون:مسلم

 بااجازه منتظرن هاباال بچه مرسی:محمد

 خدانگهدار یاعلی:مسلم

 ندا اززبان

 انشدمام بودواردخونه قرمزشده ازعصبانیت که باصورتی بابا که چقدرگذشت نمیدونم
 داشت چیکارت راستی بازقرمزکردی محمدچرا شده چی وا:باباوگفت روکردسمت

 نگفتم مه تاوقتی دورشوگمشوبروتواتاق پاشوازجلوچشمام:وگفت انداخت من به نگاه بابایه
 درگذاشتم وگوشموروی دروبستم رسوندم تاقا خودموبه باسرعت نیاازترسم بیرون

 نداگیردادی شدمحمدچرابه چی:مامان

  میکنه امدازنداخواستگاری ازکجاپاشده نیست بیشورمعلوم مردک:بابا

 شده چی بگوببینم درست خواستگاری امده کی:مامان

 کارمیکنهدخترچی این فاطمه ببینم کرده خواستگاری پسرش نداروواسه بابا،مستاجرامده:بابا
 ازپاخطامیکنه دست بفهمم هردوتون بحال وای انقدرخواستگارداره که

 بمن کن شون هاتوتربیت وایستاباالسربچه خودت چیکارمیکنه میدونم چه من:مامان
 دادی شونوچی حاالتوجواب......چه

 نهم پیری روزای اعصای ندا شهرستان بفرستمش ام مگردیوانه نیان گفتم معلومه:بابا
 کنه شهرازدواج بایدتوهمین

 خوب برگرده حرفش بابااز نداره امکان دیگه زمین روی سرخوردم نشنیدم چیزی دیگه
 میشناسمش

 بازکرد گونم خودشوروی راه دوباره اشکهام درازکشیدم کناردیواررسوندم خودموبه

 دنیاواخرت عذاب هرچی بگیرحاضرم االن جونموهمین نرسم مصطفی به اگرقراره خدایا
  برسم مصطفی به فقط بکشم
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 زندگی حس کنم،بانوازشاش صبح وتواغوشش برم،شب سقف زیریک باهاش
 ردمک دردودل انقدرباخدا کن کمکم خودت بهتره بمیرم باشم اون اگرقراربدون.......پیداکنم
 ........برد خوابم کی نفهمیدم ریختم واشک

 

 ندا گذشته

 یمصطف نه روز دو این طی ومن میگذره کرده صحبت باپدرمصطفی بابا که دوروزازشبی
 ردهک ممنوع روبرام جون فرشته خونه ومخصوص پایین رفتن روبابام جون فرشته رودیدم

 مامان که دیشب اینم هنوزاینجاست اماخودش رفتن پدرمادرش ..این دارم که تنهاخبری
 شنیدم میکرد باباتعریف برای داشت

 ذانا صدای بردباشنیدن ن خوابم خوردم وحرص انقدرفکرکردم چندشب این مثل دیشبم
 صدایبا دوم بودم ونکرده اول هنوزپله تاوضوبگیرم رفتم ها پله سمت به بلندشدم ازجام
 لقب سری زدکلک برقی چشمام........ دیدم روپایین مصطفی کردم سرخم پیسی پیس

 بسمت نپاورچی پاورچین دروبستم ویواش وبازکردم اب دستشویی سمت رسیدرفتم بفکرم
 هحلق دستشودورم انداختم مصطفی اغوش خودموبه رسیدم وقتی برداشتم قدم پایین

 سپردم گوش بخشم ارامش مولودی به گذاشتم وروسینش کردسرم

  کاشت ای بوسه سرم روی مصطفی

 .........حاالچیکارکنیم کردمیگی مخالفت بابام دیدی مصطفی چیکارکنیم:من

 تظرتممن قبل سری ماشین باهمون بعدازظهرسرکوچه کنیم صحبت اینجانمیشه:مصطفی
 ..........زودبیا دیرنکنی

 حاالهم بدخترخو افرین :وبوسیدوگفت پیشونیم گرفت بادستشصورتموقاب.........باشه:من
 هارفتنمرد صبحانه باالبعدازخودن امدم من.............بوسید چشمام روی بروباالتابیدارنشدن

 مگفت بخوابه بره مامان اینکه ناهارقبل بعدازخوردن.............تاظهر دادم کارهاروانجام منم
 .......میدید اجازه بیرون برم باسمانه میخوام سررفته حوصلم

 شدولی مشکوک خودشم که کردم ذوقی دادچنان اجازه مامان وقتی..........برو.باشه:مامان
 ......رفت خودشون اتاق به استراحت وبرای نگفت چیزی
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 بودم افتادم موهام جون به باحوله همونطورک بعدبرگشتم مین61 رفتم حمام به منم
 ارجینباشلو مانتویاسی یه اخرم زیروروکردم مناسب لباس برای کمدوهم......تاابشوبگیرم

 خلدا مدادم بستم اسبی ودم کردم شونه موهامو کردم انتخاب یاسی وروسری کمرنگ ابی
 فتنر  اماده لباسهام بعدازپوشیدن بودم نازشده خیلی زدم که بارژصورتی کشیدم چشمم

 ........شدم

 نبادید زدسربلندکردم وایستادوبوق کنارم ماشینی ک بودم نرسیده سرکوچه هنوزب
 .......ورفت گازشوگرفت اونم فوراسوارشدم مصطفی

 

 

 ندا گذشته

 گازورفت روی پاشوگذاشت مصطفی شدم که سوارماشین

 طفیمص سمت روکردم کشیدم ازرواسودگی عمیقی نفسی امدیم بیرون کوچه ازتوی وقتی
 خوبی عشقم سالم:وگفتم

 بعد میگذشت دیگه یکم حاالزودبودمیزاشتی مارودیدی عجب چه خانم سالم:مصطفی
 میکردی سالم

 ....زنمب حرف نمیتونستم داشتم چقدراسترس نمیدونی وایی:وگفتم زدم بازوش به مشتی

 ......میده قورت زبونشم بااسترس که برم خانمم قربون:مصطفی

 دادنم حرص به کردی بازشروع ببین:من

 نمیزنم حرف دیگه اصالتابرسیم بدم وحرص گلم خانم بکنم غلط من:مصطفی
 تیپش وبه وسرم دادم لبخندی جوابشوبا....کرد وروشن ماشین وپخش اینوگفت.....خوبه

 اش گاهن چراباشنیدن نمیدونم.....شد پخش ماشین امیدتوی صدای ....کردم تکیه صندلی
 سرموبسمت....بود من روزهای این حال وصف اهنگ اخه.....سربازکرد ام چندروزه بغض

 شممچ ازگوشه اشک قطره اولین چشماموبستم اشکهامونبینه تامصطفی چرخوندم مخالف
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 یبیشتر  بعدباسرعت وقطرهای بازشد بعدی های قطره برای انگارراه ام گونه سرخوردروی
 (ازامید بوسه )میرسوندن هام گونه خودشونوروی

 بگیره خوابت هام سرتوبزارروشونه

 بگیره بیتابت دل بذارتااروم

 دیره دیگه نگوازماگذشته بهم

 میگیره گریم....میگیره گریم ازشنیدنش من حتی

 سرتو بزارروشونم

 وترتو خیس چشمای

 کنم بزارتاسیرنگات

 پیرهنتو بوبکشم

 بهم وبچسب کن بغل

 بهم....س...د دوباره بکش

 روندارم جزتوکسی

 بهم نفس   تراز نزدیک

 فیمصط...بلندشد گریم هق هق صدای.....کنم خودموکنترل رسیدنتونستم اینجاکه به
  المصب بزن دِحرف...دردمیکنه جایت نکنه..افتاده اتفاقی...شدندا چی:گفت پاچه دست

 بودومن بازکرده چندروزسر این بغض کنم روخفه گریم هق هق قادرنبودم من ولی
 کنم کنترلش بتونم که بودم عاجزترازاین

 خودش کردمنوبسمت پارک خیابون روکنارکشیدوگوشه راهنمازدماشین مصطفی
 تواغوشش خودموانداختم طاقت بی.......بودی خوب شدنداتوکه چت ببینم:کشیدوگفت

   موجود توکل عطرتنش بوی فروکردم گردن سرموتوگودی کردم حلقه دستمودورگردنش
 داشتم عطرتنش،احتیاج اغوشش،به به االن بینن می نبودمردم مهم پیچیدبرام
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 اشب اروم...خانمم نکن گریه.......میشد باالوپایین نوازش باحالت کمر روی مصطفی دست
 نیفتاده اتفاقی هنوزکه هیش....گلم

 ابق جداکردصورتموبادستهاش منوازخودش مصطفی شدم اروم کمی چقدرگذشت نمیدونم
 نزن ماتیش چشمت بااشک....اشکهاتو نریزاین:کردوگفت پاک وباشصتش اشکهام گرفت

 ...من حتی تورونداره اشکهای چیزارزش هیچ:پیشونیموبوسیدوگفت.....ندا

 زیادگرفته بخاطرگریه که باصدای اروم
 نکن...هیع....خودتوناراحت....هیع...هیع....ارومم:بودگفتم

 سرنگاهش شدازپشت پیاده وازماشین اینوگفت....میام االن نکن گریه:مصطفی
 بود استیل چقدرقدبلندوخوش.....کردم

 حمایت دستهای یعنی.....پرازارامششو اغوشش یعنی.......میدم ازدستش دارم یعنی
 گذاشتم دهانم دستموروی......میدم ازدست همیشه برای دارم....عطرتنشو یعنی....گرشو
 ارامش مصطفی ازاغوش دیگه زن یه بعدازمن یعنی.......کنم وخفه گریم هق تاهق

 لبشق ملودی به دیگه یکی یعنی میزاره پهنش سینه سرروی دیگه یکی یعنی...میگیره
 اش دیگه کس چطورتقدیم شوهرمه منه حق مصطفی نیست انصاف این.......میده گوش

 خداااااایییییا.......بدم ازدستش نکردم صبح وتوبغلش شب یه چطوروقتی......کنم
  کن کمکم خودت.......چیکارکنم

 قشعش وقتی بیارم چطورتاب..... است بسته نفسش به نفسم وقتی بیارم چطورطاقت
 ازوجودمودربرگرفته نیمی

 .... ..نکن رونصیبم ازمصطفی دوری جونموبگیرولی خدایا

 فگیخ بوداحساس وبسته نفسم راه بغض بودواین شده تبدیل سکسکه به هقم هق دیگه
 که میکردم

 هدوس روبازکردو معدنی اب جلودربطری کمی کردبردم منوبازکردپیادم درطرف مصطفی
 دشخو....بندبیاد شدگریم واردکردوباعث ُشک بهم اب خنکی صورتم پاشیدروی اب مشت

 صورتموشصت
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 ای بمیوها بودتوماشین انداخته من کردن پیاده موقع که ازنایلونی بشم کردسوارماشین کمکم
 هروب ابمیوه بازورهمه....... خوردن کردبه وادارم گذاشت لبهام بازکردروی....کشید بیرون
 مبه انجاهردومون بریم هادستمه بچه ای اجاره کلیدخونه:دادچشماموبوسیدوگفت خوردم
 کرده ثابت بهم خودشو مصطفی چندماه این توی.....شیم تااروم داریم احتیاج

 ونهنش سرموبه داشتم اطمینان بهش نمیشه هم نزدیک بهم نخوام تامن بودمیدونستم
  دادم تکون مثبت

 کرد حرکت کردوباسرعت روروشن ماشین هم مصطفی

  داشت نگه داشت قدیمی بافت که ای بعدجلوخونه مین حدودنیم

 شوخانمم پیاده:مصطفی

 افتادم راه مصطفی وپشت شدم پیاده بیحرف

 خوابه یک نقلی خونه کردم تعجب میدیدم که ازچیزی رسیدیم خونه به وقتی
 طفیمص باصدای..... باشه کرده مجرداینجازندگی کردم شک بسیارتمیزانقدرتمیزبودکه

 رایب چیزایی یه تامن خانمم بروبشین:مصطفی..... دوختم چشم امدموبهش ازفکربیرون
 چیکردهی وایستادومنتظرنگاهم دستشوگرفتم بره میخواست که همین......بیارم خوردن

 بگیره اروم بزارقلبم کن بغلم....بمون پیشم نمیخوام

 پهن تاقا گوشه که تنهارختخوابی سمت بلندکردوبه دستش منوروی مصطفی تااینوگفتم
  بودی خیره هم چشمهای زدبه خیمه روم خوابوندخودشم اون بودبردوروی

 ..........ک

 

 ندا گذشته

 کش بردروسریمودراورد دست زدروم خیمه منوخوابوندخودشم مصطفی
 هوج هیچ به دارم دوست خیلی ندامن:میکردگفت رونوازش گونم که موهاموبازکرددرحالی

 شهب راضی تابابات میام خواستگاریت بیام عمرم تمام اگرشده حتی نمیکشم دست اذت
 نزدیک سرشواورد......بشه چیزدرست همه میدم قول نکن تابی انقدربی توهم
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 مصورت به که داغش های نمیرسیدنفس انگشتم یک به فاصلمون ونزدیکترانقدرکه
 .........میکرد ودگرگون میخوردحالم

 ونتوش معصومیت که عسلی چشمای این عاشق...ندا عاشقتم:کردوگفت نگاه چشمام به
 باولع گذاشت لبهام داغشوروی ولبهای سرشواوردنزدیک........بیدادمیکنه

 منم....مکرد فکربغض بااین بارباشه اخرین شایدم میبوسم باره منومیبوسیدانگاراولین
 لب طعم تاعمردارم انقدرببوسمش دارم دوست ....بارباشه اگرقراراخرین شدم همراهش

 وقتی........مانتوموبازکرد های بردودکمه دست جدابشه ازم اینکه بدونه.....نکنم شوفراموش
 خمارنگام باچشمای جداشد ازم واردکردم سینش به فشاری اوردم کم نفس

 ردمب دست......دراورد وهم بودم زیرمانتوپوشیده که کشیدتاپی بیرون کردومانتوموازتنم
 کشیدسرموروسینش بیرون ازتنش حرکت بایک هم مصطفی پیرهنشوبازکردم های دکمه

 شین ای دیگه زن هیچ عاشق نکردیم ازدواج اگرباهم بده قول بهم مصطفی:گذاشتموگفتم
 هیچ:مگفت باگریه دارم خودمونگه نتونستم.......نکنی اون به کردی محبت بمن که انقدری

 توروخدا باش نداشته دوست من رواندازه زنی

 اگربه همیش بارعاشق یه ادم میگن شنیدی:کردوگفت صورتموپاک کرداشک نگاه چشمام به
 اعشقب که هوس نیست عشق اون میکنه اشتباه ولی شدم عاشق بازم میگه نرسه عشقش

 وهمونت......پیدامیکنه راه بار یه ادم توقلب که ناب احساس یه عشق میشه گرفته اشتباه
 حملت وبخاطرعشقم شدم اب شمع مثل خواستنت تواتیش چندماه این توی که منی عشق
 قبل ریهس بیقرارتراز میکنه روطلب توروحضورت بندبندوجودم ندارم تحمل دیگه ولی کردم

 اگرمایت کنه نوازشم گذاشتم مصطفی دست به خودموسپردم کردم همراهیش منم بوسیدم
 ختیخوشب اوج ومنوبه سربده کنارگوشم عاشقانه زمزمه گذاشتم بشه زخمام مرحم دستش
 برسونه

 برد خوابم نفهمیدکی که داشت انقدرارامش مصطفی بغل

 ویروبر درست مصطفی چشماموبازکردم وقتی بیدارشدم ازخواب گوشم شدن بابوسیده
  بود صورتم
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 نیدمتااینوش میشه شب داره کم کم خونه بایدبری بیدارشی نمیخوای گلم خانمه:مصطفی
 خندیلب مصطفی گرفتم دندون لبموبه ازخجالت برهنم بدن بادیدن ........نشستم سیخ

 نیمیک عوض رنگ داری بلندشدی حاالکه وسفیدنشی سرخ توبغلمی دوساعت:زدوگفت

 واستماوردخ مانتوموهم کرد واوردوتنم بلندشدتاپم مصطفی که بگیره بودگریم مونده کم
 برنزش عضالنی سینه به فقط کردمنم لباسهاموتنم تک تک خودش نزاشت که بگیرم ازش

 میکنی اهنگ چراباحسرت:کشیدوگفت اغوش کردمنوبه لباسهاموتنم وقتی بودم دوخته چشم
 خیلی:گذاشتموگفتم سینش روی ای بوسه دراختیارته داشتی دوست هروقت شوهرته مال

 ورونهت تااخرعمرنه میمونم عاشقت من بیافته که هم هراتفاقی مصطفی دارم دوست خیلی
 دونهب شبهای بشی من ومال برگردی که امیدروزی به نمیکنم عطرتنتوفراموش اغوشتونه
 نری بیرون ازفکرم لحظه یک حتی میدم قول بهت میکنم توروصبح

 باش اینومطمن میکنم ازدواج باهات ندامن چیه واسه حرف این:مصطفی

 حرفی یک مردکه داره اعتقاد اون برگرده ازحرفش نداره امکان توبابامونمیشناسی:من
 وایسته بایدپاش تااخرش رومیزنه

 بده قول کن توخودتوناراحت میکنم راضیش من:مصطفی

 بلندشدلباسهاشوپوشیدوراه مصطفی......دیگه شوبریم اماده......میکنم سعی باشه:من
 در سمت افتادیم

 رفت کوچه های تاوسط......درگیربود فکرهردومون نزدیم حرفی کدوم هیچ توراه
  ممنون امروزت مراعات بابت:روبوسیدموگفتم مصطفی گونه بعدنگهداشت

  خاطراعتمادت به ممنونم اذت من خانمی خواهش:مصطفی

 خداحافظ ......زیاد خیلی....میشه تنگ برات دلم:من

 هدیگ دقیقه اگریک روبده جوابم مصطفی نزاشتم حتی شدم درماشینوبازکردموپیاده
 میشد جاری اشکهام دوباره شک بی میموندم

  کردم تعجب مهران ازدیدن رسیدم خونه به وقتی
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 ترسیدموعقب.....گذشت خوش نداخانم امدسالم بلندشدوبسمتم مهران.......سالم:من
 ستادهوای روبروم درست که مهران وبه ایستادم کمرم دربه دستگیره بافرورفتن گردرفتم
 کردم بودنگاه

 بودی گوری کدوم.....زدازجاپریدم که بادادی........نداشت جواب من سوال:مهران
 هان......ه...ز.ر.ه.دختره

 رتمصو به سیلی بودکه نشده کامل هنوزجملم باسمانه دادموگفتم دهنموباصداقورت اب
 چندروزه گفت زدم حرف باسمانه پیش ساعت یک من اخه.....اره.....بودی باسمانه که.....زد

 بیرون میکشم اززیرزبونت خودم وگرنه بگوکجابودی خوش زبون ندابا.....توروندیده

 گمب چی چیکارکنم میکردخدایا نگاه تلویزیون داشت خیال بی که کردم نگاه مامان به
 نمیخوای که:مهران..... امدم خوردازفکربیرون صورتم به که بعدی باسیلی.....االن
 هادلامامگراین شدم مچاله وتوخودم نشستم زمین روی ازترس.....کمربندشوبازکرد.....بگی

 ......باشد رحم حدبی امدمیتواندتاچه راستی به داشتن

 ونستمنمت کاری والتماس جزگریه فرودمیامدومن من نحیف بدن کمربندروی های ضرب
 میزدمیشنید که هایی نعره التماسموبین صدای کاش بکنم

 .............هیچ ودیگه رفت سیاهی انقدرزدتاجلوچشمام

 

 حال زمان

 بلق بیشترشبهادیرمیادمنم میبینم حمیدرو کم خیلی باحمیدمیگذره ازازدواجم دوماه
 بیرون بعدمیرم تابره میکنم معطل انقدرتواتاق هم صبحم میخوابم ازامدنش

 کبری همرو خونه کارای محیاحمیدپرستارگرفته برای سررفته حوصلم حسابی دوماه این توی
 کنم باحمیدصحبت گرفتم تصمیم امشب بیکارم حسابی منم میده انجام خانم

 صدازدم خانم وکبری رفتم اشپزخانه به

 ....میخواین چیزی خانم جانم:کبری
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 کن حمیدودرست موردعالقه غذای شام واسه فقط نه:من

 خانم چشم:کبری

 گرفتم باحمیدتماس وبرداشتم گوشیم رفتم اتاقم وبطرف امدم بیرون ازاشپزخانه
  روبرداشت گوشی بعدازچهاربوق

 جانم:حمید

 مازنگ شمابه عجب چ خانم سالم:حمید.......نباشی خسته سالم:من
ِ :من.......زدی  اهاتب زودبیامیخوام کمی شب اگرمیشه بگم نگومیخواستم حمیداینطوری....ا

 بزنم حرف

 کردی بانونگرانم حرفی چ:حمید

 کنیم صحبت موضوعی یه راجب قرار نشده چیزی نباش نگران:من

 امردیگه زودمیام چشم:حمید

  اقاحمید نیست عرضی ممنون:من

 فعالخداحافظ پس:حمید

 هست ای دیگه گروکسی دلم من نبودولی مردبدی میسوخت براش دلم......خدانگهدار:من
 ببازم دل بهش نمیتونم

 ادهام بودسریع غروب نزدیک امدم بیرون وقتی رفتم حمام وبعدبه کردم استراحت کمی
 پایین ورفتم شدم

 دخترم چطوری نشستم تخت کنارمحیاروی

 روزبهترمیشم روزبه میکنم حس مامان عالیم:محیا

 لاوی اره:محیا.........خوبه خیلی وایستی تونستی که همین گلم میشی خوب انشاله:من
 برم راه بتونم دیگه فکرنمیکردم

  حمیدوارمان صدای باشنیدن یعنی کیه وا:محیا دروزدن زنگ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
117 

 یپرس واحوال بعدازسالم بلندشدم احترامشون به امدن وقتی......امشب زودامدن واچ:گفت
 رفتم اشپزخانه به منم کنن عوض تالباس رفتن اتاقشون وحمیدبه ارمان

 میاد اقااالن لطفامیزوبچین مخان کبری

 خانم چشم:کبری

 خانم نه بده خدامرگم:زدوگفت صورتش به بادست کبری ......نمیخوای کمک:من
 شمابفرمایید

 شربت بودن امده حمیدوارمانم.....بیرون امدم وازاشپزخانه ریختم شربت چهارلیوان
 کنارحمیدنشستم مبل وروی کردم هاروتعارف

 بود چی کارت بگی میشه خانم خوب:حمید

 رامب جانشستن حاالیه کارکردم عمرم تمام سرمیره اینجاحوصلم حمیدمن ببین....چیزه:من
 رهسرنمی حوصلم هم توام نزدیک هم کارکنم شرکت توی بدی اگراجازه میخواستم سخته

 یدار  اصالچقدرسواد بلدی تومگرکارشرکتی ولی باشه:گفت طوالنی حمیدبعدازمکث

 همب خوندن درس اجازه کردم ازدواج وقتی خوندم تاسیکل پدرم خونه:زدموگفتم لبخندی
 ،بخششدم شرکت تاحاالمنشی.....بخونم تادیپلم کردتونستم پدرمحیافوت وقتی ندادن

 ...کارکردم بایگانی

 بودم سازان اینده دارشرکت حساب دستیار بارم اخرین

 افرین میکنم کارتوتحسین واقعاپشت:زدوگفت شدحمیددست تموم حرفهام وقتی

 بدی بنده ب که هست شماپستی توشرکت بالبخندگفتم

 چیکارکنی بگم تابهت بیاشرکت فرداباهام البته:حمید

  میگی راست:گفتم زده ذوق

 نه چراکه عزیزم اره:حمید

 حمید ممنونم وایی:من
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 میکنم تقدیمت هم بخوای شماجون میکنم خواهش:حمید

 میزاماده خانم:کبری

 بیاری محیاروهم میشه جان ارمان:من

 روچشمم:ارمان

 تخت روی خوابیدن برای رفتم اتاقم وبه ازحمیدتشکرکردم دوباره شام بعدازخوردن
 وببینمر مصطفی بازم میتونم یعنی خداجون وای شرکت برم ازفردامیتونم یعنی درازکشیدم

  تنگشم چقدردل

 .......برد فکرهاخوابم باهمین

 

 ندا گذشته

 در نای میخوردم که دردمیکردوباهرتکونی بدنم تمام بودم اتاق توی بازکردم چشم وقتی
 بودپس لامادرقف دادم روپایین دستگیره بلندشدم افتاده اتفاقی چ تشدیدپیدامیکردیعنی

  شدم تنبیه دوباره

 ولحظه گرفت جون  جلوچشمم مصطفی چهره روبستم چشمام درازکشیدم رفتم دوباره
 توفکرمصطفی مدت چ نمیدونم شدم لذت غرق...... بودنمونوازنظرگذروندم باهم لحظه
 گرام ازشکنجه کدوم هیچ تاقیافه فشردم هم روم درامدچشمام صدایی که بودم

 نشست چشمم به دراشک زور از کردم خودازدردضعف پهلوم ب که بالگدی......رونبینم

 کشی عشن حوصله.....پاشوغذاتوبخور بابا بسه .......گرفتنه ابغوره وقت چ پاشوببینم:مهدی
 شکم دوباره.....ا زدبیرون ازاتاق همین.....بخور گذاشتم روهم داروهات روندارم

 شم راحت بمیرم بزارید خوب چیکارکردم مگرمن رفتارمیکنن اینطوری درامدچراباهام

 داروهاموبخورم وبتونم نکنم ضعف که خوردم لقمه بازوردوسه

 شدو نسنگی چشمام کم کم فکرکردم مصطفی وبه چشماموبستم درازکشیدم خوردم وقتی
 افتاد هم روی
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 .........شدم حبسم توخونه امدم بیرون که االن کرده حبس اتاق منوتوی روزدقیق بیست
 .....گرفتن ازم تاجلودروهم رفتن اجازه

 بعد ماه یک

 که طوری......ام کرده جلب رودوباره اعتمادافرادخونه..... نرفتم بیرون ازخونه یکماه این توی
 دارم روهم توحیاط رفتن وحق میمونم وقتهاتنهاتوخونه بعضی

 لیخی تااینوشنیدم بمونه تا پیشم نیست خونه هم کس استخرهیچ امروزقراربره مامان
 باخبربشم مصطفی وازحال جون فرشته خونه برم میتونستم چون....شدم خوشحال
 نکنه شک تامامان دادم نشون اماطبیعی

 دمش مصطفی رخ به رخ برم که برگشتم روبستم درحیاط هارفتم پله تاپایین بامامان
 رسیدممیت...کردم صورتشولمس دستموبردم کردم تعجب باغچه دستموکشیدوبردنزدیک

 کهاماش شدم مطمئن بودنش ازواقعی وقتی باشه من جزءتوهمات میترسیدم نباشه واقعی
  مگذاشت داغش لبهای ولبهاموروی پابلندشدم پنجه روی طاقت بی کردن وخیس صورتم

 ....بوسیدمش دلتنگیهام تمام اندازه بودبه شده تنگ شیرینش های بوسه برای دلم

 .........رسیدن سکته مرز به ازترس بادیدنش.....جداشدیم درازهمدیگه باصدای

 حال زمان

 اذان بخوابم تمنتونس بیشترازچندساعت که داشتم انقدراسترس بخوابم اصالنتونستم دیشب
 مگرفت حسابی دوش یه رفتم حمام وبه وضونمازخواندم بعدازگرفتن بیدارشدم صبح

 ...باشم امروزبهترین میخواستم

 وشنر که ابی وشال بامانتوابی ای سورمه شلوارجین.....مختصرکردم ارایش بعدازسالهایه
  مشکی وکفش باکیف ترازمانتوبودپوشیدم

 میخوردن صبحانه بودن میزنشسته پشت همه.....اشپزخانه رفتم

 بخیر صبح سالم:من

 شدی قشنگ خیلی کردی چه خانم سالم.....او:حمید
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 خانمم ای اماده:حمیدگفت بعدازصبحانه خوردن به کردم شروع......ممنونم:من

  بودیم هردوساکت توراه.....بریم:حمید......بریم اره:من

 ردسمتروک....داد قهوه حمیدسفارش نشستیم وقتی رفتم اتاقش باحمیدبه رسیدیم وقتی
 ..کاربشی مشغول بخش توکدوم داری دوست:منوگفت

 بدونی صالح هرجاکه نمیدونم:من

 یزارمتم افتادی راه که یکم درنظرگرفتم قبالکارکردی که داری حساب بخش برات من:حمید
 بهتر جای

 ادبی گفت همتی اسم به اقای زدوبه حمیدزنگ....ممنون جاعالیه همون نیست الزم نه:من

 مدادی وشلوارنوک باکت میخورد1:تقریبا که اقایی.....بفرمایید:حمید......بعددرزدن کمی
 .....شد داخل

 من حمیدروبه.........و بعدازسالم نشست همتی اقای....همتی بفرماییداقای:حمید
 ادهام برات اتاقش نزدیک اتاق یه گفتم دارماهست حساب همتی اقای ایشون عزیزم:گفت
  کنن

 تشکرکنم چطوراذت نمیدونم واقعاممنونم:من

 ونایش همتی اقای:گفت هم همتی اقای روبه.....نیست تشکرالزم زدوگفت حمیدلبخندی
 شناییا باکار پس داربوده قبالدستیارحساب میشه ازامروزکنارشمامشغول هست همسربنده

 باشید داشته باهم خوبی همکاری امیدوارم داره

 دحرصمحمیدصداکر  فامیلی منوبه ازاینکه....محبی خانم تمخوشبخ:کردوگفت من روبه همتی
 کمی وهمت عزیزم....همتی میتونیدبریداقای:حمیدگفت که خودموبگم فامیلی خواستم گرفت
 رفت بعدازتشکروخداحافظی همتی دادم تکون سری بعدمیری بشین

 باشی اینجاراضی ازکارکردن امیدوارم:حمید

  بودم کارنشده مشغول بودبیرون وقت حمیدخیلی ممنونم اذت:لبخندزدموگفت
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 باست وچکیک اتاق ازچنداتاق بعدازگذشتن باحمیدرفتیم بدم رونشونت اتاقت بیابریم:حمید
 :دادوگفت نشونم مشکی کرم

 نپایین طبقه بقیه دارن اتاق طبقه این توی شرکت مهم های بیادپست خوشت امیدوارم
 قایا اتاق به هم نزدیک من به هم کنن اماده وبرات اتاق این گفتم باشی راحت اینکه برای

 همتی

 اقای بروپیش توهم سرکارم برم من نداری اگرکاری میکنم خواهش:حمید......مرسی:من
 بیااتاقم خواستی ،چیزی داشتی کاری ...همتی

 حتما باشه:من

 واردات های پرونده همتی اقای....رفتم همتی اقای اتاق به منم حمیدرفت
 یچطورمصطف فکرکردم این به نشستم صندلی روی.....کلشودربیارم داروهارودادتاحساب

 طوربرایبودچ برق تحصیلیش رشته......چیکارمیکنه یعنی ......طبقه اصالتواین روببینم
 ودشخ امانه باشم کرده اشتباه میشه اسنادیعنی بودثبت امده روزعقدمون سندها تنظیم

 دیونه خدایادارم وای مصطفی مال هم وفامیلش اسم هنوزتوگوشمه صداش زنگ.......بود
 ......کنم سرموگرم باکارکردن کردم سعی..... میشم

 حمیدرفتم اتاق بسمت بودکه6ساعت نزدیک خوردیم حمیدباهم ناهاروتواتاق تاظهرکارکردم
  حمیددروبازکردم بابفرماییدگفتن.....درزدم

 پریدبود رنگمم لرزیدمطمئنم زانوهام مصطفی بادیدن

 ستمنش مبل بردروی اتاق مبالداخل وبسمت رسوندزیربازوموگرفت حمیدبادوخودشوبمن
 این چقدردلتنگ.....میشود متوقف ومکان رمان کاش برنداشتم ازمصطفی چشم ولی

  چیکارمیکنی باهام خدایاداری بودم شبش رنگ چشمای

 داخل بالیوانی ابدارچی برداشتم ازمصطفی وچشم امدم خودم دربه باصدای
 شده تچ عزیزم خوبی:حمیدگفت سرکشیدم الجوریه دستم زدداد وهم شدحمیدلیوانوگرفت

 دکتر ببرمت میخوای خوبه حالت

 شدم خسته کارکمی روزاول خوبم نکن شلوغش نه:من
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 میریم باهم شدم تمام بشین اینجا کارداریم نیکزادکمی منواقای:حمید

 وحس گاهمن انگارسنگینی وقتی تغییردادم مصطفی سمت نگاموبه و گفتم ارومی باشه:من
 .........برداشت ماقدم وبسمت کردسرشوباالگرفت

 ندا گذشته

 رفتم تامرزسکته ازترس مهدی بادیدن جداشدم درازمصطفی باصذای

 بگیرتم اینکه قبل اوردم یورش بسمت......اینجاچکارمیکنی....ای....تو....تو....ت:مهدی
 داشتی دخترهرزه........شدم منجمد  تورگم خون بافریادش گرفتم پناه مصطفی پشت

 ..........ندا نمیزارم ات بخدازنده ........چیکارمیکردی

 گرفتم فاصله ازدستش کشیدموکمی جیغ کردتابگیرم دراز دست

 دید خودت ازچشم دیدی هرچی بیااینووگرنه خوش بازبون:مهدی

 چونم وایستاد امدجلوم مهدی رونبی امدم مصطفی وازپشت دادم دهنموباصداقورت اب
 ینکها دستشوبردباالقبل.....بودید کرده شروع تازه معلومه خوبه:دستشوگفت توی روگرفت

 هشب کوچیکت اگرانگشت:وگفت روگرفت مهدی دست مچ فردبیادمصطفی صورتم روی
 طرفی بامن بخوره

 بکشمش دارم دوست خواهرمه باشه کی سگ عالی جناب:مهدی

  میکنی توغلط روگرفت مهدی یقه مصطفی

 رو اضافه غلط:مهدی.........شد پرت عقب زدبه مصطفی صورت به مهدی که بامشتی 
  .....حرو....توکردی

 یرونب هاریختن همسایه فریادشون باصدای هاهمدیگرومیزدن دیوانه مثل گالویزشده باهم
 تماشاامده برای هاهم بععضی.......کنن جداشون ازهم کردن وسعی هاجلوامدن بعضی

 بودن

 اب زندان روبندازه مصطفی خودش تابقول گرفت تماس001با مهدی بعدازجداکردنشون
 جداشون ازهم اگاهی اینبارماموران گالویزشدن باهم دوباره نکشیدکه طولی بخوره خنک
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 همون شدمنم پراکنده کم کم تماشاچی جمعیت انها بارفتن بردن کالنتری وهردوروبه کردن
 ردیچیکارک:امدوگفت بطرفم دربازشدمهران که زارزدم بدم بخت وبرای نشستم پله روی جا

  کثافت

 نکردم بدی کاری خدامن به:بلندشدموگفتم ازجام

 شدم زدساکت مهران که باتودهنی

 لندشدمب بیحرف کنیم روجمعش خانم گندکاری کالنتری پاشوبروحاضرشوبایدبریم:مهران
 که باپرسوجواتاقی رفتم کالنتری به مهران همراه لباس بعدازپوشیدن رفتم خونه بسمت

 درواردشدیم بعداززدن پیداکردیم روبردبودن ومهدی مصطفی

 امد سرگردخودخواهرم جناب بفرما .مهدی

 مصطفی هاقاب این:گفت من سرگردروبه جناب نشستیم وقتی......بفرماییدبشینید:سرگرد
 داره باشما نسبتی چه......کرد اشاره

 کردم بازی دستم های وباانگشت انداختم سرموپایین

 بازداشگاه بندازیمش مجبورمیشیم اگرنگی:سرگرد جناب

 صیغه یعنی نه.......شوهرمه یعنی..... چیزه:وگفتم سرموباالگرفتم باوحشت
 غهصی میری ما اجازه بدونه میکنی توغلط:منوگفت سمت خیزبرداشت مهدی........کردیم
 میکنی

 ستد بهش:کردوگفت حلقه دستشودورکمرم اونم امنم هاپناهدویدموتن مصطفی سمت به.
 طرفی بامن بزنی

 ترسیدم وایی:مهدی

 کنیدوازراهش صحبت بهترباخانواده نیکزادشماهم اقای....کنیددیگه بس:سرگرد جناب
 واردشید

 حرکت خونه بسمت ومهران بعدازتشکربامهدی......میتونیدبرید شماهاهم اقایون
 طوفانه قبل ارامش سکوت این میدونستم داشتم استرس خیلی.......کردیم
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 نیدمش نداخانم به به :امدوگفت بودتامنودیدبسمتم امده باباهم رسیدیم خونه به وقتی
 کاری هیچ من اجازه بدونه باشه یادت تا اینوزدم...سیلی اولین......کردی صیغه

 پرت یسیل باسومین . ..نیستی صاحاب بی تابدونی زدم اینوهم سیلی دومین......رونکنی
  برات بشه عبرت تادرست زدم اینوهم زمین روی شدم

 وبلندم گرفت ازموهام دیدامدسمتم اشکهامو که مهدی میزیختم اشک صداداشتم بی
 تاکجاپیش.....ترکشید سفت......موهاموکندی کن ولم...... ای....ای.....اره شوهرته که....کرد

  نکردم کاربدی توروخدامن کن ولم موهاموکندی.....هااااااانننن رفتی

  کردم حس وتودهنم خون شوری شدم زدخفه مهران که باتودهنی

 شکمم جون بالگدبه زمین کردروی گرفتوپرتم ازبازوم.....نکردی کاربدی که مهران
 داری زدباالچی فرداشیکمت پس ....اره نکردی کاربدی:میگفت زدن درحین.......افتاد
 .....حرم اون ازاالن.....ااااهاا.....بگی

 بافریاداینهارومیگفت فهمیدییییی رومیکشم

  بکشه اززدن شددست درباعث صدای که

 ......... شدن اقاواردخونه وحسین مصطفی دروبازکردن وقتی

 ندا گذشته

 اقاداخل وحسین دربازشدمصطفی وقتی برداشت زدن ازکتک دست درمهران باصدای
  وجورکنم خودموجمع کردم سعی.....شدن

 یمصطف به سوالی همه دیوارنشستم کمک به دیواررساندم به کشیدم زمین روروی خودم
 چیکارکردین باهاش:امدوگفت حرف به مصطفی که بودن شده اقاخیره وحسین

 صداشوباالبرد کمی.....نامردا

 من علی والی خدابه اقامحمدب ببین میزنین(کرد اشاره من به)اونو چرا شمامنم مشکل
 این دبرایش خوانده ببینمون ای صیغه اگرم معاینه دکتربرای اصالببریدش ندانزدم به دست
 به یکنمم بغلش که موقعی دستشومیگیرم که موقعی نخواستم کنم گناه نخواستم بودکه

 بیا اقامحمدکوتاه:اقا حسین توروخدانزنینش باشم داشته وجدان عذاب خاطرگناهش
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 دنش هم صیغه بزرگتراشون اجازه بدونه کردن بچگی حاال نیست ادمی همچین مصطفی
 حتمانذاشته فراترنذاشتم پاازحدم میگه سیداوالدپیغمبروقتی

  میکنم ازدواج اگربگیدباهاش بگیدمیکنم اصالهرکاری:مصطفی

 دقولامابای نمیکنم نگاه سرمم میرموپشت میرم نه بگید اگرم میدم جاش چشمام وروتخم
 باشین نداشته بهش کاری بدین شرف

 میخوادچیکار مصطفی میریختم اشک فقط منم بودن ساکت همه

 بدونه....میمونم زنده اون بدونه مگرمن بده منونجات بشه چی که میخوادبره کنه
 مشدازجا چی نمیدونم .....اکوشد چندبارتوگوشم جمله این.....مصطفی بدونه....مصطفی
 ....گفتی توچی.....افتادم جونش به بامشت پاتندکردم مصطفی سمت به بلندشدم

 مگرنمیدونی ومیری میکنی چطورولم.....هااااان....چی من پس بری میخوای.....هاااااان
 هب.......کنم توزندگی چطوربدونه.......دارم چقدردوست مگرنمیدونی......تومیمیرم بدونه
 بری نداری توحق نه......بدم عاشقموچی قلب جواب........روزهاروبگذرونم کی دیدن امیدن

 توروازم ولی جابکشنم همین حاضرم......نمیذارم بمیرم من اگرشده حتی
 ولی اصالبکشیدم بیایدبزنیدم هستی منتظرچی بابااینهاپس سمت روکردم.....جدانکنن
 کاشت موهام روی ای بوسه منوکشیدتواغوشش مصطفی........جدانکنید روازم مصطفی

 ماجدایی قسمت شاید:گفت ضعیفی شدباصدای خیس موهام کردم حس
 روبهم اجازه واین داشت نگم سفت که بیام بیرون ازاغوشش میخواستم.....باشه
 نمرفتارک ها دیوانه بودمثل شده باعث بود واردشده بهم ازصبح که فشارعصبی......نداد

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

 روما باشه:مصطفی......فهمیدی جدابشی ازم نداری حق......نه....نه.......بلندگفتم باصدای
  گذاشتم سینش وروی سرم وجودموپرکنه کل بودتاارامش کافی کلمه یه همین.....باش

 ........بادرفت به ارزوهام باباتمام باصدای......نداشت زیادی دوام اماارامشم

 گهدی تادوهفته شماهم اقا حسین.....نمیشه پیدات هم ودیگه فرداازاینجامیری همین:بابا
 صانگارتیرخال حرف بااین.....نزنن ندادست به دیگه میدم قول منم میکنی روتخلیه خونه
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 تازدس االن نه بود امامگرمهم....کردم حس سینم توقفسه دردبدی گرفت ونشونه قلبم
 ازخودم حتی تره بااهمیت ازهرچیزی مصطفی ندادن

 زنده زنده چیکارمیکنین باهام دارین.....نننهه......نننههه......ننننننههه:من
 این....تومیکنم نوکری.....میکنم توروخداباباالتماست.....زارزدم.....میکشینم
 هبوس گذاشت لبهام داغشوروی لبهای گرفت قاب سرموبادستاش مصطفی.....کارونکن
 یادز  خیلللیییی خیلللللیییی....دارممممم دوست خیلییییی:وگفت گرفت ازم طوالنی

  نمیکنم فراموشت وقت هیچ ممنونتم دادی بهم که قشنگی حسهای خاطرتمام به

 زدورفت گونم به کوتاه ای شدبوسه جاری اش گونه روی واشکهاش اینوگفت

 زجه.....نرو داری انقدردوسش نداکه جان....نروتوروخدا....نه.....افتادم زمین روی بارفتنش
 کاش که درحالی مامان اسفباربودکه انقدروضعیتم......توچیکارکنم بدونه نرومن.....زدم

 شدخوابوند پهن رختخواب روی برد اتاق ومنوبه امدوزیربازوموگرفت میریخت

 بگوبیاد قطف....میکنم تکونی اصالفرداخونه...میکنم بگی بگوهرکاری....میاد بگوکه مامان:من

 وارداتاق وقرصی اب بالیوان مهران.....کن استراحت:کردوگفت هاشوپاک اشک مامان
 پیشونیم مامان درازکشیدم قرص بعدازخوردن کردبشینم کمکم شدمامان

 صدااشک انقدربی.....رفت وازاتاق اینوگفت چیزمیگذره همه....میگذره:روبوسیدوگفت
 ک ریختم

 افتاد هم شدوروی گرم چشمام کی نفهمیدم

 حال زمان

 اشهب.....میریم شدباهم تمام کارداریم نیکزادکمی منواقای:قندحمیدگفت اب بعدازخوردن
 انگارسنگینیه میکردم شدهانگاهش مسخ مثل مصطفی به دوختم ونگاهم گفتم ارومی
 چشمای این تنگ خدایاچقدردل.....شد توچشمم وچشم کردسرشوباالگرفت وحس نگاهم

 ماقدم بسمت مصطفی....میشد جامتوقف همین ومکان زمان کاش بودم شبش رنگ
 :حمیدرسیدگفت به وقتی برداشت

 نمیکنید معرفی حمیدخان
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 نبود اصالهواسم جان شرمندمصطفی وای:حمید

  تمهس محبی اقای نیکزادوکیل مصطفی بنده:منوگفت روکردسمت نیست مهم:مصطفی

 هرکاری میشه حساب کارشرکت همه بعدازمنوارمان جورایی یه راستم ودست وکیل:حمید
 نمیکنه روقبول معاونی پست میکنم هم

 نداحیدری منم:گفتم نلرزه میکردم سعی که باصدایی.......زدم زورلبخندی به
 حسابداری ازامروزبخش .........بنده گل خانم والبته:امدوگفت کالمم حمیدمیون.....هستم

 شده مشغول

 خوشوقتم ازاشنایتون بسیارعالی:مصطفی

 نفهمیدم اونهاچیزی های ازصحبت دیگه.......همچنین:من

 تغییری که من.... منونشناخت کردیعنی اینطوری چرا مصطفی.....فکرمیکردم این به
 یعنی....کردم کاربودنگاه مشغول که بهش.....رفتارکرد اینطوری عمدا نکنه.....نکردم

 نک کمکم خودت خدایا.......بشه فراموش اتشین عشق اون چطورممکنه..... کرده فراموشم
  .......شده که هرسختی به بیارم دستش اینباربه

 اتاقم وبه کردم روبهانه خستگی رسیدیم وقتی رفتیم خانه حمیدبه بعدازکارهمراه
 رفتارمصطفی به......درازکشیدم تخت روی لباسهام بعدازتعویض......رفتم

 بزنم حرف تنها باهاش بایدهرجورشده.......فکرکردم

  حمیدنرفتم اتاق اینباربه رفتیم شرکت باحمیدبه روزبعددوباره صبح

 ارشدمک ومشغول کردم روروشن سیستم نشستم میزم پشت رفتم خودم اتاق به مستقیم
 دداخلدربازشدحمی صدادرامدبابفرماییدمن به دراتاق که میگذشت چقدرازکارکردنم نمیدونم

 شد اتاق

 ظهرشد دیگه پاشوکافی خانمم نباشی خسته:حمید

 بری میخوای جایی:وگفتم کردم نگاه دستش توی کیف به
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 من امروزوبدومه متاسفم قرارناهارگذاشتم.....قرارداد طرف های ازشرکت بایکی اره:حمید
 بایدناهاروبخور

 هترینشایدب روگفتم عمدامصطفی ناهار برای یانیکزادمیرم همتی بااقای من نیست مهم:من
 باشه بامصطفی زدن حرف واسه فرصت

 لفبریدس باهم مصطفی برواتاق...اره...اره:کردوگفت استقبال حرفم خداروشکرحمیدازاین
  سالن انتهای اتاقش تنهانباشی که

 نشه توبرودیرت ممنون باشه:من

 خداحافظ رفتم من باشه:حمید

 مصطفی اتاق وبسمت کردم پروندهارومرتب حمیدسریع بعدازرفتن.......خدنگهدارت:من
 ........شدم داخل بابفرماییدش زدم در......رفتم

 ندا گذشته

 بدنم دردتوکل که زدم غلطی بیدارشدم ازخواب کردم حس شکمم توی بادردشدیدکه
 وعض این چطوربه یادبیارم به کردم سعی.........فشاردادم روهم پیچیداززوردرچشمام

 بادورتندازجلوچشمام فیلم یه مثل اتفاقات همه نکشیدکه زیادطول......افتادم
 هک گذاشته قلبم روی داغی چنان رفتنش ریختم اشک مصطفی بایادرفتن........گذشت

 نمیرفتم وقت هیچ روز اون کاش........پیدانمیکنه التیام سال تاسالهای منممط
 شتمدا توحسرتشون دیگرکه های کاش وخیلی....بوسیدمش نمی وقت هیچ کاش.....پایین

 میسوختم

 ........قمیکردم گریه داشتم بودومن چقدرگذشته بودنمیدونم دررفته ازدستم زمان

 وردما کم نفس میکردم میشوداحساس کشیدنم ازنفس مانع میکردم که ریزی های سرفه
 زشدیعنیدربا تعجب درکمال روکشیدم دستگیره دررفتم بسمت بلندشدم ازجام بابدبختی

 کردم روترک بوداتاق داده دست بهم که خفگی بااحساس نکردن تنبیهم
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 :امدوگفت بسمتم مامان وضعیت اون توی بادیدنم بودن خونه همه امدم بیرون وقتی
 یا گوشه منوبه خوردیم دل خون کم هفته یک این توی بلندشدی چراازجات بده خدامرگم
  کرددرازبکشم بردکمکم

 کبودشدبچه اکسیژن شددستگاه چی پس مهران:مامان

 دمامانرسی مادویدوقتی امدبسمت اینهابیرون مامان ازاتاق شکل کپسولی بادستگاه مهران
 ......کرد روتنظیم اش درجه مهرانم گذاشتن دهانم روروی ماسکی

 درنیاوردنشون حرف برای ک.....نگذره فوزول ازفامیلهای خدا:مامان

 اینطورکبودبشه بچم اوردنش تاموقع کنم قایم وتوهزارسواخ بایددستگاه

 رهبیدا ببینن بیان وقتی.....بیدارشد نداهم خداروشکرکه..... داره ربطی چ اونه به:مهران
 وکمترمیان میکنن هاروقطع وشایعه میشه راحت خیالشون

 نوامدشو رفت پس اینجاوجودنداره فوزولی برای چیزی ندابیدارشده حاالک دیگه اره:مامان
 میشه کم

 اشوکمترکنم درجه بهترشدی:منوگفت روکردسمت مهران

 کردو روکم درجه مهران گذاشتم هم روی اره معنی روبه چشمام

 معاینه بزنیددکتربیادبرای زنگ:باباگفت روبه

 میاد خودش دیگه ساعت تایک:بابا

 صدام که مامان باصدای.....برد خوابم کی نفهمیدم بودکه خسته انقدرفکرم
 میزدچشماموبازکردم

 معاینه برای پاشودکترامده:مامان

 نشست کنارم ساله51حدود بعدمردی کمی.....نشستم مامان کمک دادموبه تکون سری
 دخترم خوبی:وگفت
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 دونمنمی:زدموگفتم لبخندتلخی

 اییه وتوضیح نوشت دفترچه روتوی داروهایی ام معاینه کردبه شروع زدو لبخندی دکترم
 لیو نکردم گوش حرفاش اصالبه پس امده سرم بالیی نبودچ مهم من برای......باباداد به

 گرنهو میشه باداروحل کنی اگررعایت دیده اسیب قلبت دخترم:گفت من روبه رفتن موقع
 انشاله کن استفاده زودازاکسیژن کردی تنگی نفس احساس هروقت بشی بایدعمل
  میشی خوب اینده تاچندماه

 زاتفاقایا حرفی کدوم باالامدهیچ کردوقتی بدرقعه بابادکتروتاپایین......ازدکترتشکرکردم
 ..بود افتاده ن اتفاقی انکارهیچ نزدن گذشته

 بعد دوهفته

  بلندشدم وازرختخواب روزبهترشدم01بعداز

 ندارن کارم به کاری ومهرانم مهدی نمیده زیادبهم کار شده خوب باهام رفتارش کمی مامان

 رایب حتی میکنم پوچی احساس افتضاحم ازنظرروحی ولی باشم شایدخوب ازنظرجسمی
  نمیکنم تالش بودنمم زنده

 راراحتمچ نمیادپس بدشون مگرازمن میکنن انقدرتالش بودنم زنده برای چراخانوادم نمیدونم
 ازضعیف بودنم اززن پیری وقت اونهام دست عصای من اخه حتمابخاطرپیرشونه نمیذارن

 داشتم نفرت بودنم

 نشستم پیشش زدرفتم باباصدام بعدازشام امشب

 راه وزاری وگریه واه نمیاداشک خوشم اصالنم بزنم حرف جدید باهات ندامیخوام ببین:بابا
 فهمیدی بندازی

 فهمیدم اره:من

 ؛دیگهموضوع اولین.....نمیخوردین بدردهم شما شدرفت تمام قضیه اون ندا ببین خوبه:بابا
 دادم توروازدست به اعتمادم من دوم؛اینکه...... ببینمت افسرده اینطوری ندارم دوست

 هسومم؛اینک....... میکنی ازدواج پیدابشه برات که خواستگارخوبی بااولین بخاطرهمین
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 بعدم شی تازودخوب میخوری موقع روبه داروهات....نیست خبری ومدرسه ازدرس
 ......زندگیت سرخونه ومیری میکنی امیدخداازدواج

 اول میگه راست اصالبابا بود شده خشک اشکم چشمه که بودم ریخته انقدراشک
 دیگه  کنم واخربایدازدواج

 بندبندوجودم به ذره ذره روکه مصطفی چطورعشق کنم خاموش رو قلبم خدایاچطوراتیش
  کنم بیرون شده تزریق

 ازهرچیزی مگرپدرشون نیستن مگردخترابابایی رحمه انقدربی خداچراپدرم
 چرا نبیزار ازم چراخانوادم کجاست پدرم مهروعاطفه پس نداره تودنیابیشتردخترشودوست

 ..........نبود بسم انقدرعذاب میکردی وراحتم جونمومیگرفتی کاش......خدا

 

 

 ((((ندا سالی میان مال هم کاورقبلی ندا کاورجوانی عکس)))))

  نشه فراموش نظروالیک گلم بیاددوستای خوشتون امیدوارم

 زهرا فداتون

 حال زمان

 هبوددروک وایستاده من به پشت واردشدم گفت که بابفرماییدی روزدم مصطفی دراتاق
 میخواستین چیزی بله:کردوگفت تعجب من بادیدن دربرگشت باصدای بستم

 میخواین چیزی حیدری خانم:پرسید دوباره مصطفی بود شده خیره بهش فقط

 اتشینش عشق با که قدیمی عشق دنبال میگردم معرفت بی ادم یه دنبال اره:من
 کرده منوفراموش

 امدید واشتباه ادرس پس:مصطفی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
132 

 زدم سینش به ام اشاره باانگشت......امدم اتفاقادرست:وگفت وایستادم جلوش رفتم
 چشمات توی من ولی کردی منوفراموش انگارکنی قدرم هرچ توی اون چون:وگفتم

 عشقومیبینم

 میگید که چی بیایداینها خودتون به حیدری خانم:مصطفی

 هردری هب که نداهمونی منم بیاومنوببین بخودت من نه بیادتویی خودش بایدبه که اونی:من
 بیاره زدتابدستت

 توشکمش که ای بچه گرفت وازم زندگیمونابودکردزنم درزدنات به همین:مصطفی
 دادم ازدست روزلعنتی اون چیزموبعداز همه کردن طردم خانوادم بودانداخت

 لبمق به)این چیکارکنم ولی کشیدم چی من بودتوچمدونی خوب من اوضاع فکرمیکنی:من
 هنوزم.....میکنم توصبح به شبهاروبافکرکردن هنوزم میزنه امیددیدنت به هنوزم(کردم اشاره

 دنیاست جای ترین امن برام اغوشت

 قرارگرفته هم روبروی درست که کشیدطوری خودش وبسمت بازوموگرفت مصطفی
 یمیافت من یاداغوش باهمین یاوقتی فکرمیکنی من شبهابه شوهرت توبغل.....بودیم

 هنوزعاشقتم من شدم باهاش ازدواج مجبوربه بیادتواتاقم حتی ندادم حمیداجازه به:من
  وارمیپرستمت دیوانه

 ردک طاقتم بی داغش های نفس.. ..عطرش بوی.....کرد پوف صورتم نفسشوتوی مصطفی
 بودولی شک توی اول گذاشتم داغش همیشه لبهای روی ولبهامو بلندشدم پا پنجه روی

 وجودسردم عشقشوتوی گرمای دوباره شد کردوهمراهم بعددستشودورکمرحلقه
  جداشدیم ازهم اوردیم کم نفس وقتی چقدرگذشت نمیدونم.......ریخت

 نگاه بهش بابهت......فرواورد صورتم روی دستشوباالبردو........شد خیره توچشمام مصطفی
 به نمیخوام توهمسردوستمی بروبیرون برداراززندگیم ازسرم دست:گفت که کردم

 امند همون من ولی مصطفی شدی عوض خیلی:وگفتم زدم پوزخندی......کنم حمیدخیانت
 خدانابودت خداوندی به.....مصطفی بترس ازم.....قبل سال بیست ندای همون
 اشمنتظرب بیافتی پام به میکنم کاری:بودگفتم شده جاری اشکم که درحالی....میکنم
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 دویدم اتاقم وبسمت امدم بیرون ازاتاقش بده حرفشوادامه نزاشتم.......ندابب:مصطفی
 بود مک هوابرام انگاراکسیژن کشیدم عمیقی کردمونفس درتکیه به دروبستم شدم واردکه
 حرفهای یاداوردن به با رفتم میزم بسمت.......بود ودربرگرفته وجودم خفیفی لرزش

 متنفرم اذت گفتم بلندی وباصدای ریختم زمین روی وسایل تمام عصبی مصطفی
 متنفره اذت.....عوضی

 وقتی......بشم کشیدتااروم طول کمی.....نبود تواتاقش ناهاربودوکسی خداروشکروقت
 سه ردنبعدازخو .......حمیدوگرفتم شماره اوردم گوشیموبیرون رفتم کیفم بسمت ارمترشدم

 داد جواب بوق

 جانم:حمید

  خوبی سالم:من

 افتاده اتفاقی مرسی سالم:حمید

 هتب گفتم خونه برم میخوام ام خسته هم کمی سررفته حوصلم تونیستی فقط نه:من
 خبربدم

 میرسونمت میام بزاراالن:حمید

 کنم روی پیاده کمی میخوام نیست الزم نه:من

 خبربده بهم خونه رسیدی باش خودت مواظب پس باشه:حمید

 خداحافظ باشه:من

 خدانگهدار:حمید

  پاییزمیرفت روبه کم هواکم.....شدم خارج ازشرکت سرعت بانهایت

 دونمنمی....کرد روکم درونیم ازالتهاب بادکمی خنکی.....میوزدید بادخنک امدم بیرون وقتی
 گرم اب دوش یه رسوندم اتاقم وبه محیاخودم حال بعدازپرسیدن رسیدم خونه چطوربه

  دارزکشیدم تخت روی.......بود شده اروم عصابم امدکمی بیرون وقتی..... گرفتم

 .....برد خوابم ازمصطفی بافکرانتقام
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 ندا گذشته

 ........بعد دوماه

 لسا یه مثل روزش یک مصطفی؛ دادن ازدست کابوس مونهمی کابوس مثل روزهابرام این
 امیددیدن به زمانی یه ..........میکنم مرگ ارزوی میخوابم وقتی شبها....... میگذره

 همیشه برای چشمهام شدن بست امیدن به امااالن میکردم شبهاموصبح عزیزترینم
 ......پوچ پوچ زندگیم ازحس خالی......میکنم شبهاروصبح

 موضوع مطمئنم میکنن پچ پچ هم وکناردرگوش گوشه خانوادم که میشه ای هفته یک
 همم چیزبرام هیچ دیگه بعدازمصطفی یعنی نداره اهمیتی برام ولی میشه من به مربوط
  نیست

 

 

 کرد باباصدام شام بعدازخوردن شب

 دارم ندابابابیااینجاکارت:بابا

 داشتید چیکارم شده چی....بابا بله:وگفتم بابانشستم روبروی رفتم

 زخمیم قلب خنجرتوی بابامثل جمله این....پیداشد برات خواستگارخوب بابایه نداجان:بابا
 بابا........ نشست چشمم توی اشک نم پیچیدکه سینم قفسه توی دردی چنان ......فرورفت

 شدست وعاقلیه پسرخوب الحمدالله کردم هم تحقیق من.....داد ادامه بدم حال به توجه بی
 میخوام اذت قرارگذاشتم اخرهفته برای کردم صحبت باخانوادش من میرسه دهنش به هم

 رفتارکنی درست واخرهفته باشی عاقل

 یگهد کس امیددیدن به وجودم نبض وقتی اخه....رفتاکنم درست اینکه میخواست چی ازمن
 ....... رفتارکنم خوب چطورباخواستگارم میزنه ای

 نمک دیگه کس تقدیم مصطفی وباوجودعشق چطورقلبم......کنم خیانت عشقم چطوربه
.......... 

 هست کی:وگفتم کردم بابانگاه شدبه جاری گونم روی اشکهام
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 ونما خواستگارداری گفته مهدی وقتی باردیدتت یه اینکه مثل .......کارمهدی صاحب:بابا
 گذاشته پاپیش ازدواجت ازترس

 .....من میکنم اینکارونکنیدخواهش بامن .....بابا:من

 ماند دهنم توی بافریادباباحرف

 ......فهمیدی میدی مثبت وتوجواب خواستگاری میان شواخرهفته خفه شوندا خفه:بابا

 درازکشیدم زمین روی اتاقو داخل خودموانداختم دویدم خواب اتاق بسمت باگریه

 .....میدم روپس  نکردم گناه کدوم تاوان دارم......چیکارمیکنی باهام خدایاداری

 کمکم خدایاخودت چیکارکنم.......میبخشی بهم نکردمو گناه کدوم عذاب داری
 وارمصطفی هنوزدیوانه وقتی چطوری.....کنم بیرون روازقلبم مصطفی چطورعشق.....کن

 کنم ازدواج ای دیگه باکس دارم رودوست

 دلم روی واز بزرگ غم چطوراین..... کنم عوض ای دیگه کس اغوششوبااغوش چطورگرمای
 ازدواج نتاای کنه رحم وبهم بسوزه بحالم دلش تاشایدخدا میگفتم اینهاروباگریه........بردارم

 سرنگیره

 

 مهم راشب چشمم مگراشک نمیبینه رو توچشمام مگرغم کرده رحم باباموانقدربی چی یعنی
 باشه رحم بی حدمیتونه تاچه ادام دادنمه عذاب به چراراضی نیست

 خدایا .........چشماموبازنکنم صبح......... نرسونم صبح به امشب قسم بزرگیت خدایاتوروبه
 .......... کن راحتم عذاب ازاین

 

  /-: /-: /-: /-((:مصطفی جوانی کاورشخصیت عکس))

 

 ((-: ((-: ((-(((((:تعالی حق درگاه قبول هاتونم روزه نماز گلم دوستای مبارک عیدتون)))))
:-))  
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 حال زمان

 تصحب برای مصطفی هفته این توی میگذره کردم بحث بامصطفی که ازروزی هفته یک
 فحر  حاضربه عنوان هیچ به من.....بود بیهوده تالشش اما کرده تالش خیلی بامن کردن
 نبودم باهاش زدن

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

 رهب راه چندقدمی تونست......و فیزیوتراپی لطف محیابه.......هفته این ویت....خداروشکر
 یبترت مهمونی یه باشه امروز که اخرهفته برای که شدم خبرانقدرخوشحال این ازشنیدن

 کرد دعوت روهم حمیدمصطفی پیشنهادمن به.......دادم

 شدم خسته حسابی میکنم توکارهاکمک خانم کبری به دارم ازصبح

 ازخستگی درازکشیدم تخت روی رفتم اتاقم به استراحت ناهاربرای ظهربعدازخوردن
 افتاد هم شدوروی گرم چشمام کی زیادنمیدونم

  گرفتم حسابی دوش یه....بیدارشدم ازخواب گوشی االرم باصدای

 یارمرودرب روزمصطفی اون حرفهای تالفی میخوام...... برسم خودم به تامیتونم قصدداشتم
 .... کنه روزشماری دیدنم برای میکنم کاری...... بدتربشه ازمجنونم میکنم کاری.......

 که روهم لباسم....کردم ای نقره دودی ارایش ........شدم کردن ارایش فکرمشغول بااین 
 سرمباال باکلیپس موهاموسشوارکشیدمودم بودپوشیدم دوختی خوش وشلوارطوسی کت

 میخورهن بهم وزیباییم مناسبم بخاطراندام.....خودموبراندازکردم ایینه توی....کردم شون جمع
 زوده ازدواج ازمزایایه اینم تامادرشون دارم شباهت خوهراشون بیشتربه مادردختراباشم

 پرسی واحوال بعدازسالم بودن اینهاامده مهال پایین رفتم وقتی

  تگرف ضربان قلبم....صدادرامد به زنگ که بودیم صحبت مشغول

 اوج هب قلبم درضربان پشت مصطفی میرسیدباتصوربودن گوشم به زنگ صدای هربارکه
 بودم تاب بی دیدنش میرسیدبرای خودش
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 نفس دیدمش امدوقتی نفربودکه اخرین مصطفی...... بودغیرمصطفی مهمونهاامده همه
 پوشیده رنگش وشلوارهم ابی باتیشرت ای سورمه کت تک یه.....شد حبس توسینم

 .......بود گیرشده بودواقعانفس

 محیا ات اوردم بودم کرده محیاتهیه برای که کیکی بعدازشام......خوردیم شام بعدازپذیرایی
 حبتص مشغول کرد ازمهموناپذیرایی وکیک باچای خانم کبری....... کیک بعدازبریدن ببره

 رسید گوشم به مصطفی صدای که حمیدبودم بادخترخاله

 تادستهاموبشورم  بدی رونشونم دستشویی میشه حمیدجان:مصطفی

 کنه راهنمایت روصدامیزنم کبری االن البته:حمید

 طفیمص روبه.....میکنم شون راهنمایی من کارداره خانم کبری بزنی صداش نیست الزم:من
 افتادم راه جلوترازاون خودمم....بفرماییدلطفا:گفتم

 توی که پذیرایی توی بودودیگری تونشیمن یکی داشت دوتادستشویی پایین طبقه))
 ((قرارداشت پذیرایی دستشوی روبروی درست حمامم قرارداشت راهرویی

 امدم.....راست درسمت دستشویی بفرماییداینم گفتم مصطفی روبه رسیدیم راهروکه به
 داشت ونگهم روگرفت بازوم که ردبشم ازکنارش

 وهرتش اینجابین من:گفت رودید نگاهم گنگی وقتی......انداختی راه بازیه چه این:مصطفی
 چیکارمیکنم هات وبچه

 هست ودوستانه خانوادگی مهمونی یه اینم حمیدنیستی صمیمی مگردوست.....وا:من
 کردیم دعوتت داره اشکالی

 .......بسوزونه اطرافیانمونو عشقمومون اتیش نزاردوباره ندا کن بس:مصطفی

 وهردارمش من کردی فراموش اینکه مثل عشق کدوم:من

 هنوزباهاش که شوهری......نمیدی راه خوابت تواتاق که شوهری.....شوهر کدوم:مصطفی
 ......نبودی
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 صطفیم لبهای بشه کامل جملم ازاینکه قبل....با اتفاقادیشب نشده یکی ازکجامیدونی:من
 ولم تقالکردم هرچه میبوسیدم قبل سال65 مثل درست باولع قرارگرفت لبهام روی
 جداشد وازم گرفت ازلبم که اوردباگازی کم نفس وقتی....نکرد

  بزنم سیلی بهش روزش اون سیلی تالفی به دستموباالبردم

 عالیهه لبات طعم......ترازقبل شیرین.....بود شیرین:گفت وکنارگوشم دستموگرفت مچ که
  ترف دستشویی وبه گذشت مبهوتم وازجلوچشمای گرفت ازگوشم ارومی گازی....عشقم

 چون)کنهن شک تاکسی برگردم پذیرایی به ازاشپزخانه که رفتم نشیمن به ازپذیرایی منم
 (داشت ره پذیرایی به وهم نشیمن به هم اشپزخانه

 رابهوفو کردم روبهانه خستگی بعدازرفتنشون.....کردن رفتن عزم شب یک مهموناساعت
  رفتم اتاقم

  درزدن ک میکردم روشونه موهام داشتم کردم عوض رنگی یاسی خواب روبالباس لباسم
 خانم بیاتوکبری :گفتم دره پشت خانم کبری فکرکردم

 که وکوتاهی نازک خواب یادلباس وقتی کردم شدتعجب دربازشدوحمیدوارداتاق وقتی
 شدم سرخ افتادم پوشیدم

 پزشک روان پیش زودتربایدبری هرچه ندا:وایستادوگفت روبروم حمیدامدجلودرست
 دینش تاخوب نمیخوام میکنه روضعیف ام اراده داره زیباییت.....بیافتی درمانت ودنبال

 یلیخ امشب:روبوسیدوگفت ام گونه..... بیافت درمانت زودتردنبال پس بشم نزدیک بهت
 خوش شب بشی خوب که میمونم منتظرروزی بودی زیباشده

 روی تمرف تختم بسمت تمیزکردمو مرطوب بوسشوبادستمال جای رفت بیرون ازاتاق وقتی
  درازکشیدم تخت

 هست وحمیدتفاوت مصطفی بوسه چقدربین فکرکردم

  بشه متوقف ومکان زمان میخوام میبوسم وقتی......میشم لذت غرق مصطفی ازبوسه

 میادچطورباهاش بدم حدازش تااین خدایاوقتی......شد حمیدچندشم ازبوسه اماامشب
 .....کناربیام
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 .......بده حمیدنجاتم ازدست خودت خدایا

 

 ندا گذشته

 ریهگ روزهافقط این خواستگاربیاد فرداقراربرام.....فرارسید زدن برهم چشم یه توی اخرهفته
  ه دردام دهنده تسکین

 نکارسازنبودوم هم مهدی های کتک حتی میکنم گریه دارم اتاق توی بیدارشدم که ازصبح
 .........نکشیدم دست ازگریه

 یابج بیدارشی نمیخوای :وگفت نشست امدباالسرم مهران روبازکردم درچشمام باصدای
 نشستم رختخواب روی و دادم پوزخندتحویلش یه گلش ابجی شدم....هه......گلم

 گریه......میخوابه همه درخونه که شتریه این....هان...میکنی اینطوری چراباخودت:مهران
 نداره وزاری

 شترونمیخوام این من ولی:من

 هنوزندیدیش توکه چرا اخه:مهران

 شدم خفه مهران باتودهنی.....کس به معلق من قلب:من

 ،کثافته.....حر اون به متعلق نکنه:مهران

 کردم حس وتودهنم خون بعدشوری باتودهنی......دوسش من داداش نده فوش بهش:من

 کنی ازدواج بایدباعلی بیای پایین باالبری:مهران

 ......و رفت گیج سرم بعدی باتودهنی.....ومیکشم خداخودم به:من

 وارداتاق ومهران بعدمامان کمی بودم خوابیده تخت روی بدست سرم بازکردم چشم وقتی
  شدن

 نداری تهوع حالت سرگیجه ندا خوبی:مامان
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 راحتم چرا............ میشم راحت ازدستتون کی ......پس میمیرم کی مهمه مگه:من
 .....چرانمیزاریدبمیرم......سیرنیستید مگرازدستم بیمارستان اوردینم چرا.....نمیزارید

 بشی بگیرتامرخص خون خفه.....ها بکشمت خودم نکن کاری:مهران

 شدم شدمرخص تمام سرمم وقتی نگفتم چیزی دیگه

 ......اورخوابید وخواب ضداسترس داروهای لطف به هم توخونه

 ادمبیادافت سرم قرارشب که یادبالیی وقتی .....بیدارشدم مامان وداد جیغ باصدای صبح
 دربه بازشدن باصدای......میکردم گریه رختخواب توی مدت چ شدنمیدونم جاری اشکم
  امدم خودم

 ً  ......کردم روپاک اشکهام فورا

 به مکاراپاشویک این جای نشدبه تمام گرفتنت ابغوره:باالسروایستادوگفت درست مهدی
 نکنه رم دیدت اقاوقتی علی که برس خودت

 چشمتون جلوی........کنی حظ که بزارم دلش روبه داغم چنان......میکنه بزاررم درک به:من
 میزنم واتیش خودم

  کردوایستام ؛وادارم.موهاموکشیدو مهدی

 .....میزنیم غلت توپول ماهم بشی اگرزنش احمق......هان زدی زری چه:گفت

 گفتمتااینو.....یمیفروش پول روبه خواهرت که غیرتت به تف:توصورتشوگفتم کردم تف
 فهمیدمن که بودم شده انقدرضعیف جونم بالگدافتادبه زمین کردروی پرتم اورد جوش مهدی
 روگرفت جلوچشمامم سیاهی چطور

 بودم دیروزی اتاق همون دوباره.....بازکردم باباچشم باصدای

 بابا بیدارشدی:بابا

 ....سربازکنه بغضم زدن باحرف ترسیدم روندادم جوابش

 سپ......کنن مجازاتم کردن گریه جرم وبه نکردنم ازدواج جرم به شدن عاشق جرم به دوباره
  بهتربود سکوتم
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 ردهم یه کردمثل امادم مامان امدم بیرون وقتی حمام بازورفرستادم مامان خونه امدیم وقتی
 .......میداد هولم داشت دوست هرطرفی هرکسی بودم شده متحرک

 .......امدن شدوخواستگارا زودهواتاریک خیلی

 ندا گذشته

 به مامان مهمونا استقبال پایین رفت مهران خواستگارمیداد خبرازامدن زنگ صدای
ً  که علی انتظارمهموناروبکشم ورودی کردجلودر اجباروادارم  باقیافه داشت سال1:حدودا

 رفتم من........و پرسی بعدازاحوال شدن واردخونه پیرش پدرومادرنسبتا همراه معمولی
  اشپزخانه

  کنم جلواینهاغش بودمیترسیدم تحملم ازاستانه خارج اوضاع

 روکردن اولیه های صحبت وقتی مطلب سراصل رفت پدرعلی متفرقه های بعدازصحبت
 استکانهاتانصفه همه دستهام ولرزش بخاطراسترس کنم عرض چ که چایی بردم چای.....

  داشت چای

 واگرشرط بزنیم تنهاحرف باهم تامنوعلی گرفت ازبابااجازه پدرعلی چای سینی بعدازگردوندن
 بگیم هست وشروطی

  بازگذاشتیم درم رفتم خواب اتاق به باعلی بابا گفته به

 میکنیدیامن شروع شما نداخانم خوب:وگفت نشست روبروم علی

 شمابفرمایید.....ندارم شرطی وهیچ حرفی هیچ من:من

 کرد شروع منودیدخودش مسمم چهره کردوقتی تعجب اول علی

 زنم دارم دوست ؛من دوم.....نیست خبری ومدرسه ازدرس اینکه شرطم اول:علی
 میبرمت خودم بری هرجاخواستی ممنوعه رفتن تنهابیرون وسومین؛اینکه چادربپوشه

  ببره برده انگارامده کیه دیگه این خدا وای

 امدم خودم ب علی باصدای که فکرهابودم این توی

 ؟....شماچی:علی
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 لیوان تمرف اشپزخانه به مستقیم شدم خارج ازاتاق ازعلی بلندشدموقبل ندارم حرفی من:من
 ستمازد کاری هیچ دیگه نبایدشده که کاری فهمیدم باشه مبارک باصدای سرکشیدم ابی

 برنمیاد

 دمحضریعق یه ازمایش بیادبریم علی قرارشدفرداصبح.....ورفتن نشستن دیگه مهموناکمی
 بعدبگیریم دوماه روهم عروسی بکنیم

 برد خوابم کی نفهمیدم که کردم انقدرگریه رفتم اتاق مهمونابه بعدازرفتن

 وصورتم دست بعدازشستن بیدارشدم ازخواب مامان باصدای صبح

 دمدی راحتی وبالباس مامان وقتی پوشیدم مشکی طالیی باروسری مانتوشلوارمشکی
 باما نمیای مگه:گفتم

 من بدیدنه چیکارشمابایدازمایش بیام من ن:مامان

 برنمیدارم قدم یه خدااگرنیای به:من

 چیکارکنی میخوای شدی زنش فرداکه فرداپس فرارمیکنی امروزازش واخرچی اول:مامان

 لباسهامودربیارم یامنم میای نپاش روزخمم نمک:من

  رفت خودش اتاق وبسمت گفت میامی باشه مامان

 بعدازسالم رفتیم پایین مامان بلندشدبا زنگ صدای امدهمزمان بیرون ازاتاق وقتی
 ........فروختن کاخونه واون ماشین این منوبه یعنی.......شدیم سمندش سوارماشین.......و

 من خریدمیکردن وعلی مامان یعنی.....دادیم روانجام ازخریدهامون کمی بعدازازمایش
  نظربدم برسه چه نمیکردم نگاهم

 مامان   ...........کرد ناهاردعوت زدوماروبرای زنگ موبایلش گوشی به بعدازخریدمادرعلی
 .......کرد مجاب روهم اون علی اصرارهای نبودولی راضی اول

 حال زمان

 وریط شده روان حسابی دستم دوماه تواین.....حمیدمیگذره شرکت توی ازکارکردنم دوماهی
 میکنیم تقسیم همتی کارهاروبااقای که
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 دیوانه قلبم میریزه هری دلم باهرباردیدنش.....چندبارمیبینم روزی روهم مصطفی
 کاش........شکست رونمی غرورم کردم صحبت باهاش ک باراولی کاش....وارمیکوبه

 دلم طورکه همون قصددارم........نمیکرد بازخواست اش وبچه زن دادن ازدست منوبرای
 .......وسوزونددلشوبسوزونم

 گسیخت روازهم افکارم دررشته صدای

 شد دربازشدوحمیدوارداتاق من بابفرماییدگفتن

 گلم خانم نباشی خسته:حمید

  همچنین مرسی،:من

 برنم حرف باهات کنارمیخوام کاروبزاری میشه:حمید

 سروپاگوشم من بفرمایید:وگفتم روبستم پروندجلوروم

 سهفران عاذم فرانسوی های ازشرکت قراردادبایکی بستن برای هفته0 مدت فردابه من:حمید
 هستم

 دادم نشون ناراحت روکمی امادرظاهرخودم .....شدم مرگ ذوق ازخوشحالی 
 زیادنیست کمی چهارهفته:وگفتم

 روده هک ناهاربریم پاشوبرای حاالهم...خوشکله خانم تابرگردم کنی بایدتحمل دیگه:حمید
 کوچیکه روده جون به افتاده بزرگه

 بازوش دوره دست کردناچار اشاره دستش به قبل روزهای حمیدمثل بلندشدم ازجام
  رفتیم سلف سمت وبه انداختم

 میزهادوربود حمیدبودوازبقیه مخصوص که میزهمیشگی پشت

 هک کشیدم چلومرغ کمی خودم برای.....چید اشپزمیزوبرامون ازدستیارهای بعدیکی کمی
 خورد گوشم به سرم ازپشت مصطفی صدای

 هست اجازه:گفت کردو اشاره صندلی به..... حالواحوال واقا برخانم سالم:مصطفی

 اختیارداری البته جان مصطفی سالم:حمید
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 شده چی:غذامیکشیدگفت خودش برای که درحالی کشیدونشست منوبیرون کناری صندلی
 حمیدپکری

 بهم........شرکت طرفی قرارداراز بستن برای فرانسم فرداعاذم فقط نیست چیزمهمی:حمید
 ودممخ نداومحیاتنهامیمونن بفرستم انجااگرارمانو برم......و پایانی کارهای برای که فشاراورده

 برم نمیتونم که

 کارای من بده بهم تام وکالت یه نداره غصه اینکه:گفت مصطفی بزنم حرفی ازاینکه قبل
 نبودت بهترهم بفرستی باهام اگرنداخانمم تازه میکنم وریست شیرازوراست شرکت

 منه حال کمک اانج هم میکنه روکمترحس

 معزیز  چیه نظرت:گفت من بعدروبه.....جان مصطفی ممنون عالیه اینطوری....وایی:حمید

 محیاروتنهابزارم نمیخوام اخه:کردموگفتم لبهاموجمع

 انینگر  جای پس بره راه خداروشکرمیتونه تازه پیششه ارمان تنهانیست که محیا:حمید
 نیست

 بگم چی:من

 هاگرخارب نداپاش مراقب مصطفی....کنن تهیه بلیط فرداغروب واسه ها بچه میگم:حمید
 میکنم روزگارتوسیاه بعدم .......تومیبینم ازچشم بره پاش

 مراقبشم چشمام مثل حمیدجان نباش نگران:مصطفی

 منمیگنجید خودم توپوست ازخوشحالی....سرکارخودش رفت شدهرکی تمام غذامون وقتی

 خوشحال اونم:محیاگفتم روبه مسافرت قضیه رفتیم خانه شدبه غروب بالخره
 هواس ......تو واقعابجاست مسافرت این .....بوده روم مدت این که بعدازفشاری:شدوگفت

 عالیه روحیمم

 دونفرم مسافرت وبه زیرپتوخزیدم کردم رواماده چمدونم خواب موقع اخرشب ازذوقم
 ......فکرکردم بامصطفی
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 ندا گذشته

 شد انجام تصورمیکردم که چیزی کارهازودترازاون

 دل......وقرارنداره اروم دلم بشم علی بعدازظهرقرارزن0 فرداساعت منه امروزروزاخرمجردی
 اماامکان.....روببینم شدمصطفی یکبارم برای میتونستم کاش فشاراورده بدجورروم تنگی

 .......بودهمین من خسته دل کاش ای اینهافقط نداشت

   ###########################                  

 بامصطفی ازدواج امیدبه دلم ته.....نرم ارایشگاه که کردم روراضی ومادرعلی بازورمامان
 خوش خیال همین به امادلم واهی خیال یه فقط این میدونستم خودمم.....داشتم

 منوببینه مصطفی رفتن نفربعدازارایشگاه اولین میخواستم.....بود

 این.....میگردم بامصطفی بودن دنبال هنوزتورویاهام ومن روزعقدمه فردا اره داره خنده
  نفهمیدم شدکه چطورشروع عشق

 ..... کنم خاموشش نمیتونم که میزنه اتیشم داره

 

 واشک ریختم اشک داشتم بامصطفی که یادروزهایی به نزاشتم هم روی چشم شب
 .....ریختم

 اشک......کرد شدودعوام شاکی رودیدحسابی ام ازگریه کرده پف چشمای مامان وقتی صبح
 هواس محکمی  های شونه روزهابه این بازمیکردکه روم روبه اغوشش دعواونصیحت جای به

 .....دارم احتیاج دلم کردن اروم

 

 یشمبودامدپ گذاشته فریرز پالستیک توی که یخ باچندتکه مامان صبحانه بعدازخوردن
 نهمیک معجزه چشم پف واسه یخ بزارتواستخرشنیدم چشمات روی بگیراینهارو:وگفت

 چشمم بودمادرپف جالب برام........گذاشتم چشمام وروی روگرفتم پالستیک حرف بی
  بزاره مرحم براش که رونمیبینه دلم زخم ولی میاره یخ هوبراش رومیبینه
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 اثری دیگه بودچون هم موفق البته.....روبپوشونه چشمم تاپف تاظهرهزارترفندریخت مامان
 قرمزنبود کرده پف چشمای ازاون

 کمکم.....کرد ارایشم کمی مامان امدم بیرون وقتی.....رفتم حمام ناهاربه ظهربعدازخوردن
 پوشیدن لباس موقع...... بپوشم بودیم خریده باعلی چندروزپیش که ودامنی کردکت
 برام رانمه که ابی وانبالی قرقرهاشوازسرگرفت مامانم گریه به کردم شروع شدو تازه درددلم

 روتجدیدکرد ارایشم مامانم....شدم اروم کمی اوردوخوردم

 ورفتم روپوشیدم سفیدم وشال مانتو اجبارمامان به امددنبالم بودعلی چهارمانده به مین نیم
 :جلوامدوگفت علی بازکردم دروکه پایین

 شما احوال گل نداخانم سالم

 ودور ماشین خودشم نشستم بازکرد وبرام درماشین علی...... ممنون سالم:من
 سمبپر  اذت سوال یه میشه:گفت علی که بودیم رورفته راه تقریبانصف......زدونشست

 بپرس چرانشه اره:من

 ناراحتی ازچیزی میکنم حس حرفی توچراانقدرکم:علی

 نمیزدم زیادحرف ازبچگی نیستم ناراحت ازچیزی نه:من

 ای غریبه باهام فکرمیکنم اینطوری اخه:علی

 میکنیم عادت وضیعت این به هردومون کم کم:من

 کنی عادت وضع کدوم قراربه چیه منظورت:علی

 واین ازدواج همین هیچی:گفتم همین برای گندزدم فهمیدم
 محضرشدیم داخل باهم داد روخاتمه بالجباربحث علی بارسیدنمون.....جورچیزاررومیگم

 زهاجا بعدازچلوندنم مادرعلی بودن هنوزنیومده من خانواده ولی بودن رسیده پدرمادرعلی
 فرزندبود تک علی اخه باشه انقدرخوشحال میدادم حق دادبهش بهم نشستن

 پسرش برای مناسبی زن کاش بودولی خوشحال اش تنهابچه ازازدواج هم مادرعلی
 ایه دیگه کس گرو قلبم که منی پیدامیکردنه
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  امضاءهاروبکنیم اینهامیان تامامان خواست گرفت زیادرواذم فکرکردن عاقداجازه

 میزرسوندم وبه دیوارخودم کمک زانوهامیلرزیدبه بلندشدم

 طیخ دفترخط تمام واردمیکردم خودکارفشاری اگربه میلرزیدکه دستم امضاءچنان موقع
 به اقدمع بشینم صندلی ترین نزدیک کردروی جلوامدوکمکم میلرزم دیددارم که میشدعلی
 فکرمیکردن میزدهمه بادم هم طفلک مادرعلی بیاره قندبرام اب لیوانی:گفت ابدارچیش

 خبرداربشه تاازدرددلم وبخونه ذهنم میتونست شون یکی کاش میترسم ازازدواج

 اتاق به اینهاامدن مامان وقتی زدم جاامدبازورامضاءالکی حالم کم خوردم قندوکه اب
  اونجاپهن عقدکوچکی سفره عقدرفتیم

 لیع نشستیم کنارهم صندلی روی منوعلی بودن گذاشته باالسفره همکنار  دوتاصندلی
 اییهردع خطبه خوندن موقع بودم عقدکردشنیده خطبه خوندن به شروع قرانوبازکردعاقدم

 تمدس قرانِ  هاوازانجاروی گونه روی اشکهام بایادمصطفی.....کنه پیدامی استجابت بکنی
 بیادوطالقم بدش ازمن علی دعامیکردم تودلم.......میریختم صدااشک میچکیدبی

 عشق بودولی ای گانه بچه دعام......کنم ازدواج بامصطفی من بشه راضی بابامم.....بده
 سهبر  معشوقش تابه میزنه چنگ هرریسمانی به عاشق ادم.....نمشناسه وکوچیک بزرگ

 ......بود من ریسمان اخرین اینم

 یسخ قران دوصفحه که کردطوری ریختن به شروع بیشتری باشدت اشکهام دادنم بله با
 بود شده خیس

 منم گذاشت وسرجاش وبست قران علی خطبه شدن رادادباتموم بله باراول هم علی
 کردم زوداشکهاموپاک

 نم میکنه اذیتت چی ندا چته میکنی گریه داری فهمیدن همه دیره نکن شون پاک:علی
 میکنی گریه اینطوری بامن ازدواج برای ک انقدرترسناکم

  علی منوداددست کردحلقه راحت دادن امدومنوازجواب مادرعلی

 دحلقهش پرازاشک چشمام......لرزید پشتم علی دست ازگرمایی گرفت دستموتودستش علی
 تمیخواس ازمن چی......بسه دیگه نکن گریه:اوردوگفت دستم به کردفشارارومی رودستم

 دستی.....گرفته باعشق روز یه مصطفی که دستی....درنیاد اشکم دستمومیگیره چطوروقتی
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 پشتم علی دست امروزازگرمایی شده  لبریزازخواستن مصطفی دست ازگرمای که
 .......نکنم وگریه بیارم وتاب غم چطوراین....لرزید

 .....افتادیم اینهاراه علی خانه بسمت .........و بعدازتبریک

 بودیم کرده رودعوت یک درجه وفامیلهای بودیم گرفته کوچیک جشن یه

 کمکم.....روتجدیدکرد ارایشم علی اتاق بردم مامان اینهارسیدیم علی خانه به وقتی خالصه
 کردمانتومودراوردم

 اندام که بود پوشیده رنگی نباتی دوخت خوش دامن کت وبراندازکردم خوردم جلواینه
 بود گذاشته نمایش زیباموبه

 رهاکرده شونم روی ازادانه موهامم....بود دهکر  برام مامان که نباتی ارایش همراه به
 ............بودم

 

 بود عمرم جشن بدترین میگم جرأت به

 بست یخ تورگهام زدخون علی که مهموناباحرفی بعدازرفتن اخرشب

 ......ندااینجابمونه بدیدامشب اگراجازه اقاجون:باباگفت روبه علی

 ندا گذشته

 ......... کردیم رفتن عزم ماهم کردن مهمونارفتن وقتی

 ...........بست یخ رگهام توی خون علی باحرف که

 اینجابمونه نداشب میشه باباجون:باباگفت روبه علی

 میتونه باشه داشته اگردوست البته:باباگفت که شدن خیره علی به باتعجب همه
 ...... اهمیتم بی خانوادم چرااینقدربرای سربردم گریه هق هق بود مونده کم یعنی....بمونه

 شما خونه یابریم اینجابمونیم داری دوست:گفت روبمن علی
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 ترجیح:اجبارگفتم میزدبه حرف پروا نمیکشیدانقدربی خجالت یعنی....شدم خیره علی به
 باشم خودمون خونه میدم

 شم اماده میرم من پس باشه:علی

 سوارماشین ازمادرپدرعلی دربعدازتشکروخداحافظی سمت افتادیم راه علی باامدن
 دنمونش روبریدبودبانزدیک امانم تهوع میلرزیدحالت بدنم تمام ازاسترس راه توی.....شدیم

 انقدرعق رسوندم دستشویی روبه بازورخودم رسیدیم بیشترمیشدوقتی تهوم حالت خونه به
 قطف میشه کثیف لباسم نبودکه مهم اصالبرام....افتادم دوپا روی رفت گیج سرم که زدم

 فرارکنم میخواستم

 پیداکنم نجات شدم گرفتارش که باتالق ازاین داشتم دوست

 بیشترفرورفتنم میشدبا مساوی وپازدنم دست اما 

 بله.....درمیخوردازجابلندشدم به که هایی باتق که بودم مونده دستشویی چقدرتوی نمیدونم

 .......دیگه بیابیرون موندی گوری کدوم:مهدی

 ارایش این زودترازدست میخواستم شدم صورتم شستن مشغول بهش دادن جواب بدونه
 دونهب......رفتم بیرون نمانده باقی ازارایشم چیزی  شدم مطمئن وقتی..... بشم راحت مزاحم
 شد وارداتاق مامان که شدم لباسم کردن عوض مشغول رفتم اتاق به علی به توجه

 لیمح ازبی اینم شبت تمام ازگریه اون میکنی که رفتاریه چه این ورپریده دختره:مامان
 هربونم وباعلی کن بیرون پسرروازسرت فکراون پس شوهرته دیگه نداعلی ببین....االنت
 باش

 ستمازد زودی به کنه ولم عروسی قبل نمیکنم نباشیدکاری نگران:زدموگفتم پوزخندی
 .........بدید روپس شکستم دل بایدجواب بخشمتون نمی میشیدولی خالص

 شد وارداتاق ای دونفره باتشک بعدمهران کمی.....کرد روترک اتاق تباعصبانی مامان

 براتون کوچیک تشک اون کن اینوپهن گفت مامان:مهران
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 اماده حجله عقدکردات تازه خواهرت برای غیرتت حاشابه:شدموگفتم خیره مهران به
 اشومیشکستمپ قلم اگرمیتونستم:زدوگفت صورتم به برخوردسیلی غیرتش انگاربه....میکنی

 تزدورف ازجلودرکنارشون مهران شدن وارداتاق همه باصداش بودکه زده محکمی انگارسیلی
 زاتاقا حرف بی بابااینها.....کردمودرازکشیدم روپهن رختخواب حضوربقیه به توجه بی منم

 کنی روخاموش المپ میشه:گفتم میامدکه رختخواب سمت به دروبست علی شدن خارج

 نمیشه تاریک خیلی:علی

 رختخواب روی کم فاصله با کنارم کرد روخاموش المپ حرف بی......میکنم خواهش:من
 درازکشید

 زدت چرا مهران:منوگفت روشوکردطرف

 نیست مهم:من

 من غیره خبردارن ازش همه که چیه اون ندا:علی

 روبکن استفاده نهایت خبریت ازبی نیست چیزخوبی:من

 فکرمنی به پس:کردوگفت حلقه دستشودورکمرم

 یگفتم بهم زیادش عشق منومیبوسیدواز علی کردن باریدن به ابربهارشروع مثل اشکهام
 وشعلهر قلبم اتیش اتیش روی بنزین مثل بوسیدنش علی حرفهای ...میریختم اشک منم

 ورمیکرد

 رومیبرد لذت نهایت بامن ازبودن داشت اون

 پاره روپاره خنجرمیشودوقلبم هرحرفش......میسوختم قدیمیم عشق تواتیش منم
 باشم اروم چطورمیتونستم......میکرد

 هک توگوشی داشت علی....بوسیدبودرومیبوسید باعشق مصطفی که لبهایی داشت اون
 میزد حرف بودم کشیده وجنون تامرزعشق مصطفی عاشقانه های اززمزمه

 کن رحم ام خسته قلب به..... کن رحم خدایابهم......بیارو چطورتاب
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 بودوعلی خاموش المپ خداروشکر.....ریختم اشک زدومن حرف علی صبح های تانزدیکی
 نشد پرخونم ودل چشمام اشک متوجه بودکه بودانقدرسرمست خودش توحال هم

 دمبودرسون حاالخالی که جون فرشته خونه روبه خودم بیرون زدم خوابیدازاتاق علی وقتی
 باراول برای مصطفی که جایی همون گذشت ازجلوچشمام بودنمون باهم خاطرات تمام

 .....بگیره اروم تادلم زدم زجه کردم گریه نشستم بودم بوسیده

 چطوربدبختم بیاببین......افتاده روزی چ به عشقت ندات بیاببین...بیانامرد.
 این.....بگیرم ارامش دوباره تاتواغوشت بیا......کن روخاموش قلبم بیاواتیش.....کردن

 نم...... کن خدایاکمکم......ورفتی کردی ولم نبودچرا داشتن دوست رسم نبوداین رسمش
 ......ندارم تحمل

 نامممممردکجاییی کجججججایییی مصطفففففی

 .....کن لذتم بیاوغرق.....کن بیاوارومم

 .....میییییشه تممممموم کیییی پسسسس

 میکنه دیونم داره نبودت کابوس این

 کن بیدارم بیاوازخواب

 ......برد  خوابم کی نفهمیدم که زدم حرف وباخودم کردم انقدرگریه

 ندا گذشته

 شب سه ای هفته حداقل علی یکماه تواین میگذره ازعقدمنوعلی یکماه به نزدیک
 ینهم بودبرای شده نگران دیگه باباهم که شده زیاد وامدش رفت انقدر رواینجامیگذرونه

 شدمحمد چی:پرسید ازش امدمامان وقتی.....کنه صحبت باپدرعلی تا دیروزرفت

 روبپاکنیم شون عروسی بساط دیگه قرارشددوهفته هیچی:بابا

 زودی این به محمدمگرمیشه میگی داری چی.....زدوگفت؛وای روچنگ صورتش مامان
 نکردیم اماده ماهنوزهیچی
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 بولناچارق منم خودمون عهده به کارها تمام:گفت رضایی امااقای نگفتم فکرمیکنی:محمد 
 کردم

 اخدای.....کنم چطورعروسی نیومدم عقدبیرون هنوزازشک کرده قبول میشنیدم چی خدایا
 دادم به برس

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

 همراهش فقط من خریدمیکرد وشوق باذوق علی......خریدعروسی دنبال ازامروزافتادیم
 همه..... نظرندادم هم عروس لباس انتخاب برای حتی.......نمیدادم نظری هیچ میرفتم

 .....گرفت صورت ومامانامون علی سلیقه خریدهابه

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

 سررسید زوددوهفته خیلی

 مهه کردم گریه دل دردازته بهانه به روبنداندرختن صورتم وقتی ارایشگاه امدم ازصبح
 بخاطردردصورتمه فکرمیکردن

 .....برمیادوبس سوخته قلب ازیه فقط کردن طورباسوزگریه این خبرنداشتن

 روی....روپوشیدم شاگردارایشگرلباسم کمک شدبه تموم کارارایشم بودکه غروب نزدیک
 نشستم علی منتظره صندلی

 یعل باکمک روداددستم سرخ رز گل دست پیشونیم امدوبعدازبوسیدن بعدعلی کمی
 دورزدوسوارشد رو ماشین خودشم بشم کردسوارماشین کمکم علی امدم ازارایشگابیرون

  گرفت رودرپیش خونشون راه توخیابوناعلی گشتن بعدازکمی

 خونهوارد.......دوداسپند وهلهله دست میونه شدم پیاده ازماشین علی کمک به بعدازرسیدن
  نشستیم بودن کرده مااماده برای که ای دونفره مبل روی شدیم

 ادام که میرقصن باانرژی چنان خوشبحالشون کردم نگاه میرقصیدن ک اونهایی به
 میشه حسودیش
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 چرادوست......ناراحتم چراانقدر اگرعروسیمه عزام یا عروسیمه این سوخت خودم برای دلم
 تقدیریه چ دیگه خدایااین.....کنم گریه دارم

 باعلی ک زمانی درست جاست فکردرگیربعدازاین نفهمیدم چیزی ازمهمونی
 یلیخ......نداره فرقی گاهم باشکنجه که ای خونه......خونمون میشودبرم کاش.....تنهامیشم

 مومت وقت هیچ امشب کاش....ببرم پناه گام شکنجه به میخوام علی ازدست است مسخره
 ......نشه

 ماشین کردوبسمت روسرم چادرم هم علی رفتن کم مهموناکم شام بعدازخوردن
 نهخو اون امشب قتلگاه اره......کرد حرکت قتلگاهم سمت سوارشدبه خودش وقتی....بردم

 ........میشم سالخی خونه اون توی من امشب......من قتلگاه میشه

 میشه خدایا......متحرک مرد به میشم تبدیل امشب......روانجامیکشه روحم علی امشب
 نرسم خونه اون بمیرموبه من کنیم تصادف

 میاد حساب به محالم جزءارزهای اینم فهمیدم خونه به بارسیدنمون

 بختی خوش ارزوی کردوبرام خداحافظی ازم بابا داشت نگه متریمون01 جلودراپارتمان علی
 خورکم نون یه بودکه این مهم یابدبخت باشم بخت خوش من مهمه انگاربراشون......کرد

 نبود مهم شدنم یابدبخت بخت خوش شددیگه اونم بشه

 درگوشش خداحافظی بودموقع نفرمامان اخرین کردن وخداحافظی امدن ترتیب به همه
 اززنهای:گفت درگوشم تبعیدازمن به.....بگو میکنم میومدخواهش بدت چراانقدرازمن:گفتم

 متنفرم بدرمیکنن مرداروازراه که خوشکل

 مجازات مادرم ازطرف بودن خوشکل جرم به من یعنی چی یعنی.....جداشد وازم اینوگفت
 ....نیست خداانصاف به نیست انصاف این.........میشدم

 رفت علی.....شدیم روبازکردواردخونه درخونه......کشید خونه سمت وبه روگرفت دستم علی
 وسطدرت که میکردم روعوض لباسهام داشتم گرفتم رودرپیش خواب اتاق راه منم اشپزخانه

 ختت کردومنوبسمت بغلم ازپشت امدداخل علی......کشیدم بلندی جیغ......بازشد علی
 اورد بیرون روازتنم لباسم هم علی درازکشیدم تخت روی.....کشید

  کردم خواهش ازعلی کردن باریدن به شروع اشکهام
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 اشک که بودطوری گورکرده چشماشو هوس ولی باشه نداشته بهم کاری کردم التماس
 .....رونشنید والتماسم روندیدخواهش چشمم

 مرده عین درست میکنه حرکت که حسمم این مردازفردا روحم مردم اره مردم من
 ..........متحرک

 

 حال زمان

 بریم ازانجا فرودگاه حمیدروبزاریم قرارشداول امددنبالمون امروزمصطفی
 ویت شدیم راهی خانم کبری خصوص وعلل ومحیا ارمان زیادبه های بعدازسفارش.....شیراز

 فروس این به فقط منم بودن کاری درموردمسائل صحبت وحمیدگرم مصطفی تافرودگاه راه

 فکرمیکردم مصطفی با بودن

 اهفرودگ بودیم رسیده امدم خودم به وقتی نشدم گذرزمان متوجه که فکربودم انقدرغرق
 مصطفی پیش اونم شدم شوکه حرکتش روبوسیدازاین حمیدگونم خداحافظی موقع.....

 یدمکش گونم روی مشال انقدرباگوشه افتادیم راه خروج درب بسمت ماهم حمیدرفت وقتی
 قرمزشده دارم حتم که

 بود رفته فرو هم توی حسابی مصطفی اخمای نشستیم ماشین توی وقتی

 بدونم شهمی کردی بالجبارباحمیدازدواج نداگفتی:گفت مصطفی کردیم طی ازمسیروکه کمی
 درکاربوده اجباری چه

  داره مگراهمیتی:من

 پرسیدم نمی نداشت اگراهمیت:مصطفی

 شممیک دوش روبه بامصطفی بودن حسرت چندسال امافکرکردم روندم جوابش میخواستم
 کنم لج باهاش پیشمه چراحاالکه

 رودیدی محیا:گفتم همین برای

 رومیگی دخترت:مصطفی
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 بره راه چندقدم تونست تازه نشین خونه ماه پنج به نزدیک االن اره:من

 باحمیدداره ازدواجت به ربطی چ این ....خوب:مصطفی

 دادم منفی حمیدجواب به من که زمانی درست کرد تصادف:من

 برام هک فیلمی حمیدسراغ مهمونی توی فرستادن روبرام تصادفش فیلم بعدازچندهفته
 تونیمی میاره ونوم هام بدترسربچه ازاین نکنم ازدواج اگرباهاش:گفت بودگرفت فرستاده

 نشد نخاع محیاقطع کردکه رحم خدابهم میکم چی کنی درک

 باشه ادمی حمیدهمچین فکرنمیکردم واقعامتاسفم:مصطفی

 شم حمیدخالص زودترازدست دعاکن......رودعوانمیکنه تودردی تاسف:من

 نداری دوستش:مصطفی

 نکردم روحس عشق یکباربیشترشیرینی:وگفتم شدم خیره بهش

 رومیکردم فکرش بودکه چیزی وفاترازاون بی معشوقم ولی

 تادیاف راه دوباره غذا بعدازخوردن شدیم پیاده داشت نگه سنتی رستوران کناره مصطفی
 باعث .......میشود تزریق وجودم به کنارمصطفی که وارامشی ماشین گهواری حرکت

 بیافته هم وروی بشه سنگین شدچشمم

  بیدارشدم ازخواب مصطفی باصدای

 ندا.....پاشو نداخانم....ندا:مصطفی

  نگفتم دروغ رودیدم عمرم صحنه وزیباترین بهترین اگربگم روبازکردم چشمام اروم

 داشتم دوست......باشه میتونه چشمات بازکردن موقع معشوق زبیاترازدیدن چیزی چه
 کنه بیدارم مصطفی خواب هربارموقع ولی روبدم بیشترعمرم نصف

 امدم خودم به مصطفی باصدای

 میکنی چراگریه دردمیکنه جاییت ندا شده چیزی:مصطفی
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 سممیتر ......رویاست تو دیدن فکرمیکنم هنوزم.....میبینم واقعیت روتوی رویاهام دارم:من
 میگفتم گریه اینهاروبا.....بیداربشم رویایی خواب ازاین

 ..........بازکرد روبرم اغوشش مصطفی

 (( ندا کاورشخصیت عکس))

 ندا گذشته

 چشمام دنبودباازکر  باالسرم درست علی.....بازکردم چشم صورتم خیسی بااحساس
 عمرکردی منونصف نداتوکه خوبی:گفت

 

 رودیدم ام هبرهن بدن نشستم وقتی نشستن کردبه وادارم گذاشت دستشوپشتم اینوگفتو
 داببخشیدن:گفت علی که پیچیدم دورخودم رومحکم مالفه امده سرم بالیی افتادچ یادم

 یادجاب قندوبخورتاحالت اب بیااین شدی اگراذیت نبودببخش خودم دست میخوام معذرت

 بدم بهش میتونستم که باارزشی هدیه تنها .....چیکارکردی باهام:وگفتم زدم لیوانوپس
 دمز  علی سینه به بامشت......بدم روچی روربیادجوابش اگریه کردی نابودم گرفتی روازم

 عوضی،نامرد،پست:وگفتم

 چشمم اشک مگه...امادگیشوندارم نگفتم مگه....بکنی کاروباهام این چطورتونستی
 ...........رونشنیدی کردنم التماس و خواهش مگه...روندیدی

 میفهمی متنفرم اذت....میاد بدم اذت.....چرررررا.....هاااان....چرررررا

 زیردلم هماناتیرکشیدن بلندشدنم....بلندشدم تخت وازروی اینوگفتم
 باصدای کنه تاکمکم امدکنارم علی شد خم وکمرم گفتم بلندی ازدردزیاداخ........همانا

 فریادنبود به شباهت بی بلندکه

 رفتگ فاصله ازم......رومیزنم رگم جلوچشمت االن همین بخوره بهم اگردستت.......نه:گفتم
 شدم واردحمام زاری باحال منم
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 یباق بدنم روی اثری تاازوجودعلی کشیدم محکم روبالیف وبدنم ریختم اشک زیردوش
 .....نمونه

 وبردمر استفاده نهایت اتاق توی ازنبودعلی......بهتربود کمی حالم بیرون امدم زحماما وقتی
  شدم لباسهام پوشیدن ومشغول

   درزدن که ......بودم درازکشیده تخت روی تازه

 شدم خیره سقف به چیزی گفتن بدونه درمیزنه داره تازه کن نگاه

 شده حاالوارداتاق که مامان به باتعجب......خورد گوشم به مامان بازشدصدای دراتاق
 امدوگت تخت بسمت مامان....کردم بودنگاه

 .مامان خوبی.....باشه مبارک

 چیکارکرده دامادت ببینی که امدی.....مگرمهمه من بودن خوب:من

 بزارید بالشت سرروی ازحاالراحت گرفت روازم زندگیم چیز ترین باارزش نترس

 ازترسش علی بودی بیهوش ساعت حدودنیم.....میگی چیه های وپرت چرت این:مامان
 شبی نصف خداهم بنده اون زده زنگ مامانش به نمیای بهوش دیده دکتروقتی نبوردت

 میبافی بهم وپرت توچرت چطورانوقت حالت ببینم تابیایم من دنبال امده

ِ  راه تورو کی.....امدی اصالچرا....میشودید راحت که میمردم:من  داد

 البته مرده فکرکنیدندا نشه طرفهاپیداتون این هم دیگه....بروبیرون من ازخونه
 .....مردم تخت همین روی دیشب من.....مردم من فکرنکنیدچون

 خواممی ازاتاقم بریدبیرون:اینباربلندترگفتم شدن وارداتاق مادرش علی بادادوبیدادمن
 بزاریییید راحتم تنهاباشم

 مصطفی:وگفتم شدم جمع توخودم.....رفتم بیرون ازاتاق که ترسیدن بدم انکارازحال
 ....منوببخش میکنم خواهش منوببخش

  گوهروجودم ترین باارزش از نتونستم حتی نبودم خوبی زن من

 بسپرم پرمحبتت دستهای به واوناباعشق کنم نگهداری
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 ....رونمیدیدم روزی وهمچین میمردم کاش......متاسفم

 .......کاشششش

  گلم  دوستای نشه ونظرفراموش الیک))

  (-((:عزیزانم شما امیدهمراهی به میزارم غروب انشاله بعدی پارت

 ندا گذشته

 مک هم علی شدم حرف وکم افسرده حسابی یکماه این توی میگذره باعلی ازازدواجم یکماه
 کسم هیچ خونه نکردم قبول دکترکه بریم چندباراصرارکرده میشه خسته ازدستم داره کم

 رفتم نم ولی کنه دوبارامدتامثالنصیحتم بابا مادرعلی خونه اینهانه مامان خونه نه نرفتم
 .......رونداشتم منطقش بی حرفهای شنیدن حوصله کردم ودروقفل تواتاق

############################################### 

 هب هنرسید میخورم هرچی روبریده امونم تهوع حالت حالی وبی برخستگی چندروزعالوه
 یکردمم حس نشدم راضی امامن اصرارکردتادکترببرتم خیلی علی صبح برمیگردونم معدم

 .......بمیرم زودتر بلکه تاباالبیارم غذامیخوردم هی بودم خوشحال خیلی بمیرم میخوام

 ودمب درازکشیده مبل روی بود نمونده باقی برام حسی دیگه که بودم انقدرباالاورده ازصبح
 هنوزچنددقیقه..........کنم استراحت تاکمی فشردم هم روی رو خستم های پلک

 فرماییداقاب:بعدگفت انداخت بهم نگاه شدیه واردخونه یاالگویا علی بودکه بیشترنگذشته
 که مردی هبهمرا علی نشستم سرجام سیخ روبازکردم چشمام علی دکتراززبان دکترباشنیدن

 امدن من سمت بودبه دستش توی چرمی کیف

 داره تهوع حالت هم همش رونداره به دکتررنگ ببینیداقای:گفت علی رسیدن من به وقتی
 بخوره نمیتونه چیزی

 دارید تبم چی تب:دکتر

 میخوره بهم حالش هربارم وبیحاله داره تهوع حالت فقط....نه....نه:داد جواب علی من قبل
 میشه سفید گچ مثل رنگش

 باال روبزنی تون استین میشه:گفت من دکترروبه
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  رونداشتم کاری هیچ توان که بودم شده انقدرشکه

 دستم روروی فشارسنج رودادباالدکتردستگاه بلوزم امداستین بسمتم علی
 ه روشیش پایین خیلی:گفت علی روبه فشارم بعدازگرفتن.......گذاشت

  بایدچیکارکنم:گفت پاچه دست علی

 ازمایش بایدببریدش ازهرچیزی قبل:دکتر

 چی برای ازمایش....ازمایش:گفت باتعجب علی

 بارداره احتماالخانمتون:دکتر

 برم ازحال فشارکم بودتابااون کافی کلمه یه همین

 بودم خوابیده بدست سرم بیمارستان اتاق توی روبازکردم چشمام وقتی

 بارداره خانمتون احتماال:دکتربود صدای بخاطراوردم که چیزی اولین فکرکردم کمی

 من......کارونکن این باهام میکنم خواهش کنم تحمل رونمیتونم یکی این خدا نه
 روبه اهگن بی بچه یه پای.......بورزم عشق علی بچه چطوربه سرمستم مصطفی هنوزازعشق

 میکنم خواهش بازنکن من نکبتی زندگی

  کشوندم طرف اون روبه درنگاهم باصدای

 بهتری:وگفت تختم امدنزدیک مامان

ِ  اره......مگرنه دروغِ :من  تیچراساک.......نه مگه شدم مسموم فقط....بلدنبود هیچی بابادکتره
 نشدم هستم که ترازاینی بگوبیچاره بزن حرفی

 شد صحبتم ازادامه درمانع صدای

 پیشونیم شد خم.....تختم امدنزدیک شد داخل شیرینی ای باجعبه مادرعلی
 کوچولو مامان....باشه مبارک:روبوسیدوگفت

 بچه یعنی.......کوچولو مامان گفت من به اره.....کوچولو مامان گفت.....گفت چی این
 ......ننننننه...فریادزدم بلند باصدای........علی
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 شکمم به مشت میکردموبا هاگریه دیوانه مثل.....نداره امکان این......نننننننه
 نمیخوام من.........بایدبمیره این......رونمیخوام بچه این من.....نننننه:میزدمومیگفتم

 احتمر  بکشوووووو اصالمنوبکششششش نه.......بکششش خداااااا.........باشم علی مادربچه
 کن

 بسمهههههه

 خودمومیزدم بودم کرده افسارپاره ها دیوانه مثل امامن داشت کردنم دراروم سعی مامان
 دکمیدوی اتاق بیرون به سراسیمه نمیبرن ازپیش دیدکاری که مادرعلی......میکردم وگریه

 رومتاا کردن تزریق امپولی خوابوندبهم تخت واردشدپرستارمنوروی بعدبادوتاپرستار
 ......کنم وزاری تاگریه نمونده برام رمقی دیگه خبرنداشتن.....بگیرم

 ........افتاد ام گونه سرخوردوروی چشمم ازگوشه اشکی قطره چشمام بابستن

 .......اشمب قوی زندگیم بعدی دان تابرای ......کنم بایداستراحت اره.....میکردم بایداستراحت

 میزارم باشیدشب داشته رواگردوست بعدی پارت))

 (((کنید همراهیم هاتون والیک لطفابانظرات

 زهرا دوستدارتون

 حال زمان

 زاینا میترسم.....تورویاست دیدن فکرمیکنم هنوزم.......میبینم روتوواقعیت رویاهام دارم 
 ....میگفتم اینهاروباگریه.....بیداربشم رویایی بخوا

 خوش بوی......بود پرازامنیت برام که اغوشی.....بازکرد روبروم امنش اغوش مصطفی
 هب تنگیهام دل تمام اندازه کردم گریه زدم چنگ پیرهنش به...روپرکرد مشامم عطرتنش

 فاصله ازش کمی ارومترشدم کردم احساس وقتی.....ریختم اشک هام حسرت تمام اندازه
 اونهاخالصه توی دنیام که چشمایی به شدم خیره شبش رنگ چشمای به.....گرفتم
 .....میشد

 کنارت بدون چقدربه اگربدونی نمیکردی دریغ ازم وقت امنوهیچ اغوشش این کاش:من
 ......دارم احتیاج
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 .....کنی نمی دوری ازم وقت هیچ

 داری دوستم قبل سال بیست هنوزمثل باورکنم یعنی:مصطفی

 شده بیشترهم که کمترنشده بهت عشقم باورکن:من

 یحمیدبش زن اینکه قبل کاش میزد رقم برامون ای دیگه طوری سرنوشت کاش:مصطفی
 خوش کنارهم.......هاو ازحمیدوبچه روفارق هفته یه این میخوام ازت ولی.......میدیدمت
  بگذرونیم

 چیه نظرت......وخودت باشم خودم فقط

 رفتم ازدست ارامش کنارت سال بعدازبیست میخوام عالیه: وگفتم زدم نمایی لبخنددندون
 .....بیارم روبدست

 بریم بزن پس:درازکردوگفت روبسمتم دستش مصطفی

 ......شدم همراه گذاشتموباهاش دستموتودستش

 ((مصطفی کاورشخصیت عکس))

 

 ندا گذشته

 ......یکدیگرمیگذشتن درپی روزها

 سخت برام کردنش قبول اوایل.....روزبزرگترمیشه روزبه شکمم بارداری واسطه به ومن
 برای بچه چون.....بود بیهوده اما کردم تالش خیلی دادنش ازدست برای حتی........بود

 .....کنه مقلوبم تونست اخرهم میجنگید بامن سرسختانه دنیا این به پاگذاشتن

 نشدنی وصف شوروشوق میخوره تکون ام بچه تهروق......بارداریمم چهارم توماه االن
 داشتم دوست......زیبا خیلی.....خیلی زیباست مادرشدن حس.....رودربرمیگیره وجودم

 کنم جبران روبراش زندگیم کمبودهای بدنیامیادتمام وقتی
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 راحت علی ازدست بچه لطف به مدت این......بنظرمیرسه خوشحال ازپدرشودن هم علی
 هم طنمب داخل انگارنوزاد میگرفتم تهوع میشودحالت نزدیکم تاعلی بارداریم اوایل......شدم

  بود فهمیده

 بانزدیک هنوزهم ولی هاروندارم حالت اون دیگه االن ه درست......میده ازارم باعلی بودن 
  بدمیشه حالم وانمودمیکنم خودم به علی شدن

 مه علی.....میرم اتاقم به خوابم برای.....میخورم شام علی ازامدن خاطرشبهاقبل همین به
 .......میخوابه حال توی رختخواب وروی میکنه روگرم ازسرکارمیادغذاش وقتی

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

 ودب افتاده تووجودم.... و ترس حس نبودیه زیادخوب حالم بودم بیدارشده که امروزازصبح

 دست یلعنت حس این بلکه زودتربخوابم تا خوردم شام قبل زودترازشبهای خاطراسترسم به
 برداره ازسرم

 بازشد علی درتوسط که میخوردم شام داشتم

 دوخت چشم بهم نشسته خون به باچشمای علی

 چرا......خوبی......خو.....خ:وگفتم ترسیدم ازنگاهش

 بخوابم پیشت امشب میشه:گفت بشه کامل جملم ازاینکه قبل

 که مهمعلو:گفتم نیومدوبااخم کوتاه ام ازموضع ولی.....شد نلبکعی اندازه ازتعجب چشمام
 .....بدمیشه حالم طرفم میای وقتی نمیدونی مگه نمیشه

 شده خوب هات تهوع حالت اون وقت خیلی میدونم:علی

 بزنم حرف باهات میخوام میکنم خواهش

 هروب تخت روی رفتم اتاقم وبسمت دادم سرموتکون اراده بی بودکه انقدرمظلوم لحنش
 .......کشیدم دراز علی به دیواروپشت

 کردبغلم حلقه دورشکمم دستشهاشو...درازکشید تخت امدروی بعدعلی چنددقیقه
 ....امروزنابودشدم ندا:گفت کردوکنارگوشم
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 ........شکست غرورم 

 قدربزنمت ان میخوام دلم طرف ازیه.....ندا بده خیلی حالم......فرستادم لعنت غیرتم به
 نمیاد دلم ازطرفی .......کنم نابودت ات بچه دادن باازدست خوردشه رتغرو من تامثل
 بره پات خاربه نمیخوام میشه سست ارادم میبینمت وقتی بلندکنم روت دست

 نفرت خونه بیام ازاینکه قبل.....توجدال باهم ونفرت عشق قلبم توی غروبی
 سرازیرشد قلبم به عشق ات دوباره بادیدن ولی........پیروزبود

 .....ندا چیکارکنم

 تیچراگذاش......نگفتی روبهم توچشمات غم چرادلیل.....نگفتی روبهم هات گریه دلیل چرا.
  وخوردبشم بفهمم خودم

 .......گرفتی روهدف غرورم که متنفری ازم انقد

  ........شدم خیره بهش باوحشت برگشتم

 حال زمان

 شدیم واردهتل مصطفی تودست دست

 سواراسانسورشدیم باهم......گرفت کنارهم اتاق دوتا مصطفی

 تاقواردا.....کنه خبرم شام تابرای روگرفت شمارم جلودرمصطفی شدیم پیاده سوم طبقه 
 .......ولوشدم تخت روی کردم روعوض لباسهام شدم که

 زندگیم به ارامش دوباره سال61امرزبعداز.....بودم خوشحال خیلی....داشتم خوشی حال
 ..... گذاشتم هم روی بالبخندچشمام........بود برگشته

 دادم خوابالوجواب صدای باهمون بیدارشدم ازخواب گوشیم زنگ باصدای

 بله:من

 بازخوابیدی تواتاق رفتی که خوابیدی کم خوابالوتوماشین خانم به به:مصطفی
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 بیخوابی تمام میخوام پیشمی حاالک.....کشیدم خوابی انقدربی تونبودت باورکن:من
  .....کنم هاموتالفی

 بیرون بریم شام شوبرای اماده .....کافیه فعالتالفی:مصطفی

  حاضرم دیگه مین تابیست باشه:من

 منتظرم باشه:مصطفی

 وصورتم دست بعدازشستن رفتم سرویس بسمت کردن بعدازقطع

 کردم عوض کاربنی ومانتوابی ای سورمه روباشلوارجین لباسهام

 طرف به شدم راضی ازخودم وقتی..... ملیح ارایش بایه......گذاشتم سرم روی هم ابی شال
  روزدم مصطفی دراتاق.....دررفتم

  ای اماده:کفت دروبازکردبادیدنم

 بریم اره:من

 تحویلبعداز ......افتادیم راه هم شونه به شونه گرفت ودستمو روبرداشت اتاق کارت مصطفی
 تاکسی مصطفی.... یرونب زدیم ازهتل بامصطفی.....ها اتاق های کارت دادن

 نرستورا دنج گوشه هم روبروی.....شدیم داخل داشت نگه شیکی جلورستوران.......گرفت
 .....بردارمد چشم ازش نمیتونستم میکردم نگاهش خیره نشستیم

 میکنی نگام اینجوری نداچرا میخوای چیزی:مصطفی

 ......کنم سالهانگاهت این دلتنگی تمام اندازه به میخوام.......میخوام...........اره:من

 سعی ندا نکن قراری بی انقدر:وگفت گرفت دستش میزبودروتوی روی دستموکه مصطفی
 ......کنم چیزودرست همه میکنم

 باشمت داشته میشوددوباره کاش:من

 میدم قول میکنم هرکاری بودنمون باهم دوباره برای:مصطفی

 سرخورد چشمم ازگوشه اشکی قطره
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 بودیم هردوساکت غذا خوردن موقع.....غذارواوردن بگه چیزی تامیخواست مصطفی

 ......امدیم بیرون ازرستوران مصطفی با....کردن غذاوحساب بعدازخوردن

  موافقی روی پیاده باکمی:گفت روبهم مصطفی

  بودم مصطفی پیش بیشتری زمان مدت اینطوری چون.....کردم قبول ازخداخواسته

 تناراح بده قول قبلش ولی دارم اذت سوال یه:گفت مصطفی که برمیداشتیم قدم باهم
 نشی

 میدم قول بپرس:من

 کجاست شوهرسابقت:مصطفی

 کرد فوت:من

 میکنی شوخی:کردوگفت نگام زده حیرت مصطفی

 هزیادعمرنکردهمیش اتفاقات بعدازاون هم علی......کشیدم سختی خیلی ماجرا بعدازاون:من
  میدونم خودمومقصرمرگش

 مرد شدکه اصالچی.......چرا:مصطفی

 میکنم تعریف چیزوبرات همه سرفرصت باشه:گفتم هتل به بارسیدنمون

 شب فتنوبعدازگ شدیم پیاده سوم طبقه اسانسوررفتیم بسمت اتاقامون کارت بعدازگرفتن
  رفت خودش اتاق به بخیرهرکدوم

 ازذهنم هم لحظه یک فکرمصطفی....برد مگرخوابم ولی زیرپتو خزیدم لباسم بعدازتعویض
 ......نمیرفت بیرون

 تاقا طرفش ان که دیواری طرف رفتم بلندشدم ازجام کالف که پهلوشدم ان پهلو انقدراین
 وپیش شبو ازدیوارعبورکنم میتونستم کاش فکرکردم این به کناردیوارنشستم بود مصطفی
 به یمگوش پیام باصدای وبیادپیشم نبره خوابش هم مصطفی کاش.....کنم صبح مصطفی

  رفتم تختم سمت
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 ....بود نوشته روبازکردم پیام کردم تعجب مصطفی اسم ازدیدن

 بره نمی خوابم میکنم هرکاری اره کردم فوراتایپ......ندا بیداری

 امدم دروبازکن داد، پیام مصطفی بعددوباره چنددقیقه......روزدم ارسال
 شده براوره ارزوم نمیشدانقدرزود باورم روخوندم چندبارپیام......انجا

 چرانخوابیدی:امدتوگفت مصطفی.....درپروازکردم بدرخوردبسمت که ای باتقه

 تونخوابیدی که دلیلی همون به:من

 تنیس درست کارم میدونم:گفت حالم برددرهمون تخت وبسمت دستموگرفت مصطفی
 نمیتونم ام وخسته کردم رورانندگی راه تمام بااینکه وقرارندارم اروم ولی وتوشوهرداری

 بخوابم

 نمیره بیرون ازسرم لحظه یه فکرت

 یسررو.....بازکرد پرمهرشوبروم اغوش درازبکشم درازکشیدمنووادارکردکنارش تخت روی
  ..........کردم تزریق بندبندوجودم وارامشوبه گذاشتم ستبرش سینه

 نداشتم نت ببخشیددیرگذاشتم))

 ((بعد پارت برای هاروببریدباالبریم الیک

 

 ندا گذشته

 تیگذاش چرا......نگفتی روبهم چشمات غم چرادلیل........نگفتی روبهم هات گریه چرادلیل
 ......گرفتی روهدف غرورم که متنفری انقدرازم.....وخوردبشم بفهمم خودم

 رونوازش روجلواوردگونم کردودستش عصبی خنده علی....شدم خیره بهش باوحشت
 ادیدنتب ولی داشتم هابرات نقشه اینجاخیلی بیام ازاینکه تاقبل عزیزم نترس:کردوگفت

 تا داری رودوست ای دیگه کس میگفتی بهم اویل همون کاش.....شد براب نقش همش
 ......نشم وابسته اینقدربهت

 چیکارمیکنه کجاست حاالبگوببینم
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 ورفت فهمیدگذاشت خانوادم ازوقتی نمیدونم:من

 خبرنداری ازش اینطورپس که:علی

 راحت خیالت خبرندارم نه:من

 بود خوشکل ببینم..... نداشتم منظوری که من گلم میشی چراعصبی:علی

 وخوش توخوشگلی علی واقعاهم نداری کم ازش توچیزی:وگفتم کردم نگاه چشماش به
 دیگه اسیرکس قلبم که منی......بودم من مشکل فقط....نداشت کم ازمصطفی چیزی تیپی

 صطفیم نبودشایداگر علی مشکل وگرنه......داشتم زندگی حس بابودنش که منی.....بود ای
 بود گرفته ازم رو اجازه این مصطفی عشق ولی داشتم رودوست علی نبودمن

 هنوزدوسش چراپس چرالعنتی.....هاااان چرا.....اورد خودم منوبه علی صدای
 باشی داشته چرامنونبایددوست......داری

 راه ادم قلب یکباربه فقط هم عشق.....بودم عاشقش نداشتم دوسش من:من
 بدم راه نمیتونم قلبم روبه دیگه کس هیچ عشق اون باوجودعشق......پیدامیکنه

 .....پاشدورفت علی حرفم بااین

 .....خیرکن به بعدروختم به خدایاازاین.....گفته بهش کی ازکجافهمیده یعنی

############################ 

 بعد ماه سه

 بود انگارسردشده......نبود سابق علی دیگه علی شب بعدازاون

 هم بودم خوشحال هم موضوع ازاین.....نمیشود نمیدادپاپیچم اهمیت بهم دیگه
 مصطفی به خیانت وجدان عذاب خاطراینکه به خوشحال.....ناراحت

 .....سخته روزهای این توی حامی یه خاطرنداشتن به ناراحتیمم.......رونداشتم

 هب مسلماازاین کردم زندگی وپشتیبان حامی بدون تااالن ازبچکی داشتم عادت من ولی
 ......میتونم بعدهم
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 گذشت فکرشومیکردم که چیزی زودترازاون هم واندی یکماه این

 اخراین ماه اخه ندادم زیاداهمیت دردمیکنه زیرشکمم بیدارشدم که ازصبح
 نمیتونم که طوری شدیدترشده دردم غروب نزدیک که االن ولی.......دردهاطبیعیه

 یعل گفتن که زدم زنگ کارخانه بودبه خاموش ولی زدم زنگ علی گوشی به......بشینم
 امانم بوق بعدازپنج روگرفتم خونمون شماره بزنم زنگ مامان به گرفتم تصمیم نیست
 روبرداشت گوشی

 خوبید مامان الوسالم:من

 تو مرسی سالم:مامان

 کشیدم ای خفه کشیدجیغ زیردلم که باتیری

 نداخوبی شدی چی:مامان

 میمیرم دارم مامان نه:من

  گرفته دردت:مامان

  اره:من

 بزن زنگ علی به خوب:مامان

 بیمارستان ببریم دنبالم میایی مامان نمیکنم پیداش زدم زنگ:من

 توروخدا میمیرم دارم مامان:چطورتوروببرممن من مردباشه ندابایدیه واحرفهامیزی:مامان

 نیست ساخته من ازدست کاری بزن زنگ مهران یا بابات به:مامان

 نداد جواب اماکسی زدم بابازنگ مغازه به......بعدازخداحافظی

  سوخت خودم کسی بی برای شددلم جاری اشکم نشستم کنارتلفن

 ارومم عاشقانش های زمزمه با بانوازشش االن بودم شده مصطفی زن علی اگرجای
 اتاقم به خودمو.......گرفت روازم فکرکردن بیشتر اجازه کشید زیردلم که باتیربدی......میکرد
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 وبهمراهر بودم کرده اماده بچم برای ازقبل که لباسی ازکمدساک  وپوشیدم لباسهام رسوندم
 کردم درحرکت بسمت.....برداشتم پول مقداری

 رسوندم بیمارستان ترین نزدیک خودموبه دیدم که تاکسی بااولین

  افتادم راه بیمارستان کردموبسمت روحساب کرایه رسیدیم وقتی

 رفته بیمارستان به تنها زیمان برای که بودم زنی شایداولین

  یمتنها برای کسیم بی برای داشتم که دردی برای نه میریختم اشک صورتم پهنای به

 گرفت عهده روبه پذیرش وکارهای سوخت حالم به دلش پرستاردیدتنهام وقتی
  متنفربودم ازترحم بااینکه زایمان ومنوفرستاداتاق

 شمامجلوچ انقدرزیادکه کردم روتحمل دردزیادب بچه بدنیااوردن برای......بالجبارپذیرفتم
 ........و رفت سیاهی

 بدنم تمام.....بودم کشیده دراز بیمارستان تخت روی بدست سرم امدم هوش به وقتی
 ....روفرامیگرفت بدنم دردکل میخوردم که بودباهرتکونی کوفته

 شد وارداتاق بغل بچه پرستاری بودکه نگذشته امدنم هوش ازبه زیادی مدت

 سابیح که روشیربده کوچولوت خانم این به بیا عزیزم نباشی خسته بیدارشدی:پرستار
 اترینزیب شیردادن موقع......شیربدم کردبهش کمکم گذاشت روبغلم بچه.......است گرسنه
 هکن تغذیه وازشیرت باشه خودت وخون ازگوشت که فرزندی داشتن روداشتم دنیا حس

 میشود محسوب خدایی نعمت بزرگترین

 هم کوچولوبهم این خاطردادن به هم بارخداروشکرکردم هزاران دخترم به شیردادن توطول
 علی میدادبایدبه رونشون شب4 کردم نگاه ساعت به.....هردومون بودن بخاطرسالم
 نشم تابازخواست بایدخبرمیدادم ولی نبودم زیادمهم گرچه خبرمیدادم

 رستارکمیپ.......بگیرم تماس باخانوادم میشه:پرستارگفتم خوابیدروبه دخترکوچولوم وقتی
 اجاره یبایداینجابمون شب واینکه تنهاییت بخاطر ولی قانونه خالف بااینکه:فکرکردوگفت

 خونه شماره......افتادم هرا پرستاری ایستگاه سمت به کمکش وبه تشکرکردم میدم
 روبرداشت گوشی علی دوبوق بعدازخوردن.....روگرفتم
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 بفرمایید....الو:علی

 نمم:گفتم اضافه حرف ای کلمه بدونه خاطرهمین به دلخوربودم ازهمشون دلخوربودم ازش
 ........بیمارستان خبربدم نداخواستم علی

 تاقما به بعدازتشکرمجدد کردم روقطع گوشی خداحافظ اینجامیمونم شبم بدنیاامده بچه
 روکنارم دخترم.....بود بچم مراقب که پرستاری درازکشیدم تخت روی رفتم

 بهو فکرکردم کمی بزارم روچی اسمت.....شدم بودخیره خواب که دخترم به.....درازکردورفت
 اره.....منه اخراسم اخرشم والف مصطفی اسم اول میمش....مهال......گذاشتم یادمصطفی
 مهالخودشه

 شدو خسته خودم چشمای کی نفهمیدم که انقدری کردم ودردودل زدم بامهالحرف کلی
 ......افتاد هم روی

 حال زمان

 روبازکردم چشمام کسم عزیزترین باصدای صبح

 خواب اینهمه.... وای......شدبیدارشدی خوب:کامالطلبکارگفت ی باقیافه مصطفی
 خوابیدی همش ازدیروزتاحاال روازکجامیاری

 کنارتومیارم ازارامش معلومه خوب:من

 میشه دیرمون که پاشوگلم:زدوگفت لبخندی مصطفی

  باشه:من

  حاضرشم میرم من پس:مصطفی

 یرونوب گرفتم ساعتی ربع دوش یه......ازبلندشدم مصطفی بعدازرفتن.....برو باشه:من
 مشکی وشال مشکیموبامانتو دودی شلوارجین بودم بعدازسالهاسرشارازانرژی.....امدم

 مصطفی من شدن باخارج زمان هم افتادم درراه بسمت.....کردم مالیمم ارایش یه پوشیدم
 .....بخیرنداخانم صبح سالم:امدمصطفی بیرون هم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
171 

 نه یگفتیم شدنت ازبرزخی قبل اینوبایدتوتخت بخیرندادی صبح سالم افتاده یادت تازه:من
  االن

 نداشتی شما که بشنوه میخواست بصیرت گوش گفتم من:مصطفی

 که دارین بصیرت شماچشم درضمن گوش نه بصیرته چشم اون:زدموگفتم بازوش به مشتی
  نمیکنی تعریف من ازخوشکلی

 ..... هعاجزازگفتنش زبونم که توانقدرخوشکلی:وگفت انداخت بهم خواستی نگاهی مصطفی

 بعدازانجام....افتادیم راه شرکت بسمت......شدم قدم هم وباهاش زدم نمایی لبخنددندون
 تیمبرگش هتل به پیشنهادمصطفی به......شدیم خارج ازشرکت کارهابعدازظهربودکه دادن

 رفتیم چراغ شاه به بامصطفی غروب نزدیک لباس وتعویض کوتاه بعدازاستراحت
 مصطفی .......شدیم پیاده باهم داشت نگه سنتی جلورستوران مصطفی.....بعداززیارت

 داد سفارش ابگوشت هردومون برای

 ......رفته ازدستت نخوری اینجامعرکه های ابگوشت:مصطفی

 خوشمزه واقعا که شام بعدازخوردن..... نکردم مخالفتی نداشتم زیاددوست بااینکه
 برگشتیم هتل بسمت بوددوباره

 شیدمک خجالت ولی.....بیادپیشم خوابیدن برای مصطفی دیشب مثل امشبم میخواست دلم
 هک یاسی خواب لباسهاموبالباس ......شدم وارداتاقم وقتی......بخوام روازش چیزی همچین

 بیرون مامد ارایش شستن زدن بعدازمسواک دستشویی بعدرفتم کردم بودعوض نازک خیلی
 یک ممکن اینکه به فکرکردن درخوردبدونه ب ای تقه که بودم درازکشیده تخت روی تازه

 یکم مصطفی بادیدن.....کشیدم سرک ودرزدروبازکردم مانتوموپوشیدم درباشه پشت
 ........کردم تعجب

 تو بیام دروبازکنی نمیخوای:مصطفی

 امدی خوش....بیاتو....چرا:وگفتم دروبازکردم باعجله

 باشی منتظرم فکرنمیکردم:وگفت وباالانداخت ابروش تای یه مصطفی

 توامدی بخوابم میخواستم یعنی....نبودم منتظرت....نه:من
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 شدم مزاحمت یعنی:مصطفی

 نیمنمیتو حضورهم بدون اینجاییم تا که من هم تومیدونی هم نکن اذیتم مصطفی....اه:من
 بخوابیم

 بریم.....هستی چی ماتل پس:کردوگفت اشاره تخت به....طوره همین....اره:مصطفی
 ام خسته خیلی که بخوابیم

 ونمنمیت حاالچیکارکنم وای....افتادم بودم پوشیده که ونازکی کوتاه خواب یادلباس تازه
 به....کنه بدبرداشت ممکن توسرویس برم اگرم ........که کنم عوض لباس جلوش

 بااین ینمیخوا:گفت مصطفی درازبکشم تامیخواستم نشستم تخت بامانتوروی خاطرهمین
 عادت من یعنی...چیزه.....نه:وگفتم شدم هول دوباره(......کرد اشاره مانتوتنم به)که بخوابی

 ....وقتهابامانتومیخوابم بعضی دارم

 گرفت دندون کردولبشوبه نگاهم خاصی باحالت مصطفی

 ........میکنم عوضش حاالاگرتوناراحتی:گفتم.بپوشونم دادم که سوتی روی امدم 

 سرداد خنده قهه قه کنه کنترل خودشو نتونست مصطفی

 میخندیییییی چی به:وگفتم کوبیدم اش سینه به مشتی باحرص

 ازتنم مانتوم....کرد درازم تخت دستموکشیدوروی......اصالپاشوبرووووو
 میکشی خجالت ازمن که شدم انقدرغریبه برات سال61 باگذشت:دراوردوگفت

 بیرون اززیردندونم لبمو مصطفی.....گرفتم دندون وبه ولبم انداختم وپایین سرم
 ......کرد داغشومهرلبهام ولبهای انداخت بهم کلی نگاه.....کشید

 هچ عشق این....کشوندم مرزجنون به تمناوجودش دوباره.....کرد لبریزم ازعشقش دوباره
 ........وبس باشه درمانش میتونه معشوق فقط که دردیه

 ندا گذشته

 روبازکرد خوردچشمام گوشم به که پچ پچ صدای
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 لمگ خانم:منوگفت وکردسمتر دوباره......بیدارشد مامان:رودیدگفت بازم تاچشمای علی
 ......توروخدا ببخش ......خوبی

 بودیم فتهر  قراردادمون طرف بازدیدازکارخونه بابابرای با.....باشم کنارت نتونستم که ببخش
 ........بیمارستان نبایدتنهامیومدی عزیزم شرمندتم......بود کرده تمام شارژ گوشیمم......

 نیست مهم:من

 کوچولودختر  یه عزیزم باشه مبارک:وگفت گرفت دستش دستموتوی تختم امدنزدیک مامان
 دنیااوردی به خودت مثل درست نازوخوشگل

 وتکون سرم فقط درجوابش میادولی خوشت خوشگل توازدخترای چقدرهم:گفتم تودلم
 ایمانز  نبودبرای حقم ازهمشون دلگیربودم میشودولی محسوب احترامی بی درسته......دادم
 ارزدخمروکن علی......مادرعلی که هافکرمیکردم توجهی بی این به بیمارستان تنهابیام اولم

 ......اشهب پرازخیروبرکت براتون قدمش.....دخترم مبارکه:بوسیدوگفت رومادرانه شدپیشونیم

 کاش بودم محبت تشنه من....نشست اشک به کردچشمام خرجم که محبتی همه ازاین
 کنه سیرابم میتونست مادرم

 نداره شگوم زائویی زن عزیزم نکن گریه:مادرعلی

 .....گفتن وتبریک جلوامدن هم باباوپدرعلی.....کردم اشکهاموپاک

 عوشرو چشماشوبست نکشیددوباره دیقه به.......چشماشوبازکرد اروم خورد مهالتکونی
 تچ برسرم خاک:وگفتم کردم هول همین میکردبرای باربودگریه اولین کردن گریه کردبه

 بروپرستاروخبرکن علی....حاالچیکارکنم....میکنی چراگریه شدعزیزم

 به دهب بیاشیرش گرسنه ات بچه دخترم نکن هول:جلوامدوگفت مادرش علی ازرفتن قبل
 کشیدممی خجالت(باباعلی)ازباباوپدرجون .......پایین انداختم وسرم کردم نگاه بابا پدرجون

 بخریم گلم عروس برای وپرت تخر  کم یه اقامحمدبیابریم:فهمیدوگفت انگارپدرجون
 شده ضعیف خیلی بگیره جون تابخوره

 به ردمک روباالدادموشروع لباسم گذاشت روتوبغلم بچه مادرجون باباوپدرجون بعدازرفتن
  .........دخترعزیزم این سیرکردن
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 مادر بزاری میخوای اسمشوچی:گفت مادرجون که بودم شیردادن درحال

 مادرجون گذاشتم:من

 ......حاال گذاشتی چی.......عزیزم مبارک:مادرجون

 مهال:من

 سالمتی به عزیزم قشنگ:مادرجون

 باشید سالمت:من

 لقبو من ولی بمونن پیشم اصرارکردن ومامان خوابیدمادرجون سیرشددوباره مهالوقتی
 .........خونه وبازورفرستادمشون نکردم

 ......ازم دلخوری:گفت علی تنهاشدیم وقتی

 نبایدباشم:من

 رسیده زایمانت وقت خبرنداشتم که من چیکارکنم خوب:علی

 حرفهاموسرم تالفی اینکه نه میکردی وحمایتم میموندی پیشم اخرباید ماهای این:من
 ........دربیاری

 دان رونابودکردی توغرورم میموندم پیشت زدی ک حرفهایی اون چطوربعدازشنیدن:علی

 شده تحمیل بهم ازدواج بودمواین عاشق چون اره .....عاشقی..... چیه من گناه:من
 .....چقدره داشتن دوست مگربهای......طردبشم طرف بایدازهمه

 .....کرد سکوتم واداربه لبم روی لبهاش باگذاشتن علی

 ........جداشدم ازش وفتی

 

 پارت ارممیز  وشب صبح فقط رونمیزارم غروب پارت حمایتتون بخاطرنداشتن گلم دوستای))
 ((زهرا دوستدارهمیشگیتون نمیشن حمایت ناصال غروب های
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 حال زمان

 ......میکرد رونوازش صورتم داغش های نفس بودم درازکشیده کنارمصطفی

 کشب نفس اروم.....میندازه شماره روبه قلبم ضربان هات نفس لمس:گفتم ارومی باصدای
 کنم لمست لحظه لحظه من

 باارزوی مه صبح میبستم چشم کنارت تصوربودن شبهابا:کردوگفت نگاهم عمیق مصطفی
 روبازمیکردم چشمام کنارت بودن

 اینجاکشید به شدچراعشقمون اینجوری چرا مصطفی:من

 ومیکنمر تالشم تمام دوبارت اوردنت بدست برای که اینومیدونم فقط ندا نمیدونم :مصطفی

 بپرسم اذت سوال یه:من

 گلم بپرس:مصطفی

 کردی ازدواج باکی:من

 بااولین....خوابیدم باهاش تویی تصوراینکه به کردم مست شب یه.....بادخترداییم:مصطفی
 ...باردارشد رابطمون واخرین

 خونمون شماره مهران نمیدونم.....بابات بعدارفوت.....دیدن منوتوروباهم وقتی
 قیامتی همدان رفتم وقتی.....رومیگه موضوع اقاجونم به میزنه وزنگ روازکجاگیرمیاره

 میشه طسق بچه بنابراین واردشد بهش شوک روفهمید موضوع وقتی نگولیالهم بپاشودکه

 طردمیشم خانواده ازطرف منم

 پیدانمیکردم بودکاری برق رشتم چون تهران امدم وقتی

 شدم واینباروکیل خوندن درس به کردم شروع اجباردوباره به

 ....دبو فشاراورده بدجوربهم دلتنگی ولی....تودردسربیافتی نمیخواستم متاسفم:من

 ......... نیستم اصالپشیمون اما کشیدم سختی خیلی اتفاق بعدازاون بااینکه

 برگردوند عقب روبه میشودزمان کاش
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 زدستا توگذشته که چیزهایی برای میشه روبرگردوندولی گذشته نمیشه درسته:مصطفی
 کنیم تالش دادیم

 نم....بشن تاازکشورخارج میکنم صحبت بادخترا تهران بریم وقتی.....باتو حق اره:من
 ازحمیدمیترسم

 همیر  دردسراززندگیمون بدون که دارم اتو انقدرازش گلم بترسی نیست الزم:مصطفی
 بره صدابزارهسرو چطوربی بعدببین بگیرم کپی تا بده اخرشوانجام معامله تا صبرکن......کنار

 مگرحمیدچیکارمیکنه شویی پول:من

 میده روانجام قاچاق انواع کوفتیش شرکت اون اسم به:مصطفی

 ....کن رحم بهمون خودت.....من خدای وگفتم کشیدم بلندی هین

 کاردارم حسابی فرداهم ام خسته که گلم بخواب.....نترس ازچیزی هستم تامن مصطفی

 واخم ناراحتی جای به ولی گرفت دردم که فشردطوری خودش به منومحکم :اینوگفتو 
 پرازارامشش تواغوش شدن حل شیرینی به لبخندی ازدردلبخندزدم

 خوش شب:روبوسیدم روباالکشیدموگونش خودم کمی

 نگذره خوشی به وشبم باشی توپیشم مگرمیشه:مصطفی

 ......کردم هدیه بندبندوجودم روبه عطرتنش....کشیدم عمیقی بالبخندنفس

  

 ندا گذشته

 ......کرد سکوتم واداربه لبم روی لبهاش باگذاشتن علی

 اژهوباو عشق مقدس واژه که متاسفم برات:وگفتم کردم نگاه جداشدتوچشماش ازم وقتی
 ......گرفتی اشتباه هوس کثیف

 منومیخوای وهوس بخاطرهوا نیستی توعاشقم
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 گریه دبهکر  بلندشودوشروع باصداش مهالهم....کشید سوت زدگوشم صورتم به که باسیلی
 کردن

 ازاتاقمگمشوووو:گفتم علی شدروبه اروم که کمی کنم ارومش کردم گرفتموسعی مهالروبغل
 بیرووون

 بکنی فکری هپچین شده باعث چی ......ندا پستی خیلی:علی

 ازدستت کاری که اخربارداریم ماهای این توی وگرنه میده اینطورنشون کارهات.....تو:من
 .....هااااان...برنمیومدکجابودی

 ..اررررره....مهربون فرشته شدوشدی بازپیدات کردم زایمان که االن

 میزدی حرف ازش بودکه عشقی اون این

 اییی بچه خیلییی:علی

 ......توبغلم گذاشتی  چیه بچه این ام اگربچه.......کردی ازدواج چراباهام ام اگربچه:من

 ......گریه کردبه شروع درمهالدوباره باصدای.....زدبیرون ازاتاق بیحرف علی

 ......مهالشدم ب شیردادم بودمشغول کرده روخیس صورتم اشکهام که حالیدر 

 ......عزیزکم نکن گریه ....دخترم نکن گریه:من

 چقدربده دردعاشقی میبینی

 نشو عاشق وقت هیچ شدی بزرگ وقتی دخترم گل

 ه حسرت......و اه.....و پرازاشک عاشقی که

 مصطفی هب بابات به فکرکردن جای به بهت شیردادن موقع.......پدرته علی بااینکه منوببین
 دست ولی......نامردیه میدونم....میشه محسوب بابات به خیانت میدونم......فکرمیکنم

 میاد یادم بیشتربه فکرکنم کمتربهش میکنم سعی هرچی......کاردل نیست خودم

 جاتمن.......شدم خسته وضعیت ازاین بده رونشونم راه خداخودت کارکنم چی........چیکارکنم
 ......بده نجاتم نابودمیکنه روداره اطرافیانم منوهم هم که گرداب ازاین......خدا بده
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 ارزوکردم.......درازکشیدم کنارش خودمم......کردم دازش تخت روی مهالخوابیداروم وقتی
 روببینم مصطفی باردیگه میشودیه کاش

 برد تاخوابم فکرکردم وخاطراتمون مصطفی انقدربه

 نشسته صندلی روی که باعلی بازکردم تاچشم مهالبیدارشدم گریه باصدای صبح
 جا نهمی ازدیشب فکرکنم.....شدم توچشم بودچشم گذاشته کنارمن تخت بودوسرشوروی

 بود خوابیده

 دستش روباپشت سیلی جای علی که شدم مهال به شیردادن مشغول بهش توجه بی
 بشکنه دستم:کردوگفت نوازش

 عصبانیم.......نکن بحث باهام.....نکن گریه......نکن وتخم اخم میکنم نداخواهش:علی
 .....نکن

 هرچیاصال بگیریم زندگیمون واسه درست تصمییم درامدیه وگل ازاب مهال وقتی میدم قول
 شهب بزرگ تامهال کن مراعات کمی فقط میدیم کاروانجام همون بخوای که هرکاری.....توبگی
 .....خوبه

 تخت بودروی خوابیده امدجلومهالروکه که شدم خیره چشماش ناباوربه
 گذاشت سینش روی کردوسرمو حلقه دستشودورکمرم....درازکرد

 ای مرددیگه جزتوبه که ببخش.....علی ببخشم:گفتم سربازکردباگریه بغضم
 حاللم......کردم ناراحتت اگرناخواسته ببخش......سردم انقدرباهات که ببخش.....فکرمیکنم

 رفمح ادامه مانع گریم هقه هق......میتپه دیگه کس واسه قلبم ولی...کنارتو جسمم که کن
 شد

 بیرون امدم علی ازبغل درفورا بابازشدن......میکرد رونوازش پشتم بیحرف هم علی

  دربزنم نبود ببخشیداصالهواسم وای ای:مادرجون

 بدیش که خوشکلم نوه....مادر خوبی:گفت بودم شده سرخ ازخجالت شک بی که من روبه
 یرهخ سیلی جای برگردوندبه خودش روبسمت صورتم بادست حرفشوخورد ادامه....... اذیتت

 شد
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 کارتوه مرده ذلیل:گفت علی روبه

 نداد وجوابی انداخت سرشوپایین علی

 اهو بشکنه دلش نترسیدی.....بلندکردی زائودست روزن دادازخدانترسیدی ادامه مادرجون
 نمیبینی بخداروزخوش اگربکشه که بکشه

  زیادتندرفتم دیشب مقصرخودمم مادرجون نداره تقصیری علی:من

 مهالروبوسید کردوگونه نچی نچ مادرجون

 نکرد مرخصم ظهربودکه نزدیک افتاد ترخیص کارهای دنبال علی صبحانه بعدازخوردن

 شدم سوارماشین علی کمک به کردمنم مهالروبغل مادرجون

 ونممادرج کرد قربونی گوسفندروجلومون کرداونم اشاره قصاب به پدرجون رسیدیم وقتی
 بود جلودرمنتظرمون دست اسپندبه

 .......میاره روبجا عروسی رسوم داره نوداری ازذوق مادرجون.....بود گرفته خندم

 حال زمان

 نمیذاره راحتم هم لحظه یه ازمصطفی ازدیروزفکرجدایی.....شد انجام شرکت دیروزکارهای
 بحص....کردم عادت کنارگوشم شبانش های زمزمه به بودنش به حسابی هفته یه این توی

  بریم که باشم تابعدازظهراماده:گفت مصطفی

 به ای تقه که میکردم صحبت تلفنی بامحیا بودم درازکشیده تخت روی
 .....دررفتم بازکردن وبرای کردم درخوردازمحیاخداحافظی

 گلم خوبی سالم:وگفت امدداخل درمصطفی بازشدن با

 مرسی سالم:دادم جواب حال بی میرفتم تخت بسمت که درحالی

 چراناراحتی عزیزم شده چی:وگفت امدطرفم مصطفی

 فروبریزه واشکهام بشکنه بودتابغضم کافی کلمه همین

 شده چیزی.....گلم چته:بازکردوگفت روبروم اغوشش مصطفی
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 دوریت طاقت من......مصطفی:وگفتم جادادم خودموتواغوشش طاقت بی
 تدوری شدی نزدیک انقدربمن چطوروقتی.....بیارم روتاب نبودنت چطوردوباره......روندارم

 .....شدم هاخسته جدایی ازاین.......کنم روتحمل

 گلم باش اروم....هیش:نشوندوگفت موهام روی ای بوسه مصطفی

 ....قرارازقراربریم گفته کی

 نمک رواماده تابعدازظهرخودم نگفتی خودت مگرصبح:وگفتم گرفتم فاصله ازش کمی

 کن رواماده خودت رفتن تهران برای نگفتم ولی کن رواماده خودت گفتم:مصطفی

  تهران بریم نمیخوایم چی یعنی:من

 تههف یه برای ماهم بیاد دیگه قراردوهفته حمیدکه.....شمال قراربریم عزیزم نه:مصطفی
 .شمال میریم

 .....کردم حلقه دورگردن ودستمو کشیدم ای خفه جیغ

 نابودم داره االن ازهمین نبودت به فکرکردن:شدوگفت خیره چشمام به مصطفی
 همین کاش.........ام خورده زخم دل شددرمان بودکه داغش لبهای این ودوباره.....میکنه

 نسوزم اش بوسه تاتوحسرت میدادم جون جا همین کاش.....میشود متوقف جازمان

 چطورسوختم هات بوسه توحسرت اگربدونی:وگفتم جداشودم ازمصطفی دهنم باشوری
 جدانمیشودی هرگزازم شودم واب

 هامون نداشته حسرت دیگه نمیزارم:وگفتم نشست اشک به هم مصطفی چشمای
 شمبک عذاب پیشم سال بیست خاطرحماقت به ندانزاراز نکن تابی اینقدربی روبخوریم

 زخمیم قلب به نپاش انقدرنمک.......میشه زخم نمک اشکهات.....

 تاز  وقتی......نمیزاره راحتم دوبارت دادن ازدست ترس کنارتم بودوقتی خودم دست کاش
 میکنه نابودم نداشتنت حسرت دورم

 .......چیکارکنم باعشقت من
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 دستتب شده هرقیمتی به بدم ازدستت اگردوباره نامردم:کردوگفت روپاک اشکهام مصطفی
 بیافتیم اره  شوزودتر اماده نکن گریه دیگه........میارم

  .....امد نبیرو وصورتم دست بعدازشستن رفتم بهداشتی سرویس وبسمت دادم تکون سری

 بهتری:مصطفی

 خوبم....اره:من

 بریم حاضرشوکه توهم میکنم روجمع وسایلم میرم تامن پس:مصطفی

 وامادهر بودخودم مونده هنوز که وسایلی کردن بعدازجمع......رفتم ومصطفی گفتم ای باشه
 بیرون رفتم بدست چمدون.....کردم

 شدی اماده:دروبازکردوگفت......روزدم مصطفی دراتاق

 اره:من

 روجخ راه باهم.....برگشت بعدباچمدونش وچنددقیقه رفت..... میام االن صبرکن مصطفی
 گرفتیم روپیش

 بدیم هدیه وارامشوبهم پرازعشق ای هفته تادوباره

 

 

 ندا گذشته

 .....بعد ماه هفت

 ....بود بزرگترشده مهالهم....نورگذشته سرعت مهالروزهابه بابودن

 حویلت بعدازسال شب برای داریش نوه اول سال مناسبت به پدرجون......عیدبود به نزدیک
 .......گرفته بزرگی مهمونی

  .......نکردم مهالتهیه برای مناسبی لباس هنوز خریداخه امروزقراربودبریم
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 ودبهش تمام خریدم وقتی بازاربرم به قرارشدخودم.....بیاد نتونست که انقدرکارداشت علی
 روبه خودمون تاکسی باگرفتن کردم مهالرواماده......دنبالم بیاد بزنم زنگ علی

 ......بازاررسوندیم

 ....پیداکنم مهالباشه اندازه که زیبایی تاپیرهن میچرخیدم داشتم

 شدم خم....افتاد ازدستش خریداش....خانم یه به خوردم کردمحکم روپرت مهالحواسم که
 کردیم روجمع وسایل کمکش به

 هام گونه امدم خودم به وقتی........کردم تعجب ازدیدنش روباالگرفتم سرم که همیمن
 .....بود شده خیس ازاشک

 شدت ریموگ کنم روکنترل خودم نتونستم دیگه.....ندا خودتی وگفت امدنزدیکم جون فرشته
  دادم تکون اره معنی به سری حال درهمون.........گرفت

  .....جاگرفتم تواغوشش ازثانیه درکسری

 ......مبودی.تنگ چقدردل نمیدونی دیدمت بازم نمیشه باورم.....نمیشه باورم......وای:فرشته

 گرفت فاصله ازمن کمی جون فرشته.....بود کرده گریه به شروع مهالهم من باگریه
 بچه.....نازه قدم چ جونم ای...میکنه گریه داره بغلتم بچه نگاه.....عزیزم نکن گریه:وگفت

 حاال هست کی

 خودمه بچه:گفتم لرزونی شدباصدای پرازاشک چشمام

 کردی ازدواج مگه...م..تو....ت:کردوگفت نگاهم باتعجب جون فرشته

 اره متاسفانه:من

 کنی فراموشش چطورتونستی......چی مصطفی پس.....چطورتونستی:جون فرشته

 ....کرد میشودفراموش کاش:من

 کردی اجبارازدواج به نگوتوهم:جون فرشته

 ای دیگه باکس غیرازمن مصطفی نداره امکان این....نه....ن...مصطفی نکنه...منم:من
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 .....شده چی کنم تعریف تابرات اینجانزدیک ام خونه بیابریم باش اروم:جون فرشته

 رسیدیم خونش تابه شدم همقدم جون بافرشته

 

 کنید همراهیم بانظروالیکهاتون امیدوارم((مهال کاورکوچکی عکس))

 ندا گذشته

 ببینم نک تعریف:وگفت نشست روبروم جون فرشته......رسیدیم جون فرشته خونه به وقتی
 شده چی

 

 مامدخواستگاری کارمهدی شماصاحب بعدازرفتن نیست کردن تعریف واسه زیادی چیز:من
 به وادار بابام من های مخالف شدباتمام باعث خوبش اجتماعی وموقیعت مالی وضع.....

 کنه ازدواج

 بوده این تون حتماقسمت نخورعزیزم غصه....الهی:جون فرشته

 یمصطف قسمت بفهمونم قلبمم چطوربه......بود گفتنش راحتی به هم درکش کاش:من
 .......میکنه صبح یادش هنوزشبهاروبه وقتی اونم......نبوده

 کنی روعوض تقدیرت نمیتونی شده که کاریه:جون فرشته

 چیکارمیکنه راستی.....وبسازم بسوزم یادمصطفی بایدبه....اره:من

 نزاشته پاشوتهران موقع ازاون همدان رفته عزیزم هیچی:جون فرشته

 کرده ازدواج....چی ازدواج باتردیدپرسیدم

 کنه ازدواج باکسی نشده راضی هنوز عزیزم نه....ازدواج....هان:جون فرشته

 قعاش ازترس......کردنم فراموش ازترس چندسال این:وگفتم کشیدم ای اسوده نفس:من
 جون فرشته........شد صحبتمون ادامه درمانع زنگ صدای........نداشتم وقرار اروم شدنش
 میام االن دروبازکنم:سرکردوگفت چادرشو
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 دنیاامدن بعدازبه علی هدیه که موبایلی گوشی افتادم یادعلی جون فرشته بارفتن
 ......اوردم بیرون مهالبودازکیفم

 وبیرونر کنارتلفن دفترتلفن دویدم جون فرشته تلفن سمت رسیدبه بذهنم که بافکری
 بود شده نوشته کنارش مصطفی اسم که دوتاشماره خودشه روبازکردم میم کشیدم

 رفتم ودمب نشسته که مبلی سمت وبه گذاشتم دفتروسرجاش کردم ذخیره هردوروتوگوشیم
 مکشید عمیقی نفس علی شماره بادیدن خوردن زنگ گوشیم که بودم هنوزنشسته.....

 .....دادم وجواب

 الو:من

 ندا کجایی....خوبی سالم:علی

 اینجا بودامدم نزدیک خونش ازدوستامودیدم توبازاریکی سالم:من

ِ :علی  دنبالتون بیام بده ادرس بازارم من....ا

  میومدم داشتم خودم نیست الزم نه....ن:گفتم باعجله

 کن عجله فقط....باشه:علی

 امدم باشه:من

 بایدبرم من:بودگفتم بودامده ای چنددقیقه که جون فرشته روبه

 حاال بودی نشسته:جون فرشته

 خونه بایدبریم منتظرمه علی....نه:من

 چیزی یه فقط باشه:جون فرشته

 دیدن.....کن چیزوفراموش همه رفتی ازاینجاکه نداجان:گفت که کردم منتظرنگاهش
 گذشته نمیخوام میگم خدابخاطرخودت به گلم نشی ناراحت.....خونمو به امدن.....منو

  تکراربشه

 .....بیرون زدم ازخونه سرعت بانهایت......خداحافظ راحت خیالت باشه:من
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 میریختم واشک میرفتم راه رافیانماط متعجب نگاهای به توجه بی

 ....نکرد وایستادنم به مجاب هم گوشیم متعددزنگ صدای حتی

 بود نگرفته هنوزاروم قلبم دردمیکردولی پاهام که بودم رفته انقدرراه

 اشینازم که دیدم عصبانی رو علی سربلندکردم وقتی امدم خودم به ماشینی بوق باصدای
 میشود پیاده

  نمیدی روجواب چراگوشیت گوریه کدوم هست معلوم:علی

 علی نالیدم

 شد چیزی کردی چراگریه:وگفت انداخت بهم دقیقی نگاه علی

 ......نیست خوب حالم اره:من

 .......بودی خوب توکه.....چته:علی

 خونه ببرم دردمیکنه قلبم.....قلبم:من

 دکتر سوارشوبریم:وگفت گرفت مهالروازم علی

 بخوابم میخوام نیست اصالخوب حالم....خونه منوبرسون.......میکنم خواهش:من

 میریم االن نکن گریه باشه:علی

 دنام....منو دیدن....کن چیزوفراموش همه.....تکرارشد توگوشم جمله این مسیرهزاربا توی
 فکرکرده چی خودش پیش.....خونمو به

 دیدنش به هرروزمیرم فکرکرده

 .....کردم روباز چشمام علی باصدای

 .....پاشورسیدیم:علی

 ......گرفتم رودرپیش خونه راه.....شدم پیاده حرف بی
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 مبود خسته وجسمی روحی انقدرازلحاظ درازکشیدم تخت روی لباسهام کردن بعدازعوض
 ......برد خوابم ازثانیه توکسری که

 حال زمان

 روبازکردم چشمام اروم مصطفی لبریزازعشق باصدای

 ملب روی لبخند ناخواسته میزدکه صدام باعشق چنان .......عزیزدلم......نداجان:مصطفی
 بازکردم روازهم بستم هام وپلک نشست

 ......رسیدیم پاشوگلم:مصطفی

 به بخوا جداییت ازترس دیشب.....میخوام معذرت:وگفتم کردم نگاه اطرافم به باتعجب:من
 خوابیدم ببخشیدکه..خوابیدم راهو کل بودکه نیومداین چشمم

 شیمیک نفس که توهوایی کشیدن نفس.....کنارتِ  بودن مهم عشقم نیست مهم:مصطفی

 بی حیاطش که ویالدوبلکس یه کردم نگاه اطراف به بادقت شدم پیاده بالبخندازماشین
 خوشکله اینجاچ مصطفی وای:گفتم ذوق با....نبود باغ به شباهت

 بعدازازدواجمون میدم قول ولی ازدوستامه یکی ویالی امده خوشت که خوشحالم:مصطفی
 بخرم روبرات همین

 عزیزم ممنون:من

 میشه غذاگرفتم ازرستوران سرراه:وگفت داد روبهم یکبارمصرفی ظرفهای مصطفی
 چمدونهارومیارم تامن کنی وگرمش میزوبچینی

 قرارداشت نشیمن روبروی درست که اشپزخونه بسمت.....ظرفهاروگرفتم.....حتما اره:من
 محما یکی تادرکه سه بعدازبازکردن خودمم بشه تاگرم گذاشتم وغذاهاروتوماکر رفتم

 رفتم خانهاشپز  امدبه بیرون وروم دست بعدازشستن روپیداکردم بوددستشویی اتاق ودیگری
 بازبودوارداتاق درش اتاق باالدومین رسیدم وقتی....ها پله سمت افتادم وراه میزروچیدم

 .... شدم
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 بودنگاه کنارچمدونش که خودم چمدون به.....بود چمدونش روکردن زیرو درحال مصطفی
  تواتاقم رونزاشته چمدونم واچرا.....کردم

 ......بردارم ومیتونم اتاق کدوم:من

 چشه اتاق مگراین:دادباالوگفت رو تاابروش یه مصطفی

 توه اتاق فکرکردم اخه:من

 درمیاری داری بازیاچیه مسخره این ندا:کشیدوگفت پوفی:مصطفی

 بازی مسخره کدوم......چی یعنی:من

 شده حاالچی نمیخوابیدیم اتاق تویه باهم مگرماتوهتل.....ومیگم اتاق همین:مصطفی
 باشی داشته جدا اتاق میخوای

 نمیشه که اتاق تویه اخه بتونیست اعتمادی یابی جداخوابیدن بخدامنظورم:من

 چرانمیشه:مصطفی

 که....و کنم عوض لباس بخوام من خوب.......نیستیم مامحرم:من

 من هک داشتی کاری هروقت زودتربگوخب برم قربونت:کشیدوگفت اغوش به من مصطفی
 باشه بیرون بگوتابیام بودم مزاحمت

 ارامش ازوجودت باشم کنارت هفته این توی ندامیخوام نیست خبری جداهم ازاتاق
 ....یدنچنگ برای سرپابشم تادوباره بکشم نفس میکشی تونفس که توهوایی....بگیرم

 توزندگیم ترینی ارزش توبا وگفتم زدم لبخندی

 شمخود.....ازگشنگی میکنم غش دارم که کن عوض برولباس:روبوسیدوگفت پیشونیم
 رفت روبرویی اتاق به تودستش بالباسهای

 .....بستم اسبی ودم کردم شونه موهامم پوشیدم ابی جین بهمراه بلوزابی یه

 هخورد وشوخی باخنده غذا.....امد مصطفی که غذاروکشیدم رفتم اشپزخانه به مستقیم
 نشست دلم واقعابه.....شود
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 ساتن هپارچ که       رنگی بلندقرمز خواب لباسموبالباس رفتم اتاقمون به ازمصطفی قبل
 وارداتاق مصطفی که زدم وصورتم دست به کنند نرم کمی کردم عوض داشت براق

 یاب ارامبخشم:گفت من روبه......رودراورد وتیشرتش نشست روش رفت تخت شدبسمت
 مصطفی دازکشیدم روش رفتم تخت بسمت ...........کردم ذوق اخرش بامیم.....دیگه

 برهنش سینه سرروی کشید اغوش کردومنوبه حلقه دستشودورکمرم
 که میک میدادم گوش قلبش صدای به بیحرفت...گرفتم ارامشی چه خدامیدونه......گذاشتم
 خوابیده فهمیدم منظمش های ازنفس گذشت

 ثلم بادیدنش هنوزم زیباست هنوزم نکرده تغییرچندانی شدم خیره صورتش به بادقت
 باال میره قلبم ضربان دیدمش که باراولی

 اخم هک.......کنی واخم باشی کنارم.....باشی کنارم تاهمیشه کاش:وگفتم روبوسیدم گونش
 نمیکنم عوض ای دیگه باکسی خندیدن روبه کردنت

 روزهای به......رو باتوبودن روزهای سختی من که......بگذره وروزهاسخت باشی کنارم کاش
 نمیکنم عوض ای دیگه کنارکس خوبه

 پس......نمیکنم عوض رروبادنیا خندهات حتی هیچ روکه تارموت ........ اگرنباشی حتی
 برسم خوشبختی اوج تاباتوبه کنارم باش فقط اگراسون اگرسخت پیشم بمون

 نهاتت دیگه من انقدربیقرارنباش ندا:گفت کنارگوشم روتنگترکردو اغوشش مصطفی
 روز هی روزفقط تایه میگذرم بگذرم ازجونم شده حتی میارم بدست قسم شرفم به نمیزارم

  باشی زنم

 نهک نوازش گرمت های تانفس بخواب.....جونم اروم بگیربخواب فکرنکن هیچی به حاالهم
  عزیزمکم بخواب:وگفت روبوسید چشمام......سردمو قلب

 سپردم مصطفی اغوش ارامش وخودموبه چشماموبستم

 ندا گذشته

 ندگیز  ولبریزازحس گرم معشوق دستان نوازش همچون خورشیدکه رنگ نورطالیی باتانش
 .........گشودم بودچشم
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  رفتم حال به وصورتم دست بعدازشستن

 ....بهتری...... سالم:علی

 خوبم بخیر صبح سالم:من

 دکتر بخورببرمت چیزی حاضریه صبحانه وگرنه کارخونه برم من که اگرخوبی:علی

 راحت بروخیالت....خوبم نیست نیازی نه:من

 شبازدی بچه بده بهش بیدارشدشیر خوابوندم مهالروتواتاق:بلندشودوگفت ازجاش علی
 خورده سوپ همش

 راحت بروخیالت تو باشه:من

 حالت نکرده یاخدایی داشتی کاری خودتومهالباش مراقب:روبوسیدوگفت گونم علی
 بزن زنگ بدشودبهم

 مرسی باشه:من

 سالمت بروبه:من......خداحافظ:علی

 که شتمبرگ حال ظرفهابه وشستن صبحانه بعدازخوردن رفتم اشپزخانه به علی بعدازرفتن
 روی مبرگشت الح به دوباره اوردمش بیرون ازکیفم رفتم اتاق بسمت......افتادم یادگوشیم

 و نشستم مبل

 مال فکرکنم یکی واون بود موبایل یکیش مصطفی شماره به رسیدم هاش تومخاطب رفتم
 بود خونه

 پس فشردنش قبل ولی تماس دکمه روی صدباربیشتردستموگذاشتم
 شدم حفظ که شوخوندم انقدرشماره........کشیدم

 تماس ودکمه کردم روقانع خودم صداشومیشنوم فقط نمیزنم حرف فکرکه بااین اخرهم
 وجودم کل استرس.......میلرزید دستهام.....بود گرفته ضربان قلبم......روفشردم

 داد جواب بوق باسومین.......بود رودربرگرفته
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 تبادس.....شد دراشک غرق چشمام.....کرد فوران قلبم فشان اتش صداش باشنیدن....الوو
 کرد قطع نمیدم دیدجواب که مصطفی....کنم روخفه گریم هقه تاهق روگرفتم جلودهنم

 وابج اینبارباعصبانیت  روگرفتم اش شماره دوباره ترشدم انگارحریص صداش باشنیدن
 .الوووو.....داد

 .........گذشت سکوت به چندلحظه......مصطفی نالیدم

 

 ندا گذشته

 الووووو....داد بلندجواب اینبارباصدای مصطفی

 دتش گریم.....ندا....ن :گفت تامصطفی گذشت سکوت به چندلحظه......مصطفی نالیدم
 ....سکوت دوباره.....گرفت

 بگو چیزی نداتوروخدایه......نکن گریه نداخودتی:مصطفی

 ....نمیداد بهم زدن حرف بودواجازه سربازکرده ام چندساله بغض بزنم حرف نمیتونستم

 بگو چیزی یه مصطفی توروخداجان...ندا:مصطفی

 بفرستم گلوروپایین سیب بلکه دادم وباصداقورت دهنم اب

 دهش تنگ برات.ب...دلم.....دل....مصطفی :میومدگفتم بیرون چاه انگارازته که باصدایی

 میزنیم جابیادبعدحرف بخورحالت اب لیوان یه برم:مصطفی

 ....نشستم ناهارخوری روصندلی بعدازخورداب اشپزخانه رفتم دادم گوش حرفش به

 بری میخواستی توکه.....میاری روزم به چ نگوفتی رفتی......نامردی خیلی:من
 .....نامرد اوردی روزقلبم به چ میدونی.......کردی چرابدترازمجنونم

 ریهگ برادراتوصدای عربده صدای تاصبح شب که نداشتی توقع......مجبورشدم:مصطفی
 ....نمیکردم وکاری تورومیشنیدم

 میاد بچه گریه صدای:گفت مصطفی که فتمر  اتاق مهالبسمت گریه باصدای



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
191 

 مصطفی گوش به صداواضح...... کردم مهالبغلش کردن.اروم برای کردم هول
 نداشتین توخونتون بچه که شما ولی ..........بچه گریه صدای اره:رسید،گفت

 بدونه فعالازعلی مصطفی نمیخواستم.....بودم شده شوک

 حرفهابود ترازاین زرنگ مصطفی ولی

 شدی دارم بچه کردی توازدواج....تو:مصطفی

 ..خدااجباری به

 خفه فقط...شو خفه..... بشه کامل حرف نزاشت مصطفی

 بروبه....روببینم خودت نه روبشنوم صدات میخوام نه....میزنی زنگ بمن که باشه باراخرت
  برس وشوهرت زندگی

 کرد وقطع اینوگفت

 ......شیردادم مهال وبه ریختم اشک.....رفتم حال وبه کردم روپرت گوشی عصبی

 ریختم کشیدمواشک دراز مبل روی تاشب

 زانوزد روبروم امدجلو وزد برق....ندادم زدجواب صدام امدخونه وقتی علی

  کردم دروقفل رفتم اتاق بسمت حرف بی......نداحالت شده چی

 ارامش...... بودو یارکرده هوای امادلم.....زدم زجه.....کردم گریه.....درازکشیدم تخت روی
 ......بود محال اون بدون

 ندا گذشته

 رفتم بهداشتی سرویس بسمت بلندشدم هواازتخت شدن باروشن

 کرده پف حسابی چشمام کردم واقعاوحشت ودیدم خودم ایینه توی وقتی
 ......شه کم چشمام ازپف بلکه پاشیدم صورتم سردبه اب چندمشت.....وقرمزبود

 مهالبود به دادن صبحانه مشغول علی رفتم بیرون که ازاتاق
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 ریختمورومیزناهارخوری خودم برای چای استکان یه شدم اشپزخانه وراهی دادم سالمی
 گذاشتم

 شدی مریض شده چی....نداچته:وگفت امداشپزخانه علی

 نشو توروخداپاپیچم ندارم حوصله فقط خوبم نه:من

 گریه تاصبحم شب میزنی حرف نه غذامیخوری نشونه پاپیچم چی یعنی:علی
 مسافرت بری چندروزی یه میخوای........میکنی

  ام سخته فقط علی نه:گفتم کالفه

 چته میفهمم بالخره نگومنکه.....خوب خیلی:علی

 رفتم حال سمت به بلندشدم

 نمم بزن زنگ حتمابهم داشتی کاری دارم قرارمهم یه کارخونه من:سرامدوگفت پشت علی
 زودبیام میکنم سعی

 دادم تکون فهمیدن معنی به سری

 کاش......دوختم چشم بود بازی درحال مهالکه وبه درازکشیدم مبل روی علی بعدازرفتن
  بمونیم پاکمون کودکی همون میشودتوی

 میشیم بزرگ فکرکنیم که انچه زودتراز اماافسوس

 به مکرد مهالروبغل....برده خوابش زمین روی مهالکی نفهمیدم که بودم درافکارم انقدرغرق
 گذاشتمش تخت روی بردم اتاقش

 گوشیم بادیدن چرخوندم چشم روشنیدم گوشیم زنگ صدای ازاتاق امدن بیرون موقع
 شباطری شدن خداروشکرباخارج....کرده درستش حتماکارعلی کردم تعجب کنارپاتختی

 کردم تعجب مصطفی شماره بادیدن رفتم گوشی بسمت.....میشه تماسهاحذف
 نشستم مبل روی رفتم حال بسمت تمروبرداش باتردیدگوشی

 روفشردم تماس وصل دکمه لرزون بادستهای
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 حال زمان

 بازکردم دریاچشم خرش باصدای صبح

 عاشق اخه کردم دریاذوق بادیدن رفتم پنجره بسمت نبودبلندشدم تواتاق مصطفی
 رفتم دستشویی کندموبه دریادل ودیدن بازورازپنجره......مخصوصاغروباش دریابودم

  وصورتم دست بعدازشستن

 ادیدنب رفتم اشپزخونه طرف میومدبه ازاشپزخانه ظرف خوردن بهم صدای......پایین رفتم 
 مصطفی به.......میخوابم دارم همش امدم مصطفی با ازوقتی کشیدم خجالت میزصبحانه

 دادم سالم بود من  به پشتش که

 بخیر اقاصبحتون حاج سالم:من

 بخیر شماهم صبح..خانم حاج سالم:مصطفی

 هاااا پاکدبانویی یه خودت واسه حاجی به به:من

 کدبانوبشم مجبورم من....خوبالوباشه خانم حاج موقعیکه:مصطفی

 انقدرمیخوابم دیدمت ازوقتی چمه ببخشیدنمیدونم:وگفتم گزیدم لب

 خرید مبایدبری صبحانمونوبخوریم بشین....نکن خودتوناراحت عزیزم کردم شوخی:مصطفی

 شدم خوردن ومشغول نشستم

  مرکزخریدرفتیم به مصطفی همراه صبحانه بعدازخوردن

 .....رفتیم رستوران ناهاربه بعدازخریدبرای

 ذاشتمگ محبوبم سینه سرروی رفتیم اتاق به.........بودیم هردوخسته امدیم خونه به وقتی
 برد خوابم چندثانیه درعرض بودم انقدرخسته

 بیدارشدم ازخواب مصطفی باصدای

 نداخانم.....ندا:مصطفی

 روبازکردم چشمام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
194 

 سررفت حوصلم ساحل پاشوبریم.......عصربخیر خانم سالم:مصطفی

 میام میشم اماده االن باشه:وگفتم بلندشدم ازجام

 بیا زودی باشه:مصطفی

 ردوندمگ چشم پایین رفتم    کردمو خودمواماده وباسرعت بلندشدم ازجام مصطفی بارفتن
 بادیدنمبود نشسته ناهارخوری روصندلی مصطفی......رفتم پزخانهاش نبودبسمت مصطفی

 :گفت

 جلوم کیک تیکه بایک قهوه فنجون یه مصطفی نشستم وقتی.....گلم بیابشین
 ....خونه بودخانم شده راستی...راستی میشودم اب داشتم دیگه......گذاشت

 استرس ...میشی ناراحت میکشی چراخجالت نمیدونم لبتومن کردی داغون:مصطفی
  لبت جون به میوفتی میگیری

 وای.....باشم ساحل تاغروب میخوام:وگفتم شدم خوردن مشغول بحث کردن عوض برای
 ساحلم توی افتاب غروب عاشق من

 رفتم ساحل به مصطفی تودست دست بعدازخوردن

 بزنیم قدم بیا واچرانشستی:گفت مصطفی که نشستم ساحل های شن روی

 حاالمیریم بابا کن ول:من

 شدم هوامعلق اینوگفتموروی

 رتمپ شالپ.....من جیغ جیغ به توجه بدون رفت که دریامیبوردکمی طرف منوبه مصطفی
 که مصطفی بسمت گرفت میچکیدحرصم اب ازسروهیکلم بلندشدم وقتی....اب کردداخل

 روازمن حرکتی همچین میخندیدوتوقع چون دادم هولش بادودستم میخندرفتم داشت
 (نمیرسید بهش زورم وگرنه)اب شدوتوی پرت نداشت

  بهم میپاشیدیم هااب بچه مثل.....بازی اب شدشروع واین

 .....میکردیم عاشقی......میدادیم دل.....میخندیدیم

 .......دنیابپیچه تاته خندهامون میموندتاصدای جاثابت هاهمین دقیقه کاش
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 گذشته زمان

 راوی

 اباشب قراردادروبه شورمهالوندارومیزدبعدازبستن دلش وقرارنداشت اروم علی جلسه توی
 باشه هواست زحمت بی خونه میرم من ندامریض بابا:گفت

 دکتر بردیش شده چش خدابدنده:رضایی اقای

 دکتر میبرمش باشه اگربهترنشده خونه برم نه:علی

 هستم من بروپسرم:اقارضایی

 خداحافظ رفتم من بابا مرسی:علی

 خدابهمرات:اقارضایی

 رسیدباخودش وقتی خونه روندسمت سرعت شودوبانهایت سوارماشینش علی
 شد درجاخشک ندا خنده باصدای کردکه باز اروم درو باشن شایدخواب:گفت

 نگران نه......منتظرتم صبح فردا پس من پس باش:گفت بلندمیخندیدبعدازخنده نداباصدای
 دلم......باراخرباشه با این میدم قول باشه......نمیاد تاشب میره که ازصبح علی من نباش
 .....عشقم منتظرتم زودبیا فقط شده تنگ برات

 جلوپاش سنگ به لگدی باحرص بیرون برگشت دوباره عشقم کلمه باشنیدن
 ونباهات میدونم.....بود.....حروم  اون برای بخاطردلتنگی خرابت حال پس لعنتی:زدوگفت

 چیکارکنم

 .......بود کرده قطع تلفن ندا خونه برگشت دوباره

  ندا گذشته

 مبل روی.... امدم بیرون ازاتاق کردم تعجب مصطفی شماره بادیدن
 وفشردم تماس برقرای باتردیددکمه.....نشستم

 پیچید توگوشم مصطفی گرم صدای.....الو
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 خوبی خودتی ندا الو:مصطفی

 مرسی خودمم اره:من

 بزنی حرف راحت میتونی:مصطفی

 تنهام اره:من

 واقعاازدواج ندا وقرارندارم اروم زدی زنگ ازدیروزکه...اه...یعنی....چیزه:مصطفی
 برایاگرشد ببینمت میخوام....نمیگیره اروم دلم روشنیدم صدات گرمی ازدیروزکه.....کردی

 با اخرین

 وستد فکرکردی نکنه زدم زنگ بهت چی واسه فکرمیکنی:گفتم میریختم اشک که درحالی
 .....دیدنته تاب بی قلبم که کنم چ ولی.....کنم خیانت شوهرم به دارم

 میزارهن راحتم لحظه یه فکرت وارعاشقتم هنوزدیوانه ای دیگه کسی سهم اینکه با:مصطفی

  خندیدیم هردوتلخ نداری سراغ دکترخوب مشترک دردمون پس:من

 میرسم فرداصبح میوفتم راه امشب دارم بلیط من:مصطفی

 منتظرتم فرداصبح من پس باشه:من

 یادالبتهن پیش مشکلی تابرات همدیگروببینیم بهترخونه یعنی...شوهرت....چیزه:مصطفی
 نیست اگرشوهرت

 نمیاد تاشب میره ازصبح علی نباش نگران نه:من

 همین منم روبگیر سراغم نه بزن زنگ بهم نه دیگه باراخره این ندا ببین:مصطفی
 کارومیکنم

 باراخرباشه این میدم قول باشه:من

 ه بخاطردلتنگیم فقط میام دارم که االنم:مصطفی

 عشقم منتظرتم...زودبیا فقط شده تنگ برات منم دلم:من

 بده ادرس بزن زنگ بهم شدی تنها وقتی:مصطفی
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 فعالخداحافظ... باشه:من

 امیددیدار به:مصطفی

 رفتم بسمتش کردم امدهول علی بالفاصله کردن بعدازقطع

 نباش خسته سالم:من

 بخوابم میرم ام خسته من....مرسی سالم:گفت حالی بابی:علی

 نمیخوری شام:من

 افتادی من خوردن فکرشام به امشب شده چی:زدوگفت پوزخندی علی

  .....دمخوابی امیدفردا به رفتم مهال به بعدازغذادادن منم رفت اتاق بسمت علی... نزدم حرفی

 حال زمان

 کشیدم یعمیق نفس کنارم مصطفی بادیدن بیدارشدم ازخواب صورتم نورخورشیدبه باتابش
 ........بشه قلبم کهنه زخم مرحم گرمش تااغوش  درازکشیدم طورکنارش همون چندلحظه

 شدم پرت دومرتبه دستم شدن باکشیده که ...وبلندشدم گذاشتم اش گونه روی ای بوسه
 .....تخت روی

 بعدم.....ودیدمیزنی مردم ناموس بیدارمیشی ازخواب خانم اینطورحاج که:مصطفی
 ارررره.....الفررراررررر.......و میبوسیییییی

 عینکت تابلندمیشی چندباربگم اقانشناختی حاج...وا:گفتم میخندیدم که درحالی
 حاالچی.....مصطفی چشمای روی میزوبرداشتموگذاشتم روی لیوان حال درهمون......روبزن

 اقاشناختی حاج

 عزیزم تویی تُراجِ  شناختمت....اره.....اره:مصطفی

 قلقلک به کردم شروع....دیگه چیه تراج ببینم....تراج میگی بمن...هی:من
 حال سرازیرشودوتوهمون ازچشماش اشک که دادم انقدرقلقلکش.....دادنش

 ...منم....تراج...تر....تر.....اصال....ا:گفت
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 کن...ر....باو......با

 اینو....بهتره بچهتر نظرم به...نیست خوب تراج نه:وگفتم برداشتم کردن ازقلقلک دست
  تخت روی ولوشدم گفتموازخنده

 حموم حولشوبرداشتورفت باحرص هم مصطفی

 رستد املت صبحانه برای و کردم دم چای اشپزخانه رفتم وصورتم دست بعدازشستن منم
 فتیمر  پیشنهادمصطفی به بعدازصبحانه.......خوردن به کردیم شروع مصطفی باامدن کردم

  کنیم کباب ماهی کنارساحل شب تابرای ....خریدماهی برای فروشی بازارماهی

 ......میگفتیمو درونش ازدنیاوادمای فارق کردم حلقه مصطفی بازوی دور دستمو
 خریدمیکردیم.......میخندیدیمو

 عشق زیباهمچون چقدرزیباباشه میتونه بودن باهم با زندگی

 خورشید همچون باشه گرم میتونه

 ماه همچون باشه تابان میتونه

 کن زندگیم روهدیه نگیرجونم راازم زندگی این خدایا

 انداختم هکناپ پشتی روی رودراوردم شالم مانتو که بودم ویالانقدخسته عصربودبرگشتیم
 ویور سرم نشست امدکنارم راحتی بالباس بعدمصطفی چنددقیقه ولوشدم روش خودمم

 کردن فتعری به کردم شروع.....میگی برام ازگذشته نیستی اگرخسته:گفت گذاشتو پاش
 هام باخنده....میکرد بغض بابغضم مصطفی تعریف موقع.......چیزوگفتم همه

 جادویش بادستهای میریختم اشک بودم کشیده که دردهایی برای هم وقتی....میخندید
 میکرد نوازشم

 اارامشت نوشت ازنوع روتودفترقلبم عشق مهربون کردوباصدای رونوازش خستم انقدرتن 
 افتاد هم روی وچشمام گرفتم

 ندا گذشته
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 به صبحانه بودبعدازخوردن رفته علی بیدارشدم وقتی....برد خوابم بودکه صبح دمای دم
  دادم زدموادرس زنگ مصطفی

 بیرون وامدم گرفتم ساعتی ربع دوش یه مهالروخوابوندم وجورکردم روجمع خونه کمی
 شستهن مبل روی..... پوشیدم رنگش ارهمشلو با بلوزسبزفسفری کردم مختصری ارایش......
 تابه مروبرداشت گوشی شدم پشیمون فکرکردم میدادم انجام داشتم که کاری به عمیق بودم

 ای فایده پشیمانی کلمه بلندشداینجابودمعنی زنگ صدای که بزنم زنگ مصطفی
  نداردفهمیدم

 تمیخواس شددلم اشک غرق چشمام شدبادیدنش واردخونه مصطفی دروبازکردم بلندشدم
 طفیبودمص روتارکرده دیدم لبریزازاشکم چشمای اما تماشاکنم دنیاست روتادنیا محبوبم

 تااشکهامودید

 کرد جلوامدوبغلم

 بود شده تنگ برات دلم دیوانه عشقم نکن گریه:میلرزیدگفت صداش که درحالی

 انگارعزیزم که طوری بودموزارمیزدم زده روچنگ مصطفی تیشرت.....گرفت شدت گریم
 دادم روازدست

 لبهام روی رو داغش نمیبردلبهای ازپیش کاری دادن دیدبادلداری که مصطفی
 کشید زبانه دوباره قلبم خاکسترهای گرگرفتم.....گذاشت

 مینز  لرزیدوروی زانوهام درافتاد به تاچشمم.... گرفتم فاصله درازمصطفی بازشدن باصدای
 ........افتادم

 

 ندا گذشته

 علی اززبان

 همون یعنی کرده میزددیوانم حرف داشت کی ندابا فکراینکه.....نزاشتم روهم چشم تاصبح
 ......شه قدیمی عشق
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 ....بودبشناسه کثیف مردک تااگراون باباش دنبال برم گرفتم تصمیم

 .......دارم میفهمیدچقدردوستش کاش انداختم ندا به نگاه یه فکرازجابلندشدم بااین

 ....رفتم پوشیدم لباس امدن بعدازبیرون......گرفتم گرم اب دوش یه ازجابلندشدم

 ......روندم پدرندا فروشگاه بسمت سرعت بانهایت

 هک داره کارمهم یه باهاتون ندا باباجون:گفتم.....پرسی واحوال بعدازسالم رسیدم وقتی
 ....میشم بیایدممنون کنیدبامن اگرلطف گفت نمیشه تلفنی

 متبس پدرجون با بریم اگرندااینطورمیخواد باشه:کردبعدگفت منگاه مردد اول پدرجون
 .....افتادیم راه خونه

 .........کردم پارک خونه نزدیک

 ......پسرم کردی پارک چرااینجا:پدرجون

 تابیاد صبرکن کمی ندانیست پدرجون:من

 .......داد تحویلم ای باشه پدرجون

 نداره امکان4 به مونده ساعت ربع االنم بیدارمیشه1نداساعت.....هنوزنیومده بودم مطمئن
 بیاد بتونه زودی این به

 برندازش خوب دروزد زنگ خودم وسال سن هم اقایی تایه منتظرموندیم مین نیم نزدیک
 نداشت کم چیزی تیپی خوش ازخوشکلی داشت نداحق کردم

 محدس پس.......مصطفیِ  اینکه....این....ای عباس یاحضرت:مردشدگفت تامتوجه پدرجون
 ..روببین دخترت گل شوودست پیاده  شو پیاده:گفتم پدرجون بودروبه درست

 تبس یخ رگهام توی خون ازدیدنشون بازگردم درواروم رفتیم خونه بسمت شدیم پیاده
 گرفت نبض هام شقیقه

 هان ه.ز.ر.ه.زنیکه میکنی غلطی چ داری:گفتم شودوافتادروبهش خم مازانوهاش دیدن ندابا
 نم توشناسنامه اسمت منی توخونه بکش خجالت کوچیکت ازبچه نمیکشی خجالت ازمن
 بکشمشون حاالبزنم:گفتم پدرجون روبه .......خونه میکنی رودعوت دیگه یکی
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 وندمخواب توصورتش مشت ویه روگرفتم اش یقه رفتم خوردبسمتش اشغال اون به چشمم
 شداغازگالویزشدنمون واین

 طرفش برگشتیم ندا باجیغ که .....بودیم گرفته بادمشت همدیگروبه

 شبسمت بودخورد گذاشته قلبش روی بودودست افتاده زمین روی که پدرجون به چشمم
 .......نداد جواب زدم صداش رفتم

 ندا گذشته

 ندا اززبان

 افتادم زمین لرزیدوروی زانوهام وبابام مصطفی بادیدن

 هااااان ه.ز.ر.ه زنیکه میکنی غلطی چ داری:وگفت امدنزدیک علی

 منه توشناسنامه اسمت منی توخونه....بکش خجالت کوچیکت ازبچه نمیکشی خجالت ازمن
 خونه میکنی رودعوت دیگه یکی

 زدوخوردازفکربیرون باصدای.....هوس نه ازروعشق کردن دعوت میفهمیداین علی کاش
 ...بودن افتاده هم جون به که کردم نگاه ومصطفی علی به....امدم

  همدیگرومیزدن قصدکشت به بودکه وعلی مصطفی به چشمم یه

 بهم چشم یک میزدتوی سفیدی به میریختورنگش عرق داشت بودکه بابام به چشمم یه
 ....کشیدم ای خفه جیغ ازترس....شد زمین باباپخش زدن

  .........امدچندبارصداشزد بابا بسمت علی جداشدن ازهم ومصطفی علی من جیغ باصدای

 گهی اینجاچ:گفت مصطفی ازباباناامیدشدروبه وقتی....پدرجون....پدرجون خدا یا:علی
 ....خونت در بیاد دادگاه احضاریه تا گمشووبیرون میخوری

 به:انداختوگفت میریختم واشک بودم شده جمع توخودم که من به نگاهی مصطفی
  حالله خونت شه کم تارموازسرش خدااگریه

 وضیگمشوع:بوردوگفت هجوم مصطفی بسمت:شد کفری حرف این باشنیدن انگار که علی
 .....حرم میکشم بیاری اسمشو حتی باردیگه اگریه قران به.....تانکشتمت
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 .....در افتادطرف راه زدو روپس علی دست مصطفی

 نددقیقهوچ بیرون کردرفت بلندش باباموگرفتوبسختی زیربازوی علی مصطفی بارفتن
 رسازت من امدطرف زمین روکشیدوگوبوندش شسیم رفت تلفن بسمت ......بعدبرگشت

 بلندشدم

 کنم روروشن تکلیفت وگوشیتوبیارتابیام کلیدخونه:علی

  دستش رودادم کلیدوگوشی رفتم اتاق بسمت لرزان بازانوهای

 تابیام بخوری جم ازخونه بحالت وای بیمارستان رومیبرم بابات:علی

 کردم ایینروچندبارباالپ دستگیره دررفتم کلیدبسمت چرخش صدای باشنیدن اینوگفتورفت
 .....نداشت امافایده

 کنی راحتم کشیم چرانمی خدایا......کنه تون خدالعنت.......کرده دروقفل لعنتی....اه

 بسممممممههههههه.....خسته....ام خدایاخسته.....زانوافتادم روی

 تمومششش امممم خستههههه......کن بکشووووراحتمممم بسمهههههه دیگهههههه
 .........کن

 هگری داشت مهالروکه رفتم اتاق بسمت بیدارکردباعجله مهالروازخواب ودادم جیغ صدای
 .......حال توی رفتم کردم میکردبغل

 ریختم اشک تاشب......ومهالروخوابوندم ریختم اشک..... مهالشیردادم وبه ریختم اشک 
 وختمیس بشدت چشمام منداشت وایستادن توان دیگه.....بود شده ضعیف بدنم انقدرکه

 .........گذاشتم هم روی خستم چشمای دازکشیدم مبل روی

 حال زمان

 .....روبازکردم چشمام گوشی زنگ باصدای

 بدم روجواب گوشیم پاشم میدی اجازه گل خانم:مصطفی

 میاد هنوزخوابم نه:وگفتم جاکردم جابه سینش روی سرم
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 خط پشت گورباباهرکی ......گلم بخواب:فشردوگفت خودش منوبه مصطفی

 نداشت تمامی گوشیش زنگ اماصدای روبستم چشمام دوباره

 بگیرم ارامش میزاره کوفتی صدای این مگه....اه:وگفتم بلندشدم ازجام باحرص

 حرف بااین....نخور توحرص دلم عزیزه میکنم خفش االن:دماغموکشیدوگفت مصطفی
 روکه گوشی صفحه رفت بود روش گوشی که میزارایش بلندشدوبسمت ازجاش

 میزنه زنگ حمیدداره:دیدگفت

 وشیگ مصطفی.....میگه چی ببین بده جواب خوب....سمتش ورفتم بلندشدم ازجام باعجله
 گوشی نزدیک دادمنوسرموبردم روجواب

 الو:مصطفی

 چطوره واحوالتون حال اقامصطفی سالم به:حمید

 میره پیش خوب خبرکارا چ خوبی خودت......حمیدجان ممنون....سالم:مصطفی

 کجایدمگرقراردادونبستید...رفت پیش خوب کاراهم....مرسی:حمید

 چطورمگه چرابستیم:مصطفی

 نیومدین چراهنوز:حمید

 یافردامیایم شدامروز پیشومدخداروشکرحل کوچولومشکل یه:مصطفی

 دیگه هستی مواظبش....چطوره خوشکلم خانم:حمید

 چیکارکردی کجایی خودت....هست بهشون هواسم اره:کردوگفت دستهاشومشت مصطفی

 ترازشمابودم زرنگ تنهارفتم بااینکه من:زدوگفت ای قهه حمیدقهه

 تهران رسیدم زودم صبح قرارداروبستم

 افتادم زمین شدوروی سست زانوهام حرف این باشنیدن

 .....کرد قطع کی مصطفی.....گفتن چی نفهمیدم دیگه
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 ......امدم خودم به مصطفی گرم تواغوش شدن باکشیده

 ......دلم عزیزم نکن گریه.....گلم نکن گریه:مصطفی

 سردادم گریه هقه هق ازمصطفی بافکرجدایی صداش باشنیدن

 دستتب دوباره فکرکنی زودترازاونچه میدم قول....نکن اینطوری میکنم نداخواهش:مصطفی
 خودمی پیش همیشه برای نگرانی هیچ اینباربدون بیارم

 ندارمم دوست.....برم نمیخوام..نن...من...هی....م....م:من

 توروخدا فقط توبخوای اصالهرچی نمیریم باشه:گفت کردو هوهامونوازش مصطفی
 میگیره اتیش قلبم که نکن گریه اینطوری

 طفیمص.....برداشتم سرازسینش وقتی....شدم اروم تا بودم مصطفی چقدرتوبغل نمیدونم
 مرواریدهاروبریزی ینا باردیگه اگریه بحالت وای:روبوسیدوگفت چشمام

 امروزنریم میشه:من

 بگذره خوش بهت میدم قول اگرنخوابی توراه ولی....میشود کاش:مصطفی

 .....نخوابم میکنم سعی باشه:وگفتم زدم لبخندتلخی

 خوریمب روبشورتاصبحانه وصورتت دست پاشو حاالهم:زدوگفت سرم به ای بوسه مصطفی

 بیرون وصورتم دست بعدازشستن رفتم بهداشتی سرویس بسمت بلندشدم
 بست رومی چمدونش داشت مصطفی......امدم

 روصدازدم مصطفی کردم میزواماده وقتی......کنم رواماده تاصبحانه پایین رفتم

 که من به..... گلم امدم:امدوگفت هاپایین ازپله مصطفی.....مصطفی.....مصطفی:من
 باز کردی چرابغض:رسیدگفت

 رفتم اشپزخانه وبسمت اینوگفتم.......میکردی درکم یکم کاش:من

 عزیزم هن.......عاشقی توبیشتر اینکه.....ندا کنم روبایددرک چی:امدوگفت دنبالم مصطفی
 میفهمی نیست ای چاره ولی ناراحتم توازرفتنمون اندازه به منم
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 اگریه هبیشترشبامست که حمیدی.....حمید خونه میرم برم ازاینجاکه من که توبایدبفهمی:من
 چیییییی بیادسراغم تومستی شب

 فکرکنم بهش نمیخوام حتی ندا شو خفه:میزکوبیدوگفت روی بامشت مصطفی

 بایدبپذیری عزیزم واقعیت:من

 ششوووو خفه میگم:پریدوگفت حرفم میون مصطفی

 ویدمهاد پله بسمت بیرون امدم ازاشپزخانه پاتندکردم....کشید سوت زدگوشم که بادادی
 نتازد بدونه.....لباسهام سراغ رفتم باحرص در کردن بعدازقفل اتاق توی خودموانداختم

 .....چمدون داخل میکردم پرتشون

 دمنمیکر  توجهی دربازکنم  میخواست ازم میکردو دردصدام ازپشت که مصطفی صدای به

 جاپریدم درخورداز به که ای باتقه......میکردم ولباسهاموجمع میریختم اشک

  ندارم یشوخ میشکنم خدا به یادرومیشکنم.....دروبازمیکنی االن ندایاهمین ببین:مصطفی

 رفتم تخت دربسمت ازبازشدن قبل چرخوندم قفل کلیدوتوی دررفتم بسمت اروم

 ......میخوام معذرت....ببخشیدعزیزم......کرد امدوبغلم بسمتم.....امدتو مصطفی

 که جایی.....جادادم توبغلش خودم......درازکشید کنارم خوابوندخودشم تخت منوروی
 .........برام جاتودنیاست امنترین که جایی.....روخوردم داشتنش سالهاحسرت

  ندا گذشته

 ......بازکردم چشم علی باصدای

 اینجاخوابیدی چرا پاشودیگه.....ندا....ندا:علی

 بودن ریخته چسب چشمام انگارتوی روبازکردم زورچشمام به

 چیکارکردی باخودت....نچ..نچ....نچ:گفت علی بازکردم تاچشم

 .....روزشده فهمیدم خونه نورخورشیدداخل بادیدن
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 کجابودی....امدی تازه:من

 وتف یکی روبپوش هات مشکی بخورلباس چیزی ندابلندشویه......نیست مهم......اره:علی
  بایدبریم کرده

ِ  نکنه...ن...مرده...کی..ک:من  اررررره....بابام

 متاسفانه:دادوگفت سرشوتکون:علی

 .........بابام من خدای وای .......میگی دروغغغغغ نههههه:من

 .......منه تقصیره اره......کشتمش من.....مقصرم من

 هاااان....لعنتی بابامواوردی توچرررررا اصالتقصیره

 مخان طلبکارباشم من اینکه بجای:زدوگفت گوشم به محکمی امدسیلی بسمتم علی
 نم....چررررا اخ....لعنتی....گذاشتم کم برات چی.....اشغال کردی گی ه.ز.ر.ه تو....طلبکاره

 زندگی یه منتظره ....میکنم بعدحالیت مِن اما.......کردم فراهم برات خواستی هرچی که
 .....باش سخت

 کن راحتم اصالطالقموبده....میخوره بهم اذت حالم:من

 یشر  به بعدم .....حرم اون پیش بری که بدم طالقت:زدوگفت گوشم بعدروبه سیلی علی
 خبرانیست ازاین نداخانم نه......بخندین من نداشته

 ....روش اینم  کشیدم سختی عمرم تمام بگیری سخت قراربهم که جهنم به:من

 محااله چی یعنی کشیدن سختی میکنم میگردحالیت اونجاخانمومی باش مطمئن:علی
 میشه دیرمون شوخبرت برواماده

 بیرون زدم ازاتاق.....کردم اماده مهالروهم وپوشیدم هام مشکی لباس رفتم اتاق بسمت

 رفت صدقش گرفتوقربون امدمهالروبغل بسمتم علی

 ...گمشوودیگه:گفت روبمن

  زهراروند بهشت بسمت مستقیم علی رفتیم پایین بسمت باهم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
207 

 کجان تاببینه زد زنگ مهران به رسیدیم وقتی

  افتادم راه دنبالش منم رفت قبرستون کردبسمت که قطع 

 جلوم مهدی که دویدم قبرش بسمت باگریه میکردن باباروخاک رسیدیم وقتی
 تکصاف.....میکنی غلطی چه اینجا قاتل:زدوگفت گوشم به رومهدی سوم سیلی....گرفت

 دوروبرخودمون نمیخوام دیگه.....هی.ز.ر.ه مامانت مثل توهم...... شدی راحت باباموکشتی
 .....گمشوبیرون اززندگیمون همیشه برای......فهمیدی ببینمت

 .....اینوازاینجاببر علی:مهران

 زبرادراما چشم امامن مخالف سمت افتادیم راه.....کرد گرفتوبلندم امدزیربازوم بسمتم علی
 برنمیداشتم

 ه.ز.ر.ه من مامان:گفت نه....نه....ه.ز.ر.ه:گفت مامان به مهدی

 .....چی یعنی

 توی رفتم لباسهام کردن بعدازعوض.....رسیدیم وقتی ریختم واشک فکرکردم تاخودخونه
 بخوابم میخوام بخورم کن درست چیزی یه:گفت علی که حال

 بخور کن گرم تویخچالِ  غذادیروز نیست خوب حالم:من

 جدیدت زندگی متوجه اینکه مثل....کنم گرم برم من:وگفت انداخت بمن نگاه یه:علی
 کهبود میزاماده دیگه دیقه تاده مردخانم میگذاشت الالت به لیلی که علی اون......نشدی

 نبود اگرم هیچ

 .......دیدی خودت ازچشم دیدی هرچی

 ...مشغوله فکرم مگرنمیبینی ام خسته بردارمگرنمیبینی ازسرم دست علی:من

 ...حرم اون چطورواسه:موهاموکشیدوگفت خیزرداشت بسمتم علی

 بچه هکاردار  نداخانم میرسه ماکه به برسی خودت به داشتی وقت.....نداشتی فکری مشغله
 ....نداره وقت داره کوچیک
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 تک تک هام هاموگریه التماس به توجه وبی انداخت تخت کشوندروی اتاق منوبسمت
 .....افتاد جونم به وحشی یه کشیدمثل بیرون لباسهاموازتنم

 ندا گذشته

 بعد هفته یک

 ......روکشیدم عذاب بدترین هفته یک این توی

 زطعما چیزایرادمیگیره میادازهمه علی که شبم.....کارمیکنم شب تاسیاهی صبح ازسپیدی
 باشه رکردهانقدرتغیی علی نمیشه باورم.....لباسهاش واتونبودن خونه بودن تاکثیف غذاگرفته

  روبدم اگرجوابش بلندمیکنه روم دست مسئله سرکوچکترین

 باهام گل برگ مثل که علی.....شهمیک اجباری خوابوهمخوابی اتاق به کارم
 بدترشده رفتارمیکردحاالازحیونم

############################## 

 بیرون کشیدم سرک درازجاپریدم باصدای ک بودم اشپزخانه تمیزکردن مشغول 

 تاسربرگردوندمنودید جاکفشی کردروی روپرت سویچش بود،باعصبانیت علی

 من به زدی چرازل.....چی

 کردم تعجب زودامدی دیدم هیچی....ه:من

 ام خونه بعدهمیشه به ازاین نکن زیادتعجب:علی

 کارخانه نمیری چرامگه....چ:من

 تشخواس طبق میتونستم کاش....کرد بیرونم ازکارخونه بابام بخاطرتواشغال....نه:علی
 گیت.ز.ر.ازه ازازدواج قبل کاش....شدی چطورواردزندگیم توکجابودی....بدم طالقت

 خبرداشتم

 تیییییلعن.....کردی نابودم بهت لعنت:کردوبافریادگفت روبالگدپرت جلومبل میزعسلی
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 درحالیکه کشیدم اغوش مهالروتو دیدم اتاق بیدارشدبسمت مهالازخواب علی باصدای
 شیردادم بهش میرفتم صدقش قربون

 ....ببینمش تابتونم روبازگذاشتم دراتاق رهروک توی گذاشتمش بعدازسیرشدنش

 رازرفتنشخب سویچش نبود انداختم جاکفشی به نگاه نبودیه حال توی علی برگشتم وقتی
 .....میداد

 تمام ارمک وقتی.....کرد روباجاروجمع مابقی بادست بزرگشو های تکه هارفتم شیشه بسمت
 .....بعدازناهارمهالروخوابوند شدبامهالناهارخوردیم

 هچ اوردم بیرون اتوکشیدن کمدبودروبرای داخل لباس هرچی علی لباسهای سراغ رفتم
 ....نبود پوشیدن قابل بودوازنظرعلی اتوکشیده که اونهایی بودوچ اتونشده که انهایی

 .....لباسها کردن بعدازاویزون....کشید طول لباسهاتاشب اتوکشی

 دادم وبهش کردم اماده مهالروهم غذای کردم رودم برنجم

 ورتشص به ای باربوسه یک هرچندثانیه انقدنازبودکه کردم بازی بادخترکوچولوم هم کمی 
  .....میزدم

 انقدورجه شیردادم بهش  ........گریه کردبه شدوشروع خسته ک کردم بازی انقدرباهاش
 برد خوابش توبغلم کردبودکه ورجه

 وچکشک دستهای به ای بوسه خوابوندمش تخت روی اتاقش مهالروبردم بلندشدم بااحتیاط
 ......تینمیزاش دنیا این هرگزپابه بودکه انوقت دنیاچقدرنامرده میدونستی کاش:وگفتم زدم

 نباشه مادرت منِ  مثل سرنوشتت امیدوارم

 انقدرخسته درازکشیدم حال داخل مبل روی........ کردم غذاروخاموش زیر بیرون زدم ازاتاق
 .....برد خوابم ازثانیه درکسری که بودم

 گذشته زمان

 دبهش میخوردواردخونه تلوتلو که درحالی علی....بازکردم چشم قفل کلیدتوی چرخ باصدای
 خانمممم.....سالمممم:رسیدگفت که من
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 ستنش کنارم....خوب حالت سالم:وگفتم شدم خیره قرمزش چشمای به نشستم مبل روی
 خورد مشامم سیکاربه بوی

 قهه قهه......بودییی خوشکل خییلیی....لرزید قلبم دیدمت که باری اولین میدونستی:علی
 خوشگلی هنوزم:کردوگفت رونوازش گونم سردادوبادست خنده

 نیست خوب توحالت علی میکنم خواهش:وگفتم بلندشدم ازجام

 خوبم مه خیلی نیست خوب حالم گفته کی....گرفت بلندشودوبازوم علی برم تامیخواستم

 سیکارمیده گنده بوی هیکلت وتمام بری راه درست نمیتونی وقتی خوبه کجات:من

 برد خواب اتاق دستموکشیدبسمت.......زد صورتم به سیلی علی

 .....میکنم خواهش توروخدا علی:گفتم تقالمیکردم دستم ازادکردن برای که درحالی

 التماسم به توجه وبی تخت کردروی پرتم علی رسیدیم که اتاق به

 کردتقالکردم روپاره لباسهام که بود شده افتادانقدروحشی جونم به

 این داری اگردوسم علی میکنم خواهش:وگفتم شدم خیره توچشماش باگریه
 .......زد صورتم به ای دیگه سیلی چندثانیه بعداز....کرد نگام کمی....کارونکن

 داشته دوست که کی مگه همین ی.ه.ز.ر.ه تویه دارم دوست گفته کی شوکصافت خفه
 میزد کتکمم بودنش بروحشی اینبارعالوه باشم

 ......نیست اجباری چیزتودنیابدترازهمخوابی هیچ

 افتاد تخت روی جنازه شدمثل تموم کارش وقتی

 گریه زیردوش رسوندم حمام روبه خودم میریختم اشک که دردمیکرد،درحالی تنم تمام
 نایی دیگه امدم بیرون وقتی.......زدم زار کردم شکایت واقبالم بخت خدابرای به کردم

 اشپزخانه به خودم نداشتم

 درازکشیدم مبل وروی رفتم حال به....مسکن بعدازخوردن رسوندم
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 کاش....باشم علی خواب بایدهم تاکی یعنی....نمیکردن طردم برادرام کاش
 میکردم خالص کوفتی زندگی مهالنبودوخودموازاین

 تقدیریه چ دیگه این.......خدا میشم راحت کی پس 

 حال زمان

 گرفت متصمی مصطفی که کردم تابی انقدربی ازصبح کردیم رفتن عزم عصربودکه نزدیک
 بیافتیم ناهارراه بعدازخوردن

 تاچیزی روازنظرگذروندم اتاق......چمدونهاروبرد مصطفی لباسهام کردن بعدازجمع
 بهش کردن نگاه بدون بیرون ازویالزدم پایین رفتم بعدبااطمینان باشه جانمونده

 بهویالتجر روتواین بامصطفی زندگی.....بود سخت ازویالواسم دورشدن شدم سوارماشین
 ........کردم

 .....افتاد زدوراه استارت....درویالسوارشد کردن بعدازقفل هم مصطفی

  دوختم چشم بیرون.به دادمو تکیه صندلی پشتی سرموبه

 زد صدام مصطفی که

 نکنی وگریه قرارنشدبغض مگه چراساکتی عزیزم نداجان:مصطفی

 ......عشقم نمیکنم گریه:من

 کنی بغض بهترِتااینطوری کنی گریه:مصطفی

 کنارت کردن زندگی سال وشش بعدازبیست....گرفته دلم نیست خودم دست چیکارکنم:من
 روسینهسر نباشی وقتی کردم عادت اغوشت گرمای به محبتت به عشقت به کردم روتجربه

 بیدارشم کنارگوشم کی دارم دوستت بازمزمه صبح...بخوابم و بزارم کی

 

 ....اخرمنومیکشه اذت جدایی .....میشم خفه دارم مصطفی

 وبهمن......گذاشت سرم دستشوپشت داشت روکنارکشیدونگه زدماشین راهنما مصطفی
 ظهلح همین جا همین زمان کاش:وگفتم گذاشتم کردسرروسینش دعوت پرمهرش اغوشش
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 زندگیه هک اماافسوس .....یگرفتمم روبدست زندگی نبض قلبت باضربان میشودومن متوقف
 .........نیست همیشگی کنارت بودن که افسوس....پرازایکاشه من

 یتجادو هنوزنگاه.......میزنه اتیشم وجودت هنوزگرمایی چراسردنمیشه قلبم تویِ  عشقت
 نفوذمیکنه وجودم تاعمق

 .....چیکارکنم باعشقت من

 قدردعش....بود دردمون واسه درمانی کاش:میکردگفت ونوازش پشتم که درحالی مصطفی
 دردهم درمان تابشیم باش صبور....گلم میکنه درمان معشوق وفقط

 اهمب برای راهی یه میکنم خواهش.....شدم خسته ازانتظارکشیدن چقدربایدصبرکنم:من
 پیداکن بودنمون

 فسن ات مصطفی اگربشکنی که نکن گریه....عمرم شیشه چشم...عزیزم چشم:مصطفی
 نمیکشه

 مصطفی....خدانکنه:من

 جانم:مصطفی

  بشه لبریزازعشقت تاقلبم کافیِ  کلمه همین:من

 عشقم فکرشوبکنی بیشترازاونچه خیلی دارم دوستت:مصطفی

 ... چسبوندم اش سینه به محکم سرمو

 موافقی زدن قدم بایکم:گفت بعدمصطفی کمی

 زدن اینجاوقدم.....شدی دیوانه:من

 صلوات نشم مجنون شدم دیونه ازعشقت بله که دیونه:زدوگفت لبخندی مصطفی

 بشی مجنون ازعشقم حاالنمیخوای:وگفتم گرفتم ازبازوش نیشگونی:من

 ......لیلیم  شدم مجنون دیدمت که ازروزی من:خندیدوگفت مصطفی

 شدم خیره وبهش ریختم عشقموتوچشمام تمام
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 ...میدمااااا کاردستت عمومیه مکان نکن نگام اینطوری:مصطفی

 ونسرم پشت کوچک پارک دیدن با شدم پیاده تبعیدازش به منم شد وپیاده اینوگفت
 کردم تعجب

 اینجا پارک:من

 شهریم نزدیک ناسالمتی.....کن نگاه روخوب اطرافت تعجب جای به:مصطفی

 و رستوران پربوداز بوداطرافمون بامصطفی حق چرخوندم چشم

 .....بقالی

 شد کشیده دستم که بودم انالیزاطراف درحال

 شدبانو شب بیادیگه:مصطفی

   شدم قدم هم وباهاش انداختم مصطفی دوربازوی دست

 دیمخور  باهم که پشمکی ،بیاداول پشمک یه باخوردن:کردوگفت روبرواشاره به مصطفی
 موافقی

 بایددوتابخری فقط قبول گفتم مصطفی روبه نشست لبم روزلبخندروی یاداون به

 بانو چشم به ای:مصطفی

 شدیم خوردن مشغول نشستیم نیمکتی روی خریدپشمکبعداز 

 پشمک نصف که میکردم زدنگاهش حیرت.....بلیعد وتودومرحله پشمک مصطفی
 منوخوردوالفففففررررار

 ......میخندیدم هامیدویدمو بچه مثل.....کردم دنبالش دوست پشمک منم

 ......نزدیکه حال دراین چقدردور بختی خدایاخوش

 کخش درخت شاخه به میکردپاش نگاه میدویدم دنبالش که من به داشت وقتی مصطفی
 گیرکردوافتادروچمنا شدای
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 شدم تاخسته انقدرزدم افتادم بازوهاش جون به بامشت رسیدم تابهش

 میخری برام دیگه پشمک یه میری االن همین:من

 زدنتونه مزدکتک ببخشیددست:مصطفی

 وام خ ی م ک م ش پ ن م مصطففففیییی:من

 عشقم بخرم برات پاشوبریم:زدوگفت سرم به ای بوسه مصطفی

 رفتیم میفروخت پشمک که ای مغازه بسمت بامصطفی

 شدم خریدوسوارماشین برام دوتاپشمک مصطفی

 کرداهنگ روروشن ماشین پخش هم مصطفی....شدم پشمکم خوردن مشغول بالذت
 شد پخش مالیمی

 دادم تکیه صندلی پشتی به مزم خوش های پشمک بعدازخوردن

 فکرکردم مصطفی حرف به......گذاشتم هم وروی چشمام

 وعشقش مصطفی این ناراحتیم دراوج:گفت چقدرقشنگ.......معشوقشه دردعاشق درمان
 .....نشوند لبهام روی خنده پشمک بایه بودکه

 ندا گذشته

 ......عاشقاست فصل که پاییزی...پاییز....میکردم پاییزنگاه ریزان برگ به ازپنجره

 چشام بعدازبارون منم دل کاش....میندازم ابریه من دل مثل هواش که اسمون به نگاه یه
 ....میشود وافتابی صاف

ِ  پنج.......شده تنگ وادماش بیرون برای دلم  رامبراد کاش.....نیومدم بیرون قفس ازاین ماه
 ....میگرفتن ازم سراغی

 ورشحض سیکارمتوجه بوی بااستشمام.....نشدم علی امدن متوجه که فکربودم انقدرتوی
 نارزدمبودک وایستاده سرم پشت درست روکه علی....گرفتم تهوع حالت تابرگشتم....شدم

 کیهت روشویی وبه دستم شدم حال بی که زدم انقدرعق...رسوندم دستشویی بادوخودموبه
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 استین....امدم بیرون دستهام بعدازشستن پاشیدم صورتم به خنک اب چندمشت دادم
 زد صدام علی که مهالرفتم اتاق بسمت.... گرفتم بینیم روجلوی بلوزم

 باالمیاری چراهمش شده چت.....کجامیری ندا:علی

 میشم خوب نیست چیزمهمی...مهال پیش میرم:من

 دکتر شوبریم اماده بودی تاحاالشده بشی اگرقراربودخوب:علی

 پول باکدوم انوقت:وگفتم زدم پوزخندی

 کنیم کشی بایداسباب اینده ماه تایک روفروختم خونه:علی

 ....کنیم کجابایدزندگی شدی دیوانه مگه چیکارکردی....چی:من

 انجا میریم فعال کردم اجاره خونه یه:علی

 رهنمیزا من بابودن بابات نکن علی،لجبازی...شیم راحت تاهردومون نمیدی چراطالقم:من
 بزاری توکارخونه پاتو

 همحاال...نمیدم طالقت هم بمیری فروکن اینوتوگوشت...تونیومده هابه فزولی این:علی
 برم میخوام کاردارم من هم نمیای دکتربیابریم میای

 میخورم هوایی یه ماه بعدازپنج هم مرگمه چ میفهمم هم اینطوری بهترِبرم

 شم تااماده منتظرباش:گفتم علی روبه

 باشه علی

 کردن وبعدازاماده کردم اماده خودم رفتم میشه محسوب هردومون حاالاتاق مهالکه اتاق به
 امدم بیرون مهالازاتاق

 .....رفتیم درمانگاه بسمت تاکسی بعدازگرفتن گرفت مهالروازدستم علی

 داری بودوزنکم دوکیلوهم ضعیفی خیلی:گفت شددکتربعدازمعاینه بعدنوبتمون ساعت ربع
 داروبدم میتونم جواب بعدازاوردن مینویسم اورژانسی ازمایش برات
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 فتنگ ازمایش بعدازدادن رفتیم ازمایشگاه نزدیکترین به بیرون زدیم بعدازتشکرازمطب
 ....میشه اماده اینده ساعت تایک

 چیکارکنیم دیگه ساعت تایک:من

 منتظرمیشیم هیچی:علی

  خیابون طرف اون پارک بریم کنم خواهش میشه...علی:من

 بریم...بلندشد وازجاش انداخت بهم نگاه یه:علی

 عجزهم ازادبرام توهوای بودن نشینی خونه ماه بعدازپنج بکشم جیغ میخواستم ازخوشحالی
 بود

 میکشیدم درپی وپی عمیق نفسهای....رسیدیم پارک به وقتی

 چیکارکردی بازندگیمون ببین......امدم خودم به علی باصدای که

 مهدیمنظور  تومیدونی علی:وگفتم نشستم پارک زده یخ نیمکت روی ازش فاصله باکمی
 چیه بود ه.ز.ر.ه یه مامانم باباازاینکه سرخاک

 میکنی سوءاستفاده داری چطور ببین باشم ادم روزخواستم یه:علی

 بگو بهم داری دوست هرکی جون میکنم خواهش.....میدونست پس

 روداری شنیدنش تحمل:کردوگفت نگام ....نده قسم شو خفه:علی

 بگو میکنم خواهش.....اره:من

 وضوعم ازخواستگاری قبل:گفت بابات...زد زنگ بابات به خواستگاری برای بابام که روزی
 بایدبدونیم که هست مهمی

 دیگروببینیم هم توکارخونه تاغروب باباقرارگذاشت

 ......و امدبعدازاشنایی بابات وقتی
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 توی درگیری یه ازسرکارمیومدمتوجه که شب یه(.....فاطمه)بامادرجون بعدازازدواج:گفت
 اخودشب تا میکشه و جوان زنه یه دست پسرجون یه میبینه جلومیره وقتی رومیشه سواره

 ببره

 به اباباتت کاری بعدازکتک درگیرمیشه وباپسره جلو میره میسوزه زنه حال به دلش باباتم
 زنِ  سراغ یرهم وباعصبانیت بلندمیشه بابات....فرارمیزاره پابه پسرهم کالنتری برو میگه زنه

 .....ومیگه

 چیکارمیکنی توخیابون شب وقت این معلومه هیچ

 مهمون مکارمیکن براشون که ای خانواده....ازسرکارمیام میگه بابات به.....بوده ترسیده که زنه
 روتمیزکنم تاخونه منومجبورکردن مهمونا بعدازرفتن داشتن

 نهخو میرسونش شب اون بابات میگه کسیش وبی ازتنهایی بوده ناهید اسمش که زنه 

 یرهشهرمیگ متوسط تومنطقه براش خونه یه اونم میگه کارش صاحب موضوعوبه روزبعدم
 ببره خرجیش تابرای میده بابات به پول مقداری هم هرماه

 پیش دلش خوب وقتی......بشه ناهید عاشقش بابات میشه وامدوباعث رفت این
 زن شهمی راضی باشه سرداشته اقاباال اینکه برای اونم میزنه حرف باهاش ناهیدگیرمیکنه

 بشه بابات ای صیغه

 نکهتاای....میگذرونه روکنارناهید چندشب ای کارهفته بهانه به بابات میگذره چندسالی
 میشه ناهیدحامله

 خانم که شب یه دوتانمیچرخه این کام به امادنیا.....بخوره تکون تودلش اب نمیزاره بابات
 خودشوبه میگیره دردش ناهید شب ازبدروزگاراون.....خونه میره بابات بودو مریض جون

  بود دیرشده اماکمی میرسونه بیمارستان

 ......میمونه زنده دختربوده یه که امابچش میمیره ناهیدسرزا

 ندا گذشته

 میمونه دختربودزنده که اش وبچه میمیره ناهیدسرزا
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 پرستارمیده به زایمان اتاق به ازرفتن ناهیدقبل که ای باشماره صبح

 .....میگیرن تماس

 تیوق میخوره زنگ تلفن که روتمیزمیکرده مغازه داشته زودترمیاددرمغازه روز اون بابات
 ناهیدومیگن وفامیلی اسم میده جواب

 برسونه....بیمارستان به خودشوفورا میخوان وازش

 وقتی......بیمارستان میره اجازه وگرفتن کارش صاحب به زدن بعداززنگ باباتم
 به تیدودس بابات دنیاامده به سالم امابچه کرده فوت میگن ناهیدمیشه حال ازپرستارجویای

 جون خانم دامن به اخردست دست....پیدانمیکنه راهی فکرمیکنه هرچی میکوبه سرش
 مخان....جون خانم دنبال خونه میره خودشم پرستارمیسپوره روبه بچه باالتماس میشه

  میکنه تعریف جون خانم روبرای قضیه توراه میاره ازدکترباخودش وقت گرفتن بهانه جونوبه

  میگیره روبغلش بچه جونت خانم میرسن بیمارستان به وقتی

 که شهاینطورمی.....میشینه  دلش به مهربچه میگیره روبغل تابچه جون خانم:میگفت بابات
  :.........بگن مامانت به میگیرن تصمیم وبابات جون خانم

 ستد رونمیخواسته وبچه دعوامیکرده باپرستارا بابابچه....بیمارستان اوردن هجونوک خانم
 پدرشم دهمر  سرزا مادرش میگه ازپرستارجریانومیپرسن وقتی رفته گذاشته بچه بدونه اخرم
 ونهخ میارن وباخودشون وبچه میسوزه دلشون جون وخانم مثالبابات نمیکنه روقبول بچه

 هگفت به....شده باورش مامانت که کرده داستانوتعریف واقعی و انقدرقشنگ جون خانم
  میکنه تروخشکش خودش بچه مثل بابات

 دومک دادنمیدونم گیرو تواون میکنه ازدواج دوباره بابات تااینکه میره پیش چیزخوب همه
 تروسیاهدخ روزگاراون که اینطورمیشه باباتِ  سابق اززن دخترتم میگه مامانت ازخدابیخبربه

  میکنن

 کنه دخالت اگرتوکارش روتحدیدکرده ،بابات مامانت....نمیدن مداخله اجازه باباتم به
 برای همتنفربش یاازش بشه خراب دخترنوجونش روحیه میترسه باباتم....رازشوبرمالمیکنه

 .....نمیزنه حرفی  وبرادرت مامانت زورگویی درمقابل همین
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 بودم من بچه نگواون گفتم گریه هق باهق:من

 بودی اتفاقاخودت:دادوگفت تکون سری علی

 منم کاش.....سرنوشتیه چه دیگه این....من چرا اخه.......زیرگریه بلندمیزنم باصدای
 مامانم یعنی......میمردم

 میومد بدشون بودانقدرازمن بخاطراین پس

 اکوشد توگوشم:گفت بهم عروسی شب که مامان جمله این

 متنفرم بدرمیکنن ازراه مردارو که خوشگل اززنهای

 ......چطورممکنه......بوده واقعیم مامان منظورش پس

 ندا گذشته

 درحقم پدرم که نامردی برای مادرم کسی بی برای وزارزدم گذاشتم زانوهام روی سر
 .......کردبود

 امدم خودم به بازوم شدن باکشیده بودکه چقدرگذشته نمیدونم

  بزن وروت دست به ابی یه پاشوبریم.....پاشوندا....دیگه بسه:علی

 .....روبگیریم ازمایشت جواب بایدبریم

 نگفتی چرازودتربهم:وگفتم دوختم نگاهش به پرازاشکمو چشمای

 بود داده قسممون بابات:علی

 چرا...اخه:من

 ........گذشتهاگذشته دیگه بسه.....ندا نمیدونم:علی

 .....گرفته ازم ایندمو...ونابودکرد زندگیم میزنی حرف ازش که ای گذشته این:من

 پاشوبریم نمیشه درست چیزی توهم باگریه شده که کاریه....چیکارکنم میگی:علی
 رونبستن تادرازمایشگاه
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 تیمرف وصورتم دست بعدازشستن....رفتیم پارک بهداشتی سرویس بسمت بلندشدم
   ازمایش جواب بعدازگرفتن ازمایشگاه

 دکتر مطب سمت افتادیم اره 

 حساب بایه انداختی توعقب قاعدگی چندوقت:گفت من روبه ازمایش دکتربعدازدیدن
 دکتر خانم چیه ونیم،مشکل حدودیکماه:گفتم سرانگشتی

 نخانوادتو جمع به کوچولوداره یه میگم تبریک بهتون...عزیزم نیست چیزخاصی:دکتر
  میشه اضافه

 کرددیگه جوشیدن به شروع اشک شدچشمه خراب روسرم انگاردنیا حرف این باشنیدن
 امدم خودم به علی شدباصدای چی نفهمیدم

 شغالیا یه توی......نزن دست من به...توپیدم بهش تاامددستموبگیره....نداخانم.....پاشوندا
 زندگیمونابودکردی

 .....خیزبرداشت بسمتم علی

 مهم برام هیچی دیگه ومیدویم میریختم اشک....دویدم در وبسمت بلندشدم
 بودم سرکوچمون امدم خودم به وقتی بودم چقدردویده نمیدونم....نبود

 ....دروفشاردادم زنگ رسیدم که خونمون وبه توکوچه رفتم

 حال زمان

  اثرگذاشت من روی دیازپام مثل دوباره کنارمصطفی بودن

 بازکردم چشم محبوبم باصدای

 بیدارشوگلم خانم ندا....ندا:مصطفی

 کجاییم...سالم:وگفتم بازکردم چشم

 حمیدیم خونه نزدیک سالم :وگفت انداخت سرشوپایین مصطفی
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 مدل به عالم غم....حمید ترازعمارت پایین چندتاخیابون بادیدن باالکشیدم خودم کمی
 داییج بیشترتا چنددقیقه ازاینکه گرفت دلم....شد لبریزاشک چشمام دوباره......ریخت

 ......نمونده کشیدنم نفس ازدلیل.......ازعشقم

 عزیزدلم نکن گریه:وگفت گرفت قاب شروبادستها صورتم مصطفی

 ....عمرم شیشه نکن خوری انقدرخود ......عشقم نکن گریه

 یکنمم وریست راست رو کارا اینده حداکثرتایکماه همدیگرومیبینیم هرروزتوشرکت ببین
 نرسه حمیدبهمون دست تادیگه

 بحنزارتاص......بزارم هم رو چشم راحت باخیال بزارامشب نکن دلم به خون.....ندا نکن گریه
 کنه دیوانم پرازاشکت چشمای فکرِ 

 نیایی ارب یه اگرروزی بحالت وای:وگفتم زدم جونی لبخندبی کنم وکنترل خودم کردم سعی
  تاببینمت اتاقم

  میدم قول...میام دلم عزیز چشم:وبوسیدوگفت پیشونیم مصطفی

 زده صدبارزنگ حمیدازغروب بریم میدی اجازه شدی ارومتر حاالکه

  نزدیم حرفی کدوم هیچ خونه به تارسیدن.....بریم:من

 عمارت افتادسمت راه باهم بدست چمدون بازکرد درصندوق داشت جلودرنگه مصطفی
 بود نمنتظرمو ورودی حمیدجلودر گذاشتیم ریزه سنگ پراز عمارتِ  حیاط پابه بعدازبازکردن

 گرفتم تهوع میدادحالت که الکلی ازبوی کرد جلوامدوبغلم چندقدم من بادیدن

 بودعشقم شده تنگ برات دلم....عزیزم سالم:حمید

 کنه تاازادم اوردم بودم کرده اسیرم بینشون که بازوهاش به فشاری

 خوبی.....سالم:وگفتم کردم لبخندکج نشونت لبهاموبه امدم بیرون ازحصاربازوهاش وقتی
 گذشت سفرخوش

 کرد مصلحتی سرفه مصطفی که بود بازنکرده هنوزحمیدلب

 حمید.....کردم فراموشت ودیدم خانمم جان مصطفی وای:حمید
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  کردن روبوسی دادنومردانه دست ومصطفی

 ...جان مصطفی خوبی:حمید

 شما تحویل وسالمت سالم نداخانم اقاحمیداینم ممنون:مصطفی

 نیست مهم ندا اندازه چیزبه هیچ ممنون:کردوگفت ای مستانه حمیدخنده
 ممنون زحماتت بخاطرتمام.....برام

 حمیدجان میکنم خواهش:حمیدگفت روبه....کردتابرم اشاره بمن نامحسوس مصطفی
 نکردم کارچندانی....

 کنم استراحت میخوام ام خسته خونه برم من بااجازتون وگفتم پریدم حرفشون میان

 بریم باهم صبرکن چندلحظه....که بودی خواب زدم زنگ مصطفی به هروقت:حمید

 شدم عمارت وارد بااجازه بایه و اینوگفتم....نمیشه حساب خواب که توماشین خواب:من
 حمیداعتمادنداشتم به اخه.....کردم دروقفل رسوندم اتاقم وبه خودم سرعت بانهایت

 ......شب دونیمه توساعت اونم بود مستم مخصوصاکه

 موخزید پوشیدم لباس اورد بیرون راهوازتنم خستگی که گرم اب دوش یه بعدازگرفتن
 کردم گوشیم به نگاه یه زیرپتو

 بود نوشته مصطفیِ  ازطرف دیدم کردم بازش. ..بود امده پیام یه

 نداشت کاریت که حیون اون خوابیدی گلم سالم

 تواتاق امدم توبودی که موقع همون راحت خیالت عزیزم نه.....سالم:کردم تایپ منم
 کردم ودروقفل

  عشقم کردی کارخوبی:امد بعدی کشیدتاپیام طول چنددقیقه

 خورده تاخرخره عوضی اون که تافردانروبیرون

 راحت خیالتون نمیرم..اقا حاج....چشم:من
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 خیلی هک بخوابم تامنم بگیربخواب حاالهم....خانم حاج افرین:امد بعدی پیام بعدازچندثانیه
 بخیر شبت.....ام خسته

 عششششقم خوش شب:من

 بستم وچشمام کنارتخت عسلی روی روانداختم گوشی پیامها کردن بعدازپاک

 فکرکردم اول بیدارشدم گونم نوازش باحس که بودم خواب توعمق

 .......حمیدجاخوردم رنگ سبز چشمای امابادیدن مصطفیِ 

 ......ندا گذشته

 خونشون خودموبه کوچه داخل رفتم بابااینهابودم سرکوچه امدم که خودم به
 حال درهمون میکردم وگریه هادرمیزدم دیوانه مثل.....رسوندم

 دروبازکنید مهران دادش....مامان.....توروخدادروبازکنید:گفتم

 ...کردم اصالغلط....نکردم کاری دروبخدامن این بازکنین بابا توروخاک...مهدی دادش

 روبهش......مستاجرجدیدِ  فکرکردم....بازشد سالی میان خانم درتوسط بین دراین
 قفس اون به برگردم نزاره فقط...ومیکنم کنیزش بده،بقران بگورام مامانم به توروخدا:گفتم

 کارداری باکی....دخترم باش اروم:خانم

 تو بزاربیام توروخدا حیدریم دخترخانم من:من

 خریدیم میشه روچهارماهی ماخونه دخترگلم..فهمیدم اهان:خانم

 کردن کشی ازاینجااسباب اینهاهم مامانت

 بگید میکنم خواهش کجارفتن...کجا....نههه:من

 بودن امده بیرون من والتماسهای گریه باصدای هاکه وچندتاازهمسایه خانم اعظم
 ریهوباگ بودرفتم کوچه فزول جورایی یه که خانم اعظم بسمت....میکردن نگام بادلسوزی

 بده بهم اینهارومیدونی مامانم ادرس اگه هات بچه توروجان خانم اعظم:گفتم

 رفتن محل ازاین میدونم فقط.....ادرسشونوندارم عزیزم نه:خانم اعظم
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 کجا توروخدابگیدرفتن....کجا:من

 میشه ضعیف مامانت قلبِ  باباِخدابیامرزت بعدازمرگ:خانم اعظم

 شمال رفتن چیزوفروختن همه میدونم من که تااونجایی

 همب یاادرسی بگیرن خبری ازمن اینکه بدونه رفتن....زمین روی شدافتادم سست زانوهام
 نشو ازعمرموپیش سال پانزده باشه دیگه یکی اگرمادرم حتی امده چطوردلشون.....بدن

 متنفرن انقدرازم یعنی......هستیم که خون هم نباشه هرچی شدم بزرگ

 که شوهرالکلیم اون پیش بایدبرگردم دوباره یعنی...بود امیدم اخرین بابام خونه
 .....بچه یه بشه تعارضش حاصل که میکنه تعارض وبهم میزنه کتکم تاسرحدمرگ

 دورم هاریختن همسایه خودم زدن به کردم شروع...شد تازه دلم داغ بچه بابیاداوردن
 کنن تاارومم

 وجلوچشمام کنم ضعف شد باعث راه وخستگی اکسیژن بودن کم.....اوردم کم اکسیژن
 ......بره سیاهی

 حال زمان

 سبزرنگ چشمای امابادیدن مصطفیِ  فکرکردم اول بازکردم چشم گونم نوازش باحس
 رفتگ روتودست حمیدچونم....نشستم تخت هاروی گرفته برق مثل اتاق حمیدتوتاریکی

 فشارداد ومحکم

 به باوحشت .....نیستم شوهرت مگرمن میکنی دوری ازم چرا....غرید زیرلب باحرص
 اخی:زدوگفت قههای قهه.......گرفت دردم کن حمیدولم:وگفتم شدم خیره قرمزش چشمای

 گرفته دردش خانمم

  حمیدتومستی بیا خودت به:گفتم.دادم روباصداقورت دهنم اب

 باشی نداشته باهام کاری دادی قول بهم...تو....تو....

  میسوزم دارم نداشتنت توتبِ  من لعنتی تاکی:حمید
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 وتقالکردم فشاردادم هم روی چشمام قرارگرفت لبهام حمیدروی لبهای بازکنم لب تاامدم
 .......پیداکنم ونجات بشه تاشایدفرجی

  رونداشتم مست حیوانِ  بایه مقابله توانایی من که اماافسوس

 رتالشمد جداشدنم وبرای نمیکنم دیدهمراهیش بودوقتی گرفته بازی وبه لبم حمیدهمچنان
 چندثانیه فروکرد موهام الی البه موهام بردسمت جداشددستشو ازم باعصبانیت

 .....پیچید سرم بعددردتوکل

 کم حمیدبود توسط موهام شدن ازکشیده ناشی که تاازدردش کردم خم عقب وبه سرم  
 زدومحکمترازقبل لبخندی....دید دردم کردن کم تالشموبرای حمیدکه.....بشه

  بارونیم چشمای به توجه بی حمید......شد جاری چشمم اشک که موهاموکشیدطوری

 ......رهارررر حمیدمیزنی سینه ردبه دست که رسیده جایی به کارت:گفت شدکنارگوشم خم

 که سینم به کوبیده محکم بادستاش.....کنه اعتنایی حمیدبی به که نشدکسی ازمادرزاییده
 ......بود کردنم برانداز درحال بالذت افتادم تخت روی

 ایزخم دارم مصطفی بادیدن تازه بشه داغون وروانم روح نزاردوباره کن کمکم خدایاکجایی
 .....میدم والتیام قدیمم

 کردم حس خودم حمیدوروی سنگینی میکردم خداالتماس به داشتم طورکه همین
 یههد که گویی به دستم که گوشیموپیداکنم بلکه چرخوندم تخت عسلی دستموروی

 از بودوجنسش وسطش فرشته یه که خوشگلی گوی)) بودخورد مهال ازطرف روزتولدم
 به قدرت باتموم وگوی خداروصدازدم تودلم روبرداشتم گوی((.....بود شیشه

 ومر کشیدوسنگینیش گلودست حمیدازبوسیدن چندثانیه درعرض.....سرحمیدکوبیدم
 دوبرابرشد

 ها، پله سمت دویدم داشتم لحظه اون که توانم باتمام حمیدوکنارزدم بابدبختی
 کنم روحفظ تعادلم تابتونم نردهاروگرفتم

 ... کردم طی تاپایین هارودوتایکی طورپله همین
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 مانار ....کوبیدم دراتاق به بامشت بودن شب نصف به توجه بی رسیدم که ارمان اتاق به
 جون مامان:کردوگفت تعجب اشکم غرق صورت بادیدن...امد خوابالوبیرون باچهره

 چرا شده چیزی....شمابرگشتین

 قاتل وامنمیخ....بیمارستان ببرش...حمیدتواتاقم...حمید:گفتم وباگریه پریدم حرفش وسط
 تبپاداش که شلوارکی باهمون ارمان....نداشتم هام جمله روی تمرکزی ترس ازشدت....بشم

 چیزیش میکنم خدایاخواهش کناردیوارسرخوردموچشماموبستم هامنم پله دویدسمت
 شو بیاوهمراهم راه بارباهام این خدایایه.....نشه

 ...دیدم روباالسرممحیا بازکردم چشم

 میکنی چراگریه شده چی مامان بده خدامرگم:محیا

 هاپایین ازپله کنان هن هن بود حمیدرودوشش که درحالی ارمان بدم جوابی ازاینکه قبل
 چیکارش....زمان یاامام:کشیدوگفت حمیدجیغ خون غرق سروصورت مهالبادیدن....امد

 ارمان کردی

 هک ارمان......توماشین تابابارومیزارم کن اماده برام لباس بپرسی بهترازمامانت:ارمان
  اتاق داخل محیادوید بیرون رفت ازعمارت

  دروبست اتاقو داخل رفت من به توجه امدبی بعدارمان کمی

 ..دردوید بسمت....امدبیرون پوشیده لباس نکشیدکه طولی

 وایستم خودم پای روی کردم کردسعی وبلندم وگرفت محیازیربازوم بعدازرفتنش
  رسوندم پذیرایی داخل مبل خودموبه لرزون پاهای با نکنه روتحمل تامحیافشارزیادی

 میلرزی داری ببین میکنم خواهش...مامان باش اروم:محیا

 برگشت قرص ویه اب لیوان بعدبایه چنددقیقه رفت اشپزخانه وبسمت اینوگفت
 یدمکش وعقب بعدسرم خوردم چسبوندچندجرعه لبهام به ابم لیوان گذاشت قرصوتودهنم

 دراز مبل روی محیا باکمک....رونداشت وزنم تحمل بودکه شده انقدرسست بدنم 
 ......کشیدم
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  :هاموماساژمیدادومیگفت شونه محیاباگریه

 چیزیش خدا به باش اروم گلت محیاومه جان....باش اروم خوبم مامانِ ...جونم مامان
 اگریهتوروخد....نیست خوب لرزشهابراقلبت این مامان....میکشه نفس:گفت ارمان...نمیشه

 نکن

 شده سنگین پلکهام کردم حس بودکه ومحیا خودم گریه الی البه

 ......ورویاسفرکردم زیباِخواب عالم دنیابه وازاین گذاشتم روهم چشم

 

 ندا گذشته

 هک فشاردادم هم وروی چشمام دوباره...وزد چششم باالسرم نورمهتابی بازکردم که چشم
 ...خورد گوشم به علی صدای

 .....ندا بیدارشدی:علی

 وایستاده کنارتختم درست علی.....وبازکردم چشمام دوباره صدا سمت روموبرگردوندم
ِ  من......بود  کردی چطورپیدام....اینجا منواورده کی.....کجام

 وزولف خانم اعظم نیست یادت اینکه مثل دوما....اوالبیمارستانی:زدوگفت پوزخندی علی
 االن اسوم.....بیمارستانوداد ادرس زدبمن زنگ باباهم..بابا کارخانه وفرستاده شوهرش محلِ 

 .....میکنم تصویه باهات امروزو شنگه الم حساب شدی خوب که همین ندارم کاریت

 چشم علی کردوبه دیدروترش منوکه.....امدتو بازشدمادرعلی دراتاق بزنم حرف تاامدم
 ......دوخت

 کرد گریه که شدبس روبگیرهالک بچه مادربیااین وای:علی مامان

 من به بدیدش:من

 اون بهتربری توهم پسرمه مالِ  بچه این بشه چی بتوکه بدمش.....اُهوو:مادرعلی
 بسوزونی بحالش کنیودل وبزرگ ت.اد.ز.حرم

 یزنهم تهمتی بودهمچین قفل روم بودمودَرِ  خونه تاشب صبح که منی چطوربه سوخت قلبم
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 بحرف اشک انقدرکورنبود پسرم کاش....نمیزنی چراحرفی ودیدحرصیترشدچیه سکوتم وقتی
 میداد میکردوطالقت گوش منوباباش

 میبره پی کثیفت ذات به پسرم زودی به نباش امازیادخوشحال

 اینوگفتودست....گلم نداره خوردن حرص ارزش این نکن خودتوناراحت عزیزم مامانِ :علی
 بدم سوخت دلم.......رفتن بیرون  ازاتاق باهم انداخت مادرش دورشونه
 همه وبانی باعث میدونست که اون....نکرد دفاع ازم مامانش حرف چرادرمقابل....سوخت

 اینهاخودشه ی

 وگریه من نِشگیی شبهای وحاصل نیست....ه.د.ا.ز...حرم این اصطالح به بچه چرانگفت
 .....دلم ِ زخم به بپاشه نمک  وگذاشت چرانگفت ....ه.ز.ر.ه این های

 .........زدم ضجه تنهاییم حال به غریبیم حال به خودم حال به سرم روی روکشیدم مالفه

 مالفه شدن باکشیده.....تواتاق امدِ  کی علی نفهمیدم که بودم خودم وهوای انقدرتوحال
 امدم بیرون ام ازدنیاغمبادگرفته

 میکشنش  بیرون میان االن شده تموم سرمت....دیگه بسه گرفتن ابغوره:علی
 پست ادم عمرم تو:وگفتم کردم نگاه بهش پرازاشکم باچشمای.....بایدبریم

 .....متنفرم اذت.....ترازتوندیدم

 االرفتهب بهم زدن سیلی برای که علی شددست پرستاروارداتاق بزنه سیلی تاامدبهم علی
 روم هپرستارب.....بود فشارساده افت یه فقط عزیزم نکن گریه:فرودامدوگفت موهام بودروی
 ریهگ فشاراینطوری افت یه برای که خریدارداره نازت خیلی بحالت خوش:زدوگفت لبخندی
 میکنی

 کاش....پاشیدخبرداشت زخمم روی مادرش که ازنَمَکی کاش.....خبرداشت ازدردِدلم کاش
 باالرفته روصورتم فرودامدن برای که ازدستی کاش.....شدخبرداشت بهم که ازتوهینی

 .....نبود نازکش وعلی نازکن من انوقت..... بودخبرداشت

 نبیرو ازخونه علی انشب....برگشتم قفسم به دوباره ازبیمارستان شدن بعدازمرخص
 ومسافرت خوشی زمان برای که نیکی پیک مبهوتم جلوچشمای بعدازشام.....نرفت

 جاقشوسن یخس راحت خیلی هال بردتوی گذاشت، سینی کشید،داخل بیرون بودازکابینت
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 ازترس امدم خودم به بردوقتی ماتم چندثانیه برای......مواد کشیدن کردبه رواوردوشروع
 حمیدتوصدای قهه قهه صدای.....اوردم پناه اتاقم مهالیاهمون اتاق گرفتم،به مهالروبغل

 .......ریختم واشک درازکشیدم کنارش خودمم درازکردم تخت شدمهالوروی گم هام ضجه

 حال زمان

 نپایی ازمبل پیدانکردم مهالرو چرخوندم چشم.....بود شده هواروشن بیدارشدم که ازخواب
 خالی ،اتاق دروبازکردم اروم....نداد جواب کسی درزدم رفتم ارمان اتاقِ  بسمت امدم

 متس پاتندکردم برخودِظرفهاازاشپزخونه صدای باشنیدن نشیمن سمت افتادم راه....بود
 مهالراه ؛دیشبم.افتاد بعدیادم کردم تعجب اول خودشِ  الروپایِ مه بادیدن.....اشپزخونه

 روخودش خیرمو انگارنگاه مهالکه.....نشدم متوجه که بودم ریخته انقدربهم ولی میرفت
  مشفشرد توبغلم محکم......گلم مامان بهتری:کردوگفت امدبغلم بسمتم بود کرده حس

 جداش ازخودم کمی........کردی لهم نماما وای:گفت باخنده ....کردم بوسه روغرق صورتش
 گچرازن....خوشحالم خیلی من خدای وای....بری راه میتونی...تو..تو عزیزدلم:وگفتم کردم
 ......نگفتی بهم زدم

 ارمان یها وکمک فیزیوتراپی لطف به.....کنم غافلگیرت میخواستم:زدوگفت مهاللبخندی
 ....برم راه زودترتونستم

 هنوزنیومده ارمان.....افتادم یاددیشب ارمان اسم باشنیدن

 جدی خداروشکرمشکل خوبه پدرجون حال:زدوگفت زنگ پیش ساعت نیم ولی نه:مهال
 گیب نمیخوای.....میرسن دیگه ساعت نهایتاًتانیم خورده چندتابخیه سرش فقط نداشته
 ....اوردی بالروسرپدرجون افتادچرااون اتفاقی چ دیشب

 ینکهبعدازا روحاضرکنی چمدونت بری بهتری نیست خوب حالماصال...االن نه ولی میگم:من
 .....ازاینجامیریم امدن

 کردی رفتن عزم که افتاده اتفاقی چه چرا اخه.....چیییی:مهال

 نباامد چون.....کنی وجمع لباسهات بهتربری حاالهم میدم توضیح بعداًبرات گفتم:من
 ......مونم نمی لعنتی خونه تواین هم دیگه دقیقه حمیدیک

 باش منم بفکرزندگی میکنم خواهش مامان....میشه چی ارمان:مهال
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 مووقفزندگی تموم.....نمیکنه توکارمادخالت باشه داشته اگردوستت نباش ارمان نگران:من
 کنم زندگی خودم روبخواست مونده چندصباباقی بزاریداین بسه دیگه شماکردم

 مامان....اخه:مهال

 روببند اونهاچمدونت ازامدن قبل بشنوم چیزی نمیخوام دیگه

 مکشید کمدبیرون ازداخل ای دیگه چمدون رسوندم اتاقم خودموبه.....هارفتم پله بسمت
 که چمدونی اول.....جادادم چمدون توی شخصیم وسایل وبهمراه لباس چنددست

 لودرج هردوروکنارهم روبردم بعدی باالوچمدون امدم دوباره بردم وپایین بودم هنوزبازنکرده
 ........وحاضرشدم اتاقم به برگشتم دوباره......گذاشتم ورودی

 حال زمان

 زنگ مصطفی به بعدازحاضرشدن.....تاحاضربشم برگشتم اتاقم چمدونابه بعدازگذاشتنِ 
 ........زدم

 الو:مصطفی.

 ای خونه....خوبی سالم:من

 ....شده نداحمیدچش چخبرشده....توخوبی مرسی...سالم:مصطفی

 توازکجامیدونی:من

 ددیرمیا کمی شکسته سرش هاافتاده حمیدازپله زدگفت؛ زنگ زودارمان صبح:مصطفی

 امدنشِ  محض به برخوردیم مشکل منوحمیدبه مصطفی ببین.....هاافتاده ازپله...هِهِ :من
 خودم خونه میرم ازبیمارستان

 شده چی بگوببینم نده ندادقم:مصطفی

 قدربدون همین فقط بدم توضیح ابراتت بایدببینمت مصطفی میکنم خواهش:من
 تاببینمت بیرون میام غروب اگرتونستم ازاینجامیرم

 شده بگوچی حداقل:مصطفی
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 محیاسربزنم به بایدبرم من.... نیفتاده خاصی اتفاق نباش نگران:من

 نداری کاری

  حتمابیاببینمت غروب:مصطفی

 نداری کاری...سعیمومیکنم باشه:من

 خداحافظ....باش خودت مواظب نه:مصطفی

 خداحافظ:من

 اتاق بسمت رسیدم پایین به وقتی...ها پله سمت افتادم راه.....کیفم داخل گوشیوانداختم
 بیاتو:گفت ارومی محیاباصدای....درزدم...رفتم ارمان

 داخ بخداوندی:وگفتم رفتم بسمتش...کرد اشکهاشوپاک من محیابادیدن....دروبازکردم
  امامجبورم.....شماباشم ناراحتی به اگرراضی

 نباشه دلگیروناراحت تااذت کنم صحبت ارمان با میدم قول بهت

 شدم ارمان سینه به سینه برم تابرگشتم....داد تکون محیاسری

 ....میکنی قهرم کردی باباموداغون زدی.....چه کارایعنی این مامان:ارمان

  میکردی بازخواست کارم بابت ازبابات کاش درضمن....باش زدنت حرف مراقب:من

 نریزید ماروبهم زندگی میکنم خواهش مامان:ارمان

 بایدراجب میگیرم تماس باهات چندروزدیگه ندارم قصدی خداشاهداصالهمچین:من
 .....یاب دیگه ساعت لطفاتاربع:افتادموگفتم درراه بسمت....کنیم صحبت مهمی موضوع

 ....دادم وادرس گرفتم تماس بااژنس نشیمن به ازرفتن قبل

 جهحمیدتامتو.....کردم تعجب درازکشیده مبل روی حمیدکه بادیدن رسیدم که نشیمن به
 نشست مبل شدروی حضورم

 انداختی راه بازیهاچیه مسخره این:حمید
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 امدی اجازه بدون دیشب که اینی بازی مسخره کدوم.....بازی مسخره:زدموگفتم پوخندی
 بود قفل درش که اتاقی....تواتاقم

 ......افتاد می اتفاقی چ اوردم نمی بالروسرت اگراین فکرکنم این به نمیخوام حتی

 ....نبود خودم دست کردم دیشب که ازکارایی کدوم هیچ...بودم مست ببخشیدمن:حمید

 کنم زندگی ندارم امنیت که ای توخونه نمیخوام دیگه:من

 وزدیگهر تاده نازکردنت پای میزارم روهم رفتنت....عصبانیتت پای حرفهارومیزارم این:حمید
 .....کنی چیزوفراموش همه موقع تااون امیدوارم دنبالت میام

 بیادیگه...محیاااا.....محیا......دنبالم نیایی سیاه صدسال میخوام:من

 زیادکرده محیاروتو شدن خوب اینکه مثل:حمید

 چمدونهاروتوصندوق ارمان ...افتادیم درراه بسمت موندباهم حمیدنصفه حرف محیا باامدن
 میرسوندمتون خودم خبرکردین چرااژانس:جادادودلخورگفت ماشین عقب

 خون کاسه شده چشمات دیشب خوابی بخاطرِبی......کنی استراحت بهترِبری:من

 باشید خودتون مواظب:گفت دادو تکون سری:ارمان

 بعدمحیاهم چنددقیقه...شدمو سوارماشین.....خدانگهدار....نباش نگران باشه:من
 .....افتاد راه سوارشدوماشین

 حال زمان 

 توامگرمهالمیدونس:محیاگفتم به بودباتعجب جاتمیزومرتب همه رسیدیم خونه به وقتی
 روتمیزکرده خونَه میایم داریم

 کیی نباشیدهرهفته خونه نگران :گفت مهالهم میایم داریم گفتم زدم زنگ بهش من:محیا
 گفت بعدم ......راحت خیالتون چیزتمیزومرتبِ  همه......میاد نظافت واسه

 ...تابعدازظهرخودشومیرسونه

 .........دردنکنه دستش:من
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 میشم هالک ازگرسنگی دارم براناهارکه بده سفارش چیزی یه بزن زنگ

 بیارن بگم چی:محیا

 کردن اویزون مشغول....بردم اتاقم وبه چمدونوکشیدم دسته......داری دوست که هرچی:من
 بادیدن فتمر  بلندشدبسمتش ایفون صدای که بیرون رفتم کارم بعدازانجام......شدم املباسه
 کردن بعدازحساب....جلودرِ  رفتم برداشتم وهم پول کیف چادرموسرکردم  موتوری پیک

 .........خوردن به کردیم امدشروع وقتی محیاروصدازدم....میزوچیدم خونه برگشتم

 سرازیرشده قلبم به عجیبی ارامش هال توی رفتم ظرفهاروشستم ناهار بعدازخوردن
ِ  جاخونه هیچ میگن که راستِ .....بود  نمیشه ادم خود

 صدای باشنیدن تادروبازکنه رفت ازمن محیاقبل امدم ازفکربیرون ورودی درِ  باصدایِ 
 ....نشست لبم مهاللبخندروی

 دویدوخودشوتواغوشم بسمتم ازجابلندشدم امدتوبادیدنش بامحیا وبش مهالبعدازخوش
 ازجلودرتون بودوقتی شده تنگ برات دلم مامان نامردی خیلی:گفت باگریه....جاداد

 عادت بودنت به نرو دیگه توروخدا.....میگرفت اتیش ازنبودتون جیگرم ردمیشودم
 ونا هرگزبه دیگه:گفتم زدمو بود ریخته بیرون ازشالش که موهاش روی ای بوسه.....کردم
 برنمیکردم شده خراب

  نذاشتم که دستموببوسه امدخواست بیرون مهالازبغلم

 زمان گذر اصالمتوجه که طوری میزدیم حرف ازهردری وخندیدیم بادختراگفتیم تاغروب
 ....نشدم

 اسم هب اقایی مامان:بعدگفت چنددقیقه....بلندشد دادن جواب مهالبرای ایفون زنگ باصدای
 بازکنم باشماکارداره میگه مصطفیِ 

 یعنی....بازنکن  نه:مهالگفتم روبه شدم هول......من خدایی وای......مصطفییی:من
 لتونوفامی اسم:مهالگفت دوباره....کردن تعجب من پاچگی ازدست دخترا....امدی بگواشتباه

 روبلده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
234 

 یدونمنم.....رفتم وا بستنی مثل مبل مهالروی بابفرماییدگفتن.....بگو خوب.....چیزه:من
ِ  هیچ:شدوگفت کشیده مصطفی توسط بازوم که چقدرگذشت  وبقراربودغر کجایی معلوم

 اهر  هزار دلم....نمیدی توجواب المصب گوشیِ  اون چندِچرا ساعت میدونی....ببینمت بیای
 ......رفت

 ....چکید ازچشمام اشک قطره اول....گرفت دلم ازطرزصحبتش

 .....فرورفتم گرمش تواغوش.....بازکنم لب تاامدم

 هسیروسرک مثل دلم ازصبح کن درکم یکم عزیزم.....نکنی قرارنشدگریه مگه:مصطفی
 به ای هبوس......ادرستوگیراوردم بدبختی باچه میدونی.....قرارِ  ازچه اوضاع تاببینم میجوشه
 وکیفت ببخشیدگوشیم:گفتم پرازبغضم باصدای......عزیِزدلم خوبی:زدوگفت پیشونیم
ِ ....جامونده  شد غروب کی نفهمیدم بودم بادخترا صحبت سرگرم

ً  دخترا بابیاداوردن  گشادشدنگامون باچشمای که دخترا به.....جداشدم ازمصطفی فورا
 یدنباد مصطفی.....افتادم مبل باعجزروی......اینابگم طوربه......نه....دوختم چشم میکردن

 رتپرازنف نگاه.....انداخت نگاهی بودن وایستاده دخترا که سرش پشت به برگشت حالم
 اتونبشینیدبر :وگفت نشست کنارم دونفره مبل روی مصطفی.....دورنموند ازچشمم دخترا

 بدم توضیح

 مصطفی:من

 بایدبفهمن که بالخره.....بزاربگم میکنم خواهش:مصطفی

 

 

 

 ندا گذشته

 به دیمکر  کشی اسباب بود محله بهتری توی که وبزرگ مجلل خونه ازاون کمترازیکماه تویِ 
 فرش به ازعرش باعلی زندگی روزتوی یه فکرنمیکردم وقت هیچ محله ترین پایین
 .......برسم
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 تدس شبم بیرون کارمیره پیداکردن برای ازصبح علی میگذره سخت خیلی روزهای این
 هخون پول نصف چندماه همین توی....مواد کشیدن به میکنه شروع ازپادرازتربرمیگرده

 .........کردیم روخرج

 نهایت بی چون باردارم بده تشخیص میتونه کمترکسی اما.......گذاشتم ماهگی نجپاتوپ دیگه
 ......بگیرم بارداری دوران دیابت شده باعث استرسمم دارم کمبودوزن

 تاکمبودوزنم بخورم وگوشتی عالی چطوربایدغذاهای ماداریم که مالی وضع بااین اخه
 به وجهت بی علی کنم مخالفت تامیام.....میره خریدمواد واسه بیشترپولمون...بشه برطرف

 کشهمی اجباری همخوابی به کارم کنم پرحرفی اگرزیادم خوردش میزدبقول کتکم بارداریم
 اختهمعناس تمام به حیون نمیرسیدیه هم مورچه یه به آزارش که مهربون اعتیادازعلی واقعا

 ....نمیکرد رحم خودشم زنوبچه به بودکه

 

 حال زمان

 همدیگرودیدیم که روزی ازاولین گفتن کردبه شروع مصطفی دخترا بعدازنشستن
 و اجباریمون تاجداییمونوازدواج

 .....روگفت وهمه همه......پیشودیداراتفاقیمون چندوقت تاهمین

 که انمام معشوقه اون پس:بعدمهالبلندشودگفت جاخوردن حسابی اول شنیدن دختراوقتی
 ...افتخارمیکنید کردهاتون به خیلی......یادمیکردشمایید ازش زندگیش توکل

 دیگه وقتِ  هیچ امیدوارم....بابامید بدبختیهامونیدشماقاتل تمام باعث شما 
 رفت مهالگذاشت امدم خودم تابه......نبینمتون

 ...میشه چی پدرجون تکلیف:محیابلندشودوگفت انداختم محیانگاهی به

ِ  خوب:من  جدامیشم ازش معلوم

 یکی منوارثیش بایدبین دوباره ارمان....بگیرید اگرشماطالق.....راحتی همین به:محیا
 نمیشه خیال بی تاماروجدانکنه پدرجون میدونید خوب خودتونم کنه روانتخاب
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 کنه توروانتخاب ارمان میکنم کاری باشی نمیخوادنگران:من

 ویدد اتاقش وبسمت اینوگفت....بخورم بایدسرکوفت تاعمردارم فقط درستِ ...بله:محیا

 سرروی...جاگرفتم کشیدتوبغلش خودش کردوبسمت حلقه دورم دستهاشو یمصطف
 ...... گذاشتم سینش

 درتق وبهم کنه ارومم عشق معجزه تادوباره معشوقم اغوش به خودموسپردم چشماموبستم
 بده مبارزه

 امدم بیرون دلدادگیم ازدنیایی عزیزترینم باصدای که چقدرگذشت نمیدونم

 امدی که افتاده اتفاقی چه بگی نمیخوای:مصطفی

 جوش دیب بایدقول ولی عزیزم میگم:فشردموگفتم مصطفی خودموبیشتربه بازکردم چشم
 نیاری

 گلم میدم قول:کردوگفت کوتاهی خنده مصطفی

 نمیخوردوای صورتم به مصطفی تندوعصبی های نفس.......کردن تعریف به کردم شروع
 ینشس سرِازروی ....کردم تعریف روبراش گذشته ازسیرتاپیازشب وقتی میکرد منونگران
 امدم بیرون فوراازبغلش....شدم مواجه گردنش بادکرده قرمزورگ باصورت برداشتم
 لبهاش وروی لیوان بردم ریختمو براش خنک اب لیوان یه رسوندم اشپزخونه خودموبه
 .....خورد نفس موندشویک وباقی گرفت لیوانوازدستم....سرکشید ای الجره گذاشتم

 مصطفی خوبی:من

 بلندی خردشدبعدباصدای لیوان که فشردطوری لیوانوتودستش مصطفی
 نزدیک بهت کرده چطورجرات....میکشمش...اشغاله یه اون.....میکشمش:گفت
 انداختم خودموجلوش که دررفت بطرف....بشه

 نزد دست بهم که گفتم میکنم خواهش مصطفی:من

 شده چیییی بشنوم نمیخوام حتی...نگوووو:مصطفی

 مامان شده چی:شدوگفت وبالواردخونه بودباهل روشنیده مصطفی صدای مهالکه
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 بیارزودباش چیزی مسکنی مهالیه:من

 امده بیرون ازاتاق محیاکه خوردم زمین محکم دادکه هلم مصطفی
 درِ  وبهخودم لنگان لنگان ..دردمیکرد شدت به پام.....کرد وبلندم بودامدجلوزیربازوموگرفت

  جادادزدم ازهمون رسوندم ورودی

 میکنم خواهش....نمیارم اسمتو دیگه اگربری بخدا....ندانرو جان

 که طوری....درکوبید به جلوامدوچندتامشت بادیدنم برگشت بطرفم...وایستاد مصطفی
 نکن:گفتم دستشوگرفتموباگریه....رفتم بسمتش افتادودرشکست راه خون ازدستش

 شوندمک خونه روبسمت پادردمیکردمصطفی بااینکه......تو بیابریم میکنم اینکاروخواهش

 

 خمیز  نمیبینددستش مگه:گفتم میکردن نگاهمون دختراکه روبه....نشوندمش مبل روی
 مکهایک تاجعبه رفت بهداشتی سرویس بسمت محیا...پانسمانوبیارید بریدوسایل.....شده
 روبیاره اولیه

 بود بودوچشمامشوبسته داده تکیه مبل پشتی سرشوبه مصطفی

 کارم ازانجام مانع دستم امالرزش....اوردم وبیرون وسایل روگرفتم محیاجعبه باامدن
 انجام بلندشومن مامان:گفت امدو بطرفم.....شد لرزشم متوجه مهالکه..میشود

 بلندشدم بیحرف...میدم

 .....یشهم شروع دیگه ساعت تانیم درددستش بخوره بیارتامسکن اب لیوان محیابرویه:مهال

 مصطفی فرسابودولی طاقت دردش کشیدبااینکه روبیرون دستش های شیشه مهالاول
 میکرد اخم گاهی درنیومدفقط صداش

 باشه جانمونده ای کردتاشیشه برسی زخموبادقت ها شیشه مهالبعدازدراوردن

 نداره الزم بخیه:من

 وقتی کردنش وپانسمان زخم شستشوی کردبه شروع:اینوگفت....نیست زیادعمیق نه:مهال
 داد بهم دوتاقرص شد تمام کارش
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 کنه جلوگیری زخمش ازعفونت هم کنه دردشواروم تاهم بدیدبخوره

 صداش اروم نشستم مبل روی کنارمصطفی بودبرداشتم محیااورده که ابی قرصهاروبالیوان
 چشماشوبازکرد....مصطفی.....مصطفی.....زدم

 ....خون بودکاسه شده قشنگش چشمای

 چیکارکردی باخودت ببین:وگفتم گرفتم قرصهاروبطرفش

 قرصهاروخوردوبلندشد بیحرف

 نکدومتو هیچ دست که وگورمیکنم خودموگم چنان برداری دیگه قدم یه قران به...کجا:من
 نرسه بهم

 خونم میرم دارم االنم ندارم باهاش کاری خوردی جونتوقسم چون عزیزم نترس:مصطفی

 بری وضعت بااین میزارم من اصالمگه اینجابمون میکنم خواهش:گفتم بلندشدم

 سمتب گرفتم ازبارزوش.....نیست درست اینطوری:انداختوگفت دخترانگاهی به مصطفی
 ...جابیاد تاحالت میخوابی من تواتاق....درسته هم خیلی:کشوندمشوگفتم اتاقم

 خوابب:وگفتم بوسیدم گونشو...درازبکشه تخت روی کردم کمکش... رسیدیم که اتاق به
 فکرنکن هم هیچی به عزیزدلم

 مهربونم فرشته چشم:زدوگفت جونی لبخندکم

 بیرون زدم دادموازاتاق لبخندشوبالبخندجواب

 بیجای:نشستموگفتم روبروشون مبل روی....میکردن پچ وپچ بودن نشسته مبل دختراروی
 پاشیداینجاروتمیزکنید کردن غیبت

 چیه اقامصطفی وروز حال این دلیل....شده چی بگی نمیخوای مامان:مهال

 به مکرد شروع اهسته باصدای شدم جلومتمایل به کمی.....گرفت اقاخندم کلمه ازشنیدن
   بود افتاده اتفاق که هرانچه تعریف

 ندا گذشته
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 اوضاع....برنمیگرد خودش طبیعی روال چیزبه وهیچ روزهامیگذره

ِ  دنبال دیگه روزبدترمیشه روزبه علی  دمای ادمت شبم میخوابه تاشب صبح...نمیگرده کارم
 خسته زندگی ازاین...روندارم اماجایی میخوادفرارکنم دلم بساطش پای میشینه صبح
 ........شدم

 به برای زندگیم چنداوضاع میفهمم گذاشتم ماهگی پاتوهفت حاالکه.....بادارنبودم کاش
  ....سامانه نابه بچه یه دنیاامدن

 خرج روواسه خونه ازپول مقداری بشه راضی بلکه بزنم حرف باعلی میخوام امشب
 .......بده بهم وبچه بیمارستان

ِ  انجام کاری مهالنتونه ازخوابیدن تاقبل کردم واماده شام امدزودی علی که سرشب  بده
 هک میادشام تاعلی همین برای....موادببینه کشیدن درحال مهالپدرشو ندارم اصالدوست
 میریم اتاق بامهالبه کردم روجمع بعدازغذاسفره....میارم زمینیِ  سیب بیشتراوقات
 تاچشمای میکنم انقدرموهاشونوازش درازمیکشم کنارش خودمم میزارم تخت مهالروروی

 ..بشه بسته عسلیش درشت

 بلوزم ایقهِ ب.....روبرداشته سیکاروموادخونه بوی بیرون میزنم ازاتاق بلندمیشم ازکنارش اروم
 دندونای فازردی لبخندمیزنه بادیدنم علی...میشینم علی روی روبه مبل روی بینیمومیگیرم

  میشه چندشم سیاهش

 .....میزنی:علی

 میکنه اشاره تودستش تریاک وبه سرمیده ای قهه قهه علی.....میکنم نگاهش گیج
 ....شی روشن بیابزن:؛میگه

 رمنماگ......میشه اذیت چشمام میبینمت وقتی شدی روشن توزیادی:وگفتم زدم پوزخندیِ 
 ...برداره نورِ  رو خونه ممکن بزنم

 دست که شدم اوضاع وخامت متوجه وقتی فقط روازکجااورد نیرو همه شدوان چی نمیدونم
 تاکمی کنه ولم بلکه وپامیزنم دست....بود وبستهِ  نفسم بودوراه شده حلقه دورگلوم علی

 ....نداشت روهم این فهم قدرت حتی علی که اماافسوس.....کنم هام ریه وارد اکسیژن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
240 

 بیکرد ولم علی بیافته هم روی ازاینکه قبل.رفت سیاهی تاچشمام اوردم کم انقدرنفس
ِ  درپی پی های اینبارسرفه....افتادم زمین روی جون  هانقدسرف.....نمیداد وبهم تنفس اجازه
  ...موادمیکشید داشت خیال بی هم علی....شد جاری چشمم تااشک کردم

 هک کمی......برم پیشوازاکسیژن به باولع تونستم شدومن ضعیف هام بعدسرفه کمی
 کردم خودموخیس که فشارامده انقدربهم یعنی...شدم شلوارم خیسیِ  متوجهِ  بهترشدم

 شدم درجامتوقف علی باصدای که برم بهداشتی سرویس تابه بلندشدم ازجام

 پرازخونه نشستی که جایی....خون....ندا:علی

 وتوصیف حالم نمیتونم.....بدشد حالم خون دادبادیدن صدا گردنم که برگشتم چنان
 دراغوش برای نبودش برای هم...... بودم خوشحال بچم دادن ازدست برای هم....کنم

 ردمک گذاشتموشروع گوشهام روی دست دادنش بافکرازدست.......بودم ناراحت نکشیدنش
 یهیچ به من ولی کنه ارومم داشت امدسعی بسمتم علی....کردن وگریه کشیدن جیغ به

  گرفت مهالروبغل علی.......حاضرشدم علی باکمک.....فکرنمیکردم جزءنبودبچم

 ....بودیم روی پیاده مجبوربه تاسرخیابون....دررفتیم وبسمت

 که علی زایمان فرسای شدودردطاقت شروع شکمم های انقباض کوچه های وسط 
 دسواربشمکر  کمکم برگشت بعدباماشینی کمی...دوید خیابون طرف به بیام راه دیدنمیتونم

 مدما خودم به وقتی.....شد طی تابیمارستان مسیرخونه کی نفهمیدم که دردداشتم انقدر
 ......بودم زایمان اتاق توی

 دنبر  منوکه.....گذاشتن دستگاه داخل بود دنیاامده زودترازموعدبه بچه چون بعداززایمان
 واشک روسرم روکشیدم مالفه سوخت کسیم بی برای دلم....تنهابودم قبل سریِ  مثل بخش
 منودربرگرفت خواب جادوی تادستهای ریختم

 ششیردادن دوباربرای روزی نوزادمجبورشدم بودن بخاطرنارس ولی شدم چندروزبعدمرخص
 .........بیمارستان برم بهش

 ...میشود جاری چشمام اشک بدم تاشیرش میکردم بغلش وقتی

 ......میسوخت دخترام برای دلم
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 بجنگه بازندگی اسمش تابخاطرمعنی دخترمومحیاگذاشتم این اسم

 ........کنه تالش بودنش زنده برای زندگش تابرای

 حال زمان

 مچیزوگفت همه گردترمیشودوقتی ازتعجب دخترا میشودچشم خارج ازدهنم که باهرکلمه
 مثل محیاکه به نگاه یه....کردید نباشیداصالچراازدواج قراربودباهم وقتی:مهالگفت

 معترض محیا.....میگم اونم دلیل وقتش به:وگفتم بودانداختم مهالمنتظرجواب
ِ :گفت  کن بگوُراحتمون دفعه یک خوب ماروبزارتوخماری هی شماهم مامان....ا

 روندارید شنیدنش طاقت مطمئنا:من

 داریمرو شنیدنش طاقت مطمئنا بردیم، ارث ازصبرشماروبه کمی باشیم مهالاگردخترشما

 شیدمک وناراحتی استرس کافی اندازه امروزبه دیگه وقت دخترابزاریدیه میکنم خواهش:من
  بسمه دیگه

 رسیدم که اتاق به محیارفتم اتاق اینوگفتموبسمت کنم استراحت کمی اگربزاریدبرم حاالهم
 اون پهلوبه انقدرازاین خواب ازکمی امادریغ..... چشماموبستم انداختم تخت خودموروی

 تخت ازروی بازکردم چشم ......شدم کالفه که وحمیدفکرکردم مصطفی پهلوشدموبه
 باقی چندقدم دراتاقم خوردبه چشمم امدم بیرون در؛ازدرکه سمت پاتندکردم بلندشدم

 لمد پرکشیدم بسمتش رودیدم تامصطفی دِروبازکردم اروم کردم روطی تادراتاقم مونده
 سرچشمهاز  تادوباره چشماموببندم بزارم محبوبم سینه سرروی درازبکشم کنارش میخواست

 درموردمنومصطفی نداشتم دوست نداشت باوجوددختراامکان ولی بگیرم ،ارامش ارامشم
 ودنمونب ولی نیستیم محرم منومصطفی درست....کنن قضاوت وعجوالنه فکرکنن اشتباه
 نزارشته شپافراترازحد مدت این توی مصطفی چراکه هوس نه عشقِ  ازروی فقط کنارهم

 کنم تحریکش نکردم سعی وقت هیچ ومن

 ازمصطفی چشم بریزه بیرون فکرهاازسرم تااین دادم سرموچندبارتکون
 تصادف دی سی درشوبازکردم برداشتم روش رواززیرگلدون کلیدکشوپاتختی.......برداشتم

 انداختموازاتاق خواب غرق مصطفیِ  به نگاه یه دررفتم بسمت کشیدم بیرون وازداخلش
 غذابودن کردن درست مشغول اشپزخونه دختراتوی.....زدم بیرون
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  شد حضورم محیازودترمتوجه

 خواب وقت....سالم:محیا

  مرسی....سالم:من

 خوابیدی خوب....سالم:مهال

 کردم استراحت کمی ولی خواب گفت نمیشه ای...سالم:من

 بریزم چای برات بیابشین مامان:وگفت سماوررفت محیابسمت

 چی بینمبزارتاب تابت روتولب دی سی باالاین بیابریم میریزه تامحیاچایی:مهالگفتم روبه
 هست

 میزاشتی من تواتاق خوب:محیا

 مهالبازکنه تاب شایدبالپ بازنکرد ولی گذاشتم:من

 مورویخود شدیم بازکردواردخونه دروکه باالرفتیم بامهالبسمت......بیایدبریم باشه:مهال
 اجازدو تادلیل کن بگیرنگاه:مهالگرفتموگفتم طرف روبه دی سی انداختم مبل اولین

 منوحمیدوبفهمی

 گرفترو دی سی برگشت تابش بعدبالب چنددقیقه رفت اتاقش بسمت مهالباخوشحالی
 هک نباشم عمرم صحنه ترین دردناک شایددیدن تادوباره چشماموبستم داخلش گذاشت
 هی دویدم اشپزخونه مهالبسمت گچ مثل صورت بادیدن بازکردم مهالچشم جیغ باصدای

 بودوباصدای گذاشته صورتش روی مهالدست برگشتم وقتی کردم قنددرست اب لیوان
 اش گالیه یصدا که کردم پشتشونوازش کشیدمش تواغوش نشستم میکردکنارش بلندگریه

 ....کارحمیدبوده نگوتصادف......ماماننننن........بلندشد

 زودتربهم...زودت چررااا....چر.....نکردی...ن شکایت دستش...دست..دس از چرررا
 ازدواج چراااباهاش......کنه دردوتحمل محیاانقدر چراگذاشتیییی......نگوفتی

 .....کنیم شکایت بایدازدستش.....کردی

 افتاد هق هق به......بده کارشوپس بایدتقاص
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 میخوام باش اروم فقط میکنم تعریف چیزوبرات همه دلم عزیزم باش اروم....هیس:من
 بشم حمیدخالص ازدست باکمکت

 نز که شده باعث چی بدونم میخوام....بگو برام:کردوگفت نگاه بهم پرازاشک باچشمای
 .....ادمیه همچین میدونستی که وقتی اونم حمیدبشی

 روبدم سواالت اینوبخورتاجواب دادم دستش وبه برداشتم عسلی قندوازروی اب لیوان

 ....گفتن به کردم شروع منم.....خوردن کردبه مهالشروع

 روزها دادم ردبهش جواب منم کرد ازدواج درخواست بامهالحمیدازم ارمان بعدازازدواج
 فتمگ کردباخودم تحدیدم دادم ردبهش روتکرارکردتاجواب درخواستش تاحمیددوباره گذشت

 محیاوقتی ازحمیدنشدتاتصادف خبری دیگه......دارمیترسونم چطور کن نگاه
 که باشه حمر  انقدربی نمیتونه دیگه فکرکردم ولی کردم شک بهش دیدم حمیدوتوبیمارستان

 بی برای که روزی تاصبحِ ......کردم تصورخودموقانع بااین کنه روخراب پسرش زندگی
 چه ینمیدون دیدمش رسیدوقتی بدستم دی سی روزاین اون گرفتم محیامهمونی حوصلگی

 که اشبت بزنم حرفی نمیتونستم مدرک بانداشتن ولی کردم حمیدشک به دوباره شدم حالی
 ایکرداگرفردابر  تحدیدم ودوباره بوده کارخودش فهموندتصادف بهم خودحمیدتواشپزخونه

 ودکهب روز اون فردای......خودمه پای بیافته که هراتفاقی عواقب نرم شاپ کافی به دیدنش
 ولی برکنهص نپذیرفتمش طورکامل به منتا رسیدیم توافق سرقرارانجاباحمیدبه رفتم ازترسم

 نزدیک بهم توهرفرصتی کنه عمل داده که قولی به حمیدانقدرصبورنبودتابتونه
 اوضاع که مصطفی بادیدن متنفرترمیشدم ازش روز روزبه من ولی.....میشود
 ....... اتفاق اون وافتادن تاپریشب.....بدترشد

 مبفرست محیاروهم بتونم تامن بری اتوبگیروازایران شوهروبچه دست میخوام ازت االنم

 ......شماروتنهابزاریم یعنی:مهال

 هست پیشم مصطفی.......باشی من نمیخوادنگران:من

 مامان......اما:مهال

 تبعدازبیس اونم روپیداکردم مصطفی تازه من......کنید گوش حرفم به میکنم خواهش:من
 کن درکم لطفا جونم بقیمت حتی بدم ازدستش نمیخوام دیگه وچندسال
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 میریم پاسهامون شدن بعدازدرست فرصت تواولین چشم:مهال

 رسید گوشم به محیا صدای بزنم حرف تاخواستم

 بیادیگه ماماننننن......مامان:محیا

 میام االن....بله:وگفتم دررفتم طرف به

 ... بزن باامیرحرف امشب میکنم خواهش:مهالوگفتم سمت روکردم

 یکمی بازنشد دی سی کردیم هرکاری پرسیدبگو اگرمحیاهم کن قایم یجا روهم دی سی
 هیچ نه االن نه احترامی بی هیچ ندارم دوست درضمن پایین بیا وجورکن روجمع خودت

  بشه مصطفی به وقت

 چشششمممم.....کرد زدوچشماشوبازوبسته لبخندی:مهال

 هارفتم پله لبخندشوبالبخنددادموبسمت جواب

 کردم ومحیاجلودرتعجب مصطفی ازدیدن رسیدم پایین به وقتی

 مدهنیو تامامانم گفتم من بره میخواست اقامصطفی....مامان کجایی:محیاتامنودیدگفت
 روبدم جازه این نمیتونم

 اینجابمون امشب بری کجامیخوای:گفتم مصطفی روبه......عزیزم کردی کاری خوب:من
 اشناشو بادختراودامادم

 حمیدبودنم پیش خدانمیرم ندابه بذاربرم:وگفت شتبردا بسمتم چندقدم مصطفی
 نیست اینجادرست

 کنم اجبارت اینجاموندن واسه نمیتونم من هرجورراحتی باشه:من

 همب چسبیده خودشم داد دیوارهلم سمت به دستموگرفت مچ مصطفی برم تامیخواستم
 همیدیف.....قهرکنی اینطوری نداری حق دیگه:گفت شدکنارگوشم بعدخم کرد نگام کمی.....

 گذاشت لبهام گرمشوروی لبهای زدنی بهم توچشم....قرارداد صورتم روبروی رو صورتش
 بسمتو دستموگرفت......کنون اشتی بوسه اینم وگفت گرفت ازم اماشیرینی کوتاه بوسه

 .....کردن درست برامون دختراچی ببینیم درکشیدبیابریم
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 ندا گذشته

 گذاشتن دستگاه روزمحیاروتوی پانزده به نزدیک

 خواب علی برگشتم خونه به بادخترکوچولوم شدوقتی دکترمرخص امروزبعدازمعاینه
 هالتازهم وقتی افتادم پیش یادچندسال.....میکرد بازی بازیهاش بااسباب تواتاق بودمهالهم

 میکرداالن تنهایی احساس خودم وخانواده علی خانواده وقتهابابودن بوداون دنیاامده به
 قدراون کاش ندارم شوهرموکنارم حتی که االن باشم داشته حسی بایدچه

 روی رفتم محیابسمتش باگریه....زیاده زندگیم کاشهای چقدرای....روزهارومیدونستم
 باخودم حال درهمون......شدم بهش شیردادن مشغول نشستم امون زواردررفته مبلهای
 نمیشه رمگ ابی که ازعلی....دختراباشم فکراینده بایدبه ازاالن گذشته ها گذشته کردم زمزمه

 ولیپ دیگه فکرنکنم بیمارستان بامخارج کنم اقدام شکممون سیرکردن برای بایدخودم
 باشه مونده باقی واسمون

 شپی مهالبودوتاچندوقت مال که ای گهواره توی خودمومهالبردمش اتاق خوابیدبه محیاکه
 ....میخوردخوابوندمش خاک زیرزمین گوشه

 ذاشتمگ دم روکه ماکارانی  کردم درست مهالبود غذاموردعالقه که ماکارانی رفتم خانهاشپز  به
 عیس چشماموبستم کنارمهالدرازکشیدم تخت روی بودن خواب غرق دخترا برگشتم اتاق به

 لبماماق ندارم کنارش ازبودنِ  سهمی میدونستم بااینکه روبیادبیارم مصطفی چهره کردم
 جاری اشکم نافذش مشکی چشمای بابیاداوردن.....دیدنشه تاب بی همچنان

  اورده بروزم چه عشقت نامردببین....شده

  میریزم اشک یادت هنوزبه شوهرودوتادخترام باداشتن ببین

 نوازشم جادوییت بادستهای توهم میکردم وگالیه میزاشتم سینت سرروی بودی کاش
 ........وکاش کاش....کاش......میکردی

 هم خستموروی افتادچشمای سوزش به چشمام که زدم حرف کردموباخودم انقدرگریه
 ......کمتربشه سوزشش بلکه گذاشتم

 حال زمان
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 تنشس وقتی هاکشوندم راحتی روبسمت مصطفی شدم واردخونه مصطفی تودستِ  دست
 بشین:دستموگرفتوگفت مصطفی برم تامیخواستم...بیام زودی بیارم چایی برم من:گفتم

 میارن دخترات

 چایی تکانچنداس اگرمیشه محیاجان:بودگفتم اشپزخونه توی محیاکه به نشستم ناچارکنارش
 .....بیار

 یکم بهش دلخوره فهمیدم چشمش ازکشیدن.....چشممم:انداختوگفت بهمون محیانگاهی
 هک بودم باز مادرهوس یه من شایدازدیداون.....خبرنداشت افتاده ازاتفاقاتِ  چون میدادم حق

 استکان هبودی گرفته جلوم که ازسینی امدم محیابخودم باصدای.....گرفته معرکه بعدازپیری
 بخ:وگفت میزگذاشت عسلی وروی سینی مصطفی به محیابعدازتعارف برداشتم چای

 نباشم خلوتتون باالتامزاحمه برم نداریدمن چیزی دستوریِ  اگرامریِ 

 خلوتاگرقراربود:گفتم مبازکرد چشم وقتی کنم کم تاازعصبانیتم فشردم هم چشماموروی
ً  باشیم داشته ای عاشقانه  کردم خواهش ازمصطفی من.....موندیم اینجانمی مطمئنا

 یاشایددوست....معشوقم عنوان به نه باشمااینجابمونه اشناشدن تاامشبوبرای
 الس بعدچندین که واشنا دوست یه عنوان به بلکه توفکرشومیکنی که پسریاهرچیزی

 پس میدونم خودم به احترامی روبی مصطفی به احترامی هربی درضمن کردم پیداش
 بده بخرج منطق وکمی باش رفتارت مواظب

 سالهابخاطرهمین این تمام مامان چررررا:کردوگفت نگاهم لبریزازاشک محیاباچشمای
 به خوردیدچرادوباره اعصاب داروی رفتیدکم مشاوره کشیدیدکم عذاب کم عشقتون
 شماشب بجای اینارقرارمن کنم زندگی عمرموتوحسرت تمام دادیداینبارقرارمن راش زندگیتون

 نم میدونی توکه....میکردی درکمون همیشه توکه مامان.....سربدم گریه هقه هق تاصبح
 یدونیم میشه چی ببره اقااینجابویی این ازبودن درصدپدرجون اگریه دارم چقدرارمانودوست

 یددرکممیتون بگذرونم زندگیموباحسرت کل شما مثل نمیخوام من....میپاشه ازهم من زندگی
 ابتونمت کشیدم پیشونیم به دستی.....رفت اتاقش بسمت اینهاروگفتوباسرعت.....کنید

 که داره حق کم یه پس خبرنداره اجباریم محیاازازدواج....میخوام واقعامعذرت:من  تمرکزکنم
 جمله هی نمیتونستم بودکه وارشده بهم رعصبیانقدرفشا ندادم ادامه دیگه......و باشه نگران

 درستاینجا بودوموندنش بامصطفی شایدحق نشه ناراحت تامصطفی بگم وحسابی درست
 نبود
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 ...مامان.....یاالله مهالامد صدای شدکه جاری اشکهام ازسرناچاری

 بهم وقتی کنه کمک بهم مهالبتونه کاش گرفت شدت اشکهام صداش باشنیدن
  شده چیزی.....میکنی چراگریه...مامان:رسیدگفت

 ودباسرعتب انداخته بودوپایین گرفته دستهاش سرشوبین که مهالمصطفی صدای باشنیدن
 دوخت چشمام بلندکردونگاهشوبه

 چیزی:گفتم میکردم اشکهاموپاک دست باپشت که درحالی گرفتم ازمصطفی چشم
 های جمله مهالازشنیدن....کن بروارومش اتاقش رفت....دلخوربود محیاکمی....نیست

 صبیع فشارهای این....دکترت پیش بریم میخوای خوبی مطمئنی:کردوگفت تعجب ناتمومم
 میشه چیزدرست همه باش اروم میکنم خواهش....نیست خوب برات

 دکتر مادرتومیبرم شدخودم اگرالزم برس خواهرت شمابه مهالجان:مصطفی

 ودورمدستش شدمصطفی بسته که دراتاق.....محیارفت اتاق وبسمت گفت ارومی مهالباشه
 ترکیدن اجازه بغضم گذاشتموبه سینش کشیدسرروی خودش کردمنوبسمت حلقه
 کننده اروم تنهاعشقش چراکه.....بود گاهم تنهاتکیه مصطفی های شونه چراکه.......دادم
 کشیدم عمیق نفسهای ... میداد بهم زندگی حس وجودش گرمای چراکه.....بود قلبم

 عذرتم...ببخشید:گفتم مانندی ناله باصدای....هاموپرکرد ریه وچندباره دوباره عطروجودش
 ...نداشت نشومحیامنظوری توروخداناراحت....میخوام

 تمام هک توببخش....کشیدی انقدرسختی بخاطرم که توببخش....توببخش.....هیش:مصطفی
 درک نمیتونی شدم حالی محیاچه حرفهای باشنیدن نمیدونی....سوختی عشقم بپای عمرت

 ....امد بدم چقدرازخودم کنی

 بودکه سرنوشت این نداشت تقصیری هم مصطفی اخه بشنوم نمیخواستم دیگه
 گاهن شبش رنگ چشمای به باالکشیدم خودموکمی سربلندکردم....زد رقم انقدربدبرامون

  کردم مهرلبهاش ولبهامو شدم نزدیک بهش دارم دوسش چقدر خدامیدونه کردم

 پشت عشق که چقدرخوب بودارامشش بخش چقدرلذت اش بوسه طعم بود چقدرشیرین
 ........هوس نه هست بوسه این

 ندا گذشته
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 وضع به کمی عصرانه گفت نمیشه ناهارکه نبودبعدازخوردن علی بیدارشدم ازخواب وقتی
 حال توی.....وهردورخوابوندم مهالرودادم شام علی ازامدن قبل ،شبم.تاشب رسیدم خونه

 برایش دلم....بودم براندازکردنش امددرحال علی که میکردم تماشا بودموتلویزیون نشسته
 طالقم نمیشودکاش عاشقم وقت هیچ کاش.....بود شده الغروضعیف خیلی سوخت

 وخوش تیپ خوش علی اون زندگیه چه این اخه بشیم راحت من هم خودش میدادتاهم
 .....کرد اینجوری چراباخودش....خیلیهابودکجاست ارزوی داشتنش که هیکل

 .....امدم ازدفکربیرون علی باصدای

  کنم چندباربایدصدات کری مگه

 داری چیکارم چیه:من

 لوییتاج میدزدم چشم میزاره نمایش وکثیفشوبه سیاه دندونهای ردیف.... میزنه لبخندی
 ....روبگیرم تهوم

 موندی منتظرم نکنه چرابیداری:علی

 انتظارنشگیتو چیتوبکشم انتظاره اخه ومیگم میزنم پوزخندی

 بشین بگم بهت چیزی یه میخوام نکن ترش:گفتم...کرد نگام برزخی باچشمای

 که متوه بچهاباالست وخرج نمونده برامون پولی:کردگفتم ومنتظرنگام نشست روبروم
 کار دنبال ازفردامیگردم من پس سرکارنمیری

  فکرخوبیه:دادوگفت لم مبل روی

 اعلیب مثالمیخواستم بودم فکرکرده چی خودم پیش.....افتادم راه اتاقم دموبسمتپوزخندز 
 بزنه بیرون فکرهاازسرم تااین دادم چندبارسرموتکون مهمه براش مگه کنم مشورت

 بعدروزهای به ازاین چراکه بخوابم کردم سعی چشماموبستم انداختم تخت خودموروی
 .....روبایدبگذرونم سختی

 حال زمان
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 مِن....من محیاباکمی امدن دختراهم که نگذشت چیزی شدم اروم کمی محبوبم تواغوش
 کردحاالمیتونم چقدرمنوخوشحال عذرخواهیش کردواین عذرخواهی ازمنومصطفی
 شام مامان ....امدم خودم مهالبه باصدای وتمجیدکنم تعریف باافتخارازدخترام جلومصطفی

 اشپزخانه بسمت ودستموگرفت بالبخندبلندشود....بفرماییداقا :گفتم مصطفی حاضرِروبه
 میزنم رضایت ازروی ساالدلبخندی چندنوع بهمراه غذاروش میزودونوع ازدیدن رفتیم

 روعغذاش بعدازکشیدن میشینم کنارمصطفی گذاشتن تموم دختراسنگ که چقدرخوبه
 هک خداروشکرمیکنم منم میشن صحبت ودختراگرم مصطفی سرشام.....خوردن به میکنیم

 وشیرینی دخترابامیوه بعدازشام......میزارن احترام بهش روپذیرفتنو دخترامصطفی
 بمونه شب که اصرارمیکنه مهال میخوادبره مصطفی که اخرشب میکنن پذیرایی ازمصطفی

 گفتن هواس زیادی حرفهای شماومامانم حتم باالبه میریم نمیادمنومحیا امیرکه باگفتن اخرم
 بولق اخرمصطفی دستِ ....نمیمونه مشکلی خوابیدنم برای پس رهدا دوتااتاق داریدپایینم

  سرازپانمیشناسم بودن ازاین خوشحال کردمنم

 بلم روی افتادم داد هلم راحتیهابرداروم وکشیدبسمت دستم دخترامصطفی بعدازرفتن
 مدیوان عطرنفسات:کشیدوگفت عمیقی شدنفس خیره توچشمام زدروم خیمه مصطفی

 ......میکنه

 گرفت اتیش ازبوسش لبهام امدم خودم تابه

 ........میگیرمش بارویااشتباه انقدرزیباکه زیباست کنارت بودن:من

 دست کرد بلندم دستش روی اروم پیشونیم کردبعدازبوسیدن نگام عمیق مصطفی
  باشم امشبواروم یه میخواستم عشق دست به خودموسپردم کردم حلقه دورگردنش

 روبه یشبهای......درازکشید کردوکنارم درازم تخت بازکردروی دروباپاش رسیدیم که اتاقم به
 مصطفی.....کردم گریه مصطفی نداشتن برای تخت این روی که یاداوردم

 االن ینهم بریزی دیگه اشک قطره بخدااگریه:کردوگفت پاک شصتش اشکهاموباانگشتش
 ....ومیرم پامیشم

  ختری اشک تخت این روی اغوشت توحسرت چندشب اگربدونی:وگفتم زدم لبخندتلخی

 نده عذابم نگوتوروخدا....نگوندا:مصطفی
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 بکنم غلط من:گونشوبوسیدموگفتم

 بخواب عشقم نکن شیطونی:کردوگفت محکمتربغلم مصطفی

 گرفتم میخورداروم صورتم به که گرمش های وبانفس چشماموبستم

 ندا گذشته

 دارم مهمون زودتربیاشب یکم فردا....ندا:لیالخانم.....برگشتم عقب به لیالخانم باصدای

 میدیدبرم اگراجازه شده تموم کارام ....خانم چشم:من

 بری میتونی کردی اگرغذارواماده:لیال

 کفشش وتق تق صدای دادورفت تکون سری حوصله بی لیالخانم....اماده بله:من
 هک تاقیا فورابه خونه ازاین شدن خالص میکردبرای ریختموتحریک بهم بدجوراعصاب

 فسن رسیدم که بیرون به افتادم راه حیاط بسمت کردمو لباسموعوض بودرفتم زیرراپله
 توزمستون کی داشت نفوذکردحقم اخرپاییزتامغزاستخونم سرمای کشیدم عمیقی

 کارم همین وخداروبخاطرپیداکردن دادم روافزایش قدمام سرعت......اخه بامانتومیگرده
 رایب نونم بودحتی محیادوماه که وقتی رودُرست پیش چهارماه نمیره یادم هیچ.....شکرکردم

 اکارتوت دادن بهم کثیف وچقدرپیشنهادهای کارگشتم چقدردنبال خدامیدونه نداشتم خوردن
 محیابرام بودن کوچیک که گذشت چندروزی کردم روشروع مرادی اقای خیاطی کارگاه

 که ونهخ کاربه بخاطربردن کردم والتماسش کردم گریه مرادی اقای دردسرسازشدانقدرپیش
 که میشه ماهی سه داداالن پیشنهاد روبهم وکارتوخونش سوخت بحالم دلش

 چون میدم غذاروانجام کردن ودرست نظافت کارهای خونشونوتاغروب هرروزبعدازظهرمیرم
 یادعاشقم کی اخه....پوزخندزدم فکرم به بگیره وقت خدمتکارتمام نمیتونه شکاک لیالخانم

 ....ارایشه غرق همیشه که وزیبایی پوش خوش زن باوجودهمچین اونم خدمتکاربشه

 گوشم به گفتنش کیه صدای دروفشردم زنگ بودم جلودرفاطمه امدم که خودم به
 نباشی خسته سالم:بازشدگفت درکه...ندا منم.....رسید

 هابیدارن بچه باشی سالمت....سالم:من

 حاضره بیاتوچایی....عزیزم اره:فاطمه
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  کنم غذادرست بایدبرم....نمیشم مزاحم دیگه نه:من

 تابیارمشون صبرکن چندلحظه هرجورراحتی باشه:فاطمه

 روی امدبادیدنش مهال گفتن مامان...مامان صدای نکشیدکه بیشترطول چنددقیقه
 کردم هبوس روغرق سروصورتش....جاگرفت سرعتشوزیادکردتاتواغوشم مهالهم زانوثشستم

 ازیهامب وبااسباب نشستم گوشه یه بخدا نه:مهال......که نکردی رواذیت فاطمه خاله:وگفتم
 خودش محیاروبه که درحالی فاطمه بلندشدم....دخترِگلم افرین:من.....کردم بازی

 ....میشه تنگ براشون نانازهاروبیاردلم این فرداهم:میفشردگفت

 انشالله......روبکنم زحماتت این چطوربایدجبران نمیدونم.....جان فاطمه ممنونم:من
 هابده وروجک ازاین یکی خدابهت

 گلهابرامنِ  این وجود که نزن حرف دادنم درموردزحمت......انشالله:زدوگفت لبخندتلخی
 راه خونه بسمت ازفاطمه وبعدازخداحافظی گرفتم محیاروبغل.........نعمتهِ  تنهایه
 باالتراز امدچندتاخونه پیش چندماه فاطمه بودکه خداتوچی حکمت نمیدونم.......افتادم
 نمکارپیداک نمیتونم بچه دیدبخاطرداشتن وقتی بچهاست عاشق دارنمیشه بچه ماچون

 لشمهاحوص بچه بیکاِربابودن تاشب ازصبح خودش قول به میداره نگه هاروبرام بچه:گفت
 شوهرشم میداداینطوری اون هاروبه بچه این خدا من بجای کاش که اخ...سرنمیره

 ینهشوهربب یکبار ای وهفته شهربشه پایین نمیاوردتااواره هو سرش دارنشودن بخاطربچه
 لطخدایاغ.....گازگرفتم زبونمومحکم خونه به بارسیدن میحتاجش کردن فراهم برای اونم

 .....باش هام بچه مراقب خودت.....ناشکریم نزارپای کردم

 کنارش بخاری کردن زروشنبعدا کردم هاروعوض خودموبچه لباس رسیدم خونه تابه
 توبسم خوابوندمش تخت روی.....خوابید شیرش بعدازخوردن محیاشیردادم نشستموبه
 امش علی ازامدن قبل شبم کردم بامهالبازی کمی غذا کردن بعدازدرست رفتم اشپزخونه

 رفتیم اتاقمون به خوابیدن وبرای خوردیم

 حال زمان

 پایین تخت ازروی باحرص بیدارشدم ازخواب ایفون متعددزنگ باصدای صبح
 خبرعزیزم چه:بودگفت بیدارشده زنگ باصدای حتم به که مصطفی....امدم
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 میام زودی کیه ببینم برم.....نمیدونم:من

 ..گلم باشه:مصطفی

 دکمه کنم قطع رو اورزنگ سرسام زودترصدای هرچه تا دادم قدماموافزایش سرعت
 تمومی چرابدبختیام......من خدای وای....نداشت امکان لرزیداین پشتم زدم تصویرروکه

 فوش حمیدهمچنان.......انداخت تنم به فریادحمیدلرزه صدای روبرداشتم گوشی نداره
 چرا صبحی اول.......میخوای چی:گفتم لرزونی باصدای دروبازکنم میخواست میدادوازم

 انداختی دادوبیدادراه

 گفتی بوده وپرتهاچی چرت این ببینم بیا:حمید

 همیشگیم عادت طبق میام االن گفتم همین برای صداموبشنوه مصطفی ترسیدم
 دمز  بیرون که ازدرد افتادم درراه بسمت برداشتم جاکفشی وازجالباسی چادرم دروبازکردم

 ....کرد روطی مونده باقی درمیومدچندقدم حمیدبسمتم

 سراوردی صبحی حمید،اول خبرته چه:من

 قعش دیدن میگذره خوش که البته....میگذره ماخوش بدونه خوبی نداخانم...به...به:حمید
 .......و قدیمیت

 گفتیها بچه به که وپرتهاچیه چرت این:گفت بلندی اوردباصدای جوش شدکه چی نمیدونم
 موقیعتت من توخونه اینکه مثل.....کنم درازی دست بهت میخواستم من.....هااان

 تمدوس گفتی ندا ببین.....جداست اتاقت ولی منی زن ناسالمتی.....اررره کردی روفراموش
 چندماه نتوای فکرنکنم کردیم ازدواج چندماه االن تااخرعمرم نه ولی صبرمیکنم گفتم نداری

 .....باشم بوده بدی همسری

 ......بشی خودم مال میخوام سرامده طاقتم اصالمن

 هک ه..د.......ح اون .....فهمیددددیییی بگیره جلومو نمیتونه هم کسی هیچ..حقمی....زنمی
 ....هست خرییی اصالکدوم....شدتاحاالکجابودهههههه ازکجاپیداش معشوقتهِ 

 ......کرد اللم مصطفی صدای کنم حمیدواروم بازکردم تادهن

 ....چطورمگه منم معشوقشه که خریی اون:مصطفی
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  میشود نزدیک بهش که مصطفیی بودبه دوخته حمیدناباورچشم

 ها دیوانه مثل درست....بلندخندید بعدباصدای چنددقیقه

 ......کرد حلقه رسیددستشودورکمرم که بمن مصطفی

 برد یورش مصطفی شودوبسمت هنوزمیخندیدساکت حمیدکه

 تکشیدموبسم بلندی جیغ شد پرت عقب به خوردچندقدمی مصطفی صورت به مشت اول
 دادوبسمت هلم کناری به اروم مصطفی....نشد که چیزیت خوبی.....رفتم مصطفی

 گه نمم میگفتن وناسزا ولگدمیزدن مشت بهم تامیتونستن دعوا شدشروع واین حمیدرفت
 جلوی خون ولی کنن تمومش میکردم میشودموالتماس نزدیک بهشون گاهی

 نبودن خرابم منوحال بودواصالمتوجه چشماشونوگرفته

 .......سررسید پلیس ماشین بودکه چقدرگذشته نمیدونم

 وفقط بودن شوده جمع کوچه توی که مردمی بادیدن بردن هردورو بعدازجداکردنشون
 صدای....ودیدنیه انقدرجذاب مردم بدبختی یعنی شدم واقعامتاسف بودن تماشاچی

 چی:وگفت مهالجلوموگرفت دویدم خونه بسمت بیام خودم شدبه باعث پلیس اژیرماشین
 مامان شده

  پلیس اداره فعالبایدبرم میکنم تعریف بعدابرات وگفتم زدم کنارش

 بریم باهم شم اماده صبرکن:مهال

 بدستم که مانتوشلواری اولین افتادم راه اتاقم بسمت نداشتم کردن مخالفت وقت
 نمشد باخارج همزمان افتادم درراه بسمت سویچ بابرداشتن شالموسرکردم امدپوشیدم

  وبدهصبحانش تامیایم...باش نازگل بمراق:محیاگفت امدوروبه هاپایین ازپله مهالهم ازخونه

 زهلر به وجودم تمومه که داشتم انقدراسترس رسوندم پارکینگ به چطورخودم نمیدونم
 بود افتاده

  کردسوارشم وکمکم گرفت روازم سویچ میلرزم دیددارم مهالکه
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 ایامیشهخد.....وچشماموبستم دادم تکیه صندلی پشتی سرموبه شد زده که ماشین استارت
 میکنممممم خواهششش.......بیدارشم ازخواب میکنم خدایاخواهش.......باشه کابوس یه

 

 گذشته زمان

 قوقمح سوم یک که بعالوه باالرفت مخارجمون مدرسه مهالبه هاورفتن بچه بابزرگترشدن
 تشدوس کارتومطب تالیالخانم گشتم وقت کارنیمه یه میشودناچاردنبال علی عمل خرج

 میکردمکار  تاظهرتومطب صبح ترتیب این به پذیرفتم میل باکمال بیشنهاددادومن روبهم
 تهخس واقعاروزهای هامیرسیدم بچه بایدبه میومدم که غروبم لیالخانم وبعدازظهرتوخونه

 ایِ  کننده

 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 تابچه رومیکردم ام سعی تمام ومن وبزرگترشدن هابزرگ وبچه گذشت چنین روزهااین
 ماهنوزشام که امدطوری زودترازهمیشه علی شب یه......باشن نداشته برخوردی هاباعلی
 دخترا هب شام بعدازخوردن کردم پهن روتواشپزخونه سفره سریع علی بادیدن بودیم نخورده

 صدام علی هک افتادم راه اتاق ظرفهابسمت بعدازشستن بیام وبخوابیدتامن بریدتواتاق گفتم
 کشیده ته پولش حتمادوباره مبرنگشت ولی وایستادم توجام......زد

 باشی امشبوپیشم ندامیخوام:علی

 ندازیهب خودت به نگاه یه....کرده یادهندستون فیلت چیه.....زدم برگشتموپوزخندی عقب به
 نکرد وکشیدنومست جزخوردن که کثیف ادم یه شبموپیش نظرحاضرم به من به نگاه

 داریم طوفق مردیم هم برای وقت منوتوخیلی اقاعلی نه.......سرکنم بلدنیست کاری ونشگی
  میکنیم روتحمل اجبارهمدیگر ازروی

 ندا باهام بدکردی:علی

 ببینم ادمواینست بددیگه بدکردخیلی بامن روزگارم باتوبدکردم اگرمن.....بدکردم من فقط:من
 واسه جایی تخت محیاروی شدن بابزرگ درازکشیدم رختخوابم روی رفتم اتاقم به میگه چی
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 زیباشوبیاداوردم رولبخندشوچشمای مصطفی چهره هرشب مثل نبودچشماموبسمتم من
 کنم صبح روبایادش تاشبم

 دختراروبیدارکردم صبحانه کردن بعدازاماده بیدارشدم ازهمه هرروزقبل مثل صبح
 مدرسه به رفتن برای کردم کمکشون غرغراشون به توجه بدونه بهشون صبحانه بعدازدادن

 کردن خودموباعوض مدرسه به دخترارورسوندم سرراه شدم اماده زودی خودمم بشن اماده
 دکتردرمطب خانم بعدازرفتن ظهرم دادم تاظهرکارموانجام مطب رسوندم چنداتوبوس
 ونهخ به چنداتوبوس کردن هرروزبعدازعوض معمول طبق خیابون سمت افتادم روبستموراه

 وزهن که علی بادیدن شدیم واردخونه باهم دروبازکردم بودن دختراجلودرمنتظرم رسیدم
 به خواب اونم باشه روزخونه موقع میاداین پیش کم اخه کردم تعجب خوابیده مبل روی

 ضبعدازعو اتاق سمت افتادم فکرراه بااین برس کارت بروبه توچه به اخه زدم نهیب خودم
 بعدازخوردن کردم روگرم غذادیشب رفتم اشپزخونه بسمت لباسهام کردن

  شدم لیالخانم خونه به رفتن اماده خودمم ناهاردختراروخوابوندم

 شام کردن وبعدازدرست کردم رونظافت خونه قبل روزهای طبق

 که ونهخ به......زودتربرسم بلکه کردم بلندطی مسیرروباگامهای طول خونه سمت افتادم راه
 کردم نگاه که بادقت جلوتررفتم کمی دیدم مبل روی طورخوابیده روهمون علی رسیدم
 دمز  چندباصداش ترسیدم بود نخورده تکون ای زره بودحتی ظهرخوابیده حالت به درست

 ادمد تکونش وچندباره دوباره نداد جواب بازهم دادم چندباتکونش ندادبادستم جواب وقتی
 میکردن گریه شددختراازترس تبدیل فریادوگریه تابه باالرفت صدام ناخواسته زدم وصداش

 میزدم صداش وباگریه میدادم روتکون علی حالموفقط اصالنمیفهمیدم

 حال زمان

 فتادما راه ورودی در شدموبسمت فوراپیاده پاسگاه بادیدن چشماموبازکردم ماشین باتوقف
 فیمصط بلکه کردم رونگاه سرش پشت شدم خارج حمیدازساختمان که جلوتررفتم کمی

 یخورهم خنک آب داره......نیست نگرد دنبالش:شدوگفت نزدیک بهم حمیدچندقدم روببینم

 میخوای ازجونمون اصالچی....داشتن نگهش که گفتی بهشون چی....چی یعنی:من

 من که اینِ  مهم نیست مهم داشتن روچرانگه گفتمومصطفی چی من اینکه:حمید
 وجمعر وسایلت ندا میگم چی ببین کن گوش خوب.....شده که هرقیمتی حاالبه تورومیخوام
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 وحال شقوع ازخونه رفتن امااینباربیرون بیادبیرون بدمومصطفی رضایت وبرگردتامنم کن
 شدی متوجه ممنوعه

 ورشحض متوجه تازه صداش باشنیدن بودم کرده حضورمهالروفراموش بدبودکه انقدرحالم
 شدم

 ریخته ووارنگ دخترِرنگ همه این برنمیداری ازسرمامانم چرادست داری چیکارشون:مهال
 که باشی مامانم انقدرعاشق فکرنکنم اونابزاراینازندگیشونوبکنن بروسراغ خوب توخیابون

 کنی زندگی ای دیگه باکس نتونی اون بجز

 ارمادخالتوتوک برسی زندگیت به بهتربری تونیومده فوزولیابه این:زدوگفت حمیدپوزخندی
 بشه ویلچرنشین خواهرت مثل دخترکوچولوت حیفِ  اخه نکنی

 عزیزم امیددیدارت به.....خانما روزخوش:گفت که دوختیم حمیدچشم زدبه وحشت

 ونهخ میری االن همین :مهالگفتم روبه شدنش خارج محض به کردم رفتنشودنبال باچشم
 فهمیدی بشید زودترازکشورخارج هرچه میکنی راضی امیرو

 رچهه بگیربروخونه تاکسی یه روبده سویچ:گفتم دادکه تکون تهفیم نشونه به سری
 بزن زودترباامیرحرف

 بهتره نشینی فرمون پشت نیست خوب حالت بریم بیایدباهم....مامان چشم:مهال

 ندارم کردن بحث مهالحوصله روبده سویچ:من

 میکنم خواهش باش خودت مواظب:ودادوگفت مهالسویچ

 نباش نگران باشه:من

 درفکرمانق افتادم راه هدف بی نشستم فرمون پشت رسوندم ماشین بلندخودموبه باگامهای
 فتصاد کنارخیابون که ماشینی بادیدن بود رفته در ازدست ومکان زمان بودکه مشغول

 شیدمک ماشینهاالیی وازبین دادم افزایش فکرسرعتم رسیدبااین بذهنم فکری بود کرده
 دهچرابایدزن درسته اره.....گازفشارمیدادم پدال حمیدپامومحکمترروی حرفهای بابیاداوردن

 چرا......نمک باشموباحمیدزندگی چرابایدزنده....نبوده کامم به وقت هیچ زندگی وقتیکه باشی
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 رسمب معشوقم به نمیتونم حاالکه جدام ازعشقم وقتی اونم کنم دنیازندگی بایدتواین
 بمونم شایدتویادهاجاودانه اینطوری بهترِبمیرم

 بودطوریکه اشک لبالب چشمام برمیان خودشون شدنوازپس بزرگ دیگه دختراهم
 .......قمتلع بعدتاریکی امدو برخوردچیزی صدای زدنم بهم پلک تویه نداشتم دیدمناسبی

 گذشته زمان

 نشسته روبروم بدست لیوان که فاطمه.... بازکردم چشم صورتم خیسی باحس
 دهش سفیدپنهون زیرپارچه که علی جون بی جسم بابیاداوردن...... عزیزم خوبی:بودگفت

 یبگوعل دیدم بگوخواب فاطمه:جوشیدوگفتم اشکم چشمه میشود دحملبودوبابرانکار 
 روسرش میتونم بگوهنوز میخواد پول ازم دوباره کرده بگوپولشوتموم هنوزهست

 ایبامهربونیه خوشش خاطرات بابیاداوردن بگوهنوزمیتونم......کنم غربزنموعقدهاموخالی
 مدمه بگوبی...... نشدم کس بی کس بگوبی...... میکردلبخندبزنم خرجم که دریغش بی

 همدم بدونه خدایاچیکارکنم وای. .....تنهاترنشدم بگوازاین.......نشدم
 بیارم گرگهادوام چطورتواین....چیکارکنم

 چهچطورب......چیکارکنم اقاباالسر خدایابی.....دورمیکنه گرگهاروازم هنوزچشم بگووجودش
 ریچراجونمونمیگی......خدایااااا......گرفتی کسیموازم بی خدایاچراتنهاهمدم.....کنم هاموبزرگ

 .......میزدم حرف خوب باهاش دیشب کاش....نشدن یتیم هام بگوبچه کنی راحتم

 کنن قراری وبی انقدرگریه...عزیزم باش اروم.....ندا باش اروم:کردوگفت بغلم محکم فاطمه
ً  بچه  بیشترمیترسن صداتومیشنون هاتواتاقا

 تخت هاروی بچه افتاد راه اتاق وبسمت امدم بیرون فاطمه هاازبغل بچه بابیاداوردن
 توبغلم خودشنوانداختن بازکردم اغوشموبروشون بودن شده جمع توخودشون

 دخترابرای میکردیم گریه اینبارهرسه دادم تکون هم  خودم کردم حلقه دستهامودورشون
  بدکردم درحقش که شوهری برای ومن نداشت کنی جزاوناگریه که پدری

 یرو بردم اتاقشون هاروبه بچه فاطمه بردباکمک هاخوابشون بچه که کردیم انقدرگریه
 روی ای بوسه داریم سختی بعدروزهای منِ  دلم بخوابیدعزیزای:خوابوندمشونوگفتم تخت

 سروسامون هامشغول باچندتاازهمسایه فاطمه بیرون زدم اتاق واز کاشتم پیشونیشون
 ونخ کاسه شده چشمات کن برواستراحت امدی چرا:دوگفتکر  اخم بادیدنم کارابود به دادن
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 ارنبب خون اشک بجای که کنن چشمابایدانقدرگریه این نیست چیزی که خون کاسه:من

 اره میشه زنده خدابیامرز تواون باریدن باخون:فاطمه

 میشه اروم دلم ولی نمیشه زنده نه:گفتم شکست سداشکهام دوباره که درحالی
 وقت هیچ میگرفتم حاللیت ازش کاش زدم بدحرف باهاش من منم مقصرمرگش

 خودمونمیبخشم

 حصب کشیدی زحمت براش حرفوکم این دیگه نشنوم:زدوگفت چنگ صورتش به فاطمه
 یدیمیرس دختراش به میومدی که شبم رودربیاری وعملش خونه تاخرج کارمیکردی تاشب

 هک چیکاربایدمیکردی دیگه بااوردی وظریف نازک گل برگ دوتادخترشومثل ماشاالله
 تونداره هب ربطی پیمانشم پرشدن بود پرشده پیمانش بود سررسیده عجلش اونم.....نکردی

 کرهاکمیف این بیجای:گفت میکشوندم اتاق بسمت که درحالی کرد وبلندم زیربازوموگرفت
 دنشش ازخارج قبل کرددرازبکشم کمکم روپهن تشکم رسیدیم که اتاق به.....کن استراحت

 هبچ وپناه پشت بعدازعلی داری درپیش سختی روزهای بخوابی کن سعی:گفت ازاتاق
 هاتویی

 اطراتخ مصطفی اینباربجای گذاشتم هم چشماموروی کنم عمل فاطمه گفته به کردم سعی
 ریختم اشک قطره وقطره رومرورکردم علی

 حال زمان

 فرودمیومدازاون سرم روی سنگینی پتک مثل درست که اب قطرات چکیدن باصدای
 نسنگی بدنم تمام.میکرد ذوق دردمیکردوذوق خیلی سرم........امدم بیرون مطلق تاریکی

 الکل بوی.کافور مثل بویی یه.میومد خاصی بوی.بود شده

 

 حس.روبازکنم چشمام کردم سعی.خورده ترک ازخشکی لبهام میکردم بودحس ام تشنه
 پلکهامبود باهرسختی بودن گذاشته پکهام روی انگاروزنه ولی.خوابیدم وقت خیلی میکردم
 رومیزد چشمام سرم باالی نورمهتابی میلرزیدمخصوصاکه اولش دادم روتکون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ازهر –عاشقانه ل نس

      

 
259 

 صدای برنورمهتابی عالوه اینبار کردم سعی میرسیددوباره گوشم به مهالکه ضعیف باصدای
 که مکرد دقت اطراف به کمی......روبازکنم شدچشمامم بودباعث دوروبرم که دستگاههایی

 روجابه دهنش روی ماسک صدامهال سمت کردبرگشتم صدام مهالدوباره
 .....خوشکلم مامان خوبیی:جاکردوگفت

 نفوذکرد تامغزاستخونم دردش که دادم وتکون سرم اروم

 دردمیکنه جاییت:مهال

 اخلد بعدچندتاپرستارریختن روفشاردادچنددقیقه سرم باالی مهالدکمه....سرم وارگفتم ناله
 امد بهوش کی:مهالامدوگفت بسمت یکیشون اتاق

 دردمیکنه سرم میگه میشه ای چنددقیقه:مهال

 کترمنتقلد فردابعدازمعاینه میکنیم تزریق بهشون مسکن یه نباشیدطبیعیه نگران:پرستار
 بخش میشن

 نمیدونم...نکنم توجه حرفاشون به شددیگه ایجادشدباعث دستم توی که سوزشی
 ازهرچی شدم وتهی روبستم چشمام سرم شدن سنگین بااحساس.....چقدرگذشت

 .......صداست

 حال زمان

 ......بازکردم چشم دوباره اطرافم دستگاههای باصدای

 کردم عینبودس تواتاق کسی چرخوندم چشم......بشم مسلط محیط به اینبارراحتترتونستم
 زخم ازفردتشنگی گلوم فکرمیکردم بودکه انقدرتشنم بدم وتکون خشکم لبهام
 تاصدای کردم وچندبارسعی نشددوباره خارج ازگلوم صدایی بازکردم چندباردهن.....شده

 جهِ نتی بی تالشم فهموند بهم اتاق سکوت کردم اب رسیددرخواست گوشم به ضعیفم
 .....وبایدصبرکنم

 یخانم دادم درسوق درنگاموبسمت باصدای بودم زده زل سقف به میشودکه ساعتی ربع
 .....خانمی خوبی:امدوگفت واردشدبطرفم سفیدلبخندزنان باروپوش

 .....ام تشنه:گفتم ضعیفم باصدای
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 میکنم لبهاتوخیس االن ....بخوری نمیتونی نداده تادکتراجازه که اب:پرستار

 ابرداشتنب کشید لبهام دستمالوروی داربرگشت نم دستمال بعدبایه چندلحظه بیرون رفت
 کنم هدایت دهانم داخل روبه تارطوبت کشیدم لبم وروی زبونم دستمال

 وزمنتقلامر دکترمیاداحتماال دیگه تاچندلحظه:گفت دستگاههاوسرم کردن پرستاربعدازچک
 عیس چشماموبستم کردم نگاه روبرو دیوار به دوباره پرستار شدن باخارج بخش به میشی
 امدم دربخودم باصدای بودکه چقدرگذشته نمیدونم.......افتاده اتفاقی چه  بیادبیارم کردم

 دکترباشه میدادم احتمال مردکه پرستاربایه همون بهمراه پرستاردیگه اینباریه
 خوبید:زدوگفت دکترلبخندی.....امدن

 بدم ام جوابشوبالبخندخسته کردم سعی منم

 خشب به شدنم منتقل اجازه توچشمام انداخت که ای قوه نورچراغ ودیدن دکتربعدازمعاینه
 روداد

 ندا گذشته

 که بود من دلم فقط بین این..شد تموم فکرمیکردم زودترازانچه وعلی وسوم ختم مراسم
 تنداش کنی گریه هام جزمنوبچه میکردن روخاک علی که وقتی برای کسیمون بی برای

 ......بودن تماشاچی که هایی ازهمسایه ادمها از ازدنیا گرفت دلم  گرفت اتیش

 مچراطالق که میکردم گالیه....میکردم عکسشوگالیه قاب پای ساعتهامیشستم هرشب
 ونموقعیتم چرابادونستن.....موادکشید چرا که....خودشومنونابودکرد چرازندگی که....نداد

 کنه اوردوز کشیدتا مواد انقدر

 فتادمیا هم میشودوروی خسته چشمام تا میزدم حرف علی عکس میکردموباقاب انقدرگریه

 منم انوقت نمیومدن بدنیا وقت مهالومحیاهیچ کاش ارزومیکردم گریهام بیشترشبهابین
 میکندم لعنتی دنیایی ازاین دل راحت

 

 ندا گذشته
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 مردم توخونه بچهادیگه بخاطرابروی..... وبزرگترشدن وبچهابزرگ گذشت روزها
 تنهادغدغهو کنم کارپیدا شرکت یه توی تونستم روزنامه تونیازمندهای باگشتن.....کارنکردم

 هک خداروشاکرم همیشه.....گرفتم خریدخونه برای که وامی اقساط پرداخت بشه گیمزند
 تحدیدم کرداخرم بازخواستم علی مرگ وبرای امدسراغم بعدازفوتش یکسال مادرعلی

 وبه مفرارکرد بچهاشبانه تنهایی ازترس منم...میکنه شکایت ازدستم علی کردبخاطرمرگ
 خونه هوی بگیرم وام کردازبانک کمک بهم دردنکنه مرادی اقای اورددست پناه لیالخانم خونه

 باصدای....باشم داشته خودموبچهام برای سرپناه تایه ازشهربخرم خوبی تومنطقه طبقه سه
 لبخندرولبام موبایل صفحه مهالروی عکس بادیدن امدم ازفکربیرون گوشیم زنگ

 جانم....نشست

 سررفته حوصلم میای کی.....خوبییی....گلم مامان سالم:مهال

 محیانیست مگه میام دیگه ساعت تایک کاردارم یکم...مرسی.....عزیزدلم سالم:من

 خرید رفته بادوستش....نه:مهال

 میرفتی توهم خوب:من

 امدم ازدانشگاه تازه ام خسته:مهال

 زودتربیام میکنم سعی نباش ناراحت....دکتر خانم نباشی خسته:من

 میکنم درست خوشمزه پاستای یه تامیای منم....باشه:مهال

 میکنم درست چیزی یه میام ایی نمیخوادخسته:من

 وقت شماهیچ برای من چندباربگم....جونم مامان اختیارداری:مهال

 م ت س ی ن ه ت س خ

 تازودتربیام برسم کارام به برم نداری کاری......گلم مرسی:من

 بوس بوس...بای....نه:مهال

 گلهاهدیه شدتااین حالم شامل لطفت که خدایاشکرت دخترا شما ازدست.....خداحافظ:من
 .....بشه زندگیم
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 حال زمان

 امدن محیا همراه پرشدمهالوامیربه چندثانیه درعرض اتاق بخش به شدنم بامنتقل
 نیست زمال گفتم محیابیادهرچی شبم بمونه پیشم قرارشدمهالتاشب صحبت بودبعدازکمی
 چرا:فتوگ نشست کنارتخت صندلی محیاوامیرمهالروی بارفتن.....بدهکارنبود اماگوششون

 ممیگ درست کنی تصادف خواستی خودت ......میکردی رانندگی سرعت بااون چرا....مامان

 ارامش کمی دلم ام خسته خیلی....مهال ام خسته:وگفتم مهالانداختم به گذارایی نگاه
 .....میخواد

 رفته ازدست ارامش بتونی نمیادشایداونور ابام اصالچراخودتونم.....نبود راهش این ولی:مهال
 بیاری روبدست ات

 ارامش حاالکه خواستم .....بده ارامش بهم نمیتونه جزمصطفی به کس جاوهیچ هیچ:من
 باشم داشته ابدی ارامش حداقل اونوندارم

 باشین بهترزیادناراحت ....وعاشقِ  مهربون انقدرقلبت که بمیربرات:مهالدستموبوسیدوگفت
 ندیدم که میشه چندروزی حمیدم.....دیروزازادشده اقامصطفی

 بیمارستانم چندوقت مگه:من

 روزِ  ده:مهال

 شده چطورازاد مصطفی......من خدای وای:من

 بپرسی خودت امدمیتونی فرداکه نمیدونم:مهال

 بگو میدونی اگرچیزی میکنم مهالخواهش:من

 دهدا رضایت خودش حمید اینکه میدونیم که تنهاچیزی نگفته چیزی ماهم به بخدا:مهال

 شده چی یعنی:من

 خوشحالِ  حسابی اقامصطفی اخه....فکرنکنی بهترزیادبهش:مهال

 باشه نیافتاده بدی اتفاق خداکنه:من
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 نیافتاده بدی اتفاق مطمئنم راحت خیالت:مهال

 خداکنه:من

 روعوض سرمم پرستار شام نشدبعدازخوردن زده بینمون حرفی دیگه شام بااوردن
 کرد ترک اتاق داخلش چندامپول کردوباریختن

 پایین خواستی زمانی فاصله به اروم اروم داخلش قطرات دوختم چشم سرم به
 که وضعیفترمیشودتاجایی ضعیف میکردبنظرم صحبت باتلفن مهالکه صدای.....میچکید

 .......ودیگرهیچ چشماموبستم رونداشتم سنگینم پلکهای داشتن بازنگه تحمل

 حال زمان

 قلبم ضربان نزدیکترمیشودیم مالقات ساعت به هرچه وقرارندارم اروم بیدارشدم که ازصبح
 کشید ارامبخش تزریق به اخرکارم چندساعت که بیشترمیشودطوری

 فیمصط بادیدن چشماموبازکردم شدم کشیده بیرون خواب ازاغوش گونم نوازش بااحساس
 سردم های نوازشگرِگونه که دستش، یازگرما شدم لذت غرق ،..بستم چشم دوباره

 شنفسها گرمای میکردوقتی زمزمه کنارگوشم اروم کردوقتی رودوچندان لذتم بودصداش
 نم بودکه لحظه جاهمون هاموپرمیکردهمون ریه عطرتنش وقتی میگرفت گوشموهدف الله

 هک عشقیه اون واین.... ارامش اوج به خواستن اوج به خوشبختی اوج به میرسیدم اوج به
 میسوزم خواستنش تواتیش سالهاست

  چکید بستم چشمای الیی ازالبه که اشکی قطره

 حیف......گلم اخه چیه واسه گریه:وگفت روگرفت کنارگونم اشک باسرانگشتش مصطفی
 اون ارهدوب چشماتوتاببینم بازکن کردی بارونیش که نیست خوشکلت عسلی چشای اون

 ........کردی بنا برام پشتش ازعشق که شهرزیبایی

 ادهوایست روبروم بالبخندجادویش مصطفی بازکردم چشمامو بعدی اشک قطره باچکیدن
 ازندهت دنیاست تادنیا میخوام دارم زمانونگه میشود کاش :وگفتم کردم نگاه بودتوچشماش

 ام خسته......خستمو جسم کن گرم وجودت گرمای باشی توکنارم میکشم تانفس ام
 االن همین میخوام اورده درم ازپا عشقت بریدم دیگه ،...مصطفی
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 لومج محکم که سدایی ازاین ادما ازاین دنیا ازاین ازادشم چشماموببندموباتصورلبخندت
 ...... ازعشقت شم سیراب تانتونم وایستادن

 قول.....دنمکشی نفس دلیل صبورباش....عشقم صبورباش:وبوسیدگفت پیشونیم مصطفی
  بشه چیزدرست زودهمه خیلی میدم

 ....چراانقدرالغرشدی....خوبی:زدموگفتم جونی لبخندکم

 احوالمومیپرسیدی دیگه ساعتِ  نیم حاالوایمستادی:مصطفی

 کردی شدتوشروع تموم من گالیه:من

 خانم بکنم غلط من:مصطفی

 داده؟؟؟؟ حمیدرضایت مهالگفت....چطورازادشدی:من

 بکنه غلطی هیچ نتونه که ازحمیددارم انقدرمدرک گفتم نیست یادت مگه:مصطفی

 برمیاد ازدستش هرکاری حمیددیوانه....مصطفی میترسم:من

 کرده وریست کارهاشوراست زدم حرف باامیرجان من نباش نگران:مصطفی
 میرن احتماالتااخرهفته

 ......محیاچی:من

 ینا نمیخوادنگران میفرستم محیاروهم مهالاینهاوجاگیرشدنشون رفتن محضِ  به:مصطفی
 ندارم تخت این روی رو دیدنت طاقت که شو زودخوب طفق چیزاباشی

ِ  بودنت:وگفتم بودگرفتم گذاشته کنارتختم روکه مصطفی دست  میتونه تعشق منه معجزه
  کنه زودسرپام خیلی

  امیدوارم:مصطفی

 جازها مریض به شدِلطفا تموم مالقات وقت:پرستار....برگشت عقب به درمصطفی باصدای
 کنه بدیداستراحت

 چشم:مصطفی
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 دادورفت تکون پرستارسری

 بیرون بندازم تانیومده بایدبرم حاالهم گمشوبیرون گفت بهم محترمانه که دیدی:مصطفی

 بیا فرداهم اگرتونستی:من

  عزیزم چشم:دستموبوسیدوگفت مصطفی

 دارم دوست:من

 هسخت ازت کندن دل بااینکه.....دارم دوست منم:کردوگفت بارون دستموبوسه مصطفی
 زندگیم گل بای تافردا...باش خودت مراقب بایدبرم ولی

  عشقم بای:من

 های لحظه ازدرچشماموبستم شدنش خارج محض به کردم بدرقه روباچشمام مصطفی
 شدم زیستن وحس سرشارازعشق...روبیاداوردم قبل

 ندا گذشته

 توبیمارستانی مهالهم که تاجایی باالرفت زندگیمون مخارج دانشگاه مهالبه باواردشدن
 واقایی ینپسرمت دیدمش اشناشدچندباازنزدیک باامیرنامی بیمارستان کارشدتوی به مشغول

 رمتاباماد گفتم من ولی کرده خواستگاری امیرازم:مهالگفت چندروزپیش نظرمیرسه به
 ادشداربگوباخانو اگرقصدازدواج:گفتم منم بدم که ندارم جوابی ونظرشونپرسم نزنم حرف

 دشبع شب برای بودچون پیشنهادی انگارمنتظرهمچین امیرم بیادتابیشتراشناشیم
 پدرامیرترجیح ماخبرداشتن شرایط واز بودن ومعقول بسیارخوب خانوادش قرارگذاشت

 مهواگره اشنابشن خانوادهابیشترباهم اونهاهم تاهم بشه هاخوانده بچه بین ای دادصیغه
 ااینب برگزاربشه عقدوعروسیشون ایندمراسم هما تادوسه رفت پیش امیدخداخوب چیزبه

 دوشیف روزی مجبورشدم معقول جهیزیه تهیه برای ماسخترمیشودومن وضع اوصاف
 ....روبخرن بهتراجناس تامهالومحیابتونن کارکنم

  ......گذشت زدنی بهم توچشم دوماه
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 شنج گرفت خاطرپدرامیرتصمیم همین بودبه شده وعاشقانه نزدیک امیرومهالخیلی رابطه
 واجازد خرسنداز منم برسن کارودرساشون به راحت باخیال هاهم بچه تا روبپاکنه عروسی
  پذیرفتم میل باکمال دخترم عاشقانه

 تیمنداش کردن دعوت واسه فامیلی ازاینکه دخترم ازتنهایی گرفت دلم دوباره عروسی شب
 فلط میدرخشیدخداروشکربه عروس هاتولباس فرشته مثل که دخترم واسه سوخت دلم

 قشنگترینو بودتاتوبهترین پیداکرده زیادی دوستای توبیمارستان وکارکردن رفتن دانشگاه
 تنهانباشه زندگیش شب

 ازسرشب که ریختموبغضی اشک تامیتونستم خونمون امدن خداحافظی برای وقتی
 نزدیکم اطرافیان ازادکردم مهالازپیشم رفتن بهانه خودموبچهاگلومومیفشردبه بخاطرتنهایی

 زدرداصلیا اماحیف کنن ارومم داریدمیخواستن فاصله باهم چندتاپله که نمیره جایی باگفتن
 خبرنداشتن دلم

 شب توقشنگترین مهالهم تاچشمای کنم ارامشموحفظ کردم محیاسعی اشک بادیدن
 نشه بارونی زندگیش

 لگ شاخه یه کردم پرازاب کاسه یه رفتم اشپزخانه جوانابه ورقصیدن محفل شدن باگرم
 به ....جادادم سینی داخل کنارش قرانم گذاشتم سینی روداخل کاسه پرپرکردم رزداخلش

 داشتن خداروبرای وتودلم کردم نگاهشون باعشق امیرومهالمیرقصیدن برگشتم که پذیرایی
 .شکرگفتم توزندگیشون عشق

 احسن حوهن وبه مهموناباشم بیشترکنار کردم سعی منم بپابود وبرقص بزن شب های تانیمه
 ودکهب شب نیمه خالصه میرقصیدم اصرارمحیاباهاش به هم گاهی گهه  کنم پذیرایی ازشون
 اویح سینی رفتم اشپزخانه دامادبسمت عروس بابلندشدن کردن رفتن شدنوعزم خسته

 زیرش وببوسیدواز قران:مهالوامیرگفتم باامدن جلودروایستادم روبرداشتم واب قران
 منگا قدردانانه مهال برگردید سالمتی وبه باشه وپناهتون ردشیدتاخداتوسفرپشت

 ردشدتاجلودرباهاشون زیرقران بعدازمهالاز امیرم گذشت اززیرش قران کردوبعدازبوسیدن
   شدیم همراه

 گذاشتم مایه براش ازجونم:امیرگذاشتموگفتم مهالروتودست دست خداحافظی موقع
  بشه خم لطیف گل مثل که دخترم باشونزا مراقبش
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 بابوسیدنبرِ  پاش خاربه ونزارم کنم خوشبختش میدم قول:گفت گرفتوکنارگوشم امیربغلم
 مهالکشیدیدواقعاممنونم برای که زحماتی تمام بابت:جداشدوگفت ازم پیشونیم

 شقع به......بشیدوقدرهمدیگروبدونید خوشبخت امیدوارم بود ام نبودوظیفه زحمتی:من
 پس سهمیر  بندهاش ازخدابه که موهبتیه بهترین عشق چراکه بزارید احترام زندگیتون توی

 بخیرررر سفرتونم......روبدونید بینتون وعشق قدرهم

 بقیه وبعدازخداحافظی کردن خداحافظی ازشون پدرمادرامیرم بعدازمن
 مهموناهم وریختم اب کاسه دورشدنشون با افتادن راه امیرشدنو:مهمونامهالوامیرسوارمزدا

  ورفتن کردن جلودرازماخداحافظی

 گرم اب دوش یه رفتم حمام ازهرچیزبه قبل خونه محیابرگشتیم مهمونابهمراه بعدازبدرقه
 ظرفهای کردن جمع درحال محیا رفتم پذیرایی به لباسهام بعدازپوشیدن بیرون گرفتموامدم

 میکنم جمع رومن بگیربقیش دوش برویه:وگفتم رفتم بودبسمتش میوه

 میکنم جمعشون خودم کن برواستراحت ای خسته....نه:محیا

 کن گوش حرف:وگفتم کشیدم روازدستش میوه ظرف

 کمک زودمیام....باشه:محیا

 بیا بروزودی خوب خیلی:من

 هبودروب نمونده امدجزظرفهاکاری محیاکه....وجورکردم جمع روکمی خونه محیا بعدازرفتن
 فردا واسه ظرفهاروبزاریم بخوابیم چیه نظرت:محیاگفتم

  موافقم:دادوگفت بدنش به وقوسی محیاکش

 خوش شب بخوابی بهتربری پس:من

 جانم:من.....مامان:محیا

 بخوابم پیشت بیام امشب میشه:محیا

 بهترنمیشه ازاین:وگفتم لبخندزدم
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 مدرازکشیدوخودشوتوبغل کنارم محیاهم درازکشیدم تخت روی رفتیم اتاقم بامحیابسمت
 .......هزارباخداروشکرکردم بودنش خاطر شردمشوبهف خودم به جادادباعشق

 باشید حال زمان منتظرچندپارت....ندا گذشته پایان

 حال زمان

 شدِولی تقریباخوب حالم بااینکه شدم مرخص ازبیمارستان هفته یک بعدازگذشته
 ختاندا تَعویق روبه رفتنش من بخاطروضعیت مهالهم نمیدن روبهم کاری هیچ دخترااجازه

 بهوش که روزی ده این توی......کنه قانعش نتونست هم ومصطفی زیادمن اصرار حتی
 ازاین خیلی ومن وامانه چیزامن نیادخداروشکرهمه دیدنم به مصطفی نشدکه روزی امدم

 نکنم خوش دل ارامش این زیادبه میگه بهم حسی یه ولی چرا نمیدونم میترسم ارامش
 امدم بیرون درازفکروخیال باصدای.....طوفانه قبل ارامش ارامش، این چراکه

 رامدمد نشسته به درازکشیده ازحالت تادیدمش....شد وارداتاق دربازشدومحبوبم.....بیاتو
 یخوب.....عشقم سالم:گفت حال شددرهمون نزدیک وبهم بست سرش دروپشت مصطفی

 خبر چه....چطوری خودت.....اقامرسی سالم:من

 .....سالمتی خبری خوش.....عزیزدلم خوبم:مصطفی

 درونشنیدی صدای که بازکجاسیرمیکردی

 رسید خودش خداروشکرازغیب که سیرمیکردم یارقدیمم پیش:من

 ردنک شیطونی بایدبدونی ولی قدیماشیطونی مثل هنوزم:دماغموکشیدوگفت مصطفی
 هااا نداره خوبی عواقب من پیش

 یستین اصالشیطون خودت که نیست:وگفتم خندیدم سرمست وشیطنتامون ازتکرارگذشته

 انوقت پیشت میام امشب وقتشوندارم االن ولی شیطونیام همین دیوانه من مصطفی
 چیه؟؟؟؟ نظرت میکنیم شیطنت تاصبح

 کردم نثارش حیایی وبی زدم بازوش به مشتی
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 داغیش که گذاشته پیشونیم روی ای شدبوسه زدوخم لبخندی مصطفی
 عاشقانه قیامت تاقیام ندا دارم دوست خیلی:وارگفت وزمزمه اروم......قلبمولرزوند
 باشه یادت اینوهمیشه میپرستمت

ِ  اتفاقی:من  میزنی حرف ؟؟؟؟چرااینطوری....مصطفی افتاده

 ازعشقابر  بهت دارم.....اتفاقی چرامنتظریه....انقدرنگرانی توچرا:زدوگفت لبخندی مصطفی
  میکنم

 نیمیک خداحافظی انگارداری میزنی حرف جوری یه اخه:من

 میکنم سعی باش منتظرم شب میرم دارم چون کارومیکنم همین دارم خوب:مصطفی
 زودبیام

 امیدخدا بروبه....عزیزم باشه:من

 خداحافظ:مصطفی

 سالمت به:من

 ویر نداشتم خوبی حس ازرفتنش چراولی بردنمیدونم باخودش وهم انگارقلبم رفت وقتی
 دورکنم بدوازخودم فکرهاوحسهای این کردم وسعی چشماموبستم درازکشیدم تخت

 

@@@@@@@@@@@@@@ 

 .....بیدارشدم محیاازخواب باصدازدنهای

 توروخدابیدارشودیگه مامان:محیا

 پریده چرارنگت....خبر چه چیه....بیدارشدم میدی چراقسم:من

 حمیدامده...ح.....چیز:محیا

 میخواد چی.....کجا:من

 بیافته اتفاقی میترسم بیرونن مهالونازگل مامان.....امدجلودرباشماکارداِره:محیا
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 گوش چراحرف...نرید قرارنشدجایی مگه:گفتم میامدم پایین ازتخت درحالیکه
 هست باهاشون امیرم.....نمیدیداخه

 نه:محیا

 تمام حمیداسترس بادیدن رفتم ایفون بسمت شدم خارج ازاتاق.......من خدای وای:من
 بله:روبرداشتموگفتم اجبارگوشی به دربرگرفت وجودم

 نداخودتی:حمید

 شده چیزی......اره:من

 گفته بهت مصطفی بگیریم فرداقرارطالق اره:حمید

 خبرندارم نه:من

 پیش امالک اون کردن کارهاسربنام سری یه فقط.....نیست حاال،زیادمهم خوب:حمید
 بیار روباخودت یکی میترسی اگرم برِه زودپیش تافرداکارا امدِبیابریم

 میام شم اماده صبرکن چنددقیقه بترسم که رلولوییمگ:من

 بری کجامیخوای مامان شدی دیوانه:محیاگفت روگذاشتم تاگوشی

 به رمب باهاش بشه ازشماپرت هواسش مجبوربخاطراینکه میریدبیرون ایدکه شمادیونه:من
 بگیرِ  تماس بگوحتماباهام خبربده بزن زنگ مصطفی

 گونه هب ای بوسه......باشید خودتون مراقب:دررفتموگفتم بسمت شدبودم اماده که درحالی
 خداحافظ.....نداره کاری حمیدبامن نباش نگران:وگفتم محیازدم

 خدانگهدار:محیا

 دمباردی اخرین که حمیدی حمیداصالشبیه زداین حمیدخشکم بادیدن امدم بیرون ازدرکه
 اون من خدای بودوای پوشیده هم ای وشلوارساده بودکت دراورده نامرتبی ریش نبودته

 .....کجاست پوش حمیدخوش

 دیرشد که بریم بشین ایی اگراماده....سالم:امدوگفت حمیدبسمتم
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 .....افتاد وراه فرمون پشت نشست حمیدم نشستم توماشین بریم باشه سالم:من

 

 حال زمان

 میزدوهرچندثانیه نفس نفس.....نیست حمیدزیادخوب حال کردم احساس توراه
 حمید خوبی:گفتم اروم....رومیگرفت پیشونیش روی عرق یکباربادستمال

 خوبم اره...اره:کشیدوگفت عمیقی حمیدنفس

 دیگه دفترخانه میریم:من

 رفتیم ازدواج موقع که ایی دفترخانه همون میریم اره....اره...ا:حمید

 شد شب موندیم انقدرتوترافیک نکردن تعطیل:وگفتم دادم وتکون سرم

 کردم هماهنگ باهاشون نرفتن نه:حمید

  سپردم حمیدگوش نفسهای صدای به توسکوت نگفتم چیزی دیگه

 کشیدم وعقب خودم شدسمتم کردخم پارک خلوت خیابون بعدحمیدماشینوتویه کمی
 حمید یدمکش ازسراسودگی عمیقی نفس بردارم دستمال میخواستم:درداشبوردوبازکردوگفت

 بدی میشه افتادزیرپات دستمال:گفت من کشیدروبه خودشوعقب گفتوکمی اخی

 بدم بزارازکیفم شده کثیف اون:من

  خوبه همون....نه...نه:حمید

 میقع نفس یه باکشیدن وپازدم دست کمی گرفت جلوبینیم حمیددستمالی شدم تاخم
 .........هیچ ودیگه فرورفتم مطلق سیاهی وتویه کشیدم

 

@@@@@@@@@@@@@@ 

 .....مصطفی اززبان
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 نشوروش کشیدم گوشیموبیرون....بودم امده کاری محاسب برای که ازشرکتی شدن باخارج
 برم امشب دادم نداقول شدبه تاشب شدم انقدرمعطل  غرزدم حال درعین کردم

 نصف که میسکال51 ودیدن گوشی شدن باروشن.....شده نگران انجاحتماتاحاالکلی
 ...مهالروگرفتم فوراًشماره شدم بودنگران دختراش ازگوشی نداوبقیش ازخونه بیشترش

 مامانم....اقامصطفی الو:گفت فین مهالبافین

 شده نداچش...شدمهال چی:من

 رفت مامانم:مهال

 شماکجایید..شده مهالنداچش بزن حرف درست:گفتم بلندی باصدای

 هنوزنیومده باحمیدرفته ازغروب:مهال

 حمید کنه خدالعنتت.....اصالکجارفته.....رفته چرا اخه....نه:من

 هک مردمی به سربلندکردم خیره نگاهای باحس حمیدوگرفتم شماره کردم روقطع گوشی
 ردمم بدبختی اخ....ندیدید ادم مگه....چیه:گفتم میکردن وخیرنگام بودن وایستاده اطرافم

 داره انقدردیدن

 ....دادزدم اطرافم نگاهای خیال حمیدبی صدای باشنیدن

 میکشم اتیش روبه زندگیت بشه کم تارموازسرش یه تارموفقط اگریه...کصافت کجابردیش

 باشه یادت بیافقط میفرستم برات ادرس.....کوچولو اخیی:زدوگفت ای قهه حمیدقهه
 خالصش هبرس بهش دستت ازاینکه قبل بکشی و،وسط پلیس اگرپایی میدونیکه تنهابیای

 میکنم

 میام االن وبفرست ادرس:من

 منتظرتم خوبه افرین:حمید

 ام سا بعدصدای چنددقیقه پاموروگازگذاشتم....دویدم ماشین بسمت گوشی کردن باقطع
 کارمیلنگه جای یه ازشهربودفهمیدم خارج که ادرسی بلندشدبادیدن گوشیم اس

 شمارامیروگرفتم
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 بله:امیر

 میفرستم برات ادرس انجایه میرم دارم منم امیرحمیدنداروبرده ببین....سالم:من
 وبده بگیروادرس تماس باپلیس اگرنیومدم هیچ که امدم اگرتادوساعت

 بهترِ  خبربدیدکه االن خب:امیر

 اچیزیدختر  بهتربه....نکنید سرخودکاری مهمه ندابراتون اگرجون بکن میگم که هرکاری:من
 ....نگی

 باشید خودتون مراقب باشه:امیر

 خدحافظ باشه:من

 خدانگهدار:امیر

 ......گازفشاردادم شاگردپاموروپدال روصندلی روانداختم گوشی کردن بعدازقطع

 حال زمان

  ......ندا زبان از

 انباربودم شبیه توجایی روانالیزکردم اطراف کمی بازکردم چشم برخوردچیزی باصدای
 کمی رمس اینجاچیکارمیکنم من بودمیشودفهمیدولی شده انجاریخته که وپرتهایی اینوازخرت

 بخاطربیارم تاهم روماساژبدم پیشونیم کمی بادستهام کردم دردمیکردسعی
 هم بهانگار  دادم تکون بودکمی پشتم دستهاموکه کنم کم ازدردسرم هم اینجاچیکارمیکنم

 دمش دورمچم شده بسته طناب متوجه دیگم دست روی دستم باکشیدن بودم شده قفل
 یعوض....حمید....دادزدم بیاداوردن محض به حمیدبودم بارتوماشین اخرین فکرکردم کمی

 ....بیادستهاموبازکن اشغال کصافتِ .....اینجا چرامنواوردی کجاییی

 سگ لمث چته:حمیدواردانبارشدوگفت.....شدم بودساکت روبرم درست که دراهنی بابازشدن
 ......میکنی وق وق

 میخوووواییییی چی ازجونم.....اینجا اوردیم چرا:من

  هزارویکمبار  اینم هزاربارگفتم عزیزدلم نمیخوام چیزخواستی:حمید
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 شدی شیرفهم م ا و خ ی م رو دت و خ فقط من

 چی مصطفی پس:من

 اشتهد توروتااخرعمرش میتونه پیروزبشه هرکه درپیشه دوئل یه:زدوگفت حمیدلبخندی
 باشه

 باشه نداشته کاری مصطفی به بکن میخوای هرکاری بامن:من

 باشم خوبی جایگزین میتونم من بمیره اگرمصطفی نظرت به:حمید

 که دیشنی میسپری فراموشی به همیشه اونوبرای اینطوری توهم باشم میتونم که البته
 .....سرد مُرده خاک میگن

 این تااخرعمرت میتونی زندان میندازمت نمیگذرم ازت بشه چیزیش اگرمصطفی:من
 تصورکنی چیزاروتورویاهات

 ردمک روسقط مصطفی بعدازاینکه گلم ،نه. انقدرکودنم من نظرت به.....عزیزم....اخی:حمید
 چطوره میشیم خارج ازایران همیشه وبرای دنبالمون میان دیگه ساعت دویاسه درست

 عالیهه که بنظرمن

 خدا وای.....جلوامده ریزی برنامه با پس.....شد سیخ تنم حرفهاموبه این باشنیدن
 شمامچ درحالیکه کنه دیوانم میتونه تصورشم حتی.... چیکارکنم من روبکشه اگرمصطفی

 برات یزیچ میدم قول بریم بهترخودمون باش نداشته کاری بامصطفی :بودگفتم لبریزاشک
 میکنم خواهش نزارم کم

 ورمنمیخ گول مطمئنادوباره حرفهاتوخوردم این بارگول یه عزیزم نکن خودتوخسته:حمید

 داشت بارفرق اون:من

 باربهت یه ه ز ر ه شو خفه....گرفت شدت واشکهام حمیدزدازجاپریدم که بادادی
 بسسسسمهههههه فهمیدی بسمه اعتمادکردم

 دوختمواشک چشم دودسیکارش به توسکوت منم.......زد دراوردواتیش سیگاری
 ومصطفی بیافته اتفاقی تایه خوندم بلدبودم وسوره دعاوایه هرچی......ریختم
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 مثل دادن فوش بعدازکمی حمیدگوشاموتیزکردم گوشی زنگ صدای باشنیدن......سرنرسه
 زودترازانچه معشوقت میگم تبریک بهت:کردگفت قطع اینجارودادوقتی ادرس اینکه

 یارنبوده باهام زندگی اینبارم فهمیدم انجابودکه....سررسید فکرشومیکردم

 ام قیقهش روی کشیدگذاشت بیرون زیرکتش از تیری دویدهفت حمیددرانباروبازکردبسمتم
 ندارم باتوفعالکاری عشقم نترس:حمیدگفت که دادم دداقورتوباص دهنم اب ترسیدم

 به به:حمیدگفت میکردکه نگام وواج هاج....واردانبارشد مصطفی جملش شدن باکامل
 فکرمیکردم زودترازانچه اخه میگم درست عاشقی خیلی معلومه....اقامصطفی

 خودتورسوندی

 میکنیم حلش دوتامردونه خودمون حمید کن نداروول:مصطفی

 ودست باشی اگرپسرخوبی نباش نداهم نگران زدم صدات همین برای منم:حمید
 نباشم نداشته کاریش میدم قول ازپاخطانکنی

 باشه اروم توفقط.....میدم قول باشه:مصطفی

 شه عوض تاجاهامون   بچرخ اروم حاالام باشم ارومترمحال ازاین:سردادوگفت حمیدخندی
 دوباره هک کشیدم هام ریه به باولع عطرتنشو جاگرفت کردوکنارم حمیدعمل بحرف مصطفی

 دست مصطفی نباشه خوشانتون بهترزیادخوش....حمیدبلندشد صدای
 ستمد به هرباردستش شد دوردستم طناب بازکردن شدمشغول خم مصطفی.....نداروبازکن

 مومت کارش وقتی نفوذمیکرد تاقلبم عشقش گرمای میگرفتم تازه میخوردانگارجونی
 باصدای انداختم بهش نگاه یه فرارکن روجورمیکنم کردموقعیت زمزمه شدکنارگوشم

 رفتن برای.....اینجا ندابیا ورورمیکنی زیرگوشش چی....بلندشدم زمین دادحمیدازروی
 رسازت بودانداختم گرفته مصطفی روبطرف اسلحه که حمیدی به نگاه یه تردیدداشتم

 وقفمت مصطفی باصدای بودم رسیده وسط به برداشتم چندقدمی مصطفی به شلیکش
 کردم ونگاهش برگشتم عقب به.....، برگرد نروندا......شدم

 نکردم جاسقط وهمین تادوتاتون شومصطفی خفه:حمید

 کارونکنی ورهمین اون ندا باامدن که هست تضمینی چه:مصطفی

 کنم امتحان میخوای نمیتونم االن که نیست:حمیدباتمسخرگفت
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 متس برگشت اسلحه دوباره حمید سمت خیزبزداشت مصطفی که رفتگ روبسمتم اسلحه
 .......گلوله شلیک وصدای مصطفی جلوی انداختم شدخودم روشن خطربرام زنگ مصطفی

 وزشس روشکست سکوت مصطفی گفتن یاحسین صدای.....گذشت سکوت به چندلحظه
 امنه واغوشت ازافتادنم شدقبل خم زانوهام قلبم باتیرکشیدن میکردم احساس قلبم توی بدی

 دنش بسته موقع که چقدرخوب برد درداموازیادم اغوشش که وچقدرخوب فرورفتم زندگیم
 کتوت عشقش گرمای گونم روی اشکش باچکیدن که وچقدرخوب دیدم لبخندشو چشمام

 ...........خوابم موقع شدالالیی صدای که وچقدرخوب نفوذکرد سلوالم تک

 ****اخر پارت****

 حال زمان

 ......مصطفی اززبان

 ندابودودلم پیش فکرم نفهمیدم وجاده راه از هیچی گازروفشاردادم پدال تامیتونستم
 .شورمیزد بشدت

 رفتنبعدازگ...... روبگیرم دقیق تاادرس زدم حمیدزنگ به بودرسیدم حمیدداده که ادرسی به
 ادهد حمیدادرس که جایی بسمت افتادم کردموراه وپاک امیرپیام برای کردنش اس و ادرس

 بود

 دامنن شدم شوکه بازکردم به دروکه انباردویدم بسمت خداروشکرزیاددورنبودبارسیدنم
 شا شقیقه بودروی تیرگذاشته هفت یه بودحمیدم افتاده زمین روی بسته دست عشقم

 امدم خودم حمیدبه باصدای.....رونبینم چیزی وهمچین بمیرم میخواست دلم

 ردمفکرمیک زودترازانچه اخه میگم درست عاشقی خیلی معلومه.....اقامصطفی به به:حمید
 خودتورسوندی

 میکنیم حلش دوتامردونه حمیدِخودمون کن ول ندارو:من

 ودست باشی اگرپسرخوبی نباش نداهم نگران زدم صدات همین برای منم:حمید
 باشم نداشته کاریش میدم قول ازپاخطانکنی

 باش اروم توفقط.....میدم قول باشه:من
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 عوض تاجاهامون بچرخ حاالام باشم ارومترمحال ازاین:سردادوگفت بلندی حمیدخندی
 اصدایب.....بود غرق نافذوسوزانش تونگاه.....وکنارنداجاگرفتم کردم حمیدعمل بحرف......شه

 گرفتم ازش اجبارنگاه حمیدبه

 حرف اینبا......نداروبازکن دستهای مصطفی.....نباشه خوشانتون بهترزیادخوش:حمید
 هروب تاعطرنفساش کشیدم عمیق نفسهای زانوزدم کنارش نداپروازکردم حمیدبسمت

 ارامشوازم خدایااین.....بخشه وارامش خوب کنارش چقدربودن کنم تزریق بندبندوجودم
 فرارکن روجورمیکنم موقعیت کردم زمزمه شدکنارگوشش تموم که کارم......نگیر

 ....بلندشدم تعبیدازاون به بلندشدمن ازجاش دادحمیدندا باصدای

 ندابیااینجا.....ورمیکنی ور چی زیرگوشش:حمید

 چی نمیدونم.....افتاد وراه انداخت بهم مرددی ندانگاه....گرفت روبطرفم حمیداسلحه
 گاهین نداوایستادبرگشت....ندا نرو:رسیدبودگفتم راه وسط به....لرزید نداقلبم شدازدوری

 انداخت بهم

 نکردم سقط جا وهمین تادوتاتون شومصطفی خفه....حمیدبلندشد صدای که

 کارونکنی وراین اون ندابه باامدن هست تضمینی چه:من

 کنم امتحان میخوای...نمیتونم االن که نیست:حمیدباتمسخرگفت

 یچ نمیدونم.....خیربرداشتم بسمتش کردن شلیک ازترس نداگرفت روبسمت اسلحه
 رحالد فرورفت انبارتوسکوت چندلحظه برای......شلیک وصدای وسط شدنداخودشوانداخت

 شدی زانوخیم نداروی که کجابرخوردکرده به گلوله تاببینم بودم اطراف انالیزکردن
 فشارش فکرکردم اول کشیدمش تواغوش ازافتادن قبل دویدم وبسمتش گفتم یاابولفضلی

 لبهاش روی ای خستهلبخند .....شدم شوکه مانتوش روی خون بادیدن.....کرد غش افتاده
 اریج واشکهام شکست گلوم بغض چشماش شدن بابسته جوابشوبالبخنددادم نشست

 اجزبشهانقدرع من مثل وقتی.....کنه مردنبایدگریه گفته کی کردم بلندگریه باصدای...شد
 جون داره تواغوشت امیدزندگیت تمام عشقت، وقتی.....میزنه زجه هیچه که گریه

 رچیه گوربابای....مردونگی گوربابای....بکنی چیکارمیتونی برنمیادجززجه ازت میدهوکاری
 .....غرور
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 شمایچ خوشکلم عشقم نداجان گفتم لرزونی بازشدباصدای نفسم راه شکست که بغضم
 لبق کن وگرم وجودم کن گرم دوباره رو،بازکن عسلیت چشمای اون بازکن....روبازکن نازت

 و شکستم

 بی میدونی که خودت باشونزارنابودشم باشونزارخوردشم باشوندا:گفتم بازجه
 که بودم خودم توحال.......ندارمااا طاقت من نکن پاشواذیتم پاشونورچشمم......توهیچم

 خورد گوشم به حمید صدای

 ورژانس....ا.....زن..ب زنگ....زن....ز......مرده.....مر....م

 مرفت بسمتش خوابوندم روزمین ندارواروم وگرفت جلوچشمم خون انداختم بهش نگاهی
 زمروا چیزی همچین توقع حمیدکه فرواوردم روتوصورتش مشت اولین وایستادم روبروش

 صورتش روحواله پرقدرتم مشتهای شکمش روی نشستم افتادزمین نداشت
 باصدای شده کم مشتهام دیدقدرت نموندحمیدکه برام جونی که انقدرزدمش.....میکردم
 بشه اینطوری نمیخواستم.م.ن.....من:گفت ضعیفی

 مفشارداد قدرت وباتمام کردم حلقه دستهامودورگلوش گرفت شعله وجودم اتیش دوباره
 یب.....چیکارکنم من حاال.....نداموکشتی.....شد ولی نمیخواستی.....زدم نعره حال توهمون

 وبارهد گذاشتم زانوهام سرروی کردم حمیدوول......نامرد بیارم چطوردوام چیکارکنم اون
 دوباره که..... میکردم گالیه ازخدا داشتم بکنم چیکارمیتونستم جزگریه سردادم گریه سودای
 امد شلیک صدای

 روی دست کردم حس پهلوم توی بدی نکشیدتادردوسوزش بیشترطول چندثانیه 
 اون یدمفهم تازه روش خون بادیدن برداشتم بیشترشددستمو شدتش که مرکزدردگذاشتم

 هک من بهترزندگی ازاین چی زدم لبخندی حمیدبوده نامردی شلیک صدایِ  شلیک صدای
 بودشن باغم باردوم برای و ببندم چشم کنارش که بهترازاین چی هست شده تمام بانبودندا
 ویر که تارمویی درازکشیدم کنارش ندارفتم بسمت بلندشدم ازجام زحمت به سرنکنم

 وروی گرمم دستهای کردم ارامشش غرق چهره به نگاه روکنارزدم بود افتاده صورتش
 کردم زمزمه وزیرلب گذاشتم سردش دستهای

 توام گاهم تکیه ولی شکستم

 توام اماپناه کس بی ببین
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 پرم وغم ازغصه عمرکه یه

 میخورم شکست توبازم جای به

 ای خسته اززندگی که وقت همون

 ای بازنشدهردربسته برات

 کنم توبازی نقش توی میخوام

 کنم تقدیرراضی هرسختی به

 تورودوشمه خاطرات اگه

 تواغوشمه توغصه بجای

 تومیکشه منوسمت حسی یه

 اتیشه عین عذاب این میگه

 منو ندیدی کنارت وقت توهیچ

 رو جاده این رفتم جلوتراذت

 سدکنه راه غم مباداکه

 بدکنه من تودنیابه بجای

 تو وشادیامال خنده همه

 هرجابرم تورودارم هوای

 تنهابرم حتی پیشتم بازم

 (رضاشیری_تو بجای من)

 پایان

  نباشه زیادتلخ کردم هرچندسعی متاسفم تلخش بابت))
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 هاشم وکاستی کم بابت کردن همراهیم رمان توطول که گلم دوستای ی ازهمه ممنون
 عاشقانه لنس انالین نیمه به بارفتنش تجربگیم بی بودبزاریدپای اولم بایدببخشیدرمان

  مینویسم روهم6

 واقعی امیدعشقهای وبه نبینه وعادت بچهاشوهوس عشق پدرمادری هیچ که امیدروزی به
 ((شماعزیزارن

 یاحق

 

 

 

 

 


