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 "مهربان یبه نام خداوند بخشنده "

" نٌیاِنٌـَهُ لَکُم عَدُوٌ مُب طانَیادَمَ اَن ال تَعبُدُوا الشٌـَ یبَن ای کُمیاَلَم اَعهَد اِلَ"

اشکار   یاو بر شماست دشمن کهیرا بدرست طانیش دیادم که نپرست یبن یشما ا ینفرستادم به سو یعهد ایآ

 "61-سی"

 نام خودش.... به

 قشم...که  بدجور عاش خودش

 که مخلصشم... خودش

 ....اهامهیازش ممنونم وبهم داده رو یلیکه خ یزیکه تنها چ خودش

 ...کنمیم یکه باهاش زندگ ییها ایرو

 قشنگن.... یلیخ

 ....کننیبر اورده م یهامو به خوب ارزو

 فابمه.... قهیدونگ رف شیاون ش یکه همه تنهام گذاشتن ول یینام اون خدا به
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 نداره... یک چیداره که ه یمرام

 ...زنمیبهش غر م یتو زندگ یلیخ

 ...کنمیم تشیاذ یلیخ

 ....نمیبیلبخندش رو تو اسمون م یول

 ...دهیواسم قشنگ افر ویکه همه چ یینام خدا به

 تو دلمه... یچه بغض یدونیکه االن م ینام همون به

 از روزام.... کشمیم یاه چه

 کنم... یور ط یرقپله ها ت کنهیکه داره کمکم م یینام خدا به

 ...رهیمنو دسته کم نگ یکه دستمو محکم گرفته تا کس یینام خدا به

 به خودش... میرسیم میوبگرد میبر یکه هرچ یینام همون خدا به

 وفقط خودش.... فقط

 بزرگه.... یلیکه خ ییخدا

 حرف زدم... یلیفارس باهاش خ جیخل یایکه کنار در ییخدا

 که درب وداغونه.... یاز پشت قاب نمیگذاشته بب شیقشنگ رو کم وب یها ورنگا ییبایکه تموم ز ییخدا

 کرده.... هیدرد وخنده بهمون هد یکه تاحاال کل ییخدا

 جونم خسته ام.... خدا

 شکسته.... قیقا هی مثه

 خسته ام.... یلیجونم خ خدا

 گشتمو ونشد.... یام از هرچ خسته
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 .... زمیبه قول معلم عز زنمیدرجا م یهرچ

 ...رهینم ادمیبهم گفته که تا عمر دارم  یالوگید عجب

 ....یاز حد چرت نپرونم اول رمان ادیز خب

 خخخخخ خوامیرفت عرذ م ادمی یراس سالممممممممممممممممممممممم

 بخدا سالمم قورت دادم.... دیببخش

 دمتون گرم... خب

 ....شهیاعصابتون خورد م یوگاه دنیخندیم نیخونیکه نوشته هاش رو م ییا ونهیمن اومدم باز همون د اها

 ....نین؟؟؟خوشیخوب

 ....چرخهیکه روزگار بر وفق مراد م شاهللیا

 به کامه... یکه زندگ شاهللیا

 با روزگارتون؟؟؟ نیکنیم کاریچ

 به من چه؟؟؟ یگیراست م خب

 ...شتونیرمان متفاوت وکم صفحه اومدم پ هیبه  نبارمیا خب

 چطور بود؟؟؟ هیقبل

 ن؟؟؟یداشت دوست

 ...خداروشکر

 باشه خدارو شکر... یهرچ جوابتون

 دبش دارم... زیسوپرا هی خب

 ....هیبر خوردتون چ دونمیداره نم جانیواسه خودم ه شتریب البته
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 ....یو یرمان هام رو فرستادم واسه شبکه جم ت یول

 ...ئتشونهیه تو

 ....شهیم لمیخدا ف دیبپسندن به ام اگه

 ....نوشتمایمخصوص خودمو م یها جیپاوندفعه بود  عجبا

 که پخش کننده رمانن... یینبودن اونا شتریدلم گرفته بود که حدود ده پونزده نفر ب یلیخ

 ...تیبرم سا شدیونم

 شدن دستم اومده... دهیواسه د یفرصت عال نیحاال ا یول

 که قبول بشه... شاهللیا خب

 هم نشد اشکال نداره... اگر

 ...کشمیدست از تالش نم من

 ....شهیم لمیروز ف هیاز رمان هام اخرش  یکی

simbalحرفا حرفا  نیبگم بهتون ا نمیا ione 

 ...ریکم نگ دسه

 ...شهیبگه همون م یهرچ

 کنم... فیاز خودم تعر خوامینم

 زد له وپهم کرد قبول... ایدن

 واماده جنگ باهاش... ستادمیکه سر حال ا نینیبیم یول

 ...دیمطمئن باش برمیجنگ من م نیا تو

 ...دیزنیکه شماها م ییحرفا با
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 بگم... یهاتون اصال موندم چ یدلگرم با

 گرم.... یلیخ یلیخ دمتون

 ....دیحرف نزنم اعتراض کن ادیز خب

 رمانم بود.... نیپست اغاز نیا

جان هستن ک یهستن وچ یک کنمینم شونیاز گروه خوب بلو باند وخودمه...معرف یبیکارم ترک نیا گهید زیچ هی اها

 ؟؟؟خخخخخخی...درست مثه خودم...اعتماد به سقفو داشتنیگروه خوب نکهی....اگمینه م دیحرفا....نه بپرس نیواز ا

 بخش هاش بلو بند... هیرمان ازخودمه....و نیا یتموم کار ها نکهیوا

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

 قشنگــــــــ رمانم.... تراژیهم از ت نیا

 ایدر ایدر

 زدم تو خاطره هات قدم

 اومد تموم حرفات ادمی

 دله تو بخواد خواستیم دلم

 اتیمن عوض شه دن کنار

 غروبه وتنگه دلم دمه

 دلم جنگهیم باخودمم

 حسه قشنگه دلم ییتو

 ایدر ایدر

 ساحل نگاهم هیاشکه تو 
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 تو هنوز تو اشتباهم  بعد

 گناهم؟ هیچ

 ساحل  ساحل

 بغضم یتو گلو زهیریم مشت

 عوض شم دیباتو  هیشب من

 شکسته ام  چقدر

 شکسته ام چقدر

 ایدر ایدر

 ساحل نگاهم هیاشکه تو 

 تو هنوز تو اشتباهم  بعد

 گناهم؟ هیچ

 ساحل  ساحل

 بغضم یتو گلو زهیریم مشت

 عوض شم دیتو با هیشب من

 شکسته ام  چقدر

 شکسته ام چقدر

 خلوتم تو خاطره هام تو

 شکسته چشمام قیقا هی

 با ساحل گهیشدم د قیرف
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 نشد دل گهیبرام د دلم

 غروبه وتنگه دلم دمه

 دلم جنگهیم باخودمم

 حسه قشنگه دلم ییتو

 ایدر ایدر

 ساحل نگاهم هیاشکه تو 

تو هنوز تو اشتباهم  بعد

 گناهم؟ هیچ

ساحل  ساحل

 بغضم یتو گلو زهیریم مشت

 عوض شم دیتو با هیشب من

شکسته ام  چقدر

 شکسته ام چقدر

 ایدر ایدر

 ساحل نگاهم هیاشکه تو 

تو هنوز تو اشتباهم  بعد

 گناهم؟ هیچ

ساحل  ساحل

 بغضم یتو گلو زهیریم مشت
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 عوض شم دیتو با هیشب من

 شکسته ام  چقدر

 شکسته ام چقدر

 ......................ایاز گروه خوبه  پازل بند:در بایز ی.................کار
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 :اریمه

 الله تو به نظرت کدوم بهترن؟؟؟؟-

 ....الیل گمیمن م-

 ...خوبه؟؟؟میریگیم یرو به سرپرست الی....پس لیباشه ابج-

 ....استیدر هیدوست دارم درست شب یلی....رنگه چشماشو خهیماه یلیخوبه....دختر خ زمیاره عز-

 ناز وخوشگله.... یلیخ یگیراست م-

 مش؟؟؟یریبگ میبر یک-

 فردا....-

 خونه... میتیباش...پس هماهنگ کن با -

 ....مشیریبگ یرو به فرزند الیخونه وگفتم که ل میتیزدم  زنگ

 ...میاریبچه ب هیالله همش اسرار داره  هیوقت چند

 سالشه... 17دختر  نیا یول

 ....گذارنشیخونه م میتیجلو  یاز بچگ هیخوشگل یلیخ دختره

 خواهر ودوتا برادر.... هی مییسه تا اریومن وماز الله

 به ازدواج نگرفتم.... میگاه تصم چیه نهیدارم واسه هم یمشکل قلب من

 ....27 اریوماز 30سالمه والله  34 من

 تاحاال همه خواستگار هاشو رد کرده.... اریبه خاطر من وماز الله

 تصادف مردن... هی هیومامانمون تو بابا

 سالم بود شد مادرمون... 11که من  یسالگ 7از سن  الله
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 ...میمستقل شد یسالگ 19از  یول میبود یعمه مهر شهیپ لیاوا

 ....یرشته پزشک یکشور شدم تو 2تو کنکور رتبه  یسخت یشهر گرفتم وبعد از کل نییخونه پا هی من

 ...کنهیکار م ییهسته ا ینرژا یاتم خونده تو یمهندس اریوماز میوالله دکتر من

 ...میکرد سیخونه اس که با الله تاس میتی یمیقد یاز دخترا یکی الیل

 وقتش نبوده که برم.... یعنیخونه نرفتم  میتیوقت به  چیه

ساله که  14دوست داره  هینگرفتتش  یبه سرپرست یکس دمیخونه شن میتیاز  رونیب فرستنشیهم امسال م یلیل

 همسن وسال هم نداره.... شهیواون تنها م برنشیدوروزه م نیهم

 ....میخواهر بزرگش کن هیواسه خودمون ومثه  مشیاریب میگرفت میالله تصم با

 باشه.... یدختره خوب یلیل دوارمیام

 خاص خودش رو داره.... تیجذاب

 ....میمثله بابا رو داشت یالبته پشتوانه قو میدیرس نجایبه ا ییتنها اریوماز من

 هنوز که هنوز  یول میکن شرفتیپ میباشه بابا دوتا کارخونه واسمون گذاشته بود که تونست یگفتن نکهیوا

 ...دهیرو نم تشیریبهمون اجازه مد یمهر عمه

 دوست دخترم بود... نازیزنگ خورد سا تلفنم

 جانم؟؟؟-

 ؟؟؟یسالم عشقم خوب-

 سالم ممنونم....-

 ؟؟؟ییچه خبرا کجا-

 خونه ام...-
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 ؟؟؟یپارت ییایامشب نم-

 خونه.... میتیفردا برم  دینه با-

 ؟؟؟یخونه واسه چ میتی-

 ...رمیبگ یدختر به فرزند هی خوامیم-

 خدا به داد اون دختر برسه....-

 ه؟؟؟یمنظورت چ-

 ؟؟؟یچیه-

 خدافظ....-

 کردم... وقطع

 از حدش بپره... شیب یکس ادینم خوشم

 نیباهاش تموم کنم من با ا دیوبس با نیرفتم وهم نمایبار باهاش س هیبه اجبار باهام دوست شد تاحاال فقط  نایسار

 خوشبخت کنم... ویکس تونمیمشکلم نم

 ....دمیسمت تخت ودراز کش رفتم

 رفتم.... یقیبه خواب عم اروم

 ....چسبهیچقدر م یبزرگ نیخونه به ا یارامش اون هم تو نیکه ا اخ

 خونه... میتیبود که راه افتادم سمت  8 ساعت

 ....ومدین الله

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

 :یلیل
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 ....یلیل یلیل-

 ه؟؟؟یچ-

 اومده.... دتیجد یفکر کنم بابا-

 ؟؟؟ی؟؟؟کیچ-

 کاشف.. اریکاشف...مه یاقا گهیخونه د میتی یاصل سیبابا همون رئ-

 بزرگ.... یلیخ یلیعمارت خ هیخونشون تو نظره... گهیکه م ریاز مد دمیخب....من شن یلیخ-

 جدا؟؟؟-

 وباتو.... دونمیم یمنا فراموش کن یاگه بچه پولدار شد-

 باشه....-

 از خوابگاه... رونیب رفتم

 نبودن.... زیتم ادیهام ز لباس

 من رو به دفترش برد.... ریمد

 ...یلی:سالم کن به اقا لریمد

 سالم...-

 ...ختیسرش رو باال اورد قلبم ر یوقت

 خوشگله.... چقدر

 داره؟؟؟؟ یرادیمن نشه ا یبابا نیا

 ...زمیسالم عز-

 صداشو.... یوا
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 تو حلقم.... صدات

 داره.... یقشنگ یصدا چه

 ...یمن یبه بعد خواهر کوچولو نیتموم شد از ا تیادار ی؟؟؟کارایلیل میخب بر-

 ؟؟؟جدا؟؟؟یچ-

 ....یلیگفت ل بهم

 ....یلیل گهیمن بهم م یخدا یوا

بعدشم مگه من چند  شهیکه نم نجوری... ا ستین ادیدرا هم سنش زاونق یسنش...ول نیاون زن داره با ا یلیل الیخیب

 نه... ایحلقه داره  نمیبب خوامی...مشهیسالمه؟؟؟بگذار به دستش نگاه کنم عه نم

 ....رونیب ییایافکار چرند ب نیقراره بشه داداشت بهتره از ا اون

 سمت خوابگاه... رفتم

 حالم رو خراب کرد... یبه اشک نشسته هست یچشما

 ...دمشیبغلم کش یوتو رفتم

خودم  هشیپ برمتیم گهیساله د یخونه راحت بش میتیسرتون اصال بگذار از  امیکه نداره....بخدا م هیجونم گر یابج-

 مطمئن باش....

 ...رمیگفت منم فردا م ریخانوم مد ینازم....ممنونم...ول یمن قربونت برم اج یاله-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ-

 اومد وصدام زد... ریمد

 بهش نگاه کردم ودور شدم... هیگر با

 ...یبهم زنگ بزن هست-
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 ... دیسررس یینداشتم به جز سه چهار تا یادیز زهیکردم ورفتم چ یدست وروبوس هیبق با

 واسه نوشتن داستان هام.... اونم

 خوندن درسم تموم شده بود وکنکور رو داده بودم ومنتظر جواب بودم.... یهم که نداشتم به علت جهش کتاب

لطف االنشو جبران کنم البته  نکهیکاشف...واسه ا اریمه یدکتر خوب....درست مثله اقا کیروز بشم  کیداشتم  ارزو

 ...رهیبگ یقراره منو به سرپرست دونستمیبگم قبال نم نمیا

 م....کن دایبتونم بابا ومامانم رو پ کاش

 ترکم کردن... نکهیا با

 روز طعم اغوششون رو بچشم.... هی خوادیاصال واسشون مهم نبودم دلم م نکهیا با

 من رو ترک کرده؟؟؟ یواقعا ک بفهمم

 اونم با تمام وجود.... خوامشونیباشن من م ایدن نیا یادما نیاگه بدتر یحت

 از خوابگاه... رونیب رفتم

 ....مونهیبابا لنگ دراز م هیخدا چقدر شب یکردم وا نگاهش

 هست.... یچ دونستمیرو هم نم نشیاسم ماش اصال

 داشت.... یخوش حالت یخوشگل بود چراغ ها یلیخ یول

 مرداد گرم بود.... یموهاش فرو برد هوا یتو یدست کالفه

 گفت: یلکسیاروم ور یوبا صدا کیاومد نزد یبشه ول ونهیاالنه که د گفتم

 ....گهی؟؟؟؟سوار شو دکوچولو یشده ابج یزیچ-

 سمت در عقب که گفت: رفتم

 ؟؟؟ نجوری....چرا انیبرو جلو بش-
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 وجلو نشستم.... رفتم

 کردم کامال جذاب.... مرخشیبه ن نگاه

 ...شدیافزوده تر م تشیلحظه به جذاب هر

 گذاشته بود.... یرو با حالت خاص یدود نکیع

 گفت: میبود کیتراف یتو

 موندم.... کیتراف هیاخرش تو یعه لعنت-

 موندم؟؟؟

 ....نهیبیانگار منو نم اها

 ....هینیسنگ کیبله تراف-

 بهم کرد... ینگاه

 زبونم درازه وچاخان.... یچند متر شهیمن هم خب

 خودم رو جمع وجور کردم.... یکم

 ...نهیسنگ یلیامروز خ کیکار دارم....تراف یلیبله خ-

 وروشن کردم... یرو بردم سمته پل دستم

 زد.... ییچپ نگاهم کردوبعد از اون لبخند کنترل شده اچپ  یکم

 یلیچون نه فام فیح یول میدیرقصیم یوچند ساعت میگذاشتیم یاهنگ بابا کرم وعرب یبا هست یسالگ 12از  ادمهی

 ....میدیرقصیوفقط واسه خودمون م میرفتیم ینه عروس یینه خانواده ا میداشت

 بود... ینیغمگ اهنگه

 هم بود... یخارج
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 به واهللِ؟؟؟ یفهمیم یزیچ نایاز ا مدونمیعه عه ن-

 با خنده کرد... ختهینگاه ام هینگفت فقط مثه  یزیچ

 ....شدیمیکا تموم ن میکوفت کیتراف نیا-

 ....خخخیزنیحرف م ظیبله.....خخخخ...چه غل-

 ....یحرف بزن یقرت یخیکا م ییتو دارمیفرهنگم پاس م نیا میعامو من اصفان یوخ-

 ؟؟؟یعجب....با من لج افتاد-

 ؟؟؟؟یدُک ینه بابا چه لج-

 ...یطرز حرف زدنت رو درست کن کمی دیبا یخخخخ...ول-

 ....دیرو کش ودماغم

 بر خورد کرد... نجوریافتادن باس ا لیف یتو کا انگار از دوماغ یمث یرغضبیکه هس...با ادما م نهیهم-

 ؟؟؟ی:چِِِِِِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــ-

 فه شدم.....نطفه خ یتو

 داره... ییحنجره ا عجب

 زدم رو دنده چل بودنم مخشا خوردم..... یوا

 ...من...اریمه ینداشتم بخدا....اقا یمنظور-

 ...میدیباشه باشه...رس-

 دستم دلخور شد؟؟؟ از

 قصر بود تا خونه..... هیکه شب ییبه خونه ا میدیرس

 باز کرد.... موتیرو با ر در
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 ار؟؟؟یاز خوددس اقا مه نجایا-

 بله....-

 قشنگه....-

 ....یعضو از خانواده مون شد هیتوهم  گهید-

 من هم مثل بز پشت سرش راه افتادم.... نییپا رفت

 ....رونیعمارت باز شد وهمون خانوم خوشگله اومد ب یورود در

 زم؟؟؟یعز یاومد یلیل-

 سالم...-

 بغلش گرفت منو.... یومحکم تو اومد

 که جدا شدم گفت: ازش

 ....یاز اولشم خشگل تر-

 رو با خونه اشنا کن.... یلی:من رفتم الله....خودت لاریمه

 :باشه داداش...الله

 .....میخونه به گشت وگذاز پرداخت یرو تو یومن والله خانوم چند ساعت رفت

 ....فتهیخودش نیا یاتاق خواب پر بود از عکسا یخواب الله خانوم وراهرو ها اتاق

 از حد... شیب یلیخ یمرد ول کیجذابه به عنوان  یلیخ

 خودداره... یباشه کم فتهیفکر نکنم خودش یول

 به نظرت چجور بود؟؟؟ یلیل-

 الله خانوم.... یعال-
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 بودن رو نداشته باشه.... یرسم نیکه ا یهرچ ایبگو الله  ایبه من نگو الله خانوم -

 چشم الله....-

 خوبه....-

 ....یهنرمند هم که هست دمیخب شن-

 به سرم زده.... یکاری....از ب گهیچه کنم د-

 اد؟؟؟یم یجواب کنکورت ک-

 ...گهیماهه د-

 ظهره... گهیناهار د میخوبه....خب بر-

 ؟؟؟یچ اریاقا مه-

 مدی... شایشیباهاش خوشحال م ییاز اشنا دونمیکه م ادیب گهینفر د هیبجاش االناس که  یخونه....ول ادیناهار نم-

 یلیخ ارمیبگم ماز ی....ولیخشنه وجد یاوقات ساکته و خونگرم ومهربونه اون کم شتریکه ب ارینه....برعکسه مه

 مهربونه ها....

 جدا؟؟؟-

 از پشت سرم اومد.... یمرد یصدا کدفعهی

 نه؟؟؟ دیکنیم بتیپشت سره من غ نیاهان دار-

 خخخخخخخ اری:مازالله

الغر تر از اون وموهاش هم  یمغرور وکم یلیاروخیهمون مه هیشب ییبا چشما  یعصب بایپسر تقر کیبرگشتم  یوقت

 تر بود جلو روم سبز شد..... رهیکه ت

 ه؟؟؟یک نی:ااریماز

 ن؟؟؟یا
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 ؟؟یبرخورد مناسب چه

 مثه خواهر ماس.... گهید ؟؟؟اونمیچ یعنی نینکن ...ا تشیاذ اری:مازالله

 خب... یلی:خاریماز

 قمپوز داداش بابا لنگ درازه؟؟ نیپس ا اهان

 ....امیسر اشپزخونه وب هی:حاال خوب شد....من برم الله

 ؟؟؟یهس ییخب چه رشته ا-

 کنکور دادم.... ی...واسه دکتریتجرب-

 ؟؟؟یخوبه...دوست پسر دار -

 که واسم مهمه کنکوره.... زیچ نی...اولزایچ نیاز ا ادینه...خوشم نم-

 ....یگیم ...دروغم کهنی...اورنیاور-

 دروغم کجا بود.... اریماز ؟؟؟اقایچ-

-............. 

 ن؟؟؟یگینم یزیچ-

 بگم اخه؟؟؟ یچ-

 ....دیکنی...منو دروغگو فرض ماریممنونم داداش ماز-

 ....هوم ....حدتو بدون....ستمیمن داداشت ن-

 ره؟؟؟یاز رو م یلیمگه ل یباال ول دیابروم پر یتا هی

 خب حاال....-

 ن؟؟؟؟یسرتون گذاشت یشما دوتا عمارت رو رو هی:چالله



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
39 

 

 وگفت: ستادیا اریماز

 من رفتم....-

 از دستش دلخور بودم.... یکم

 بود؟؟؟ نی:کجا؟؟؟قدم من سنگالله

 .....نهیسنگ اینه قدم بعض-

 د؟؟؟؟یگیمنو م-

 ....ریبه دل نگ زمی:عزالله

 نجا؟؟؟یهم هست ا یشخص سوم-

 من.... نکهیکند؟؟؟ایبدترت م یچ یدونی...تازه میشیم مونیم هیشب ایکونیم یاخم یوقت یدونیم-

 تو صورتش.... دمیکه جلوم بود رو دستم گرفتم وپاش یاب وانیل

 ابم بپاشم روت.... وانیل هیمن  نکهیا-

 ....رونیاز خونه مون ب ؟؟؟گمشویبود کرد یچه کار نیا ی:عوضدادزد

 بغضم گرفته بود.... رسما

 ی....دختره پرورشگاهرهیگیم افهیاوردتش واسمون ق یاز کدوم جهنم اریمه ستیاشغال معلوم ن-

 که کتاب هام داخلش بود رو دستم گرفتم... یکیاون پالست ستادمیا

 ...یسمته دره خروج رفتم

 ...ختیریم اشکام

 کرد... نیبهم توه ونیمیم شعوریب

 خونه بمونم.... نیام تو ا هیثان هی عمرا
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 ال؟؟؟ی:کجا لالله

 اضافه باشم.... نجایا خوامی....نمرمیالله خانم شرمنده من م-

 مشکل داره.... پرونهیچرت وپرت م اریماز نینب یرو سر ما جادار زم؟؟؟؟تویعز یگفته تو اضافه هست یک-

 به من چه مشکلش....-

 اره....د یضی....مغزش عفونت کرده به استخون هاش....مرستی....بخدا داداشم حالش خوب ننجورینگو ا-

 ....رهیبه من چه بره بم-

 از عمارت.... رونیورفتم ب دمیکش رونیاز دست الله ب ودستمو

 ....ختیریهام م اشک

 دلم گرفته بود... یلیخ

 ...خوادیکس منو نم چیه

 رفتم... یاصل ابونیخ یتو

 ....زدمیواسه خودم قدم م تنها

 گذشته بود.... یساعت مین

 واسم بوق زد.... ینیماش

 بکش برو.... ؟؟راتویمگه خودت خواهر مادر ندار یعلف ابوی:دادزدم

 کن نبود.... ول

 ....دمیترس یلیخ

 نکردم... یانداختم وبهش توجه ریرو ز سرم

 نفر.... هیگرومپ خوردم به  کدفعهی
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 باال اوردم عه نردبونه؟؟؟ سرمو

 .....ارهیمه نکهیا اها

 ....میبر ایها....ب یدیخوب جواب مزاحماتو م-

 ....امیمن نم دیشما بر-

 اخه چرا؟؟؟-

 ...امیب خوامینم-

 ....یلیل شمیناراحت م-

 ...زدیقشنگ اسممو صدا م چقدر

 ....یلیل

 کنار لطفا... دی....بردیناراحت بش-

 چطوره؟؟؟ میباهم قدم بزن ایخوش گذشت؟؟؟ب یرو ادهیپ-

 گذشتم وراهم رو ادامه دادم... ازش

 ....ادیکه داره قدم به قدم باهام راه م دمید

 لطفا...-

 رو گرفتم.... تیاالن سرپرست یدر قبالت مسئولم...قبالهم بودم ول گهی....من دیلیتو لطفا ل-

 ....گهید رفتمیم یجهنم هی...فوقش به دیرینگ دیخواستیبه من چه م-

 ارزشه؟؟؟ یب تیزندگ نقدریا یعنیجهنم  یگیچه راحت م-

 ....ستیمهم ن یواسه کس مونیوقتم زندگ چیندارم ه ویها که کس چارهیب ریارزشه ما ادم فق یب که ینیبیم-

 ....ییاز ما گهیروته....د  مونیلی....مهم....اسم فامیواسه خانواده ما مهم گهی....تو دیلینگو ل نجوریا-
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 یبود؟؟؟ک یبود؟؟؟ چ یچه خر یمنتظر الیادم مهم...واال ل هیکاشف شدم  یلیواسه اسم فام یگی...خوبه میدید-

 برم... دیکاشف...حاال هم بگذار یاقا ریاونو؟؟؟نه خ دیدیم یبود؟؟؟کس

 ؟؟؟یکجا بر-

 ...کنمیم دایپ ییجا هی دونمینم-

 دلت گرفت؟؟؟ اریلج نکن باشه....بخاطر ماز یلیل-

 ....رسهیخبرا زود م نکهیمثه ا-

ه درمانش یگرفته که اخرا یسخت یضیخراب بود مر مونیکه زندگ ی...بخاطر اون چند سالهیاون پسره خوب نیبب-

 حوصله اس.... یداروهاشه ب ری...بخاطر تاثشهیداره خوب م

 ؟؟؟یخب که چ-

 بهش بده.... یفرصت هی...حاال هم برگرد وشهیخوب م ریبه دل نگ-

 عجب...-

 ....خخخخمونیم یتازه بهش گفت یکرد سشیخ دمیتو هم عجب شن-

 ....مونهیخب م-

 مونه؟؟؟یم هیاش سر تره کجاش شب افهیدروغ نگو از من که ق-

 ...الیخیب-

 ....رهیگیقلبم م ستیواسم خوب ن یرو ادهیپ ادیز گه؟؟؟منید میبر نمیخب بگو بب-

 باشه...-

 ...نیسمته ماش میافتاد راه

 خراب بود؟؟؟ مونیکه زندگ یاون چند سال یچ یعنی
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 ....دونستمینم یچیسه نفر ه نیاصال در مورد ا من

 عقب... نشستم

 چرا عقب؟؟؟-

 شه باز... نیبهم توه خوامیراحتم....نم-

 .....یلیل-

 شدم.... رهیخ رونینگفتم وبه ب یزیچ

 ....گهینگفتم...از دستم دلخور نشو د یزیبخدا من که چ-

 بابا.... یا-

 ؟؟؟یدستم دلخور گه؟؟؟ازید یبابا واسه چ یا-

 نه...-

 ...میسکوت گذروند یراه رو تو هینگفت وبق یزیچ

 دم در عمارت.... میدیرس

 داخل.... رفت

 شدم.... ادهیپ نیماش از

 داخل... میرفت

 گرم ازم استقبال کرد... الله

 ....زمیعز یاومد-

 ...ارهیب وهیبه خدمتکارشون که اسمش اقدس بود گفت واسمون اب م اریکاناپه اقا مه یرو نشستم

 نبود.... مونهیم اریرو دستم گرفتم ماز وهیم اب
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 زد.... یلبخند اریمه

 ....شدیصورتش گرفته م یهر از گاه یول

 ...دمیرو هورت کش میدنیاز نوش یکم

 ...کنمیحال م ینجوریبه من چه ا خب

 زدم.... یبهم نگاه کردند لبخند یکم

 :اقدس...اریمه

 تپل بود اومد وگفت: یکه زن اقدس

 بله اقا؟؟؟-

 رو صداش کن... اریبرو ماز-

 ...رمیمن م ادیب مونیم نیعه ا عه

 تو اتاقم... ادین یگفتن کس اریاقا ماز-

 حاال.... نیگفت:هم یبا غرش اریمه

 خانم رفت... اقدس

 جزبه داشت.... چقدر

 گذشت اقدس خانم اومد.... یکم

 اقا.... ومدنین-

 غلط کرده....-

 وگفت: ستادیوا

 ....میریما م یلیل-
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 من؟؟؟عمرا....-

 زد:پاشو.... یمحکم تشر

 تو نطفه خفه شدم.... یعنی دمیترس یکم

 باال... میرفت

 نکنم....  یرو نقاش مونیمردک م نیبده دوباره صورت ا یصبر هی ایخدا یوا

 اجازه بخواد رفت داخل... نکهیدر زد وبدونه ا اریمه

 داخل... دیمن رو هم گرفت وکش دست

 ....یاتاق عجب

 که به خونش تشنه اس.... نهیبب دیکه با یاال اون دیچرخیم زیرو همه چ نگاهم

 بود... یینقره ا ییسرمه ا دیسف ونیجا دکوراس همه

 ....یخدا عجب تخت یوا

 ...زشویکن م نگاه

 شد کناف ها رو.... یقشنگ سقف اتاق گچ کار چقدر

 کنه؟؟؟یچکار م نجایا نی:ااریبه مه دیتوپ اریماز

 ...الینه ول نی:ااریمه

 ....یلیل گفتیواسه حرف زدن باهام بهم م الیل گفتیم میچه باحال واسه معرف یوا

 مرتعش گفت: یکم یبا صدا اریماز

 از اتاقم.... رونیبرو ب-

 بلندتر گفت: یبا صدا اریمه
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 درست رفتار کن....-

 برجسته شد.... شیشونیگردن وپ یدستش رو مشت کرد ورگ ها اریماز

 ه بود....قرمز شد یکم

 نترکه.... یوا

 وخ.... هی یجلو وگفتم:پـــــــِخ....نترک دمیپر

 ....کردندیگرد شده نگاهم م یبرادر با چشما دوتا

 ....دیمثل بمب ترک کدفعهی اریمه

 ...دیخندیم

 کرد وگفت: یظیاخم غل اریماز

 ...رمیمن م-

 ....دیکن یاشت دی:صبر کن....باهم بااریمه

 ....نمیبیدخترو نم نیمن اصال ا ای:داداش کوتاه باریماز

 نه؟؟یبیتورو م یچلغوز؟؟؟ک ینیبیمنو نم-

 ....یلـــــــــــی:لاریمه

 انداختم... ریشدم وسرم رو ز ساکت

 ...رونیچشماش واسم شکلک دراورد وخواست بره از اتاق ب با

 دستشو گرفت... اریمه

 ...گهیتموم شه د دیکن یباهم رو بوس-

 رو باال گرفت... سرش
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 خوشگل.... هیکوچولو  مونیم

 حضرت عباس.... ایتو سرشه زد  یینقشه ا نکهیبه نشونه ا یلبخند

 زدم.... یمنم لبخند ارمیکم ن نکهیا واسه

 خب.... یلی:عه خاریماز

 گرد شده نگاهش کرد... یبا چشما اریمه

 ده؟؟؟ید یبیعج زیچ

 ....خوادی:نماریمه

 ؟؟؟یلیمگه نه ل کنمیم یاشت گهی:چرا داریماز

 چه پسر خاله شده.... اوهوع

 زد... یلبخند

 نقشه پشتش بود... یهمونا که کل از

 زدم وگفتم: یلبخند

 ....اریماز میکنیم یهــــِـــــم...اره اشت-

 بهتره.... دینکن ی...اشتالیخیگفت:ب اریمه

 بابا لنگ دراز؟؟؟ نیشده بود ا چش

 جلو... رفتم

 واسه دست دادن با تو کفاره داد... دیبا عه

 بهش دادم... دست

 از درد درحال مرگ بودم... یزدم ول یفشرد لبخند یکم دستمو
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 به صورتم کرد.... یجلو وبوس اومد

 بهم تشر زد.... دمیکه فقط من د یظیازش جداشدم با اخم غل یوقت

 حالش از دست دادن با من بهم خورد... یعنیکرد  یجور هی صورتشم

 سرش گذاشته بود.... یدستش رو رو اریهم

 فک کنم... دینفهم

 پاش.... یپامو باال بردم وفرود اوردم رو محکم

 زمخت دهنش اسفالت شد.... یلیبود وخ یمیکم قد هیمن  یکفشا چون

 شدم... فوریک

 شد صورتش... دهیتوهم کش یکم

 ؟؟یلیل می:براریمه

 ...یناهار خور زیسر م میافتاد راه

 هم پشت سرمون اومد... ییقایافر مونیم اون

 جلو تر بود... اریمه

 ....میرفتیم نییسه تا پله پا دیبا یواسه ورود به سالن غذا خور میرفت نییعمارت پا یاز پله ها یوقت

 وبعد من وبعد اون شامپانزه بود.... اریکه اول اقامه میبود اریوماز ارینبود فقط من ومه الله

 و بردارم...پله ر نیخواستم اول یوقت

 با زانو هاش زد به پشت پام... محکم

 ...نیرو از دست دادم وبا مخ اومدم رو زم تعادلم

 کردم صورتم داغون شده... حس
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 چشممو باز کنم از بس صورتم درد گرفته بود.... خواستینم دلم

 کار خودش رو کرد... مونیم

 بغلش گرفت... یمنو تو یکردم کس حس

 داشت: یمضطرب یصدا

 ؟؟؟ی...خوبیلیل-

 بود... اریمه یصدا

 چشم باز کردم... اروم

 بود.... یپر از نگران شیسبز عسل یها لهیت

 رو صورتم حس کردم.... یسیخ حس

 گفت: اریاوردم باال که بکشم به صورتم که مه دستمو

 نه...دست نزن...-

 ...کردیدرد م یلیدر اومد خ اشکم

 بود.... ستادهیا اریزد باال سر مه یثیلبخند خب هی اریماز

 چهره اش گرفته شد ورفت.... یاز کم وبعد

 ....کردمیکه کار خودش رو کرده بودنگاه م مونیمن به رفتن اون م یول زدیهمش حرف م اریمه

 صورتت رو بشور.... می:پاشو براریمه

 ...نیچکه کرد رو زم خون

 ....ادی:خون مدمیکش غیج

 ...ستمیگرفت وکمکم کرد با دستمو
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 ....کردیدرد م یلیخ

 ...سیسراغ سرو میرفت

 جرات نداشتم به خودم نگاه کنم... نهیا یتو

 گرفت... ریش ریشده بود رو ز یدستش که خون اریمه

 به صورتم... دیکه شد کش زیتم

 ...دمیرو عقب کش صورتم

 خورد... اریمه نهیسرم به س پشت

 بغلش بودم.... یتو درست

 گفتم: هیگر با

 ....ادینکن....درد م-

 بشه... زیتم دیکه.....با شهیاخه نم-

 به صورتم... دیکرد وکش زیدستش رو تم وباز

 هقم باال رفت... هق

 ترو خدا...-

 ن؟؟؟یرو زم یاخه دختره سر به هوا حواست کجا بود که با مخ اومد-

 بخدا اقا....-

 نگفتم... یزیچ

 کنم.... یدر خفا تالف دیبا

 ؟؟؟یاقا چ-
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 نبود... ییحواسم جا اریاقا مه-

 بهم نگو اقا راحت باش...-

 به صورتم.... دیدستش رو کش وباز

 خان... اریمه دیزدم وسرم رو برگردوندم که زده شد به بلوز سف یغیج

 من.... یوا یا

 شد... یخون

 به بلوزش کردم... ینگاه

 اشکال نداره....-

 ....دیببخش-

 ...نهیچشمم خورد به ا برگشتم

 چقدر داغون شده دماغم.... یوا

 ....یمیرو ببرن م ختتیر مردشور

 چکارم کرد.... زد

 کنم؟؟؟ یحاال چه غلط یوا

 منعکس شده بود... نهیا یکه تو اریمه ریخورد به تصو چشمم

 چقدر قدش بلند بود.... جدا

 زد.... یلبخند

 پانسمان کن.... یکم میبر-

 ....رونیسمته ب میافتاد راه
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 لنگ دراز هم پشته سرم راه افتاده بود بابا

 کاناپه... نیکترینزد یرو نشستم

 رو اورد وزانو زد جلوم... هیاول یکمک ها جعبه

 ...دمیکشیازش خجالت م یکم

 ....کردیقلبم تاالپ تلوپ م یول دونمینم

 دماغم ... یدر اورد وگذاشت رو ییا پنبه

 ....یــــــــــــــــــیآ-

 ؟؟؟یک نارنج....انقدر نازسیس-

 ...ستمین ینازک نانج-

 روش زد... یچسب کاغذ یکم

 جذاب بود.... اریمه چقدر

 ....موهاشو

 ....یلیسالشه ل 35-34به خودم زدم  یتشر

 نگاهش نکن.... نقدریکن ا بس

 سالت شده.... 17تازه  تو

 دوبرابر تو سنشه.... یعنی

 ...زنهیدلم داره بدجور م یخدا ول یوا

 صداش اومد... الله

 د؟؟؟یاونجا نشست شدهیچ-
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 اومد زد به صورتش.... کینزد یوقت

 ؟؟؟؟یلیبا خودت ل یکرد کاریچ یوا-

 ...ستین یزیچ-

 استراحت کن... یباال کم میبر ای:باریمه

 نکنه از رو ترحم باشه.... سوزوندیواسه من دل م چقدر

 ام باشه؟؟؟ چارهیب هی نکهیا یاز رو نکنه

 خان بود.... اریکه دو اتاق باال تر از اتاق ماز یسمته اتاق میرفت

 ....یدونیکه م ارهیاز تو...اون اتاق کنار من هم از ماز نمیاز منه....اتاق سمته چپتم از الله اس...ا یاتاق کنار-

 بله....-

 .کتابخونه... ایاتاقم هستم  اینباشم  فتیکه ش ییدر اتاقم....وقتا ایب یداشت یاگه کار-

 بله حتما....-

 داخل... میرفت

 اتاق منه؟؟؟؟چقدر بزرگه... نجایا یعنی یوا-

 قرمز بود... دیسف ونشیدکوراس تمام

 ...اریاقا مه یعنی....اریچقدر خوشگله ممنونم مه-

 من چه راحتم تو هم راحت باش... نی...ببیلیعه ل-

 ....اریباشه مه-

 زدم... یولبخند

 تخت دو نفره ام بود.... یهم و دیخرس بزرگ سف هیخوشگل بود  چقدر
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 خدا.... یدو نفره بود وا تختمم

 ...شویارا زیکن م نگاه

 کمد ها رو باز کردم... در

 بود از لباس.... پر

 ...نیاشو بب هیبق یخوب شد یبعدا که کم یبهتره استراحت کن گمی....میلیل-

 ورفتم سمته تخت.... دمیو ورجه ورجه دست کش جانیه از

 ؟؟؟یمانتو وشالت رو بردار ییخواینم-

 معذب شدم.... یکم

 کس شالم رو برنداشتم که..... چیتاحاال جلو ه من

 نامحرم... اونم

 ....گهیشده د یموضوع ناراحتم ول نیپدر خوندمه درسته از ا ییجورا هی گهیاون د یول

 کهنه ورنگ ورو رفته بود.... یعنیمناسب نبود  ادیمانتوم ز ریرو برداشتم ومانتوم رو در اوردم لباس ز شالم

 زد.... یلبخند

 بالشت گذاشتم.... یرو رو سرم

 ...رونینگاه کردم رفت ب بهش

 ....یوخوشبخت یهمه خوش نیفکر کردم به ا نجایا به

 خوشم... نجایچقدر ا مونیبا قلم گرفتن اون م نکهیا به

حسو  نیهست من ا یهرچ ینه ول ایاز سر ترحمه  دونمیخدمتکارا نم یهمشون من رو دوست دارن حت چقدر

 ....پرستمیم
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 هم گذاشتم... یچشم رو اروم

---------- 

 :اریماز

 رفتم سمته مطب دکتر.... عیسر

 رفتم داخل... یبدون وقته قبل شهیهم مثل

 ....ومدیم شیازما جهیفرستاد امروز نت رونیرو ب ضشیمر دکتر

 ...نشستم

 پسر عمه امم سهند بود.... دکتر

 مغز واعصاب.... یدکترا نیاز بهتر یکیسالش بود واالن  32

 ؟؟؟یخوب اریسالم ماز-

 ؟؟؟یسالم تو چطور-

 ؟؟؟یسیخوبم...تو به نظر خوب ن-

 شد؟؟؟یچ شیحالم بده...ازما کمینه -

 بفهمن؟؟؟ هیوبق اریالله ومه ییخواینم یجوابش اومده باز نکردم...مطمئن-

 بدونم چقدر عمر دارم... ینیراست وحس خوامیاره داداش...م-

 ....مییا لهی؟؟؟عمر دسته خداس...ما دکترا وس هیحرفا چ نیزد:ا یلبخند

 هنکیهم نداره به جز ا یکه راه ینیبی....مادیبدنم فشار م ستمیداره به مغزم وس یلیهمش حرفه...چند روزه خ نایا-

 رو.... شیاون ازما اری....حاال بیانتظار مرگو بکش

 کمدش در اورد... از
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 ....گردمیبرم نم کایامر رمینه من نه تو م یبگ یزیچ هیبق ایبه عمه  یسهند اگه روز وروزگار نیبب-

 باشه داداشم...-

 استرس داشتم... یرو کم شیکرد ازاما باز

 بشونم سر جاش.... ویکی نیبهم اونقدر عمر بده که ا ایاومد خدا ادمیخندون اون دختره انتر  چهره

 مطالعه شون کرد.... یکم

 سال .... 8-

 غم داشت صداش.... چقدر

 عجب...... رهیسال بم 35تو  دیکاشف با اریماز خب

 ....اریته خطتت ماز نمیا

 ؟؟؟؟یداداش چرا ساکت-

 کرده بود... یبغض چه

 ؟؟؟؟ینه تو....انقدر بغض کرد رمیمیم گهیسال د 8بابا من -

 تا گذروندم... 3روزام وباشما  نیانقدر سنگدل نباش من بهتر-

 مخصوصا با الله...خخخخ-

 واسه من بود.... شهیتلخ هم قتیحق نیا یکردم بحثو عوض کنم ول یسع

 زودتر.... دمی....شاستمین گهید میسالگ 35من تو تولد  که

 ....کشتتیعه داداش....الله بفهمه م-

 ...ستمیو والله رو بهم نرسونم بچه بابام نمدت ت نینکن تو ا ایمنو س-

 دختره رو؟؟؟ نیا اریاورد مه یراس-
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 و؟؟؟یک-

 ...ارتشیب خوادیم گفتیم یبود؟؟؟منتظر...دفعه قبل یبود چ الیل-

 اها اره....-

 خوبه؟؟؟-

 دهیم زهیکه بهم انگ هیموجود هیواسم  بهیسانت....خخخخ....عج 10متره قدش  100زبونش  یخوب که خوشگله ول-

 واسه چزوندنش...

 کن... یخانواده بده زندگ لیسال تشک 8 نیشد....تو ا تمیواسه ادمه زندگ زهیانگ دیعجب...پس شا-

...بگذارم بچه هام مثه خودم بار ندهیسال ا 8دوتا بچه تو  یکیکه بدبختش کنم با  رهیبگ ویاخه برادر من ....من برم ک-

 ان؟؟؟؟؟یب

 انداخت... ریسرش رو ز یکم

 همه جا رو بهم بزنم... خوادیدلم م کنمینگو....بهش که فکر م نجوریداداش ا-

 ....شدینم دهیکارمون کش نجایرحم داشت به ا کمی....اگه عمه گهیبود د یپول یب-

ه ب دیکردیلج م دیشماها نبا ی....ولرهیگینم ادیاز مامان من  کمیچرا  دنمیرحمه....نم یب یلیعه اون که اره خاله خ-

 ییفست فوده واون سرماها راتیهمش تاث نایبشه...ا نجوریکه ا دیریشهر خونه بگ نییواسه خودتون تو پا دیهمه وبر

 عفونت ها جمع شد.... مهکه مداوا نشد وه ییها یواون سرماخوردگ یدیکه کش

 ...چند روزه به معده ام زده....شدیکاش جمع م-

 ؟؟؟یخوریالکل نم گهید-

 ...کشمیودرد م خورمیمنه بابا الکل ن-

 واست نگرانم....چرا اخه.... یلیخ اریماز-

 چرا؟؟؟ یچ-
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...اون که به فالکت طپش قلب ستین تونیدخترم تو زندگ هی اری...تو مهیرسی...به خودت نمیندار دیبه خودت ام-

 بدنت....چرا اخه؟؟؟؟ یاز حد قلبش وتو هم که به عفونت پخش شده تو شیب یوبزرگ

من مثه سگ به دختر  ی...ولدونمیرو نم اریدارم نه اخالقشو نه حوصله اشو....مه یکه نه وقت دختر باز یدونیم-

 ....عه عمرا....بهیدختر غر هیکه خواهرمه؟؟؟حاال فکرشو کن  امیبا الله کنار ب یدید ی...کپرمیم

 ....یازدواج کن دیبا اریماز-

سالش شد  35 نکهیحاضره شوهرش بعد از ا یکنه؟؟؟ک یهام زندگمن با طیحاضره با شرا یمن بخوام ازدواج کنم ک-

 بکنه؟؟؟بگو؟؟؟ ویزندگ نیحاضره ا یره؟؟؟ها؟؟؟؟کیبم

 ...ریسخت نگ نقدیا یول دونمینم-

 م؟؟؟یاز دستش راحت بش یالله رو ببر ییاینم ؟؟؟چرایریگیتو چرا سخت م-

 لحظه رنگ شوق گرفت..... کیسهند  یسبز توس یچشما

 نسبت به الله داشت.... یعشقه خاص ینداشت ول یانچنان ییبایبود که ز یپسر

 ...کردیوقت هم فاش نم چیه

 اخه الله همه خواستگاراش رو رد کرده....-

 ...کنمیم شیمن راض ایاون که کله خره...تو ب-

 ....دیریشما دوتا زن بگ ی...وقتشهیم یکه چجور راض یدونیم-

 رم؟؟؟یبرم بگ وی....کسر خونه اول یعه باز که رفت-

سال واسه الله  30سالم شد.... 32 گهید زهیریموهام داره م دمی....بابا من پوکرهیبگ ویکیرو خر کن  اریاول برو مه-

 ....کنهینم یکار یوکس رمیمیدارم م

 الله؟؟؟ یداشت وابج یچه گناه چارهیواسش سوخت اون ب یکم دلم

 .....یخواستگار ادی....برو به عمه بگو اخر اون ماه بکنمیمن حلش م-
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 ...یتونینم-

 من داداششم....-

 قول...-

 قول مردونه.....-

 ؟؟؟یکنیم یالله رو راض-

 ...کنمیم شیراض-

 باشه ممنونم داداش....-

کنه عشق ومشق از سرت بپره  تتیکوچولو که اذ تهیعفر نیدم پر ا نیا کمی ایخونمون؟؟؟ب ییایخواهش....نم-

 خخخخخخ

 دم پرش.... یتو بهتره بر-

 ؟؟؟ییاینه من حوصله کل کل باهاشو ندارم....نم-

 نه بهتره برم رو مخ مامان کار کنم....-

 خخخخ...باشه....من رفتم...-

 دست دادم وخارج شدم از مطبش... بهش

 بدجور قورتم داد.... شویمنش

 عمارت....ورفتم سمته  نیسمته ماش رفتم

 داخل.... رفتم

 عصر بود.... 5 ساعت

 ..کنمیکه احساس ضعف م نهیواسه هم دیناهار نخورده بودم شا هنوز
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 اومد استقبالم... اقدس

 د؟؟؟یسالم اقا...خوب-

 سالم خوبم...-

 ....دیخوریمین یزیچ هیبه خدا چرا  دیاستخون شد یپوست دینیاقا بب-

 غر نزن اقدس....-

 ارد؟؟؟یمگه ادم دلش تاب م یغز نزن ول ییگویچشم اقا همش م-

 صدام کن.... ایباشه برو واسم غذا اماده کن بعد ب-

 باشه...-

 عصر بود که صدام کرد... 6 ساعت

 ...نییشدم ورفتم پا الیخیبودم رو ب دهیکه کش ییها نقشه

 از خوردن غذا رفتم باال... بعد

 ...دمیرو د یلیراه پله ها ل یتو

 زد وگفت: یلبخند

 نوش جان....-

 بهش زدم وگفتم: یلبخند

 کردم من... یفی....عجب کلیخورتوم ف هیدماغت شده شب-

 زد ورفت.... یلبخند

 ....ومدیکاغذ سوخته م یباال بو دمیرس یوقت

 نقشه ام.... زیسمته م دمیدو
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 من.... یخدا یوا

 بشم... ونهیمن االنه که د یخدا یوا

 که دوماه واسشون وقت گذاشته بودم.... ییتا نقشه ا ده

 سوخت؟؟؟

 بود... زیم یبرگه رو کی

 ....رونیاز چشات بکشه ب یرو که کوفت کرد یبود که ناهار یمطمئنم....اونقد دهیم فیک یلیخ یکی نیا-

 .....ی:عوضـــــــــــــــــــــــــــدادزدم

 از اتاق.... رونیب ورفتم

 دستش بود... مییا وهین به سمته اتاقش بود بشقاب مراهارو بود ودر حال اومد یتو

 زد.... یلبخند

 ما.... یها ییبا دارا زنهیهم م پیحاال ت نکبت

 ...ستادیسمتش ا رفتم

 وبردمش سمته اتاقم.... دمیبره بازوش رو کش خواست

 از دستش افتاد.... بشقابش

 رو بستم وگفتم.... در

 ....کنمیکثافت نابودت م-

 نزدم ابروت رو نبردم... غی...حاال درو باز کن تا جیسیعددش ن-

 ریها تست شده صداس .....درب هم درز گ واری...پنجره ها دوجداره اس...دمیبزن غیبا هم ج ایبزن...اصال ب غیعه...ج-

 ؟؟؟یبزن غیج ییخوای؟؟؟؟میگیم یداره....حاال چ
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 ....شهیخودت حنجره ات پاره م فوقش

 ومد وگفت:به خودش ا یول دیترس یکم

 تا خودتم نسوزوندم در رو باز کن...-

 چسبوندمش.... واریسمتش وگردنش رو گرفتم وبه د رفتم

 ...ومدیوم رفتیبه شدت م نفسم

 کرده بود بدجور.... میعصب

 فشار دادم قرمز شد.... یرو کم گلوش

 یدودستمو دو طرف بدنش گذاشتم وخودمو محکم بهش چسبوندم تا تکون یازادش کردم ول یسرفه افتاد کم به

 نخوره....

 ام... نهیبه س دیکوبیمشت کرد وم دستاشو

 برو اونور.... یبرو کنار عوض-

 سرش رو باال... دمیفکش رو گرفتم وکش ریز

 ؟؟؟؟یشیم یاقیبه چشمام نگا کن....واسه من -

 جورم شد.... هی یچشماش که نگاه کردم کم یتو

 ...یکیهمه نزد نیاز ا شمیم کیکردم دارم تحر حس

 ...دمیکنار نکش یول

 گه؟؟؟ید یکرد شیاُزگر چرا ارا اخه

 فکم شکست....-

 به جهنم...-
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 ....شدمیکم داشتم مسخش م کم

 ولش کن... اریمن ماز یخدا یوا

 ...ایخودت ب به

 ....شهینم

 ازم.... ریفاصله بگ ابوی یییییییییهووووو-

 ....شهیمتوجه من شد که حالم داره عوض م نکهیا مثه

 رو تر کردم.... لبم

 کرد.... کمیتحر یکم خوردیهاش به پوستم م نفس

 سانت با لب هاش فاصله داشتم... کی قایدق

 ....کشمتیم یش کیاگه بهم نزد ی:عوضدادزد

 حصار دسته من بود... یتو بدنش

 د....تر از اون قفل شدن خودم بو بیعج

 شده بود.... فیاراده ام ضع نقدریا چرا

 رفتم.... کترینزد یکم

 نه.... ارینکن...ترو خدا اقا ماز-

 ...دمیاوردم باال وبه صورتش کش دستمو

 بست وگفت: چشماشو

 لطفا.....-

 ....کنمیغلطا نکردم ونم نیارداه ام رو گرفتم تاحاال تو عمرم از ا یبا تمام توانم جلو یببوسمش ول خواستمیم
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گه خدا ا ی...حتکنمیواال در اتاقو باز نم یبد لمیتمام نقشه هامو تا فردا تحو ینیبش دیتو سرت...با زنمیمثه سگ م-

رو  نکنم باهات کارت یاالن شک نکنه ومن کار میباهم رابطه دار نکهیداداشم به ا ییخوای....واگه مکنمیباز نم ادیهم ب

 بشه؟؟؟؟ اراحتن اریمه ییخوای...تو که نمیدیدرست انجام م

 بود.... دهیترس چقدر

 لبش.... یاوردم رو دستمو

 بست.... چشمشو

 نکبتا نزن... نیخونه که دوتا پسر مجرد هست از ا هی هیتو-

 به لبش.... دمیوکش

 رژش که لبهاشو برجسته کرده بود رفت.... رنگ

 شکه شد... یکم

 خودش اومد وگفت: به

 ....نیزنیحرفو م نیباشه....که ا فیضع یلیفک کنم اراده شما خ یمطمئنم ول اریمن از اقا مه-

 ترم کرد... یعصب

 رو فشردم وگفتم: فکش

 نشونت بدم که.... یاراده رو جور ییخوایم-

 لبش گذاشتم.... یرو رو ولبم

 رفتم سمته گردنش.... دمشیکه بوس یکم

 مسخ شده بود.... یحساب

 تختم.... یدادم رو حولش
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 هاشو در اوردم... لباس

 ....دمیشد کنار کش کیکه تحر یحساب

 باهام باشه؟؟؟ خواستیم یعنینزد  غیبود ج بیعج

 ....شنیم دایپ ییدخترا عجب

 نکردم.... ییا گهیکار د دنیجز بوس به

 دادم کنار وگفتم.... حولش

خوشت  نکهیمثه ا دادمیخانم؟؟؟االن من اگه ادامه م یلیتره ل فیضع یاراده ک یدی...دیدیاراده د گنیم نیبه ا-

 ؟؟؟یدیبه من حال م یاریبه عاشق مه ومد؟؟؟بهیم

 شده بود... شکه

 ملحفه رو به خودش گرفت... عیسر

 گفت: هیگر با

 غلط کردم....-

 ...دیرو پوش رشیز یولباساها ستادیا

 ...دمیهامو پوش لباس

 بره سمته در دستشو گرفتم: خواست

 ....یپست یلی....سوما.....خیوبر یتمام نقشه ها رو بکش دیدوما با یبریابرو منو م رونیب یبر ختیر نیا ااوال ب-

 گفت: هیگر با

 ....خواستمیبه خدا نم-
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ما شو....خب....از منو  الیخیخونه برو....ب نیاز ا یبگ یزیچ نکهی... نقشه رو بکش وبدونه اعی....زود تند سرسیس-

 دم پرم باشه.... دهیگدا تازه به دوران رس هی ادیوالله دور شو خوشم نم اریمه

 من.....من بخدا.... اریاقا ماز-

 اون مجنونت.... چارهی....بییساده ا یلیتو خ ی...من خودم هفت خطم....ولزیاشک تمساح واسه من نر نیبسه بب-

 کلمه باعث شد هق هقش بره هوا... نیهم

 ....دیلرزیچقدر م دیشکردم لباس هاشو پو ولش

 دختر چشه؟؟؟ نیا

 ه؟؟؟؟یها واسه چ هیگر نینکرد پس ا یباهاش باشم واون اعتراض تونستمیکه االن م من

 لبه تخت... نشستم

 میقا سیسرو یاتاقت من تو میریباهم م 9ساعت  شهی....وقت شام که میشب وقت دار مهین 3زود باش....تا ساعت  -

 ...یاریم ییبهونه ا هیو ستیکه من گرسنه ام ن یگیالله م ی....به ابجیکن ییبه حالت اگه خطا یوا شمیم

 ....یکنیاتاق من وکارات رو تموم م دمیگریاز اونکه رفت برم بعد

 سرش رو تکون داد... فقط

 با پسرا نکنه.... یوقت شوخ چیه رهیبگ ادی دیبا

 واسش گرون تموم بشه.... ممکنه

 سمته اتاق من... میبا الله بحث کرد تا قانعش کرد وبعد از اون رفت یداد کل که گفتم رو انجام ییکارا همون

 ...زیپشت م نشست

 ....رهیبلد نبود خط کش دستش بگ یحت

 ...دمیسمته تختم ودراز کش رفتم
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 خودم گذاشتم.... شیدر رو پ دیگذاشتم وکل 3رو واسه ساعت  لمیموبا االرم

 زنگ خورد... 3 ساعت

 شدم.... داریب

 ...ششیپ رفتم

 بود؟؟؟؟ دهیخواب

 ...کنمیم تیحال خوابهینکبت حاال واسم م عه

 پر از خونه.... زیکه م دمید کیکه رفتم نزد یکم

 شکه شدم.... یحساب

 صورتش بود... یرو یاشک

 دستش... یکیاون  یهم تو یکاغذ

 ...بمیرو انداختم داخل ج کاغذ

 د؟؟؟؟؟کر یدختر چه غلط نیبه رعشه افتاده بود ا بدنم

 .....فهمنیم هیوبق اریاالن که مه یوا

 بغلم گرفتمش... یتو عیسر

 رگشو زده.... یخط کش افتاد عه لعنت بهت با خط کش اهن کدفعهی

 لباس هام رو هم عوض نکردم... یحت

 ....نیساختمان بردمش سمته ماش یاضطرار یدر خروج از

 رو دستم گرفتم... چییباال وسو رفتم

 خون ها رو چکار کنم؟؟؟ یوا
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 سطل زباله حمام.... یروش وانداختم تو دمیهامو کش شرتیاز ت یکی

 ...رونیرو دستم گرفتم وزدم ب میمرتب کردم وکارت اعتبار یکم اتاقو

 از محوطه... رونیشدم ورفتم ب نیماش سوار

 ...دمیرس نایس مارستانیکردم تا به ب یرانندگ عیسر

 بود؟؟؟؟ یچه حماقت نینه...ا ای یبرین رو ماخرش ابرومو نیبب ونهید-

 ...اشکشو

 رکبایبود تو عمرت بعد  یچه غلط نیا یدیکه د اریمردشورت رو ببرن نگاه هاشو به اون مه اریکردم ماز یکار عجب

 ؟؟؟یدختر کرد نیبا ا

 به خودم خوروندم... شدیفوحش از ذهنم رد م یهرچ

 مارستان؟؟؟یاخه تو ب شمیبگم ک حاال

 داره... یزیمن چقدر هم خونر یخدا یوا

 رو در اوردم شماره سهند رو گرفتم... تلفنم

 تو گوشم... دیچیخواب الودش پ یاول جواب نداد بار دوم اخراش بود که صدا بار

 جانم داداش؟؟؟-

 ....نایس مارستانیسهند خودتو برسون ب-

 ؟؟؟یواست افتاده داداشم؟؟؟خوب یشده؟؟اتفاقی؟؟؟چیچ-

 ....یلی..لمن خوبم.-

 ؟؟یچ یلیل-

 ...دیبریم نفسم
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 بدجور شده بود حالم... نکهیا مثله

 رگشو زده... یلیل-

 ....امیم ؟؟؟االنیچ-

 ...یدم در ورود دمیرس

 گرفتمش وبردمش سمته برانکارد ها وپرستارا رو صدا کردم.... بغلم

 داخل... بردنش

 وراهم ندادن... ژهیو یبه مراقبت ها دیرس نکهیتا ا دمیتخت دو دنبال

 ...ونهید

 ...یروان

 ...کنمیم تتیتا حد مرگ اذ یول ایدن نیاز ا یبر ذارمینم یکرد نکارویحاال که ا یعوض

 .....رسونمتیم اریوبه مه کنمیکشت م زجر

 ...ونهید عاشق

 ....دمیفهمیم دینقطه د کیبود که ادمو رو طرز نگاهشون رو با نیاخالقم ا یخوب

 شد... دایسهند خودمون پ ریمد یسر وکله اقا نکهیراهرو منتظر موندم تا ا یتو یکم

 شد؟؟؟یچ-

 اس... ژهیو یتو مراقبت ها-

 رگشو زد؟؟؟ یبا چ-

 کارم... یخط کش فلز-

 تو اتاقت بود؟؟؟-
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 ...کردیمتعجب نگاهم م چقدر

 سهند... یابروم رفت جلو رسما

 مردک... هیقصدم جد-

 زد... یبرق چشماش

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یباهاش ازدواج کن ییخوای؟؟؟؟میچ-

 ....دیشا یول نمیتا بب-

 که دلت رو برده.... هیپرنسس ک نیخدا ا یوا-

 دلمو؟؟؟ ههه

 امم نبرده چه برسه به دلم... قلوه

شم ب یلیجون ل لیبدبخت کنم وباهاش ازدواج کنم حاال اومدم اضرائ ویدختر خوامینم گمیتو سهند من م یخر چقدر

 عشق؟؟؟ یگیم

 رو.... هیداداش برو داخل....خودتم حل کن قض الیخیب-

 کار به پرسنل وعمو محمد باباشو عمه برسه.... دیکه نبا دیفهم خودش

 راحت... التیباشه خ-

 د؟؟یعمه که نفهم-

 چرا....-

 ؟؟؟یبدبختم کرد ؟؟؟رسمایچــــــــــــــ-

 ...میگینم مبه ماما ه؟؟؟خبیقصدت جد یگینم ؟؟؟مگهیبدبخت واسه چ-

 انتر رو درستش کن.... نیوا ایحاال ب یوا
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 دختر دلت رو برده... هی یکنیاعتراف م یبعد عمرت دار اریبعدشم ماز-

 ....دمیبه قبر پدرم خند من

 اال اهلل.... الاله

 سهند.... یگیم یچ-

 اوضاع بلم بشو شد.... چقدر

 ...ادیمامانم داره م نیبب-

 من... یخدا یوا

 کم بود... نمیوعمو محمد هم اومدن هم عمه

 :کجاست دخترم؟؟؟عمه

 ...کنهیم هیچرا عمه گر یوا

 ...شناسهیرو نم یلیل یحت

 باز گفت: شیبا ن سهند

 دختره ازدواج کنه.... نیبا ا خوادیم اریخبر خوب...ماز هیمامان -

 ...اریدرستش کن ماز حاال

 کردم.... یغلط عجب

 من...نـ...-

 بوس اونطرفم کرد وگفت: هی نطرفیبوس ا هی عمه

 مبارکه پسرم...مبارکه....-

 هم دکتر بود... عمه
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 شست وشو دادن که شد دکتر.... ارویدکتر بودن ومخ مه یمحمد هم دکتر بود خانواده گ عمو

واالنم شدم نقشه کش  ساختمیترقه م کردمیبادکنک رو با گاز باد م زدیخطر ناک م یمن از اولشم دست به کارا یول

 ....ییهسته ا یانرژ

 ....کنمیم یروزها رو نقشه کش هیبرم نطنز وبق دیدوروز با ییا هفته

 ...دنیم ونمیلیم 20 ماهانه

 که دوست دارم ویزیکوفتا....باشه هم من چ نجوریوا ومیواوران هییهسته ا یواسه انرژ تیضیمر شتریب گهیم سهند

ودولت حال بدم رو گزارش نده چون  ریکه منو رد کنه وبه مد دمیبه دکتر کانون پول م چند ماه اخرم نیا کنمیرها نم

 دست بدم... ازوقت دوست ندارم کارمو  چیومن ه شهیشدنم م کاریباعث ب

 .....اری... بدبخت شدنتو بچسب مازالیخیب

 ...ستیاون خر ن نیکن که ا یوحال ایقوم تاتار حاال ب نیکردم به ا یپوفف

 ....رهیتو گوششون م مگه

 رو هم خورد.... یلیمن ول ینیریحاال عمه ش نیهم

 ....شدیچ نیکنم بب تشیاذ کمی خواستمیفقط م من

 وسهند رفتن داخل... عمه

 ....ستادیا عمو

 خوشگل باشه؟؟؟ یلیخ دیروزه دلت رو برد؟؟؟با هیپس -

 زدم وگفتم: یزورک لبخند

 ....نطورهیهــــــِــم هم-

 .....ی....بسشه مجردیخواستگار ارمیواسه مه میبه محبت بگم که بر ستمخوایم گمیم-

 ؟؟؟یچ-
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 ....مارستانیب ادیفک کنم هرروز ب یلیل یوا

بچه  تونهیباال فردا پس فردا نم رهیسنش داره م گهی....گناه داره دیبسشه...بسشه مجرد چارهیاهوم....ب-

 ....شیاز مشکل قلب نمیکه بهش بخوره حله ا میبجور ییاهدا هی...بعدشم قلبش رو ارهیب

 ....رهیرو هم بگ اریمه بانیگر خوامیعفونت تو خونم پخش شده نم یول رمیم یقلبمو بدم داداشم وقت تونستمیم کاش

 کاش.... یا

 هرجور خودش بخواد... یبله....ول-

 ....رمیزن بگ خوامیونم کنهیبچه هامو جمع وجور م یک رمیمن بم گهیخودش که توله سگ م-

 تموم شد.... یبحث کوفت نیاومد وا سهند

بزنن...حاال هم  وندیجان خانومت بهوش اومد....برده بودنش اتاق عمل تونستن رگش رو وصل کنن وپ اریخب ماز-

 با دستش مدارا کنه.... دیخوبه فقط با

 ممنونم...-

 که چرا نتونسته خودش رو بکشه.... کردیم هیشد همش گر داریب ی....وقتششهیپ دنش؟؟؟مامانید یبر ییخواینم-

 ...رمیباشه االن م-

 به دست عمه محبت نده رفتم داخل... یگاف نکهیا واسه

 هق هق زد: دیکه د منو

 ....رونیگمشو ب-

 ....کردیگرد شده نگاه م یبا چشما عمه

 چه طرز حرف زدن با شوهرته؟؟؟؟ نیعمه ا زی:عزعمه

 چشماش گرد شد.... یلیل
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 نگو... یزیچ یعنی زدم یپلک

 جان.... الیحرف نزن ل نجوریبا پسر مثله گلم ا ی....ولرمیگفت:من م عمه

 رفت... عمه

 کنار تختشو سمتم پرت کرد... گلدون

 ...کینزد رفتم

 ؟؟؟یکنیکارا رو م نیچرا ا ی:عوضدادزد

 باشه.... میکنینامزد م یچند ماه هی...االغ...مجبورم....سیس-

 ؟؟یچند ماه هی یچ یعنی-

 ...ییخوایم ویک دونمی...مخوامتیمن نم ی؟؟؟ولیزنم بش ییخوایاها م-

 اش قطع شد وگفت: هیگر

 چرت نگو...-

 ژکونده زدمو وگفتم: لبخند

 من هرگز.... یبتونه تحملت کنه ول دیشا اریندارم اُزبک....مه تیمن کار-

 چرا؟؟ اریمه-

 ؟؟؟یستیمگه عاشقش ن-

 ؟؟؟یچــــــــ-

 .....تهیسل زنهیم غیمرگ....در همه حال ج-

 تو؟؟؟ یگیم یچ-
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تفاهم  میگیماه بعدش م کیفقط چند ماه ادامه بده اصال  ویباز نیا نی....ببیعاشقش دونمینکن...م اهیمنو س-

ن واز هم ا شنیتهش جدا م نی...ببینیبیکه م لمیفک کنم....ف یخونیچرتا پرتا.....خب رمان که م نیواز ا موینداشت

 ....رمیکار خودش....منم م یبا عشقش اونم پ رهیم

 د؟؟؟یگیچرا چرت م-

 خط کشم به فنا رفت....خوش دست بود.... زنمیتو سرت م یکن یبا خط کش خودکش میدفعه بعد-

 مردشو خودت وخط کشت....-

و چشمه اش هی...تو اتاق تونمیکه م یدونی....مارمایسرت م دیکه نبا ییبال هیمنم  یبزن رشیاگه ز نی...ببسیس-

 ...یدید

 ....یدیخاک توسر تو مرد که مرد بونت رو با نر بودن نشون م-

 ...کایامر رمیم رانیا ندهیبه عنوان نما کنمیم سیکارام رو راس ور گهیماه د کی...میخفه شو...هارت وپورتم ندار-

 ؟؟؟یواسه چ-

 مطمئن باش.... یرسیم اریمنو بعدش به مه ینیبیماه م کیبه تو چه؟؟؟فقط بدون -

 ماه... کیقول -

 ....میکنیماه نامزد م کیدم پرم نباش.... ادیماه...فقط ز کیقول -

 باشه...-

 ....میدست داد وبهم

 خب کره خر دستت رو بکش حالم بهم خورد...-

 ....مونیتره....م زیدست من از تو تم-

 افتاد؟؟؟ یجلو جمع باهام درست حرف بزن دیباز گفت...با-

 مون؟؟؟خخخخخیاقا م ایخان... مونیخب م یلیخ-
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 خوشمزه...-

 داخل.... دیپر اریباز شد ومه در

 چه خبره؟؟؟شما ها؟؟؟ نجایا-

 هنگ کرده بود.... رسما

 ....خخخخخیداره داداشم صبح جنگ االن نامزد حقم

 باهام نامزد کرد... یلی....فقط لین یخبر خاص-

 چه مرگته؟؟؟؟ اریدادزد:ماز اریمه

 ...عاشقش شدم....ستیمرگم ن-

 امو گرفت تو دستش: قهیاومد و اریمه

 ؟؟؟یچند؟؟تو عاشق بش لویک ؟؟؟عشقیگیم یچ-

 عه ولم کن داداش....-

 گفت: یلیکرد روبه ل ولم

 خودشه.... شیکه دوم هیمارمولک نیا یگولت زد تو چرا گولش رو خورد نیا-

 :من...یلیل

 هم عاشقمه.... الیل-

 ها.... ونهیودادزد:د رونیرفت ب اریمه

 گفت: هیبا گر یلیل

 حاال خوب شد؟؟؟-

 ؟؟یکنیم هیگر یمخچه ات اب داره؟؟؟ه نیانقدر ا-
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 به توچه؟؟؟برو درستش کن....-

 ....ستمین گهیتا هفت هشت روز د رمی....من مشهیدرست م-

 کجا؟؟؟-

 ...ستیمربوط ن-

 د؟؟؟یپرس یکی-

 ...تیمامور-

 ؟؟؟یسیمگه پل-

 ؟؟؟؟؟یروشم نخوند یسوزوند ینطنزو زد ییهسته ا یمربوط به سازمان انرژ ی....نقشه هایخر یلیخ-

 ....؟؟؟تویچ-

 نه تو....-

 برو به درک...-

 ...رمیم-

 از اتاق... رونیب ورفتم

مسخره رو ودروغ گفتن رو  یحوصله واعصاب سوال ها رونیب مارستانیمتوجه بشه زدم از ب یکس نکهیا بدونه

 نداشتم....

 مخصوص نقشه.... 70در50برگه  ییرو گذاشتمو وچند تا ومیسمته خونه چمدونم رو بستم وارش رفتم

 چادگان... یتو المونیسمته و رفتم

 نظر فاصله داشت.... یبا خونه مون تو یساعت مین

 سمته اتاقم واستراحت کردم..... رفتم
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------------- 

 :یلیل

 نفس بکشم... تونمیرفت حس کردم م یوقت

 ....کردمیکاراشو اصال درک نم یول

 اسمش محبته اومد داخل.... گفتیخانومه که م همون

 کجا رفت پس؟؟؟-

 ؟؟؟یک-

 هم اومدن... هیهم اومد کم کم بق الله

 ....گهید ارمیماز-

 .....تیاها مامور-

 ؟؟؟یچ-

 ؟؟؟"چه موقعه تی:اخه ماموراریمه

 ....گردمیبر م گهیروز د 8-7و رمیگفت م دونمینم-

 ......دیحرفاتون رو زد اریب ماز نکهیواست حلقه مادرش رو اوردم مثه ا شه؟؟؟منیاخه مگه م زمیمحبت:عز عمه

 ...میاوهوم زد-

 د؟؟یدیپس به توافق رس-

 اخه؟؟؟ یچ توافق

 دروغ گفتم اره.... به

 تو دستم کرد.... نیاز جنس پالت ییگرفت وحلقه ا دستمو
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 ....یزمرد بود والماس کار نینگ هی روش

 خوشگل بود... یلیخ

سفارش دادم واسه عروس هام وتو  لندیدوتا رو داد گفت از تا نیاول قسمت تو شد....قبل مرگش فرشته جون بهم ا-

 .....یدستشون کن دیبا

 زدم:ممنونم... یلبخند

 یلیخ دینرسه ها...همش سر به حواس با زایچ نیبرادر زاده من رفت که به ا نیشه؟؟ایم یچ تونیپس قرار عروس-

 ...ستی....مراقب خودش نیمراقبش باش

 چشم...-

 ؟؟؟یکنیم یلیانگشتر مامانو دسته ل عیتو سر دهیرس جهینت نیاز رو هوا وحوس به ا اری:عمه بس کن...مازاریمه

 تم...دخالت کن...واسه تو هم تو رزرو گذاش یگرفته ه یمیتصم هی...حاال که بچه ام سی:سعمه

 تو رزرو گذاشتم... یچ یعنی

 عمه؟؟؟ یدار یی:باز چه نقشه ااریمه

 کنم... شیواست خواستگار خوامیم هیسالش شده دختره ناز 30 ادیم ای:دختر خاله رضوانت از انتالعمه

 ؟؟؟یچ

 ؟؟؟یچ یعنی

 ؟؟؟یخدا لعنتت کنه کجا رفت اریماز

 نه...نه...نه... گمیگفتم نه...هنوزم م یدادزد:عمه بس کن هزار بار گفت اریمه

 هم رفته بود.... یکمرش رو ماساژ داد چهره اش تو یرفت سمتش وکم عمه

 ...رونیعمه رو پس زد ورفت ب دست
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 ...میریواسش زن بگ ذارهی:باز خر خودش رو روند...نمعمه

 سرتقه.... یلینده داداشم خ ری:عمه جان بهش گالله

 ؟؟؟ی:اخه تا کعمه

 ...رونیب ورفت

 اتاق مرد مسن هم رفت.... یموندن تو یمرد مسن کیپسر عمه شون بود واسمش سهند بود و ایواون اقا که گو الله

 ؟؟؟یچطور الیل ی:خب ابجسهند

 خسته شدم... یممنونم....کم-

 ؟؟؟یلیکجا بود ل ییهوی میتصم نی:االله

 جان گفت بهم دوسم داره .... اریماز-

 ...گفتمیساده دروغ م چقدر

 چرا؟؟؟ اخه

 :خب؟؟؟سهند

 ازدواج دادمن هم قبول کردم... شنهادیبعدش پ گهید یچیه-

 ضه؟؟؟یداداشم مر یدونیم چی:تو هالله

 ار؟؟؟یمه ؟؟؟اقایک-

 :هردوشون....سهند

 گرد شده نگاهشون کردم.... یچشما با

قلبش  یها چهیهم در ی....کمستهیتو ل رهیبگ وندیپ دیاز حد معمول بزرگه.....با شیب اریادامه داد:قلب مه سهند

 گشاده شده....
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 حالش خرابه؟؟؟ اریمه یچ یعنیچشمم نشست  یتو اشک

 بدتره... یلیحالش خ اریداد:ماز ادامه

 با تعجب گفت: الله

 درمان جواب داده... یتو که گفت-

 جواب داد... یعنی...زهیکرد:چ حول

 ....یعل ترو به حضرت دی:اقا سهند ترو قران حرف راستو بگالله

 دست الله رو گرفت وگفت: سهند

 قسمم داده واستون نگم.... اریانقدر قسمم نده....ماز-

 با هق هق گفت:خوب نشده نه؟؟؟ الله

 خوب نشده؟؟؟ یچ یعنی

 ره؟؟؟؟یمیادامه داد:م الله

 ره؟؟؟یمیم یچ یعنی

 شد.... یلحظه قلبم متالش هیکردم  حس

 کردم.... هیرو دهنم گذاشتم وگر دستمو

 بغلش کرد وگفت: سهند

 نیکه....بهتر رهینم ییشده جا یلیعاشق ل نیبب هیقو اری...مازستین شیزیچ ؟؟؟؟ها؟؟؟نهییاروم باش مگه خدا-

 ...هی...مگه مرگ الک میکنی....کمکش ممیکنیم ادهیواسش پ میاریدرمان ها رو م

 ...دادیم شیبغلش گرفته بود ودلدار یقشنگ الله رو تو چقدر

 و باال اورد وگفت:سرش ر الله
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 شده... فیضع یلی....خیقول بده کمکش کن-

 هق هق گفتم: با

 چه خبره؟؟؟ نجایا-

 رو دوست داشته باشم... اریماز نکهیا نه

 دلم واسش سوخته باشه... نکهیا نه

 ...رهیجوون راحت داره م هی نمیبیم نکهیا واسه

 سنش از همه شون کمتره... نمیبیکه م سوزمیم نیا واسه

حاال که نگاهش فرق  دوارهی....حاالکه عاشقت شده....حاال که بهت امیازت کنارش باش خوامیاروم باش...م یلی:لسهند

 نره نطنز.... گهید ی...قانعش کنیبمون ششیپ خوامیداره به تو با همه دخترا م

 چرا اخه؟؟؟-

 یپخش شده تو شرفتهیهرروز در حال پ جور سرطانه....که هیداره  دیبدنش عفونت شد اریاونجا واسش مضره....ماز-

 ممکنه تورو هم الوده کنه با رابطه داشتن.... نکهیخونش.....وا

 افتادم که به خودش اجازه نداد بهم دست بزنه.... شیچند ساعت پ ادی

 جلو خودش رو گرفت.... نکهیا ادی

 ...رفتیتوهم م هویخواب چقدر اخماش  یتو نکهیا ادی

 بود... زشیم یکشو یکه تو ییداروها ادی

 ...ندازهینطنزم مرگشو جلو م روگاهین کنهیم شرفتیجان اون عفونت داره پ یلیل-

 دهنش گذاشت وهق هق زد... یدستش رو رو الله

 شه؟؟؟یخوب م ی:سهند تو که گفتگفت
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 گهید لکسایفرانسه....جوابش تا  یشناس بیاس یولوژیب شگاهیبشه...من خونش رو فرستادم ازاما دی....باشهی:مسهند

جوابش  شیبشه البته اگه ازاما میترم دیبا دهید بیاز نقاط بدنش هم اس یسر هیبشه  هیتمام خونش تصف دی...باادیم

 مثبت باشه....

 کسال؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی:الله

 اخه چرا؟؟؟-

راقب م یلیرابطه خ یتو دیبا ادیب شیکه جواب طع گهید کسالی...فقط تا یلیل ی:چرا شو از خودش بپرس ابجسهند

 ....شنیبعدشم الوده م ینسل ها شهیبچه تونم الوده م ی...اگه الوده بشیلی....خیباش

 ؟؟؟یچ-

 ...دمیترس کمی

 ....کنمیازدواج نم اریبا ماز هرگز

 اگه قحط بشه.... یباشه حت نیادم رو کره زم نیاگه اخر یحت

 ادم الوده اس.... هی اون

 به من نگفت؟؟؟؟ چطور

 پسته.... یلیخ

 ...رهیگیم شیدلم داره واسش ات اریمه وحاال

 ممکنه اخه؟؟؟ چطور

 ...رونیحالش خراب بود رفت همراه سهند ب الله

 کردم خوابم نبرد... یکار هر

 ....ستین اریکه ماز گذرهیروز م ده

 رو ترک نکنم... اریکه ماز زنهیخونه مون وباهام حف م ادیروزه انگشترش تو دستمه داداش سهند همش م ده
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 خودمو به پاش تباه کنم... تونمینم یول سوزهیواسش م دلم

 ....ارینه ماز ارمیواسش خالص کنم از همه مهم تر من عاشق مه مویزندگ تونمینم

 الله ... یاومده خواستگار سهند

 هم گفته فعال نه.... الله

 تا دوماه فکر کنه.... خوادیوم

 بر نگرده.... گهیبره د ایبرگشت باز انتال یول رانیهم اومده ا نیریش ییدختره چا اون

 عمل شده اش.... کلیبا اون ه نکبت

---------- 

 :اریماز

 بهم زنگ نزده.... یچند روز به جز سهند کس نیرو شکر تو ا خدا

 رو رفتم واالن هم در حال برگشت به خونه ام... فتمیسازمان دادم ش لینقشه ها رو تحو تمام

 ظهره... 12 ساعت

 به کوچمون چقدر خسته ام... دمیرس

 محوطه بود... یتو نیماش ییداخل عمارت چندتا رفتم

 داخل... رفتم

 بودن.... نمنیسالن نش یتو همه

 وبغلم کرد... دیبه طرفم دو دیمنو د یوقت الله

 دختر عقلش پاره سنگ برداشته؟؟؟ نیخدا ا یوا

 شده الله؟؟؟ یزیچ-
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 نه داداش دلم واست تنگ شده بود....-

 و؟؟؟دلتنگ من؟؟؟ت-

 ؟؟؟یخوب-

 ؟؟یزنیخوبم...مشکوک م-

 بابا؟؟؟ یچه مشکوک-

 ؟؟؟یمارو چرا رد کرد قیرف نیا-

 رد نکردم که...-

 تا بنا گوش باز شد... ششین سهند

 د؟؟؟ینامزدم کرد ؟؟؟نکنهیپس چ-

 فکرامو بکنم... دیبا ینه داداش ول-

 اخه بهتر از سهند؟؟؟-

 اره؟؟؟ یگیتو م یعنی-

 ؟؟؟ی:الله خوباریمه

 بگه.... اریماز ی:هرچالله

 مهربون شده بود.... بیعج

 ....ادینم رتیگ شهیعاشق پ نیاره...بهتره ا گمیمن م-

 وگفت: ستادیمحبت ا عمه

 ؟؟؟یشیالله جونم تو عروسم م یعنی-

 انداخت... ریسرش رو ز الله
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 گرفتمش وگفتم رو به جمع: بغلم

 ....خخخخخخدیرو جور کن یبساط عروس-

 قرمز شده بود... الله

 ....گفتینم یزیکرده بود وچ یاخم یلیل

 ....یتو هم ازدواج کن دیمحبت:پس با عمه

دوتا رو  نیخانومم رو خوب بشناسم واونم منو بعد ازدواج....ا دینه قلبمه جونم...من حاال فعال نامزدم...تازه اومدم با-

 مون فرق داره.... هیقض یلی....من ولشناسنیساله همو م 30 ینیبیکه م

 من قلبمه اس؟؟؟ ی:کجاعمه

 ؟؟؟خخخخخیسیمنه ...قلمبه ن یدوتا کلتیعمه ه-

 ....میقد یادب...برادر زاده ام برادر زاده ها یب-

 باشه دستت درد نکنه....-

 ....دهی:داداش رنگت پرالله

 ....زمیخوبم عز-

 وگفت: ستادیا سهند

 ؟؟؟ی...خوبهمش. پرهیرنگت داره م گهیراست م-

 رفت... یاهیچشمام س یکم

 ....رهیگینم لیخانومم که مارو اصال تحو یلیخوبم بابا خوبم....ل-

 سالم..... دیوگفت:ببخش ستادیا یلیل

 رفت... یاهیس شتریچشمام ب دندیخند جمع
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 کردم به خودم مسلط باشم.... یسع

 ....هیبه خاطر کم خواب دیشا

 سمتم... اومد

 ؟؟؟یخوب-

 خوبم....-

 رو دستم گرفتم وگفتم: ومیارش

 ...رمیمن برم دوش بگ-

 تحملش کنه... تونهیشده ودستام نم نیسنگ یلیخ ویکردم وزن ارش حس

 گذاشتش.... وارید کنار

 ؟؟؟یخوب اری:پسرم مازعمه

 خوبم عمه...-

 ودستمو گرفت: اومد

 ؟؟؟یشده خوب اهیکردن....ناخن هات س خیدستات -

 چشمش نشست... یتو واشک

 ...هیخوابیبابا خوبم از ب-

 همه رو سه بار پلک زدم... دمیتارد کمی

 عمه رو رها کردم... ودست

 ...کردیزدم چقدر سرم درد م یزورک لبخند

 ام؟؟؟یهمراهت ب ییخوای:میلیل
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 ...نی:داداش بشالله

 برگرد زدم وگفتم:بابا خوبم... دور

 ه؟؟؟یزی:داداش چستادیا اریمه

 گران بودن عه لعنت بهتون...جمع ن همه

 از پله ها برم باال؟؟؟ دهینم یاریپاهام  چرا

 ...یسی:تو خوب نسهند

 بود سه تا پله رفتم باال... یحرف اضافه زده نشه به هر جون کندن نکهیا واسه

 ...نیرفت وافتادم زم جیسرم گ یپله چهارم رو بردارم حساب اومدم

 منو گرفته بغلش... یکیکردم  حس

 کرد.... کیوچشم هام جهان رو تار دمیالله رو شن یها غیج یصدا

 باز کردم... چشم

 ...ومدیدستگاه م یصدا

 ....دی...ددی...ددید

 ...ومدینظر منظم م به

 ....ستادهیکه باال سرم ا دمیرو د اریمه

 چشماش قرمز بود.... چقدر

 شده؟؟؟ یزیچ-

 شد:داداش... شکه

 جانم؟؟؟؟-
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 داداشم؟؟؟ یخوب-

 خوبم....-

 ؟؟؟یچرا بهمون نگفت-

 بره... نییلعنت بهت سهند...اگه گذاشتم اب خوش از گلوت پا-

ادامه  یبه لجباز یدار ؟؟؟چرایکنیم یروزه...چرا مخف ؟؟؟دهیینجایچند روزه ا یدونیاون رو؟؟؟م یچکارش دار-

 ؟؟؟یکوفت گاهیاون پا یریهمش م ؟؟؟چرایدیم

 کارمه...دوست دارم...-

 داداش ندارم؟؟؟؟ گهیمن د یتو بر یگینم ی....روانیمونیبه درک....الحق که م-

 نفس اسوده من بکشم... هیسال  8 نیتو ا دیعه اگه گذاشت-

 ؟؟؟یسال چ 8سال؟؟؟ 8-

 ....کایبرم امر خوامیم اریب لمویبرو وسا گمیخودم لو دادم....م نمی....اییییوا-

 ...یتو غلط کرد-

 لبه تخت... نشستم

 داد وباز خوابوندم... ولمح

 ؟؟؟یخودت لو داد وی....چیشد فیضع نیبب-

 .....خالص....ستمیزنده ن گهیکمتر د دیسال شا 8بابا ختم کالم من -

 ...کردینگاهم م شکه

 ...دیترک کدفعهی

 ...ختیریهاش م اشک
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 گفته؟؟؟ یسال؟؟؟ها؟؟؟ک 8گفته  یک-

 سال زنده ام.... 8دست باالش  گهیم شایازما-

چرا  ستیمنم حالم خوب ن یدونیفه؟؟؟میقلبم ضع یدونی؟؟؟میکنیم تیچرا منو اذ اریغلط کرده....ماز شایازما-

 ییخوای....میچقدر دوست دارم؟؟؟؟تو داداشم ییبدون ییخوای؟؟؟میگیدروغ م یدار ؟؟؟چرایدیمنو زجر م یدار

 ....باهات خاطره دارم روزامو باتو گذروندم...یزمیعز رم؟؟؟تویبم

 فقط گفت: کردینگاه م هیکه تا اون لحظه ساکت بود وبا گر هندس

 ....گهینکن راست م تشیاذ اریداداش مه-

 دستاش شل شد... اریمه

 ....نیزد وفرود اومد رو زم هیوتک واریسمته د رفت

 بشکنه به خاطر من.... یکس ذارمینم من

 کنه... هیگر یکس ذارمینم من

اگه مثبت بشه  ادیفرستاده فرانسه جوابش ب شیازما هیهنوز که نمردم...تازه سهند  نی؟؟؟ببیبچه شد اریعه مه-

 ...یشی...تو هم خوب مشمیخوب م میریم

 نشست... شمیوپ اومد

...باشه داداش قول....من بدونه تو که یترک کن گاهوی....قول...قول بده اون پایگرفت:قول بده خوب بش دستمو

 ؟؟؟یبر ییخوایتنهامون گذاشتن تو هم م داداشم...مامان بابا تونمینم

 ...دمیقول م-

 زد..... ییپژمرده ا لبخند

 ؟؟؟یچه قول یول

 ....گمیدروغ م اریعمرم دفعه اولمه به مه تو
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 وا بدم.... دیاون نبا یواسه دلخوش یاز درون داغونم ول خودم

 ...رونیاز چه قراره نتونست تحمل کنه وزد ب ایدن دیفهم سهند

 ...اریمه-

 جانم داداشم؟؟؟-

 دوست داره.... یلیخ یلیل گمیم-

 ....کردینگاهم م شکه

 گفت: کدفعهی

 ؟؟؟یگیم یچ-

 ؟؟؟یکنیاون دوست داره...باهاش ازدواج م-

 غلط کرده.... یلی...تو....لیعاشقش ؟؟؟؟تویشد یروان اریماز-

 نشه.... دینا ام خوادیدلم م نیرو نپرس خب...بب لشیمن به همه تون دروغ گفتم دل اریمه-

 ؟؟؟یبافیجفنگ م یچرا دار-

 امروز چندمه؟؟؟ نمیاز خودش بپرس...بب-

 تو به من جواب بده؟؟؟-

 اول تو بگو؟؟؟-

-16/6.... 

 من شب پرواز دارم... نی؟؟؟ببیچ-

 شد ودادزد: یاش برزخ چهره

 پرواز...لعنت به اون پرواز.... یگیباز که م-
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که  نکن یکار نیقول....بب رانیبرگردم ا دمی...قول ممونمیم یسال کیخب...اونجا راحت ترم... کایامر رمیمن م نیبب-

 برما.... یبدونه خدافظ

 ...یکنیتو غلط م-

 کارو.... نیا کنمیکه م یدونیم-

 ...کردیم هیمدت همش واست گر نیمنو دوست داره؟؟؟ا یلیل یگیچرا م-

 اومد؟؟؟ واسه من نبوده مطمئن باش....جواب ازمونش-

 ....دهیناام یلیاوهوم رتبه اش افتضاح شده بود...خ-

 دم ودستگاه رو از من باز کنه.... نیا ادیکمکش کن....خب...االنم برو سهند صدا بزن ب-

 ؟؟؟یباش نجایالله هم ا یعروس ییخواینم یعنی-

 هست؟؟؟ یک-

 ماه بعدش.... کی یتو خوب شد میگفت-

 ....مونیسا شهیپ رمی....مگردمیبرم گهیماه د کیخب تا -

 عمه محبت خبر داره؟؟؟-

و کار ر یکل ادیداداشش....برو بهش بگو ب شیقراره برم پ دونهی...هماهنگ کردم باهاش تازشم سهند م گمیبهش م-

 ....ختهیسرم ر

 داداش...-

 باز گفت...-

 ....رونیب رفت

 چند روز.... نیشده بود تو ا ریپ چقدر
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 ردم....داخل موهام فرو ک دستمو

 اومد... سهند

 ارو؟؟؟یمه یکرد یپس راض-

 نکنم؟؟؟ شیراض شهیمگه م-

 اومدن.... یلیسرش هم الله ول پشت

 دارم من... یبرزخ یچه زندگ واقعا

 به انتظار مرگ... نشستم

 ها رو از بدنم جدا کرد... دستگاه

 بدنم خواب رفته بود... یکم

 کم نشستم... کم

 لبش رو به دندون گرفت.... یلیل

 بده.... شرتمویسهند اون سو-

 ...اورد

 ...دمیپوش یخواب رفته به سخت یدست وپا با

 ؟؟؟یبر ییخوایم یگیم ستی:داداش تو حالت خوب ناریمه

 عضله دارم.... یگرفتگ شمیبرم خوب م یسناوجاکوز هی...رمیاره....م-

 :کجا؟؟؟دیدفعه پرس هیگرد شده  یبا چشما یلیل

 گفتم.... ویهمه چ اریجان تمام شد....به مه الی...لکایامر-

 ملتهب شد... صورتش
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راست حرفمو  هیبحثو کش بدم  فمیاعصاب ضع نیاومد با ا یانداخت خوشم نم ریکه ممکن بود ز ییرو تا جا سرش

 خوشحال شدنش مهم نبود.... ایواسم خورد شدن شخص  زدمیم

 ...یگفتم که چقدر دوسش دار-

 ....اری:مازسهند

 :چرت نگو داداش...الله

 بهت اَدا کردم حالل کن.... نمویکارا پا خودت....د هیبق-

 وخواستم برم... ستادمیوا

 .... یلی:خیلیل

 مکث کردم وباز رفتم سمته راهرو.... یکم ستادمیا

 ....مارستانیاز ب رونیب رفتم

 منو صدا زد... ییدفعه صدا هی

 ....اریاقا ماز-

 ...ستادمیا

 ...ادیبه سمتم م دمیقدم هاشو شن یصدا

 ...ستادیوروبه روم ا اومد

 ....ختیهاش ر اشک

 بعد رفتنتون روم نشه پامو تو اون خونه بگذارم؟؟؟ دید؟؟؟خواستیکرد نجوریچرا با من ا-

 برم؟؟؟ یبذار شهیحوصله ندارم م الیل-

 :مگه من چکارتون کردم؟دادزد
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 لطفا...-

 بود.... ستادهیا یکه تاکس ییسمت جا ورفتم

 ...اریماز یییاوهووو-

 هنوز گستاخ بود.... ستادمیا

 ....کردیدرد م یلیجر وبحث شدم حوصله نداشتم سرم خ الیخیب

 ...ستادیوجلوم ا اومد

 ؟؟؟؟یگفت ویهمه چ اریکردم؟؟؟؟ها؟؟؟؟چرا به مه کارتیمن چ ید لعنت-

 ....یچونکه دوسش دار-

 م؟؟؟یتو زندگ ینکیم ید اخه به تو چه؟؟؟؟چرا فوضول-

که خوشبخت  شاهللیباهات ازدواج کرد دعاشو در حقم کن....ا نکهیخانم...وبعد از ا الیل دیبهتره از خودش بپرس-

 ....یشیم

 از حد به مغزتون فشار اومد.... ادیز نکهیمثه ا-

 کنم..... یسر پا نگهم ندار تا اوضاعو برزخ نقدریکه پس ا یدونیم ادیبهم فشار م یلیاره خ-

 د؟؟؟یکارو کرد نیا یاقا رو دوس نداشته باشم شما به چه حق اریمن اصال مه دیشا اریاقا ماز-

 ....گهیسو تفاهم شد د یگیم یدوسش ندار یلی...لالیخیب-

 ؟؟؟یریم یچرا دار-

 منتظرمه.... ی...تاکسستیخدا به تو مربوط ن یوا-

 د؟؟؟یکنیم نجوریچرا با خودتون ا اریاقا ماز-

 دلتون رو بشکنم... دیخانم نگذار الیل-
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 کنارش رد شدم.... واز

 ...یداخل تاکس نشستم

 سمته عمارت وداخل اتاقم... رفتم

 هامو جمع کردم.... لهیوس تمام

 اتاق گذاشتم... گوشه

 واسه ده شب بود.... طیبل

 باال وتو اتاقم ناهارمو خوردم... ارهیاقدس گفتم ناهارمو ب به

 ...دمیخواب یساعت چند

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

 :یلیل

 خوشحال شدم... یلیبه هوش اومده خ اریماز دمیفهم یوقت

 شدم... یعصب یلیاون حماقت رو جلو همه کرد از دستش خ یوقت یول

 ره؟؟؟؟یبگ میجا من تصم تونهیچطور م اخه

 شد ورفت به رفتنش نگاه کردم.... یسوار تاکس یوقت

 بشر رک بود.... نیا چقدر

 که سرم اورده بود رو.... ییتمام بالها دمیبخش یول

 داخل اتاق اقا سهند.... رفتم

 ....کردنیبهم بد نگاه م همه

 بخدا اشتباه شده....-
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 گفت: یبا سادگ شهیمثله هم سهند

 ...یبد حیتوض ستین ازین ویزیچ-

 بد برداشت کرده.... اریاخه ماز یول-

 ؟؟؟ی:دوسش داراریمه

 نه....-

 ؟؟؟یمنو چ-

 ...کردم سکوت

 کنم... انشیب طیشرا نیتو ا خواستمینم یداشتم ول دوسش

 گفتم:نه.... اروم

 ؟؟؟؟یکرد دوارشی:پس چرا امالله

 الله؟؟؟ یاج ویک-

 ....رهیداره م نیارو؟؟؟ها؟؟؟ببیماز-

 ....میمسخره بود راه انداخت یباز هیاز اولشم منو دوست نداشت...فقط  اریاقا ماز-

 وگفت: ستادیشکه ا الله

 شیانگشتر نامزد نی؟؟؟ببیهمه رو مسخره دست خودت کرد یلیمسخره بود نه؟؟؟ههههه....ل یباز هی-

 یکه تو...بودنت...خوب کنه داداشمو....ول میداشت دیچه حالش بده....ما ام نی....ببرهیشب م 10ساعت  نیدستته....بب

 ....یپا مشکل هیتو خودت  نکهیمثه ا

 وگفت:الله بس کن.... ستادیا اریمه

اشک  اریدست خودش کرده....همش واسه ماز چهیماه همه رو باز کیسر عرض  نیبس کنم داداش؟؟؟بب وی:چالله

 ....ختیریتمساح م
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 رو دوست داشتم...اما به عنوان داداش.... شونیالله....بخدا ا یاشک تمساح نبود ابج-

 زد وگفت: یمزحک لبخند

 کنه.... رونتیروز اول حق داشت بخواد از خونه ب اریماز-

 ؟؟؟؟ ِیلیچه طرز برخورد با ل نیا زمی:عزسهند

 منفجر شد... یمثل بمب ساعت الله

 کردن.... هیکرد به گر شروع

 ؟؟؟یجلوشو نگرفت تونه؟؟؟چرایازمون دور شه؟؟؟مگه م خوادیچرا م اریمه-

 ....یلعنت گاهیون پاکمتر بره تو ا دی...شازمیبهتره عز نجوری:اسهند

 اد؟؟؟ینم یکوفت شیازما نیچرا جواب ا-

 اخر سر هم رفت .... گرفتیم رادیا زیشده بود از همه چ ونهیالله د رسما

 ...یلیل ری:به دل نگاریمه

 اعصابش داغونه... یلیخ دونمینه م-

از  شیبهش وابسته اس....ب یلیبزرگ کرده خ ییجورا هیرو خودش  اریچون ماز یول گفتی:بهمون نماریمه

د شروع ش شیضیمر یاز وقت اریبهش زنگ بزن صداشو بشنوم...ماز گهیهمش بهم م گاهیپا رهیکه م یی...وقتایلیخ

 میهاش به اخماش عادت کرد ادی....به فر زدیواعصابش داغون شده بود همش سر ما دوتا داد م گرفتیبهانه م یلیخ

 یلینبود خ ضیکه مر لی....اواکردیم تمونیمن بزرگشون باشم همش اون حما کهنیا ی...به بودنش به غر غراش...جا

...خنده حمونیاون بود تفر مونی....حام کنهیم تشیاذ یلیخ یضیوشکسته شده مر فیاالن ضع نیبود...نب یقو

زنده  شتریب گهیسال د 8 دیکه شا طیشرا نی...اونم با ارهیبود...واون حاال داره م هیرداداش اخ زمونیمون....همه چ

 نباشه....

 سال؟؟؟ 8؟؟؟یچ-
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...اگه مثبت باشه ادیم گهیهست که جوابش سال د شیازما هیکنه....و یکمتر زندگ دمیسال شا 8گفته  شایاره...ازما-

 ....یلیخرابه  خ یلیاز بدنش عوض بشه....حالش خ ییتمام خون بدنش وقسمت ها دیبا

 ...ومدین نییسمته عمارت واسه ناهار پا میرفت اریصحبت با مه یاز کم بعد

 فکر کردم... بهش

 ندارم... یحس اریبه اقا مه گهید کنمیحس م نکهیا به

 بره... اریماز خوادیکه گلوم رو گرفته ودلم نم یبغض نیوا

 بود.... گهید زیچ هی اریمن وماز نیب یکل کل ها یگذرونده شد ول اریبا اقا مه شترشیمدت ب نیتو ا نکهیا با

 شب بود... 8 ساعت

 باال... رفتم

 شدم سمته اتاقش.... دهیاراده کش یب

 تقه زدم ووارد شدم... دو

 بود.... ختهیبهم ر یشده بود وموهاش حساب داریب تازه

 ....یکرد دارمیموقع ب ؟؟؟خوشیبد ریگ ییخواینم گهید نکهیمثه ا-

 داخل؟؟؟ امیب تونمیم-

 ...ایسوال داره؟؟؟ب گهی...دیتو که اومد-

 کاناپه... یونشستم روبروش رو رفتم

 انداختم... ریرو ز سرم

 یحجاب داشته باش دیکه دوتا پسر مجرد هست با ییکه نه تشر زده بود خونه ا دیکرده بود تهد دمیتهد یوقت از

 ....کنمیهم نم شیارا ندازمیشالم رو سرم م
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 داشته... ریتاث یلیحرفام خ نکهیمثه ا-

 شالم اشاره زد... وبه

 بله....-

 روز نبودما... 20طرز حرف زدنتم که فرق کرده....بابا همش -

 ....شهیکه نم میفرهنگ باش یشما پولدارا اگه ب نیچه کنم ب گهیبله د-

 عوض شد؟؟؟ یچ یدالمون مرده....خب حاال که بافرهنگ شد یول میپولدار باش دیپولدارا؟؟هههه...شا-

 د؟؟؟یدست از متلک گفتن بردار نییخوایهنوز نم-

 ...یبر یتونیم هیهستم...مشکل نجوریمن ا-

 دنده.... هیغد و-

 ن؟؟؟یگفت یزیچ-

 ...گمی....میچیه-

 بگو؟؟/-

 ....الیخیب-

 ....شهیم رمیداره د گهیبگو د-

 شد... رتونینه شما د-

 متوجه تعنه ام شد.... کامال

 گه؟؟؟یاوففففف ...بگو د-

 ....نرو...شهیم-

 بودم وگفت: دهیزد که تاحاال ند ییباال قه خنده ا دیابروش پر یتا هی
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 اونوقت چرا؟؟؟-

 برم اصال... خوامیچون....چون...م-

 ....دیدستمو کش کدفعهیوپا تند کردم سمته در که  ستادمیوا

 تو بغلش.... افتادم

 به خودش اومد وگفت: عیسر

 حرفت که تموم نشده.... نیبش-

 شد....-

 قانع شدم... دینه بگو چرا نرم؟؟؟شا-

 ...زنهیقلبم م نقدریباره ا نیخدا اول یوا

 چرا بهش گفتم نرو؟؟؟ اخه

 بمون؟؟؟ گمیبهش م چرا

 نجام؟؟؟یمن االن ا چرا

 چه مرگم شده؟؟؟ کنمیدارم چکار م من

 ...دیکوبیبه شدت م قلبم

 .نگاه کردم... شیسبز عسل یچشما یجرات سرمو باال اوردم وتو با

 ...شنیهمه ناراحت م نی....اگه برنیبر خوادیدلم نم یبخدا....ول دونمیچون....نم-

 خب؟؟؟-

 خب؟-

 قانعشون کردم.... شنیهمه ناراحت م دونمیاش؟؟؟م هیبق-



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
102 

 

 ....یمنو که قانع نکرد یول-

 باال... دیابروش پر یتا هی

 گفتم... یچ یوا

 دستمو جلو دهنم گذاشتم.... عیسر

 قانع کنم؟؟؟؟عجبــــــــــ. دیجان؟؟؟تورو هم با-

 ...دیببخش-

 ؟؟؟یخوب الی؟؟؟لیواسه چ دیببخش-

 ؟؟؟یلیل یگیچرا بهم نم-

 کنج لبش نشست... یباال ولبخند دیابروش پر باز

 چه تلخ بود لبخندش.... یول

 ....مونهیروز ارزوش به دلم م هیاگه حرف دلم رو نزنم  کنمیحس م یول دونمینم

 ...گهید زیهر چ ای هیجوون اقیشور واشت نیا دونمینم

 ده روزه... کنهیرنگه چشماش منو داغ م یول

 ....شدمیم ونهیبود داشتم د دهیخواب مارستانیروزه که رو تخت ب ده

 ....کنهیزود ترکت م یکه روش دست گذاشت یچونکه مجنون-

 ؟؟؟یچ یعنی

 کنه؟؟؟یترکم م چرا

 تو دلمه؟؟؟ یچ دیفهم یعنی

 چرا؟؟؟-
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ا با ....من واونیکه انتخاب کن ییا گهیاصال هر پسر د ای اریمه نی...بب ای...به خودت بالیل ستمیزنده ن ادیچون من ز-

 تونمیم شیسالگ 6....من تا یدیبهم بچه م گهیکه دو سال د نهیا ه؟؟؟فرقمونیفرقمون چ یدونیم میهم فرق دار

مجنون واست  نی....اشهیکنم؟؟؟؟نم ویبد نیدر حق تو ا تونمی؟؟؟میتو چ ؟؟؟اصالیرفتم چ یکنارش باشم....وقت

 ...الیل کنهی...محزونت مستیمجنون ن

 ....سهیخ سهیکردم صورتم خ حس

 به اشکم.... دیرو اورد باال وکش دستش

 کی یحت ضیمر یمجبوم هشت سال عمرم رو همون طرف بمونم....ما ادما یکن هیام نکن...خب....اگه گر هیگر-

 چشممون باز نشه.... دیصبح شا میدی...شب که خوابستیمون هم معلوم ن گهید ساعت

 اوردم باال... دستمو

 شیازما ینگفت ؟؟؟مگهیشیخوب م ینگفت اری...تازشم مگه به داداش مهاوردمیحلقه رو از دستم در ن نی...انیبب-

 مثبت باشه....

 ؟؟؟ینگ یهمش حرفه...قول بده به کس شیاون ازما-

 و؟؟؟یقول چ-

که خونش  ی....اخه کسیساختگ شیازما هی...میدروغ رو بگ نیا هیواسه قانع کردن بق میمنو سهند قرار گذاشت-

 کرد؟؟؟؟ شیکار شهیمگه م رهیگیعفونت م

 هقم شدت گرفت..... هق

 ....دیمنو تو بغلش کش کدفعهی

 ...دیکشیسرم نوازش وارانه م یرو رو دستش

همو  مینتون گهید دیحلقه رو واسه ازدواجش بهش بده....شا نیاومد ا رتیختر گهم د یمراقب خودت باش.....وقت-

 ....مینیبب

 اش... نهیس یکردم به مشت زدن تو شروع
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 یبرگرد دی...بایبرگرد دی....گمشو اشغال....باینینب گهیمنا د یکنیم خودی....بمونی...تو...میتو غلط کرد-

 بات خوش باشم.... خوامیم یریمیم یک یبرام مهم ن ؟؟؟؟منیفهمیاصفان...م

 رو ازم جدا کرد... خودش

 طرف صورتمو گرفت.... دو

 برم.... رمویدوش بگ خوامیم رونیکه....حاالم برو ب رهینم ادمیبود کنارت...مخصوص کل کالمون... یخوب یروزا-

 .....نجایهم سمیوا خوامی....مرمینم-

 ...ارمایسرت م ییبال هی هویمنم -

 ....ستیمهم ن-

 ارم؟؟؟خخخخخیسرت ب ییبال ییخوایم یعنیست؟؟؟؟یمهم ن-

 اشکال نداره...-

 حرفا رو نزن...خخخخخ نی...اییای....دختر چشم دریوا-

 لوس نشو.... اریعه ماز-

 خبر... یب یلیمن...تنها من....مجنون ل یفردا یمن....عمر ب یایمن در یالیل-

 حواله بازوش کردم... یمشت

 کنم؟؟؟ هیوگر نمیبش ییخوایم-

 ....رونیدرموردمون برو ب کنهیفکر بد م اریاالن مه گمیم-

 بذار فکر بد کنه....-

 بد از من همه تو ذهنشون باشه..... ریتصو هیمرگم  یبهععع...حاال درستش کن....بابا نذار بعد-

 ...اریماز-
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 بله...-

 ؟؟؟یکنیباهام ازدواج م-

 خنده هاش کل اتاق رو گرفته بود... قه

 زانو زدم ودستش رو گرفتم... جلوش

 ....داشتیاحساس دخترونه دست از سرم بر نم نیا

 ....دیخندیسر هم م پشت

 بگو؟؟؟ گهیبار د هی-

 کاشف؟؟؟ اریماز یکنیباهام ازدواج م-

 اش کم کم رفت... خنده

 گرفت... یحالت چیاز ه یصورت جاشو

 اخم نه لبخند.... نه

 وگفت: شمیپ نشست

 ؟؟؟یکن کاریچبا من  ییخوایتو م-

 ...یچیه-

 ؟؟؟یستی....چرا دست بردار نیلیل یکنیمنو نابود م یتو دار-

 ؟؟؟یستیتو چرا دست بردار ن-

 اخه چرا؟؟؟-

 نه؟؟؟ ای یکنیتو چرا؟؟؟بهم بگو باهام ازدواج م-

 ...توی...نه بدبختخوامیم تویمعلومه که نه...من خوشبخت-
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 تو حرام است... یجام شرابم که با تو حالل وب میمن با تو خوشبختم...من آن ن-

 ....زمیبا تو بودن حرومه عز ی....ولیبه به شاعرم که شد-

 ساعتش نگاه کرد.... وبه

 به واهلل.....خخخخ کنهیمسخره ام م مونی....ساکایبا شپشام برم امر دیبا ایب-

 ه؟؟؟یک مونیسا-

 نداره.... یخوب ریتصو یینجایا ننیواسه شام صدات کنن بب انیشد برو االن م 9....ساعت لهیداداش سهند...وک-

 ....اریماز-

 بله؟؟؟-

 نرو لطفا...-

 ...شهینم-

 ...امیپس منم م-

 ؟؟؟یشد ونهید-

 اره....-

 سر جات.... نی....بشدهیرس تیجوره....نه سن قانون نگنتیش زاینه و یتو که نه پاسپورت دار-

 ...می...تو نرو با هم برمیکنیجور م-

 ام؟؟؟یمنم م یگیواز تو دور باشم تو م یاز مشکالت زندگ رمیمن دارم م-

 کردم؟؟؟ کارتیمگه من چ-

 ...یرو در حقم کرد ایکار دن نی؟؟؟بدتریکرد کارمیچ یدونیم-

 کار؟؟؟یچرا؟؟؟چ-
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 ولت کنم... تونمی....بمونم نمیکنیعاشقم م یتو دار-

 بهش نگاه کردم.... شکه

 کرده بودم.... هنگ

 حسو داره.... نیهم هم اریماز پس

 اونم دوسم داره.... پس

 شد... یجور هی دلم

 کردم ببوسمش.... حوس

 ....دمشیوبوس دمیکه نشسته بودم رفتم سمتش وصورتش رو جلو کش همونجور

 که گذشت دستاشو دو طرف صورتم گذاشت وجدام کرد... یکم

 نه.... زمیعز-

 ...ستادیوا

 سمته اتاق لباسش هنوز مبهوت بودم.... رفت

 ....رونیاومد ب دهیگذشت لباس پوش یکم

 بره... خوادیم یعنی

 ترو خدا.... اریماز-

 .... دشونیسمته چمدوناش وکش رفت

 ...رونیب رفت

 شکه بودم.... هنوز

 دفعه به خودم اومدم.... هی
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 سمته در.... دمیدو

 ...رونیب رفتم

 سالن بود.... یتو

 ....کردندیم هیت وهمه بودند گرمحب عمه

 ....امیم گهی:من ماه دعمه

 عمـــــــه....-

 پله ها نگاه کردم... به

 ....یسمت در خروج رفت

 سمته پله ها... دمیدو

 شده... یطوالن چقدر

 کردم... صداش

 ....اریماز-

 ....ستادینا

 هقم در اومد... هق

 افتادم... یتا پله اخر دو

 نکردم... یتوجه یدستم خراش برداشت ول یکم

 ...دمیرس یتا به در خروج نیفرش ها خوردم زم یرو دوبار

 نکردم... یجمع نگاه ینگاه ها به

 رو باز کردم... در
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 افتاده بود... شالم

 شد... سوار

 :دادزدم

 ....اریماز-

 ....نیخوردم زم باز

 روشن شد.... نشیماش

 بهش... دمیرس

 رو قفل کرده بود.... نیماش در

 ...نیماش یها شهیکردم با مشت به زدن به ش شروع

 گذاشت ودستشو فرو کرد داخل موهاش... یگاه صندل هیتک یرو رو سرش

 ...دمیکوبیم شهیوبه ش کردمیوصداش م زدمیم غیج همونجور

 قرمز شده بود... صورتش

 کرد اشک صورتشو پر کرده بود.... نگاهم

 لب گفت که متوجه نشدم... ریز یزیچ

 داد ورفت.... گاز

 ساده.... چه

 نشستم... نیروزم

 ...رونیاومده بودن ب همه

 محبت اومد سمتم... عمه



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
110 

 

 ...یدلم...هالک شد زیپاشو عز-

 رفت عمه....-

 کن.... شیمن گفتم که نذار بره...گفتم راض-

 تو.... رهیتو بود...تقص ریداد زد:همش تقص الله

 ملتهب شده بود.... از اشک صورتش

 بغل سهند بود.... یتو

 همه ازم دورش کردن.... دیسمتم وکتفم رو کش اومد

 ....دی:بس کناریمه

 ....دیکه کل ساختمون لرز دیمحکم کوب یطبقه باال ودر اتاقش رو به قدر ورفت

 محبت من رو برد سمته اتاقم... عمه

 ....دیکشیسرم م یرو دست

 ؟؟؟یدوس دار ارویمه یچرا بهش گفت-

 ...مونمیسو تفاهم بود....پش هیمن نگفتم به خدا....-

 ؟؟؟یدوست دار ارویماز یمطمئن-

 اهوم...-

 ؟؟؟یهست یچند سالته؟؟؟متولد چه ماه-

 ...وریسالم تموم شده....شهر 17تازه -

 کی تا یتونینم گهید یقانونا یدر اومدنت وکل یواسه خانواده ات وبه فرزند خوندگ یسال صبر کن کی دیپس با-

 ....یریبگ زایو گهیسال د



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
111 

 

 سال؟؟؟ کی-

 ست؟؟؟یزنده ن شتریب گهیسال د 8 یدونی....مگردهیبر م اریهم ماز گهید کسالیاوهوم -

 بله....-

 ؟؟؟یوقت تنهاش نذار چیه یدیقول م-

 قول.....-

 ؟؟؟یتونیتا برگرده...م یصبر کن دیپس با-

 ....تونمیم-

 ....هینظرش راجع به تو چ نمیبب زنمیباهاش حرف م گهیماه د رمیمن م-

 حلقه ام نگاه کردم... به

 ....مینیهمو بب ستیقرار ن گهیساده گفت بده به دخترت انگار د چه

 متر ها ازم دور شده.... لویدلم گرفته بود ازش حتما االن ک یلیخ

 بد.... چه

 کنم.... واسه خودم یکار تونمیاز من دوره ومن نم نقدریبد که ا چه

 ....چیکه ه اون

 سال.... 8کم بهش فرصت زنده موندن رو داده فقط  یلیبد که خدا خ چه

 خودم اومدم عمه رفته بود.... به

 شده بودم..... رهیهمونجور گنگ به دستم خ ومن

 حس کردم تنهام.... یلیخ

 تر از قبل.... تنها
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 ماه بعد.... کی

 ....رهیتازه امروز م عمه

 ...ستیباهام خوب ن چیه الله

 االن بهتر شده.... یول زدیباهام نم یحرف لیاو اریمه

من  رو باز کنه تا اریدر اتاق ماز گمیبه اقدس خانم م ستیخونه ن یکه کس ییماه بدجور افسرده شدم وقتا کی نیا تو

 برم داخلش...

 عادت کردم... یلیعطرش خ به

 کردم.... میکمد خودم قا یاز کت هاشو تو یکی

 ....خوابمیوم پوشمشیم بهاش

 باشه.... نجوریعشق ا کردمیواقعا فکرشو نم برهیعطرش خوابم نم بدونه

 باهام تماس نگرفته.... اصال

 ....رمیجرات ندارم شمارشو بگ یدلم شکسته اس از کس یلیخ

-------- 

 :اریماز

 فرودگاه استقبال عمه... یتو رفتم

 هم بود... مونیسا

 ....ادینباشه مادرش داره م یچیه

 فرودگاه... یتو میبود ستادهیگل ا با

 واسش دست تکون داد... مونیسا دمشید
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 عمه اس... کهیبچه کوچ مونیسا

 منه ... همسن

 تر.... پیخوشت یلیوخ

 بلند تر از منه وچهارشونه.... قد

 ....هیمثله عمه سبز توس چشماش

 رنگ داره... ییخرما ییوموها

 ه اس....مردون صورتش

 اومد وبوسه بارونمون کرد... عمه

 اونطرف.... یکیواون  میاونطرفش بود مونیکی

 واقع در محله بنچورا بلوار بود.... کایسمته خونه عمو محمد که تو امر میرفت

 که عمه اومده.... گذرهیم یدوروز

 ...ادمهیهمش  یلیبوسه اخر ل اون

گناه  شهیم دواریازش زده شه ام یحرف گهیم دهیزبونم بهم اجازه رو نم یول رمیبگ یازش سراغ خوادیدلم م یلیخ

 پسر خوب.... یعمر ندار یلیداره تو که خ

 ....کنهیرو لمس م یلیل یموها دیروزه...چه خوب که خورش رانیشب بود االن ا 11اتاقم ساعت  یبودم تو نشسته

 ....هیلیخوشبخته خدا که بنده اش ل چه

 ...نهیبیاون رو م وهرروز

 اتاقشه... نهیتر از اون اون ا وخوشبخت

 ...کشهیمن صورتش رو به اغوش م یتمام حسرت ها یجا که
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 اش رو.... ییایدر یچشما اون

 ؟؟؟یداریپسرم ب-

 تو عمه.... ایب-

 ونشست لبه تختم... اومد

 ؟؟؟یرسیمیعمه به خودت ن دسیکا رنگت پر ؟؟؟بازیخوب-

 عمه...خوبم... رسمیم-

 ؟؟؟ییالیدلتنگ ل-

 عمه....-

 جان عمه؟؟؟-

 پر از اشک شد.... چشمام

 ...دیزودتر از من بغضش ترک اون

 بغلش رفتم... یتو

 ....گرمیکون ج هیدلم...گر یزیکون عز هیگر-

 عمه دلم براش تنگه....چرا منو عاشق خودش کرد؟؟؟-

 ...رمیمیبراد پسرم...ب رمیمیب-

 ....یلیول تمسیزنده ن ادی....من زرمیگیم شیعمه دارم ات-

 خدا بزرگس کو تا هشت سال... شمی...حاال که زوده...بعدیریبم ی....تو غلط کردسیس-

 برم... خوامیعمه به دلم افتاده م-
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بعد  یونک یبعدم عروس یرا عقدش کون الیواصفان ل رانیا گهیسال د ییب سی....تو باشعوریدلت غلط کرده...پسره ب-

 ؟؟؟یبر ییخیحاال کوجا م نیبچه دونا بزرگ کون نیبچه دار ش

 ...میدیند یریخ یزندگ نیعمه ما از ا-

 ....ینیبیم زمیعز ینیبیم-

...کنارش باش مادرش باش همه کسش یکنارش نباش شهیاوار له م نیا ریبسوزه....ز یلیروز نذار ل هیاگه من نبودم -

 ؟؟؟یدیشو باشه قول م

 خفه شو...-

 ...زدیم یبلند یهق ها وهق

 ؟؟؟ینشدم....شماره شا دار داریفردا ب دیشا یدیاروم باش عمه جونم...خدا رو چه د-

 اره....-

 ؟؟یریگیم-

 رو گرفت... یلیهقش کمتر شد شماره ل هق

 ...دیچیگوشم پ یونازش تو فیظر یسه بوق صدا بعد

 بله عمه جون؟؟؟-

 مهربون بود عشقم... چقدر

 عشقم؟؟؟ شهیپ یدی؟؟؟رسیعمه خوب-

 عشقم.... گهیبهم م قشنگ چه

 ....یلیالو...ل-

 شده بود... گنگ
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 ...ومدینفس هاش م یصدا فقط

 گفت: هیگرفته وگر یبا صدا کدفعهی

 ....اریماز-

 جانم ؟؟؟-

 ....اریخوابه....ماز هی نیمن ا ی؟؟؟خداییتو اریماز-

 ...کردیم هیگر چقدر

 ...دمیبوسی...کاش بودم واشکاتو مزکمینکن عز هیگر-

 برگرد...ترو خدا.... اریماز-

 عشقم.... یکشیم شیمنو به ات یاز پشت گوش یاونا رو دار زیانقدر نر-

 ...زدیهق هق م عمه

 صورتمو پر کرده بود.... اشک

 دفعه صداشو صاف کرد وگفت: هی

 ...کنمینم هیخوبه...گر-

 اشو تصور کردم تو ذهنم... افهیق

 ....زهیریاشک از چشماش داره م ینکنه نفس رو حبس کرده ول هیبه دندون گرفته تا گر شهیرو مثل هم لبش

 عشقم...-

-........ 

 خبر...گر کوچه ها کشت در گذر... یب یلیمن...مجنون ل ییایمن...اسوده در رو یایمن...در یالیل-

 بخدا... رهیگیم شینخون...دلم ات اریماز-
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 ....شهی....دلم تنگت میعکس از خودت بفرست هی شهیباشه عشقم...م-

 برگرد...-

 هیز ا ریبه غ دمیدفه دلم گرفت قول م هی....بدونه من...یخوش باش خوامی....میلیتماس اخرمون بود ل نی...اتونمینم-

 ...نینخوام....هم یچیعکس ازت ه

 ...اریماز-

 قطع کنم.... خوامیم گهیجانم؟؟؟د-

 رمیگی....هرشب مشمهیونه از کت هات پد هی...با اجازه یدونیچقدر دوست دارم؟؟م یدونینه قطع نکن...م-

...اخه مگه ادم بدون کشهیشهر داره منو م نیشهر...ا نی...اکنهیاصفهان داره منو نابود م یبدونه تو هوا یدونیبغلم...م

 تونه؟؟؟یعشقش م

 ...دوست دارم...حاللم کن...خدافظ....یلیل-

 رو قطع کردم ودادم عمه.... تلفن

 به سک سکه افتاده بود.... هیاز شدت گر عمه

 اومد.... یلیبعد عکس ل قهیدق چند

 ...لمیرو موبا ختمیر

واسه  اریبار عاشق شدم....اگه نبودم قاب رو بهش بده بگو هرشب ماز هیباشه  ی....هرچرمیگیقابش م رمیفردا م-

 ...کردیاروم بشه نگاهش م نکهیا

 در رو باز گذاشت... رونیاز اتاق رفت ب عمه

 بود.... دهیچیاش تو کل خونه پ هیرگ یصدا

 اومد تو اتاق... مونیسا

 چه خبره پسر؟؟؟-
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 ...یچیه-

 د؟؟؟یدیمامان چش شد؟؟؟باهم بحث-

 نه بابا...-

 رو روشن کرد... چراغ

 عادت کردم.... یکرد ول تمیاذ یکم نورش

 ار؟؟؟یماز یکرد هیتو گر-

 نگاه کردم.... لمیرو صفحه موبا یلیعکس ل به

 ه؟؟؟یک-

 عشقمه....-

 گفت؟؟؟یمعروفه که مامان م یالی...همون لنمیبب-

 رو دستش دادم... لیموبا

 اره همونه....-

 ....الیباشه تا ل ایدر ادیبهش م شتری...باسیدر هیچشماش شب-

 ...کنهیکه باهاش ازدواج م یخوش به حال اون مرد-

 ....رشیداداش؟؟؟خب برو بگ یگیچرا چرت م-

 ...ستمیزنده ن ادیمن ز-

 شما عقل داره؟؟؟ اریسهند ما عقل که ندارخ...مه نیهمش چرت وپرته به دکترا گوش نده هم نایبابا ا-

 ...خخخخلهیسهند که از عقل تعط-

 رو عشقه.... ای...دن رشیخوبه...بگ-
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...من یلیکه هم بچه ام الوده شده هم ل ؟؟؟اونوقتهیهم باردار شد ازم اونوقت چ چارهیومن مردم....اون ب مویاومد-

 در حقش کنم...الوده هم نشن من نباشم باال سرشون چه سود؟؟؟ وینامرد نیا تونمینم

بهتره امروز غذا نخورم مگه  شهیمن چون فردا گشنه ام م یکه بگ مونهیم نیمثل ا یباهات موافقم ول ییجورا هی-

 شه؟؟؟یم

 به دلم بد افتاده....-

 ؟؟یبد واسه چ-

 ....میرفتن نکهیا-

 ؟؟؟ی...من که بهش اعتقاد دارم....تو چشهیم یچ مینیبب میریفال حافظ بگ ای.خوش باش....اصال ب..الیخیب-

 دو بار تا حاال نگرفتم.... یکیبه جز  یمنم اعتقاد دارم ول-

 ....امیوم ارمویم وانویبذار االن د-

 رو اورد.... وانید

عد وب زاشیفال داره ها.....سوره حمد رو بخون وصلوات بفرست وقسمش بده به عز ریتعب رشمیکه ز ناسیاز ا نیبب-

 بازش کن....

 کارا رو کردم.... همون

 کردم.... بازش

 شعر رو خوندم... اول

 بود یدل یمسلمانان مرا وقت-

 بود یگر مشکل یگفتم یبا و که

 افتادم از غم یچو م یگرداب به

 بود یساحل دیام رشیتدب به
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 نیمصلحت ب یاریهمدرد و دل

 بود یانتظار هر اهل دل که

 جانان یشد اندر کو عیضا زمن

 بود.... یمنزل اربی ریدامنگ چه

 ....دنستیرو م رشیتعب ایتوهم رفت گو یکم مونیسا چهره

 رو تو دلم خوندم.... رشیتعب

ز ا یکی نیاست وا یاله ریباشد تقد نیچن دواگریدهیم ایرا از دست داده  یزیعز ندهیدر ا ایشما در گذشته  ایگو"

امر است که قرار  نیا رشیپذ یما برا ی.انچه مهم است امادگدیا یم شیانسان ها پ یهمه  یاست که برا یحوادث

 "میرا بدان گانقدر زند میتا زنده هست نی.بنابر امیزنده بمان شهیهم ستین

 کالفه شده بود... یحساب مونیسا

 نمی....ایدوست نه راه بازگشت یاز سو دیا ینفس حای...نه مژده مسدهینم یدیداداش...حافظم به بودنم ام یدید-

 ....دیرو تنهاش نگذار یلیفالم....فقط به عمه گفتم ل

 ؟؟؟یبس کن شهیداداش م-

 دلمو بزنم ارزو به دل نرم .... ی....بگذار حرفارنیمیزود همه م ای ریادما د گهیم نیبب-

 ش....دادا-

 پر از اشک شده بود.... چشماش

 ....ختنیریساده همشون بهم م چه

....با دینیخودش قسم هوامو داره....بب د؟؟؟بهیخدا....خدا مهربونه چرا انقدر ناراحت شهیپ رمیبابا من جام خوبه...م-

 بهش رو... دنی....رسنمیبیدارم نور رو م دنمیدرد کش

 داداش...-



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
121 

 

 تموم شده بود.... طاقتش

واسه راهم دارم....از  یی...فقط دلم خوشه که توشه امیبر دی...هممون بامیمسافر د؟؟؟هممونیشیچرا ناراحت م-

 دور نشدم... اتمیمعنو

 بس کن....-

 یلیخ ارمیداداش مه ی....هوایداشته باش یلیهواشو خ شهیداغون بشه...م یلیممکنه خ رمیمن م یوقت یلیل گمیم-

 ....خورهیقت نمداشته باش دارو هاشو سر و

 کار؟؟؟یچ ییخوای...منو میوخودت کنارشون هست یمونیکه زنده م شاهللیا-

 ...ممکنه نتونن بارمی....منم مشهیتنها م یلیداداش....بعده ازدواج سهند والله مامانت خ رانی....برگرد اگهید زیچ هی-

رو در حق من  یچند سال عمه محبت مادر نیرو کنار بگذار....ا یبرگرد...لجباز انیمشکال بر ب نیبار ا ریعمو از ز

 مثله سهند.... کردیکارا رو م نیهم یوالله تموم کرد....مطمئنم تو هم اگه کشورمون بود اریومه

 توهم بمون...باشه....خوبه؟؟؟ رانیا امیالله...منم م ی...باشه...واسه عروسمیگردیاصال باهم برم-

 ....هیزدم:عال یلبخند

 ...رونیاز اتاق ب رفت

 گذشته بود.... یماه دو

 الله بود.... یابج یهفته عروس اخر

 تاب اون شهر سر سبز... یتاب اصفهان شده بود ب یب دلم

 مردمون مهربونش... اون

 ...المیتاب ل یب

 من.... یالیل

 من... یایدر
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 من... ییایدر رو اسوده

 خوندم چقدر ناراحت شد.... یلیشعر رو واسه ل نیا ادمهی

 پروازمه واسه برگشت به کشور.... واالن

 کوتاه کردم.... یلیرو خ موهام

 ...ید ماه

 باشه هوا.... یکنم اونجا برف فکر

 کشورم.... رسمیم گهیساعت د 12

 ....مایهواپ یتو مینشست

 ....میبود مونیوسا رانیبرنگشت ا گهیوعمه محبت که از اون روز د من

 جابه جا کردم.... یکم کالهمو

 ....هیقول عمه کاله داش مشت به

 پالتوم رو باال اوردم که گردنم رو داشته باشه.... قهیسردم شد  یکم

 الغر شده بودم.... یلیخ

 بهش زدم... یدستمو گرفت لبخند عمه

 عمه جونم سردته؟؟؟-

 ....ای:عه مامان انقدر هوا منو ندارمونیسا

 پسره لوس....-

 ....گردمایبرم-

 سر جات.... نیبش-
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 ماله خودت... شهیم گهینکن چند وقت د تیعمه و اذ مونیسا-

 ؟؟؟یچ یعنی:مونیسا

 ...شهیوسهند والله م اریمن که برم دربست مال تو ومه-

 به لپ عمه کردم... یوبوس

 بشه.... یچشماش بارون یحرفم باعث شد هوا نیهم

 قربون چشات برم عمه محبتم.... یال-

 ...زکمیخدا نکنه عز-

 ها.... ادیزودتر ب گمیم لیالمصبا رو...به عزرائ نیا زینر-

 ...خوردیمین یچیه یاستخون شدس از بس ک یحرف مفت نزن....نگاش کن پوست-

 غذا رو قورت بدم....درکم کن... تونمیانگار تو گلومه...نم یزیچ هیعمه همش -

 ....یشد فیضع یرو در اورد ایلوس باز نیهم-

 ...دمیرو پاک کردم وچشماشو بوس اشکش

 نکن.... هیگر رسمیبه خودم م گهید زمیباشه عز-

 داداش... شهی...منو شرمنده نکن پزمیمراقبت باشم عز دی...من بایداداشم یتو امانت-

با  ودمب کایمدت که امر نیعمه تو ا گمی...میکنیواسمون م یتونیوم یعمه جونم...تو هر کار تونست یشیشرمنده نم-

 ....یلیهامو رو زدم به اسم ل ییهماهنگ کردم تمام دارا لمیوک

 ؟؟؟یچ-

 ...رینگ رادیعمه ا-

 ....یاریدر ب یمهر یاز چنگال ابج یتو که هنوز نتونست یماله خودته ول زمیعز رمیگینم رادیا-
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 ...یواسش از چنگ عمه مهر ارهیباشه ودر ب یلی....قول داده کنار لارهیدر م مونیسا-

 اموال باباتو... یاداره کن دیخودت با یبعدشم تو غلط کرد-

 ....گهینکن د تیعمه اذ-

 بهم رفت... ییغره ا چشم

 اصفهان چجور شده؟؟؟؟ گمی:ممونیسا

 ....ستیبرگرد گوشت بدهکار ن گمیم زنمیهرروز زنگد م یساله حلق وحنجره برا من نذاشت 20:تا چشاد در اد...عمه

 ....گهیو د:مامان...لوس نشمونیسا

و کرده....ت شرفتیهم سر سبز شده وپ یبشه؟؟؟کل یخواسیم ی...چبندنیروز م هی کننیروز اب رو باز م هیداداشم -

 ....ییایب یموقع زحمت نداد هیکه 

 ....بچه پررو...گمیمنم م نوی:همعمه

 :مامان...مونیسا

 عمه رو گاز گرفت.... ولپ

 نداشت.... یبهمون کا ادیز یکس میبود مایهواپ یتو قسمت خصوص چون

--------- 

 :مونیسا

 قرار اصفهان شدم... یب بدجور

 ه؟؟؟یچجور یعنی

 چجور شدن؟؟؟ ادماش

 شهرمو... دمیساله ند 20
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 ....دونمیتونستم تحمل کنم نم چطور

 عصر بود.... 4 ساعت

 ...میدیرسیم گهیساعت د 2

 گرفته بود.... رو مایکه خواب بود ومامان هم صدا خور وپفش کل هواپ اریماز

 فکر کردم.... یلیل به

 عاشقشه.... اریمثله ماز یبه حالش که ادم خوش

 رو عاشق خودش کرده؟؟؟ اریمثله ماز یباشه که ادم یچجور ادم تونهیم یعنیو

 شد.... دهیالله فکرم کش به

 رو داشت فکر کنم.... 15هم  اریساله....مه 12ساله بود والله  7هم  اریسالم بود ماز 7من  کایکه اومدم امر یسال اون

 ...میباهم گذروند یخوب یروزا چقدر

 خانواده شون بدجور شکست.... ییبعد مرگ خان دا البته

 جمعشون کرد.... اریمه یول

 سختشون رو.... یروزا ادمهیبودم  کیکوچ یلیخ نکهیا با

 ....دیباال کش شونینداشتن سن قانون لیتمام اموال رو به دل یخاله مهر نکهیا

 زود ترکشون کردن.... یلیخ ییودا ییدا زن

 ....یقبول نشده رشته پزشک نکهیکتاب هاشو مثه ا دهیاموزش م یلیداره به ل اریکه مه دمیشن اریماز از

 ....یمثه سهند وخودش ومامان وبابا که رفتن پزشک دهیدخترو اخر شست وشو م نیعقل ا اریمه

 ....اریاز منو الله وماز ریهمه دکترن به غ یگ خانواده

 ....یخاله مهر یدکتر هستن حت همه
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 بود.... نیموتور ماش دیپارچه وتول دیبود که صاحب کارخونه تول ییخان دا فقط

 ....هیچ یکیاون  دونمیکرده بود وبعد از اون مرد نم سیهم تاس دیکارخونه جد کی

 اتم.... یانرژ اریوکالت وماز من

 ....هیاز رشته اش ندارم چ یقیهم که خبر دق الله

 ....ستین یپزشک دونمیم فقط

 4 یکیساله بود واون  2 شویکی....الیوسه رایاون سال که رفتم دوتا دختر داشت سم دمیرو ند یخاله مهر دخترا

 ماهش بود من اومدم.... 10پسرم داره به اسم سامان....فکر کنم اونروز  کی ایساله....گو

 ...میرفت وامد نداشت باهاشون ستین ادمی ادیز

ه واس یکیواون  گذرونهیهنوز داره دوره اولشو م شونیکی خوننیم یهم پزشک الیوسه رایکه اطالع دارم سم ییتاجا

 تخصص مغز واعصاب....

 از دکتر شدن.... دنید یچ دونمینم عه

 رو نگاه کردم... ساعت

 ....ادیفرود ب خوادیم مایهواپ میموقع اعالم شد کمربند ها رو ببند همون

 ...میکردم کمربند ها رو بست داریومامان رو ب اریماز

 اومد... فرود

 جو فرق کرده.... چقدر

 ...کردمیفرودگاه نگاه م یهمه جا به

 ...میمنتظر پرواز تهران اصفهان باش دیبا حاال

 حجاب هاشون کمرنگتر شده تا اون موقع... یکم
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 فرودگاه عوض شده.... چقدر

 الن انتظار...س یتو مینشست

 گذشت پروازمون اعالم شد.... یساعت کی

 به اصفهان... مایهواپ دنیگذشت از رس یربع کی

 بهتر بود.... یها کم یاصفهان حجاب

 جا رو نگاه کردم.... همه

 :کجان عمه؟؟؟اریماز

 چرخوند... یچشم مامان

 اونجان...-

 ...داشتمیرفتن ومن با چمدونم اهسته قدم برم اونا

 حلقم بفرستم..... یالوده اصفهان رو تو یتمام هوا استخویم دلم

 به جمعشون... دمیرس

 چه خبره.... اوه

 ...شناختمیکدوم رو نم چیه

 کدوم... چیه

 زده بود تنها... هیبه سکو ها تک ییگوشه ا دختر

 ... ِیلیکنم ل فکر

 خودشه.... اره

 نگاه کردم... بهش
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 کوتاه داشت... یقد

 معصوم تر از عکسش بود.... یول

 رو داشت.... ایرنگ در چشماش

 بهش نگاه کنم... ستین زیجا ادیانداختم ز ریرو ز سرم

 اومد جلو... یلیل

 وفقط نگاهش کرد... ستادیا اریماز

 ....اریبغل ماز دیبال در اورد وپر کدفعهی

 عاشقت باشه... ینطوریا یکیخوبه  چه

 ازش جدا شد... اریگذشت ماز یکم

 ...کردمینگاهشون م شونیکما کان از فاصله دمتر ومن

 بهم لج کرده بود.... بابا

 کردمو گفتم اصال نیبهش توه یسن دوازده سالگ یخود سر مامان منو با فکر من فرستاد خارج ومن تو نکهیاز ا بعد

 ....دنمید ومدیوقت ن چیه گردیبرنم

 هم شناختمش.... االن

 بود واسم... بهیغر یول

 مامان بود... شناختمیکه خوب م یسک تنها

 سرم.... ومدیم کباریسال  7-6هم  سهند

 ...دمشید شیسال پ 5بار  نیاخر

 ام.... بهیجمع غر نیکردم چقدر با ا حس
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 زدم وخوب نگاهشون کردم... یلبخند

 ومامان... اریشاد بودن از برگشت ماز همشون

 ...خوردیچشمش به من نم یکس یول

 ه؟؟؟یک کنهیکه دوساعته داره نگاهمون م پهیبپرسه اون پسر خوشت خوادینم ی:خب انگار کساریماز

 نگاهش روم قفل شد.... بابا

 ....یپسرت رو بغل کن ییخوای:عمو نماریماز

 ...کردندیبهم شکه نگاه م جمع

 همه شکه شده بودن... یلیومامان ول اریاز ماز ریغ به

 درست.... شناختیبود که هنوز خانواده کاشف وخانواده مجد رو نم نیواسه ا یلیل

 توله سگ.... ارینکن ماز ی:شوخبابا

 ...ستین مونیکه داداش سا نی...انی:برو بابا...ااریمه

 یختیاصال چه ر ننیبوکم رو هم به خودشون نداده بودن که بب سیزحمت چک کردن ف چکدومشونیه نکهیا مثه

 شدم....

 بود... یخنده دار ی:شوخالله

 الله خوشگل شده.... چقدر

 سهند ما رو باش... داداش

 ....ختهیاز موهاش ر یکم

 خوشگل موندما..... خوب

 فرق کردس.... افتیق ؟؟؟؟چقدیخودت مونی:ساسهند



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
130 

 

 جلو... رفتم

 ...دیبوکم رو هم به خودتون نداد سیکدومتون زحمت چک کردن ف چیه ایبله خودم هستم...گو-

 رفته بود... نیبودنم هم کامال از ب یه اصفهانلحج یحت

 ....یرو بلد نبودم به خوب یاز کلمات فارس یبعض یحت

 برسه به لحجه.... چه

 چشمام پر از اشک شد... بابا

 ه؟؟؟یچ هیاز همشون بلند تر بود...قض قدم

 تا قدم بود.... 195

 خودمونه زن؟؟؟؟ مونینردبون سا نیلب باز کرد:ا بابا

 خودشه...ماشاهلل .... :ارهمامان

 صدقه ام رفت... وقربون

 اومد جلو... بابا

 حرکت کرد... هینه بابا  گفتم

 باال بغلم کنه... ارهیدستشو داره م گفتم

 گوشم.... ریزد ز یکیبرو برگرد  یب یول

 که تو فرودگاه بود خوردم کرد.... یتیرو گرفتم بدجور جلو اون جمع صورتم

 دادزد:محمد.... مامان

 انصاف.... یرو هم زد ب یبعد

 ؟؟؟ندارد کنارش ایخر چیدوتا انتر ه نیبابام جز ا یفه؟؟؟نگفتیپدرم قلبش ضع ی؟؟؟نگفتیومدیتوله سگ چرا ن-
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 بغلم کرد... کدفعهیو

 له کرد... یرو حساب غرورم

 گذشت از خودم جداش کردم.... یکم

 شکوندم... یحساب

 ... منو

 جامعه رو... نیا لیوک

 .رو.. پسرش

 سن خورد کرد... نیبا ا منو

 مجد.... یمتاسفم اقا-

 به سمته مخالفشون ودور زدم... دمشیسمته چمدونم وکش ورفتم

 ....الیخیجا رو بلد نبودم ب چیه

 بود که باز بزنن غرورمو له کنن... نیا بهتره

 که از خودشون بوده... یبخاطر اشتباه اونم

 بخاطر ترد شدنم از خانواده مجد.... اونم

 صدام زد:داداش.... اریماز

 بود که واسش قائل بودم... یهم همش به خاطر احترام ستادنمیبرنگشتم ا یول ستادمیا

 ...ومدینفس هاش م یبهم صدا دیرس

 بود ازت... یعصب یبابات حساب مونیداداش سا الیخیب-
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 که خارج بودن همشون منو یی...که دست کم اوناتیجمع نیا ی؟؟اونم توبزنه غرور پسرشو له کنه؟؟ دیبود با یعصب-

 شناسن؟؟یم

 افته... یادم م یبار تو زندگ هیمثه بابا داشتن  ی....اتفاقایکوتاه ب-

 هتل خوب رو بده.... هیعمرا...فقط بهم ادرس -

 ؟؟؟یواسه چ ؟؟؟هتلیگیم یچ-

 ام بود.... نهیس یها مهیازم کوتاه تر بود...تا ن یسانت 35فکر کنم  ستادیا شمونیاومد پ یلیل

 ناراحتن.... یلیلطفا....پدرتون خ مونیسا شده؟؟؟اقایچ-

 شماهم لطفا ....-

 وراه افتادم.... دمیرو کش وچمدونم

 هم اومد همراه چمدونش.... اریماز

 ....میریبا هم م-

 رو تو دستش گرفته بود... یلیل ودست

 ...رهیمنو بگ یدستا ستین یکیبده که  چه

 ها.... یکنیفکر م یبلم بشو به چ نیتو ا مونیسا الیخیب

 ...اریماز-

 ...میچقدر لجبازم....بر یدونیم-

 .....نگیسمته پارک میورفت

 ....گهید یدار نامهی:گواهاریماز

 ؟؟؟یشد ونهیاوهوم د-
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 پشت رل.... نیخب بش-

 که جلومون بود اشاره زد.... یرنگ دیسانتافه سف وبه

 ه؟؟؟یاز ک-

 خودشون... انیم یجور هی هی....بقنجایاورده ا اریخخخخخ...از خودمه...مه ستینترس از بابات ن-

 ....دونمیپشت رل؟؟؟؟من که اصفهان رو نم ینیشیخودت نم ؟؟؟چرایمنو کجا ببر ییخوایم-

غونه دا تمیفارس یچیلحجه هلحجه اتو زدن داغون پاغون کردن رفتس؟؟؟ نکهی...مثه استمی...نه خره بلد ن دونمینم-

 اس...

 ....الیخیب-

 رو لبش بود... یلبخند پررنگ یلیل

 .... ادیچقدر بهتون م-

 ؟؟یجا خورد:چ یلیل

 ....دیشاد باش شهیلبخند...هم-

 بهش زدم... یولبخند

 ....شهیناراحت م دونستمینم هیکیواونجا  نجایغرب بزرگ شدم فکر کردم فرهنگ ا خب

 ناراحت نشد... اریماز یول

 ...برداشت نکن یبد زیچ فهیرفتاراش فقط تعر نی...با فرهنگ اونجا مچ شده....انجورهی...همزمیعز ری:به دل نگاریماز

 داد.... حیشدم بهش توض خوشحال

 پشت رل... نشستم

 ...رونیاومدم ب نگیپارک از
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 سمته اتوبان.... رفتم

 برو مرکز شهر....-

 گذاشته بود... اریماز ینشسته بود ودستاش رو پشت صندل یعقب ووسط صندل یلیل

 ....رفتمیتا م 120سمته چپ با سرعت  نیال از

 داد.... ستیا سیپل

 ...ستادمیا

 داداش؟؟ شدیچ-

 سرعتت باال بود....-

گه مدل باال....م یها نیبا ماش میبر میتا رم دار 140چپ حق  نیاز ال کایچپ نبود؟؟؟؟ما تو امر نیمگه ال یول-

 شه؟؟؟یم

 ...ستیکه ن کایامر رانهیاصفهانه...ا نجایداداش ا-

 ...نیاومد طرف ماش سیپل

 دادم... نییرو پا شهیش

 دا بده جوون.... نیماش یوکارت نامهیگووا ه-

 ....بمیبردم داخل ج دستم

 ....زیپل سیعه...مستر پل-

 نگاه کرد.... یکم سهیپل

 خدا.... یوا

 ...دندیخندیم اریوماز یلیل
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 ....ارمشیجناب...شرمنده....االن م دیگاد....ببخش یاوه ما-

 سمته صندوق عقب.... رفتم

 موند... نیداخل ماش اریهم اومد ماز سیپل

 ؟؟؟یهست ی:خارجسیپل

 اونجا بود..بودم... یسالگ 7از -

 بهش زدم.... یولبخند

 هنگ کرد..کردم... کمی...فقط دونمیخب م یفارس یول-

 از حد گاف داده بودم.... شیب نکهیزدم مثه ا یلبخند وباز

 از خنده قرمز شده بود... سیپل

 ساک رو باز کردم... در

 ام رو دستش دادم.... نامهیگواه

 که اونجا بود.... یسیپل نیسمته ماش رفت

 دنبالش.... رفتم

 ...ستمیتو س زد

 ....دنیم ریبعد بهت گ ی...دفعه هارانیبرو بزنش به اسم ا یدرسته پسرم ول-

 پلک زدم... کباری

 دراز کرد... سمتم

 :ممنونم...گرفتم

 رو دراز کرد بهش گرم دست دادم... دستش
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 خوشحال شدم جناب...-

 من هم....-

تا  140 یچپم همش حق داشتم باال نیال یتو کای....من تو امردیها رو درستشون کن نیال نیجناب ا یزیچ هیفقط -

 ....نهیبیم بیتورش که اسهامون دور مو نیماش ینجوریبرم ا

 گفت زد به بازوم... شهیکوتاه تر بود م یلیهم ازم خ یکی نیقد ا یبه شونه ام ول زد

 شاق یلیخ ایدارن  دیپرا ای....همشون ستنیمردم مثه امثال تو که ن یاونور بود یسال 20 یندار نجایجوون...خبر از ا-

 ...میریعام رو در نظر بگ دیما با ی....ولیشیسوار م نمیمدل باال تر از ا یتو باش ستیاز خودت ن نمیماش نیکنن پژو....ا

 ول اخه...-

 ؟؟؟یی...چه کاره اشهیم ادیجوون برو...خخخخخخ...کم کم گاف هات داره ز-

-procuratory… 

 ؟؟؟یچ-

 ...دیوکالت ببخش-

 کن خخخخخ... یقو توی...برو فارسییجامعه ا لیاها پس وک-

 چشم...-

 هش زدم...ب یولبخند

 ....نیسمته ماش رفتم

 کرد... صدام

 ....مونیمجد....سا یاقا-

 وبرگشتم... ستادمیا
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 اتون... مهیجر-

 بپردازم؟؟؟ نجایهم شهیم-

 ....شهیم-

 کردم... نگاه

 هزار تومان بود.... 100

 تراول در اوردم وبهش دادم.... کی

 وسوار شدم... رفتم

 ؟؟؟یحاال پرداخت کرد نی:عه چرا هماریماز

 راحتم.... نجوری....االیخیب-

 سرت رو خورد نه؟؟؟-

 ؟؟؟یچ-

 سرت رو خورد؟؟خخخخ-

 ...دیخندیهم م یلیل

 اره...-

 رو روشن کردم... نیوماش

 سمته مرکز شهر... میافتاد راه

 برو سمته راست...-

 خونه اتون... امینکن من نم یداداش شوخ-

 ...یکنیغلط م-
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 ...یول-

 ؟؟؟یفرار کن ییخوایم هیچ ضمیمن مر یسنگ تموم بگذار دیوداداشت با مهیابج یروس....بعدشم عییایب دیبا-

 پس منو ببر دم در هتل.... یشناسیهتل تو که منو م رمیداداش من م-

 عمه منو بکشه؟؟؟ ییخوای....ممونیسا-

 نخواه که بمونم اونجا.... یسرتون ول امی....مکشتتینم-

 ...هرگز...شهینم-

 خب... یلیاووووفففففففف خ-

 ؟؟؟یبنیبرو به سمت نظر....تابلو رو که م-

 اوهوم....-

 همون سمت... رفتم

 واقعا افتضاح بود.... ایبعض یها حجاب

 رو اوردن اصفهان....خخخخ کایکم کم امر-

سانته...مانتو  5وشال هاشونم که  پوشنیکردن از حجم شال ومانتو وشلوارشون کم شده...شلوارک م شرفتیپ نایا-

 هام که الحمد اهلل بلوزه....

 ....زمیعز ستنین نطوری:خب همه که ایلیل

 ....خخخخکنهیچه مراعاتمو م نی...عشقه من باهمه فرق داره....ببدونمیبله م-

 ..بود.. دایاز موهاش پ کمیزانو هاش بود وشالشو خوب سرش کرده بود  یمانتوش تا رو یبود ول یمانتو شلوار یلیل

 هم واسه من انتخاب کن...خخخخ نایاز ا یکی....یانتخاب کرد یبله خانم خوب-

 ؟؟؟؟یریزن بگ ییخوایم ومدهی:نه بابا ناریماز
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 ....رمیگیوخونه بخرم بعد زن م نیچند....بگذار کار کنم ماش ییلوینه بابا...زن ک-

 یفوق خصوص مارستانیتا ب 3دادم بهت...باباتم که الحمداهلل  نه؟؟؟؟من که وکالتمو یبافیجفنگ م ی:داراریماز

 ....ریاز بابات بگ ؟؟؟خبیاریوپول درب ویتا کار کن ینیبش ییخوایم گهیداره....د

 یکیهاش  مارستانیهرروز صبح به صبح جلو خدمه ب ییخوای....بعدشم مشهیهست که نم زایچ یسر هیجان  اریماز-

 ....شییبکوبه تو صورتم؟؟؟مفت خودش ثروت ودارا

ن پدرتونه اشتباه گفتم بهتر از م دی...البته ببخشنشیشناسی...شما که نممونیاقا سا نی:اخه اقا محمد ادم خوبیلیل

 پدرا..... ی...ولنشیشناسیم

 رو قطع کردم... حرفش

-sorry miss l i yl i….یسال سراغ 15که  ی....پدرشناسمشیتازه دارم م....شناسمشی....نمهیاول همون با موافقم  من 

 ....ستیپدر ن رهیاز بچه اش نگ

 ....کردیمبهوت نگاه م یلیل

 :اخه....یلیل

 ...ستیحاال وقتش ن زمی:عزاریماز

 سکوت کرد... یلیل

 بهم نگاه کرد.... قیعم

 ...دادیرو به ادم م اینگاهش ارامش در چقدر

 :نگه دار....اریماز

 سه تا عمارت بود... ابونیمرکز خ قایدق

 ....ید یال ا یتا دورش هم پاساژ وتابلو ها دور

 بود.... یقشنگ یجا



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
140 

 

 ...ی:عمارت وسطاریماز

 دو فرمونه زدم ورفتم روبروش.... دور

 ...دمیممتدشون فهم یاز بوق ها دنیهم رس هیموقع بق همون

 رنگ بود.... ییداخل پورشه البالو اریمه نکهیوا

 در اورد وزد.... یموتیر اریماز

 باز شد... درب

 داخل.... رفتم

 بود... یمحوطه باغ مانند اول

 بودم... ومدهین ییجا نیهمچ هیها  قبال

 فرق داشت.... ییخان دا عمارت

 ...نجایبزرگتر از ا یلیخ یلیوسه پل بود واز همه مهم تر خ یس یروبرو

 بزرگ بود... یلیهم خ نجایا

 بود... یمتر 4000 اطشونیح

 که نه محوطه باغ..... اطیح

 ....اسی ایعقاق ریگردو مو انج یباغ بود ودرختا یمجنون تو دیب یدرختا

 موقع رعد وبرق زد.... همون

 برگ داشتند.... شترشونیب

 شدم... ادهیپ

 رو در اوردم... چمدونم
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 خودش رو بهم رسوند... مامان

 مامان لج نکن با من وپدرت... زینکن دلبندم...عز مونیسا-

 ....یکرد رانیا یمامان تو منو راه-

 ....گهیانقدر بداخالق نباش د زمیعز-

 ...اطیح یاومدن تو نایا اریماز یخدمتکارا

 د؟؟؟یمونی:اقدس چمدون هامون رو ببر داخل....عمه شما هم ماریماز

 رو هم نبر داخل.... مونیعمارت خودم....از سا رمی:نه من ممامان

 رو... مونی:اقدس نبر از اقا سااریماز

 خونه ات....برو با شوهر وپسرت خوش باش... امینبر....ببر خانم...ببر....مامان من نم ویچ-

 ....مونی:سااریماز

 ...لطفا....مونی:اقا سایلیل

 ....گهیهست د نید؟؟؟همیفشارتون به منه بدبخته؟؟؟؟اجبار هاتون به من رس هی:شما ها لطفا...چدادزدم

 .....یسمته در خروج ورفتم

 ....دمیرو همراهم کش وچمدونم

 پدرت... نجورینکن...وهم ی....با مادرت تند خوئایدستمو گرفت:داداش کوتاه ب اریماز

 عمارت...گفت...گوش نکرد به قران به حرفم.... نیمن رو ا اریگفتم ن اریماز-

 ....انقدر حرص نخور...میبر ایباشه داداش ب-

 ...نیبحث رو...هم نیا دیباشه....باشه فقط تموم کن-

 چشم.... لیوک یچشم اقا-
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 ...ومدیکنار م یکیبا من  شهیهم یاومد ول یکس کنار نم چیبا ه اریبود ماز بیعج

 چرا.... دونمینم

 تنها شدم... یلیاونا تنها شدن خ یمن هم وقت یول

 به فنا رفت.... میمامان رفتم اونور وکل زندگ یابک ینقشه ها با

 داخل... رفتم

 ....دمیرو خودم کش چمدونم

 یبر یتونیم گهیاتاق د کیکه از الله بوده الله بعد از رفتن من نقل مکان کرده به  یلی:خب اتاق کنار اتاق لاریماز

درست  دیبا ادیز ستینفره اس وراحت ن کیمحدوده تختش  لشیهم هست که وسا شییروبرو یاتاق ها ایاونجا....

 کاری....حاال چکشهیطول م ونشونیض دکوراسیتعو یماه کیبشه که  دیتمد دیهاشم با یواریبشه...کاغذ د

 ؟؟؟یکنیم

 همونجا... رمیم-

 نشون نداد... یعکس العمل چیه یلیل

 واونطرفش اتاق من بود.... اریاتاق مه اونطرفش

 داخل... رفتم

 داشت.... یاب دیسف ونیدکوراس اتاق

 از الله اس؟؟؟ نیا

 ...عجب

 ...یاب رنگه

 رنگ چشمش... هیشب درست

 ....ستین الیچشم ل یچشمش در حد اب یاب البته
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 داخل.... دمیرو کش چمدونم

 :چطوره داداش؟؟؟اریمه

 ...کنمیخونه اتون جبران م دیخوبه ...ممنونم که دعوتم کرد-

 کارت محشره... میدی...شنیارزشه....وقبولمون کن ایدن هیواسمون  یریکه وکالت هممون رو بگ نی:هماریمه

 ...نجایاز ا رمیوم خرمیم یی....سر فرصت خونه اکنمی....البته که قبول مینه بابا چه محشر-

 من.... شیپ یبمون دی....بای:تو غلط کرداریماز

 ...میخانم رو جور کن یلیتو ول یبساط عروس دی....بعدشم هرچه زودت باستیخوب ن نجوریا شهینم-

 ....دیبعدش خجالت کش یاول اخم کرد ول یلیل

 خانم.... یلیکه گفتم ل من

 ست؟؟؟ین نیا مگه

 ....ایگو کنهیمن حال نم یکارا شتریبا ب عجب

 دوست.... هیشد....من کنارشم به عنوان  یمنتف یلیمن ول هی...قضی:باز تو بچه فنج حرف زداریماز

 باز رفت تو پوسته اولش... اریماز نیخدا ا یوا

 پر از اشک شد.... یلیل یچشما

--------- 

 :یلیل

 بغلش.... دمیپر یاونهمه جون کندم وواسش صبر کردم وقت یوقت

 فکر کردم واقعا عاشقمه واومده بمونه.... یوقت

 ....دیبا حرفش پر نایا همه
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 شد.... خالص

 رو بهم زد.... یخالص ریت مونیاقا سا جلو

 دلش واسم سوخته باشه... نکهینگاهم کرد مثه ا یجور هی مونیسا

 زد... اریبه ماز یهم تشر اریمه

 احمق.... یباز دلش رو شکوند-

 نبودن... هیشکر بق خدارو

 شدم... اریماز زیاو یلیکردم خ حس

 واقعا منو دوست نداشته باشه.... دیشا

 صدام زد.... اریکه ماز رونیبرم از اتاق ب خواستم

 دادم که.... حیواست توض ویبرم همه چ نکهیناراحت نشو...من که قبل ا زمیعز-

 ی....زدینشون داد یعنیخب خودت رو نشون داد... یلیخ یبه عقلت ول کردمی:ماشاهلل داشتم شک ممونیسا

 دادم.... یعنیداد... حیتوض یگیحاال م یداغونش کرد

 دلم شکست.... شتریاالن ب یمنفجر بشم از خنده ول خواستیدلم م گفتیکلمه هاش رو اشتباه م یوقت نکهیا با

 وگفتم: برگشتم

 ...موننیهم م مونی...ومموننیهمون م شونی....امونیاشکال نداره اقا سا-

 ....رونیکردم ورفتم از اتاق ب اریبه ماز یزیت ونگاه

 دست زدن اومد.... یصدا

 :مونیسا یهم صدا بعد

 monkey اری....اوه...جناب مازمونیخوشم اومد...جوابت رو داد....م یلیخ-
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 جفت پا برم تو دهنت.... مونی:نگاش کنا...حقته سااریماز

 قانع شدم جوابش رو دادم... حداقل

 ....نییرو محکم پاک کردم ورفتم پا اشکم

 اومدن... نییبا خنده از پله ها پا اریوماز مونیوسا اریکه گذشت مه یکم

 باال .... نیرفت نیبودم البد توله انسانا؟؟؟چرا نگفت ی:پ من اضافسهند

 ...می:تسلنمویسا

 ...مونیخوش اخالق تر شده بود اقا سا یکم

 بشر انقدر بلنده... نیعمه محبت چکار کرده بود که قد ا دونمینم

 به طاق دست بزنه.... تونهیخوب م یلیدستاش رو بلند کنه خ کنهیفکر م ادم

 .....هیپیپسر خوشت شییخدا

 در اومد... لمیزنگ موبا یصدا

 ناشناس بود.... شماره

 بهم نگاه کرد... جمع

 ووصلش کردم... یسالن غذا خور یتو رفتم

 بله؟؟؟-

 ....ایریاز ما نگ یوخ سراغ هیاُزگ -

 ؟؟؟یهست-

 ....دمیکش غیج بایاسمش رو گفتم تغر یوقت

 بهم نگاه کردند.... همه
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 ....دیخندیدر گوش هاشو گرفته بود وم مونیسا

 ره کردن من...شروع کردن به مسخ اریچشم غره رفتم که با ماز بهش

 صداش رو زنونه کرد وگفت: اریماز

 ماچو... ادی....بده بیهست-

 رو بغل کرد.... مونیوسا

 زنونه گفت: یزد به صورتش وبا صدا مونیسا

 ...یـــــــــــــلیاوا خواهر....ل-

 واسممو گفت که گوشام پاره شد.... دیکش یغیج وچنان

 رفته بود رو هوا.... جمع

 بود؟؟؟ یک دهی:اون ورپریهست

 ...2شماره  مونیم-

 ...زدنیقهقه م هیبق یلبخندش خشک شد ول دمیخند زیر زینگاه کردم ور مونیسا وبه

 وگفت: مونیسا یزد به بازو اریماز

 ....خخخخخخمونایم یایبه دن یخوش اومد دمیبه  به همزاد جد-

 ...خخخخکنهی....موقع حرف زدن فقط بوقول بوقول ممونهی:خودش مثه بوقلمون ممونیسا

 صداش خوشگله... ه؟؟؟چقدری:جونه من کیهست

 کدومشون؟؟؟ یییهوووو-

 ...2همون شماره -

 از عمارت... رونیرفتم ب کننیهمه دارن نگاه م دمید
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 ...ستادمیکه بسته بودم ا یدر ورود دم

 ...مونهیشماره دو سا-

 ه؟؟؟یک کیخدا چه اسمشم قشنگه...شماره  یوا-

 عشقمه...-

 عشقت؟؟؟-

 ....دهیبسه گوشم پاره شد ورپر-

 ؟؟؟یچرا زنگ نزد شعوریب یراس-

 شرمنده سرم شلوغ بود...-

 من رفتما....-

 گرفتت؟؟؟ یبه سرپرست یجدا....ک-

 مهربونن... یلیزن وشوهر خ کیساله دارن و 10پسر  هیخوبن  یلی....خ ِیمهران لشونیفام-

 خوبه....-

 ...یزنیبا دوستت حرف م رونیب یسرما اومد نیتو ا یگفت:عاشق اریدر باز شد وماز کدفعهی

 تو سرش وگفتم:به تو چه؟؟؟ زدم

 مو در اورد ورفت.... ادا

 ؟؟؟یلیعشقت بود ل-

 اوهوم....-

 ....یفرستیعکساشون رو واسم م-

 من که ازشون عکس ندارم...-
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 گفتن: مونیوسا اریدر باز شد ومه کدفعهی

 ......میریگیخب م-

 ...شدمیم ونهیداشتم د واقعا

 شده بود.... شونیزیچ هیامروز  نایا

 جون من بفرست... میریگیگفتن م دید-

 ...شهینم-

 وگفت: رونیسهند اومد ب نباریا

 کار نشد نداره....خخخخخ شهیم-

 شدم... یعصب

 ...زنمیبعدا زنگ م یهست-

 رفت داخل... سهند

 داخل... رفتم

 شب بود.... 8 ساعت

 نفره... 3اپه کان کی ینشستن رو همهشون

 ....شدنیله م داشتن

 تا دلم اروم بشه... ارمیسرشون ب ییبال هی دیبا

 اشپزخونه... رفتم

 ...شهینم دایپ یزیچ

 دخدرم؟؟؟ یخیم یزی:چاقدس
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 ....رمیگیب شونایکا حال یزیچ هی-

 ....دیخند

 ....برهیرو م ییچا ینیخدمتکاره داره س یکیاون  دمید

 سمتش... رفتم

 ...برمیبده من م زمیعز-

 ....خخخسین ییمسئله ا یزیتر بر نییپا کمی....ایزینر شونیرو جا حساس زمی:عز اقدس

 رفتم... دمویخند

 شه... ختهیرو همه ر زمیجور بر هی دیبا

 ...گهیگور به گور شده رو فرستادن از رو کاناپه به ه کاناپه د سهند

 داماد شه فعال کارش ندارم... خوادیاون م خب

 شکارم... یحساب اریامروز بعد از اونم از دست ماز ختهیزبون ر یلیخ مونهیسا وسطشون

 سه تا هدف رو گرفتم....خخخخ ریت هیبا  یطورم بشه ول هیممکنه خودم  نیرو زم امیب دمیکاناپه رس یبه پا دیبا

 رو... ییبزرگترا کامل دادم چا به

 ...خخخخخمیریتون رو بگ دهیدختر ترش می..اومده؟؟؟خخخخخخخخیخواستگار هیچ هی:قضمونیسا

 در اوردم... اداشو

 نقشه اس.... یاجرا وقت

 کاناپه.... هیکرد به پا ریجدا پام گ یوا

 رو ول کردم روشون.... ینیس

 باال رفت.... اریوبعد هم مه اریاول ازهمه بعدش ماز مونیسا غیج
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 ....ییییییییییییی...جلبک...سوختم....آتیخاص یجنبه...ب ی...بیلیمحوت کنه ل نی:خدا از رو زممونیسا

 .....یییییییییییییییییی....آکشمتیم یلی:لاریماز

 .....یییییییییییییییییی......آختیساقطط نکردم....بد ر ی:اگه از زندگاریمه

 ...نیونشستم رو زم دمیخند

 ....دنیدویطرف اون طرف م نیا شتریب مونیوسا اریماز یدستم وپاهام درد گرفته بود ول یکم

 درب استخر بود.... ییرایسالن پذ اخر

 استخرتون کجاست؟؟؟ یداد زد:لعنت مونیسا

 سمتش.... دنیدو اریماز با

 هم رفت طبقه باال.... اریمه

 بلوزش رو در اورد... دیدویهمونجور که م مونیسا

 از اون کمربندش رو.... بعد

 ...گرفتینفسش م یهر از گاه اریماز

 به استخر.... دندیرس

 تست کرد اب استخر رو واروم رفت داخلش.... مونیسا

 ....اریهم ماز بعد

 سوخت.... مونیاومدن دلم به حال سا رونیب یوقت

 پاهاش سوخته وقرمز شده بود.... یلیخ

 فقط پاهاش بود... یول

 چپش بود..... یپا اریماز



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
151 

 

 فقط قرمز شده بود... یول

 که.... کنهیاالن تاول م مونمیسا یوزد به صورتش:وا ستادیا عمه

 به خونم تشنه اس..... نکهینگاه کرد مثه ا زیبهم ت مونیسا

 بد سوخته بود.... یلیافتاد خ هیبه گر عمه

 ...نمیوگفت:بب ستادیعمه ا شوهر

 ....کینزد ورفت

 ...اریدندونا ب ری:اقدس خانوم اون خمودادزد

 بعد اورد... ییا قهیخانوم دو دق اقدس

 استخر... ینشست لبه صندل مونیسا

 دندون رو به پاهاش زد.... ریمحمد اروم خم عمو

 هم اومدن وزدن.... اریوماز اریمه

 سوخته بود.... مونیاز همه سا شتریهم ب ارینسوخته بود ماز ادیز اریمه

 ....زدیعمو م یوقت رفتیهم م یصورتش تو یکم

 زده بود.... یسانت تاول بد 2با شعاع  رهیدا کی اندازه

 ....اریرو ب هیول ی:جعبه کمک هاعمو

 اورد... اقدس

 از داخلش در اورد وزد به همون قسمت... یچسب

 ....مونهیجاش نم ادیز یتحمل کن یول ادیدرد ب یلیپسرم ممکنه خ-

 سرش رو تکون داد.... مونیسا
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 زرد شده بود.... یحساب رنگش

 دو سه... کیگفت: عمو

 جا کند.... کیو

 زد.... یداد مونیسا

 مثله گچ شده بود... رنگش

 اونجور نشده بود.... اریومه اریماز از

 دلم واسش سوخت.... یلیخ

 اورد وگذاشت به لبش.... یاب قند عمه

 ...زمیبخور عز-

 ....خوامینم-

 از حد فشارش رو باال نبره چون ممکنه سکته کنه.... ادیکه ز دیزدینمک م یکم دی:مامان باالله

 داخلش... ختینمکدون رو ر عیسر عمه

 ...مونیبه لب سا چسبوند

 ...خوامیمامانم....نم خوامینم-

 رو گرفت وگفت: مونیدست سا عمو

 بخور.... کمشویبابا  یزد خی-

 بود... نیریش یلیخ مونیپدرانه اش واسه سا یها یدلسوز

 صورتش پر از عرق شده بود... مونیسا

 رو خورد.... شیکم
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 کرد وگذاشت روش.... پانسمان اماده عمو

 ....دیکاپ بزرگ پاش صدمه د کی اندازه

 ...مونیاقا سا دیببخش-

 نگاه کرد... بهم

 شده بودم.... مونیپش یلیخ

 اشکال نداره....-

 بود.... یواسم کاف دیکه منو بخش نیهم

 ...دیبا هم نکن ایشوخ نیاز ا گهید زمی:عزعمه

 سوخته بود... یکم مونیسا بدن

 پکش... کسیشکم س یرو

 داشت... یخوب کلیه ییخدا

 دندون زد.... ریواسش خم یکم عمه

 ....یکنیچکارا که نم نی...ببیلی:امان از دست تو لاریماز

 ...دمیخجالت کش یلیخ

 افتاد.... یم دیاتفاق بود که با هی الیخی:داداش بمونیسا

 رو به من زد:درسته؟؟؟ یولبخند

 شرمنده ام.... یلیراستش خ-

 ...گهی...شده دیلی:شرمنده نباش لاریمه

 کرد... یینگاه دلسوزانه ا مونیمحمد به سا عمو
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 مونده بود... مونیصورت گندمگون سا یپنجه عمو رو یجا هنوز

 رو گذاشت همونجا.... دستش

 دستم بشکنه....-

 :خدا نکنه بابا....مونیسا

 ...ستادیبهش زد وا یولبخند

 شد... دهیهم چهره اش کش یتو یکم

 به پله ها... دیراه رفت تا رس یسخت به

 محبت:کجا؟؟؟ عمه

 زنگ در اومد اقدس خانم رفت در رو باز کنه.... یموقع صدا همون

 استراحت کنم.... یمامان کم-

 باشه پسرم...-

 اش بود... گهیدست د یتو لشیموبا یاز دستاش وگوش یکی یوشلوارش تو بلوز

 بلند گفت: یزن یعمارت همون موقع باز شد وصدا یورود در

 اومده؟؟؟ مونمیسا-

 سمتش... میبرگشت همه

 ....ستادیپله اول ا یهم رو مونیسا

 بود ودو دختر که خوشگل بودن اومد... پیجون که خوشت بایمرد تغر کیمرد مسن و کیهمراه  یخانم

 ....رفتیسر تاپاش فخر فروشانه بود وبا عفاده راه م خانمه

 دکمه هاش رو نبست... یلو دیبلوزش رو پوش عیسر مونیسا
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 مناسب بود نسبتا.... ینگاه کنم ول دمیکشیکه پاش بود من خجالت م یشورتک اون

 اروم گفت: اریماز

 ....میبه به مادر فوالد ضره رو کم داشت-

 چه خبره؟؟؟همه استخر بودن؟؟؟ نجایکنن؟؟؟؟ای:به به برادر زاده هام ازم استقبال نمخانم

 ....دیرس مونیوجمع رو پس زد تا به سا واومد

 ؟؟؟یاومد مونمیسا-

 زد وگفت: یلبخند مونیسا

 چه عجب...مهمه خاله خانم؟؟؟-

 همه سال؟؟؟ نیبعد ا یشناسیمنو م-

 تونمی....بعدشم مگه میکنیم کیپالست یهرروز جراح دونمینکرده م یرییات مثل بت مونده...تغ افهیدست کم که ق-

 دیرو با یمهم نیبره؟؟؟خاله به ا ادمیکه از خانواده ام جدام کرد رو  یکه اون همه نکبت سرم بار اورد رو کس ویکس

 ثبت کرد به خدا..... خیتو تار

 که کنار اون زنه بود.... یدختر

 من.... ی چارهینه مادر ب اتهیبا مامانم درست صحبت کن....مادرت عامل بدبخت مونیسا-

 به نشونه طعنه زد وگفت: ینگلبخند پرر مونیسا

 سرش خانم محترم... ای یازیته پ قایههههه...چه جالب...تو االن دق-

 رفت وگفت: یظیغ دختر

 ....یدونیهمونجاش که نم-

 رو باال انداخت... ابروش
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 ..یبا ی....بادمی...من وقتمو واست هدر نمیگرفتیوقت م دیخانم با ی...خب مهرنطوریکه ا-

 داد زد: هیعمه مهر دمیراه پله بود همون خانم که حاال فهم یها مهیراهش رو رفت ن وادامه

هم  اقتتیل یب یحاال بابا نمیبی....خوبه مکایبه امر یورفت ی...مثه همونروز که فرار کردیستیعه عه هنوزم مرد ن-

 ....نجاستیا

 بود.... یعصب یلیخ نییبدونه توجه به زخمش برگشت پا مونیسا

 و دل خاله اش وانگشت اشاره اش رو باال اورد....ت اومد

م نکن.....حاال نیبه خانواده ام توه نیاخه تو....بب یصیکفتار وخانواده ات....چقدر حر یاقته؟؟؟تویل یب یک یدونیم-

 راتو بکش وبرو....

موقع از من  هیدونستم نه مثل شماها که  فهیوبرم....وظ نمتونیخب داغ نکن....من اومدم بب یلیخب...خ یلیخ-

 ...دیریگینم یسراغ

 اروم شد.... مونیسا یکم

 بره باال.... خواست

 خاله جون؟؟؟ یچکار کرد یروز اول نیخودتو هم یزد-

 ....ستیوگفت:بهت مربوط ن برگشت

 ....نیبش میبر ایب ی:عمه مهراریمه

 رفتن ونشستن.... همه

 هم به اجبار اومد ونشست.... مونیسا

 وصورتمو تو دستاش گرفت وگفت: ستادیا یعمه مهر هویها رو جمع کنم از جلو همه که  وهیپوست م خواستم

 ....یکنیزباله ها رو جمع م یکه دار یدونیبابا....خوبه اندازه وحدودت رو م ؟؟؟؟نهییتو هیههه بچه پرورشگاه-

 رو از صورتش بکش.... فتیبا غرش دادزد:دست کث اریماز
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 ....اریگفت:اروم باش ماز اریمه

 ....یپرورشگاه گنیگرفته بود چه راحت همشون بهم م بغضم

 کجاش؟؟؟ یدونیگفت:ههه جالبه خاله خانم....م مونیسا

 شد وبهش نگاه کرد... الیخیمنو ب عمه

 واده کاشفه....خان یاز اعضا یکیجان  یلی....واال لیکنینم تیکه تو حدودت رو رعا نجاشیا-

 مثال شده عضو؟؟؟ یاز ک-

 ...یرو باال بکش ییخان دا یها ییتمام دارا یخواستیکه تو فقط م یاز روز-

 ؟؟؟؟یکشم؟؟؟؟کیگفته باال م ی:کدادزد

 هست خاله خانم.... دایاست؟؟؟؟پ انیاست چه حاجت به ب انیکه ع یزیچ-

گه ا مونیسا نی....بعدشم ببیکشیرو باال م ییبعد بهم بگو اماول خان دا مونیتو برو حرف زدنت رو درست کن سا-

 ....سه تا رو بجورم. نیا اقتیصبر کنم تا ل نکهینه ا زدمیکه سند کارخونه ها رو به اسم خودم م دنهیقرار به باال کش

 ؟؟؟یصلح کن نایبا خاله ا ییخوایوگفت:بسه مامان....نم ستادیکه ساکت بود ا پسرش

 ؟؟؟یتا ک یهمه دشمن نیا گهیوگفت:سامان راست م ستادیز دختراشم اا یکی

 بحثو وجدال رو تموم کنم.... نیا خوامی....خب مگنیبهشون نگاه کرد وگفت:بچه هام راست م عمه

 درست شد.... زیوگفت:من برم استراحت کنم حاال که همه چ ستادیا مونیسا

 سمتش رفت وگفت: یمهر عمه

 ن؟؟؟یشد ینجوریچرا شما سه تا ا-

 روشون... ختیها رو رو ییکرد به کاناپه وچا ریپاش گ یلی:لالله

 کرد وگفت: یشینگاه کرد ا بهم
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 کار کنه؟؟؟ دیگیچرا م یدست پا چلفت نیخب به ا-

 ...ستادیبا خشم ا اریماز

 درست حرف بزن... یلیعمه با ل-

 ؟؟؟یکنیم تشیکه انقدر حما هیدختر چ نی:اخه اعمه

 عمه لطفا...احترام بهش واجبه...-

 سمت راه پله ها.... دمینتونستم تحمل کنم ودو گهید

 سمته اتاقم... رفتم

 ....گهیرفتن د الشیگذشته بود فکر کنم اون شتر مرغ واهل وع یساعت دو

 تقه خوردن به در اومد... یصدا

 بود... اریماز

 داخل.... اومد

 ؟؟؟یداریب-

 هوم...-

 نشست لبه تخت... اومد

 باشه؟؟؟ ریبه دل نگ-

 ...الیخیب-

 ...ستیتو دلش ن یزیاما چ هییعفاده ا یلیخ ادیم نجایا ادیبه بعد ز نیاز ا-

 ....مینیبیم-

 ؟؟؟یچرا باهاش لج یلیل-
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 کرد؟؟؟یدخترش چجور بهت نگاه م یدیند-

 ؟؟؟یدار کاریبه دخترش چ-

 بهم نگاه کرد... طونیوش

 ....دادیاشت درسته قورتت مد گهیعه لوس نشو د-

 وبس.... نمیبیم الموی....من فقط لدمشیمن ند یاها از اون لحاظ.....ول-

 رو لبم نشست... یلبخند

 زم؟؟؟یعز یخوب شد-

 خخخخخخخ یاول کار نیهم یرو داغون کرد چارهیب مونیخوب شدم...سا-

 دلم واسش سوخت.... یلیاره خ-

 من برم...شب خوش...-

 شب خوش...-

 دلتنگشم.... کردمیبره حس م خوادیم گفتیم یوقت چقدر

 رفت.... یول

 هم گذاشتم.... یچشم رو اروم

 نرفتم اون هم واسه ناهار بود... نییپا شتریب کباریاونروز گذشت  یفردا

 کنه.... یعروس خوادیکه م دهیفصل د نیاز ا یالله چ دونمیشده بود نم یبرف هوا

 بود دلنگرانش بودم دهیپر یلیخ اریصورت ماز رنگ

 روز هم گذشت... اون

 نه.... ایکه خوبه  دمیرو ند مونیسا
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 به هم راه داشت.... مونیوسا اریاتاق من ومه یبود وبالکن ها میاتاق کنار درست

 بالکن خورد... شهیشب بود رمان که خوندم بستمش خواستم بخوابم که دو تقه به ش 11 ساعت

 ....یلیل-

 اومد داخل.... مونیورفتم در بالکن رو باز کردم سا دمیومانتوم رو پوش سالمو

 نه.... ایدست گلم خوب شده  یخانم؟؟؟نگفت یلیل رونیامروز ب یومدین-

 ....دیببخش-

 پشت سرش بود.... دستاش

 ....بندمیرو م شهی....من شی....فقط خواستم بگم خوب بخوابیچی...ه یمن خوب شدم ول-

 خل شده؟؟؟؟ وا

 شدم.... الشیخیب

 ....دمیوشالم رو در اوردم ورفتم سمته تخت وخواب مانتو

 بازومه........ یرو یزیحس کردم چ یچند بود ول دونمینم ساعت

 چشم باز کردم... اروم

 قفل شد.... اهیس ینخود کیسبز و دهیتو دوتا چشم ورقلومب چشمم

 ...دمیکش غیلبه تخت وج نشستم

 ...کردمیرو بازوم حسش م هنوز

 نداشتم نگاهش کنم.... جرات

 ....دمیکش غیج باز

 نفرت دستم رو زدم بهش اونطرف پرت شد.... با
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 بزرگ بود..... یلیافتاب پرست خ کی

 زدم.... غیسمته المپ وروشنش کردم با تمام توانم ج دمیدو

 .....اریماز-

-.......... 

 ......اریمه-

-............... 

 ...دی....ترو خدا کمکم کنمونیاقا سا-

-........... 

 ....اریماز-

 ...ختیریترس اشک هام همونجور م از

 اتاق الله هم اومد.... یتو ختندیر شونییگذشت در با شدت باز شد وسه تا یکم

 شده؟؟؟ی:چ اریماز

 زدم به افتاب پرست... اشاره

 ....رونیورفت از اتاق ب دیکش غیج الله

 رفت بغلش کرد وگفت: مونیسا

 ....خخخخخ چقدر نازه....یلیبا رابرت اشنا شو ل-

 ....دمیکشیم غی....وهمونجور جیگمشو....عوض-

ب امشب ش کمیگفتم  اریماز شیمنم بردمش پ یومدین نیی...تو که پایکردم صبح داشی...تو باغتون پادیدلت م-

 ....میترس رو راه بنداز
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 .....شیل گرفتپسر بغ شهی:جدا چندشت نماریمه

 ؟؟؟ینه بابا چه چندش-

 گرفتش وسمتم اومد... اریماز

 ترو خدا.....ترو خدا جونه من.... اری:مازدمیکش غیج

 وگفت: دیخند اریماز

 زم؟؟؟؟یعز یزبره...حسش کرد یلیپوستش خ یول ستین ییدر اندازه سوزش چا-

 زدم:نه.... غیج

 سمتم اومد.... یول

 سمته در.... دمیدو

 بغلم کرد.... عیسر مونیسا

 اومد سمتم... اریماز

 اومد ودستم رو گرفت.... اریمه

 دستم... یگذاشت اون رو رو اریماز

 زدم وکمک خواستم... غیدر حد ممکن ج امیب رونینتونستم ب مونیتقال کردم از چنگال تنگ سا یهرچ

 ....ومدیاون افتاب پرست باال م یول

 رو سرم نشست.... اومد

 زدم.... غیتونستم ج تا

 ....مونیاز حال رفتم تو دل سا کدفعهی

 ....دنیخندیباال سرم بودن وم شونییچشم باز کردم سه تا یوقت
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 زدم وپتو رو به دورم گرفتم.... غیج باز

 ...یکنیاالن رگ هاتو داغون م ونهی:دستت داریماز

 دستم نگاه کردم توش سوزن سرم بود.... به

 بود... ی...هوا رو به روشنرونیاز پتو اومدم ب اروم

 پوستم کنده شد....خخخخخ یجان....من که غش نکرد که وقت یلیل یحساس یلی:خمونیسا

 ...گرفتیاون افتاب پرست رو دستم بود لرز بدنم رو م کردمیرو که م فکرش

 دستمو گرفت... اریماز

 ...خخخخستیکه ن گهیاروم باش....د-

 مرض گمشو.....-

 ؟؟؟ی:خب حاال خوبالله

 خوبم....-

 داخل اتاق.... امیجرات هم نداشتم ب دمیترس شتریهات ب غیراستش من از ج-

 ....کشتنیم نایخب بلکه منو ا-

 ؟؟؟ی....خخخخخ...چجور تحملش کردکشتنینم-

 ....دونمینم-

 صداشو زنونه کرد وگفت: مونیسا

 خخخخخخ کردیکارو م نی....ااری...مازاریماز-

 کرده بود... میعصب یلیخ
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تحملش باال بود...اخر  یلیخ یلیل کردمیبهش نگاه م شدیمن حالم بد م شییخدا یکردما....ول یفی:اما عجب کاریمه

 سر هم که نشست رو سرش عه.....خخخخخ

 چندش بود... یلی:جدا پوستش خاریماز

 نکن...خخخخخ نی:به دوستم توهمونیسا

 اش برسه.... ندهیا خدا به داد زن ختیریاز سر وصورتش م تیبشر ازار واذ نیا

 دم پرشون نشدم.... ادیاخر هفته ز تا

 ...دیواون هم لباس عروسش رو با سهند پسند کرد وخر دمیولباس شبمو خر میالله رفت همراه

 اومدن... یدو بار مونیوسا کباریخان  اریمه یول دیاومد خر یحالش خوب نبود ونم اریماز

 ....ادمهیاخر رو  دفعه

 ...یتو هوا به اون سرد میخوردیم یفیق یبستن میوسهند والله داشت مونیسا همراه

 بود.... ستادهیمن ا شیپ مونیسا

 تو حس خودشون بودن... همه

 ...نییهم سرمو برد پا مونیبزنم سا سیرو اوردم باال که ل یبستن

 نگم که تمام اون محوطه از خنده رو هوا بود.... خالصه

 ..کردم البته با دو جهش بلند. مونیام رو پخش صورت سا یوردم وته بستن ایکم ن به کل صورتم زده شد منم یبستن

 بود واسه خودش....خخخخخ ینردبون دیرسیکه بهش نم دستم

 جفتمون.... میرو هم سرما خورد وشبش

 کارو کرده.... نیبهش که چرا ا زدیهمش غر م اریماز
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همون  ای الیو میچند روز ودخترا موند نیمهربون شده بود ا بیکه عج یخاله مهر الیحنا بندون پسرا رفتن و شب

 ....نایا اریعمارت ماز

 تنش بود..... یوساتن قرمز رنگ ریلباس شب حر الله

 خوشگل شده بود... یلیخ

 ...دمیواسش رقص یوعرب یکردم وبابا کرم ییخودنما یهم حساب من

 داخل استخر... میورفت میعوض کرد ولباس هامون رو میهامون رو پاک کرد شیسر هممون ارا اخر

 شلوغ بود.... یلیخ

 هیالله هم همش گر میخوندیوواسه الله شعر م میزدیدست م هیوبق زدیم یعرب مپوینفر ت کینفر تنبک و کی

 ....کردیم

 بود مراسم تمام شد.... 2خوشش گذشت ساعت  یلیخ

 برگشتن خونه... 3ساعت  پسرا

 مست بود.... یکم مونیسا ینخورده بودن ول یزیچ اریوسهندومه اریماز

 رفتن اتاق هاشون.... همه

 .....شگاهیارا میوهمراه سهند رفت میشد داریبا الله ب 6ساعت  صبح

 پر بود.... یلیموهاش خ مونیسا یداشت ول یکم پشت یموها سهند

 ....هیالله سهند اومد وبردش سمته اتل شیاز ارا بعد

 دنبال من... مونیوسا اریهم اومد با مه اریماز

 تا پسر ومن... سه

 ....هیاتل میهم رفت ما
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 ما والله وسهند مکانش فرق داشت.... هیاتل یول

 انداختم.... اریبا مه یکیو مونیبا سا یکیو یتا دسته جمع 2و اریتا با ماز 2 میتا عکس انداخت 6که  هیاتل یتو

 ...اوردنیسرم م ییبال هیهمش  اریومه مونیسا یدسته جمع یها عکس

 جالبش کرده... یلیاتفاق ها خ نیهم گفتیوم دیخندیم عکاس

 ....دیخندینم ادیز اریماز

 ...کنهیدرد م یلیسرش خ گفتیکردن هم نداشت م یرانندگ توان

 ....ختیبهم ر یعکس مدل موهامو حساب نیاخر یاخر سر وبرا مونیسا

 هامو در اورده بود.... ییمو ریاز گ ییتا چند

 ....کردیم تیاذ یلیخ

 به مراسم... میدیرس

 زنونه مردونه... یعنیمراسم جدا گونه بود  دمینرقص شتریب کباریاخر شب  تا

 یوسامان پسرشون اومدن وحساب یوعمو محمد وعمو سرهنگ همسر عمه مهر اریومه اریوماز مونیسر سا اخر

 سنگ تموم گذاشتن....

 ...دیاخر سر الله رو اغوش کش یادیز یلیمدت خ اریماز

 ی.....ندونیچکار کن یکه ندون یخوشبخت بش نقدریا دوارمی....امیلی....خشهیجونم دلم واست تنگ م ی:ابجاریماز

تنهاس هواشو  یلیخ می....وروبه سهند ادامه داد:ابجادیب رتیگ یخوب یبچه ها دوارمی...امیکن یچجور خوشحال

 یکردم بهش محبت کن....هر ازگاه تشیاذ یلیخمن که  یدوسش داشته باش...جا یلیداشته باش باشه.....خ یحساب

 افتاب پرست ببر باال سرش خخخخخ....

 :داداش...الله

 اشکش رو پاک کرد.... اریماز
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 نفر بودم....خخخخخ نیمن اخر یهس یمنتظر چ گهیخب برو د-

 عروس کشون... میرفت

 از اتمام مراسم رفتم خونه... بعد

 ...میبود اریوماز اریومه مونیوسا من

 گفت: اریماز

 ؟؟؟یامشب بخوابم...شما چ خوادیبچه ها دلم نم-

 خسته ام... یلی:من  خاریمه

 ...نمتیخوب بب خوامی....مشهیتنگ م یلی...دلم واست خگهیعه داداش بمون د-

 ....میمهمون دار یخره....فردا هم کل ادیم ؟؟خوابمیخل شد-

 ...یباشه هرجور راحت-

 ام.... هیمن پا ی:ولمونیسا

 شرمنده.... ادیمنم خوابم م-

 ....ارمای:افتاب پرست ماریماز

 ....یکنیغلط م-

 باال... ورفتم

 راه پله بودم که صدام زد.... یرو

 ....یلیل-

 ...برگشتم

 ...کردیقشنگ صدام م چقدر
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 کردم... نگاهش

 شب خوش....مراقب خودت باش....-

 باشه...توهم شب خوش....-

 سمته اتاقم.... ورفتم

---------- 

 :اریماز

 هم روبروم نشست.... مونیرو کاناپه سا نشستم

 کارا اخر عاقبت نداره.... نیخوش نبود...ا ادیحالت ز شبیمست نکن...د گهید-

 باشه داداش...بار اخرم بود خوبه؟؟؟-

 قول....-

 قول....خب ؟؟؟-

 ...شهیم مور مورم یجورم شده...ه هیامشبا  گمی...میچیه-

 ؟؟؟یچ یبرا-

 ....دونمینم-

 کنه؟؟؟یسرت هنوز درد م-

 ....یلیخ-

 ...رهیم شیزود پ یلی....فکر کنم داره خیالغر شد یلیخ-

 ؟؟؟یشیناراحت م یلیخ رمیروز بم هیاره....اگه -

 ....یریامشب؟؟؟اصال خدا نکنه بم یزنیحرفا م نیبمونم....عه چرا از ا نجایا تونمی...نمکایباز امر گردمی....برمیلیخ-
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 بر نگرد اگه رفتم...-

 .... الیخیداداش ب-

 ...یریبگ یتا همه اموالو از عمه مهر یلیل یپا یمگه قول ندادش بمون-

 اموالو.... دوهی....خودش مالیخیچقدر مهربون شده ب نیبب-

 مون؟؟؟ی....ساخورهیمن چشمم اب نم-

 بله؟؟؟-

 به نظرت مرگ ترس داره؟؟؟-

 ....یلی...اره خدونمینم-

 از مردن داداش....اگه مردم شب اول قبرم بمون قبرستون.... ترسمیم یلیمن خ-

 ها.... گهیم ایخواهرش چ یشب عروس نیعه بب-

 ....زامویتنها بذارم عز نکهی....واترسمیم یلیخ ییخب....من راستش از تنها گمیم یکل-

 خب تنها نذار....-

 روز برن... هیادما  دیکه فال حافظم گفت با یدید-

....امشب ادیداغونه وبارون م یلیبه قران مور مورم شد هوا هم که خ ی...انقدر حرف مردن زدالیخیعه اون فاله...ب-

 تو اتاق بخوابم... تونمیکه نم یبخدا انقدر بهم وح داد

 اتاق من؟؟؟ میبر ییا هیپا-

 ...میبر-

 سمته اتاقم... میرفت

 ود....ب دهیاروم خواب یلیکردم خ یلیبه ل ینگاه هیخونه ام قبل رفتن  نیامشب شب اخرمه تو ا گفتیبهم م یحس هی
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 ...کردیارامشش منو جذب م شهیهم

 داخل اتاقم.... رفتم

 رو تختم نشسته بود.... مونیسا

 درد داشتم... یلیخ

 ....رمیمیداداش...دارم از درد م-

 بخواب....چقدر رنگت زرد شده... ای؟؟؟بیداداشم؟؟؟خوب شدیچ-

 بهم گذاشت... دست

 ....یداغم شد-

 بخوابم... شمیخوب م-

 ؟؟؟یدارو هات رو خورد-

 ....اریاز تو کشو واسم ب-

 اب خوردم... یاورد تو دهنم گذاشتم وکم واسم

 ....میکردیجفتمون رو تخت وبه سقف نگاه م میدیخواب

 مون؟؟یسا-

 بله؟؟-

 نرو باشه.... شمیامشب اصال از پ-

 چطور؟؟؟-

 ...ترسمیم یلیخ-

 خنده زد... قه
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 ....یکه خودم به ترس افتاد یانقدر وح داد نیبب-

 ....ترس از رفتنه....ستین یترس از وح-

 ....گهیداداش بس کن د-

 اد؟؟؟یم ادتی وی....بچگمایرو گذروند یخوب وبد یباشه داداشم....چقدر روزا-

 ....ادمهیمجبورم کردبرمو قشنگ  یزیبا ه ی....اونجاشو که عمه مهریکم یزایچ هی-

 دلت رو صاف کن داداش....-

 چشم....-

نگاهش  یبرق دمیرو د یلیدفعه اول که ل یدونی...مدیبه عشقش رس شونیکیالله امشب عروس شد...چه خوب...-

 برسه به عشق اولش.... اریاون برق برگرده....به مه خوادی...دلم مکردمیخوب حسش م یلیکه خ اریداشت به سمته مه

 ؟؟؟؟یچ-

 رو تخت... ونشست

 وگفتم: خوابوندمش

 قشنگ هواشو داره... یلیخ ارمیهست...مه ییزایج هیبود فکر کنم هنوز ته دلش  اریبخواب....عاشق مه-

 ....یتو دوسش دار یول-

 ...امیمرده به حساب م گهی....من دالیخیب-

 ؟؟؟یواسش بجنگ ییخوایداداش نم-

 قدرشو بدون... یواسه عشقت بجنگ...حاال که سالم یاز من از جنگ گذشته....تو اگه عاشق شد-

 من کجا عشق کجا؟؟-

 به هر حال....-
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 ...یگیم یچرت دار یلیبخواب داداش خ-

 ...دیخواب اون

 فکر کردم... یهمه چ به

 ...دمیاخرش به مرگ رس و

 رو هم گذاشتم.... چشمامو

 کنه.... دارمیداره ب یسع یگذشت حس کردم کس یکم

 ....میبر دی...بااریوقتشه ماز-

 ....میاخه...باشه بر-

 رو گرفتم.... دستش

 سبکه درست مثله بارون... یلیخ کنهیادم حس م یگاه

 ....نهیپاش بب ریهمه جهان رو ز خوادیم دلش

 سمته بالکن.... میرفت

 زد.... یپوش لبخند دیوسف یمرد نوران اون

 به اسمون کردم.... نگاه

 ....دهیم دینم بارون بهت ام یکه بو یرسیم ییجا به

 ....دمیومامان رو د بابا

 ...شمیپ اومدن

 جلوم اومد.... کیپسر بچه کوچ اون

 باباشو گرفته بود... یدستا
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 بابا خدا کجاست؟؟؟-

 خدا تو اسمونه....-

 چشماش کو؟؟؟-

 چشماش اوناهاشن...-

 پر نور رو نشونم داد.... ستاره ودوتا

 خدا رو بغل کنم... خوادیبچه گفت:بابا دلم م پسر

 پرتش کردباال.... بابا

 بغلش کن پسرم....بغلش کن...-

 بود... دهیچیقهقه هاشون تو کل خونه پ یصدا

 بغلت کنم.... خوامیگفتم:م اروم

 ....دیاز چشمم چک یاشک

 اومد سمتم... مامان

 ...میوقتشه بر ارمیماز-

 ...میبر-

 باال... رفتم

 پرنده... کیمثل  درست

 ...دمیاسمون رو به اغوشم کش وسعت

 رو وسعت خدا رو... یزندگ وسعت

 ها رو لمس کردم... ستاره
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 بارون رو.... عطر

 ها رو.... ابر

 رو نگاه کردم... نیزم

 شده بودم... یاسمون یول

 کندم.... نیرو از زم دلم

 اسمون اوج گرفتم.... وبه

 ...................اریاخر ماز جی..................پ

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

 :مونیسا

 اومده.... ییکن خان دا نگاه

 ....برهیم ارویماز داره

 ...نه

 عاشقه.... اریماز

 بره.... دینبا

 باال.... دمیپر

 عرق بودم.... سیخ

 ....کوبهیکردم قلبم به شدت م حس

 رو نگاه کردم...  ساعت

 د...صبح بو 9
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 کل اومد.... یصدا

 اومدن.... هیالله وبق حتما

 شده... دینگاه کردم چقدر رنگش سف اریماز به

 داداش....-

-............. 

 ها... خندنیم ننیوضع بب نیمارو تو ا دنشونید میالله اومده....بر ی...پاشو ابجاریماز-

 وبرق زد... رعد

 افتادم وقه خنده زدم.... شبید ادی

بود سکته  کینزد شبید ترسمینم یچیمرگ رو باهمون خوفش واسشون بگو من که از ه انیجر میپاشو بر-

 ...گهیکنم....پاشو د

 رو صورتش بود.... یاشک

گو هم اون ب یشیبگو...هم خودت راحت م ویهمه چ یلیبرو به ل ایچه مرگته بابا؟؟؟ب کنهینم هی...مرد که گرونهیعه د-

 ...باهات ازدواج کنم وخالص خوامیم

 زدم بهش وتکونش دادم... دست

 نکرد... یحرکت چیه

 زدم تو صورتش... یکی

 ....نییبه محض برخورد دستم با جسم سردش عقب عقب رفتم واز رو تخت افتادم پا یول

 تخت.... یرو دمیدو باز

 به صورتش... زدم
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 ....اریداداشم....ماز-

 کم اشکم در اومد... کم

 ....اری:مازدادزدم

 ....شهینم پا

 ...ختیاب رو درا ور ر شتریوب دیلرزیدستم م ختمیر وانیاب تو ل یکنار تخت کم از

 وزدم به صورتش.... ختمیداخل دستم ر یکم

 :داداش.....دادزدم

 ...دمشیبغلم کش تو

 ....شدیبه صورتش چشماش باز نم زدمیم یهرچ

 هقم کل فضا رو گرفته بود... هق

 کمک......-

 ...ستیباال ن یکس انگار

 رو گرفتم... نبضش

 ...زدینم

 از دستم سر خورد وافتاد... دستش

 کنار تخت.... وارفتم

 هقم کل فضا رو گرفته بود.... هق

 ....ومدیدست وسوت م یصدا

 نشسته بودم.... اریمن کنار جنازه ماز نجایوا
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 در اتاق اومد.... یصدا

 ....ایتو هم ب نیی...عشقم...پاشو الله اومده....من رفتم پااریبود:ماز یلیل یصدا

 پاشم.... تونستمینم هیشدت گر از

 ....ستادمیا یسخت به

 ور باز کردم... در

 گذاشتم... باز

 کردم... یتک نگاه اریماز یچهره نوران به

 صورتمو پر کرده بود.... اشک

 وشکسته وار قدم برداشتم... اهسته

 ها....سمته راه پله  رفتم

 بود... دنیوسط بود ودر حال رقص سهند

 رن؟؟؟یم شیپ یلعنت یقدما نیپاهام رو برداشتم مگه ا اروم

 ...دیچیپیصداش تو مغزم م یقدم هر

 ...اریاخر ماز لبخند

 خواست همه کنارش باشن... شبید نکهیا

 بود.... دهیترس یلیاونم مثه من خ نکهیا

 پله... نیبه اخر دمیرس

 ...ستادمیا همونجا

 خاموش شد.... هوی جمع



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
178 

 

 سمتم اومد... مامان

 ؟؟یدید ؟؟؟کابوسیواسه چ هیپسرم گر شدهیچ-

-............... 

 ؟؟؟یپسرم خوب-

 نه...-

 ...یزیریاشک م یمثه ابر بهار یدار ینجوریچرا ا-

 ....نهیبیکرد که انگار بار اخرشه منو م یخدافظ یجور شبی...نامرد دیرو صدا کرد اریگفت:ماز یلیرو به ل الله

 در رو باز نکرد.... نییپا ادی:گفتم بیلیل

 تو برو... مونی:پس برو بازم صداش کن....نه سامامان

 ....شهینم داری...بشهینم-

 ....گهید ؟؟؟برویگیم ی:چیبا نگران مامان

 هق هق داد زدم: با

 .....دیخواب شهیبرا هم اریماز-

 هنش گذاشت....دستشو رو د مامان

 کرد.... ینیه

 وهق هق زد... دیوار لرز کیستریه یلیل

 وسهند رو حولش داد وگفت: ستادیا الله

 خفه شو کثافت برو داداشمو صداش کن....-

 از دستش افتاد.... ییچا وانیل اریمه
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 کجاست؟؟؟ اریسمتم تکونم داد:ماز اومد

 ...شهینم داری....بدیاروم رفت....رفت....خواب-

 ....نیاومدم رو زم وفرود

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

 :یلیل

 بشه.... داریهم ب اریکاش ماز دمیخندیم یلیخ دیرقصیسهند م یوقت

 ...نییاز پله ها اومد پا دمیرو د مونیسا

 کرده؟؟؟ هیگر چرا

 کنه.... هیگر دمیدیم کم

 گفت رو به عمه : یوقت

 ....دیخواب شهیبرا هم اریماز-

 کردم قلبم از جا کنده شد.... حس

 گذشت به خودم اومدم... یکم

 سمته راه پله ها... دمیدو

 ...ومدنیپشت سرم م همه

 بود.... دهیتخت خواب یرو اریماز

 وبرق زد.... رعد

 ....واریگوشه د ستادمیا

 شده بودم.... شکه
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 وبغلش کرد.... دیدو اریمه

 ...شدینم داریب یمحکم ول دادیم تکونش

 اومد... الله

 زدن ... غیکرد به ج شروع

 ....دندیکشیم غیرو بغل گرفته بودند وج اریماز اریومه الله

 خاموش اهسته جلو رفتم.... یها هیگر با

 ....اهسته

 نفس.... کی مثل

 قطع شده..... گهیکه د ینفس

 ...اریبه ماز دمیرس

 رو پس زدم وبغلش کردم.... جمع

 .....چرا؟؟؟؟؟یزدن:نامرد....بد قول......چرا رفت غیکردم به ج شروع

 ...کردنیم هیگر همه

 گود افتاده وقرمز باال سرم بود.... یبا چشما اریچشم باز کردم مه یاز حال رفتم....وقت کدفعهی

 افتادم... ارینبود ماز ادی

 .....اری:مازدمیکش غیج

 تخت..... یمن رو به زور خوابوند رو اریمه

 ....دمیکوبیبهش م فیضع یلیخ یشت هابا م همونجور

 ....نمشیبذار برم واسه بار اخر بب اری....عشقم بود....مهاریدلم بود مه زی....عزاریماز-
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 گفت: ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 ...یلیل یتونینم گهید-

 هق زد.... وهق

 ...بذار...نمشی....بذار برم ببیفهمیبود م میزندگ دیعشقم بود....ام ارمی....مازاریبذار برم....ماز یلعنت-

 ....شهینم-

 ...ارینکنما...قول...ماز هیگر دمیقول م نی...ببشهیچرا نم-

 هق زدم... وهق

 گفت: فیضع یصدا با

 هفته اس که خاک شده.... کیاون -

 شدم.... شکه

 هفته اس که خاک شده؟؟؟ کی یچ یعنی

 ....ولم کن...عشقم...یاشغال هی....تو یگیدروغ م ی...داریگیولم کن....دروغ م یزدم:عوض داد

 زدم که حنجره ام پاره شد.... ادیفر یرو جور عشقم

 من رو خوابوند... هیبا گر اریمه

 اتاق... یپرستار اومدن تو ییتا چند

 گفت: یرحم یبا ب اریمه

 ....دشیببند-

 کردم... نگاهش

 خورد شده بود... چقدر
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 له شده بود.... چقدر

 ....ستیزنده ن گهید انگار

 کارش من رو هم کشت.... نیبا ا یول

 ها بستنم... پرستار

 من رو اروم تو بغل گرفت که تکون نخورم... اریمه یول دیچکیزجه  زدم خون از دستم م امیب رونیتقال کردم تا ب یکل

 ...من داغونم داغون ترم نکن ترو به خدا....یلیدستت پره خون شده ل-

 ....زدیهق م وهق

 ....؟؟؟عشقمیحقــــــــــــ د؟؟؟چهیخاکش کرد یچه حق به-

 داد زدم که از حال رفتم... وانقدر

----------- 

 :مونیسا

 هفته قبل فکر کردم.... کی به

 ....میاز حال رفت هممون شکه شد یلیل یوقت

 رو برد وفوتش رو اعالم کرد.... اریماز دیهمون موقع رس امبوالنس

 ....میبرد مارستانیرو به ب یلیهم ل اریومه من

 ...زدیم فیضع یلیخوب نبود نبضش خ حالش

 به زور برش گردوند... کباری اریمه

 بهش وارد شده باشه.... یبد یلیشک خ نکهیا مثله

 عصر بود... 7 ساعت
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 کما.... یرفت تو یلیل

 بود.... یقانون یپزشک اریماز

 ....واریسرمو بکوبم به د خواستیافتادم دلم م یکه م رایماز یحرفا ادیچکار کنم همش  دونستمیواقعا نم من

 قرار داد ها مو کنسل کردم.... همه

 اب هم بخورم.... یحت تونستمینم

 بد بود.... یلیحالش خ الله

 ...شمیم ونهیکدومشون نبودن حس کردم دارم د چیبدتر از من ه یول

 ....کایامر گشتمیبرم یلیشدن ل داریبعد از ب قطعا

 ....ترکهیمغزم داره م کردمیم حس

 ....شبید

 بود... شمیپ اریتا صبح ماز شبید

 شرف مراقبش نبودم.... یب منه

 واون رفت.... دمیخواب من

 ....دونمیکار م ریخودمو تقص یلیخ رفت

 بود..... دهیتب داشت ورنگش پر یشب حساب سره

 ...زدیکه م ییحرفا اون

 هق زدم.... هق

 نگاه ها روم ثابت شد.... همه

 کنم.... یخال ییجا هیتمام حرصمو  خواستیم دلم
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 اونقدر زدم که دستم پر از خون شده بود.... مارستانیب یها وارید یکردم به مشت زدن تو شروع

 ومن رو گرفته بود... زدیهق هق م اریمه

 خش دار وکامال گرفته داد زدم: یصدا با

 ...زدیتا صب حرف مرگ م شبید-

 ....نیزم میفرود اومد اریمه وبا

 حرفم با عث شکستن جمع و هق هق زدنشون شد.... نیهم

 داشتن ارومم کنن.... یبودن سع ویس یافراد هم که تو بخش ا یسر هی

 گذاشتم... اریرو از عقب رو شونه مه سرم

 رو اشکام.... دیکشیبا هق هق دست م اریمه

 انداخت وزجه زد... نیزم یسمتم وخودش رو  رو دیدو مامان

 ...یهر از گاه گرفتیم نفسم

 ....گهیکه اونجا بودن مامان رو بردن سمته د ییها خانم

 زجه گفتم: با

 ...ترسمیاز مردن....من م ترسمیمن م گفتیهمش م شبید اریداداش مه-

 ..زدیرو اشکام وهق هق م دیکشیدست م اریمه

 ندارم... یینا کردمیم حس

 اوردمشی...اگه....اگه مدمیخوابی...اگه نمرمی....کاش بممیزدیم باهم حرف 4من رفت....تا ساعت  شهیپ شبیدادا...د-

 ....رفتینم مارستانیب

 .....بسه داداشم...سی:ساریمه
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 ...یدو کتفم رو همراه دو تا اقا گرفتن وگذاشتنم رو صندل ریز اریاومد وبا کمک ماز سهند

 گذاشتم.... یصندل یرو رو سرم

 ...ختیریهام م اشک

 گفت: یمرد ریپ

 ....یدیرم عذاب م ارهیچیاون ب ینکون...روح یتاب یدر خونه ادم...صبر کون ...انقد ب ادیم هوی گدیمیپسرم مرگ ن-

 ....کردیم هیوگر

 ....کردندیم هیجمع گر کل

 رو بلند کردم وبهش نگاه کردم... سرم

 رو گرفتم: دستش

شب اول قبرم تا صبح تنهام  گفیم ی....حاجگفتیم یچ یبشنو شبید یدردت به جونم....تو که نبود یحاج-

 گفیباشن.....همش م ششیخواست پ دهیکه اون تو خواب یلیوعشق ل اریاز دادا مه شبید یحاج یدونی....نماینذار

 صب چشاش رو هم نرفت.... یتا دم یبد تنهاش گذاشتن....حاج یلیخ ی...شب اخرموندنیکاش م

 ...دیلرزیم ودستام

 ...زدیهق هق م رمردیپ

 وشروع کرد به ماساژ دادن شونه هام.... شمیپ نشست

 صورتش رو پر کرده بود.... هیاومد سمتم گر بابا

 از داداشم رفت... زتری...عزستین گهیسرم بگه برگرد....د ادیب ستین گهیرفت.....بابا د میبچگ قیبابا رف-

 هالک شد.... نیبزن یزیچ یارام بخش هیبش  نیلدفا بر ریمد یمرد رو به بابا:جناب ریپ

 ...ستادمیا
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 گرد کردم.... عقب

 ...خوامی....نمخوامینه....نه ارامش نم-

 ...ویس یاز ا یسمته در خروج دمیودو

 ...نیخورد افتادم زم زیل پام

 ....زدمیهق هق م دمیوباز دو ستادمیا

 وسهند پشت سرم بود.... اریمه یصدا

 :داداش...ترو خدا ندو.....تر و خدا....اریمه

 ....مونی....ساسایوا ی:داداشسهند

 سمته راه پله ها.... رفتم

 ....نیاومدم رو زم یتا اخر دو

 درد گرفته بود... یوپام کم دست

 اقا؟؟؟ نی:خوبپرستار

 ...ستادمیا

 ....ختیریاز چشمش م اشک

 سردخونه.....کدوم طرفه...-

 بهم: دیرس سهند

 خانم پرستار شما برو....-

 مجد.... یچشم اقا-

 ...رونیب میبر ایداداش ب-
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 خرابش نکردم.... مارستانویب نیسرد خونه....زود بگو کجاست تا ا-

 ومن رو به محوطه برد.... دیکش دستمو

 گفت.... ایچ شبینگو د نقدری....ایدیرو دق م اریالله ومه یبس کن پسر....تو که با حرفات دار-

 ....هیشیتو قلبم چه ات یدونی....نمیدونینم یزیتو چ-

 نیدرد داره....بب یلی...قلبش خادهیداغش ز اری....مهسوزمیخوبه منم بود...منم دارم م قهیرف اری...مازدونمیچرا م-

 .....وی....بردنش انژادینتونست ب

 شدم.... نگرانش

 چرا؟؟؟-

 نه.... ایه شد داریب مینیبب یلیل شهیپ می....االن برویبردنش انژ نایحالش بد شد...بابا وا دیقلبش مشکل داره.....دو-

 ...یلیل شهیباهم پ میافتاد راه

 در حال انفجار بود.... سرم

 ....اریاخر ماز لبخند

 .....گفتیم یلیعاشقانه از ل چه

 ....سوختمیم بدجور

 داداشش.... یکه بهم زده بود خبر نداشت حت ییکس از حرفا چیه

 تابوتش رو گرفتم... ریز اریماز یخاکسپار وقت

 ....ختیریهام م اشک

 ....زدیخودش رو م یلیخ مامان

 بابا ومامانش خاک شد.... شهیپ
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 کما بود.... یهنوز تو یلیل

 نگرانش بودم.... یلیخ

 ....مونمیم نجایدادم ا اریکه به ماز یرو طبق قول امشب

 خاک سرد تر... یسرد بود ول یلیخ هوا

 وسهند هم موندند.... اریمه

 ....میخوند صبح واسش قران 6ساعت  یحوال تا

 .....دمیاز خدا خجالت کش یلیخ

 سمتش نبودم... نکهیا از

 ....خوندمیم خواستینماز اونم هر وقت دلم م نکهیا از

 ارومم کرد... اریاز طرف ماز یزیچ هی یول

 ....خوندهیگفت نمازش رو م اریمه نکهیا

 مست نکن..... گهید گفتیم ادمهیاخر  شب

 که بهش داده بودم عمل کردم.... ییتمام قول ها به

 خوش نبود... ادیز حالم

 .....شدیرقمه از ذهنم پاک نم چیبه ه دمیرو فهم اریصبح که مرگ ماز ریدرد گرفته بود تصو یلیخ سرم

 سمته خونه.... میصبح رفت 8 ساعت

 گرفتم.... یودوش رفتم

 هم به اجبار مامان.... اون

 داغونش کرده بودم... یلیهم اومد دستمو پانسمان کرد خ بابا
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 بود.... 10 ساعت

 رو نداشتم... هیوبق یالله ومامان وخاله مهر یزجه ها تحمل

 حالم گرفته بود.... یلیخ

 .....مارستانیافتادم سمته ب راه

 بود.... ومدهین یلیسر ل یتاحاال کس روزید

 ....رهیگیم شیبد ات گرمیج شییتنها واسه

 ....ویس یا شهیپشت ش رفتم

 چشماش گود افتاده.... ریز چقدر

 دفعه رفت باال وشکسته شد.... هیحس کردم سنش  چقدر

 والله... اریسن مه نجوریوهم

 ....یلیشکستن خ یلیسه نفر خ نیا

خر لحظه ا نیچقدر تو وخودش دوست داشت دونمی....میشیم ونهید یبش داریب یوقت دونمیخاک شد....م اریماز یلیل-

 ییخوایم ی.....تا کیدیروزه که خواب 2؟؟؟یپاش ییخوای...نمیدیخواب ینشد....تو....تو گرفت یول نیهم باش شهیپ

طفا تا ....لگذارهیکه تورو دست من سپرد نم اریلحظه ماز نیرفکر تو....اخ یببرم وبرم....ول طمویبل خوامی؟؟؟؟میبخواب

 هیانث اری....خاطرات مازشکنهیادمو م یلیعمارت ختو عمارتشون بمونم...اون  تونمیشو...نم داریعقلمو از دست ندادم ب

 پاشو..... تونمینم گهیقسم د ارتیبه ماز تونمی....نمتونمی.....نمادیم ادمیاصفهان  یتو هیبه ثان

 روز گذشت.... هفت

 دم در خونه کاشف گرفته شده.... یروزه پارچه مشک هفت

 ره؟؟؟یجوون بم هی شهیباورش م یک اخه

 خانواده باز بشکنه؟؟؟ نیا نجوریا شهیباورش م یک اصال
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 ....اریوماز

 واقعا مسخره اس.... رفتنش

 ومرام بود.... یاِند انرژ یروز هیکه  یکس

 داره رو خواهر برادرش.... رتیغ کردیم فیومامان واسم تعر ادمهیتا  کهیکس

 که عاشق بود بره.... یکس

 کاشف..... اریماز

 باز نشه.... بندهیشب که چشماشو م کی شهیباورش م یک اخه

 بودم که فکرش رو بشه کرد..... یتر از اون خسته

 وعکس هامون اماده شده.... دهیجواب نم اریبهم زنگ زدن وگفتن ماز هیاتل از

 ....اریگرفتم وگذاشتم اتاق ماز رفتم

 پشون کنم....چا کایامر نکهیدار گرفتم واسه ا هینسخه اشو از اتل هینشون ندادم فقط  یکس به

 صداش مدام تو سرمه.... اریماز خاطرات

 ....کنهیام م ونهیکامال د داره

 نشه.... داریبخوابه وصبح ب شتیشب پ یکیگفتنش راحته  واقعا

 باشه.... خی یبد تکونش

 ....ترسمیاز سرما م گهید چقدر

 واز مرده.... ترسمیاز سوز م چقدر

 ...ترسمیاز گناه کردن م چقدر

 ...شهیتر م کیهاش نزد واریخونه هرروز داره د نیا
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 ...ومدهیهنوز بهوش ن ینرفتم ول یلیسر ل گهید

 هم تموم شد..... اریهفت ماز مراسم

 قبرستون رفتم سمت خونه.... از

 فوالد.... تخت

 افته.... یبه بدنم م یلرز ادیکه م اسمش

 ....دیترسیم نقدریهم هم اریماز دیشا

 ؟؟؟یخوب مونمیپسرم...مامان....سا-

 سرمو تکون دادم... فقط

 زنگ خورد... تلفنم

 بود.... اریمه

 کردم: وصل

 بله داداش؟؟؟-

 ؟؟؟ییایشده....نم داریب یلیداداش ل-

 ....امیجدا؟؟؟چرا م-

 کردم.... وقطع

 پسرم؟؟؟ شدی:چبابا

 شده.... داریب یلیل-

 روح شده بودم... یب چقدر

 بابا... نطوریخوشحال شد وهم یلیخ مامان
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 :خدا رو شکر.....مامان

 ....اریسمته عمارت مه رفتم

 مارستان؟؟؟یب یری:چرا نممامان

 چمدونم رو ببندم بعد....-

 گفت: هیبا گر مامان

 چرا؟؟؟-

 ...کایامر گردمیبشه برم داریب یلینکن از اولم گفتم ل یتاب یمامان ب-

تا شعبه  4....واسه خودت دنی...پولم که خوب میدگه کار دار نیدارن...بب ازین نجایبهت ا نینرو....بب زمی:پسرم عزبابا

 ....وکالتت جا افتاده....یزد

 ....پرهیبمونم عقلم م نجایبابا لطفا...ا-

 :خب برگرد خونه....بابا

 که.... هیمحمود دیمنو ببر گهیدوروز د نییخوای...نمپرهیاونجا بدتر عقلم م تونمینم-

 نرو.... زمی:عزمامان

 به عمارت... میدیرس

 واسه تهران رزرو کردم... طیزدم به فرودگاه وبل زنگ

 اومدنم افتادم.... ادی

 ....اریماز همراه

 اونروز خوشحال بود.... چقدر

 ....10هم رزرو شد واسه شب ساعت  کایامر طیبل یحت
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 حاضر بشه.... زیانقدر زود همه چ کردمیرو نم فکرش

 ....کنمیم یخداحافظ اریاز ماز رمویم گهید کباریقبل از رفتن به فرودگاه  فقط

 ....زدیرو بستم مامان همش زجه م چمدونم

 اومد تو اتاقم... الله

 داداش؟؟؟ شدهیچ-

 باش.... اریومه یلیبرم....مراقب ل دیبا-

 کجا؟؟؟؟ ؟؟؟اخهی:چالله

 رو تحمل کنم.... نجایا تونمی....نمکایامر-

ا ب ییخوایعمارت اون موقع م نیتو ا شمیم ونهیدارم د یگیداره...تو م اجی....داداشم بهت احتمونیسا ینامرد یلیخ-

 که.... ؟؟؟؟واقعایوبر یتنهاش بگذار یلیل

 دمیکه...بخدا چند شبه نخواب دیکه اونشب نبود یلیول اریجلو چشمم....تو ومه ادیالله....همش شب اخر م یابج-

چشم رو هم  تونمینم یول شهیباز نم گهیقرمزن....د...نگاه کن...تو فقط نگاه کن چشمام چقدر شهیباورت م

دو سال  یکیاما تا  دمی....قول برگشت بهتون میابج تونمی...نمشنومیراه برم صداشو پشت سرم م تونمیبگذارم....نم

 اصال.... گهید

 تو اون خراب شده؟؟؟ یبر ییخوایباز هق هق زد:باز م مامان

 گذاشتم وگاز دادم.... نیچمدونم رو داخل ماش عیوسر دمشونیتوجه بهشون بوس یب

 ....مارستانیبه ب دمیرس

 داخل.... رفتم

 زده بود.... هیتک واریبه د اریمه

 اومد سمتم... دیرو د من
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 داداش؟؟؟ یاومد-

 ...میاره....بر-

 شده.... داریتازه ب میبر-

 باشه....-

 ....دمیرو د یلیروح ل یب یرفتم داخل چشما یوقت

 کامال مرده بود.... یایدر کی مثل

 رنگ چشمشو دوست داشت... اریماز چقدر

 گه؟؟؟یم یچ نیا مونیسا-

 گه؟؟؟یم یچ ویچ-

 هفته اس؟؟؟ کی اریماز-

 هق زد.... وهق

 وبغلش کردم... رفتمو

 شه؟؟؟یم تیاذ اریکارات ماز نیبا ا یدونیونه؟؟؟مید یکرد کاریبا دستات چ-

 شده بود.... اروم

 ....شدیاروم م عیسر چه

 ....یلیکنم ل یاومدم ازت خدافظ-

 ؟؟؟یواسه چ یخدافظ-

 کرد... هیگر وباز

 ....ستادمیرو پاک کردم وا اشکش
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 ....کایامر رمیمن دارم م-

 .....دیشا یگفتیکه م ؟؟؟توی:چاریمه

 ؟؟؟یذاریتنها مون م یبا زجه گفت:تو چرا دار یلیل

 ...تونمی....نمتونمیبخدا نم-

 ....رونیاز اتاق زدم ب هیگر وبا

 :دمیرو شن یلیبلند ل یزجه ها یصدا

 م؟؟؟ینرو....پس ما چجور بتون مونیسا-

 ...نیبودم به ماش دهیرس

 ....دمیسهند رو شن یصدا

 ...مونیداداش....سا-

 ....ستادمیا

 ...دیرس بهم

 کجا نامرد؟؟؟-

 داداش لطفا....-

 گاز دادم... عیشدم وسر نیزدم وسوار ماش وپسش

 پروازم بود.... گهید دوساعت

 تخته فوالد.... رفتم

 ....21 قطعه

 ....اریباال سر قبر ماز ستادمیا



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
196 

 

 ...سوزوندیقبر دل ادمو م یرو عکسش

 ....رمیداداش دارم م-

 فکر کنم توهم زده بودم... دمیرو شن ییصدا

 ؟؟؟یچ اریومه یلیپس ل-

 شدم... شکه

 تو قبرستون نبود... یکس

 عقب عقب رفتم.... ستادمیا

 ...نیسمته ماش دمیاز اون دو وبعد

 ....شدیباز نم میدر آ او د کردمیم یکار هر

 بشم... ونهیکردم االنه که د حس

 ...نیبه در ماش دمیکوبیم

 زدم با دستش به شونه ام حس کردم االنه که قلبم کنده بشه.... یکی

 اذان اومد... یبود صدا 8 ساعت

 وحشت سر برگردوندم... با

 بود.... یمرد ریپ

 ...دمیکش یقیعم نفس

 شده؟؟؟ یزیجون چ-

 ....نه....یزیچ-

 باز شد.... نیموقع در ماش همون
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 گرفتت؟؟؟ ی.....وحدهیرنگت پر-

 .....تیبرو رد زندگ ینه حاج-

 شدم وتا جا داشت گاز دادم.... وسوار

 بود... ستادهیکه ا دمیرو د اریجلوم ماز هوی

 محکم رو تر مز.... دمز

 بودم... دهیترس یلیخ

 توهم زده بودم.... بدجور

 فرودگاه بود.... رمیمس دونستمیکه م ییجا تا

 بودم... تیجمع یباز کردم تو چشم

 فرودگاه.... یگانیبا یجلو

 شده اقا؟؟ یزی:چیمنش خانم

 بله.... یعنینه...-

 حالتون خوبه؟؟؟-

 زد.... یوچشمک

 لیرو گفتم که تحو نمیدم در خونه.....وادرس رو نوشتم ومشخصات ماش دیرو بفرست نمیماش خواستمیخوبم....م-

 من بهش.... هیهد نمیا رهیبگ نامهیگواه دیشا گهیکاشف....سال د یلیبدن به ل

 بله...همسرتون هستن؟؟؟-

 ..... ستیبه شما مربوط ن-

 کنم افکارم رو بلند گفتم.... فکر
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 دکتر خوب.... هیبرم اونور  دیبا

 گرفت... لیکرد وتحو یاخم

 رو هم حساب کردم... پولش

 ...طیبل لیسمته تحو رفتم

 شدم.... سوار

 ....ورکی وین–به پرواز تهران  دمیرس وحاال

 نشست.... مایهواپ

 سمته عمارت بابا.... رفتم

 هجوم خاطرات به سمتم اومد..... وباز

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

 :اریمه

 ....گذرهیروز م 40

نگه  نیرو زم شدیخب مرده رو نم یور خاک سپردن ول اریبا همه قهر کرده که چرا ماز ییجورا هی زنهیحرف نم یلیل

 داشت....

 بهاره.... یکاینزد

 ....دهیع گهیروز د 10

 بلند شدن.... یهام حساب شیر

 ....ارمیونم اوردمیهنوز در ن مویمشک

 ...دهیعذابم م اریماز یحس خال بدجور
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 کردم تا حالم بهتر شده... ویهم انژ یشده دوبار شتریواخر شدت دردش با نیا قلبم

 خط هم نخونده.... هیوهنوز  هیلیکنکور ل گهیماه د 3

 باشه.... دهیهم که باهاش کار کردم از مغزش پر ییزایکنم چ فکر

 حالش بهتر شد ومخصوصا حال منو بهتر کرد.... کمی دیرو فهم شیخبر حاملگ یوقت یافسرده شده بود ول یلیخ الله

 خوبه.... یلیخ مونیتو زندگ گذارهیکوچولو پا م کیداره  نکهیا

 ....گردهیبرم اریماز قدم

 ....ارهیاگه پسر باشه اسمش ماز گهیم همش

 باشه اسمش الدن....اسم مادرمه.... دختر

 کم حرف شده.... رسهیاصال به خودش نم یلیل یبهتر شده ول میاوضاع روح یکم

 ....ستادمیدم در اتاقش ا االن

 زدم وداخل رفتم.... در

 الله دستش بود.... یروز عروس عکس

 زد.... یرو پاک کرد ولبخند اشکش

 نره.... ادمیچهره اش از  دمید-

 ....ششیونشستم پ رفتم

 ؟؟؟خخخخخیکنیم هیقدر گر نیخوبه....اگه منم برم هم-

 به بازوم.... زد

 ....یبر یکنیلوس....تو غلط م-

 بهش زدم... یلبخند
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 ....یلیل-

 بله؟؟؟-

 است ها.... گهیکنکورت سه ماه د-

 خب؟؟؟-

 ؟؟؟یبخون ییخواینم-

 ...شمیمن خنگم....قبول که نم-

 ...کنمیمن کمکت م-

 ....دیهمش پر دیهم که کرد ییاخه اون کمکا-

 زد... یولبخند

 ..خوشحال شدم.. یلیحرف شده بود خ پر

 خوبه... یلیخ نیا

 ایب زیرو مصرف نکن...انقدر هم دردات رو تو خوت نر زایچ نیخواب اور وا یدارو ها گهید یول کنمیکمکت م نیبب-

 وبا من حرف بزن باشه....

 ...یقول کمکم کن-

 قول....-

 کردم.... وبغلش

 عطرش خوب بود.... چقدر

 جدا شدم.... ازش

 م؟؟؟یحاال شروع کن نیخب از هم-
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 از حاال؟؟؟-

 اره...-

 رو ندارم... شینه من امادگ-

 دکتر بشه.... دیکاشف هم با یلی....لنمیتنبل خانم...پاشو بب یداشته باش دیبا-

 د؟؟؟یبا-

 ....دیبله با-

 اخه.... یول-

 :دمیرو کش دستش

 ...میواخه واما ندار یول-

 ....اریمه-

 جورم شد.... هیاسمم رو صدا زد  یوقت

 نبودم... اریمهوقت واسش  چیه

 ....اریاقا مه گفتیبهم م همش

 ...رفتیپذیم یهامو گاه تشر

 ....یگاه فقط

 بله؟؟؟-

 ؟؟؟یندار یخبر مونیاز سا-

 ؟؟؟یچ

 ....کردیم جکتشیر یقهره قهر بود حت مونیبا سا نکهیا
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 خانوم..... الیل کنهیات داره فوران م یکردم....مهربون ییا ه؟؟؟وخندهیخبر-

 ....دیخند

 دلم واسش تنگ شد.... ارهیدر م ییها یباز ونهیچه د دمید نجاینه فقط ا-

 خبر که....عمه ازش خبر داره....-

 خب؟؟؟-

 خب....-

 ...ستیرو به راه ن ادیحالش ز-

 غمزده شد... چشماش

 چشماش خوشگل بود... یحالت ها ی همه

 حق داشت عاشقه رنگه چشماش بشه.... اریماز

 چرا اخه؟؟؟چشه مگه؟؟؟-

 گرفته.... یافسردگ کمی-

 ؟؟؟یچ-

 ....هیرو به بهبود ی....ولششیعمه هم رفته پ کنهیمدته داره دارو مصرف م هیاره....توهم زده...-

 خخخخخخ ستین ونهید گهی....پس حتما دیاخ-

 خخخخ... دیشا-

 ....شدیجذاب م دیخندیم یوقت چقدر

 اراده دستم رفت سمته صورتش ونوازشش کردم... یب

 ....یلیبخند ل شهیهم-
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 ....اریباشه اقا مه-

 ....میخب بر-

 سمته اتاق من.... میافتاد راه

 کتاب وجزوه واسش از کتابخونه اوردم... یسر هی

 ....یاضیر یکردم به حل کردن مسئله ها شروع

 ...کردینگاه م همونجور

 زدمو وگفتم: یلبخند

 ؟؟؟یدیفهمخب -

 چشمام نگاه کرد.... یتو

 بود؟؟؟ دهیترس

 باال انداخت.... ابرو

 نوچ....-

 ....میگذشت وسر همون مسئله بود یساعت کی

 ؟؟؟یدیفهم-

 رفتم.... ییا چهیقر ودندون

 ....دمیترس گفت:فهم از

 خب حل کن....-

 باال سرش... نشستم

 ....کردیمسئله رو نوشت وبهش نگاه م صورت
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 شد؟؟؟یچ-

 حل کن.... گهیبار د هی دمیمن....نفهم-

 با دقت گوش کرد... نباریا

 داد.... ییجواب فضا هی یکرد ول حلش

 شه؟؟؟؟یم نیا ی.....اخه جواب معادله پنج مجهولیلیرو کشف کردم ل دیفکر کنم نابغه جد-

 بهش نگاه کردم... یوعصب

 کرد نخنده.... یسع

 بشه.... دیخب شا-

 شده؟؟؟؟یخوبه....پس چ یلیبودم درست خ دهیکه فهم نکن من یگوشیباز یلیل-

 ....میبخور یزیچ هی میداغ کرد بر یلیفعال مغزم خ گمی....مدونمینم-

 ورفت.... ستادیا عیوسر

 نگاه کردم ساده در رفت.... بهش

 ...کنمیم نیماهه که دارم باهاش تمر کی

 گرفته.... ادیرو  یمعادله دو مجهول تازه

 کرد... سیرو سرو دهنم

 رو به گرم شدنه کم کم.... هوا

 خبر گرفتم خوب شده.... مونیسا از

 ....خخخخستین ونهید یلیمثله صابق به قول ل گهید یول

 بزرگ شده دوماهشه تازه... یشکمش کم الله
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 ....نهیاخر تمر ماه

 مونده.... یسر معادله چهار مجهول یلیهنوز ل شهینم باورم

 .....رهیتو مخش نم یسادگ نیوتانژانت به ا نوسیس

 ....شدهیشاکرد اول م نیموندم چجور ا من

 ....دمیعالمه جزوه خر هیاز کلبه کتاب واسش  رفتم

 ....میکنیم نیوتمر میخوابیده روز اخر رو شده نم نیا

 تابستونه خانم گذشت.... حاتیروزش که به تفر پنج

 ....کنهیم میمونده واقعا داره عصب گهیروز د وپنج

 جمعه اس...چهارشنبه ازمونه.... امروز

 در زدن وارد اتاقش شدم.... بدونه

 ....نییواز تخت انداختمش پا دمشیکش

 ....گهیشو د داریب یلیل-

 پتو.... ریورفت ز دیخند

 مثله پر کاه شده بود.... یلیل یول ومدیبهم فشار م دینبا ادیوانداختمش رو دوشم ز دمیکش

 سمته استخر وپرتش کردم تو اب.... بردمش

 شکه شده بود.... یحساب

 اب.... یباال ومن رو حول داد تو اومد

 ...کردیخانم با خنده بهمون نگاه م اقدس

 من... شهیتو اب پ دیپر
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 که گرفتمش.... افتهیخورد خواست ب زیپاش ل کدفعهیبهش نگاه کردم  میاب بود یتو

 ....رفتیم عیسر نفسش

 نگ زده بود....هامو چ بازو

 گرفتمش.... بغلم

 ؟؟؟یخوب-

 چشمام نگاه کرد.... یتو

 چشم وصورتم.... یتو دیرو اب کرد وپاش مشتش

 در رفت.... یاز دستم مثل ماه عیسر

 ...رونیاز استخر ب رفت

 گرفتمش... عیوسر رونیب دمیدو

 ...نیزم میخورد جفتمون

 من افتاد.... یرو یلیمن وبعد ل اول

 بود... ختهیدورش ر سشیخ یموها

 شونه ام گذاشت.... یسرش رو رو اروم

 ....دادیبهم دست م یحس خوب یکیهمه نزد نیاز ا چقدر

 افتادم.... اریماز ادیدفعه  هی

 کنار.... دیخودش زودتر کش یلیل

 وموهاش رو زد پشت گوشش.... ستادیا

 سر حل مسئله هامون.... میبر-
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 ...نشست

 ....دیفهمیواسش ونه اون م دادمیم حینه من خوب توض یول

 چه مرگم شده بود؟؟؟ من

 بهش کردم.... ینگاه

 ....ومدیبه نظرم جذاب م چقدر

 وگفت: ستادیا

 ...ستیامروز واقعا حسش ن نکهیمثه ا-

 تشر درست درمون به خودم بدم.... هیکردم افکار بدم رو از خودم دور کنم و یسع

 ....نینه روزشه بش-

 دادم.... حیواسش توض وخوب

 بود واسم.... دنشیتر از اون فهم بیوعج

 ...دیفهمیم حیبار توض کی با

 ....میرفت شیپ عیسر

 باهاش کار کردم فول شده بود.... یمیوش کیزیف یکم

 ....یمانده رو تست بزن یچهار روز باق دیبا یخب حاال که همه رو بلد شد-

 باشه....-

 عصر بود.... 4رو نگاه کردم ساعت  ساعت

 ساعت چهار عصره.....-

 مردم.... ی...گشنگمیبخور یزیچ هی میبر یخدا چرا نگفت یوا-
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 ....خخخخخکشهیم شتریبه قول خودت مخت ب ی:گشنه که باشدمیخند

 ...دیخند

 ....میوناهار رو خورد یسمته سالن غذا خور میرفت باهم

 که چه بگم.... ناهار

 خخخخخ خوردیعصرونه به ناهار م یمدلش غذا یبود فکر کنم ول عصرونه

 نگاه کردم... بهش

 شد سمته باال تنه اش... دهیکش نگاهم

 من امروز چه مرگم شده؟؟؟ یخدا یوا

من با تاپ  یباشه فقط جلو کردیوفکرش رو نم نمونینبود ب یزیچ نکهیبود وا یعاد یلیبا من خ یلیل نکهیا لیدل به

 وشلوارک بود.....

 ثابت مونده بود.... دشیبه بدن سف نگاهم

 ....دیفهمینم یزیام چ رهیخ یمشغول غذا خوردن بود واز نگاه ها اون

 زدم به خودم... تشر

 اون بهت اعتماد داره....نگاهش نکن.... اریمه-

 ازش دل بکنم.... تونمینم

 ....کردمینگاهش م همونجور

 بس کن..... ارهیاون عشقه ماز اریمه-

 خدا.... یوا

 ...مونهیدختر مجرد نم نیش که اخب تا اخر عمر-
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 ....یلعنت عه

 سنت؟؟ نیزن تو بشه....با ا ییخوایخب م-

 باخودم داشتم... یریدرگ

 ....ومدیوبه سمتم م ستادیا یلیل

 از دستم رها شد وافتاد.... چنگالم

 اومد جلو پام خم شد... درست

 ...نییرو بردم پا سرم

 ...دادیم شیبدجور بود بدنش رو نما یلیخ تاپش

 شدم بهش... رهیخ

 در اورد... زیم ریرو از ز چنگال

 من اومد باال... یسانت کی قایدق

 ...دیترس یکم

 ....کشیدستم رو بردم دور کمر بار افتهیب نکهیاز ا قبل

 نداشت... تعادل

 ....ستادمیا عیسر

 دستمو ازش باز کنم... تونمینم

 ....ادیموهاشو باز کنه بهش م چقدر

 به خودم اومدم ورهاش کردم.... عیسر

 گذاشت وگفت: زیرو رو م چنگال
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 ...ارمیب گهید یکی-

 بره... خواست

 رو گرفتم... دستش

 شد تو بغلم... پرت

 ....دمیخودمو کنار کش عیمسخش شده بودم ونبوسمش سر نکهیا واسه

 ...ارمیشدم....برم تست هاتو ب ریمن....من س-

 از کنارش رد شدم... عیوسر

 کنم... یدور یلیاز ل دیقرار شده بود با یب قلبم

 به اتاقم... دمیرس

 رو بستم وپشت در سر خوردم.... در

 چه مرگم شده بود امروز؟؟ من

 ....نداختمینگاه م هیرو  یلیل یوتست ها ومدمیروز گذشت فقط اخر شب م 4

 داشتم.... نیبود دو تا عمل سنگ ادیز مارستانیخودم تو ب یها کار

 بود... 6ساعت  صبح

 سمته اتاقش.... رفتم

 ....می...پاشو لباس هاتو بپوش صبحونه بخور بریلیپاشو ل-

 ....خوامینم-

 سمتش... رفتم

 ....گهیکنم روت د یپارچ اب خال هی ییخواینم-



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
211 

 

 نشست... عیسر

 بهش زدم... یلبخند

 ....ییغر غر رفت سمت دستشو با

 تو اتاقش نشستم.... همونجا

 باال بست.... موهاشو

 ...دیرو پوش مانتو

 ....دیشلوارک پوش یرو هم رو نشیج شلوار

 ...نهیسمته ا رفت

 ....یشیرفت سمته لوازم ارا دستش

 ؟؟؟یچکار کن ییخوایم-

 مثه وزق شدم.... ینیبیمیبزنم....ن یکم-

 ....ی...خوبخوادینم-

 کرد... یاخم

 کرد... یرو صورت خوشفرمش خال یشیلوازم ارا یپودر وکم کرم

 اش رو سرش کرد... مقنعه

 .....شیبا ارا یداشت ول حجاب

 ...شدمیم ونهید داشتم

 رژ لب زده ؟؟؟ گهید چرا

 رژت رو پاک کن.... یلیل-
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 کرد... یاخم

 چرا؟؟-

 ....ابونیلذتت رو ببرن تو خ هیکه بق ییخوایخب نم-

 ناراحت شد... یلیبه لبش فکر کنم ازم خ دیکش عیرو سر دستمال

 رو برداشت ورفت.... فشیک

 ....نییبا هم پا میرفت

 ....یسمته سالن غذا خور میرفت

 ...زیاون طرف م نشست

 از من دورتر نشسته بود.... یکنم ده تا صندل فکر

 قهره... پس

 باال.... دیابروم پر یتا هی

 زدم... ییکنترل شده ا لبخند

 ؟؟؟یقهر-

 نگاهمم نکرد.... یحت

 ....دیرو چ زیخانم اومد وم اقدس

 کردم... دارشیب 5رو ساعت  چارهیب

 ....ستادمیاز خوردن صبحانه ا بعد

 ....ستادیا

 ....اطیسمته ح میرفت
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 رو زدم... نمیماش قفل

 ور خوابوند ورفت عقب نشست..... یرو باز کرد وصندل در

 رو زدم.... نیماش سقف

 چپ چپ نگاه کرد... بهم

 جلو؟؟؟ ییاینم-

 رو اونطرف کرد.... صورتش

 ها خخخخخ یسوار کرد ویچرا کس ی...بعد اعتراض نکنیگذاشت گهید کنفریباشه جا واسه -

 رو به شدت حول داد.... یصندل یظیاخم غل با

 رو خوابوند واومد جلو.... یرو به شدت باز کرد وصندل نیدر ماش اومد

 به خودش شروع کرد به فوحش دادن.... نیبست که سازنده ماش یرو جور نیماش در

 ....ارمیکردم به روش ن یسع

 پشت رل.... نشستم

 ....یوبه سمت دانشگاه دولت رونیب رفتم

 کنکور بود.... اونجا

 شدم.... لیازش فارق التحص شیکه حدود ده سال پ ییجا

 استاد بودم..... نجایسال قبلترش ا کیشلوغ بود سال قبل و شیدر ورود یجلو یلیخ

 ....کردنیبهمون نگاه م همه

 رو نگهبان باز کرد.... در

 د؟؟؟یومارو خوشحال کن دیریباز ترم بگ دیکاشف.....نکنه اومد یبه سالم اقا-
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 بهش زدم.... یولبخند گرم دونمی....اون رو نمیسالم احمد-

 ....ادیخانومته؟؟؟چقدر بهت م-

 متعجب نگاه کرد.... یلیل

 زدم وگفتم: یلبخند

 رم؟؟؟یزن بگ ادیبهم م-

 خخخخخخ.... دونمیزن رو نم یدوست دختر داشته باش ادیبهت نم-

 فکر کن...اره زنمه.... یهرجور دوست دار-

 ....کردیگرد شده نگاه م یبا چشما یلیل

 ....دیباریاز چشمش م خشم

 هاش.... یهم دانشگاه انیکنار ب یلیبا ل دوارمیام گفتنیم یزیچ هیدخترا هر کدومشون  نگیسمته پارک رفتم

 گفت: ینسبتا بلند یبا صدا میکه دور شد یاخم کرده بود از نگهبان هنوز

 زنتم؟؟؟ ؟؟؟منیچرا دروغ گفت-

 زدم.... یوقهقه ازاد دیشا یاگه بله رو بد-

 ...رونیب نیرفت از ماش یعصب

 نبرد..... فشمیک یحت

 رو زدم... نیگرفتم وسقف ماش دستم

 دکتر بشه.... خوادیچجور م دونمیدختره سر به هوا نم نیا رونیب دمیپر

 بود صداش زدم.... یادیز تیجمع

 ....یلیل-
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 ...ستادیا

 ...کردنینگاه م همه

 ...برگشت

 ....دمیرس بهش

 نوک انگشتم گرفتم وبا لبخند به طرفش گرفتم..... یرو رو فشیک دسته

 ....فتیک-

 خشم گرفت... با

 رو باز کرد ومداد وتراش وپاک کنش رو برداشت... درش

 دفعه با بغض گفت.... هی

 ....ستیکارتم ن-

 حتما خونه جا مونده خخخخ....-

 ....دنیکنم؟؟؟رام نم کاریحاال چ اریمه-

 ....خخخخخخیمنو بزن یخواستیبه من چه....تو که م-

 کنم.... کاریترو خدا چ اریمه-

 ....دمیکش رونیپولم رو ب فیشلوارم وک بیکردم داخل ج دستمو

 ....یبوسه واسه اشت هیمزنه اش -

 ؟؟؟یگیچرت م ؟؟؟چرایمزنه چ-

کن تا منم کارتت رو  یمن برداشتمش....حاال بوس رو بده واشت یسر به هوا بودنت....کارتت رو جا گذاشته بود-

 بدم....خخخخ
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 حواله بازوم کرد.... یمشت

 مردشور خودت وکارت وهمه رو ببرن....-

 برن؟؟؟ نیکه زحمتات از ب ییخواینم یکارتت رو الزم دار یغصه اشو نخور...ول-

 چشمام مظلوم نگاه کرد... یتو

 ترو خدا کارتمو بده....-

 بده.... ویتو هم بوس اشت-

 شد... رمیندارم د نهی....ازت کیبابا اشت-

 گفت.... شدیکه از کنارمون رد م یپسر

 بابا.... شیکشت گهیبوسه د هی یخانم-

 ه کرد....نگا زیبهش ت یلیل

 ...کردنیبهمون نگاه م ایشتریب

 کاشف ...خخخخخ الیل یمجبور-

 رو کنار صورتم گذاشتم.... وکارت

 بهش زدم.... یچشمک

 .....بندنایرو م یاالن در ورود-

 کرد... ینگاه

 کرد... یپوففف

 ....ستادیجلو ورو سر پنجه ا اومد

 گرفت ورفت... عیبه گونه ام زد وکارت رو سر ییا بوسه
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 ....یلیمن هم اب شدم چه برسه به ل تیجمع یدست وسوتا جلو

 خوب بود.... یول

 زدم... هیوبهش تک نیسمته ماش رفتم

 نفر صدام زد... کی کدفعهی

 ؟؟؟یینجایجان...ا اریکاشف.....مه-

 سمت صدا برگشتم.... به

 بودم.... یلیشروع شده بود ودلنگران ل ازمون

 ....ی.....منوچهر ادهمیادهم یدانشگاه بود اقا ریمد

 وبهش دست دادم... کشینزد رفتم

 خنده دار بود... کیشونه ام بود  یرو یلیل فیک

 ...یادهم یاقا دیببخش-

 رو داخلش گذاشتم.... یلیل فیوک نیسمته ماش ورفتم

 کجا تو کجا؟؟؟ نجایا-

 که... نجایاومدم ا-

 ؟؟؟یرو اورد یازمون کس ؟؟؟روزیکه چ-

 بله....-

 زنونه دستت بود.... فی؟؟؟کینکنه زن گرفت نمیبب-

 ....دمیخجالت کش یکم

 شد؟؟؟یزنم م یرو دوست داشتم ول یلیل
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 رو با نگهبان داشت.... زیبرخورد ت نیا

 رو کجا دلش بگذاره؟؟؟ ریمد

 زد به بازوم... ریدفعه مد هی

 همون موقع گفت.... ریتا از استاد ها هم اومدن مد دو

 اشف زن گرفته وخبر نکرده....چه خبره....ک دینیبب-

 مرام؟؟؟ یب یزن گرفت یر؟؟؟کیمد گهیم ی:جدنیار

 زن که نه.....زن نگرفتم...-

 در هم شد... ریمد چهره

 بود؟؟؟ یاز ک فیپس اون ک-

 گرفتمش... یحرفا....به فرزند نیدوستمه خواهرمه....از ا ییجورا هی.....هیاش طوالن هیقض-

 رد شد.... نیاز چشماش برق تحس ریمد

 ....یریکالس بگ ییایب ی....فکر کردم اومدمیشیمسئله نم نیوارد ا ادی:خب خوبه...پس ما زریمد

 کالس؟؟؟-

 کارش کن... هیدو سه ساعت رو  ریکالس بگ هی ایبابا ب گهی:راست منیار

 ....دونمینم-

 .....گهید ریکالس بگ هی گهی:بابا راست مثمیم

 باشه قبول...-

 سیدانشگاه تدر نیا یمثله تو تو یباعث افتخاره دکتر نی...ایکنیقبول نم گهیکردم د ؟؟؟فکرییای:جدا مریمد

 کنه.....واقعا خوشحال شدم...
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 منم....-

 ه؟؟؟ی:خب اسم اون دختر چریمد

 ....الیل-

 ه؟؟؟یشاخه اش چ ریز نمی...خب...ببیچه اسم قشنگ-

 ....یپزشک-

 کشور هستن.... نیا یدکترا نیجد مشهورتر....خانواده کاشف ومکردمینبود شک م یپزشک-

 نظر لطفتونه....-

 ناراحت شدم... یلیخ گمیم تیواسه داداشت تسل یراس-

 عمر شما.... یبقا-

 ...ریسمته دفتر مد میرفت

 رو نگاه کردم.... ساعت

 ظهر بود.... 1اوه  اوه

 نگرانش شده بودم.... یحساب ستادمیا عیسر

 کجا پسرم؟؟؟-

 برم.... دی....بایلیل-

 ....ایپس واسه شروع کالس ها ب-

 باشه....-

 سمته محوطه نبود.... دمیدو

 کجاست..... یلعنت لیموبا نیا
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 جا گذاشتمش.... نیتو ماش عه

 ...نیسمته ماش دمیدو

 شدم.... سوار

 ....یلیکال از ل سیتا م 45

 گرفتم خاموش بود.... یهرچ

 کجاست؟؟؟ یعنینگرانش بودم  دل

 ...کردیهم م هیوگر رهیداره م دمیکه تموم شد د 11گفت ازمون ساعت  دمیپرس ینگهبان از

 ....نکهیا ایخراب کرده  ای حتما

 ...نمشیتا بب رفتمیاروم م نیماش با

 .....ستین

 .....شدمیم ونهیداشتم د رسما

 نکرده بودم.... داشیگذشته بود وپ یساعت کی

 بشم.... ونهیبود د کینزد

 ....زننیدختر بوق م هیکه دارن واسه  دمیرو د ینیجاده ماش کنار

 ...نییپسره اومد پا کدفعهی

 ....هیلیکه ل نیا یوا

 ...دیرو کش یلیل دست

 ....نیبه ماش چسبوندش

 ...نمیاون منظره رو بب خواستمینم
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 ...دیکشیم غیج یلیل

 سمته اون پسر.... دمیدو

 مشت بهش زدم.... ییچندتا

 لت وپارم کردن... یحساب

 از اون سوار شدن ورفتن.... وبعد

 هام پاره شده بود... لباس

 ...زدیگوش جاده نشسته بود وهق هق م یلیل

 رفتم سمتش... اروم

 نشو.... کمی:نزددادزد

 ...رونیتو دهنم رو توف کردم ب خون

 رو زخم کرده بود.... میلیل یپسره لب ها اون

 ....شدمیم ونهید داشتم

 ...دمشیبغلم کش تو

 ....دنیکردن ولرز هیبعد شروع کرد به گر یمشتم زد ول اول

 که تنهات گذاشتم... دی....ببخشدیاومدم.....ببخش سی....سزمیعز سیس-

 ....خواستنی....اون...پسرا...تو دانشگاه.....تو دانشگاه....می....نبودیتو....تو رفت-

 ؟؟؟؟یتو دانشگاه چ-

 ...شدمیم ونهیداشتم د واقعا

 کرده بودن.... تشیتو دانشگاهم اذ پس
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 بهم دست بزنن... خواستنیاونا م-

 ....دیرگ هام جوش یتو خون

 غلط کردن...-

 تر کردم... کیرو به خودم نزد یلیول

 غلط کردن...-

 ...منو....منو....یاومد ی....اگه نم ؟؟؟اگهیکجا....کجا بود-

 .....هیگر ریز وزد

 ....دیتنهات گذاشتم خوبه؟؟؟ببخش ....ببخش منو غلط کردمزمیعز سیس-

 منو....-

 کرد.... هیبلند گر وباز

 در اوردم... بمیاز ج یدستمال

 ....ونیرو لبش که زخم کرده بود اون ح گذاشتم

 بغلم کز کرده بود... یتو

 ....دیلرزیم

 بدنم خورد خورد بود..... ستادمیا

 سمته خونه... میوراه افتاد نیتو ماش مینشست

 ...کردیم هیگر یلیوکما کان ل گرفتمیون لبم رو مدستمال خ با

 تنهات نذارم....قول.... دمیمن هستم...قول م گهینترس د-

 به عمارت... میدیرس
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 اومده بود اونجا.... الله

 ....دیکش غیشکه شد وج یحساب دیمنو تو اون حال د یوقت

 داداش....-

 باهاش حرف بزن وارومش کن.... یرو ببر باال کم یلی...لستین یزیچ-

 ؟؟؟یکرد کاری:داداش چسهند

 الله برو....-

 رفت... یلیهمراه ل الله

 سالن... یهم همراه سهند رفتم تو من

 کرد.... زیزخم هامو تم یرو سهند

 ار؟؟؟یمه شدهیچ یگیم-

 کنن.... یبهش دست دراز خواستنیپسر م یسر هی-

 قانون شده؟؟؟ یانقدر مملکت ب ؟؟؟مگهیچ-

 به زور سوارش کنن.... خواستنیم ابونیتنها بود تو خ-

 ؟؟؟یبود یتو کدوم گور ؟؟؟پسیچ-

 شد.... یسرم گرم ادهم-

 ؟؟؟یبرگرد ییخواینکنه باز م-

که امروز  یدیبره اونجا....د یلیبگذارم ل تونمیوبعدشم نم گردمیخدا برم یاره....اول از اون من واسه رضا-

 که قبول شد.... ییمون رشته اه رمی...مشدیچ

 ....ارهین یدولت دیشا-
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 .....ارهینگو م نجوریا-

 دفعه قبل....-

 ...ارهیب دیاالن با-

 ...یلیورفتم سمته اتاق ل ستادمیوا

 ....ومدیهاش م هیگر یصدا هنوز

 ...کنهیم هیداره گر دمیشنیم یوقت گرفتیم شیات دلم

 زدم ورفتم داخل.... در

 اشکشو پاک کرد وگفت: ستادیا الله

 ....تونمیمن نم اریتو ارومش کن مه-

 ...رونیب ورفت

 لبه تخت.... نشستم

 من بود.... ریهمش تقص-

 رو تو دستم گرفتم.... دستش

 ....دیدلخور بود دستش رو کش از

 ....اریمه رونیبرو ب-

 ...یلیل-

 ر ون..... یبرو...ب -

 ....رونیورفتم ب ستادمیا

 هنوز باهام قهره.... یلیل یاز اون اتفاق ول گذرهیم مهیماه ون کی
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 ...ادیازمونش جوابش م امروز

 ....تیسا یتو رفتم

 زدم... اهان

 گرفته بودم.... استرس

 اومد.... جواب

 قبول شده... یدولت هیعال

 .....یرو ابرا بودم همون دانشگاه دولت یخوشحال از

 هم هست.... کنمیم سیکه من تدر ییشاخه ا ریخوبه همون ز یوا

 دادم که قبول شده.... امیپ بهش

 داد... امینه زنگ زد ونه پ یول دیرس بهش

 بودم.... فتیدوروز رو ش نیا

 که رفتم خواب بود.... خونه

 نزد... یباهام حرف یگفتم ول کیاز اونم بهش تبر بعد

 روح دستاش ول بود... یبغلش کردم ب یوقت

 سومشه االن... ترم

 ...گذرهیدوسال م حدود

 ساله.... 37 شدم

 ....ارمشیوم برمیدر حد دو سه تا کلمه هرروز م زنهیحرف نم ادیاز اون روز باهام ز یلیل یول

 نداره.... شتریدونه ب هیدوست دختر هم  شهیپسرا که اصال دم خور نم با
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 سالش شده...... 20

 دختر کامال جذاب.... هی

 ....رایگ کامال

 چند روزه بهش درخواست ازدواج بدم..... نیهم نهیا قصدم

 تحمل کنم نداشتنشو.... گهید تونمینم

 از دانشگاه امتحان اخرشم داد... میراه برگشت بود یتو

 ...یلیل-

 هوم...-

 خانم دکتر؟؟؟ یباهام قهر شیهنوز از دوسال پ-

 نه....-

 درست؟؟؟ یزنیپس چرا باهام حرف نم-

 بگم؟؟؟ یچ-

 ....دونمینم-

 ....اریمه-

 هومم....-

 کنم.... دایخانواده امو پ خوامیم-

 وجودم اومد.... یتو یدیشد ینگران هیورو شد  ریلحظه حس کردم قلبم ز همون

 چرا؟؟-

 خب حقمه بشناسمشون....-
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 ....شکنهیبگم نه رسما دلش م اگه

 کنم خوبه؟؟؟ داشونیواست پ دمیکن من قول م یتو باهام اشت-

 زد.... یلبخند

 کنار.... زدم

 ....یلیل-

 چشمام نگاه کرد... تو

 هوم....-

 ؟؟؟یدیبهم نم ی....بوس اشتیچی....هگمیم-

 ....برهیاز اون خنده ها که دلم رو م دیخند

 دوباره؟؟؟-

 ...خوامی....من بوس مگهید میکرد یاخه خب...اشت-

 برو لوس نشو....-

 به مقنعه اش.... دیکش ودست

 باشن.... رونیموهاش ب ذاشتیوقت نم چیه

 ....شهیهم دیپوشیبلوز حجاب دار وشلوار م دیپوشیمن هم تاپ وشلورک نم یجلو گهید

 ...گهیدونه بوسه اس د هی....یلیل-

 هاش گل انداخت... لپ

 خب باشه...-

 رو اورد جلو.... سرش
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 ....دمیصورتمو ببوسه که من لب هاش رو بوس خواست

 گذشت... یکم

 ...کردیخمار بهم نگاه م یچشما با

 ....اریگفت:مه اروم

 جونم...-

 ....دمشیبوس ودوباره

 که گذشت جدا شد ... یکم باز

 سرم رو ببرم جلو وببوسمش.... بازخواستم

 لبم گذاشت... یرو رو دستش

 ؟؟یکرد کاری...تو چگهینه د-

 دستش رو برداشتم از رو لبش.... اروم

 بردم وگفتم: کیرو نزد سر

 بده.... دیبهم ام نقدریطعم لبهات ا کردمیامروز بودم؟؟؟فکرش رو نم چقدر منتظر یدونیلطفا...م-

 بهم نگاه کرد.... شکه

 .....دمشیبوس باز

 ....نییپا نیجداشد ورفت از ماش ازم

 ....نییپا رفتم

 ازم.... دیکشیخجالت م یلیبود خ نییاز شرم پا سرش

 ...ستادمیپشتش ا اروم
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 ....یلیل-

 ...برگشت

 ...دیکشیم شیاشکاش منو به ات چقدر

 بردم که بکشم رو اشکش.... دست

 ...ارینکن مه-

 رو برگردوند... وسرش

 ....دمشیبرش گردوندم وبوس عیسر

 ....زدنیها بوق م نیماش یاز گاه هر

 جداشدم... ازش

 گوشم.... ریمحکم زد ز یکی

 ....یلیل-

 وبا هق هق گفت: نیتو ماش نشست

 منو ببر خونه....-

 پشت رل.... منشست

 بودم.... یعصب یلیخ

 ...کردمیدستمو داخل موهام فرو م مدام

 ....زدیهم همش هق هق م یلیل

 گفتم: ینسبتا بلند یصدا با
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....من عاشقت شدم یبش یتا هر وقت که راض ستمیوام ؟؟؟پاتیفهمی...مخوامتیه؟؟؟میچ گهیاش د هیگر-

 .اتم... ونهیات شدم....د فتهیمن ش یحرفا رو بگم ول نیسنم بهت ا نیمحضه که با ا یخودخواه نیا دونمی....میلیل

 اقا... اریمه ستیحرف از سنت ن-

 قا.... اریمه اریاقا مه ؟؟؟ها؟؟؟؟همشیصدا کن زمیعز ای اریبار مثه ادم منو مه هی شهیم ی:چدادزدم

 شده بود.... شکه

 ه؟؟؟یاز چ ستیادامه دادم:پس از سنم ن وبعد

 بود اروم گفت: دهیترس

 ....ترسمیمن....م-

 ؟؟؟؟یگفتم:از چ اروم

 ......اریشماهم مثه ماز نکهی....از انکهیاز ا-

 ....یکن یروز زندگ هی یحت اریبا ماز یانقدر نگو شما....بعدشم....تو...تو حاضر بود زمیعز-

 خونه؟؟؟ نیبریمنو م-

 کلمه ام حرف نزدم.... کیعمارت  تا

 گذشت.... گهیترم د کی

..... 

 ....شدمیم دینا ام یلیکم کم داشتم به عشق ل من

 مثه قبل بود... یچ همه

 بدتر.... کمی یحت

 کرده بودم... دایپ هینبیاز خانواده اش تو منطقه ز ییها ادرس
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 بود جرات نداشتم بهش بگم... یداغون یلیخ محله

 بود من رو بذاره وبره.... ممکن

 وبرادرش معتاد بودن مادر هم نداشت..... پدر

 کالفه بودم.... یلیخ

 نکرده بودم.... دایباشه پ یمناسب وندیکه بتونه پ ی....هنوز قلب خوبشدیم ویاواخر مرتب انژ نیا قلبم

 زنگ خورد... تلفنم

 محمد بود... عمو

 جانم عمو؟؟؟-

 خبر خوب.... هیسالم پسرم -

 عمو جان.... یسال خوش خبر باش-

 .....یشده....پس فردا صبح عمل دار دایقلب مناسب واست پ هیراستش -

 ؟؟؟یچ-

 رو ترمز وسط اتوبان.... زدم

 زدم کنار.... اروم

 عمو؟؟؟پس فردا؟؟؟ یگیم یچ-

 شد..... نجوریکه ا میچقدر با عمه محبت خوشحال یدونیاره نم-

 هست؟؟؟ یجدا....از ک-

 ....نیخانواده اش...رفته تو کما سنگ تیتصادف کرده مونده رضاساله است... 30دختره....حدودا  هیاز -

 چه بد....-
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 ....کنهیم یزندگ یکیو رهیم یکی....الیخیب-

 تو دلم نشست..... ایکردم غم دن حس

 تولدم بود.... امشب

 فردا صبح هم عمل داشتم... پس

 عمل.... نیداشتم از ا یحس بد هی

 .....امیباشه عمو ممنونم....م-

 ؟؟؟یندار یکار-

 نه قربانت....-

 ....یاعلی-

 کردم.... قطع

 نگاه کردم... رونیب به

 ...زییپا نیغمگ یهوا

 مهر ماه بودم.... متولد

 ....خونهیدرسش درساش رو خوب م شهیسال تموم م نی....ایلیترم پنجم ل شهیترم م نیا

 ....کنهیواحد پاس م عیسر

 مهره.... 15 امروز

 خونه.... رفتم

 ها خاموش بود.... چراغ

 روشن شد.... کدفعهی
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 تولد تولد تولدت مبارک....-

 سالم شده... 38

 شدمو واسم تولد گرفتن خخخخخخ.... خرگنده

 همه لبخند زدم.... به

 ود....پوشده ب ییبایز یول دهیپوش یچقدر جذاب شده بود امشب لباس ها کردیبود وبا لبخند نگاهم م ستادهیا یلیل

 بودن.... ستادهیکوچولو ا اریهند همراه مازهم کنار س الله

 وپخ کرد وگفت: دیپشت سرم پر ییکامال اشنا یصدا هی هویجلو که  رفتم

 ....زیسوپرا-

 ....برگشتم

 سگو نگاش کن... توله

 تر از قبل شده.... دراز

 ....مونیسا-

 ؟؟؟یدیبغل نم-

 کردم.... بغلش

 داداش؟؟؟ یبرگشت-

 تا عمر دارم بمونم؟؟؟؟ یخواسی؟؟؟میپس چ-

 ؟؟؟یهنوز زن نگرفت-

 که بدبختش کنم؟؟خخخخخ دهیکه به من دخترشو م-

 پسرم .... گویمحبت:توبش ب عمه
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پوستت  نیسال سن زن نداره....بب 38خودش رو ارشاد کنه....خخخخخخ....هنوز که هنوزه با  خوادیم یکیمامان -

 بد نگفت باباجون.... یکیاما  ختیچروک شد دندوناد ر

 ....گهیم-

 نگاه کردم.... یلیل وبه

اومده...واز همه مهم  مونیپس فردا عمل داره امشب تولدشه ...امشب پسرم سا اریخوبه...مه یلی:خبرا که خعمو

 خانم جواب مثبتو داده.... یلیتر...ل

 نگاه کردم.... متعجب

 زد به بازوم... مونیسا

دوتا بکن  نیواسه ا یکار هیو ایگفت ب کایالله زنگ زد امر یشد خخخخخ...اج یراضکره خر فقط با حرف من  نیا-

 منم اومدم وارشادش کردم گفت باشه....بلــــــــــــــــه.....

 ....دیکرد به رقص وشروع

 صاحابو سامان.... یبابا بزن روشن کن اون ب-

 ضبط رو روشن کرد.... سامان

 اره....بهم بگه  یلیکه ل نیبهتر از ا یچ

 ...میخوشحال بود یلیاخر شب خ تا

 .....کنهیم یوانقدر مثله پروانه ها خوشحال رهیقراره بم گهید هیثان هی کنهیفکرشم نم یاوقات ادم حت یگاه

 روز جمعه.... صبح

 مهر ماه..... 17

 ...دمیاتاق عمل رو پوش یها لباس

 ....دمیتخت خواب یرو
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 با اشک بهم نگاه کرد... یلیل

 خب شو وبرگرد...باشه....-

 ....زمیباشه عز-

 دوست دارم....-

 منم....-

 رو داشته باش.... یسلف دیاریدر ن یباز ی:بسه بابا انقدر هندمونیسا

 عکس گرفت.... هی لشیموبا وبا

 ....ومدیم یلیبهش خ شیر ته

 کرده بود..... مردش

 ادم.... کیاخر  یهمشون خوب نگاه کردم مثل نگاه ها به

 کردم چشممو ازشون پر کنم.... یسع

 کردم واسه پرواز اماده بشم.... یسع

 سمته اتاق عمل.... رفتم

 هاش.... دنتیورز کردیبود اون عملم م دهیبود باال سرم لباس هاش رو پوش ستادهیمحمد ا عمو

 اومد.... یهوشیب مسئول

 د؟؟؟ییکاشف اماده ا یاقا-

 بله....-

 شدم.... هوشیزدم....ب یلبخند

 ....دمیکه گذشت خواب یکم
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 ....دمیرو د اریخواب ماز یتو

 سمتم دراز بود.... دستش

 ؟؟؟یداداش خوب-

 ....متیببر میخوبم...با مامان وبابا اومد-

 ؟؟؟یلیپس ل-

 ....میبمون میتونی...ما نمنیفرشته اس....مخصوصه زم هیاون -

 داداش من عاشقشم....-

 ....دهیوقتش رس ی....ولی...اندازه من دوسش داردونمیم-

 وقتشه؟؟؟-

 پسرم؟؟؟ می:بربابا

 به خدا برسون... اریبابا من رو هم مثل ماز-

 بابا رو گرفتم... دست

 بود... دهیپوش ریحر دیلباس سف مامان

 ...میراه افتاد همراهشون

 ....دمیرو د یلیل نیغمگ یبه پشت سرم کردم چشما ینگاه

 ....یلیدوست دارم ل-

 ....عشقم....نرو...ارینرو مه-

 به خدا برسم.... دی...باتونمینم-

 منو تنها گذاشت... د؟؟؟فقطید ی...چدیرس اریماز-
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 واسش تکون دادم.... دستمو

 ....کردیقلبم درد نم گهید

 سبک شدم.... یلیخ کردمیم حس

 ....یلیخ

--------- 

 محمد: عمو

 اهدا دهنده در اومد.... قلب

 هم در اومد.... اریمه قلب

 ...شیواسه ازما میرو گذاشت اریمه قلب

 اهدا دهنده رو وصل کردم.... قلب

 نگران بودم.... یلیخ زدیدستگاه ها بوق م مدام

 وصل شد.... یسخت به

 ....زدیهنوز دستگاه ها بوق م یول

 ....شدیدرست نم یول اریها رو شاگرد هام گرفتن از بدن ماز خون

 شد باالخره.... وصل

 ....شدیم دهیسخت بود...پوستش از همه بر یلی.خرو دوختم... بدنش

 شده.... یاوک زی...پس همه چکردیمنظم کار م توریمان

 در حال اتمام بود... عمل

 رو لبم نشست.... تیاز سر رضا یلبخند
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 دستگاه ها شروع به بوق زدن کرد.... کدفعهی

 از شاگرد هام.... یکی

 .....دهیم ستیاستاد داره ا-

 نگران شدم.... یلیخ

 ....دیشک رو اماده کن-

-120.... 

 ....زدم

 بوق ممتد.... هنوز

-140..... 

 ....شهیاستاد نم-

-160.... 

 .....شدینم شدینم

 ....شدمیم ونهیکم داشتم د کم

-180.... 

 ....نه

 .....دونستمیخودم خوب م نویا گردهیبره سخت برم 200 یباال هرکس

-200.... 

 ....نشد

 ..ممتد.. بوق
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 الله... .... یلیدر همه پسرام ل یها چهره

 ....همسرم

 جلو چشمم اومد.... همه

 نکن.... دمیترو خدا نا ام اریمه-

-220.... 

 ....نه

 ممتد.... بوق

 ....یقلب ستیا

 :استاد تموم کرد؟؟شاگردم

 ....دیتموم کنه....نبا دینبا اری:نه....مهدادزدم

 از پسرام دوسش داشتم.... شتریب یحت مونیمثل سهند بود مثله سا اریکردم مه ختنیهام شروع به ر اشک

 شک زدم.... باز

 ....نشد

 اتاق عمل از پا در اومدم.... یتو

 .... ییگوشه ا نشستم

 ...رونیچجور برم ب حاال

 رو گرفت.... دیلرزیاومد وشونه هام رو که م شاگردم

 ....گمیم تیاستاد.....تسل-

 ....ستادمیا هیگر با
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 ....دیکش اریمه یرو رو دیهام پارچه سف دنتیاز رز یکی

 خوبه.... یمنتظر خبرا رون؟؟؟نامزدشیحاال چجور برم ب-

 کردم..... هیگر وباز

 ....رونیاز شاگرد هام دستمو گرفت وکمکم کرد برم ب یکی

---------- 

 :یلیل

 .....زنهیشور م یلیدلم خ ومدهین رونیساعته رفتن تو اتاق عمل عمو هنوز ب 6 میدلنگران بود یلیخ

 ....شمیاومد پ مونیسا

 ....یلیل-

 بله....-

 ...بابا کارش رو خوب بلده.....یاز نگران دهیباش...رنگت پر اروم

 به عمو اعتماد دارم.....-

 پس صبر کن...-

 رو تو دستش گرفت.... ودستم

 ....رونیب دمیدستمو از دستش کش عیسر

 فرهنگش عوض نشده بود.... هنوز

 بخدا.... یلیل دیببخش-

 اشکال نداره....-

 ...رونیاومد ب عمو



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
241 

 

 سمتش.... میدیدو همه

 دستش رو گرفته بود.... ریهاش ز دنتیاز رز یکیقرمز بود  چشماش

 من گشوده شد.... یلبها باالخره

 ....گهیخوبه د اریعمو....مه-

 رو تکون داد.... سرش

 شد؟؟؟یچ اریمه ؟؟؟االنیچ یعنیعمو -

 ....ختیاشک هاش ر عمو

 عمو با توام...-

 بگو بابا.... یزیچ هیدادزد: مونیسا

 گفت: هیالله با گر کردندیبهمون نگاه م همه

 عمو.....-

 ....دیشونه هاش لرز عمو

 رفت.... دنتهیرز

 سردخونه..... برنشیباز کرد:دارن م لب

 ....میشکه شد هممون

 بدنم افتاد.... یتو یکیستریه لرزش

 .زدم... غیج

 نه....نـــــــــــــه.....نــــــــــــــــــــــه.....-

 منو تو بغلش گرفته بود... مونیسا
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 ...نیرو زم میزدم وبهش مشت زدم که جفتمون فرود اومد غیج انقدر

 گرفته بود.... یکیستریهم لرزش ه اون

 ....نـــــــــــــــه....ارمی:دادا.....دادا مهالله

 .... کردیبا سوز دل صداش م انقدر

 گرفت.... شیات دلم

 رفت؟؟؟؟ ارمیمه

 ؟؟؟؟ تونستیچطور م اخه

 شه؟؟؟یمگه م اخه

 خوب بود.... اون

 ....ی....قول دادی:قول داددادزدم

 .....زدیهق هق م مونیسا

 کنه؟؟؟یترکم م رسهیبه من م یهرکس چرا

 بدبختم؟؟؟ نقدریمن ا چرا

 مجنون.... یب یلیبشم ل دیمن با چرا

 ....مجنونم کو؟؟؟؟یلیل شدم

 نشم.... داریبخوابمو وب خواستیم دلم

 ...ستادیا مونیسا

 .....یسمته در خروج رفت

 روز سخت گذشت.... کی
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 گذشت.... اریکه بدون مه یروز کی

 عمارت کاشف به غم نشست.... باز

 ....یپارچه مشک باز

 بود.... زیم یرو نباریا اریمه عکس

 باال سر عکسش.... یربان مشک هی

 ....ومدیبه نظرم جذاب م چقدر

 ...رفتیواز حال م زدیم غیهمش ج الله

 نزدم.... غیج گهیمن د یول

 کردم.... سکوت

 ....ختیریم صدایاشک هام ب فقط

 زبونم قفل شده باشه... نکهیا مثله

 محکومم.... ییبه تنها من

 محکومم... یسرنوشت لعنت نیبه ا من

 ....رهیمیمعاشقم بشه  یهرکس

 سمته اتاقم.... رفتم

 خونه خاطره داشتم... نیا یتو اریبا مه چقدر

 ....زدمیتو سر وکله اش م چقدر

 ....ومدیم ادمیاش  همه

............... 
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 بعد.... کسالی

 بودم خونه عمه محبت.... رفته

 زهرش رو نشونمون داد... یمهر عمه

 روز چهلم تمام اموال رو به اسم خودش کرد.... اریمرگ مه بعد

 کرد.... یرو هاپول همه

 سال... کی نیوقت هم برنگشت تو ا چیرفت خارج وه اریهمون روز مرگ مه مونیسا

 هم نرفته بود... کایامر یخونه عمو محمد تو یحت

 ....رفتمیمن فقط دانشگاه م کسالی نیا تو

 ...خوردمیغذا م کباری دیشا ییا وعده

 ....زدمیاصال حرف نم یخو شده بودم وبا کس تند

 جهنم شده بود..... زمیچ همه

 ....کردمیعمارتشون نگاه م یاز تو یاومد وکمرم رو ماساژ داد به منظره برف عمه

 بسته شد.... شهیواسه هم اریعمارت کاشف بعد از چهل مه در

 بود.... یروان شگاهیاسا یماه تو کی الله

 هم که تحت درمانم.... ومن

 تموم نشده..... درمانم

 ؟؟؟یعمه جونم خوب-

 سرد بهش کردم..... ینگاه

 افتادم.... مونیسا ادی
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 رفت.... شهیهم یهمون لحظه برا از

 شده بود.... ریاز غمش پ عمه

 زنده..... ایمرده اس  دونستنینم یازش دلخور بودن حت همه

 بهش زدم.... یلبخند

 ....یخودت رو نابود کن نقدریا ستین ی...بخدا راضارهیغم داره....فردا سال مه نقدریت برم که اقربون چشما یاله-

 بخوابم.... خوامیم-

 ....رونیاز اتاقم ب رفت

 سمته تخت.... رفتم

 ...ارمیذهنم ب یرو تو اریمه افهیق کردمیم یسع گذاشتمیچشم رو هم م یهرچ

 هامون رو.... خاطره

 شده بودم.... ونهید

 زود بود.... یلیهمه غم واسه من خ نیهم ا دیشا

 زود..... یلیخ

 رفتم سمته پنجره.... باز

 بتونم قبول بشم... دی....بارمیمخصوص تخصص رشته مغز واعصاب رو بگ یبرم کتاب ها دیبا فردا

 ....دیکم واسم زحمت نکش اریمه

 ....رمیرو بگ یعموم یدکتر تونستم

....... 

 .راه برگشت بودم.. یتو
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 پر از کتاب بود.... دستم

 نکردم.... یتوجه ابونیخ به

 جلوم زد ترمز.... ینیبرم اونطرف که ماش خواستم

 ....ختیکتاب هام ر تموم

 وشروع به جمع کردنشون کردم.... نشستم

 بهت.... لعنت

 شد..... یواب بارون فیهام کث کتاب

 ...دمیکفش مردونه جلو پام د دوجفت

 کنجکاو شدم.... ینگاه کردن نداشتم ول حوصله

 شد سمتش.... دهیکش نگاهم

 قدش بلند بود... چقدر

 ....یمشک یاسپرت مخمل ارتش یها کفش

 .....یخی یبرفک نیج شلوار

 ...باالتر

 بود.... پالتوش

 بلند.... ییپالتو

 افتادم.... مونیسا ادیاراده  یقدش بلنده ب چقدر

 ....دمیرس بهش

 ....بود اشنا یمرد
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 ....دمیمرد خند نیمن با ا چقدر

 ....ایدن یتمام عقده ها ایدن یکردم تمام غم ها حس

 حرفا تو دلم هجوم اورد.... تمام

 زودتر لب گشود: اون

 ؟؟؟ی....خودتیلیل-

 زدم.... یپلک

 هنوزم واسه خودم سخت بود.... باورش

 که جلومه.... یکس

 کنه.... یهمه رو ترک کرد وحاضر نشد غم دار اریبعد مرگ مه یکه با نامرد یکس

 روبروم بود... مونیسا

 ؟؟؟یلیل یخوب-

 که به سمتم دراز شده بود رو با نفرت پس زدم... دستش

 .....دمیشدم وتا تونستم دو الیخیها رو ب کتاب

 که از اونروز هنوز داشتمش... اریماز یبه آاو د دمیرس

 کردمو تا تونستم گاز دادم.... روشنش

 به عمارت... دمیرس

 ...دمیند ویکس من

 محوطه عمارت محکم زدم رو ترمز.... تو

 سمته سالن ورفتم سمته اتاقم.... دمیدو
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 کردم.... هیرو پرت کردم رو تخت وتا تونستم گر خودم

 رو سرم نشست.... یدست

 .....زکمیشده؟؟؟عز یزیعمه جونم چ-

 عمه....من.....-

 جونم....-

 عمارت اومد..... یزنگ ورود یصدا

 الله: غیج یاز اون صدا وبعد

 ......مونیسا-

 سه بار پلک زد.... یبا ناباور عمه

 اومده؟؟؟ مونیسا یلی؟؟؟لیدیرو تو هم شن دمیکه من شن یزیچ-

 اومد:مامانم کجاست الله؟؟؟ مونیسا یصدا

 ....یلی:باال اتاق لالله

 کنه؟؟؟یم یزندگ نجایا یلیل-

 .....یلیل ادیم نجایتاحاال ا شیسالگ 6بارشه بعد از  نیاول ی:براعمه

 ....رونیسمته ب دیودو

 ....نمینهضشو بب ختیاون ر خواستیدلم نم یسمته در ودر رو قفل کردم حت رفتم

 گذشته بود.... یساعت مین

 ؟؟؟یدر رو باز کن شهی....میلی....لالیل-

 .....ومدیدرست از پشت در م مونیسا یصدا
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 ؟؟؟یانقدر ازم دلخور نباش شهیجان...م یلیل-

 ..یگمشو عوض-

 لطفا....من اومدم تا کمکت کنم.... یلیل-

 برو..... نجایونه کمکت رو حاال هم گمشو واز ا خوامینه خودت رو م-

 ها.... میدر مورد پدر ومادرت با هم حرف بزن میبتون دیداخل....شا امیجان لطفا....بگذار ب یلیل-

 پدر ومادرم؟؟؟ دیسه فاز از سرم پر برق

قبل مرگش رفته بوده اونجا ودر مورد تو بهشون  اری....گفتن که مهننتیبب خوانیم ؟؟؟؟اونایشنویم یلیل-

 .....ستیخبر بد دارم مادرت زنده ن هی یگفته....ول

 مادر ندارم.... یچ

 از اشک شده بود.... سیخ صورتم

 ها..... مهشیدر رو باز کن...کتابهات پ یلیل-

 ...ستادمیا

 رفتم سمته در.... مردد

 رو باز کردم.... در

 داخل.... اومد

 ....شدینم دهیرو صورتش د چکدومیاخم ونه لبخند ه نه

 لبه تختم.... نشست

 ؟؟؟ینیشیخب...نم-

 ....ششینشستم پ مردد
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 سمتم... برگشت

 ؟؟؟یکنیم نجوری....چرا با خودت ایلیل-

 حرفت رو بزن وبرو...-

 .....ایبه سرت اومده در یچ-

 ه؟؟؟یک ایدر-

 ....تیاسم واقع-

 ؟؟؟یچ-

 ؟؟؟یشد نجوریبه روزت اومده...چرا ا یاره بازم هست....حاال بگو چ-

 .....اریبعد از مرگ مه-

 ....یکرد یسه بار خودکش دمی...فهمگرفتمی....از دور خبرات رو مایرفت....تو به خودت ب اریمه نیبب-

 ؟؟؟یو چرا رفتکردم ت یمن خودکش-

 یلیدست بابام فوت کرده واسم خ ریز نکهیبود...وا اریماز یداداشم وامانت اریسخت بود...مه یلیتحمل جو واسم خ-

 بود.... نیسنگ

 ...خواستیعمو که نم-

 کرد؟؟؟؟ شمیاما سع خواستینم-

 ؟؟؟یتو خوب مونیسا-

 ها شده بود.... ونهیکردم مثله د نگاهش

 باشه.... دهیمنطقش پر نکهیا مثل

 ....ستمینه خوب ن-
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 زده بود.... خی چقدر

 مرد.... یکیخراب شده  نیبرگشتم به ا یچون هرچ ستمیخوب ن-

 ؟؟؟یکنیم نیخراب شده مملکتته...حقته....چرا بهش توه نیا-

 از منم بدتر بود.... مونیحال سا نکهیا مثله

 ....کنمایم یکه قاط یلیدرست....حرف از منطق نزن ل-

 ؟؟؟خب بگو-

 ششون؟؟؟یپ یبر ییخوایازشون؟؟؟بابا وداداشت معتادن....م-

 برم....اونا خانواده امن.... خوامیالبته که م-

 یدد صیتا هروقت خوب وبد رو تشخ رانی...االنم فقط اومدم اکننیم تتی...اونا اذیلیل یبر ذارمیحاال نه....نم-

 ....یاماده ش خوامیادرسشون رو بهت بدم....بعد از اونم م

 ؟؟؟یچ یاماده برا-

 انتقام....-

 مون؟؟؟یسا یانتقام از ک-

 ....رایودخترش سم یاماده جنگ با عمه مهر-

 ؟؟؟چرا؟؟؟یچ-

به خاطر اونه...اون حق الله رو  یینجایاالن ا یفهمیاونه....نم اریومه اریمن ماز یبدبخت ؟؟؟مصوببیفهمیهنوزم نم-

 ییخوایهنوزم م دهیور باال کش اریمه مارستانیگرفته....ب دهیرو ند اریومه ارینامه ماز تیهم که زنده اس خورده...وص

 فرستمشیتامه تورو گرفتم....به اضافه انتقام خودم روش....م کالتبه روزتون اورده....من و یچ ینیبی؟؟؟؟میبدون

 ....اب خنک بخوره....یگوشه حولف دون

 ....مونیاون عمه اته سا-
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...تو که باهاش کنهیرحم نم لیبه فام لی....فاممونهیجامعه مثه گرگ م نی...اای...به خودت بیلیل ییساده ا یلیخ-

تشنه خونش  یکرد رو بدون اریماز ای اریکه با مه ییاز کارا یکیمطمئنم  نمیواسش دل نسوزون...وا ییا بهیغر

 .....یشیم

 ....یدونیرو از کجا م نایا یتو که نبود-

 از همه تنها شدم.... شیسرم...باور کن من االن ب ومدنیهمش م رایوماز اریمه ینبودم ول-

 وگفت: ستادیوا

 ؟؟؟یفردا کالس دار-

 تخصص مغز واعصاب بخونم.... یواسه ازمون ورود خواستمینه....م-

 ....ادهیواسه اون وقت ز-

 ؟؟؟یمونیم نجایا-

 نه....-

 ...رهیگیم شیبا رفتنش قلب عمه محبت ات دونستمیبره م وخواست

 جلو ودستش رو گرفتم.... دمیپر

 ....مونیبمون سا نجایا-

 ونهیدارم د نجامی....من االنم که ایکنیخودت رو خار م هیوخاطر بق هیکه واسه دل بق سوزهیههه...دلم از اونجا م-

 ....شمیم

 از لبت.... شدیکه پاک نم ییاون خنده ها مون؟؟؟کویتو چته سا-

 داد؟؟؟؟یرو م ایکه ارامش در ییشد اون چشما یمرد....تو چ-

 شدم.... شکه

 ....بخاطر من....مونیبمون سا یمنم مرد....ول-
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 بخاطر تو؟؟؟هههههه-

 ؟؟؟یکنیمسخره م-

 ....نجایبدون واسه خاطر توئه که اومدم االن ا نمینه....ا-

 جورم شد... هی

 ؟؟؟یچ یعنی

 اریمه نهیواسه هم دی....شایریبگ ایحقت رو از دن ی....زبونش ور نداررمیواست اومدم تا حقت رو بگ نکهیا یعنی-

 ....یرو از دست داد اریوماز

 هم منو شکه کرد.... باز

 ....دونهیبه سر اون خنده هاش اومده بود  خدا م یچ

 ....بدون که کنارتم....مونمیم-

 ...رونیاز اتاق ب ورفت

 ....اطیح یرفتم تو مونهیمطمئن شم واقعا م نکهیا واسه

 ....دیوبه سمت محوطه عمارت کش رونیاورد ب نیو از ماشر چمدونش

 نه؟؟؟ کنهینم بیع یکار از محکم کار-

 رو لبش نشست.... یولبخند

 گفت خوبه..... شهیکرد که هنوزم م دوارمیام لبخندش

 ....یگردینه...خواستم مطمئن شم برم-

 ....ستمیبزنم تا تهش وا م یمن حرف-

 باال.... می....برولیا-
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 ازش جدابشم.... خواستیدلم نم ییجورا هی

 ما چهارتا سر حال تر بود.... نیکه از ب یکس

 ....دادیم دیبه ادم ام یکه تو هر حالت یکس

 ...زدیاخر سر لبخندش رو م ودر

 لبخند نگاهم کرد... با

 ؟؟؟خخخخخخیکرد دایپ یدیجد زیتو صورتم....چ یمثه بز دوساعته ضل زد یلیل هیچ-

 .....ی....خخخخ...بزم خودتها؟؟؟....نه.-

 بز.... هیشب شهیم دی....موهام داره سفیگیراست م-

 ؟؟؟یهنوز زن نگرفت-

 ده؟؟؟خخخخخیبه من زن م ینه....ک-

 ....یواست خواستگار رمی....بابا خودم مدینا ام شهیمثله هم-

 ...خخخخخمیبرو تا بر-

 سمته محوطه.... میشدم ورفت زیسمتش ودستش رو تودستم قالب کردم وبهش او رفتم

 ....مونیسا ینردبون یلیخ-

 ....خخخخخمونیم یخدا رو شکر بهم نگفت-

 بود افتادم.... اریکه ماز ییاون روزا ادی

 زد تو کمرم... محکم

 ...مثه من محکم باش....یلیل یخودت باش دینر تو هپروت...با-

 ....خخخخخخخیشد لیگور هیشب افتمیاها...-
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 ...یجوجه اردک زشت شد هیتو هم شب-

 ....ختیشالم وموهامو بهم ر ریکرد ز ودست

 رو دستش.... زدم

 ؟؟؟خخخخخینامحرم دست نزن یبه موها ینگرفت ادیادب... یب-

 ؟؟؟خخخخخیخوریبهش چنگولک م یاها پس حتما دستم بهت محرمه که دار-

 ازمن که اشکال نداره.... شمیم زیاون که بله...دلم بخواد به هرجات او-

 .....خخخخخخبهیبه هرجا؟؟؟؟ع-

 ....مرگ....خخخخییییییییییوا-

 ....رمیبود بم کیخجالت نزد از

 ....یمن از خدامه به هرجام چنگولک بزن-

 نگاه کردم... زیدستش رو ول کردم وبهش ت عیسر

 رو ول کرد واومد سمتم وگفت: چمدون

 م....خخخخخخخبهت چنگولک بزن خوامیحاال منم م-

 شده بود.... طونیش یلیخ نگاهش

 باال ومن رو گرفت محکم تو بغلش.... دیسمتم ودستمو کش اومد

 زدم.... غیکرد به تاب دادنم رو هوا تا تونستم ج شروع

 فاصله داشت.... نیاز زم یسانت 30قدش بلند بود پاهام  نکهیا یلیدل به

 ...میاستخر بود کینزد

 گذاشت... نمیزم
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 ....رفتمیم جیگ یحساب

 رو پر کرده بود... اطیهاش ح قهقه

 عقب رفتم اصال حواسم به استخر نبود... عقب

 شد.... یپام خال ریز گیم گیتو م وتیمثه کا هوی

 اب.... یتو رفتم

 اومدم باال.... یسخت به

 سرد بود.... یلیخ هوا

 بود... خی خیاستخر هم  اب

 ...دمیلرزیم

 موقع عطسه کردم... همون

 ؟؟؟یسرما خورد-

 داخل... میبر-

 به طرفم زد... ییکه برف بود وگلوله ا ییسمته محوطه ا رفت

 زدن بودم.... خیدر حال  رسما

 گلوله خرجم کرد.... چندتا

 زد: غیوج رونیاومد ب عمه

 نکنش....سرما خورد....-

 من رو برد داخل... واومد

 کردم سرما تا مغز استخونم رفته..... حس
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 کردم... یاپیپ یها عطسه

 بودن اما شام که چه عرض کنم.... فتیعمو وسهند ش میخورد مونیهم شام رو با عمه والله وسا شب

 اومد.... یباال نم صدام

 زور چندتا تکه خوردم.... به

 سمته اتاقم... رفتم

 پرت کردم رو تخت.... خودمو

 حالم بد بود.... چقدر

 کردم بخوابم.... یسع

--------- 

 :مونیسا

 برم بخوابم.... گهیخب مامانم من د-

 شب خوش.... زمیبرو عز-

 ...ریزن داداش شب بخ-

 ....ری:شب تو هم بخالله

 الدن رو نوازش کردم.... یوکم دمیرو بوس اریماز لپ

 افتادم سمته پله ها.... راه

 بود.... یلیاتاق ل شهیدرست پ اتاقم

 عوض شده.... یبه زندگ دمید دمشیصبح که د از

 ....افتادمیگذشته ها م ادی کردیم یباهام شوخ یوقت
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 سمته بالکن ته راهرو.... رفتم

 اومد.... ادمی اریوزن عمو الدنو مه ییخان دا ارویبا ماز میبچگ خاطرات

 خانواده اشون فقط الله مونده بود که شکسته شده بود.... از

 ...یهامون گرگم به هوا باز یبچگ ادی

 موشک.... میقا

 سنگ افتادم... هفت

 ....دادنیراه م شونیزور منو تو باز به

 خونه باز بود.... نیهم به ا یخاله مهر یپا اونروزا

 باز نبود... وکاش

 من.... دمیکش ایحسادتش چ بخاطر

 ...رونیبالکن زدم ب از

 اب بودن....داشت همه چراغ ها خاموش بود مامان والله هم خو ینیمحوطه عمارت که جنبه تزئ یجز چراغ ها به

 سمته اتاقم... رفتم

 بودم... ستادهیاز دوساعته تو بالکن ا شیب شهینم باورم

 ...شهیخوابه چجور م یوقت نمیسرش بزنم بب هیرد شدم کنجکاو شدم  یلیکنار اتاق ل از

 اتاق رو باز کردم.... در

 شام حالش خوب نبود... سر

 جلو.... یاتاق رو باز کردم رفتم کم در

 ....کردیلب ناله م ریز
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 ....اریما...مامان....مه-

 ....شیشونیگذاشتم رو پ دست

 داشت.... تب

 ....سوختیم داشت

 چکار کنم؟؟؟ حاال

 شده بود.... دتریهاش شد ناله

 بود... دهیخشک لبهاش

 فکر شماره سهند رو گرفتم: بدون

 الو بله؟؟؟-

 داداش...--

 با بهت گفت: کدفعهیمکث کرد  یکم

 ؟؟؟یخودت مونیسا-

 ؟؟؟یمارستانیتب داره....ب یلی....لیلیخودمم....ل-

 ....ارشیاره....زود ب-

 کرد.... وقطع

 سمته اتاقم... رفتم

 وبعد از اون پالتو رو.... دمیرو پوش شرتمیبود سو یبرف هوا

 بود... میهمون گرمکن تو خونه ا شلوارم

 برداشتم... چییبا سو لمویوموبا مویاعتبار کارت
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 ....یلیسمته اتاق ل رفتم

 ...نییبغلم گرفتمش ورفتم پا یتو

 کردم.... یورانندگ نیماش یجلو گذاشتمش

 ....مارستانیرفته بود کجاست ب ادمی یکم

 کردم.... داشیباالخره پ ابونیرفتن دوتا خ یوبا اشتباه یسخت به

 ...مارستانیداخل ب رفتم

 .در اوردم ورو برانکارد گذاشتم.. نیرو از ماش یلیل

 سمت اورژانس.... بردنش

 وبابا اومدن سمتم.... سهند

 ....دیمنو تو بغل کش کدفعهی بابا

 بابا؟؟؟ یپسرم اومد-

 ؟؟؟یبرس یلیبه ل یبر شهیبابا م-

 خودم جداش کردم.... واز

 ...میرفت من وسهند تنها موند بابا

 دستمو گرفت.... سهند

 داداش؟؟؟؟ ی....کجابودیخوشحالم که برگشت-

 االن مهم تره.... یلیسهند بس کن....ل-

 سمته اورژانس.... ورفتم

 رحم شده بودم.... یب یلیبا مفهموم خانواده خ دیشا
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 .....کردمیبه حرفاش گوش م شیرو هم بخاطر پاک یلیل

 ...زارمیب نجوریکه االن ازشون ا دمیاون چند سال کش یرحم بودنش تو یخانواده وب نیاونقدر از ا دیشا

 ....گشتمیبرنم یاون عمارت لعنت یوتو ششونیپ یطیشرا چیوقت تحت ه چیه دینبود شا یلیل واگه

 ....ومدنیبه روزم اومده ودنبالم ن یچ دنیفهم نکهیواسه ا دیشا

 گوشم.... ریزد ز یکیو کایاومد امر دیرو فهم قتیکل حق یبابا وقت نکهیواسه ا دیشا

 از خودش روند.... منو

 شدم... لیکه سرم اورد وک ییوبال یرحم یباتمام ب یخاله مهر نکهیواسه ا دیشا

 ....رمیبگ ایدن نیحق خودمو از ا تا

 گناه من از مفهمو خانواده دور شدم.... یب

 بود.... افتادهیکه اصال ن یواسه اتفاق لیدل یب

 بابام... یشدم گناهکار زندگ ومن

 وزندان با کمک مامان وخاله اش فرار کرد.... یتینره تو کانون اصالح ترب نکهیواسه ا یکس

 ساده خاله همه رو گول زد.... چه

 که بابا به مامان داشت.... یساده به عشق وچه

 چشم دوخت... مونیخانواده مون بود به خوشبخت یکه تو یحس به

 واسه ادم؟؟؟ ایتر از خاله ام هست تو دن زیعز مگه

 جونم بود.... یمهر خاله

 بهش اعتماد داشتم.... یکه تو همون بچگبود  یکس تنها

 ....دمیرو فهم قتمیکه حق یسالگ 18اعتماد  اون
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 کنارم نبود نابود شد.... یکس گهیکه د یوقت

 متنفر بشه.... دتشیپرستیروز مثه بت م هیاز خاله اش که  تونهیادم چقدر م دمیشد که فهم همونروز

 من مرد شدم.... وهمونروز

 ....رمیبگ یزندگ نیبشمو وانتقاممو از ا لیتا وک ستادمیپاهام ا رو

 دوستمه.... یلیدرسته ل اره

 ....کنمیم یمن فقط دارم واسش رل باز میبگذر نایاز ا یول

 تا برده ام بشه.... کنمیم یباز رل

 انتقام گرفتن.... یبشه برا یکی تا

 رو با شوهرش بفرستم به درک.... یاون به پدر نعشه اش برسه ومن هم اون خاله مهر دیشا

 ورشکتشون کنم که ندونن از کجا خوردن... یجور

 ثبت بشه.... خیکه تو تار ارمیپدرشون رو در م یجور

 حاال اومدم.... یتو سرم بود ول گهینقشه د هی اریاز مرگ مه قبل

 کنم.... یومثله همه با دروغ زندگ ییتا تنها اومدم

 ...یلیل به

 مادرم.... به

 ....گمیهرکس شده دروغ م به

 انتقام گرفته بشه..... نیتا ا کنمیبتونم م یکار هر

 بود.... دهینگاه کردم رو تخت خواب یلیل به

 ....یکردینم ریکاش تو چنگال من گ یا
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 ....شهیغصه ام م شیسادگ واسه

 ....کنهیباورت م عیساده اس سر یلیخ

 ....شکنهیم وساده

 نداره.... ینقشه هام خبر از

 من خوب رفتم تو نقشم.... وچقدر

 من افتاد.... ریکاشف گ یلیل

 که زخم خورده اس..... یکس

 کنه.... یهمه رو بد زخم خوادیوم

 بد..... یلیخ

 بابام نگاه کردم.... به

 بود.... شیاز دست اون غرور لعنت دمیکش یهرچ

 بود که به من نداشت.... یاز محبت دمیکش یهرچ

 غربت بود.... یتو ییاز تنها دمیکش یچ هر

 سهند نگاه کردم... به

 ...زارمیکه ازش ب یکس

 مثه دشمنمه.... یداداشمه ول نکهیکه با ا یکس

 حق خودش دونست.... ویکه فقط همه چ یکس

 داستان.... نیبودم شکسته ا من

 ....ییعقده ا یبهم بگ دیشا
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 باشم.... دمیشا

 شدم.... یینبود مهر خانواده عقده ا از

 ماست.... شهیپ نجایامشب ا یلی:خب لبابا

 ؟؟؟یکه چ-

 خونه.... میریصبح با هم م میرسیتا صبح بهش م ستیحالش خوب ن یعنی-

 باشه....-

 که صدام کرد... رونیبرم از اتاق ب خواستم

 ....مونیسا-

 ....برگشتم

 اتاقم.... میبر-

 چرا؟؟؟-

 باهات حرف دارم....-

 ندارم.... یمن باهاتون حرف یول-

هند س یوقت یکه برم خونه ول کنهیم یگفتم البد داره شوخ شدیاصال باورم نم یمامانت زنگ زد گفت اومد یوقت-

 رو.... یلیول نجایا ییایم یاومد وگفت دار

 بابا....-

 از اتاق.... رونیب ورفتم

 رو لبش محو شد.... خنده

 بخواد جبران گذشته تلخمو بکنه.... دیشا
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 .....رهیادم نم ادی وقت از چیکه ه زهیدوتا چ یول

 ....یشوم بچگ یها اتفاق

 ....کننیبهت م یشیبزرگ م یکه وقت یظلم یکی واون

 راهرو... یها یصندل یرو نشستم

 ....شمینشست پ سهند

 محبت بود.... ایدن هی شهیچشماش مثه هم تو

 ....کردیقشنگ محبت م چه

 ودروغ نبود لبخنداش.... لهیمن با ح مثه

 کردن... یباز لمیسخت بود ف چه

 تر از اون لبخند زدن..... وسخت

 داداشم....-

 ....کردیم انیبودم رو ب گانهیکه باهاش ب ییقشنگ واژه ا چه

 ...زدیحس حرف م با

 کردم... نگاهش

 وقت نرو.... چیه گهی...دیواقعا خوشحالم که دوباره برگشت-

 ....گشتمیبرم دیوقت نبا چیه-

 ....گمی...بقران راس مشدیدلم واست تنگ م یلیمن خ یرفتحرفو نزن....از اولشم که  نیا-

 قسم کتاب خدا رو نخور....-

 ....خوردنیقسم خدا وکتابش رو م یادما کشک شدمیم یعصب یلیخ
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 نون ونمک بود واسشون.... مثه

تو کنار ادم باشه...هم تو خنده هاش ادما شاد  یدادا مث هیخوبه  یلی....راسش خینشو داداش یباشه...باشه عصبان-

 کنارته.... تشیهم تو اخما وعصبان کندیم

 تو دستش گرفت.... ودستمو

 ....ادیبدم م شهیکه مثه محبت به سمتم دراز م یدست یاز گرما  چقدر

 کردم تحملش کنم.... یسع

 اومد.... بابا

 ...مونیشده سا داریب یلیل-

 اتاقش....ورفتم سمته  ستادمیا عیسر

 ساده بود... یلیکه خ یکس

 مثه من تشنه انتقام نبود.... یبود ول دهیمحبت ند یمن از بچگ مثه

 بود.... یتا خودمو از غرق شدن نجات بدم ادم مناسب رهیکه همدردم باشه وواسم قالب بگ یکیعنوان  به

 داخل.... رفتم

 ...کردیم هیگر دید منو

 چشماش پر از غم شده بود.... دوباره

 شده؟؟ یزیچ-

 ....اریمه-

 کرد... هیگر وباز

 سمتش واشکش رو پاک کردم.... رفتم
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 زده بود احساساتش... خیمثه صبح  باز

 انقدر بهش فکر نکن.... یلیل-

 شه؟؟؟؟یمگه م-

 .....یاووووففففف خب فکر کن تا بترک-

 زد.... یلبخند

 اومد فشارش رو گرفت.... بابا

 خب فشارد نرمال شدس دخترم...-

 ممنونم عمو....-

 صد دفه بد گفتم به من بوگو بابا....-

 ...دیکنیکه به من م تونیممنونم ازز لطف یلیچشم بابا....خ-

 دستش رو گرفت.... بابا

 ....رسهیکه از راه م یواس هر خر  یفرسیشرف چه خوب محبتت رو م یب

 ؟؟؟یگذاشت یواس پسر ودت چ یول

 تو؟؟ها یلیس

 کردم تحمل کنم.... یسع

 همراهشون خونه.... میشد رفت صبح

 من تو جهنمم.... دونستنیکدومشون نم چیه یول کردیهمش خوشحال م مامان

 ....کشنبهیصبح بود روز  10 ساعت

 دادگاه.... رفتم
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 صدام کرد.... یکی

 ؟؟؟ییکجا گریج یهــــــــــــ-

 ....برگشتم

 شدم... یاالتیکردم خ فکر

 از پشت چشممو گرفت.... یکی

 ....مونیداش سا کمیبه سام عل-

 مُنا....-

 باشه؟؟؟چاکر شوما.... یک یخواسیپ م-

 چشممو برداشت.... ودر

 سمتش برگشتم وگرم بغلش کردم... به

 ؟؟؟یخیمیمهمون ن-

 ؟؟؟یگرفت ادیرو خوب  یاصفهان-

 ؟؟؟یبر ییخوای.....کجا میلحجه ندار یچیوه یاصفهان یبعض تو که اهل-

 ؟؟؟یدادگاه دارم....توچ-

 دادگاهم تموم شد؟؟؟-

 کجا اصفهان کجا؟؟؟ رازیش شدهیچ-

 کایاز امر یگفتی....منم واسه کار اومدم....چه خبرا؟؟؟تو که مهیموکلم اصفهان نجایاومدم ا یماه کیفعال  یچیه-

 گردم؟؟؟یبرنم

 ...میتو تو سالن منتظرم باش ....بعد از اون باهم حرف بزن امی....برم وبشهیم ریاون که اره....من دادگاهم د-
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 زد.... یوچشمک نمتیبیکار دارم باشه....م کمیاون که حله منم -

 ....کمیبود  لود

 ...ومدیازش خوشم م یول

 بود.... باحال

 گذروندم... کایهم باهاش تو امر یشب چند

 ....میباهم بود یدخترم نبود ول دوست

 گفتیکرد اواخررفتنش بود که م یزندگ کایاومد عمارت بابا تو امر یکسالیود که باهاش اشنا شدم سوم وکالتم ب سال

 حرفا.... نیبامن باشه واز ا خوادیدلش م

 منم بهش اجازه دادم... که

 که نبود... دختر

 خوش اخالقه.... یلیخ یهم نبود ول یپاک ادم

 دادگاه.... رفتم

 ...شهیدادگاه مثه هم یبرد با من بود تو امروز

 داد.... هیهد ونیلیم 500نفر بهم  کیمالش از دست  اردیلیم صدیخوشحال بود وبه خاط نجات دادن س یلیخ موکلم

 شارژ بودم... یحساب رونیب رفتم

 که واسه حق وکالت گرفتم.... یونیلیم 500به اضافه اون  بیکه زدم به ج ونمیلیم 500پول زنده کردم  اردیلیم 300

 اومد جلوم.... منا

 ....چه طور بود؟؟؟یشنگول-

 ....بیزدم به ج ی...حسابیعال-
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 ؟؟؟یکنیمبارکه....منو مهمون نم-

 زنگ خورد... لمیموقع موبا همون

 بود وصلش کردم... یلیل

 جانم؟؟؟-

 ن؟؟؟یخوب مونیسالم اقا سا-

 ؟؟؟یخوبم...تو خوب-

 ممنونم...راستش مزاحم شدم...-

 ؟؟یلینه بگو ل-

 دستمو رو دماغم گذاشتم که سکوت کنه.... هیک دیبا چشم وابرو پرس منا

 ن؟؟؟یدستتون بود کجا گذاشت روزی...کتاب هام که دزهیچ-

 بهت ندادم؟؟؟ یوا یا-

 نه....-

 واست.... ارمی...االن منهیتو ماش-

 ....دیاگه کار دار ستین ییعجله ا-

 خونه.... امینه بابا کارم تمام شده دارم م-

 نم...ممنو-

 ...یلیل-

 بله؟؟؟-

 دارم.... ژهیبه مامان بگو مهمون و-
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 مهمون؟؟؟-

 ....امیاره با دوستم م-

 باشه....-

 ؟؟؟یندار ییا گهید یکار-

 نه...-

 خدافظ....-

 کرد.... قطع

 منا نگاه کردم.... به

 ه؟؟؟یک ژهیمهمون و نیا-

 ....شمی....نگو نه که ناراحت مگهیتو د-

 ...کشمیخونه اتون؟؟؟عمرا....خجالت م امیمن ب یچ-

 وگفتم: دمیرو کش دماغش

 ؟؟؟ییایحاال نم یخونه امون وبد کایسال امر هیتو -

 کرد.... ینگاه خمار بهم

 اخم کرد وزد به بازوم... یکم

 .....کشمیوزنت خجالت م نایکه....دوما من از مامان بابات وا یستیعه....اوال تنها ن-

 نها باشم؟؟؟ت ییخوایاها....پ م-

 حواله اش کردم... یوچشمک

 زد به بازوم... باز
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 ....ستیجنبه همش که واسه اون ن یب-

 ....نجایکه دادگاهه ا فیح-

 ....یزن دار شعور؟؟؟تویب یکه چ-

 زن؟؟؟خخخخخخخخخخخخ-

 ؟؟؟؟؟یندار-

 گرد شده نگاهم کرد... یچشما وبا

 به دور واطراف کردم... ینگاه

 نبود... ادیز یکس

 در ور بستم.... عیسمت دفتر خودم تو دادگاه وسر دمشیکش

 ....نییلبهاش گذاشتمو کم کم اومدم پا یرو رو لبم

 ...ی....تو زن دارزمیعز گهیبسه د-

 ؟؟؟یبنیاالغ جونم به دستم نگاه کن...حلقه م-

 نوچ....-

 پس زن ندارم...-

 ....دمشیبوس ودوباره

 بود؟؟؟ یک یلیپس ل-

 دختر.... هیاون....-

 ه؟؟؟یک پرسمیخب خره منم م-

 گرفته بابام.... شیدختر که به سرپرست هی-
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 ....هیاها پ پرورشگاه-

 شدم.... الیخیب یول کردیخطاب م نجوریرو ا یلیل نکهیبدم اومد از ا کمی

 حاال؟؟؟ میبر-

 شرط... هیبه -

 ؟؟؟یچه شرط-

 اتاقم کنار اتاقت باشه...-

 م؟؟یخب....بر یلیخ-

 ...میبر-

 راه افتاد.... همراهم

 ....دیرس نمیماش به

 قبالها مدلت باال تر بود خخخخ...-

 نکهیاونطرف....مثه ا یبوگات یعنیبنز کوپه  رانیتو ا رانهیا نجاین؟؟؟ایماش نیتو ا ینیبش شهیحاال افت کالست م-

 ....رانیبه ا یعادت نکرد

 ...یشیچرا ناراحت م زینه عز-

 ....دارهیکه پول نباشه قدم از قدم برنم ییجا شناختیکس بهتره من منا رو نم چیه

 ....میشد راه افتاد سوار

 به هتلش رفت وچمدونش ور اورد.... دمیرس

 سمته عمارت.... میرفت

 رو زدم... یورود در
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 بعد از مرگش اومده بود اونجا اقدس خانم در ور باز کرد... گهیکه د اریمه خدمتکار

 نامناسب داشت.... یوظاهر ظیغل شیبه نسبت ارا منا

 نگاه کرد ورفت کنار.... یکم

همونجور  کدفعهیکه  کردیبود وبا الاله صحبت م ستادهیا خوردیکه به راه پله ها م ییجا یجلو تر از در ورد یلیل

 خشکش زد....

 شد؟؟؟ی:چالله

 ...یچی:هیلیل

 ن؟؟؟یک نای:امنا

 ...سیس-

 به منا.... کردینگاه م نهیدست به س یلیل

 برگشت.... الله

 ....کردیدهنش باز نگاه م با

 پسرم؟؟؟ ی:اومدمامان

 دفعه خشکش زد.... هیو

 گه؟؟؟؟ید هیک نیا-

 ام مامان... ژهیمهمون و-

 ....کننیامل ها حال نم نیکدوم از ا چیدر گوشم گفت:فک کنم با حضور من ه منا

 لبخند به منا بزنم.... هیگرفتم   میتصم داشتنیقدمم برنم هیخب اونا واسه من  یامل ول گفتیاومد بهشون م بدم

 ....کننیعادت م-
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 کرد وگفت: ظیغل یاخم مامان

 اومده... ییاز کدوم خراب شده ا دونمینم یاس....ول ژهیهم و یلیخ نکهیعجب...مثه ا-

 کردم:مامان.... اعتراض

 اخم کرد وگفت: یکم منا

 ....من مثه خودتونم...دیخانم مجد نگران نباش-

 کرد ورفت.... یشیا مامان

 هم رفت... الله

 خواست بره باال صداش کردم... یلیل

 ....یلیل-

 وبرگشت.... ستادیا

 نگاه کرد... بهم

 امل..... گفتیوبهشون م شدیوالله نم یلیل کهیانگشت کوچ شییخدا منا

 مون؟؟؟یاقا سا نیگفت:کتابمو اورد اروم

 بهش بدم.... ارمیرو ب یلی....منا تو برو باال من کتاب لنهینه تو ماش-

 شد... زیبه دستم او منا

 باال.... رمیوگفت:نه من باتو م دیگلوم رو بوس ریز

 از خجالت قرمز شده بود.... یلیبهش کردم ل یاخم

 انداخت.... نییرو تا تونست پ سرش

 واسم باال.... اری:چمدونمو بیلیرو به ل منا
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 بگم بهش... یموندم چ من

 گفت خدمتکار.... یلیبه ل رسما

 من... یخونسرد گفت:ول یلیل

 ....گهیکرد وگفت:نطق نکن....زود باش د یاخم منا

 بهم نگاه کرد.... یلیل

 ....زدیموج م یتو نگاهش ناراحت چقدر

 از من.... یعالمه دلخور هی

 .....الیخیمنا ب-

 شه؟؟؟یکم م شییکار کنه جا کمی ه؟؟؟خبیپرورشگاه یگیمگه نم زمیعز-

 پر از اشک شد.... یلیل چشم

 ؟؟؟یرو به من گفت:پرورشگاه اروم

 ....دیلغزیتو چشمش م اشک

 ه؟؟؟یگفتم پرورشگاه یمنا چرت نگو....من ک-

 .....یگفت یخوردیلبامو تا ته م یعه همون موقع که داشت-

 نداره.... ایدختر اصال ح نیا

 کردم اوردمش.... یکار عجب

 منا....-

 برد باال... دیخودش کشبهم کرد وچمدونش ور  یاخم

 کنه.... شییرو صداش کردم تا راهنما اقدس
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 غرورش بد له شده بود.... ختیاشکش ر یلیل

 بره دستش رو گرفتم... خواست

 من.... یلیل-

 ....گهید ی....خب حقم داریگفت شیدیبوسیهمون موقع که م-

 ...زنهیاون حرف مفت م-

 ....زنهیباشه...حرف مفت م-

 ورفت باال... دیور کش ودستش

 ....ینکبت نقشه امو چندماه عقب انداخت یمنا عه

 رفتم.... یظیغ

 ....شهینم یجوره االن که راض چیه یلیل

 باال... رفتم

 بود اخم کردم... دهیپوش یوتاپ یلباس هاش رو عوض کرده بود وشورتک ل منا

 ه؟؟؟ییچه لباس ها نیمنا ا-

 ....زمینده عز ریگ-

 ....کننیم یزندگبابا وداداشم  نجایا-

 داره؟؟؟ یبیخب چه ع-

 ....ستیظاهرت مناسب ن نیا-

 ....مونیچقدر ذهنت بسته اس سا یبزرگ شد کایعه تو که امر-

 ...ستیذهنم بسته ن-



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
278 

 

 دست دور گردنم انداخت.... یجلو اومدو با لوند اروم

 ؟؟؟یپس چ-

 لبش رو رو لبم گذاشت.... واروم

به من با تو خوش بگذره....نه بابا وداداشمو  دیخونه با نیمملکت؟؟؟؟تو ا لیوک یاز راه به در کن ییخوایهمه رو م-

 ....یاندامت کن ونهید

 زد.... یچشمک

 ....الیخیب-

 رو رو لبش گذاشتم.... لبم

 ...بردمیواز بدنش لذت م ومدمیم نییاروم پا اروم

 دادم سمته تخت.... حولش

 از دکمه هامو باز کرد.... ییچندتا

 د...باز ش در

 اومد تو وبلند گفت: یلیل کدفعهی

 ....نییییییییه-

 سرشم مامان اومد.... پشت

 از اشک ملتهب شده بود.... صورتش

 ....دمیکنار کش عیسر

 لبه تخت... نشستم

 اومد جلو وبا تشر رو به منا گفت: مامان
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 .....کننیتو خونه خود ادم پسرت رو اغفال م هیچه هرزگ نیا-

 ....دیمنا رو کش ودست

 ....دیرو پوش رشیلباس ز عیسر منا

 دست تو موهام کردم... یچندبار

 :من برم عمه....هیبا گر یلیل

 .....زنمیبعدا باهات حرف م زمی:برو عزمامان

 که صداش زدم... رونیخواست بره ب یلیل

 ....یلیل-

 شکه شده بودم.... یمسلط بشم کم دنمیکردم به نفس کش یسع

 ....نهیبیاصا منو نم نکهید مثه اراه رفتنش ادامه دا به

 صداش زدم: باز

 ....گهید صبر کن د-

 ...ششیبلوزم رو بستم ورفتم پ یها دکمه

 م؟؟؟یباهم حرف بزن رونیب میبر-

 من باهات حرف دارم.... نمیصبر کن بب یحرف بزن یلیبا ل ییبخوا یکنی:تو غلط ممامان

 گفتم: یلیتفاوت به ل یمامان نگاه کردم وب به

 ....میبر-

 وگفت: دیکش عیوسر زیکه دستش رو ت رونیوببرمش ب رمیدستش رو بگ وخواستم

 ....میها جداس مگه نه...من پرورشگاه سیخونه با رئ نیا یکه ندارم....راه خدمتکارا یمن با شما حرف-
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 صدا دار زد... یلبخند منا

 نگاه کردم خفه شد.... ظیبا غ یکم بهش

 که دلم به حال چشمش سوخت.... دیونقدر محکم کشبه اشکش اما ا دیدست کش یلیل

 قرمز شده بودن.... چشماش

 ....ستین یباشه...اونطور که فکر کن میحرف بزن کمی میبر نیمن....بب-

 اورد باال.... دستاشو

 ییا گهید زیخدمتکار چ هیجز  نجایکه ا دمی....فهمیشهر نییبابا وداداشم معتادن وپا ی...مگه نگفتمیبابا تسل-

 ...ستمین

 دلم.... زی:عزمامان

 اشکش رو پاک کرد وگفت: یلیل

خونه ام....سر فرصت مناسب هم اسباب  نیبه بعد خدمتکار ا نیاز ا گهی....دنییپا رمیشرمنده خانم مجد....من م-

 بابا وداداشم.... شیشهر...پ نییبه پا کنمیم یکش

 ....یلی:لمامان

 ...رونیرفت از اتاق ب یلیل

 دست منا رو ول کرد ورفت دنبالش.... مامان

 خواستم برم که منا دستمو گرفت: من

 ولش کن.... زمیعز-

 رو پس زدم.... دستش

 بشکنه.... یلیل یمد دل ساده  ویچرا دلم نم دونمینم
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 لباسا نپوش....حد خودتم بدون.... نیاز ا گهید نمیپاک کنم....بعد از ا ویکه زد یبذار برم گند-

 ....دیونه امو بوسزد وگ یلبخند

 دور شدم... ازش

 ....یلیسمته اتاق ل رفتم

 ...ستادمیدر ا پشت

 ....نییخانم مجد بهتره که برم پا-

 واسه انتقام از خاله.... یزندگ نیبودن تو ا یلیمن الله ول یبرگ برنده  یلعنت عه

 یزیتو عز ؟؟؟یدیرا گوش م هیچرا حرفا اون دختر اطفار زمیاومد:د اخه عز نشیف نیصدا ف مامان

 ....یتو خدمتکار ش رمیبرم خدمتکار شم...من بم یچ یعنی.....یگرمی....جیمن

 اومد.... یلیازاد ل یسکوت وبعد هق هق ها یصدا

 در اتاق رو باز کردم... اروم

 ....کردنیم هیرو بغل کرده بود وباهم زار زار گر مامان

 گذاشتم.... واریوسرم رو به حالت کج به د ستادمیا ییا گوشه

 ....خوامیمعذرت م یلیگفتم:ل اروم

 سمتم برگشتن... هردوشون

 از دست بدم.... ازمویامت نیبزرگتر خوامیبرم تو جلد دروغ گفتن غرورمو خورد کنم من نم دیباز با یول

 ....شهیتر از هم یبهم نگاه کرد خال یلیل

 جلو.... رفتم

 تنها باهاش حرف بزنم؟؟؟ یذاریمامان م-
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 نگاهم کرد وگفت: زیت مامان

 ....یکنینم تشیاذ-

 ...رونیب ورفت

 نگاهم کرد.... شییایدر ییبا چشما یلیل

 ...استیدر شیجالبه که اسم واقع چه

 چشماش.... هیشب درست

 ...خواستمیمنو؟؟؟بخدا من نم یبخشیم-

 وسرد گفت: اهسته

 لطفا.... نیتنهام بذار....حاال شهیم کیتار امیدن رمیبگ یاز کس نهیچونکه اگه ک دمتیبخش-

 بهش نگاه کردم.... مبهوت

 د؟؟؟یمنو بخش ساده

 ...دمیپرس رییمتح

 ؟؟؟یدیبخش-

 ن؟؟؟ینخواست نویمگه هم-

 ن؟؟؟یدادیبهم م دیبا خواستمیم ییا گهید زیخب بلکه من چ-

 ....ونمیبهتون مد دیکه کرد ییبخاطر لطف ها-

 لحنش زمستون شده بود.... چقدر

 ؟؟؟یلیل یچ یعنی-

 ....دیخطاب نکن یلیاسممو ل شهیم-
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 جان؟؟؟-

 بهت زده شده بودم... واقعا

 ....دیپر هیثان هی یتو شیبچگ اونهمه

 شد واسه خودش.... بزرگ

 ...زدیادم بزرگا حرف م مثه

 .....تیمیصم نهمهیا یندارم برا یتیسنخ چی....من باشما هدیخطاب نکن یلیاسممو ل-

 جبهه گرفته بود.... چقدر

 ....الیباشه ل-

 ال؟؟یل-

 خانم.... الیل-

 ....دمیودر ور بهم محکم کوب رونیاز اتاق ب ورفتم

 حس کردم.... قیسال تازه عم 3ور بعد  ییتنها حس

 دوستم باشه.... نیبهتر تونهیم دمیفهم دمیرو د یلیبار اول که ل واسه

 خانم واقا واسه هم.... میاالن شد یول

 من.... یبخاطر کارا اونم

 داخل اتاقم.... فتمر

 گذشت... یکم

 اتاق به شدت باز شد... در

 ومنا اومدن تو... مامان
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 دم به گره بود.... منا

 من هرزه ام؟؟؟ مونیسا-

 ....رمیبود از خنده بم کینزد

 د؟؟؟یموضوع رو فهم نیا یخدا ک یا

 .....فهیکه کث دیعجب فهم چه

 نشست لبه کاناپه... هیگر وبا

 مرض نخند...-

 :ستادیجلوش ا دیبا تهد مامان

 دخدره..... یحرف بزن ینجوریبا پسرم ا یندار یحق-

 خانم مجد بخدا اشتباه شده....-

....با پسرمم تو خونه خودم چه کارا کا یکرد نیکسم توه نیتر زی.....به عزتهیسل یچشمم بد افتاد ؟؟؟؟ازیاشتباه چ-

 بد بدکارم شدم؟؟؟ یزیچ هی....حاالم یکنیمین

 انقدر واستون محبوب باشه... کردمیخانم اشتباه بود....من فکرش رو نم یلیاز ل مونیسا یخدا معرفمن....ب-

 ....شکنمیدلشا نشکش کا دلدا بد م یینجایمدت کا ا نی....تو ایدونیحاال کا م-

 چشم.....-

 ناهار... نییام م گهیساعت د میخوبه....ن-

 .....گهی:مامانم انقدر غر نزن دمونیسا

 کم بود.... نمیمن سرش ور برگردوند مامانم هم باهام قهر کرد هم از

 از اتاق.... رونیب رفت
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 ....مونیسا زنهیمامانت چقدر غر م یی:وامنا

چجور دادگاهات رو  دونمینم یمملکت نیا لیوک ی....تو ناسالمتیزدیباهاش اونجور حرف م دینبا زیحقم داره عز-

 بخدا.....خخخخ یبریم

 ره نکن...مسخ گهیخب د-

 عوض شد خخخخ.... پتمیحرف زدم ت یلیکه با ل یساعت میکه تو ن نمیبیم-

 پاهام نشست.... یاومد سمتم ورو یلودگ با

 ؟؟؟ینیبازم بب ییخوایم-

وقته ناهاره...پس حاال نه....همش  نییایب گهیاتاق م ادیم یکیخوبش برسم  یبه جاها ادیباز تا م یمن از خدامه ول-

 لباس بپوش.... ینجوریهم

 نه... یدر اون حد قبل یجلف بود ول پشیت

 دار.... نیتنه است میبود ون دهیپوش نیسه ربع ج شلوارک

 انقدر منگله؟؟؟ یلیل نیچرا ا گمیم-

 هم خوشگله.... یلیمنگل چرا؟؟؟خ-

 خوشگل تر از من؟؟؟-

 اون که بله....-

 ؟؟؟یخرش کن ییخوای...میکنیم تیازش حما یپس بگو واسه چ-

 به تو چه؟؟؟-

 ؟؟؟؟یخرش کن ییخوایعه نکبت م-

 ....کنهیمحبت م لیدل ی....بهییادم افسانه ا هی یلیتو اون مخچه خوشگلت فرو کن....ل نوی....اشهیخر نم یلیل-
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 دهنت رو اسفالت کرد خخخخخ.... لیدل یوامروزم ب-

 اری...مازچکار کنه. دیبا دهی....فهمستی....بعدشم منگل ننمشیبینم شینیبیمن به اون چشم که تو م یوانکه اره....ول-

 ؟؟؟یشناختیرو که م

 فوت کرده؟؟؟ دمیداد؟؟؟شنیپا نم یک چیاره اون پسر خوشگله که به ه-

 بود.... یلینکردم....اون نامزد ل شیبود....بهتون معرف مییاره پسر دا-

 ....کردیبا دهن باز نگاه م منا

 ره؟؟؟؟یامل رو بگ نیا خواستیم یگریج نیبه ا ار؟؟؟؟اونیماز-

 اش بود.... فتهیش اریامل....ماز گهیباز م-

 کنم.... شیبه داداش مهرانم معرف دیعجب....با-

 ؟؟؟یبه ک-

ل حا ادیبا دختر جماعت ز ی....اونم امل که نه ولکمهی....داداش کوچرازهیسرکه ش دیکارخونه تول سیبه داداشم....رئ-

 بدحجاب.... یاز ادما ادی....کال خوشش نمکنهینم

 سرت رو نزده تاحاال؟؟ هیچجور-

 اشنا بشه.... یلیاصفهان بال ادیب گمی...من مهره مار دارم....بعدشم بهش مگهیخب د-

 ....یکنیتو غلط م-

 چرا؟؟؟؟-

 به اون دختر کارت نباشه....-

 ....ارمیدرش م یامل باز نیتو خط....از ا ارمشیخوشگله زن داداشم بشه م یلی....خفهییاخه ح-

 یکلفت واس داداشت خواستگار ییخوایم شدیبهش کلفت؟؟؟ها؟؟؟چ یگفتیتو....بعدشم مگه نم یکنیم جایب-

 ؟؟؟یکن
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 ...از اخالقش خوشم اومد....خوادیبه تو چه؟؟؟دلم م-

 ....شیشناسیتو که نم-

 شوور کنه.... ارمیشوور خوب ب هینه عشقت....بذار واسش  تهیابج ؟؟؟نهیعه تو چرا انقدر حساس شد-

 تو فکر خودت باش....-

 ....یبحث کوفت نیاومد از ا یچرا خوشم نم دونمیهم نم واقعا

 ....ارمشی....دفعه بعد که اومدم مهرانم مرازیبذار برگردم ش-

 ....خخخخخیکنیغلط م-

 ....نییپا می...حاال پاشو برنیبب-

 .....نییرفتم پا همراهش

 ...نجایا منا اومده بود گذشتیروز م 15

 همش سرش تو کتاب هاش بود.... یلیل

 شده بود به زور درستشون کرد.... یوگل سیخ اونروز

 ....نهیبیمن ور نم ایگو دادیاصال محل نم بهم

 عادت کردن..... یوسهند هم اعتراض کردن اولش به وجود منا ول بابا

 ها عادت کردن.... چارهیب نیا گهید نییپا ادیم عیفج یصبح با لباس خواب ها هرروز

 ....ادیبار بهم گوش زد کرد مراقب باشم بچه مچه تو کار ن هیبابا  فقط

 خودم مراقب بودم.... یمسخره اش کردم ول یلیخ

 ....دیدوستم خر یکیاون  هانیصبا وک دشیبودم با مناوارسطو دوستمودوست دختر جد رفته
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له هم ال مارستانیمان وبابا رفته بودن همراه سهند بخدمتکارا ما یحت ستیخونه ن یبرگشتم فکر کردم کس یوقت

 هم نباشه....... یلیرفته بود اونجا فکر کنم ل

 منا و..... دنیکردم به بوس شروع

 ....کردینشسته بود ونگاهمون م هانیهم استفاده کردند فقط ک هیبق

 کم کم مامان هم با منا کنار اومده بود.... میریبود شب به افتخار تولد منا خونمون جشن بگ قرار

----------- 

 :یلیل

 ....رفتمینم مونیدم پر اقا سا ادیز

 اومد رنگه نگاهش هرزه شده بود..... یازش خوشم نم گهید ادیدر حال الس زدن با اون دختره بود ز همش

 نداشته باشم... یکار یکردم سرمو تو کتاب هام ببرم وبه کس یسع

 ....دمیجوشیعشون نمبا جم ادیز

 خانواده ام.... شیپ رمیاز تخصصم م بعد

 ....نمشونیرو ندارم بب شیفعال امادگ حاال

 چهارشنبه بود.... صبح

 ....رونیظهر همه رفته بودن ب 11 ساعت

 ....چسبهیم یزمستون یهوا نیبخورم که تو ا ییچا هیکردم که برم اشپزخونه و حوس

 باشن.... نجایبا دوستاش ا مونیسا شیمثه هفته پ دیخنده اومد شا یصدا رونیب رفتم

 رو سرم نکرده بودم.... شالم

 اتاقم.... رمیم عیاشکال نداره سر ختمیر ییچا
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 نفر... هیبرگشتم گرومپ خوردم به  یوقت

 افتاد وشکست.... ییچا استکان

 فکر کنم مسته..... کردیتو چشمام نگاه م یجور هی پسره

 اومد جلو... اروم

 عسلم؟؟؟ هی...اسمت چدمیندتورو -

 به توچه؟؟بکش کنار....-

 سمته خودش.... دیمنو کش کدفعهی

 شکه شدم... یکم دنمیکرد به بوس شروع

 ...ارهیبلوزم رو در ب خواستیبه خودم اومدم م یوقت

 ....دنیکش غیکردم به ج شروع

 ...مونینکن....کمک....سا-

 رو به زور خوابوند کف اشپزخونه... من

 ....دمیکش غیتونستم ج تا

 گرفته شد وقاچ زده شد.... وانیل یها شهیب ش دستم

 ...ختیریازش به شدت م خون

 اومد.... ینم یکس زدمیم غیج یهرچ

 دور بود.... یلیواشپزخونه راهشون از هم خ ییرایپذ سالن

 هقم شدت گرفت... هق

 در اورد... مهیشلوارم رو تا ن پسره
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 ...رمیکردم االن که بم حس

 ....شدیحالم بد م زدیرو بهم م خودش

 اون رو از روم بلند کرد.... کنفریدفعه  هی

 ....دیلرزیبه شدت م بدنم

 ....زنهیکه داره پسره رو م دمیرو د مونیسا

 ...رونیکه گذشت بردش ب یکم

 به کنج اشپزخونه.... دمیخز

 وب شلوارم پر از خون بود.... نیزم یرو

 بودم.... دهیترس یحساب

 باال.... دمیرو کش شلوارم

 کنه باهام.... یبودم که نتونست کار نیبلوزم رو به خودم گرفتم خوشحال از ا یها تکه

 الله اومد.... یدفعه صدا هی

 ....شیکش مونی:داداش سادیکشیم غیج

 ....وووونیکرد....ح یدست دراز یلی:به لزدیداد م مونیسا

 :ولش کن....منا

 ...ستادمیحس ا یب

 ....دیلرزیگر م گر بدنم

 سمته سالن... رفتم

 دفعه شکه نگاهم کردن.... هی دنیکه من رو تو اون حال د جمعشون
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 جونم... یلی:لالله

 ....ختیهاش ر واشک

 به سرت اورد؟؟؟ یمن چ ی: خدامنا

 ....کردیچشمش بهم نگاه م یتو یبا اشک ها مونیسا

 دفعه مثه افتاب پرست رنگت عوض شد.... هیکه  مونیبهت سا لعنت

 بزنم..... یحرف تونستمینم

 شد.... کیتار دمیاز د ایدن کدفعهیو دمیلرزیم یحساب

---------- 

 :مونیسا

 کرد.... ی....بهش دست درازکشمیپسر رو م نیالله من ا-

 سمتش پسره هم در رفت.... میدیدو نیافتاد رو زم یلیل یوقت

 رو تو بغلم گرفتم..... یلیول رفتم

 :ببرش باال....برو اتاقش....هیبا گر الله

 گرفتمش وبردمش باال.... بغلم

 نبود.... ینجوریکه ا ی:اون لعنتصبا

 زده بود.... شهی:شارسطو

 به اتاقش... دمیرس

 ....ختیر نییتختش پا یکتاب هاش رو از رو هیبا گر الله

 تونستم صدامو باال بردم: تا
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 ....دی...به بدن پاکش نگاه نکنرونیب دیبر ایلعنت-

 بهش نگاه کنه... یکس ومدیم بدم

 بود.... یشلوار پاش بود که اونم خون فقط

 گفت: الله

 داداش...داداش دستش....-

 دستش رو تکون داد.... وبهم

 به دستش بود.... یقیعم زخم

 کف اشپزخونه افتادم.... یها شهیخورده ش ادی

 رفته بود.... بدنش هم بود که فرو یرو

 ها رو از بدنش اروم در اوردم.... شهیبهش زد من هم خورده ش یزخم هاشو پانسمان کرد وسرم الله

 :هیبا گر الله

 کرده؟؟؟؟ شیکار یعنی-

 ....دونمیبودم:نم یعصب یلیخ

 ؟؟؟ییایبه خودت ب ییخواینم گهید مونیسا-

 ....مونمیپش-

 ؟؟؟یکرد کاریداداشم چ یادگاریبا  یدی....دوست تو بود....د یدید-

 سگ عذاب وجدان گرفته بودم.... مثه

 دادزدم:بس کن الله.....بس کن.... دیچک اشکم

 ....واریکنج د دمیوخز
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 ....بخشمیدست زده باشه تا عمر دارم خودمو ن یلیبه ل اگه

 چکار کردم؟؟ من

 کرد... یچیرو الله باند پ دستش

 کبود کرده بود.... ونیبدنش رو اون ح چقدر

 رو از کمدش اورد.... یلیل یلباس ها الله

 کمک کن عوضشون کنم....-

 .... یلیل فیگردن ظر ریرو بردم ز دستم

 بود.... هوشیب

 رو بهش پوشون.... رشیباال گرفتمش لباس ز ادیسرمش در ب نکهیبدون ا اروم

 تنش کرد.... یاز اون هم لباس دکمه دار بعد

 شلوارش رو؟؟؟-

 ناراحت بشه.... دی....شاشهینم-

 باال.... دیپر هویموقع  همون

 ....ختیریسکوت اشک م یتو فقط

 گفت: هیبغلش کرد وبا گر الله

 بکش.... غیج زمیکن عز هیگر-

 .....کردیم هیگر فقط

 اومد..... یدر نم صداش

 ....دیکشیم یبدجور ینفس ها یاز گاه هر
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 ...شدمیم ونهید داشتم

 دوستم چکار کردم؟؟؟ نیبا بهتر من

 منو.... دیکه با اون کارم بخش یکس

 موهاشو نوازش کرد: الله

 ....یشیکبود م یبزن دار غی....جزمیبزن عز غیج-

 ....زدیحرف نم یحت یول

 الل شده باشه.... نکهیا مثله

 نگران بهم نگاه کرد: الله

 ....شهیداره خفه م مونی.....سامونیسا-

 ن....زد غیشروع کرد به ج الله

 کبود شده بود.... یلیل

 کن.... یکار هی یلعنت مونی.....سارهیمی....داره ممونیسا-

 داخل... دنیپر هیاتاق باز شد وبق در

 کبود شده..... مونی:سادیکش غیج منا

 تو بغلم گرفتمش.... عیسر

 ....مارستانیب مشیببر ادی....بنیمنا بپر پشت ماش-

 رو برداشت وگفت: فشیک الله

 ....میبر-

 تا تونست گاز داد.... منا
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 ....میدیگذشت تا رس قهیدق 10

 اورژانس..... یبردمش تو عیسر

........... 

 روز گذشته.... 10

 بهوش اومده.... یلیل

 حرف بزنه.... تونهیکه بهش وارد شده نم یبه خاطر شک ینشده ول یگفتن بهش دست دراز دکترا

 از کردمون.... میکشیعذاب وجدان م میومنا هرروز دار من

 ادم شده.... یکم منا

 ....گردهیاونقدرا جلف نم گهید

 ....میکرد تیشکا ونمیاون ح واسه

 ماه بهمن دادگاهشه.... 15

 .... ِیلیبهمن کنکور ل 30

 نگرانشم... یلیخ ستیحالش خوب ن یحت اون

 ...میاریبه حرفش ب میتا بتون میکرد میستیتون یکار هر

 .....ومدیبه حرف ن یپدرش رو اوردم ول یحت

 اس.... شهیمعتاد به ش پدرش

 خانواده اش..... شیبرگرده پ گذارمینم ادیب نیاگه اسمونم زم یحت

 بهمنه... 15 امروز

 ومرخص شدنش.... یلیدادگاه ل درست
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 عالمه بادکنک... هیهمراه  مارستانیب میرفت میتولد گرفت کیمرخص شدنش با منا ک واسه

 ...دمید یزیچ یلینگاه سرد ل هیجز  یول

 ....زدینگاهش حرف م با

 ....رازینرفت ش گهید منا

 ....ادیاخر ماه م داداش

 ....ارهیرو به دست ب شیسالمت یلیکنم تا ل یچه غلط دونمینم

 به سمته دادگاه.... میریم میودار مینشست نیماش یتو االن

 مون؟؟؟یگمشو سا یبهم بگ ییخوای....نمگهی...حرف بزن دیلیل یجونم....ابج یلیل-

 بگو؟؟؟ یزیچ هی...تروخدا یلیل ی:اجمنا

 عقب بود... منا

 جلو نشسته بود... الله

 رو بغل گرفت.... یلیل منا

 ....ای...غصه نخورمیکنارت نیبب یلیل یابج-

 گونه اشو.... دیوبوس

 ....کردیبهش محبت م یلیخ

 هق هق زد.... یلیل

 نزد.... یحرف یکرد ول رییتغ هی

 ادگاه...د میدیرس

 با ما بود... برد
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 بره.... گاهیرو خواست به جا یلیل یقاض

 خانم؟؟؟ دی:خب بگیقاض

 که بهش وارد شده.... یبخاطر شک ستیموکلم قادر به صحبت کردن ن یقاض ی:اقاستادمیا

 ؟؟؟یچ یعنی:یقاض

 هست... شیپرونده پزشک یقاض یاقا-

 کرد.... ینگاه یقاض

 کردوبعد به من.... هانیبه ک ینگاه

 مجد؟؟؟ یخب تو بگو اقا-

 ....دیکشیم غیهم همش ج یلیخانم بودن ل یلیبا ل یحالت بد یاشپزخونه اون مردک تو یرفتم تو یقاض یاقا-

 د؟؟؟؟یدار یشما با خانم کاشف نسبت-

 فکر کردن:اره.... بدون

 ؟؟؟یچه نسبت-

 بگم.... یچ موندم

 ....عشقمه....مهییدختر دا-

 متعجب نگاه کردن بهم..... یلیول منا

 دارم.... یخصوص تیشکا یثمیم هانیک یخانم ازاقا یلیکاشف....به عنوان نامزد ل الیومن به عنوان موکل ل-

 باال.... فرستادشیم نیا

 چه خبره .... دیفهم منا
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ردن ک شونیسو استفاده از اعتماد ا یثمیم یمجد نامزدشون هستن...اقا مونیسا ی....اقایقاض یوگفت:بله اقا ستادیا

 کنن.... یداشتن تعد یخونه شون به خانمشون سع یوتو

 وگفت: ختیبهم ر یکم وانیک لیوک

 ....یاعتراض دارم جناب قاض-

 یجمهور ییجزا 104بکنم واستون بنا به ماده  تونمینم یکار چیهستن....ه یخصوص یشاک شونی...استیوارد ن-

جناب  یماه حبس برا کیسال و  10کاشف و الیاعتراض به حقوق خانم ل یروزحبس برا کیسال و 12 رانیا یاسالم

روز حبس......به  کیماه و کیو الس 22 شهیکه جمعا م شهیم دهیهستن بر یخصوص یمجد که شاک مونیسا یاقا

 ....دیستیاحترام حکم با

 داده شد.... وحکم

 ....دیچش هانیجزا رو ک یزدم بدتر یلبخند

 ....زمیریخونشم م نباری....اکنمیوکارمو تموم م رونیب امیمنتظر باش...م مونیدادزد:سا رونیاز دادگاه ب فتریم یوقت

 ...نیسمته ماش میرفت

 بودن از حکم... یوراض زدنیلبخند م هم

 اشکشو پاک کرد... مامان

 رو گرفته بود ودر حال اومدن به سمته ما بود..... یلیدست ل منا

 ور بگردونمش.... یلیببرم ل کمی...من دیمنا ور هم ببر دیبابا شما بر-

 ...ستیخوب ن ادیسرما؟؟؟پسرم حالش ز نی:اخه تو ابابا

 حرف بزنه... یلیل دی...شاافتهیاتفاق خوب ب هی دی:بذار برن محمد...شامامان

 رو صدا کردم.... شیسمتش واسم واقع رفتم

 ....ایدر-
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 باشه.... یلیل خواستمیدلم نم گهید

 باشه... پاک باشه.... ایدر خواستیم مدل

 سردش رو بهم دوخت... یچشما

 م؟؟؟یبر-

 :کجا؟؟؟منا

 ....امیم یلیبرو خونه....من با ل نایتو با مامان ا زمیعز-

 بهش زدم... یوچشمک

 ....ختیریاش عوض بشه طول دادگاه همش اشک م هیروح یرو تاب بدم تا کم یلیل خوامیکه م دیفهم

 پشت رل وراه افتادم... نشستم

 ؟؟؟یحرف بزن ییخوایجونم...نم یلیل-

-............ 

 گلم؟؟ یدوس دار یاهنگ چ-

-............ 

 ؟؟؟؟یکنیم نجوریچرا با ما ا یلیل-

-............ 

 ازت خوشش اومده.... یلیخ نکهیمثه ا نجایا ادی....اخر ماه م دهیپسره داداش منا د نیعکست رو ا یلیل-

 نگاه سردش رو بهم دوخت.... فقط

-............. 

 بگو؟؟؟ یزیچ هی یلیل-
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-................. 

 به بام اصفهان... میدیرس

 باال؟؟؟ میبر یحاضر-

 رو گرفتم وراه افتادم... دستش

 بود... خی دستاش

 سردته؟؟؟-

-.......... 

 راه... یها مهین میدیرس

 نبود... یسرد بود کس نکهیا واسه

 دوشش انداختم.... یرو در اوردم ورو کتم

 شهر اصفهان نگاه کرد.... یوبه  نما برگشت

 ....بیشهر غر نیا زدیبا ادم حرف م بیغر چه

 ...دادیها رو نشون م خونه

 غم.... ایهست  یشاد ایهر خونه  یتو

 کنون... یاشت ایدعوا  هست  ای

 ؟؟؟یکن یحرصت رو سر شهر خال ییخواینم یلیل-

 نگاه کرد.... بهم

 رنگ وحالت چشمش عوض شده بود... یکم

 حرصمو؟؟؟-
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 زده شدم... بهت

 حرف زد... یلیل

 نگیم یزیچ هی کننی...ابراز عالقه مانیارتفاع م نیتو ا کشنیم غیکن....همه ج ی....حرصت رو سرش خالزمیاره عز-

 ؟؟؟یگیتو نم

 چشم دوخت.... بهم

 زنم؟؟؟حرف ب ذارهیم ایدن گهید ؟؟؟مگهیاخه چ-

 ....نی....ببگهیبگو د یزیچ هی....زمیعز-

 وداد زدم: ستادمیلبه سخره ا رفتم

 .....شکــــــــــــــرت....زدنهیداره حرف م امونیشکرت در ایخــــــــــــــدا -

 زد.... یجون یب لبخند

 وبغلش کردم.... رفتم

 حرکت بود... یب دستاش

 جداشدم... ازش

 رو گرفتم وبردمش لب سخره.... دستش

 ....گهیبگو د یزیچ هی-

 نگاه کرد... بهم

 ؟؟؟یکشیاز من خجالت م-

 ازش فاصله گرفتم.... یکم

 بهم نگاه کرد... برگشت
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 رو سمت اسمون برد... سرش

 .....ییییییییگفت:آ یکم یصدا با

 .....یییییییییییییییییییییییییمکث کرد وبلندتر داد زد:آ یکم

 .....ییییییییییییییی:آآآآآآآآآآآآآآآآآدیکش غیکرد واز ته دلش ج مکث یکم

 ....اوردیگفتناش پدر ادمو در م ییانقدر درد داشت که فقط آ یعنی

 بغضم گرفت واسه صداقت حرفش.... بدجور

 کنه فقط دردشو گفت.... یحرصشو خال خواستینم یحت

 رو ناله کرد.... دردش

 ....دیلرزیم کیستریه بدنش

 رو رو زانوهاش گذاشت.... دستش

 ....زدیهق هق م بلند

 بودنش پاره شد.... بیحس کردم بند دلم واسه غر دیکش غیج یوقت

 واروم دستم رو دور بازوش حلقه کردم... رفتم

 تو بغلم وشروع کرد به حق حق زدن.... اومد

 منو....منو... خواستی...اون مرمیگیم شی.....دارم اتسوزهیدلم م مونیسا-

 کن... ی....خودت رو خالزمیرو سرش:بگو عز دمیکش دست

دفعه  هیبخورم بخدا.... ییچا خواستمیمنو....من...من م خواستیاون منو.....بهش گفتم نکن....کم مونده بود....م-

 ...فشیکث ی....اون لب هاستادیاومد....اومد پشتم ا

 ..اونطرف ترو اوق زد. یدهنش گذاشت ورفت کم یدستش رو رو کدفعهیو
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 شونه هاش ور ماساژ دادم... یوکم رفتم

 بهتر شده بود.... یکم

 ....ستادیا

 وبود... دهیپر یکم رنگش

 بردم واشکش رو پاک کردم... دست

 ....یخوریسرما م شهیداره سرد م گه؟؟؟هواید میبر-

 زد.... پلک

 رو خواست بهم بده که گفتم: کتم

 پسش بده.... نیتو ماش شتینه بمونه پ-

 ....نییپا میرفت

 ....زدینفس م نفس

 واسه اون گرفتم... یکیواسه خودم و یاب معدن کی

 خب امشب شام مهمون من...-

 خونه لطفا منا خانم منتظرتونه... مینه بر-

 نگاهش کردم.... طونیش

 ؟؟؟یدونیتو از کجا م-

 کر که نبودم....-

 چیه رانمیمدت که ا نیا ؟؟؟؟توییا هیرو پا چی....ساندومیبزن یزیچ هیاولش  میبر یخخخخخ....عجب....باشه....ول-

 ....چسبهیهاش بهم نم چیمثه ساندو زیچ
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 ....میبر-

 ...میشروع به خوردن کرد نیوتو ماش میگرفت چیشهر وساندو نییسمته پا میرفت

 اشو خورده بود.... مهیاون تازه ن یتموم کردم ول من

 خونه... میاشم بخور تا بر هیبق-

 شدم... ریس خوامینم-

 ....ریچه برسه به س ینشد ازمیپ-

 ....مونیمکث کرد وادامه داد...اقا سا یشدم.....کم ریعه چرا س-

 اقا تا قبول کنم... یقرار شد نگ-

 خب حاال....-

 ...مینه خب حاال ندار-

 ....مونیسا-

 جانم؟؟؟-

 ن؟؟؟یادرس خونمون رو بهم نشون بد نیبریمنو م-

 ....گهیببرمت خونه د خوامی...خب مییا ونهیخخخخ د-

 نه اون خونه...-

 ....ستهیبود مغزم از کار با کینزد

 نشونش بدم... تونمینم

 بگذارم بره تو اون خراب شده.... تونمینم

 راستش.....باشه....-
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 اونطرف رفتم.... نطرفیا یکم

 ....مونیسا شدیچ-

 ....ستین ادمیراستش ادرس -

 ؟؟؟؟یدروغ بگ یتونینم یدونستیم-

 ....دیهمف

 عمارت .... می....باشه بریبد صیدروغ رو از راست تشخ یتونیاگه دلت پاک باشه م-

 داد.... تیشدم که رضا خوشحال

 سمته عمارت.... رفتم

 ....خونهیکه قشنگ مغز ادمو م ومدیخوشم م یلیخ

 ....یلیل-

 بله؟؟-

 ؟؟؟یاخر ماه کنکور دار یدونیم-

 ....دونمیم-

 ....ینخوند یچیتو که ه-

 اونروز شوم... کنمیمدت دوره م نیتو ا-

 ....الیخیب-

 ....کردمیاونروز تموم شده بود درسام وداشتم دوره م-

 ؟؟؟یشیدکتر خوشگل م هی یدونیم-

 روح.... یبهم زد اما کامال ب یلبخند
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 .....کنهیم یچیکه از تمام قانونا سرپ لیوک هیشما هم -

 درسته خخخخخخ....-

 ..کرد... یبا سرعت باال تو اتوبان رانندگ دینبا رانیکه تو ا گرفتمیهنوز نم شدمیم مهیجر رانیاوقات ا شتریب

 ببندم.... رفتیم ادمیهم رو هم که خدارو شکر همش  وکمربندم

 ......خخخخخگمایم نویماش کمربند

 ...خخخخخمونهیابرو واسم نم نییپا ادیاونو نبندم شلوارم م اگه

 داخل عمارت... رفتم

 هوا سرد بود هنوز.... یکم

 ....نییپا میرفت

 داخل... میرفت

 سالن بودن.... یومامان بابا وسهند والله تو منا

 خونه هم بودن..... نیونامزدش که اونروز دوست دخترش بود واومد به ا ارسطو

 خودمو اروم کردم.... یخونم جوش خورد ول یکم دنشیهم بود که باد یمهر خاله

 ساکت شدن.... همشون

 هستن نمونم.... الشیو اهل ع یکه خاله مهر یگرفتم تو اون جمع میتصم من

 گرفتم.... شیپله رو پ راه

 صدام زد وهمراهم اومد باال.... منا

 ؟؟؟یکجا رفت-

 حرف زد؟؟؟ یلیل شهیبام اصفهان....باورت م-
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 بهت بهم نگاه کرد.... با

 ...نییبرو پا یباور ندار-

 سمته در.... دیدو منا

 کارم وشروع کردم به چک کردن پرونده ها.... زیپشت م نشستم

 دادگاه داشتم.... فردا

 فردا هم کالس داشتم... پس

 دانشگاه شده بودم.... استاد

هم دوست  شونییدانشگاه چندتا طیتو مح کردمیم یشوخ یلیبود دوسش داشتم با دخترا وپسرا خ یجالب کار

 شده بودن..... شمیش

 ....کردمیرو مالقات م کبختیدادگاه ن دیاوقات با شتریم بود وبکالس ها ونیروز درم کی

 با پرونده ها تموم شد.... کار

 هم خوب شد.... یلیگذشت ل یکم

 شه؟؟؟یعاشق داداش منا م  یعنی

 منا دوست دخترمه.... نکهیخونه باز بشه با ا نیاون پسر به ا یپا خوادینم دلم

 اخر ماه..... انیکل خانواده اش م حاال

 عاشقش نشه... یلیکنه ل خدا

 من چم شده خب بشه به تو چه.... عه

 شدم.... کینزد یلینقشه ام افتادم باز به ل ادی

 توخط.... مشیاریبگم وبا هم ب ویبه منا همه چ دیبا
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 بعد از ظهر بود.... 2ساعت  نییتا برم پا ستادمیا

 هم نشسته بودن.... شیمنا وسامان پ نییرفتم پا یوقت

 ؟؟؟یچ یعنی اخه

 برخوردش با دوست دختر من.... نجوریا

 توذهنم جرقه زد.... یفکر هی کدفعهیکه  رمیاش رو بگ قهیبرم  خواستمیم

 خودشه.... اره

 خانواده بدم... لیکه عمرا با منا تشک من

 .....پس

 متوجهم شد... مامان

 بود.... یخال یجا کی یلیل شینشسته بود وپ ششیپ یلیل

 .....گهید نیشیب ای...خب بیکنیم گایچرا ن مونیسا-

 نشستم.... یلیل شیوپ رفتم

برامون گفت...گفت کا تو چجور  ایهمه چ یلیدست درد نکنه...انقد خوشحالم مامان...انقد خوشحالم ل مونمی:سامامان

 ....یدر حقش کرد ی...چقدر برادریباهاش حرف زد

 ....یبرادر

 ...اها

 ....مونیسا الیخیب هگید نهیبیمنو به چشم داداش م دیشا خب

 کرد....خخخخ زیمنو سوپرا هوی....خودش ینکردم مامان یمن کار-

 ....مونیممنونم سا یلی:خیلیل
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 جا داد.... یلیمن ول نیاونطرف تر وخودش رو مثله گربه ب یبه زور من رو حول داد کم یمهر خاله

 شده.... یخودمون مونیبا سا یلیکه ل نمیبی....منجایچه خبره ا-

 انداخت... ریناراحت شد سرش رو ز یلیل

 ....خخخخخخیفکر کنم به پسر منم برس یجلو اومد یکی یکیکه نداره.... ی:ناراحتیمهر خاله

 خونم به جوش اومد.... یمتلکش حساب از

 سرش رو باال اورد وگفت: یلیل

 .....نهیهم هم تیمیصم نهمهیا لیمثه داداشمه...دل مونیعمه خانم سا-

 مییایب مییخوایکرده....م ریگ شتی...اما عمه جون من به محبت هم گفتم سامانم بدجور دلش پیناز یاخ-

 ....یخواستگار

 جواب داد: یلیکه ل یکنیبگم تو غلط م خواستم

 کنهیم ریهمه گ شهیبدم بعدشم ....پسر شما فکرکنم دلش پ لیادامه تحص خوامیازدواج کنم....م خوامیفعال من نم-

 نه؟؟؟؟

 ورفت... ستادیوا

 جواب خاله رو داد... نجوریرفتم که ا یلیدلم قربون صدقه ل تو

 تا اسمون فرق کرده بود... نیاز زم یلیاخالق ل کال

 ...رهیبگ یزندگ نیحقش رو از ا خوستیم نکهیا مثه

 کنه.... یدروغ وراست بهش بگم تا منو باور کنه وباهام همکار یموقعس که رو مخش برم و کم نیبهتر االن

 گفت: یرفت خاله مهر یوقت

 افاده ها طبق طبق.....-
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 ...گذرهیخاله جون حرف حق جواب نداره.....پسرت که بهش بد نم-

ن م ییخان دا یها ییدارا دنیواسه باال کش یدختر تور پهن کن نیواسه ا نمیتو چت شده...بب مونینگا نگا ...سا-

 وتو ها.... دونمیم

 خبر شد..... چه

 عمه جون؟؟؟ شدیچ-

 ؟؟؟یخبر ندار ارینامه مه تینگو که از وص-

 خب؟؟؟-

 دهیاز کارخونه ها وسه دنگ کارخونه جد یکی شهیم یعنیوالله اس.... یلیدوتا پسر به اسم ل نیتمام اموال ا گنیم-

 شده.... سیکه تاس

 ابروم باال رفت... یتا هی

 برم جلو.... خواستمیرو نگرفته بودم فقط م هیقض نیدنبال ا ادیز

 لو داد.... ویلطف کرد وهمه چ یخاله مهر حاال

 ....یگردونیخاله تو تمام مالشون رو بهشون برم یعنی-

 ....نیخودمه بب شیبرگشتش پ-

 رفت رفت.... یلیدورمون نبود مامان همون موقع که ل یکس

 واسم جذاب شد.... داستان

 کردم... دایرو پ یضعف خاله مهر نقطه

 رسه؟؟؟یبهش م یباهاش ازدواج کنه چ یکس ی روز وروزگار ِیلیبه اسم ل یگیشه خاله...م یخب که چ-

 .....یمن دار شهیپ یزیچ هیسامان شوورش بشه  ی....اگه کمکم کنگمی....بهت میخر یلیبا وکالتت خ گهینه د-
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 بابا... نه

 تو چاه .... یافتیم یخودت که دار یمهر خاله

 ....عجب

 ....شدیخواستم چ یچ

اموال رو  ییدار اقتیاون رو دوست داشته باشه قطعا ل یلیرو داشته باشه ول یلیل اقتیکه ل یگفته کس اریمه نیبب-

به  ریسهم ما بشه....و یکی نی....االغ االن تو داداشت نونش تو روغنه....بگذار ابرهیسهم م ییداره واز ارث خان دا

 ....ریو

 ابروم باال رفت... یتا هی

 اخر ماه خواستگار داره..... یلی....بعدشم لنهیبیاونو نم یلیرو داره؟؟؟اصال ل یلیل اقتیسامانت ل یکنیفکر م-

 دل سامان رو ببره وخرش کنه... گفتمیبه منا هم م نداختمیاون دوتا انتر رو به جون هم م نجوریا

 خانم.... یلیل یبه سو رفتمیم شیهم با نقشه پ خودم

 شده.... یداستان یلیل عجب

 از خودش.... اموالش

 ...خوامیرو م یفقط انتقام وسوختن خاله مهر من

 رو بردم جلو وگفتم: دستم

 قبول.... یباشه خاله مهر-

 ...دیداد وصورتم رو بوس دست

 شم؟؟؟یمن خر م یفکر کرد اها

رو بگذار واسه  یلی...لیدار یوپولدار یخوب نیقربون پسر خوشگلم برم تو که خودت دوست دختر به ا-

 .....یی...الحق که هنوز ناناز خاله اادیبه سرش ب یقراره چ یدونیکردم....نم یگذار هیچقدر روش سرما یدونینممن....
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 تا باشم... نیبش

 زدم... یزورک لبخند

 ...ارمیازت در ب یپدر کی

 ...میکرده که فوشش بد یپدرت گناه داشت اخه بابا بزرگ چه گناه نه

 ....یخاله مهر ارمیازت در ب یشوهر کی

 ثبت بشه.... خیتار تو

 ....ندازمتیگوشه زندان م گهیسال د کی تا

 ....یکرد ییخان دا یکه از شرکت ها ییاختالص ها با

 ....یدیدزد ییدا یکه از امانت ییها پول

 فکر کنم حبس ابد رو شاخ تو وشوهرت باشه.... یرو بدبخت کرد من

 وگفت: ستادیا

 بزرگه رو قورت داد.... کهیناهار که روده کوچ میبر گهیخب د-

 اومد.... یازش خوشش نم ادیچپ چپ نگاه کرد ز یبهش کم بابا

 اومد... یکس ازش خوشش نم چیه یعنی

 ...رفتیم ارهیشکمش رو باال ب نکهیکردن وا یواسه منافع خودش وکالش رفتیم ییجا هر

 ....گذاشتیبود پاش رو هم اونجا نم نیا ریغ

 اونجا..... رفتیم یلیکه ل دمیبار د نیسمته اشپزخونه اخر رفتم

 درست کردن ساالد بود.... درحال

 باال سرش ونگاهش کردم... ستادمیا



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
313 

 

 زد ورفت.... یلبخند مامان

 بخور منا.... ای؟؟؟بیکنیانقدر نگاه م هیچ-

 خخخ....خرهیگازشون بگ کنهیچشمات ادم حوس م هیژله بلو بر هیچشمات هست....شب یاخه....ول یستین یخوردن-

 رو گرفت سمتم... چاقو

 ....کنمایرو سفره م کمتیش کمتیتو ش کنمیم نیبا هم-

 جونم نزن.... یلیباشه بابا ل-

 ؟؟؟یلیل ای ای؟؟؟دریصدا بزن یمنو چ ینگرفت میتو باالخره تصم-

 ....کنمیحال م شتریب ایبا در-

 ....یکنیتو غلط م-

 که پوست کنده بود وبرش داشتم.... یاریودستم رو بردم سمته خ دمیخند

 :بذار سر جاش.....دوساعت پوس کندم....دادزد

 جلو جمع.... یکردیم فیازم تعر یلیپوست بکن...تو که خ گهید یکیوقت بذار  گهیخب دوساعت د-

 اومد تو وگفت: منا

 نجا؟؟؟یچه خبره ا-

 ....ایدر گمیم-

 ....مونیسا یباز مهربون شد هیچ-

 ؟؟؟یکنیبهم کمک م-

 ....هیچ هیقض دیبا چشماش پرس منا

 خاص بود.... یلیخ یول ستین یخاص زیچ یعنیزدم  پلک
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 بود.... میمن انتقام بخش خاص زندگ واسه

 کنم... یتوش زندگ خواستمیبود که م یبخش

 ....شهینم ریجوره س چیساله که ه نیبود که عطشش چند یبخش

 در چه مورد؟؟؟-

 ...لطفا....رمیبگ ویحال خاله مهر یکمکم کن خوامیکه....م خوامیم-

 ...یاخه چرا؟؟؟نکنه هنوز فکر انتقام-

 ....ادشهیهنوز اونروز رو  پس

 ....یدیبا انتقام گرفتنت همه رو از دست م مونیسا نیداد :بب ادامه

انجام  گهیچندتا کار د هیتام اموالت رو بده به من....بعدشم  اری....تو فقط اختکایامر گردمی...برمالیخیب-

 ...حله....میدیم

 هات باشم.... یمسخره باز نیتو ا خوامیمن نم مونیسا-

 ورفت.... ستادیوا

 کردم... یپوف

 :ستادیا شمیاومد پ منا

 عشقم؟؟؟ هیچ هیقض-

 ....ادیراه نم ای....حاال که دریچیه-

 و؟؟یانتقام چ یدار ی...خاله به اون خوبدمیکه نفهم ؟؟؟منیاخه واسه چ-

 هم حوصله ام رفته... ی...کمگمیاتاقم بهت م ایاخر شب ب ینه جاشه نه وقتش باشه برا نجایا نیبب-

 رو گرفت... منظورم
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 ابروش رو داد باال... یتا هی

 کردم یاونجور شد منم سع یلیکه ل یکه از روز یدونی....خودت ممونیسا امیشرمنده من نم هینجوری...انطوریکه ا-

 ادم باشم...

 ....ییباکره ا کنهیندونه فکر م یواسه من باال منبر هرک یبر ییخوای....حاال میول-

 ....رونیتو گوشم زد ورفت از اشپزخونه ب یلیبرو گرد س یب

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

 :یلیل

 ناراحت شدم.... یلیخ خوادیم یکنه واز اولش نگفت چ یاومد پاچه خوار مونیسا نکهیا از

 صله ناهار خوردن هم واسم نمونده بود....حو یسمته اتاقم حت رفتم

 در اتاقم رو ببندم... خواستمیم

 نفر توجهم رو جلب کرد.... کیهق هق  یصدا

 اوردم.... رونیرو از اتاق ب سرم

 رتف اتاقش ودر رو بست... هیبود با گر منا

 ودر زدم... رفتم

 منا جون....-

 ....خوامینم ویکس-

 شده؟؟؟ی....در رو باز کن....چیلیمنم بابا ل-

 ....یلیبرو ل-

 هق هقش اومد.... یوصدا
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 ....یدیخندیم شیپ قهیشده گلم؟؟؟تو که دو دق یاخه چ-

 ....یلیبرو ل-

 ....پرسمیم مونیاز سا رمی...اصال مخورمیاز جام تکون نم شدیچ یونگ یتا در ور باز نکن-

 نه...-

 صدا قفل در اومد.... هیاز چند ثان وبعد

 داخل باز در رو قفل کرد.... میرفت

 ....خخخخخیزنیمشکوک م هیچ-

 هق هق بغلم کرد.... با

 رو سرش.... دمیکش دست

 ....الیخوش به حالت ل-

 اخه چرا؟؟؟-

 ....من نتونستم از خودم مراقبت کنم....یپاک موند-

 ؟؟؟؟یچ-

 خوشرنگش نگاه کردم... یچشما به

کمک  غیکارش رو ادامه بده وبا ج وانیک ینذاشت یتو حت یدادم....ول یلعنت یمن خودمو دست اون پسرا-

 ...فمیکث یلی....من خیخواست

 ...دمشیبوس

 ...کردمیارومش م دیبا

 ....یچرت وپرتا رو؟؟؟تو گل من نیگفته اخه ا یک-
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 ...ستمین یودوست داشتن فیاونقدرا هم مثه گل لط-

 و گرفتم ونشوندمش رو تخت.... دستش

 ....یکنیارزش م یچزا خودت رو ب زمیعز-

 اصال منو دوست نداره؟؟؟ مونیسا یدونیم-

 گفته؟؟؟ها؟؟؟ یزی...عشقم...چرا دوست نداشته باشه؟؟نکنه اون بهت چزمیعز گهینگو اون بهت م ؟؟؟چرتیچ-

 داشته باشه....اون فقط منو خواسته تا کنارش باشم وبهش..... تونهیدوست نداره....نم ویدوسم نداره....اون اصال کس-

 بگه.... یچ خوادیم دونستمیخوب م هیگر ریزد ز وبلند

ها....وتورو دلشکسته  یکار فیکث نیکه دوست نداره مجبورش کرده به ا ویکس کنهیاون غلط م زمیعز سیس-

 کنه.....

 ییایشب ب دیکه با گهی...مشدهی....بهش گفتم چیپاک بوداز اولش باکره و یفک کرد گهیدوسم نداره....بهم م-

 ....شمیپ

 گرد شده نگاهش کردم... یچشما با

 .....ستین یادم نجوریا مونیسا

 که...... مونیسا یول-

 ...کنهیم یبدجور داره باهام باز یول هیاره پسر خوب-

 ؟؟؟یدوسش دار یتو چ-

 حاال نه..... یدوسش دارم ول کردمیاولش فکر م-

 چرا هنوز.... ؟؟؟؟پسیچ-

و مثله ت خواستیدلم م یلیبشه....راستش خ کمینذاشتم نزد گهیاون اتفاق افتاد واست د ی....من از وقتزمینه عز-

 پاک باشم...
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 وگفتم: دمیرو بوس صورتش

به عنوان  گهیهم د نجایبهش محل نذار گلم...ا گهیوتو دل برو....د ی....هنوزم جذابیتو هنوزم پاک ستین ریاالنم د-

 ....شمیگلم بمون پ یمن ابج یدوست جون

 اگه بهش محل گذاشتم.... گهی.....دیزمیعز-

 سامان گرفتت به حرف.... دمید-

 بود.... یخوب یلیاره پسر خ-

 نکنه....-

 بده.... شنهادیبهم پ ایادم دن نیبهتر سهیقد هیاگه  یپاک بمونم....حت دمینه ....نه......من بهت قول م-

 وگفتم: دمشیبوس باز

 من به حرص خوردن فکر کنم.... ینذاشت یکرد هیانقدر گر نی....حاال هم غصه نخور....ببیزمیعز-

 ؟؟؟؟یحرص چ-

 ....رهیانتقام نگ رهی....اصال تو گوشش نموثیپوف مونیسا نیاز دست ا-

 ؟؟؟یانتقام چ-

 کردم... فیرو واسه منا تعر دونستمیکه م ییجا تا

 رو باال انداخت.... ابروش

 جون.... ایدر ادیبهش نم یه؟؟؟؟ولیهم عمه مهر اریمقصر مرگ ماز گهیپس م-

 ....ایدر یگیبار م هی یلیل یگیبار م هی مونیتو هم که مثه سا یوا-

 ....خوبه؟؟؟ایدر گمیبهت م گهیپس منم د-

 باشه.... نجوریا ادیقصد وقرض بوده بهش نم یب گمیمن که م یول گهیباشه...خوبه...اره م-



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
319 

 

 اره ...-

عمه بحث کرده  اریکه قبال ها با ماز یچند بار هیطرف ما هستن  نایاره...خودشونن ا الیسامان ودختر دومش هم سه-

 ....گرفتنیم یوطرف مارو هم حت گفتنینم یزیبود چ

 ...یتیبله اقا سامان که معلوم هست چه ادم باشخص-

 به بازوش.... زدم

 بابا پسر عمه مو..... شی؟؟؟؟خورداوووووو...چه خبره-

 ....دیخند

 ه؟؟؟ینظرت راجع به داداشم چ-

 داداشت؟؟؟-

 ....تیخواستگار انیب خوانیهوم م-

 ؟؟؟یشد ونهید-

عکس ازت  هی گهیعکست رو واسش تو تلگرام فرستادم هرشب م یچقدر اقاس....از وقت یدونیاخه چرا...نم-

 ات شده... ونهیبفرستم.....د

 ....یکرد خودیتو ب-

 ؟؟؟؟ینیعکسشو بب خوادینگو....دلت م-

 رو در اورد وعکسش رو نشونم داد..... لشیموبا یگوش

 دوسش دارم.... یلیاس.....خ کهیمهرانه...داداش کوچ-

 ....یرنگ وچشم مشک یمشک یبود با موها یپسر

 عکس گذاشته بود.... مرخیدستش بود ون یتاریگ
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 ا؟؟؟یدر هینظرت چ-

 ؟؟؟؟یرعکس کامل ندا-

 بفرسته واست.... گمیم-

 نه....-

 ....زنمیچرا االن بهش زنگ م-

 ....کریشماره رو گرفت وگذاشت رو اسپ عیسر

 دو بوق وصل شد.... بعد

 جون؟؟؟ یسنجاب هیچ-

 ....یسالم داداش-

 ده؟؟؟یورپر یبا ادب شد هیچ-

 کنترل شده زدم.... ییا خنده

 کن..... یوخوب ایحاال ب-

 ؟؟؟یدار یکار کیکه عل رمیخب گ-

 ....ریمد یبله اقا-

 ....بگو زود باش کار دارم....کنمایکله ات رو م امیلوس....م ریمد ریعه انقدر نگو مد-

 ها... یزنیچجور باهام حرف م گمایم یلیبه ل-

 ....زنمتیم رمیگیاصفهان م امی...بیسانت هی....دختره نمیزبونت رو بچ امی....بگو تا بیتو غلط کرد-

 م کردم....اخ یکم

 ؟؟؟یفرستیعکس از خودت م هی گمیخب م-
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 کر؟؟؟؟یرو اسپ یتو صدامو گذاشت نمی؟؟؟ببیعکس؟؟؟واسه چ-

 چطور؟؟؟-

 شته؟؟؟یپ یکس-

 ؟؟؟یفرستیفکر کن اره....م-

 شته؟؟؟؟یپ ینکن منا ک ونهیمن د-

 مهمه....-

 ...شنونیحرفامو م-

 گذاشتم.... کریخودت ور اسپ یگیم یشد ونهید-

 موقع قهقه زدم.... همون

 بود منا؟؟؟ یک-

 فکر کن عشقت....-

 لحظه سکوت کرد.... هی

 بگه.... یموند چ نکهیا مثله

 ؟؟؟یبر دار کریاز رو اسپ شهیم-

 ....یداداش یچه مودب شد-

 خانم.... یلیرو بده به ل لیبردار وموبا کرینشو....از اسپ شعوریب-

 اگه نکنم...-

 ....شهیم یچ یدونیخودت که م یابج-

 باشه باشه...-
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 زرد کرده بود.... یحساب منا

 رو دستم داد.... لیبرداشت وموبا کریرو اسپ از

 الو...-

 ؟؟؟یخوب یلیسالم ل-

 د؟؟؟یسالم شما خوب-

 ؟؟؟یخواستیخوبم ممنونم....عکس رو تو م-

 منا چپ چپ نگاه کردم.... به

 بله....-

 دروغ نبودم.... اهل

 واستون.... فرستمیم دیشماره اتون رو بد-

 ام رو گفتم اونم از سر اجبار.... شماره

 ممنونم... یلیخ-

 اقا مهران؟؟؟ یواسه چ-

 ....یچقدر خوشحالم کرد یدونی...نمیباهام صحبت کن یقابل دونست نکهیواسه ا-

 ....دینکردم...خودتون قابل یمن کار-

 ...نمتونیبیبه تلگرامتون....اخر ماه م فرستمیخوشحال شدم...االن م یلیخ-

 ....دارید دیمن هم...چشم...به ام-

 ....زیعز دارید دیبه ام-

 کرد.... وقطع
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 وزدم به بازو منا.... دمیکش یقیعم نفس

 ....یشعوریب یلی...خیروان ونهید-

 نگاش کن لپاش گل انداخته...-

 مرض....-

 رو دستم گرفتم.... لمیباز شد ومن موبا در

 اومد پس عکسشو فرستاد... نگید یموقع صدا همون

 ....هیکه اومد تو اتاق نکردم بو عطرش که معلومه ک یبه اون یتوجه

 کردم بد نبود.... نگاه

 هم رو لپش داشت.... یخوشگل بود چال  رهیت ییقهوه ا یموها یابرو مشک چشم

 زده بود معلوم بود... لبخند

 ....یناز یشیپ یاخ

 ستاد...متن عاشقانه فر هیزدم واسم  یلبخند

 کردم... ویس شمارشو

 از دستم.... دیکش یکی مویگوش دمیدفعه د هی

 باهاش ازدواج کنه.... خوادیخب م ی:روانمنا

 به مکالمه اشونم توجه نکرده بودم... یحت

 بود.... مونیدست سا لمیکردم که موبا یاخم

 زد: داد

 مجنونش.... شمیکه صادقانه م ی...کسیلیل یعنیل -
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 مهران رو خونده بود.... یعاشقانه  متن

 باز دادزد: وبعد

 اون شده مهران... مونمیمن براش اقا سا یمهران...چه خودمون-

اتاق قشنگ تر از اتاق مستر  نی...فکر نکنم منظره ارونی...االنم برو از اتاقم بمونی:بس کن سامنا

 باشه؟؟؟درسته؟؟؟برو اتاق خودت.....

 .....بود. مونیخونه دست سا نیمستر ا اتاق

 نزدم.... یباهاش حرف من

 ....دیباهم دوست شد ومدهینه...ن بنمیم ی...ولینجابتت رو دوس دار کردمیبرات متاسفم...فکر م ایدر-

 .....هی:عه خب قصدش جددادزدم

 رفتارش دروغه.... کردمیچرا حس م دونمینم

 گفت: یپکر که کامال معلومه ساختگ افهیق با

 ؟؟؟یقصد تو چ-

 دادم وازش رد شدم... حولش

 ....گهیاومد د یطرز نگاهش خوشم نم از

 که به منا زده بود... ییحرفا از

 .....نایدست خودش کرده وهمه ا چهیهمه رو باز نکهیا از

 اتاقم ودر رو بستم.... رفتم

 الله اومد... یگذشت صدا یکم

 ناهار؟؟؟ ییاینم یلیل-
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 ...رونیب رفتم

 خودمو کنترل کردم.... یبودم ول یعصب

 ازش نگرفتم... لمویافتاد موبا ادمی

 ....پررو

 ...میدیراه پله بهم رس تو

 هنوز.... نییبود پا نرفته

 صبر کن... ییییییهووو-

 وبهم نگاه کرد... ستادیا

 گن؟؟؟یم ونیرو به ح ییهو ییدونیم-

 ....یحاال هرچ-

 زد.... یتلخ لبخند

 شدم؟؟؟ یحاال هرچ-

 بود... یواقع لبخندش

 خوب حس کردم... شویتلخ

 ....لیموبا-

 ....دمشیبعد م کنمیوشماره اون مردک رو پاک م کنمی...خطت رو عوض مدمینم-

 ....یکنیتو غلط م-

 ....بشیجسارت دستامو فرو کردم داخل ج وبا

 ؟؟؟یلیل یکنیم کاریگرفت ودادزد:چ دستمو
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 کرد.... دایفکر کنم دستم پ لیموبا هی

 باال.... دمشونیام بود کش گهید زیچ هی

 بود... یمشک فونیا عه

 ....هیخودشه...از من طالئ از

 بود اونا رو هم بهش دادم... میدوتا کارت اعتبار لشویرو گرفتم وباز کردم وگذاشتم کف دستش موبا دستش

 زد... یلبخند

 شد؟؟یخب چ-

 بود.... دهیپوش یشرتیسو

 رو باز کردم... شرتشیسو پیز

 ...کردیخنده نگاه م با

 اش... نهیبردم سمته س دستمو

 ...کردینگاهم م یجور هی

 شدم.... الیخیب یداشت دوس داشتم نگاه کنم رنگ وحالتش قشنگ شده بود ول بیعج یحالت هی چشماش

 ...شیمخف بیکردم داخل ج دستمو

 ....ایدر-

 نکردم... یتوجه بهش

 .....افتمشی اها

 ...رونیب دمیکش

 خودم بود... لیموبا
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 زدم .... یبخش تیرضا لبخند

 جون واسه خودت دردسر درست نکن.... مونی....برو سایبر یتونیخب حاال م-

 زد... یلبخند

 باز کردم... لمویموبا قفل

 ...یتو اسام رفتم

 بود... ستادهیهمونجا ا هنوز

 مهران اقا نبود.... اسم

 ؟؟؟یکرد کاریتو چ-

 هاش تو هم رفت.... اخم

 که هست.... نهیکردم؟؟؟ هم کاریچ ویچ-

 .....یکه هست اسمشو پاک کرد نهیهم-

 انداختم....خخخخ لتیخودمم رو موبا یاز خط ها یکی یحت-

 ؟؟؟یبه چه حق-

 اش کردم... نهیحواله س یومشت

 ....یتو کارم....الگو رمزمو چجور باز کرد یکن یبت گفت فوضول یپررو ...نکبت...چلغوز اخه ک-

 کرد... یظیغل اخم

 انقد اون الدنگ برات مهمه؟؟؟ یعنی-

 ...ی....تو به چه حقلمویبه تو چه...چرا قفل موبا-

 خره.... یخر یلیبود....خخخخ...خ دایپ لتیعکس موبا نهی...اون موقع که اومدم اتاق منا تو ادمیراحت فهم یلیخ-



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
328 

 

 بهش زدم .... گهیمشت د هی

 وث؟؟؟یبرات مهمه اون پوف ایدر ینگفت-

 به تو چه؟؟؟-

 لبم گذاشت... یمنتظر گرفت وباال اورد ولبش رو رو ریدفعه سرم رو غ هی

 کنه؟؟؟یم کاریاحمق داره چ نیکه مغزم ارور داد ا دینکش هیثان به

 گوشش.... ریخوابوندم ز یکیازش جداشدم و عیسر

 ...دیلرزیم دستام

 نکبت... ی...اشغالگمیبه خاله م رمیم یکارا بکن نیبقران ا گهیبار د هی...نکبت وثی....دوثیپوف-

 من... ایدر-

 چشم دوخت... وبهم

 بود... یچشماش همه چ تو

 ...زدیرو راحت م یحرف هر

 تو.... دونمایمن م یاز حدودت بگذر گهیبار د هی:دادزدم

 ...ایمتاسفم برات در-

 رفت.... عیوسر

 وضعه ها.... خل

 رو لبم... دمیمحکم کش دستمو

 ...ونیح دمیکوب نیپامو زم چندبار

 خواست انجام بده بام... یکرده منم منا هسم که هرچ فک
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 هرزه... اشغال

 ....مونی:مدادزدم

 ...رونیاز اتاق اومد ب منا

 ؟؟؟یبود یبا ک-

 ؟؟؟یدیشماره داداشت رو م گمیم-

 باال وقهقه زد.... دیابروش پر یتا هی

 مگه اس نزد؟؟؟ ؟؟؟بهتیشمارتو بهش نداد کار؟؟؟مگهیچ ییخوایم-

 الدنگ برداشته شمارشو پاک کرده... نیچرا ا-

 ...دیخند باز

 ه؟؟؟یالدنگ ک-

 گوه سگ.... مونیسا-

 کنم... ویشده روت...بده تا س یرتیخخخخخخ...حاال انقدر بهش فوش نده...غ-

 کرد... ویس

 ....یلیتلگرامتم که پاک کرده ل-

 بفرست واسم...-

 فرستاد ونصب کرد... واسم

 بوس رو گونه اش کردم... هی

 که واقعا منو برد تو عذاب وجدان... یدروغ هیحرفا  نیفرستادم که خطم سوخته واز ا امیمهران اقا پ واسه

 االغ شمارتو پاک کرده که.... نیبگم ا تونستمینم
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 ....نییپا میمنا رفت همراه

 بودن... یسلطنت یناهار خور زیسر م همه

 ...ییا گهید زیهرچ ایبه کاخ بود تا عمارت  هیخونه شب نیا ییجورا هی

 قشنگ بود... یلیفرق داشت خ شیمعمار یحت ونشیدکوراس نایا اریبا خونه ماز کامال

 بود با طال ساخته شده بود.... یجاهاش که فلز شتریب

 داشت... یادیز ییبایز

 ظروف عمه محبت هم از جنس نقره بود.... ست

 وسامان هستن... مونیسا یموندن جلو یاقکه ب ییها یتنها صندل یلعنت عه

 دختره.... نیچش شده بود ا دومیسامان که منا حولم داد اونطرف نم یبپرم جلو خواستم

 ....دیدیتا اقا سامان رو م شدیم دیوسف سرخ

 ....ستیسامان بدک ن مونیرابطه سا اریومه اریبعد مرگ ماز ینبودم ول یمیبا سامان صم ادیز

 ....انیکنار م باهم

 رو بغل دستم گذاشتم.... لمیموبا

 ...میغذا کرد دنیبه کش شروع

 خورده بودم... یقاشق چند

 ...کردیبود بهم نگاه م دمشیکه از اون موقع تاحاال د یظیبا اخم غل مونیسا

 زد به بازوش... سامان

 ؟؟؟یانقدر اخم کرد هیداداش چ-

 اش...قربونش بره مامان.... افهیق شهی...با اخم مردونه مزمیمحبت:نکن بچه مو عز عمه
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 زد... ییلبخند کنترل شده ا مونیسا

 جوابت سامان خان... نمیگفت:ا اروم

 اومد... نگید یصدا هوی

 اومد... جیمس واسم

 که اونجا بودن بهم نگاه کردن... یملت تمام

 فوحش دادم... یداده کل جیمس یبود اب بشم به هرک کینزد

 ...کردیگرد شده نگاهم م یبا چشما مونیسا

 .....ومدیوم رفتیم فونمیا ید یال ا نور

 رو دستم گرفتم.... لمیرو لمسش واروم باز کردم وموبا دمیکش دست

 سوخت؟؟؟؟ هویسالم چرا اخه -

 سرشم مهران بود... باال

 که واسش دادم افتادم... یامیپ ادی

 زدم وواسش فرستادم... یلبخند

 شد....نبود حل  یخاص زیسالم چ-

 رو ودوتا قاشق خوردم... لیموبا گذاشتم

 ...نگید باز

 شدم... فوریگردنش برجسته شد ک یرگ ها مونیسا

 زدم براش... دیدیکه فقط اون م یلبخند خورمیانگار دارم اب خنک م ییییها

 ...هیک دیچشماش پرس با
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 زدم.... یواسش کج کردم ولبخند پهن صورتمو

 تحملش طاق شده باشه... نکهیا مثه

 بشقابش ول کرد.... یقاشق چنگال رو تو محکم

 رفتم.... ورتمهیکه ور اعصابش  دمیبهت زده نگاهش کردن اما من خوب فهم همه

 که نشسته بود... یعقب حول داد جور یرو کم شیصندل

 ...دینفس سر کش کیابش رو  وانیل

 رو خوندم... جیشدم ومس الشیخیب

 زنگ بزنم صدات رو بشنوم؟؟؟ تونمی....مزمیخدارو شکر عز-

 زدم:البته.... اس

 قاشق اخر رو خوردم... ادیصدا تلفنم در ب نکهیبود قبل از ا زیسر م مونیسا هنوز

 دادم خواستم ابم رو بخورم که تلفنم زنگ خورد... فرو

 همه نگاه کردن.... باز

 نکنه صداش... جادیرو زدم فعال تا مزاحمت ا سکوتش

 ....ستادمیرو خوردم وا ابم

 ؟؟؟ینخورد یزیتو که چ زکمی:عزیمهر عمه

 شدم... ریممنونم عمه خانم س-

 ....یخوریاخه چقدر کم غذا م گهیراست م یمحبت:ابج عمه

 ...یپشت خط چارهیبشه اون ب دیاالنه که شه دمید

 شدم... ریگفتم که س-
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 ...کردیبهم بدجور نگاه م مونیسا

 سمته باال...کردم وراه افتادم  وصل

 الو بله؟؟؟-

 سالم...بدموقع که نزگ نزدم؟؟؟-

 اقا مهران... دینه...راحت باش-

 گفتم که همشون بفهمن... عمدا

 قرمز وخشم.... یبا حالت چشم ها مونیگرد نگاهم کردن وسا یبا چشما همه

 راحتم...-

 کنم... خوامیکه چکار م دیزد فهم یلبخند منا

 به سالن طبقه باال... دمیرس

 ...زدمیوبا اقا مهران حرف م زدمیسالن قدم م یتو

 خوبه؟؟؟ میجان چه خبرا؟؟؟ابج یلیخب ل-

 ....نییپا خورهیخوبه داره ناهار م-

 اخ گفتم بد موقع مزاحم شدم...-

 بد موقع اشکال نداره که.... وینه بابا چ-

 ...دمیرو پشتم د مونیسا یبرگشتم با ناباور یوقت

 ....نننننییییییییه-

 مگه؟؟؟ یدید ؟؟؟جنیلیل شدیچ-

 بود سکته کنم بخدا... کیبدتر از جن....نزد-
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 ...رمیبم-

 وقطع کرد... دیرو از دستم کش یبا خشم گوش مونیسا

 وبرد سمته اتاق مستر... دیکش دستمو

 اتاق خود قاطرش.... یعنی

 .بهش زنگ نزن.. گمی....مگه بت نمایدر یکودن یلی:خدادزد

 بده... موی...خط قبلشعوریب-

 ...کنمی...من نسل اون منا رو منقرض میکرد ویشمارشو باز س گهیتو که د-

 بابا؟؟ یبه من دار کاریتو چ-

-........... 

 بلکه من بخوام باش ازدواج کنم...-

 ....یکنیتو غلط م-

 ه؟؟معتاده؟؟؟یمگه ادم بد-

 نه...-

 ....هیخوش اخالقم که هست مانعش چ ستیپس معتاد که ن-

 رون؟؟؟یب یبر شهی...میچیه-

 ....ولم کن...یکنیم میروان ی...دارمونینده سا ریانقدر بهم گ-

 بخاطر خودته... دمیهم که م یریمن نگرفتمت که بخوام ولت کنم....گ-

 ها.... یبه خاطر من؟؟؟از اون حرفا زد-

 ....رونیب یریم-
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 ؟؟؟یدیم لمویموبا-

 ...حاال برو...ایدر دمینم-

 ...لمویموبا یتا پس بد مونمیم نجایپس منم هم-

 زد... یطونیش لبخند

 کنار هم بمونن به قول مامان؟؟؟خخخخ شیپنبه وات ییخوایم-

 ...ستیگفتم:واسم مهم ن یبعد جد یول دمیترس اول

 ...کنهینگاتم نم یاون موقع مهران جونت حت-

 وگفتم: دمیرو تخت خواب رفتم

 ....یذاریوتو...تو هم رو کاناپه کفه مرگتو م دونمویمن م یکن دارمیب-

 شه؟؟؟یخوشت نم یلیجدا؟؟؟اون موقع خ-

 ور در اورد... راهنشیوپ

 از چشم هام رو باز کردم... یکی

 بشر؟؟؟؟ نیشده ا االغ

 ...نکنه

 ...ستیانقدارم عقلش کم ن کنهینم نه

 بود که اب گرم بود.... یمتر 2ر در مت 2اونطرف تر استخر  یلیتر از تخت خ اونطرف

 بودم داخلش..... ومدهین شتریدوبار ب یکیدستش بود تاحاال  یکیش اتاق

 از حد بزرگ بود... شیب

 مارک دارش اونجا بودن.... یاتاق لباس مخصوص داشت که تموم لباسا کی
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 قصر بود خودش.... هیاز حد خوشگل بود مثل  شیاتاق ب کال

 هم در اورد... شلوارش

 بود طولش.... یمتر 10بود که حدود  یقد یتر از تخت پنجره ها اونطرف

 نبود.... دایپ رونیاز اتاق از ب یزیچ یول

 به اتاقش.... شدیبالکن متحرک هم وصل م کیهم داشت  یخوشگل یشمیابر ریحر یها پرده

 نکنم.... یتوجه مونیکردم به سا یسع

 ...دیرسیاتاق مستر خونه نم یبه پا یشنگ بود ولق یلیمن ومنا هم خ یها اتاق

 با من ؟؟؟ ییایخب نم-

 کردم به بدن خوش فرمش نگاه نکنم... یرو سمتم دراز کرد سع ودستش

 بود... یسلطنت نهیا زیرو م لمیموبا یگوش

 که از پشت بغلم کرد... لمیوخواستم بدوم سمت موبا نییاز تخت نرم وگرمش پا دمیپر

 ؟؟؟یعه عه انقدر تو لوس-

 ....کردیبعدش اروم شدم رهام نم یلگد پروندم ول یکم اولش

 رو محکمتر کرد... دستاش

 فکرشو کن... ی....وانتمونیبب نجوریتو اتاق وا ادیب یکیاگه  شهیم ییایچه رو ایدر-

 بهش فکر کنم... خواستیدلم نم یحت

 عقلش مشکل داشت..... مونیشده بود سا یروان

 ...رونیبذار برم ب مونیسا-

 ؟؟یبر یعنی ییخوایم-
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 بده شرمو کم کنم.... لمویموبا-

 نوچ...-

 ...مونمیپس منم م-

 باشه تو بغلم بمون...-

 شد ازش... چندشم

 ...ولم کن...ی...چقدر حال بهم زن شدیییییا-

 ....لت؟؟؟عمرایسر موبا یکه بپر-

 ...لطفا...گهید لمویتروخدا....بهم بده موبا مونیسا-

 نوچ...-

 تو چشمام نگاه کرد.. نییرو کامل رو به باال کردم واون سرش رو اورد پا سرم

 ....ایچشماتو اونجور نکن در-

 لطفا...-

 تو لطفا... ایدر-

 بود رو دستش گرفت... ختهیر رونیرو اورد باال وموهامو که از شالم ب ودستش

 دستت رو از موهام بکش....-

 ؟؟؟یزنیم یرمه موهات....شامپو چ...چقدر نکشمینم-

 به تو چه؟؟؟-

 خواستم بخرم بزنم موهام مثه تو نرم بشن... دیشا-

 فوضول...ولم کن...-
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 .... یزنینم لیدست به موبا-

 ....زنمینه نم-

 حصار بازوهاش رو باز کرد... اروم

 که باز منو محکم گرفت... زیسمته م دمیپر

 تو دستم بود... لیموبا

 رو رهاش کردم... لیرو گرت واونقدر فشار داد تا موبا مچم

 گرفت ورفت سمته استخر.... دستش

 رو شکر ضد اب بود.... خدا

 نرفت سمته استخر... نه

 سمت اتاق لباس.... رفت

 سمتش... دمیدو

 داخل گاو صندوق.... گذاشتش

 رو هم قفل کرد... درش

 سمتش وشروع کردم با مشت زدن بهش... دمیپر

 رمیگیم نیرم؟؟؟ببیمنا رو قرض بگ لیموبا تونمیبخوام زنگ بزنم بهش نم یپسش بده....نکبت...فکر کرد شعوریب-

 ...انهیازش 

 ...کنمیم کارشیچ نهیبده بب لیمنا جرات داره به تو موبا-

 ....کنمای....نابودت موثیگمشو د-

 ...واریچسبوند به د منو
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 دورم مثه حصار بود... دستاش

 چونه ام قرار داد وسرم رو اورد باال... ریش ور زاز دستا یکی

 ...ایدر-

 نگاه کردم... یچشماش با گستاخ تو

 افتاد.... یمنو...تو ماله من نیبب-

 هنگ کردم... قایدق

 شد... ستیارور داد ور یبار 6-5 مغزم

 پلک زدم... دوبار

 دهنش باز نگاهش کردم... با

 لب تر کردمو وگفتم: اروم

 ؟؟؟یزد یتو چه ضِر-

 ....خوامتی...من...من میتو ماله من ایدر-

 شد... گهیجور د هیباز هنگ کردم وجودم  قایدق

 کردم تو خطر تو اتاق لباس... حس

 اونم بدونه لباس... دهیبهم چسب مونیحالت که سا نیتو ا اونم

 برو کنار....-

 شده تو چشمام نگاه کرد... مسخ

 ام گذاشت... رچونهیدستش ور ز باز

 نکن....لطفا... مونیخدا ساترو -
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 وگفت: نییدستش ور اورد پا اروم

 ...ایمن...من عاشقت شدم در یول ییباشه...هرجور توبخوا-

 هنگ کردم... باز

 دونستم فعال.... زیفرار رو جا یول

 ...رونیب دمیدو عیسر نییکه اومد پا دستش

 ...دیبرم سمته در که دستمو کش خواستم

 شدم بغلش... پرت

 ....ومدیوم رفتیهاش به شدت م نفس

 ...گهیچرا انقدر چشماش داره دروغ م دونمیکردم نم نگاهش

 باورش کنم... متونمین چرا

 در اتاق باز شد والله گفت: هوی

 ....مـیسا-

 تو دهنش خشک شد.... حرف

 گذاشتم وازش دور شدم... مونیسا نهیدستمو رو س عیسر

 ..بدموقع اومدم....برم. دیگفت:ببخش الله

 ...رونیب ورفت

 ...رمیبود بم کیخجالت نزد از

 به عمه بگه... اگه

 ...رهیابروم م یوا
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 ...ومدیاشکم در م داشت

 ...دیکالفه رفت سمته بلوزش وپوش مونیسا

 شلوارش رو ... وبعد

 بلوزش رو نبست.... یدکمه ها یول

 برم که صدام زد... خواستم

 ...ایدر-

 طرفش نگاه کردم... به

 رفتارش... نیچقدر بدم اومد با ا ازش

 ...زمیعز لتیموبا-

 زم؟؟؟یعز

 که خبر نداشتم..؟؟؟؟ زشیشدم عز یک من

 گرفتم وگفتم: ازش

 چیه ییرابطه ا چی...ه ینسبت چیحرفا نزن...تو ه نیبهم از ا گهیافتاد....حد خودت رو بدون....د ستمین زتیمن عز-

 ....میتو زندگ یسین یشکیتو ه یبا من ندار یزیچ

 نگاهم کرد... متعجب

 ...رونیزدم از اتاقش ب عیسر

 ...فیکث اشغال

 کردن... هیاتاقم وشروع کردم به گر رفتم

 ...فشینگاه کث اون
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 مجد... مونیسا شمیات نم چهیباز من

 اومد داخل... یکیتقه به در خورد و دو

 لبه تخت وصدام کرد... نشست

 جونم.... یلیل-

 الله بود... یابج

 رو باال اوردم... سرم

 ...دمیخجالت کش یلیخ ازش

 خجالت نداره که.....-

 لبه تخت.... نشستم

 بخدا... یابج-

 ....سیس-

 ...هیگر ریز زدم

 ...دنیکرد وشروع کرد رو سرم دست کش بغلم

 دوست داشته باشه... یلیسر ناهار چجور ناراحت شد....فکر کنم خ دمیخجالت نداره که گلم....د-

 الله نگاه کردم... یتو چشما متعجب

 ....کنهی...ناراحتت نمهیکرده....اون پسر خوب ریگ شتی...فکر کنم دلش پزمیاره عز-

 الله....-

 داداش منا؟؟؟ ه؟؟؟همونیمهران ک-

 هومممم...-
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 ؟؟؟یبش گفت یشکه شده اس مگه چ ی...االنم حسابدنیرو همه فهم تشیعصبان-

 ...خوامشیمن....نم-

 ...چطور اخه؟؟؟ی؟؟؟ولیچ-

 ...گهیداره دروغ م-

 ...ستیاهل دروغ گفتن ن مونیسا-

 اون با منا رابطه داشت.... یول-

 ....یزدیحرف نم نکهیچقدر ناراحت بود از ا یدونیاون قبله...نم-

 رو باور ندارمش... مونیمن سا-

 ؟؟؟یزن مهران بش یبر ییخوایم-

-............. 

 ؟؟؟ینکنه تو عاشق مهران شد-

 به حرفاش اعتماد دارم.... یعشق که نه...ول-

 ....یلیدستت درد نکنه ل-

 الله... یابج-

 ....کنهیما دورت م راز؟؟؟ازیش برهیاو نتورو م یدونیگفت:م هیگر با

 ....رمیمن نم-

 ؟؟؟یزنش بش ییخوایمگه نم-

 ...دونمینم-

 کنن... یخواستگار یازت رسم خوانی....منجایا انیم ادیم دیهفته که جد نیاخر ا-
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 ...دونمیم-

 دونه؟؟؟یم مونمیسا-

 اوهوم...-

 ...مطمئن باش...ستیته دلش ن یچیه یممکنه بخواد دروغ بهت بگه ول یدونی...ممونیسا چارهیب-

 زنه؟؟یاون همش فکر انتقامه...همش با من در اون باره حرف م-

 ؟؟؟یانتقام از چ-

 ...یاز عمه مهر-

 ....شهیاش فقط با عشق پاک م نهیپسر ک نیهنوزم؟؟؟ا-

 ته چاه؟؟؟ یمنو بفرست ییخوایاعترافاش دروغه پس چرا م یدونیتو م-

 خخخخخخ بنیغر بیعج یلیکه خانواده مجد خ دونمیم نویفقط ا یبخدا...ول دونمینم-

 خخخخخ...اون که اره...-

 پاک کرد وگفت: اشکمو

 ....یلیخوب به انتخاب هات فکر کن ل-

 ؟؟؟یکنیازمونم اخر ماهه باهام کار م یالله...ممنونم...راس یباشه ابج-

 ....میکنیامشب از ده تا دوازده کار م-

 ...زمیشلوغه عز یلیاخر هفته سرت خ-

 ازمون.... یاره خخخخ...خواستگار-

 ...مونیشدن سا ونهید-

 ...شهینم-
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باش...چه از سر عشق باشه چه از سر  مطمئن ارهیتورو بخواد به دستت م یزی....اون لجبازه...از سر هرچشهیم-

 انتقام...

 ست؟؟؟ین یانصاف یب نیاون موقع ا-

 در چه مورد؟؟-

 من تو انتقامش له بشم؟؟؟ نکهیا-

 کاخ ها....خخخخ نیا کهیعروس کوچ شهیم ی....ولیاز خودش بپرس دیبا نویا-

 به بازوش... زدم

 الله... یعه ابج-

 اتاق مستر....خخخخ یریتازه م-

 تحملش کرد به واهلل.... شدیمین مونایاصال سا یخوبه ول یلیکا خاون -

 ....شهیم یی...بخواشهیم-

 ...خوامینم-

ال کرد قب یبراش خال عیکنه اتاق مستر رو سر یزندگ نجایقراره ا مونیسا دیتا مامان محبت فهم یدونیعجب....نم-

 شکل درستش کنن... نیها رو اورد تا اونجا ور به بهتر ونیطراح دکوراس نیودشون اونجا بودن رفت بهتر

 خوبه....-

 محبوب مامان محبت خخخخخ یشیتازه م-

 نکنا.... تیالله اذ یابج خوامینم-

 ؟؟؟یبرنج بش ریزن اون ش یبر یش الیخیرو ب مونمونیسا ادیتو دلد م-

 ...خوشگله....ستیبرنج ن ریش-
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 ...ادینم رتیخوشگل تر گ مونیاز سا ی...ولستیبه ظاهر ن یهمه چ-

 ....مونهیجوش اون رو نزن...مثه زردک م-

 ه؟؟؟یپسره مشک نیزردک خخخخ....نکنه ا-

 نازه.... یلیخ یکه نه...ول یمشک-

 ؟؟؟یعکسش رو دار-

 ...لشهیرو صفحه پروفا-

 نم؟؟یبب-

 مهران ور واسش اوردم.... عکس

 نداره.... یچکیه نردبونمون داره رو هک ی...قددمیم عیرو ترج مونیمن سا یاره خوشگله...ول-

 ...الیخیب-

هم ازت  مونی....فکرشو کن سای....دوروز پشت سر هم خواستگار داردهیبرات خواب د میعمه مهر یراس-

 بشه.... یکنه چ یخواستگار

 نگو... یوا-

 ؟؟؟یکن کاریچ ییخوایسه تا خواستگارو م-

 ....خخخخدونمینم-

 ؟؟؟ینداد مونیتام اموالت رو هنوز به سا اریتو اخت گمیم-

 نوچ....-

 کنن... تتیاذ خوانیاموال م نیجماعت که به خاطر ا نیامان از ا-

 ؟؟؟یچ یعنی-
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 بگم؟؟؟ یچ هی ادیهنوز؟؟؟بدت نم یدیتو نفهم-

 نه بگو؟؟؟-

 مراقب باش.... ییساده ا یلیخ-

 چطور؟؟؟-

 هات... ییکرده واسه دارا زیدندون ت یعمه مهر-

 ماسته... یکه بش نم یزیچ ؟؟؟اخهیچ-

وسهند....تو  مونیمثه من که...من دادم دست سا یاموال بابارو اداره کن یتونیخودت که نم یچرا تو زن پسرش بش-

 شوهرت... ایدست سامان  یدیهم م

 سامان رو قبول کنم؟؟؟ خوامیگفته من م یحاال ک-

 ؟؟؟یبش یفنجول نیزن ا ییخواینکنه م-

 خبر نداره حداقل.... زایچ نی...اون از ادیشا-

...چون عمو محمد ستیوعاشق نباشه واسه اموالت ن ادیب شیواسه انتقام پ مونیبدون اگه داداش سا نمیا یاره...ول-

 ....اردرنیلیت یگذاشته که تا هزار نسل اونور ترشون مولت ییبراشون دارا نقدریا

 ست؟؟؟یپولدار ن یخب مگه شوهر عمه مهر-

 مامان محبت ندارن.... ای مونیکه عمه داره سا یاون طمع یسطحه ول هیون که اره...وضعش با عمو محمد توا-

 چرا اخه؟؟-

 ...کمیذاتشه...بد ذاته  گهیخب د-

 ...ادیبهشون نم-
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 هیلعا تشیریبابا هم دستشه....مد یخونده....شرکتا یاقاس...معمار یلی...خهینه جمع نبند...اتفاقا سامان پسر ماه-

 طمع یلیخ رایعمو وعمه ودخترش سم یول هیهم دختر خوب الیسه دهیوبا حساب کتابه...به حرف عمه اصال گوش نم

 کارن....مراقبشون باش....

 باشه...-

 ...سوزونهیم شیداره ات اریماز شهیم ونهیاالن سهند د گهیمن برم د-

 باشه....-

 فکر کردم... یرفت ومن به همه چ الله

 عمه محبت وخواهرش... به

 ذره هم باورش ندارم... هیکه  مونیسا به

 استرس داشتم... یهفته مثل برق وباد گذشت کم کی

 بودم... دهیند شتریدوبار ب یکیرو  مونیسا

 ....زدیباهام حرف نم ادیز

 ....دیباریبود واز چشماش دروغ م گرفته

 چرا رنگه صداقت نداره چشماش؟؟؟ دونستمینم

 ...ادمهیبرم وازمون بدم دفعه قبل ازمون اولمو  مونیسا شد با قرار

 ...اریمه

 پسرا... اون

 دور نشم... مونیکه از سا کنمیم مویتمام سع نباریا

 دور نشه.... نشیکه از ماش گمیم بهشم
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 ...ادیب مونیتا سا یهامو دستم گرفتم ونشستم رو صندل لهیوس

 ونشست... اومد

 ...شدیجور م هیدلم  مشیدیم تا

 ....افتادمیجذبه اش م ادی

 رو نگاه کردم... مرخشین

 ....یلیجذاب تر از مهران بود اونم خ گفتیراست م الله

 ور برداشت وبهم نگاه کرد.... نکشیع

 ه؟؟؟یزیچ-

 کردم:نه.... حول

 ....یکردینگاه م-

 نکنم؟؟؟-

 ....ینگاه کن....تو که منو درک نکرد خوادیدلت م یزد:چرا هرچ یلبخند

 دلم واسش رفت... هویچقدر  مدونینم

 زدم... بیخودم نه به

 ...ومدیرنگش بهش م دیبلوز سف چقدر

 بود.... دهیپوش یرنگ یمخمل مشک شلوار

 ...ادیز یلیبود خ پیخوشت یلیخ

 هم سر شلوارش ست بود.... کتش

 در اورده بود کتش رو.... نیماش یاالن تو البته
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 شدم... رهیبهش خ باز

 سمتم برگشت... به

 ...انقدر نگاه نکن....ایدر-

 تو چشماش نگاه کردم... اروم

 چونه ام... ریگذاشت ز دست

 ؟؟؟یمنو دق بد ییخوایچرا م یزن اون بش ییخوایتو که م-

 باشه... میلطفا ما با هم حرف زد مونیسا-

 کرد... یپوف

 ....رونیب امی....باشه از نخت ممیخب حرف زد یلیخ-

 ....گهیقهر نکن د-

 داره که من ندارم؟؟؟ یاخه مهران چ-

 ....گهیدروغ نم-

 جا خورد.... کامال

 واضح حرف دلمو زدم... من

 ....دادمیوقت جرات انتخاب مهران ور به خودم نم چیه گفتیاگه دروغ نم دیشا

 دروغ گفتم... یمن ک-

 ....ینکیاسرار م نهمهیا یدار یواسه چ دونمی....نمیستی؟؟؟نیفهمی....میستیتو عاشقم ن-

 ...یکرد یقاط ویکه همه چ ییمن عاشقتم تو بفهم....تو-

 ...گفتیم مونیطور بود که سا نیهم هم دیشا



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
351 

 

 که از دلش خبر نداشتم.... من

 ....کردمیحسش م فقط

 گم؟؟؟یمن دروغ م یکنیفکر م ا؟؟؟چرایچرا در-

 ...کنهیم یاالنم داره نقش باز یوا

 ...افتیشد راه ب رمینکن...د ینقش باز یول دونمینم-

 رو با حرص روشن کرد وگاز داد... نیماش

 حتما بشه.... خواستیدلش م دیرسینم یزیغد وسرتق بود که به چ ییبچه ا مثه

 ....شهینم ییکه بخوا یاون شهیهم یول

 راه بود... یها مهین

ود کنار ادم ب اریاخت یه بهه ک ونهید مونیاز نقشت ...دلم واسه سا رونیب ایب یخسته نشد یکرد یانقدر نقش باز-

 ...مونیسا یدورو شد یلیتنگ شده...خ

 ...کردینگاهم م متعجب

 مغزت رو بخونم.... تونمیخوب م دمیتعجب نکن...من دارم مغز واعصاب تست م-

 ...کردمیخوب درک م ویهم بو واکنش ها کشش ها همه چ نیوهم

 ...دیکنیلعنت به شما دکترا...که ادمو درک نم-

 یدگزن لیوبخوام با تو تشک یشینظرم عوض بشه که نم ی....راستش من اگه روزلیوک یاقا یتو درست بگ دمیشا-

ران ق یگفتیاگه بفهمم بهم در مورد احساست دروغ م یکه باش طمیشرا نیرو بدون تو حاد تر نیمجد...ا مونیبدم سا

...مطمئن باش...پس رمیگی...طالقم هم مرمیکنم ومیرو...ول م ستمیوهست ن ی....تمام زندگرمیوم کنمویولت م دیمج

 ....یجلو وبگو هنوز عاشقم ایکنار....اونوقت ب یور بگذار ییکن دروغ ودورو یسع

 دم در دانشگاه... میبود دهیمتعجب نگاه کرد رس بهم
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 شدم ورفتم داخل... ادهیپ عیسر

 ها رو خوب جواب دادم... تست

 ....رونینفر اومدم ب نیاول

 رو از چشمش برداشت.... نکشیع دیمنو د یوقت یبه در ورود کردیزده بود ونگاه م هیبه بنز کوپه اش تک مونیسا

 سمتم... اومد

 چطور بود؟؟؟-

 م؟؟؟ی....بریعال-

 ...میبر-

 ......ومدیگرفته به نظر م یکم

 شدم... الیخیب

 خونه.... رفتم

همرنگش که سبز رنگ  یوشال دهیپوش یوشلوار کت دمیاستراحت کردم دوش گرفتم ولباس هامو پوش یشب کم تا

 بود...

 ....زنمیم یشب هم ست اب فردا

 ...دنیموقع خانواده مهران رس همون

 ....نییپا رفتم

 بود.... یجذاب پسر

 خوش اخالق.... یلیدل برو وخ تو

 سمتم اومد وگل ور بهم داد... دیرو که د من
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 زم؟؟؟یعز یخوب-

 ...مینشست

 فوق العاده خوش اخالق بود گفت: یمهران که مرد یگپ زدن بابا یاز کم بعد

دو جوون با هم  نیا دیلیاگه ما میکن یرو واسه پسرمون مهران اقا خواستگار ایامشب دخترتون در میخب ما اومد-

 حرف بزنن...

 ...ستادیا مونیموقع سا همون

 نا مرتب حضور داشت تو مراسم... کامال

 بود... هدیپوش ییتو خونه ا لباس

داده بود بهش که  ریخنده ام گرفته وبد همش گ خوردیکه عمو محمد قبل از اومدن خواستگار ها م ییحرص ها از

 چرا اصال نکرده... دهیلباس رو پوش نیچرا ا

 متعجب شدم... یکم

 محبت:کجا پسرم؟؟؟ عمه

 ...رونیبرم ب خوامیم-

 خاله؟؟؟ یزی:اخه کوجا عزیمهر عمه

 کار دارم.... یسر هی-

 ....ورفت

 رفت... مونیسامان هم همراه سا دیخندیهمش م یمهر عمه

 طبقه باال... ییرایتا برم همراه مهران به سالن پذ ستادمیا

 وسط سالن... یراحت یرو کاناپه ها مینشست
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 زم؟؟؟یعز یخوب-

 ؟؟؟یخوبم...تو خوب-

 ....ی....از عکساتم جذابتریلیخ-

 نظر لطفته....-

 ....دادمشیم عیدروغگو وسامان متظاهر گر ترج مونیبه سا یبود ول ومدهیمهران هم خوشم ن از راستش

 زم؟؟؟یعز هیخب خواسته هات چ-

 بدونه دروغ.... یزندگ هی خوامیم شیندارم ....فقط اسا یخاص یمن خواسته -

 زدم رو تکرار کردم... مونیکه صبح واسه سا ییحرفا وهمون

 ...گمیگفت:مطمئن باش بهت دروغ نم مهران

 زدم:خوبه... یلبخند

 ...نییسمته پا میوراه افتاد ستادمیا

 امشب بدم... نیخواستم جواب مثبت رو هم یگرفتن حال عمه مهر واسه

 دخترم؟؟؟ هیمهران:نظرت چ پدر

 ...دونمینم-

 ....ییگوینظردا ب یتونیم یدیمحمد:دخترم اگه پسند عمو

 ه....راستش جوابم مثبت-

 انداختم... نییرو پا وسرم

 ...دنیموقع خانواده مهران کل کش همون

 وسامان اومدن داخل.... مونیکاخ باز شد وسا یورود ودر
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 با دهن باز نگاه کرد... مونیسا

 ؟؟؟یدیمیمن مهلت ن یمثبت؟؟؟به پسر یچ یعنیودادزد: ستادیشد وا ونهید یمهر عمه

 ....خورهیبهم م مونیبزنن نامزد رشیاگه ز میحرفا با قاا مهران زد یسر هیرو گرفتم... میعمه من تصم-

 ؟؟؟یعجله داشت نقدریا یعنی:اها مونیسا

 سمت راه پله ها.... ورفت

 ...ستیاخرش معلوم بود دروغ ن حرف

 بود از دلش زده.... معلوم

 هم همراه پسرش ودختراش وشوهرش رفتن... یمهر عمه

 ساله اش بودن.... 14داداش  هیرگش پدر ومادرش منا وخانواده مهران که پدر بز موندن

 شکه شده بودم... ینشست حساب شمیپ الله

 ...مییهویشدم از جواب  مونیپش یکم راستش

 بله رو دادم... عیسر نکهیا از

 ....مونیغم اخر سا از

 ؟؟؟یمونیشدن؟؟؟حاال پش ونهیهمشون د یدید-

 ...دونمینم-

 باشه.... رید یلیخ دیحاال بهم بزن...فردا شا نیهم یمونیاگه پش-

 بشه بشه.... خوادیم یبذار هرچ زنمینه...بهم نم-

 خخخخخ کنهیلج نکن....مجنونت اخرش دق م یلیل-

 کوفت منو نخندون....-
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 کرده ها.... پیخوش ت شیی....اما خدادهیاقا رو باش داره درسته قورتت م-

 الله....-

 ...مونهیم الیگودز هیشب رسهینم منیبه پا سا یول-

 الله خخخخ-

 زدم.... یزیر ولبخند

 ...خخخخشدیوا شه داماد فرار م شتیباشه نخند ن-

 الله دلم درد گرفت...-

 ...خخخخینکن یکار هیوخ  هیبپا -

 ....گهیوگفتم:من برم د ستادمویا

 ...نمیکنار الله بش تونستمینم

 ها.... گرنیم میمهران که اسمش اذر بود:کجا گلم؟؟؟دارن درمورد مهرت تصم مامان

 خنده ام رو قورت دادم... قه

 اخه...ونشستم...-

 پا زدم به الله... با

 تکون تکونش داد... یرو کم الدن

 ....میعقد کن دیدوم ع یگرفته شد برا میاز مهر تصم بعد

 دش اونجا موندن...به اسرا عمو محمد خانواده مهران وخو اونشب

 همه سال در اومد وحلقه مهران جا خوش کرد... نیباالخره بعد ا اریماز انگشتر

 گرفت... دلم
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 رو دستم کردم.... نیافتادم که ا یروز ادی

 اونروزا زود گذشت.... چقدر

 طبقه باال.... رفتم

 هم اومد.... الله

کاخ که ده تا اتاق  شیبود پ کیعمارت کوچ کیخ بود واز کا رونیمهمون بودن که ب یوخانواده اش اتاق ها مهران

 بود به عنوان اتاق مهمون....

 ....مونیرفت اتاق سا الله

 شدم برم داخل.... کنجکاو

 ...نبود

 رفت سمته اتاق ورزش اتاق مستر.... الله

 بود... دنیدر حال دو لیتردم رو

 ...دیمن والله رو د ریکه روبروش بود تصو یبزرگ نهیا یرو

 رو برد باال.... لیتردم سرعت

 بود.... یعصب

 باال تر.... بریم یه

 ...افتهیالله گفتم:برو خاموشش کن االن م به

 ...ی:داداش خوبمونیرو به سا الله

...فکر نکنم ظاهر رونیب نیرفت....حاال بر یهم که زن پسر مردم شد یکیوتو ی...تو که زن داداشمرونیب دی:بردادزد

 ...نیباش نجایداشته باشه ا یخوب
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 شکسته بود.... یلیخ دلش

 گرفت... دلم

 صداش زدم: اروم

 ....مونیسا-

 رو خاموش کرد... لیتردم

 گفت: الله

 ؟؟؟ییای...تو مرمیمن م-

 نه من حرف دارم...-

 ....رونیندارم...برو ب ی:من بات حرفمونیسا

 ....ستادمیا نرفتم

 رفت... الله

 ....رونیواز اتاق ورزش برد منو ب دیوبازوم رو کش اومد

 ....نیرو زم نشستم

 ...دیکشیرو م من

 ....یخب...تو ازم ناراحت رونیب رمیگفتم:نم هیگر با

 یلی...خیزنش شد ی....رفتشدیبار...چ هینفر اعتماد کنم.... هیبار خواستم به  هی....زاری...بایدر زارمیناراحت؟؟؟ازت ب-

 ....یپست

 من که زنش نشدم...-

 رو.... شنهادشیپ یکردیقبول نم یبش یخواستی...اگه نمیشیم-
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 ...یتوکه عاشق منا بود-

 کیمن تورو به عنوان شر ی...با حرفاش خامت کرد نه؟؟؟ولییا ارهیبچ یلیبود....خ مید اخه بدبخت منا سر گرم -

 انتخابت کرده بودم.. میزندگ

 ...ستادمیا

 بود که تو اتاق مستر بود... یاستخر پشتم

 استخر فاصله داشتم.... با

 ...رونیبرو ب-

 ...رمینم-

 ....دمایکار دستت م هیبرو واال -

 ...یبکن....تو باهام قهر یبکن ی...هر کار خواسترمینم-

 ...دمیدستمو کش یادیرو گرفت وخواست ببره که با قدرت ز دستم

 تو استخر.... میجفتمون افتاد یول ومدیاز دستش در ن دستم

 باال.... دیکش منو

 شده بود.... رهیخ بهم

 از سرم افتاده بود ودور گردنم بود... شالم

 اب بود... یرو موهام

 پخش شده خخخخ ندرالیهم مثه گربه هه تو س شمیکنم ار فکر

 دستش رو دورم حلقه زد... مونیسا

 چقدر خاصه خدا.... چشماش
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 لبش رو رو لبم گذاشت... اروم

 بهم داد... یحس خوب یبود ول کوتاه

 نکن.... انتیات خ ندهی...برو به شوهر استیلبها سهم من ن نیا گهی...دایدر یمنو از خودت محروم کرد-

 ....ششیبرم از پ خواستینم دلم

 ....موینامزد کنمی....من تموم ممونیسا-

 ساده خام شدم..... چه

 ا؟؟یدر یکنیزد:منو مسخره م یلبخند

 ....کنمیبفهمم دروغ بوده بخدا ولت م یحرفام تا تهش هستم...اگه روز یپا ی...ولکنمینه....مسخره نم-

 رو محکم رو لبم گذاشت.... لبش

 کردم.... شیهمراه اروم

 دستمو گرفت ودستاش رو دور کمرم گذاشت.... رونیاستخر اومد ب از

 باال... دیرو کش من

 باال.... اومدم

 ....دیبهش زدم باز من رو بوس یلبخند

 ممنونم.... یلیخ ایدر-

 ....واریداد سمته د حولم

 ....دیبوسیمن رو م یاپیوپ

 ...دیوبه گردنم رس نییپا اومد

 اش گذاشتم... نهیس یگذشت دستم رو رو یکم
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 بسه....-

 ؟؟یکنیتمومش م ی...باشه قبول....کزمیباشه عز-

 ....یصبر کن کمی دیبا-

 شد... یاش برزخ چهره

 :چرا؟؟؟دادزد

 بجورمو ازش جدابشم... ییبهونه ا هی...صبر کن زمیاروم باش عز-

 باشه قبول....-

 ....دیهمراه مهران رفتم خر مونیاطرافم نبود سا ادیز گذشتیم دوروز

 اومد... یازش خوشم نم چیه

 از حد مهربون بود.... شیب

 نداشت..... جذبه

 همه بود.... تابع

 عشقه دوطرفه.... هیعاشق سامان شده بود  منا

 اعتماد نداشتم.... مونیابطه ام با سابه ر ادیز

 اومد... یاصال از مهران خوشم نم نطوریوهم

 پارک... میرفته بود امروز

 ....میمهران تنها بود همراه

 جونم؟؟؟ یلیل شدهیچ-

 ...یچیه-
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 گم؟؟؟یدرست م ادیتو از من خوشت نم-

 ...نیبب-

 ؟؟؟یمونیتو عاشق سا-

 راستش....-

 وگفت: ستادیا

بهم زنگ زد همون روز اول گفت که عاشقته...گفت که من دور وبرت  مونیاز اولشم معلوم بود....راستش سا-

 هدونینم یکنم...اومدم اصفهان....کس تشیرو اذ مونیسا خواستیدلم م یمن دوست داشتم راستش کم ینباشم...ول

دوست دارم  نکهیمن با ا یلیل ی...ولقعادوست دارم ودوستم دارم وا کننیمنا...همه فکر م ی....حتخواستمیم یچ

 من رو قانع کرد... مونیبندازم...سا ییرو جدا مونیتو وسا نیب تونمینم

 پس چرا از اول بهم نگفت که با مهران حرف زده؟؟؟ شعورینگاه کردم ب بهش

 دلخور بودم... یکم مونیدست سا از

 ...ستادیا مهران

 اشو اروم از دستش در اورد... حلقه

 ....یفرصت رو بهم داد نی....ممنونم که ایآزادانه باهاش باش یتونیتموم شد...تو م گهید-

 مهران....-

 جانم؟؟؟-

 ...دیببخش-

 میمختلف ییای...به هر حال ما ماله دو دنشدمیم تیوارد زندگ دیمن خودم نبا الیخیگلم؟؟؟ب یواسه چ دیببخش-

 کاش.... یدوست نداشتم...ا نقدریکاش ا ی....ولمیهمو درک کن میبخوا میستیکه ن یهمشهر

 ...ورفت
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 رفتنش نگاه کردم... به

 شدم از کارم... مونیپش چقدر

 بود.... نیبه خاطر هم دادیم یدلم بد گواه نکهیا پس

 بود... نیغمزده مهران واسه هم یها نگاه

 سوخت... یلیواسش خ دلم

 افتادم سمته کاخ عمه محبت.... راه

 دلش رو ساده شکوندم.... نکهیدلم گرفت از ا یلیخ

 .....دادمیوقت م یبهش کم کاش

 ....ستمیکه هنوزم که هنوزه از عشقش مطمئن ن یدرمورد کس گرفتمینم میکاش انقدر زود تصم یا

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

 :نمونیسا

 ...ستین ایاز در ادیز یدوروزه خبر دمید

 رفتم سمته اتاقش... میومنا تو خونه تنها بود من

 ...رازیبرن ش خواستنیم ناشیبود که امروز بابا وا شدهیچ دونمینم

 ....شهیم یتموم کرده باشه عال ایدر اگه

 ...رمیوکالت تامه اشو رو اموالش بگ تونمیم اونموقع

 ...ارمیرو از دست خاله درب یکارخونه ها تونمیم

 ...گهید یکارا یلیوخ

 ....گردهیسامان مثه پروانه دورش م نمیبیاولش واسه منا وسامان نقشه دارم دوروزه م یول
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 جا خورد داد زد: یاتاقش ودر رو بستم حساب رفتم

 ؟؟؟یکنیم کاریچ نجایا-

 ....کارت دارم بابا نزن....سیس-

 رو کاناپه گوشه اتاقش... نشستم

 ...شنومیخب م-

 زرد کرده بود... یکم

 ...دمیهم همه جات رو د یبه حد کاف یکنیرنگ نداره که زرد م شمیحنات پ گهیتو که د عه

 لوس... دختره

 از شرش خالص شم.... شهیم یک

 گه؟؟؟ید یتو االن با سامان نیبب-

 اره چطور؟؟؟-

 ؟؟؟یازش حامله ش یتونیم-

 ودادزد: ستادیا

 من مثه صابقم؟؟؟؟ یکنیمتاسفم فکر م ؟؟؟ها؟؟؟براتیگیم یتو چ-

 .....گوش کن برنامه دارم....گهیعه منا داد نزن د-

 ....کنمیکارو نم نی....من با سامان اامینم فتیکث ایباز نیحرفا؟؟؟من تو ا نینکنه انتقام وا ؟؟؟هایبرنامه چ-

 ....شهیام نظرش عوض نم هیثان هی...اسیواسه سامان در میانتخاب خاله مهر یدونی....چون خودتم خوب میکنیم-

 عه چرت نگو...رابطه خاله ات باهام خوبه...-

 ....یانتخاب من کنهیر مخوبه چون فک-
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 ازش سامان منو دوسم داره... میحرفا رو بگذر نیا-

 در حد مامانش که نه... یدوست داشته باشه ول دیشا-

 بهم مشکوک نگاه کرد... منا

 من؟؟؟ یبا زندگ یکن کاریچ ییخوایمون؟؟؟میسا گذرهیتو اون مغزت م یچ-

خودت به عشقت  نکهیوهم ا یکنیکم م ایمن ودر یادمو از زندگ هی...هم شر کنهیم داینجات پ تینترس بابا زندگ-

 ...نهیاز ا ریغ یرسیوارزوت م

 فکر کرد... یکم

 گفت: بعد

 ...دمیهمه رو از دست م نجوری....اشهینوچ نم-

....بعدشم حامله شو یکن سامان فکر کنه باکره بود ی....تو برو خودت رو اول صافکاریارینگران نباش به دستم م-

 ....نیهم

 ...فهمهی....قطعا مکنهیروز اون ولم م هیبهش دروغ بگم؟؟؟قطعا  ؟؟؟منیگیم ی:خفه شو...تو چدادزد

 لطفا کمکم کن... یول کنهیم کاریچ دونمیبرسم نم ایبه در خوامیمن م نیبب-

 قراره زن داداشم بشه..... ؟؟؟اونیگیم ؟؟؟چرتیشد ایعاشق در یبگ ییخوایتو م یعنی-

 .....شهینم-

 ...یکن یباز ایبا قلب در یندار یتو حق-

 من چکار کنم چکار نکنم... یبگ یندار یتو حق-

 ؟؟؟یفهمی....ممونیسا یتو دوسش ندار-

 دارم... ازیبهش ن یلیخ یدوسش نداشته باشم ول دیشا-
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 بقران... گمیم ؟؟؟؟بهشیکنیخام م یتو اونو دار-

 ....گمیرو به سامان م کایتو بهش بگو منم همه کارا قبلت تو امر-

 تو...تو...-

 کردن.... هیکرد به گر وشروع

واسه پسر خاله ام  ی...هم تو مامان خوبیهمه چ شهیکمکم کن حل م نی....ببگهید زیعه اشک تمساح نر-

 ...رسمی...منم که به خواسته ام میشیم

 ؟؟؟یکنیم یباز ایبا در یدار ت؟؟؟چرایزندگ نیاز ا ییخوایم یتو چ-

 برات متاسفم.... ستیاون به تو مربوط ن-

 فشیکث یقلبش پاکه....تو دار یمن هرزه بودم درست ول یگیترو خدا باهاش نکن....م مونیگناه داره سا ایدر-

 که.... یکنیم

 گناه داره؟؟؟من گناه ندارم؟؟؟ شیچ-

 یمنو شکست دی...شاینکیاون دختر رو عاشق خودت م ی....داریشیوقت ادم نم چی...همونیواست متاسفم سا-

 ...رونیب ایب ییخودنما نینشده از ا ری...تا دسوزونهیم اتویاه اون دختر دن ینشه...ول یزیچ

 ...نمیبیم زویچ هیعه برو بابا چرت نگو...من فقط -

 انتقام اره؟؟؟-

 فهم.... زیاهلل ادم چ کیآ بار-

 رو...ومنو.... ای....واول از همه دریدیاز دست م زاتویبا انتقامت تمام عز-

 ...به من چه؟؟؟شهیم شیطور هیهم  ای؟؟؟دریزمیگفته عز یتو ک-

تو و یمونی...تو تنها ممونیسا زنمیباهات حرفم نم گهید فتیکث یباز نیدوست که واست بودم...بدون بعد ا هی-

 .....یپوسیم تییتنها
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 ...رونیزدم واز اتاقش رفتم ب کیتریهس یلبخند

 ....ییدختره عقده ا-

 ...نییپا رفتم

 باز کرد.... ایکاخ رو در یموقع در ورود همون

 نگاهم کرد.... غمزده

 نگاهش غم داشت... چقدر

 تو نقشم.... رفتم

 ؟؟؟یعشقم اومد-

 ...نییپا عیسر ورفتم

 ...دمیکردم واروم رو لبش رو بوس بغلش

 تموم شد؟؟؟-

 تموم شد....-

 طبقه باال.... ورفت

 اخالق؟؟؟ نیا یچ یعنی

 پوففففففففففففففف

 مخش کار کنم.... شتررویب دیبا

 .....ستمیمجد ن مونیسا ارمیاگه دلت رو بدست ن من

 باال تو اتاقش... رفتم

 شده بود.... رهیخ ییاتاقش وپرده رو پس زده بود وبه نقطه ا یپنجره قد شیحوصله نشسته بود پ یب
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 ....ایدر-

 سمتم برگشت..... به

 نگاهم کرد.... غمناک

 ؟؟؟یباهاش تموم کن یخواستیتو نم-

 چرا....-

 کنما.... یازت خواستگار خوامی....امشب جلو همه مگهیپاشو خوشگلم...پاشو د یغمبرک زد ه؟؟؟؟چرایپس چ-

 بهش زدم... یولبخند

 ....ادیبدم م یاز لبخند زورک چقدر

 زد:جدا؟؟؟؟خوبه.... یلبخند

 داخل ودر اتاق رو بستم... رفتم

 ....ششیپ نشستم

 تو بغلم؟؟؟ ییاینم-

 ....دمشیتو بغلم کش واروم

 رو سرش... دمیکش دست

 ....گهیرو برش دار د یگون نیا نمیموها خوشرنگت رو بب خوادیدلم م-

 شالش رو برداشت.... اروم

 حاال شد....-

 ....دمشیبوس یکم

 ام وپسم زد.... نهیگذاشت رو س دست
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 ؟؟؟یچ یعنی

 ....رونیورفت ب ستادیا

 دنبالش... رفتم

 به سمت راه پله.... رفتیسالن داشت م تو

 کردم.... صداش

 ؟؟؟یچ یعنی ایدر-

معتادن دلم اغوش بابا وداداشمو  یگی...مگه نممیخونه مون؟؟؟دلم تنگه خونمونه....خونه اصل یمنو ببر شهیم-

 ....خوادیم

 ...میخب...شالت رو سرت کن تا بر یلیخ-

 گرفتم شالش رو.... وسمتش

 چشماش غم داشت... چقدر

 ...هینبیز یسمته محله  میرفت

 شهر اصفهان.... نییپا

 شمال اصفهان... یعنی

 اصفهان.... یها چارهیب ریدارا بود وشمال منطقه فق هیمناطق باال شهر وسرما جنوب

 نگه داشتم.... یمیودر خونه ساخت قد رفتم

 ...کردنیمحلشون نگاه م تمام

 جمع شدن... نیها اومدن دور ماش بچه

 ....هییایدن عجب
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 ...شنیمثه خودم م یقطعا روز ندهینشستم وبچه هامم ا نیماش ستمیس یپولدارمو وتو مدل باالتر من

 ...یعاد نیماش هیبچه ها تو حسرت  نیوا

 ساده... دیپرا هی

 ....اسیدن یجا نیمحمد واسشون بهتر دیتا امامزاده س حیتفر هی

 ورنگ ورورفته شون...ودرز پاره  شونیخاک یها لباس

 ....متشونیارزون ق یکتون کفش

 ....دنیتراشیاصالح م ادیروبخاطر پول ز سرشون

 بود.... هیسه ال یکیتوپ پالست هی شونیدلخوش

 درس خوندم.... کایمدرسه امر نیتو بهتر من

 فوتبال رفتم.... ناتیباشگاه بارسلونا تمر یتو

 شهر بود.... نیکل ا هیاز سرما شیقطعا ب کردیم یکه باهاش باز یتوپ

 مارکدارم.... یها لباس

 خوب.... زیچ همه

 ...زدنیچه صادقانه لبخند م نایا یول

 ...زدنیرو صدا م گهیهم د ینیریصادقانه وبا چه لحن ش چه

 ....یتضاد مال نیرو لحجه ام رو از دست دادم تو ا شمیگو یحت من

 کنم کنار خانواده ام... یبچگ ناینتونستم مثه ا یحت من

 به من... کننیبچه ها چه قشنگ نگاه م نیا وحاال

 ...تیبا شخص یلیخ یلیادم مثال خ هی مثه
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 اسطوره ام... هیواسشون  ختیر نیمن با ا قطعا

 که هر کدومشون ارزو دارن تو جلدم باشن.... یکس

 ...کردیبود وبهم نگاه م ستادهیکنارم ا ایدر

 زد: صدام

 ه؟؟یچ مونیسا-

 ...یچیه-

 ی....فکر کن...اگه من سر راهیگرد پات حت رسه؟؟؟بهی...به پات نمیشهر نیینه؟؟؟بچه پا بهینگاهشون واست عج-

ه تو ک میریگ نیباال شهر....بعدشم بب ومدمیخب....عمرا من م افتهیروز قرار بود گذرمون به هم ب هینبودم خب....اگه 

 نیتو ا شهینم دهید یک یدی...دیشدیاز کنارم رد م ادهوس نتیتو ماش ینشستیشهر....م نییمثه حاال پا یاومد

 ...میینجایشد وما االن ا نجوریکه ا شدیشهر....چ نییدختر پا ای...درایداستان؟؟؟حاال هم من همون ادمم....همون در

 بود رو بغل گرفت... ستادیکه کنارش ا یدختر

 ساله بود.... 5 دیشا دختر

اگه من مثه شما  یدونیهاش ازدواج کنه....م یاز هم محل یکیبا  دیکه با ییای....درایدر شهیش ما ندهیا نمی...انیبب-

 کنم؟؟؟یم کاریبشم چ یروز کردم؟؟؟واگهیم کاریپولدارا بودم چ

 ...ستمیمن پولدار ن گهیثروت هنوز م اردیلیچند صد ت نیا با

 ؟؟؟یاون همه ثروت چ پس

 ..یپولدار یلیتو االنم خ ایدر-

وقت متعلق به من  چیمنو بزرگ کرده توجهت رو جلب کرد....نه...اون پول ه ستیکه از من ن یاها نکنه چون پول-

که  یزی...از چتییبدون...من از ثروت خان دا نویکوچولو والدنه...والله...ا اریونخواهد بود....همش سهم ماز ستین

 وبس... خوامیفقط صداقت م قرون...من هی ی...حتخوامینم دنیبهم بخش اریومه اریماز

 ؟؟یکنیم کاریچ ینگفت-
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 گذاشت وگفت: نیرو زم بچه

 اری....شدم نامزد مهتییکاشف.....شدم دختر خان دا الی....من شدم لکردمیم یکار هیبچه ها  نیا ندهیقطعا واسه ا-

ون وضعش نی...ببکردمیجور کمکشون م هیکاشف.... الیل شنیهمشون نم نایا ی...ولاردریلیوبه قول خودت ت اریوماز

 رو...

 به کوچه تنگشون کردم... ینگاه

 اشفته داشتن.... یدرب وداغون وسر وضع یکه تو کوچه بودن لباس ها ییها ومرد ها زن

 جمع کجا... نیکجا وا من

 ...ومدیبدم م نقدریبار بود از پولدار بودن ا نیاول

 از خودم.... زارمیفرق دارم ب یجمع هیانقدر با  نکهیا از

 نون شب ندارن بخورن... یها حت چارهیب نیپول خدا به بابا ومن وسهند داده وا نهمهیا نکهیا از

 ...میکنیم یشهرزندگ نیکاخ ا نیمارک تو بهتر نیما تو رختخواب بهتر نکهیا

 ....شهیم دهیچ مونیسلطنت زیاز ده نوع غذا رو م شیهر شب ب نکهیا

 ...میبه انتقاممون برس نکهیوتنها دغدغه مون شده ا میگذاریشت مهرشب سر راحت رو بال نکهیا

 بدنم رو گرفت... یلحظه لرز هی

 از حد پاک ومعصومه... شیاون شهر ب یکردم هوا حس

 ...ییدرور فیکث یهوا اونهمه

 خوردم.... یدوست پول

 بود... یادیواسه من ز یول دینفس کش شدیم نجایا

 گلوم رو گرفت... یبغض
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 رنگ اسمونشونم با ما فرق داشت.... یحت

 ادم... هیادم اونا هم  هی من

 ....یانقدر مهم واونا کامال عاد من

 چقدر پول تو دستمون در حال گردشه... ما

 ...ارنیصد تومن در م یماه دیها شا نیوا میدار یاردیلیم یامد ها در

تفاوت ازش  یهست.....وب یچ دونمیمن نم یه حتک نییا ارانهیوچشم به راه  ارنیهاشون همونم در نم یبعض دیوشا

 ....شمیرد م

 من واونا بود... یایدن نیب ییجدا نهمهیا

 ...زدیکه تو نگاهشون به سمت من موج م یاون حسرت نکهیا

 ...نجایا امیب نیماش نیسر ووضع وا نیغلط کنم با ا گهید من

 ....کنهیپژو پارسشم اه مردمش رو بلند م یحت نجایا

 م؟؟؟یک من

 بشکنم... ویدل ادم گهیاصال غلط کنم د من

 رنگ نگاهشون حسرت داره... چقدر

 جا من باشن... خوادیدلشون م چقدر

 ...کنمیرو با تک تک وجودم دارم حس م زایچ نیا

 ....نجایاز ا میبر ای...بایدر-

 ....نجامایاهل ا ؟؟؟منیشیات اشنا نم ندهیا ؟؟؟بازنیاز حد عذاب وجدان گرفت ادیز ای خورهیفازت نم ه؟؟؟بهیچ-

 سمته در... ورفت
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 نه؟؟؟یهم-

 اوهوم...-

 کرد کلون در رو ... لمسش

 بود.... یمیوقد یچوپ در

 هاش شروع به بارش کرد... اشک

 بابام مهربونه نه؟؟؟ مونیسا-

 زد وهق هق زد... هیدر تک وبه

 رفتم ودست رو شونه اش گذاشتم... اروم

 ....یستم جلو رفتم نه دوروئبه خاطر دو نباریا

 مجنون مونده بود... یکه تو تمام ماجرا ب یلیل بخاطر

 من .... یبود دلش ول ایدر نکهیا با

 زد..... در

 ارامش بخش زد... یدستش رو تو دستم گذاشتم به طرفم لبخند اروم

 بودم... دهیشده بود که تاحاال ند یچشماش جور رنگ

 خاص خودش... خاص

 ...شدیداشت وباعث حسادتم م اریکه به ماز ییاون نگاه ها از

 رنگش.... ییایدر یاون نگاه ها از

 باز شد... در

 که باباش بود... یمرد مسن ریپ



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
375 

 

 شکسته شده بود... یلیخ اکیوتر شهیمصرف ش بخاطر

 هاشون تو هم قفل شد... نگاه

 بود... ییایدر بیمرد عج یچشما رنگ

 نکرده بودم...مرد نگاه  یتو چشما قبال

 رفته.... یبه ک ایدر یرنگ چشما فهممیحاال خوب م یول

 خش دار گفت: یصدا با

 امه؟؟یمجد دخترمه؟؟؟در یاقا-

 رو تکون دادم... سرم

 بفهمه.... ایبا حرف زدنم اون بغض رو در دمیترسیبغض داشتم که م اونقدر

 وپدرش همو بغل کردن.... ایدر دمیدفعه د هی

 اومد... گهینفر د کی یصدا

 نعشه بود ... نکهیا مثه

 بود؟؟؟ یبابا ک-

 شک خودشه داداش داوودش.... یدو نفره وب نیا هیکه چشماش شب یهمون پسر دیرو دم در خونشون د من

 رو بغل کرد... ایهم در اون

 تو جوشون من واقعا اضافه بودم.... انگار

 تاشون بهم نگاه کردن... سه

 تو پسرم.... ای:بایدر پدر

 تونستم خم شدم واز در گذشتم... تا
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 دردسر برام درست کنه؟؟؟ خوادیقد بزرگ چقدر م نیخدا ا یا

 ...کشونیکوچ اطیداخل ح رفتم

 متر بود.... 60خونشون در کل  دیشا

 ...ونشونیلبه ا نشستم

 ....نیانگار نشسته بودم رو زم یول

 داشتن... یسانت 30 ونیا

 قول ما پولدارا تراس.... به

 اومد... ییچا ینیکه گذشت با س یکم پدرش

 ....میتو خونه نداشت شتریب نایشرمنده بابا جون هم-

 ام گرفت.... غصه

 ...نجایا امیدفعه بعد دست پر ب دیبا

 کرد به رسم ادب برداشتم... تعارف

 ...زایچ نیباما دور بود ا چقدر

 ده بار خورده باشم... دیبه دفعه شا ییچا

 فرهنگ غرب وقهوه بزرگ شدم.... با

 کردم... مزه

 بود... خوب

 ....سوزوندیم یلیمشامم رو خ اکیتر دیشد یبو یول

 ؟؟؟یگی:خب بابا در مورد مامانم مایدر
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 ببخشدشون... عینداشتم انقدر سر انتظار

 بهش بگه بابا.... عیهضم کنه واز همه مهم تر انقدر سر ویهمه چ عیسر انقدر

 چشمش پر از اشک شد... باباش

 ...رفتس....ینپرس بابا کا دلم خونه....ماماند ن-

 :کجا؟؟؟ایدر

 کرد....رف.... مونیشد وترک ییا شهیش-

 وکدر شده بود... اهیچهره پدرش س چقدر

 ....میگفت:بر هیبا گر ایدر

 :کوجا اخه بابا؟؟؟پدرش

 ...نایا شیبذارمش پ دمیترس من

 مثه مامانه نکننش..... هوی

 کنم.... یخواستگار ایاز در خوامیبابا جان امشب با اجازه اتون م-

 ...میهم شد یراه مهین یقی....ما رفمی...ماکا نشددیرشیزد وگفت:مبارکتون باشد به پا هم پ یلبخند باباش

 ...ستادیا ایدر

 ....کردیم هیگر یابر بهار مثه

 ...رونیب میبغلم گرفتمش ورفت تو

 ...دیکشیم اکیداوودش نبود فکر کنم همون بود تر داداش

 ...رونیب میرفت

 نشست وشروع کرد به هق هق زدن... ایدر
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 از اون فضا گذشتم... عیسر

 تو لباس هامون رفته بود بدجور... اکیتر یبو

 رو باز کردم... داشبورد

 ...ستیعطرم ن عه

 خونه نباشه... یکس میریم یوقت کاش

 ....ختیریفقط اشک م ایدر

 رو سمتش گرفتم... دستمال

 ...زمینکن عز هیانقدر گر-

 دفعه گرفت تو دستش... هی دستمو

 ....یممنونم که هست-

 بهش زدم... یلبخند

 عذاب وجدان گرفتم... یکم

 ....ومدیمنا تو ذهنم م یحرفا مدام

 ....زمیمن از تو ممنونم عز-

 چشم دوخت... رونیزد وبه ب یلبخند

 وسرد بود... یابر یهوا کم هنوز

 اسفند ماه بود... لیاوا

 ....ومدیم دیع یبو

 اعصابم داغون بود یکم
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 به کاخ... میدیرس

 ...میشد ادهیپ

 داخل... میرفت

 سمتم... دیدو مامان

 ؟؟؟یکجا بود-

 ...رونیب-

 زد تو گوشم... یکیبرو برگرد  یوب دیدفعه بو کش هی

 همه رو جلب کرد... نظر

 ؟؟؟یدیکش ی؟؟؟؟ها؟؟؟چیکرد یککه خور کم بود...چه نمیزد:هم داد

 ...یوتو همه چ یاز دست زندگ-

 ...یزد:پس نعشه ام که هس گهید یکی

 گرد شده نگاهش کردم... یچشما به

 اومد سمتم... عیسر بابا

 ودادزد: دیکش بو

 مون؟؟؟یتو سا یکرد یچه غلط-

 دخالت کرد: ایدر

 با من بود... مونیلطفا...سا-

 ؟؟؟یلیل یگی:تو چرا دروغ ممامان

 خونه بابام.... میعمه ما رفته بود-
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 با تعجب نگاه کرد.... جمع

 ....دیکشیم اکیگفت:داداشم تر اروم

 ؟؟؟یچ یعنی؟؟؟؟یشد ودادزد:با اجازه ک یچهره اش برزخ هوی مامان

 گفت: هیبا گر ایدر

 نمشون؟؟؟یحق نداشتم بب-

 اون اشغاال را؟؟؟-

 ...کردیقضاوت م شهیزود هم یلیبه منم برخورد مامان خ راستش

 افتاد وگفت: هیگر ایدر

 ....ستنیاونا خانوده ام هستن عمه....اشغال ن-

 ام درست صحبت کن... ندهیدفعه گفتم:مامان با همسر ا هی

 شد؟؟؟ی:چبابا

 ازدواج کنم.... ایبا در خوامیمن م-

 ...روزم تورا معتادت کنن هیخونه بابا ننه اش  یدادزد:که هرروز بر مامان

 ...کردیمتعجب نگاه م ایدر

 ادمه.... یسر هی یدستم درد نکند...بچه گنده نکردم بدم دست-

 ادامه بده ودادزدم: نذاشتم

 میواسم تصم ییکه حاال بخوا یخوب تو اون گوشات فرو کن....تو منو بزرگ نکرد نویمامان ا یتو بچه بزرگ نکرد-

زنمه...هرجا بره منم  ایبد....ها...پس دخالت نکن...در یبه وچخو یچ دونمیسالمه خودم م 30خدا رو شکر  یریبگ

 ...رمیم
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 تو نقشم فرو رفته بودم... نباررویا

 باورم کرد... ایدر یول

 عاشقانه چشم دوخت.... بهم

را  دادیکا تو داد وب نجایدارد به واهلل....من اومدم ا ؟؟؟هان؟؟؟گناهیزنیدختره م نیبه ا سیچ یحرفا چ نی:زن ابابا

 ....دسیبچه داداش ی...اون امانتیکن نیتوه الیبه ل یندار یتو حق یول یانداخت

 غر غر کرد ورفت... یکم مامان

 رو مخش راه رفته.... یخاله مهر نیبود حتما باز ا یرفتارش نشونه چ دونمینم

 چقدر دل اسمون مثه دل من گرفته بود... شییخدا یول

 سمته اتاق خودمون.... میکدممون رفت هر

 هم گذشت... دیع

 عاشقم شده بود... یلیخ ایدر

 ...شدمیتفاوت تر از قبل م یمن هر روز ب یول

مصوبب همه اش خود خانواده ام باشه نه  دینداره شا دهیبودم که انتقام هم فا دهیرس جهینت نیمامان به ا یرفتار ها با

 ...یخاله مهر

 عقدش کرد.... شیبا منا کنار اومد وچند روز پ یفقط حرص وآز پول جمع کردن رو داره ول اون

 حرفا... نیوا دمینم ایکه من کارخونه رو دسته در ندازهیراه م دادیداد وب همش

 مامان خودم... یول

 ....دمشیپرستیکه عاشقونه م یکس

 چقدر فاصله داره... امیدن از
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 ....انیکه باهام خوبن بابا وسهند والله ودر ییم تنها کساباش نجایاگه ا فهممیم راستش

 کسو ندارم.... چیه

 ....مامان

 بهش وابسته بودم... چقدر

 مامان منافعش... یپول واسش مهمه ول یمهر خاله

 ...زهیریکه بدونه تو خطره رو بهم م یزیهرچ

 که باهاش نامزد کردم... یاز روز دهیم ریمادام گ ایدر به

 ...شناسمشیدارم م االن

 ...دهیم ریهم گ دنمیبه لباس پوش یحت

 ...میریرو بهم بزن اون رو واست بگ تیخوبه نامزد یکه دختر ک رهیرو مخ م همش

 ....یریپس بگ یور از خاله مهر ییتمام اموال خان دا دیبا گهیم نکهیا ای

 واسه نفر بعد.... دهیمنو پاس م رسهیم یکه هرکس بالیتوپ وال کیمثل  شدم

 داغونم کردن.... یول افتمیب نیزم ذارنینم

 .... ایدر

 بودم... دهیکه تاحاال تاشو ند یماه دختر

 ...ادیوهمه کس کنار م زیجوره با همه چ همه

 ...زنهیلبخند م یزیهرچ به

 ....کنهیم هیوگر شنهیم زهیریبشکنه تو خودش نم دلش

 ....سوزهیکه پاش بشکنه دلش م شکمیگنج هیواسه  یحت
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 کرد... یباهاش باز شهیرو نم ایکه در دمیرس جهینت نیا به

 از حد پاک ومعصومه... شیب

 ...نجوریالله هم هم یهواشو داره ابج یلیخ بابا

 ....ادیجواب ازمونش م گهیروز د چند

 روز واسش بگم.... هی ویگرفتم همه چ میتصم

 مشترکمو شروع کنم... یباهاش زندگ تونمینم نجوریا

 االن عاشقش شدم عاشق پاک بودنش... یفکر رو داشتم ول نیروز ا هیبهش بگم که  خوامیم

 ....اشیمهربون عاشق

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

 یلی:همون لایدر

 الو جانم منا؟؟؟-

 ؟؟؟ییایدر یابج یوقت دار-

 شده؟؟؟ یزیوقت دارم چ-

 ...یبدون دیرو با زایچ یسر هی ییجا هی میبر رونیمن جلو کاخ خاله محبتم بپر ب-

 باشه اومدم....-

 ....رونیورفتم ب دمیهام رو پوش لباس

 بده که نرو.... رینگفتم چون ممکن بود گ مونیسا به

 منا راه افتاد... شیپ نشستم

 ...ستادیکه جلو رفت ا یکم
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 وهواتو دارم... خوامتیکه چقدر من م یدونیجونم م ایخب در-

 اره...-

 امون شکر اب بود؟؟؟ ونهیچند روز بود با سامان م یدونستیم-

 /شد؟؟یاره حاال چ-

 بود؟؟؟ یبه خاطر ک یدونی....ممیکرد یاشت-

 نه...-

 ...مونیبخاطر تو وسا-

 کردم اخه؟؟؟ یمن کار یواسه چ-

 ...یخوب گوش کن خوامیصداس م هینه گلم....راستش -

 ؟؟؟یچ یصدا-

 ...یقول بده خونسرد باش-

 قول....-

 رو گذاشت.... صدا

 گه؟؟؟ید یتو االن با سامان نیبب-

 اره چطور؟؟؟-

 ؟؟؟یازش حامله ش یتونیم-

 من مثه صابقم؟؟؟؟ یکنیمتاسفم فکر م ؟؟؟ها؟؟؟براتیگیم یتو چ-داد منا اومد یصدا

 .....گوش کن برنامه دارم....گهیعه منا داد نزن د-

 ....کنمیکارو نم نی....من با سامان اامینم فتیکث ایباز نیحرفا؟؟؟من تو ا نینکنه انتقام وا ؟؟؟هایبرنامه چ-
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 ....شهیام نظرش عوض نم هیثان هی...اسیواسه سامان در میانتخاب خاله مهر یدونی....چون خودتم خوب میکنیم-

 عه چرت نگو...رابطه خاله ات باهام خوبه...-

 ....یانتخاب من کنهیخوبه چون فکر م-

 سامان منو دوسم داره...ازش  میحرفا رو بگذر نیا-

 در حد مامانش که نه... یدوست داشته باشه ول دیشا-

 من؟؟؟ یبا زندگ یکن کاریچ ییخوایمون؟؟؟میسا گذرهیتو اون مغزت م یچ-

خودت به عشقت  نکهیوهم ا یکنیکم م ایمن ودر یادمو از زندگ هی...هم شر کنهیم داینجات پ تینترس بابا زندگ-

 ...نهیاز ا ریغ یرسیوارزوت م

 ....سکوت

 ...دمیهمه رو از دست م نجوری....اشهینوچ نم-

....بعدشم حامله شو یکن سامان فکر کنه باکره بود ی....تو برو خودت رو اول صافکاریارینگران نباش به دستم م-

 ....نیهم

 ...فهمهی....قطعا مکنهیروز اون ولم م هیبهش دروغ بگم؟؟؟قطعا  ؟؟؟منیگیم ی:خفه شو...تو چدادزد

 لطفا کمکم کن... یول کنهیم کاریچ دونمیبرسم نم ایبه در خوامیمن م نیبب-

 قراره زن داداشم بشه..... ؟؟؟اونیگیم ؟؟؟چرتیشد ایعاشق در یبگ ییخوایتو م یعنی-

 ....ستمی.....من عاشقش نشهینم-

 ...یکن یباز ایبا قلب در یندار یتو حق-

 من چکار کنم چکار نکنم... یبگ یندار یتو حق-

 ؟؟؟یفهمی....ممونیسا یتو دوسش ندار-
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 دارم... ازیبهش ن یلیخ یدوسش نداشته باشم ول دیشا-

 بقران... گمیم ؟؟؟؟بهشیکنیخام م یتو اونو دار-

 ....گمیرو به سامان م کایتو بهش بگو منم همه کارا قبلت تو امر-

 تو...تو...-

 اومد هیگر یصدا

واسه پسر خاله ام  ی...هم تو مامان خوبیهمه چ شهیکمکم کن حل م نی....ببگهید زیعه اشک تمساح نر-

 ...رسمی...منم که به خواسته ام میشیم

 ؟؟؟یکنیم یباز ایبا در یدار ت؟؟؟چرایزندگ نیاز ا ییخوایم یتو چ-

 برات متاسفم.... ستیاون به تو مربوط ن-

 فشیکث یقلبش پاکه....تو دار یمن هرزه بودم درست ول یگیا باهاش نکن....مترو خد مونیگناه داره سا ایدر-

 که.... یکنیم

 گناه داره؟؟؟من گناه ندارم؟؟؟ شیچ-

 یمنو شکست دی...شایکنیاون دختر رو عاشق خودت م ی....داریشیوقت ادم نم چی...همونیواست متاسفم سا-

 ...رونیب ایب ییخودنما نینشده از ا ری...تا دسوزونهیم اتویاه اون دختر دن ینشه...ول یزیچ

 ....ای...به من چه دل درنمیبیم زویچ هیعه برو بابا چرت نگو...من فقط -

 انتقام اره؟؟؟-

 فهم.... زیاهلل ادم چ کیآ بار-

 رو...ومنو.... ای....واول از همه دریدیاز دست م زاتویبا انتقامت تمام عز-

 ...به من چه؟؟؟شهیم شیطور هی هم ای؟؟؟دریزمیگفته عز یتو ک-
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تو و یمونی...تو تنها ممونیسا زنمیباهات حرفم نم گهید فتیکث یباز نیدوست که واست بودم...بدون بعد ا هی-

 .....یپوسیم تییتنها

 بود... مونیسا یصدا نیبغض به منا نگاه کردم هزار درصد ا با

 بودم دستش؟؟؟ چهیهمش من باز یعنی

 نجام؟؟؟یاالن ا شیبخاطر باز یعنی

 بهش.... لعنت

 شدم... ادهیپ عیسر نیاز ضبط واز ماش ورنیب دمیرو کش ید یس یحرف چیه بدونه

 سمته کاخ.... دمیدو

 باال... رفتم

 صورتمو پر کرده بود... اشک

 نبود.... مونیداخل اتاق سا دمیپر یحرف بدون

 من چکار کنم؟؟؟ حاال

 تو خونه نبود.... یکس

 سمته اتاقم... رفتم

 کرده بودم که سرم در حال انفجار بود... هیگر انقدر

 کردم.... جکتشیزنگ زد ر منا

 کردم.... ییکندم وشروع به نوشتن نامه ا یسمته دفترم برگ رفتم

 یاه یباز نیکه منو تو ا شدی...باورم نمشدیرفتم....باورم نم گهیمن د یخونینامه رو م نیا ی...وقتمونیسالم سا"-

...من اصال باورم ادیسرت م یکه بترس یاز اون گنیم شهیحدس ساده زدم....هم هی....من فقط اونروز یاریب فتیثک

 یریبگ تیانتقام از خاله مهر نکهیکه تو واسه ا کردمیرو نم ش...فکریاسمون یبال نیا ادی...سرم بادیکه سرم ب شدینم
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ون تو هم ی....ولییایصادقانه م یول یریبگ ییانتقام بخوا دیشا گفتی...همش الله میوبهم ابراز عالقه کن ییایب

 ایازم.... یگرفت ستموی...هست ونیگرفت یبه باز مویبرا تو متاسف باشم که تموم زندگ دونمی...نمیصداقت هم نداشت

ساده....واسه  ی....ساده یقل وغش چیواسه خودم که چه ساده گولت رو خوردم...چه ساده عاشقت شدم بدون ه

رو  اقتشیداشت....ومن ل اقتمویکه ل یکس خبشمیوقت خودمو نم چیمهران رو رد کردم دلش رو شکوندم ه کهنیا

ممکنه افت کالس واست باشه  یمعتاد بش ه...ممکنیشیم فیضع یلیتو کنار من خ گهینداشتم...مامانت راست م

جد م مونیکم بود واست....من کجا وسا یلیکه خ یادم هی....چارهیبدبخت ب هی....میشهر نییپا هیچرا؟؟؟چون  یدونیم

 یشما....پوال یاز پوال یزیچ خوامیماله خودت...همه اش...من نم تمیی...اموال خان داشهیاونم برا هم رمیکجا.....دارم م

 ازتون سایدارم دست خودم ن ی...اصال خوب شد شناختمت من به پولدارا الرژهیچ یدونیماله خودتون....م فتونیکث

که بد حالت رو  رینه سراغمو بگ اینه دنبالم ب گهی...دیکرد چهیکه منو باز زارمی...باتمام وجودم ازت بادیبدم م

مجد که بشناسن پسرشون رو که چه  یاقا ینیبا خانواده ات بب ستیرو بد ن ید ی.... بعدشم اون سرمیگیم

 ".....خدافظ....هیجونور

 سمته اتاقش... رفتم

 رو روش.... ید یرو دراور اتاقش وس گذاشتم

 هزار تکه شد... واریکه رو دراور بود رو زدم به د یحرصم ساعت از

 سمته اتاقم... رفتم

 دست.... هیجز  خوامینم یچیاز لباس هامم ه یحت

 بود... دهیواسم خر اریکه ماز ییلباس ها اونم

 ...فمیداخل ک ختمیر

 در اوردم... فمیها رو از ک گوشواره

 اور...گذاشتم رو در لمویموبا

 رو از دستم در اوردم... انگشترم

 بردم... یادگاریرو به عنوان  اریانگشتر ماز فقط
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 کرده بود... سیگونه هامو خ اشک

 مجد نگاه کردم... یبار به کاخ اقا نیاخر یبرا نییپا رفتم

 تو سرتون بخوره.... تونیتجمل یزندگ

 اومد... رونیخانم از اشپزخونه ب اقدس

 چشات برم... یقربون یکنیم هیریگ زم؟؟؟چرایکجا عز-

 برم...فعال... خوامیخدا نکنه....من م-

 ....رونیاز خونه ب وزدم

 افتادم سمته خونه مون... راه

 که بهش تعلق دارم... ییجا

 که ازش اومدم به قول عمه محبت.... ییجا

 با جفت خودش باشه کبوتر با کبوتر باز با باز.... یهرکس دیبا

 مجد تا خونمون.... یخسته شدم چقدر فاصله اس از کاخ اقا یلیراه بودم خ یها مهین

---------- 

 :مونیسا

 روشن کردم.... لمویموبا رونیعصر بود از دادگاه اومدم ب 1 ساعت

 اومد واسم... یصوت غامیموقع صدتا پ همون

 ...یخانواده بود به اضافه خانواده خاله مهر یهمه اعضا از

 مرده؟؟؟ یکس یخبر چه

 منا که اول از همه بود رو باز کردم... غامیپ
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ته وابس ایبه در نقدریا دونستمی....من...من نمتیبه زندگ یگند زد ی...اگه دادگاهمونیالو...الو ترو خدا جواب بده سا-

 واسش گفتم....حاال رفته.... وی....همه چیشد

 بود سکته کنم... کینزد

 گفته؟؟؟ ویچ

 رفته؟؟؟ کجا

 از بابا بود تماس گرفتم... دمیشماره که د نیاول

 از دو بوق جواب داد... بعد

 کجاس؟؟؟ ایبابا در-

 ؟؟؟یچ یعنیکارا  نی؟؟؟ایسرش در اورد هیچ ایباز نیبابا رفته....ا-

 رفته؟؟؟ها؟؟؟ یرفته؟؟؟اخه به چه حق یچ یعنی-

 ...نمیرو قطع کردم ورفتم سمته ماش یگلوم رو گرفته بود گوش یبد بغض

 افتادم به سمته کاخ.... راه

 رفت؟؟؟ یچ یعنی

 ساده از من گذشت... چه

 داده بدجور... یجا خال یزیچ هیام  نهیکردم تو س حس

 شد... دهیقلبم به رخم کش یخال یجا

 ...ختیارده ر یب اشکم

 بهت منا.... لعنت

 شده... یامروز طوالن یراه لعنت نیا چقدر
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 ....شهینم یط اصال

 عصر بود.... 2باالخره ساعت  دمیرس

 تو سالن نشسته بودن... همه

 واون شکمش که حاال سه ماهه باردار بود سمتم اومد ... هیبا گر منا

 بهش بگم... خواستمیبخدا نم-

 ؟؟؟؟ها؟؟؟؟یازم گرفت ژنموی...اکسمویزندگ یدونستی؟؟؟؟ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟میلعنت وی:چدادزدم

 سمته اتاقش.... دمیدادم کنار ودو وحولش

 نبرده بود.... یچیه

 گرفت... یلیخ دلم

 اون نرفته... یول

 لباسش دست نخورده اس.... اتاق

 نداره رفته باشه... امکان

 خورد.... زیدفعه چشمم به حلقه رو م هی

 تو چشمم نشست... اشک

 ودستمش گرفتمش... رفتم

 ساده که داخلش اسم من حک شده بود.... یطال حلقه

 اونطرف تر بود... لشمیموبا

 بود... ختهیهم قطره قطره مثله اب ر زیم رو

 اشکاشه... حتما
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 ....ایوافتاد درست رو قطره اشک در دیچک اشکم

 اعصاب داغون رفتم سمته اتاقم... با

 افتاده بود وخورد خورد شده بود... دمیور که باز کردم ساعت رو اونطرف تر د در

 به جاش خورد... چشمم

 ....رفتم

 بود.... زیرو م ید یس کیهمراه  ییا مهنا

 رو باز کردم... نامه

 لبه تخت.... نشستم

 یاه یباز نیکه منو تو ا شدی...باورم نمشدیرفتم....باورم نم گهیمن د یخونینامه رو م نیا ی...وقتمونیسالم سا"-

...من اصال باورم ادیسرت م یکه بترس یاز اون گنیم شهیحدس ساده زدم....هم هی....من فقط اونروز یاریب فتیکث

 یریبگ تیانتقام از خاله مهر نکهیکه تو واسه ا کردمیرو نم ش...فکریاسمون یبال نیا ادی...سرم بادیکه سرم ب شدینم

ون تو هم ی....ولییایصادقانه م یول یریبگ ییانتقام بخوا دیشا گفتی...همش الله میوبهم ابراز عالقه کن ییایب

 ایازم.... یگرفت ستموی...هست ونیگرفت یبه باز مویبرا تو متاسف باشم که تموم زندگ دونمی...نمیصداقت هم نداشت

ساده....واسه  ی....ساده یقل وغش چیواسه خودم که چه ساده گولت رو خوردم...چه ساده عاشقت شدم بدون ه

رو  اقتشی....ومن لداشت اقتمویکه ل یکس خبشمیوقت خودمو نم چیمهران رو رد کردم دلش رو شکوندم ه نکهیا

ممکنه افت کالس واست باشه  یمعتاد بش ه...ممکنیشیم فیضع یلیتو کنار من خ گهینداشتم...مامانت راست م

جد م مونیکم بود واست....من کجا وسا یلیکه خ یادم هی....چارهیبدبخت ب هی....میشهر نییپا هیچرا؟؟؟چون  یدونیم

 یشما....پوال یاز پوال یزیچ خوامیماله خودت...همه اش...من نم تمیی...اموال خان داشهیاونم برا هم رمیکجا.....دارم م

 ازتون سایدارم دست خودم ن ی...اصال خوب شد شناختمت من به پولدارا الرژهیچ یدونیماله خودتون....م فتونیکث

که بد حالت رو  ریه سراغمو بگن اینه دنبالم ب گهی...دیکرد چهیکه منو باز زارمی...باتمام وجودم ازت بادیبدم م

مجد که بشناسن پسرشون رو که چه  یاقا ینیبا خانواده ات بب ستیرو بد ن ید ی.... بعدشم اون سرمیگیم

 ".....خدافظ....هیجونور

 بود... سیخ سهیخ نامه
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 عشقم... یاز اشکا پر

 ؟؟؟ییمن کجا یایمن در یالیل"

 فقط بخونه.... الینامه رو ل نیا

 دلمو بدونه... یکه دردا خوامیم

 ...پاشنیدارن نقل ونبات م نجایا

 پاشنیم مویدارن زندگ یستین

 ییهم صدا شهیهم یول یستین

 ؟؟؟ییمن کجا یایمن در یالیل

نوشتم از حفظ نبودم فقط  یپات یقات یلیشرمنده خ ومدیرمان م نیبه ا یلیکه خ یفالح اریاز اهنگ ماز ییتکه ا 

 """""""گذاشتمینجستم متن اهنگشو واال کامل م ومیچند خطش رو حفظ بودم از ارش

 ؟؟؟ییمن کجا یالیمن ل یایدر-

 ...دیچک اشکم

 کرد در حقم... ینامرد یلیخ

 ...ستیحقم ن نیا

 د...بو یچ شمیفکر کنم که اون افکار داغون چند ماه پ نیواالن به ا نمیکه بش ستین حقم

 رو از دستش دادم... ایدر من

 ....مطمئنم

 ....نهیمنو بب خوادینم یحت گهید اون

 پاهام گذاشتم روشنش کردم... یتاب اپلم رو رو لب
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 رو داخلش گذاشتم.... ید یس

 گه؟؟؟ید یتو االن با سامان نیبب-

 اره چطور؟؟؟-

 ؟؟؟یازش حامله ش یتونیم-

 من مثه صابقم؟؟؟؟ یکنیمتاسفم فکر م ؟؟؟ها؟؟؟براتیگیم یتو چ-داد منا اومد یصدا

 .....گوش کن برنامه دارم....گهیعه منا داد نزن د-

 ....کنمیکارو نم نی....من با سامان اامینم فتیکث ایباز نیحرفا؟؟؟من تو ا نینکنه انتقام وا ؟؟؟هایبرنامه چ-

 ....شهیام نظرش عوض نم هیثان هی...اسین درواسه ساما میانتخاب خاله مهر یدونی....چون خودتم خوب میکنیم-

 عه چرت نگو...رابطه خاله ات باهام خوبه...-

 ....یانتخاب من کنهیخوبه چون فکر م-

 ازش سامان منو دوسم داره... میحرفا رو بگذر نیا-

 در حد مامانش که نه... یدوست داشته باشه ول دیشا-

 من؟؟؟ یبا زندگ یکن کاریچ ییخوایمون؟؟؟میسا گذرهیتو اون مغزت م یچ-

خودت به عشقت  نکهیوهم ا یکنیکم م ایمن ودر یادمو از زندگ هی...هم شر کنهیم داینجات پ تینترس بابا زندگ-

 ...نهیاز ا ریغ یرسیوارزوت م

 ....سکوت

 ...دمیهمه رو از دست م نجوری....اشهینوچ نم-

....بعدشم حامله شو یکن سامان فکر کنه باکره بود یر....تو برو خودت رو اول صافکایارینگران نباش به دستم م-

 ....نیهم
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 ...فهمهی....قطعا مکنهیروز اون ولم م هیبهش دروغ بگم؟؟؟قطعا  ؟؟؟منیگیم ی:خفه شو...تو چدادزد

 لطفا کمکم کن... یول کنهیم کاریچ دونمیبرسم نم ایبه در خوامیمن م نیبب-

 قراره زن داداشم بشه..... ؟؟؟اونیگیم ؟؟؟چرتیشد ایعاشق در یبگ ییخوایتو م یعنی-

 ....ستمی.....من عاشقش نشهینم-

 ...یکن یباز ایبا قلب در یندار یتو حق-

 من چکار کنم چکار نکنم... یبگ یندار یتو حق-

 ؟؟؟یفهمی....ممونیسا یتو دوسش ندار-

 دارم... ازیبهش ن یلیخ یدوسش نداشته باشم ول دیشا-

 بقران... گمیم ؟؟؟؟بهشیکنیمخام  یتو اونو دار-

 ....گمیرو به سامان م کایتو بهش بگو منم همه کارا قبلت تو امر-

 تو...تو...-

 اومد هیگر یصدا

واسه پسر خاله ام  ی...هم تو مامان خوبیهمه چ شهیکمکم کن حل م نی....ببگهید زیعه اشک تمساح نر-

 ...رسمی...منم که به خواسته ام میشیم

 ؟؟؟یکنیم یباز ایبا در یدار ت؟؟؟چرایزندگ نیاز ا ییخوایم یتو چ-

 برات متاسفم.... ستیاون به تو مربوط ن-

 فشیکث یقلبش پاکه....تو دار یمن هرزه بودم درست ول یگیترو خدا باهاش نکن....م مونیگناه داره سا ایدر-

 که.... یکنیم

 گناه داره؟؟؟من گناه ندارم؟؟؟ شیچ-
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 یمنو شکست دی...شایکنیاون دختر رو عاشق خودت م ی....داریشیوقت ادم نم چی...همونیواست متاسفم سا-

 ...رونیب ایب ییخودنما نینشده از ا ری...تا دسوزونهیم اتویاه اون دختر دن ینشه...ول یزیچ

 ....ای...به من چه دل درنمیبیم زویچ هیعه برو بابا چرت نگو...من فقط -

 انتقام اره؟؟؟-

 فهم.... زیاهلل ادم چ کیآ بار-

 رو...ومنو.... ای....واول از همه دریدیاز دست م زاتویبا انتقامت تمام عز-

 ...به من چه؟؟؟شهیم شیطور هیهم  ای؟؟؟دریزمیگفته عز یتو ک-

تو و یمونی...تو تنها ممونیسا زنمیباهات حرفم نم گهید فتیکث یباز نیدوست که واست بودم...بدون بعد ا هی-

 .....یپوسیم تییتنها

 چرت وپرتا تصور کردم... نیا دنیرو موقع شن ایدر افهیق ختیریهام م اشک

 ناراحت شده... چقدر

 لعنت به من... عه

 سوخت... میزندگ یانتقام لعنت نیا یبه من که پا لعنت

 ور از لپ تاب در اوردم... ید یس

 شدم... یعصب

 شد اصال واسم مهم نبود... میدو ن واریلب تاب رو به د زدم

 رو شکوندم... ید یاز اون س بعد

 به همتون... لعنت

 ...ادیکه صداش تاباال م زنهیواالن داره قه خنده م ختیبهم ر میکه واستاد تا زندگ یبه اون مادر لعنت
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 بهت مامان.... لعنت

 رو نگه نداشت.... یکه حرمت چند سال دوست ییبه اون منا لعنت

 بودم که فکرشو بشه کرد.... یتر از اون ونهید

 ...گذرهیروز م ده

 نباشه... یوقت که کس مهیاونم ن خورمیغذا م یوکم رونیب رمیم فقط

 ....رمیدادگاه م یوگاه

 کارو ندارم.... چیبلند شده حوصله ه یحساب لمیوسب شیر

 ...گردمیوقت بر نم چیمطمئنم که ه نویوا کایامر رمیگرفتم واخر ماه م طیمامان کال قطع رابطه کردم بل با

 رو چک کردم... ایکنکور در جواب

 مغز واعصابشو.... یبود تهران اورده بود پزشک یعال شهیهم مثه

 ...کنهیچکار م نمیتا اسکورتش کنم بب رفتم

 به محله اشون... دمیرس

 گرفتم... ینرفتم تاکس نمیبا ماش نباریا

 نباشم... دایته کوچه که پ ستادمیا

 اومد... رونیخونه ب از

 ...کردنیم یباز یل یساله محله اشون داشتن تو کوچه ل 8-7 یاز بچه ها ییتا چند

 ...دیبود کش کتریکه اونروز بغلش گرفته بود واز همه اشون کوچ ییرو سر همون دختر بچه ا یدست

 زد وراه افتاد که بره.... یل یل کمی

 الغر شده بود... چقدر
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 بود... ایچشماش رنگه در شهیمثه هم یول

 چشماش غمزده بود.... ییایدر چقدر

 کردم... بشیوپشت سرش تعق رفتم

 نت... یداخل کاف رفت

 ....رونیلحظه بعد خوشحال اومد ب چند

 نت... یدور شد رفتم داخل کاف یحساب یوقت

 د؟؟؟ییبفرما-

 خواستن؟؟یم ی...چنجایکه اومدن ا یاقا اون خانم-

 به شما چه اقا؟؟؟-

 فکر کن شوهرشم...-

 خون... شیتراول گذاشتم رو پ ودوتا

 وگفت: برداشت

 ....یجواب کنکورش رو چک کرد مشت-

 شد؟؟؟یچ-

 قبول شده بود...مغز واعصاب ....-

 چکار کنه؟؟؟ خواستیم-

 نگفت که... دونمیچه م-

 تهران.... ایاصفهان زد  یرو برا شیورود-

 اصفهان رو قبول کرد...-
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 ...مونهیم پس

 ورفتم سمته خونه... رونیت ب یاز کاف دمز

 به تهران پرواز داشتم... عصر

 ....کایهم به امر 7 ساعت

 محمد مجد.... یبه کاخ اقا دمیرس

 بابا... نه

 مجد.... محمد

 ادم اصفهان بابامه... نیوکله گنده تر نیدار تر هیسرما

 کردم ورفتم تو خونه.... یپوف

 اومده بود تو اتاقم... مامان

 ...کردیم هیگر همش

 عصر بود.... 1ساعت  ختمیهام رو داخل چمدونم ر لباس

 سمته حمام بلکه صداشو نشونم... رفتم

 تو استخر افتادم... میافتاد ایکه با در یاونروز ادی

 بود... ییبوسه ا چه

 ...شدیوقت تموم نم چیاونروز ه کاش

 بود.... هیاون ثان شهیهم کاش

 از حمام... رونیب اومدم

 تخت پرت کردم... یرو رو خودم
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 اون خونه.... تو

 که مثه قفس بود... ییخونه ا اون

 ...کنهیم ینداشت چند روزه عشقم داره زندگ شیواسا یراحت چیه

 کنار دو تا ادم معتاد.... در

 کالفه بودم.... یلیخ

 شه؟؟یمگه م یکردم بخوابم ول یسع

 هم رفت... یرو چشمام

 ...دمیور د اریوماز اریمه

 دلخورن.... یلیازم خ نکهیمثه ا کردنیبهم نگاه م نیبودن وغمگ ستادهیتپه ا یرو

 هم بهم اخم کرده بود... ییدا خان

 از خواب باال... دمیپر

 واچم رو روشن کردم... یا

 عصر بود.... 6 ساعت

 ...دمیولباس هامو پوش ستادمیا

 ...رونیاز اتاقم ب زدم

 ...دیدستمو کش مامان

 اخه؟؟؟ یبر ییخوایدلم نرو....کجا م زیکه برگرده...عز افتمیم ایبه پا در رمینرو...شده م مونمیترو قران سا-

 :پسرم...بابا

 نگاه کردم... بهش
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 گناه بودنش بهم ثابت شد.... یب یاتفاقاس ول نیمصوبب ا کردمیروز فکر م هیکه  یکس

 ؟؟؟یبر ییخوایم-

 اره....-

 خود دا....باشد... یکن لونیوس لونیاونجا و یبرو عمارتمون بابا جون....نر-

 باشه بابا...-

 بغلم کرد.... مردونه

 ....زنمیحرف م رمی....من باهاش ممونیسا شهیدرست م یهمه چ شاهللیا-

 ...دلش بد شکست...خوادیمنو نم گهی...اون دخوادینم-

 به اشکم.... دمیاشاره امو کش انگشت

 جدا شدم... ازش

 ...یسرت داداش امی:من مسهند

 باشه...-

 مردونه بغلم کرد... اونم

 اشکش رو پاک کرد وگفت: الله

 ...کنمیم یرو راض ایغصه نخور....هرجور شده در مونیدادا سا-

 ....خوادیگفتم که نم-

 ....یول-

 رو تنها نذار...بهش برس.... ایدر یزیچ هی...فقط یمدت کنارم بود نیتو ا نکهیممنونم از لطفت...از ا-

 باشه...-
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 ...رونیاز کاخ ب ورفتم

 به کاخ نگاه کردم... رونیب از

 بابا... نه

 ....شهیهم موفق م شهیبه جذبه اش هم نیقصد داره منو از خودش دور کنه افر شهیکاخ هم نیا

 ...رونیاومدن ب همشون

 ودستمو واسشون از پشت بردم باال.... رفتم

 ....نمیخونه رفتم بب نیکه از ا ینگاه اخرشون رو مثل بار اول خوادیدلم نم یحت

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

 سال بعد.... چهار

-what you mister cadi  judgment????  

 ه؟؟؟یحکمتون چ یقاض یاقا

-deci sion unto clause102 consti tution penal  u.s.a l i fe impri sonment promulgate….. 

 ...شودیاعالم محبس ابد  کایمتحده امر االتیا ییقانون جزا 102بنا بر ماده  حکم

For senteence stand up 

 دیستیاحترام حکم با  به

 ...رونیدادگاه اومدم ب از

 پوفففففففف

 ....هیسخت یلیکار خ قضاوت

 سخت... یلیخ
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 رو باز کرد واسم... نیدر ماش میشخص راننده

 شدم... سوار

 ...گذرهیسال م 4

 شدم... یمدت قاض نیتو ا کایساله که اومدم امر 4

 حق.... هیرو دوست دارم اونم بر پا قضاوت

 نشد... تیوقت رعا چیه میکه تو زندگ یزیچ

 وسط بنز کردم... نهیتو ا نگاه

 شدن بود... دیبه سف لیما یکنار گوشم در حال جو گندم یموها

 ...دمیام کش غهیبه صورت شش ت یدست

 ...دمیمامان رو نبخش هنوز

 ...بخشمشیوقت هم نم چیه

 بود... یرونیام ا راننده

دختر  هیسفره دوروزه به تهران داشتم که با خودم اوردمش...همراه خانواده سه نفره اش اومده  کی شیپ دوسال

 سالشه وهمسرش وخودش.... 18دارن که 

 تهران هستن... اهل

بدم وکمکش کنم وهم  هیبه دخترش بورس نکهیهم ا نجایا ارمشیگرفتم ب میخوب نبود تصم ادیز شیمال تیوضع

 داشتم بهش... ازین نکهیا

 عمارت بابا رفتم بعد از دوسال.... از

 عمارت خودمو داشتم... االن
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 چهار سال.... نیشده بودم تو ا کایبسکتبال امر ونیفدراس ریمد

 گفت: یفارس به

 کجا برم اقا؟؟؟-

 برو باشگاه...-

 چشم....-

 ...دیده بشتو چمدون...خودتونم اما ننیرو بچ لمیکه وسا دیخانم بگ نتیبه ز-

 اقا؟؟؟ یچ یبرا-

 ...میبرگرد میخوایم-

 چشم دوختم.... رونیب وبه

 ...دمیاحمد د یرو تو چشما یخوشحال برق

 برگشت به اصفهان نبود... یبرا ییا زهیانگ چیمن ه یبرا یول

 ...ییا زهیانگ چیه

 دروغ نگم مردم باحالش... چرا

 خوب بودن... زهیانگ هیوسه پلش  یس

 ...نییکه لحظه ا دهیچه فا یول

 ...بالیبسکت ونیبه فدراس میدیرس

 ...تیریداخل دفتر مد رفتم

 ...ستادیبه احترامم ا ریمد

 گرفته بود.... ادی ییزایچ هیداشت با کمک من  یبه زبان فارس یادیعالقه ز نکهیچند سال به خاطر ا نیا تو
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 اطراف؟؟؟ نیسالم دوست خوب....آمد از ا-

 ...امیدوبار م ییمن که هفته ا گهینکن د یسالم خوزف....کم لطف-

 گرم دست دادم.... بهش

 ساله بود.... 30 یپسر

 ...مونیچه خبرهست سا-

 بدم... لیاستعفا نامه ام رو تحو خوامی...میسالمت-

 ق؟؟؟ی:چرا استعفا داد رفیناراحت با

 برگردم.... خوامیم-

 ازدواج کرد؟؟؟ ایبا در یبر ییخوایم-

 مدت که من نبودم ازدواج کرده باشه...نه...دلم واسه شهرم تنگ شده... نیتو ا دیده؟؟؟شایخخخخ نه بابا عقلت پر-

 باال... دیابروش پر یتا هی

 پرواز داشت؟؟؟ یک-

 صبح... 6فردا ساعت -

 ....صفهانیخواست...من هم خواست امد ا طیمن هم بل-

 ...بابا ا ص ف ه ا ن...؟؟؟خخخخیبگ یستیهنوز تو اصفهان رو بلد ن-

 ..."خوشگله"باشه بابا...کوشگله...-

 گرفتم... طی....واست بلامیم یگیم دونستمیم-

 ها...دمت گرم.... یرونی...به قول شما امونیداشت سا ولیا-

 رو باال اورد... دستش
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 ...میرو به هم زد دستامون

 گرفت؟؟ طی؟؟؟بلیواسه کارول جونم چ-

 نامزدش بود.... کارول

 بود... شونیعروس گهیماه د کی

 کارول جونت.... نیاره بابا...توهم با ا-

 ....ولی....ا ولیا-

 ...ریخب اماده شو....استعفامم بگ-

 استعفا رو دستش دادم... وبرگه

 من قبول نکرد استعفا رو....-

 قبول کن...-

 ....کایباز برگشت امر دیشا-

 ...گردمیبرنم یکل یماه ول کیواسه  امیب دی....شاگردمیبرنم گهینه...د-

 ماه که امد خوب است..... کیهمون -

 ...ونهید-

 تو سطل زباله.... ختینامه رو پاره کرد ور استعفا

 ...ستادمیا

 ....نمتونیبیصبح فرودگاه م 6...فردا ساعت قیمن رفتم رف-

 کُب... یلیخ-

 به کارول جونت بگو مانتو وشال بپوشه... یکُب نه خره ...خب....راس-
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 چه؟؟؟ یمانتو شال برا-

هش اخالق ب تیامن سیاصفهان...پل ایتو تهران  یکه بره همونجور ذارنیاز سفارت ....بعدشم نم دنیم ریبابا بهش گ-

 ...دهیم ریگ

 کارول امروز مانتو وشال.... یبرا دیباش...خر-

 رو با لبخند داد... بهش زدم اون هم متقابال جوابم یلبخند

 ....رونیب ونیدادم واومدم از فدراس دست

 که از چوب افرا ساخته شده بود.... میناهار خور زینفره نشستم سر م تک

 عصرونه ام رو مزه کردم... قهوه

 ...تیرو دستم گرفتم ورفتم داخل سا تبلتم

 ...نجایخبره ا چه

 بابا... نه

 برداشته شده... مایتحر کشور

 خوبه.... یلیخ

 ها رو چک کردم.... تیسا یکی یکی

 ....نستاگرامیا یتو رفتم

 بود.... جمیپ یکامنت رو یکل

 رو چک کردم... همه

 کرده بود... یعذر خواه یمامان کل شهیهم مثه

 رو واسم فرستاده بود.... ایدر یاز عکسا یکیهم  الله
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 ....دمشید

 شده.... یخوب یلیدکتر خ گفتیم

 ....رانیبرگردم ا خوامینگم م یکسگرفتم به  میتصم

 کامنت ها رو اومدم

 ...نییپا 

 ؟؟؟یکنیها ور چک نم لیمی:داداش چرا اسهند

 ....ستیترو خدا برگرد....حاال مامان محبت اصال خوب ن مونیبعد از الله:سا کامنت

رفته.....دکترا جوابش کردن...ترو خدا برگرد...تلفنت رو چرا جواب  وی یس یبعد از سهند:داداش مامان تو س کامنت

 ؟؟؟یدینم

 تو تلگرام.... رفتم

 تماس از طرف همشون اومده بود.... درخواست

 شماره بابا رو گرفتم... عیسر

 بوق وصل شد... کی بعد

 الو بابا...-

 مون؟؟یسا-

 شده؟؟؟یباشه...مامان....مامان چ ییخوایم یبابا پس ک-

 همهمه اومد... یدفعه از تلفن صدا هی

 شروع به شور زدن کرد.... دلم

 ترق... یصدا وبعد
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 ممتد... یها وبوق

 شب بود.... 8 ساعت

 سهند رو گرفتم... شماره

 ....دادیجواب نم یکس

 شب بود.... 12 یحوال ساعت

 باال.... دمیزنگ خورد رو کاناپه خوابم برده بود پر لمیموبا

 ....زدیبدجور شور م دلم

 وصلش کردم.... هیک نمیبب نکهیا بدونه

 الو....-

 ...مونیالو سا-

 رو از خودم جدا کردم وبه صفحه اش نگاه کردم.... لیموبا کردیم هیبود که گر یزن یصدا

 بود.... الله

 الله؟؟؟ شدهیچ-

 ...مونیسا-

 ...زدیهق م وهق

 شده؟؟؟ید منو دق مرگ نکن الله چ-

 مامان محبت...-

 شده؟؟؟ی؟؟؟چیمامانم چ-

 مامان محبت مرد....-
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 ...نیاز دستم افتاد رو زم یگوش

 الله والو الو گفتن هاش.... یهق هق ها یصدا

 ....دیچرخیدور سرم م همه

 ....مامانم

 گرفت... هویکردم چقدر دلم  حس

 بود.... سیخ سهیرو گونه ام خ دمیکش دست

 ازش دلخور بودم.... نکهیا با

 ....من

 مادرمو از دست دادم..... من

 ...دیهام مردونه لرز شونه

 روشن شد.... چراغ

 مجد؟؟؟ یاقا شدهیخانم:چ نتیز

 ...کنهیم هیور صدا زد:احمد اقا داره گر وشوهرش

 اومدن ودورم نشستن... همشون

 خراب بود... یلیخ حالم

 رفت.... مامانم

 کسم.... نیتر زیعز

 داد... ریکه بهم دوسال ش یکس

 مثه اسمش بهم محبت کرد... که یکس
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 ....کننیترکم م زامیاز عز یکی نمیتو خواب بب خواستیدلم نم یحت

 باشه... زیخاطر مامان محبت برام عز نقدریا کردمیرو نم فکرش

 کردم.... هیصبح راه رفتم وگر 6 تا

 بودم برگردم کشورم.... قراریب

 ...زامیبابا وعز شهیپ

 ...ستیتو وجودم ن یکردم رمق حس

 اقا؟؟؟ می:براحمد

 ...میبر-

 نکنم... هیکردم جلوشون گر یسع

 ور زدم به چشمم... میدود نکیع

 سمته فرودگاه.... میافتاد راه

 ...غم اخر باشه...گمیم تیمجد بهتون تسل ی:اقا درسا

 ممنونم...-

 جلو نشسته بودم همراه احمد وخانواده اش عقب... من

 به فرودگاه... میدیرس

 دور واسمون دست تکون دادن... وخوزف از کارول

 رمق سمتشون رفتم... یب

 زد پشت سرم... یکیخوزف  یشوخ یرو

 امد... ری....چرا ددیشا دیپر مایهواپ یگیادب نم یب-
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-............. 

 مون؟؟؟یشد سا وانهیزد...د یدود نکیچرا در فرودگاه ع-

 فوت کردن... شبیخوزف مادرشون د ی:اقا احمد

 از رو لب خوزف ونامزدش محو شد... لبخند

 نداشت... ی...که مادرت رفت....بخدا قصد بددانستی:داداش معذرت خواست...بخدا نمخوزف

 کرد منو.... وبغل

 ....دیترک بغضم

 ....کردنینگاه م همه

 ورفت.......ازم دلخور بود نمشیبار بب نینموند واسه اخر ینموند تا ببخشمش....حت یداداش مامانم رفت....حت-

 ....ستادنیام ا گهیوخوزف طرف د کطرفمی احمد

 ...مایسمته هواپ میهم رفت با

 نزدم... یحرف چکدومشونیبا ه ریمس یتو

 افتادم... میبچگ ادی

 وسرم شکسته بود... نیکاخ خوردم زم یپله ها رو

 ...کردیم هیوگر دیکشیم غیمحبت من رو بغل کرده بود وج مامان

 شده بود... فتمیساعت ش 24چند روز پرستار  تا

 ...کردیوپاشورم م دیکشیم یداریوسرما خوردم از شب تا صبح باال سرم ب ضمیمر دیدیم کایامر ومدیم یوقت

 ...دادیواقسام داروم ها رو بهم م انواع

 مهربونش... یدستا
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 ...کایامر امیب خواستمیکه م یوقت

 پام افتاده بود... به

 ...شدمیم ونهید داشتم

 ...فشردیبدجور گلومو وتموم وجودم رو م یبغض

 حال انفجار بودم... در

 دادم... ختنیخودمو پنهون کردم وبه اشکام اجازه ر یدود نکیع ریز

 ساعت با هزار جون کندن گذشت... 12

 عصربود.... 6 اونجا

 بده.... لیمادرمو تحو یقانون ینکنم تا فردا صبح پزشک فکر

 ...میخارج شد مایهواپ از

 پرواز تهران اصفهان بود... 7 ساعت

 ...میموند منتظر

 بودم... یعصب یلیخ

 که بودم... بچه

 جفت کفش داد.... هیتوپ بسکتبال و هیبهم  میتولد شش سالگ کادو

 بشم.... ستیبسکتبال هیخاطر قد بلندم از همون روزا همش ارزو داشت  به

 به اصفهان... میدیرس

 ود واسم...ب بیفضا غر چقدر

 ....کنمیقفل شده بوده رو درک م اریکه زبونش به خاطر مه ایدر یحال اونروزا حاال
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 ...اریهاش به خاطر ماز یریگوشه گ واون

 شده بود.... ونهید نکهیا

 ...یخانواده ات رو از دست بد یاز اعضا یکیسخته  یلیخ

 مادر... اونم

 مهربونش همه جوره هواتو داره.... یکه با دستا یکس

 بود... یاصفهان هم مثه دل من ابر یهوا

 ...میشد یتاکس سوار

 بهش خبر ندادم... یاستقبال ول ادیاصفهان گفته بودم ب یدوستم تو به

 ....دهیخر نجامیا یواسم برا نیدو تا ماش یکیعمارت و کیاز من  یندگینما به

 م...جز کاخمون رو ندار یاالن ادرس یول

 ور ادرس دادم... همونجا

 اومدن.... گهید یتاکس کیاقا وخانواده اش پشت سرمون با  احمد

 به کاخ... میدیرس

 موقع بارون زد... همون

 رو برداشتم... میدود نکیع

 کاخ زده شده بود نگاه کردم... یکه به در ورود یپارچه مشک به

 راننده نگاه کردم... به

 ...ادیداشت ز ازیپدرت...بهت ن شی:من حل کرد داداش...تو رفت داخل...پخوزف

 رو باز کردم... نیماش در
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 ...کردیسرم درد م چقدر

 ...دیباریم بارون

 سمته در.... رفتم

 ...درزدم

 حول دادم... یکاخ رو کم یها نرده

 شد.... باز

 ....یبود تا به درب ورود یطوالن ریمس

 ...شدیم یخاطراتم با مامان تداع داشتمیکه بر م یقدم هر

 گذشت... یکم

 موهام نم بارون نشسته بود... رو

 .... یبه در ورد دمیرس

 رو زدم... زنگ

 در باز شد... یاز کم بعد

 بود... یخانم با لباس مشک اقدس

 دست ور دهنش گذاشت... دیرو که د من

 ...نییییییییییییییه-

 الله که گرفته بود اومد: یصدا

 بود؟؟ یاقدس ک-

 زبونش بند اومده بود... اقدس
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 بهش نگاه کردم... هیگر با

 رو کامل باز کرد... یدر ورد الله

 رو دهنش گذاشت... دست

 ....مونی....سا...سانییییییییه-

 ...دیچک یعکس العمل همه شون رو تحمل کنم...الله از چشمش اشک تونستمینم

 دادم ورفتم داخل.... حولش

 ..سالن شلوغ بود.. یتو

 ....نه

 نبود مامانم رو باور کنم.... خوامینم

 ....دمیصدا مامانم رو شن هیشب ییبرم سمته پله ها که صدا خواستمیم

 تو گوشم بود... صداش

 نرو.... مونمیسا-

 ...کردنیوهمه شکه نگاهم م بابا

 ...نیزانو فرود اومدم رو زم دو

 چکار کنم... دیبا دونستمینم

 :دادزدم

 ــــــــــــــــــــه....نـــــــــــــــه....نـــــــــــــ-

 نشسته بود... شمیپ سهند

 ....دمیکشیکه م ییبا عربده ها کردمیم یرو بسته بودم واز ته دلم خودمو خال چشمام



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
417 

 

 مهم نبود.... گهیغرورم د ختیریهام م اشک

 :داداش اروم باش....هیبا گر سهند

 ....زمیبابا...عز مونی:سابابا

 ....کردنیم هیبغلم کردن وگر هردوشون

 ....کردندیم هیهمه گر جمع

 سمتم دراز شد.... یاب قند وانیل

 ظرافت دست بارم اشنا بود... نیا چقدر

 خسته امو باال بردم... یاروم چشما اروم

 رنگش پر از اشک بود... ییایدر یها لهیت

 تمام توان دستمو بهش زدم... با

 که شد...اونطرف تر پرت شد وهزار ت وانیل

 دهنش گذاشت... یدستش رو رو ایدر

 ....من...من...ننننیییییییه-

 ...ستادمیا

 رفتم سمته راه پله ها... یعصب

 با من سره جنگ داشت؟؟؟؟ یزندگ نیکاخ ا نیا چرا

 سمت اتاقم... رفتم

 اتاق دست نخورده بود... ونیدکوراس

 تخت.... یشال فقط اضافه شده بود رو کی
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 بودم.... دهیشال ور سر مامان محبت د نیا قبال

 ودستم گرفتمش.... رفتم

 خوردم کنار تخت.... سر

 برام نمونده بود... یرمق گهید

 الله اومد... یصدا

بچه ام عادت  یبه بو گفتی...مدیخوابیاتاقت ورو تختت م ومدیاروم بشه هرشب م نکهیواسه ا ینبود یوقت-

 فقط به تو داشت.... ویوابستگ نینقدر به بچه اش وابسته باشه...امادر ا هیبودم  دهیکردم....تاحاال ند

 با حرفاش.... زدیم شیدلمو ات الله

 ...دمییمامانم که رو شال بود رو بو عطر

و که قلب ت ی...اونشهیم قراریبار مادرش ب ایعضو کنه خب....قلبش برا بچه اش... یاهدا یکی یوقت گنیم یدونیم-

 نگیم نکهی...واشهیهم اروم م شهی...قلباشون پدهینشون م ی...واکنش خوبیاشه به مادر اهدا دهنده حس خوب نهیس

قرار  یب خوابهیحس کنه نم شویراحت بخوابه اگه دور تونهیداره وم شیمادرش رو بفهمه اسا یبچه فقط بو هی

 ...یبد تنهاش گذاشت یلی...خنمویقرارت بود سا یواسه مادر هم هست....مامانت ب هیقض نی....واشهیم

 ...ورفت

 هقم کل اتاق رو گرفته بود... هق

 ....یزندگ نیبه ا لعنت

 روز بعد.... 40

 روز گذشته... 40

 ....ستیکاخ ن یصداش تو گهید مامانم

 نگاه کردم.... نشیمزار غمگ به
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 بود ودر حال خوندن فاتحه بود.... ستادهیدرست روبه بروم ا ایدر

 روز عشقم بود... هیکه  یکس

 همه رو از دست بدم؟؟؟ دیمن با چرا

 افتادم سمته کاخ... راه

 تو اتاقم بمونم... خوادیکه الله اون حرفا رو زد دلم م یروز از

 نگه داشتم... شمیمامان رو پ یها یاز روسر ییچندتا

 قرارشم... یب یلیخ

 ...یلیخ

 تنهام... کنمیحس م یبدجور

 تحمل کنم... تونمیم مشنیروز نب هیکردم اگه  فکر

 ازش... شمیکه برم دلزده م کایکردم امر فکر

 تو اشتباه بودم... فهممیحاال م یول

 ....رهیگیبدجور دلم م نمشیبینم امتیتا روز ق گهید دونمیکه م حاال

 توخواب.... یازش حت رهینگ ویک چیمادر ه خدا

 پر کنه.... تونهینم یچکیمادر رو ه یجا

 ....یچکیه

 ...رهیمادرت رو بگ ایخدا پدر  نکهیخواب ا یکابوس تو نینظرم تلخ تر به

 کنم.... هیساعت ها گر شهیفکرشم باعث م یحت

 ....خوادیصبر م یلیخاکن کنه خ ریکه مادر پدرشون ز نایبه ا یرحم هیخدا
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 ...دمیعکس مامان دست کش به

 وقته روزه سکوت گرفتم.... چند

 تقه به در اتاق زده شد.... دو

 قدم هاش اشناس... یصدا چقدر

 ...پرستمشونیکه من م نییهمونا

 رو کاناپه... شمیپ نشست

 رنگش رو بهم دوخت... یاب ییچشما

 ....مونیسا-

 نگاه کردم... بهش

 ؟؟؟یخوب-

 خش دارمو صاف کردم... صدا

 خوبم؟؟؟ ادیبه نظر م-

 نکن.... تیانقدر خودت رو اذ-

 ....بخشهیوقت منو نم چیمامانم ه-

 دوست داشت... یلیخ ؟؟؟مامانتیگیم نجوریچرا ا-

 ا؟؟؟یدر یینجایچرا ا-

 بخاطر تو...-

داره به خاطر  شمیعشق صابق اومده پ نیبب ایمسخره اس حرفت...به خاطر من؟؟خدا یلیبخاطر من؟؟؟هههه...خ-

 ...بس کن وبرو...دهیم دمیفوت مامانم دلدار
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 و دستاش گرفت...رو ت دستم

 گرم شد... خمی یدستا

 ....دمیدستمو کش عیسر یزد با تلخ یلبخند

 حوصله اش رو نداشتم... یحت گهید

 تر بود.... زیکه از مادرم برام عز یکس حوصله

 ....مونیسا-

 ....نمتیبب خوامیبرو...نم-

 ...دمیکوب ایحرف ور مثل پتک تو سر در نیا

 ست؟؟؟یمامانم ن گهیکه د یاومد ؟؟؟حاالیاومد ؟؟؟حاالیتا حاال کجا بود-

 ...رمینم شتیمن...من از پ مونیسا-

 دلش شکسته بود اغوشش رو به روم باز کرد... نکهیا با

 :برو...دادزدم

 شده بودم... یعصب

 ...دیلرزیم دستام

 ...دیمنو تو بغلش کش کدفعهی

 ....شدیازم جدا نم زدمیداد م یچ هر

 ...شدیانگار نم یاز خودم جداش کنم ول خواستمیم

 نداشت.... یینا دستم

 ...کردیم هیبود وگر دهیمنو چسب محکم
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 که گذشت کوتاه اومدم... یکم

 اروم شده بودم... یکم

 دستش رو فرو کرد داخل موهام.... اروم

 ....خوردیهاش به پوست گردنم م نفس

 گرفتم که محکم حولش دادم... ییرویچه ن دونمینم

 خورد لبه دراور.... شسر

 داد.... یبد یصدا

 ...نیرو زم افتاد

 ...ومدیخون م شیشونیسرش رو باال اورد از پ یوقت

 رو رو دهنم گذاشتم... دستم

 سرت.... ای...درایدر-

 ....دیخون کش یرو رو دستش

 کرد... نگاه

 حال رفت... از

 گرفتمش وبا تمام توانم الله  رو صدا زدم... بغلم

 الله....-

 گذشت در اتاق باز شد... یکم

 ...ختیریم ایهام رو گونه در اشک

 رو رو زخمش گذاشته بودم لعنت به من.... یدستمال
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 اتاق باز شد.... در

 افراد بودن.... گهید یسر کیشلوغ بود مهمونامون از تهران و کاخ

 هم اومدن همراه الله وبابا وسهند باال... اونا

 در حال رفت وامد.... شهیعده هم هیکاخ شلوغ بود وکاخ بودم  نیاوقات که ا شتریب

 اومد.... بابا

 جدا کرد... ایور از در من

 ...دیلرزیم بدنم

 ...رونیاتاق من ور برد ب از

 دستم نگاه کردم... به

 بود.... خون

 به بلوزم... دمینفرت کش با

 رو کشتم... ایبابا من کشتمش....من در-

 بود بزرگش نکن... یزخم سطح هی..سیس-

 اون مثه مامان رفت....-

 ....گهیپسرم انقدر خودت رو زجر نده د-

 بابا.....-

 شده بود... ریچند روز اندازه ده سال پ نیسبزش به غم نشسته بود تو ا یچشم دوختم چشما وبهش

 ....دیپرستیمامان رو م شهیهم

 کرد... بغلم
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 پام بذارم تا به سرش برسم... ریز یزیچ هی دیبرق...با ریچقدر قدش درازه ها...ت نیبب-

 هم بود... وهمونجور

 تا بود... 180فوقش  بابا

 شده بود قدم.... یدو متر من

 پسر؟؟؟ یرشد کن نهمهیا یوقت کرد یتو ک-

 زدم... یجون یب لبخند

 رو واست نشون کرد... ایدرستش خنده اس...مامانت لحظه اخر در نیافر-

 ...کردمیه متعجب تو چشم بابا نگا با

 توله سگ؟؟؟ یکنینگاه م نجوریچرا ا-

 ؟؟؟یگیم یبابا تو چ-

 ...گفت کهای....حلقه اشو که از مادرم بود رو انداخت دست درششیپ ادیب ایگفت که در رفتیم یغم ادامه داد:وقت با

 از هم جداتون کنم.... تونمی....من نمدیسهمه هم دیبر ییهرجا مونیتو وسا

 من...بابا بس کن....-

 زدم... بیخودم نه به

 ازدواج کرده... ایدر کردمیمدت فکر م نیتمام ا تو

 امکان نداره.... نیا

 ....ستیممکن ن اصال

 که سهند صدام زد.... رونیاز اونجا دور بشم واز کاخ برم ب خواستم

 داداش...-
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 ...دیبهم رس ستادمیا

 بارم شده بمون وتحملش کن... هی....تیبارم شده فرار نکن از واقع هی-

 ....یول-

 وگفت: دیکش دستمو

 ها... نهیتورو بب خوادیم ایدر-

 تا چشم به هم زدم تو اتاقم بودم... یول شهیم یچ دونستمینم

 اتاق بسته شد.... در

 بود... ایتو دست در یسرم

 ...کینزد رفتم

 زد: یپهن لبخند

 ....ینر نباریکرد ا تیسهند راض نکهیمثه ا-

 ...ایدر-

 جانم؟؟؟-

 دستش نگاه کردم... به

 مامان دستش بود... ینامزد انگشتر

 بهت زده شده وبودم.... یلیخ

 تو....-

 اونور اب؟؟؟ ینرفت نیواسه هم ؟؟؟مگهیخواستینم نویاره...مگه هم-

 من.... ایدر-
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 ...رونیب دیلبه تخت وسرم ور اروم از دستش کش نشست

 باند سرش نگاه کردم... به

 شم؟؟یم زامیعز دنید بیباعث اس شهیمن هم چرا

 گرفت.... فشیظر یودستمو تو دستا اومد

 هر لحظه... کردیم ونهیمن رو د فشیظر کلیواون ه شیسانت 165قد  با

 چشمام نگاه کرد... تو

 ...دیور اورد وبه صورتم کش دستش

 ....خخخخخیشد یقاض هیشب شتریحاال ب-

 زدم بهش.... یلبخند

 دستشو.... دمیکه نرم بوس شدیداشت از ور لبم رد م دستش

 انداخت.... ریرو ز سرش

 ....خخخیرسیبه خواسته ات م یبا لجباز شهیهم مونیسا یدونستیم-

 چونه اش وگفتم: ریگذاشتم ز دستمو

 ود....ارم نبکن ایدختر دن نینبودم وبهتر یبچه هامون هم مثه من باشن....بعدشم اگه من لجباز نبودم االن قاض دیبا-

 باشرم کرد... ینگاه بهم

 رو رها کردم... دستش

 تا ازدواج.... کنمینم تتیاذ نباریدرسته...ا می...ما مسلمونشهینم-

 ودر رفت... دیوگونه امو بوس ستادیرو پاش ا عیسر

 ...دمیبه گونه ام کش دستمو
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 بود.... یدستم خون هنوز

 سمته حمام.... رفتم

 سبد... یرو در اوردم وانداختم تو میمشک بلوز

 که از جنس طال وچوب درخت بلوط بود.... ییورو به روشو یرو صندل نشستم

 ...دمیبه صورتم کش دست

 زدم به صورتم... شیر کف

 ...دمیبهش کش غیاز اون با ت وبعد

 ....هیعال

 نگاه کردم.... میسبز توس یبه چشما نهیا یتو

 مامان.... یرنگ چشما درست

 مامان بود.... یتر از موها رهیرنگش ت یکم امموه

 .... ییخرما

 سمته وان... رفتم

 زدم.... ییاینمک در یاز ابش کردم وکم پر

 داخلش... رفتم

 ...رونیگذشت رفتم ب یکم

 مامان فکر کردم... به

 کار عمرش رو کرد.... نیکرد لحظه اخرش بهتر یظلم هیبهم  یاگه تو زندگ که

 رو بهم رسوند... ایدر
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 چشماشم.... یایرنگه در فتهیسال ش نهمهیکه هنوز بعد ا یدختر

 ...دمیرو پوش میدود دیسف یچهارخونه مشک بلوز

 ...دمیرو هم پوش میمخمل جو دونه مشک شلوار

 درست کردم... یبا سشوار کم موهامو

 ...نییرو زدم ورفتم پا عطرم

 سالن تنها بود... یتو ایدر

 کرد... زیانال نییدرشت پنج بار از باال تا پا یبا چشما دیرو که د من

 که.... یخانوم منو قورت داد-

 وگفت: ستادیوا دیکش خجالت

 من برم اشپزخونه...-

 کنارم خواست رد بشه که اروم بازوش رو گرفتم... واز

 ....دمیشنیم یضربان قلبش رو به خوب صدا

 انداخت... ریرو ز سرش

 ...نمیاز صورتش رو بب یکه بتونم کم دمشیکش اروم

 سانت باهاش فاصله داشتم... دو

 ...یعشقم ایدوست دارم....در-

 خوش رنگش بهم نگاه کرد... یچشما با

 د اونجور نگام نکن خوشگلم....-

 انداخت لپ هاش گونه انداخته بود... ریرو از شرم ز سرش
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 ...میبگذره وما ازدواج کن کسالی شهیم یک-

 برم؟؟؟ یذاریم-

 ...یکه محرمم بش میاونروز ونهید-

 ...شدیداشت اب م رسما

 ور به دندون گرفت وگفت: لبش

 ...کشمیخجالت م مونیسا-

 ...میبخون غهیص هی رهیفردا از محضر وقت بگ گمی...به بابا مشهینم نجوریا-

 ...یول-

 نره... غمبرشیدستت دادم ابروم جلو خدا وپ ی...اگه کارسیس-

 ....دیحواله دستم کرد وغر یمشت هی

 ....مونیسا-

 ....نییوالله وسهند اومدن از پله ها پا بابا

 با خنده گفت: بابا

 ...شایتنها بجور یخفتش کن یبخوا یقراره زنت بشه ه یدینشد از حاال فهم نیبب-

 رو ول کردم... ایدست در عیسر

 وسهند قهقه زدن... بابا

 گفتم: اروم

 بابا....-

 ....ریگیاز محضر وقت ب گهیکا برام برا چند روز د یگویب ییخیاالنم م نمدویجونم...م-
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 بابا نگاه کردم... یچشما تو

 سر داد... قهقه

 موقع زنت حامله نباشه ها.... هی تونیاصل یعقد وعروس ی...بعد برامایخونیم غهیص کسالهیفقط -

 ...میاز خجالت در حال اب شدن بود ایمن ودر رسما

 وگفت: دیخند باز

 ....میخونیم کیکوچ غهیص هیکردم....وقتش رو گرفتم اخر هفته  یخب توله سگ شوخ-

 زدم... یلبخند

 ممنونم....-

 باشه...با رفتنشم معجزه کرد.... ی...خدا از محبت راضکننیقند دارن تو دلت اب م دونمیبرو توله سگ...م-

 من هم رفتم اتاقم باز.... رهیابا قرار نگب یمورد هدف چرت وپرتا نیاز ا شیکه فرار کرد تا ب ایدر

 ...گذشتیروز م دو

 چهارشنبه اس... امروز

 باالخره... میکنیعقد م فردا

 تنگ شده.... ایدر یخدا چقدر دلم واسه بوسه ها یوا

 چند روز ازم محروم کرده... نیخودشم ا یحت

 کرد....  نییبهاش رو تع ریوش هیشب بابا محر همون

 ...دمیوبد چشمم رو بستم وخواب یهر جون کندن به

----------- 

 :ایدر
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 پنج شنبه بود.... صبح

 شدم... داریب

 خونده بشه... مونیمن وسا نیب یقرار عقد مختصر عصر

 استرس داشتم.... یلینرفتم خ رونیعصر از اتاق ب تا

 اومد تو اتاق... الله

 کنم.... شیارا یمناسب بپوشم وکم یکرد که لباس کمکم

 د....ش 7 ساعت

 ...یرو ببر مونیکه دل سا میزم؟؟؟بریعز گهید میبر-

 نگاه کردم به خودم... نهیا تو

 من... یخدا یوا

 ام عوض شده بود... افهیق چقدر

 کردم.... شیارا یک ستین ادمیبار  نیاخر

 گهیبا هم د مونیباز شد وسهند وسا مونیهمون موقع در اتاق سا رونیدست تو دست الله از اتاق اومدم ب یوقت

 ....رونیاومدن ب

 ...کردیبهت زده نگاهم م مونیسا

 شده بود... پیامشب خوشت چقدر

 ...دیلرزیعرق شده بود وم سیخ دستام

 ...شمیپ اومد

 ...میاومد نییکاخ پا یگرفت وبا هم از پله ها دستمو
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 ....دیرقصیبهم وم گفتیساله شده بود همش خاله خاله م 7کوچولو که االن  اریماز

 دوسش داشتم.... یلیخ

 ساله بود.... 4هم  الدن

 که تو سالن پهن بود... یعقد کیسر سفره کوچ نشستم

 از اون موقع که اومده بودن با همسرش هنوز نرفته بودن... مونیدوست سا خوزف

 خونه... یخدمه ها یتمام همراه

 رنگ.... یبودم وشال سبز اب دهیپوش دیهمراه شلوار سف دیکوتاه سف یمانتو امشب

 ...گاهیسر جا مونیبا سا ینشست

 خونه شد... عقد

 لم؟؟؟یوک ایا پرسمیبار سوم م یکاشف برا الیخانم ل-

 که عقدم عقد دائمه... دمیفهم حاال

 ....میریگیم یعروس گهیعقد دائم رو به عاقد بخونه وسال د یبارک هی گهیمحمد گفت که د عمو

 با اجازه بزرگترا بله....-

 دست زدن.... همه

 رفت... عاقد

 رو مجبور به رقص کردند.... مونیوسا دنیکوچولو وسامان وسهند رقص اریماز یکم

 خوش گذشت.... یلیخ

 کردند... دنیبود که همه عزم خواب 2 ساعت

 سمته اتاقم ولباس هامو در اوردم... رفتم
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 ....ششششیاخ

 بودم... دهیپوش یدیمانتوم تاپ سف ریز

 در اتاق باز شد... هویکه  ارمیو در بشلوارم ر خواستم

 ....دمیترس یلیخ

 شالمو رو سرمو وشونه ام انداختم... عیسر

 که رنگه خنده داشت.... دمیور د مونیخوشرنگ سا یچشما

 م؟؟؟یزندگ یدیترس-

 داخل ودر رو بست.... واومد

 فاصله امون رو کم کرد... عیزدم سر یلبخند

 ژنم؟؟؟یتاحاال اکس یکن ونهیکه منو د یامشب انقدر خوشگل کرد یبدجنس یلیخ-

 ژن؟؟؟یاکس-

 ....اون چهار سال انگار مرده بودم....یمونیمن م ژنیهوم....تو مثه اکس-

 لبم گذاشت.... یلبش رو رو عیزدم که سر یلبخند

 ازم جدا شد گفت: نکهیاز ا بعد

 بخوابم... شتیپ یشبا بذار دینکنم فقط با یطونیش دمیقول م-

 ...نمیبب رونیب ؟؟؟ّرویگیم یچ-

 جونم... ایدر-

 مرض برو....-

 ر م.... ین م -
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 ...دیورو تختم خواب ورفتم

 ....هیعال یهمه چ یخودتم که هس دهیتورو م یتختت بو ششششیاخ-

 ...مونیبخوابم سا خوامیم-

 اغوشش اشاره زد... به

 بخواب... ایخب ب-

 غر کردم... غر

 ...رونیبرو ب-

 ...دیکه محکم دستمو کش نییپا ارمشیسمتش وخواستم دستش رو بکشم واز تخت ب ورفتم

 روش... افتادم

 ....یزن...باس الغر کن یاوفففففففف....چقدر هووار شد-

 هووووارعمه اته...-

 خخخخخ ستین زیمن عمه ندارم اعتراض جا-

 خب خاله اته...-

 خخخخخخخخ هیپا خونه گل هیاون که -

 چاق؟؟؟تازه رو فرمم... یبه من بگ ادیدلت م-

 وبه خودم نگاه کردم... یقد نهیسراغ ا ورفتم

 اندام بودم... انینبودم م چاق

 الغر ونه چاق مناسب..... نه

 ...نییزد واومد از تخت پا ییا قهقه
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 پشتم منو بغل گرفت... از

 ...یشیزه جذاب م...تاستین یمورد ی....چاق هم بشیی....به اندازه امیزندگ یستیچاق ن-

 الغر شم.... کنمیورزش م شمیدارم چاق م نمینع...اگه بب-

 ....خخخخخیتپل بشو واسه عروس کمی....خوادینم-

 به بازوش... زدم

 ادب... یب-

 اش گذاشتم وچشممو بستم.... نهیس یسرم رو رو اروم

 تو که دورم حصار زده شده..... یدستا نیب یچند وجب یفضا هی یعنیارامش -

 خوشگلم.... ی....شاعرم که شدینه بابا خانم-

 بود...خخخ یسواد....قطعه ادب یشعر نبود ب نیا-

 ...یحاال هرچ-

 ...خخخخخونیلیم 80 میشد ایمملکت رو باش...ما با ک یقاض-

 .....خخخخخرمایگیم یامشب عروس یناراحت-

 ....یکنیتو غلط م-

 ...نمی....حاال زود بپر تو تخت ببکنمایم ینشو برو تو جلدم...واال حرفمو عمل طونیخانم ش-

 مشت زدم به بازوش... هی

 خونه.... نیا یاتاق نیبه اتاق مستر بهتر یبریم فیتشر ای یخوابیمجد امشب شوما رو کاناپه م یاقا ریخ-

 تو بغلم... ییایتو تخت تو هم م خوابمی...من میقاض یخانوم ریخ-

 ؟؟یگیم یچ دید یکیصبح -
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 برم... نهیبب یکس نکهیقول قبل ا-

 قول...-

 قول مردونه...-

 سمته تخت... رفتم

 :گفت

 نداره.... دهیکا فا نجورینوچ ا-

 ؟؟؟یپس چ-

 ...اریلباسات در ب-

 ملوس کرد... یشیرو مثه پ وخودش

 پتو وگفتم: ریز رفتم

 مورد رو هرگز.... هی نیا-

 خب... یلیخ-

 ودر اورد... دشیسف راهنیپ یرو برد سمته دکمه ها ودستش

 از اون شلوار مخملش رو... وبعد

 ؟؟؟یکنیم کاری:چدادزدم

 خخخخ رهیابروت م ادیم یکی سیس-

 بپوش...-

 که.... برهیلباسا بخوابم؟؟؟خوابم نم نیتا صب با ا یدار ؟؟؟توقعیشد ونهید-

 ...یاریلباس ب یخواستیخب م-
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 ...خوادینم-

 ومن رو محکم بغل گرفت.... یرو تخت ریز واومد

 باعث شد که تو بغلش اروم بخوابم... دادیکه بهم م یارامش یغر غر کردم ول یکم اولش

 باال.... دمیتق تق به در پر یصدا با

 تو چشمام متعجب نگاه کرد.... مونیسا

 ...ی....چرا نرفت یریم یگفت یروان یکنیم کاریحاال چ یوا-

 لباس هاشو همراه با کفشاش برداشت ورفت داخل اتاق لباس... نییاز تخت پا دیپر

 تو.... ایب-

 ...نییباز شد از تخت اومدم پا در

 اومد داخل.... الله

 ....یدادن یسوت یخورد عه خاک تو سرت خدا مونیسا یچشمم به جوراب ها هوی

 تخت... ریلگد زدم بهشون رفتن ز با

 بود؟؟؟ ی:چالله

 د خوب شد.......پام گرفته بویچیه-

 ؟؟؟یاها....چرا لباس هات رو عوض نکرد-

 لباس هام نگاه کردم.... به

 ...نهیرو دراور بود کاش نب مونیساعت سا یوا

 ...نهیتا نب ستادمیا جلوش

 ...ومدی...خب خوابم مزهیچ-
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 ....نییپا میاها...پس برو حاال عوض کن بر-

 بود.... ستادهیا وهمونجا

 کنم... کاریحاال چ یوا

 رو؟؟؟ ساعت

 گفتم: هوی

 بود؟؟؟ یبسم اهلل اون چ-

 برگشت... الله

 گذاشتم... نمیساعت رو داخل سوت عیسر

 نداشت..... بیج میلعنت شلوار

 کج کردم سمته اتاق لباس... وراه

 افتادم لعنت بهت چرا رفته اونجا؟؟؟ مونیسا ادی یوا

 لباسا راحتم.... نیمن...با هم-

 ؟؟کنم؟ کارشیساعت رو چ حاال

 نه برو عوض کن.....-

 باشه...-

 پووووووووووووففففففففف

 خانم بود.... ینبود شانس ایداشتم اسمم در شانس

 داخل.... رفتم

 ....دیخند زیر مونیسا
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 بسم اهلل؟؟؟ یگفت شدیچ-

 ....فمهینگو م یچیگفتم:خاک تو سرت ه اروم

 شد؟؟یباشه...چ-

 ...ساعتت رو دراور بود...یسوت یخدا یروان-

 کوش؟؟-

 در اوردم... نمیبهش کردم واز تو سوت پشتمو

 ....یاتاق لعنت نیداره ا نهیحواسم نبود ا یول

 ور رو دهنش گذاشته بود وقرمز شده بود... دستش

 کردم... یظیدادم واخم غل بهش

 ...هیچ یاونجا....المصب معلوم ن شیبرکت گرفت گذاشت-

 بهش... زدم

 ...سیس-

 بخندم... ریدل س هی خواستیدلم م تشیواقع خودمم

 لباس عوض کنم.... دیبا حاال

 ...دیخندیهنوز م مونیسا

 رو دستش کرد... ساعت

 بود... دهیهاش رو پوش لباس

 بپوشم حاال؟؟؟ یچ-

 محاله.... یخوشبخت نهمهیخدا منو ا ییییوا-
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 ؟؟؟یخوب ایالله اومد:در یصدا

 خوبم...-

 ؟؟؟یکنیلباس عوض م یدوساعته دار-

 رو حولش دادم... مونیسا عیسر

 لباس رو نگاه کردم... یها کمد

 هم سرش رو اورده وبد داخل کمد... مونیسا

 که ست بود دستم داد... یقرمز رنگ ریز لباس

 بپوش خخخخ نویا-

 به بازوش... زدم

 کن... شی...چشاتو درودیچش سف-

 ...دیخند زیر

 بود... یدر اورد که رنگه اب یبلوز

 بپوش.... نویا-

که خط  ریحر یروسر کیرنگ بود رو همراه  یشده بود ومشک یکه سنگ کار ییرو همراه مانتو یخی نیج اروشلو

 بود و هم در اورد.... یینقره ا یمشک دیسف یدار اب

 داره عشقم... ییا غهیبابا عجب سل نه

 بپوش...-

 جلو تو؟؟؟-

 ...گهیاره د-
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 ....دیخند طونیوش

 خخخخخخ ینشونم بد یحاال مجبور یکرد مشیتاحاال قا شبید-

 مشت زدم بهش... با

 ...شعوریب-

 رو در اوردم.... تاپم

 شده بود بهم... رهیخ

 به پاش... زدم

 گفتم:نگا نکن چش چرون... اروم

 ....کشهی...عشقم میزنم-

 ...دمیرو پوش بلوز

 مانتوم رو... وروش

 ...دمیرو از دستش کش نمیج شلوار

 کتانم رو در اوردم... دیسف شلوار

 همه جامو... دید اخرش

 ....ارمیدر ب خواستمینم رمویلباس ز نهیا شیخوب

 بستم... عیشلوارم رو سر پیز

 که جلو اومد... بستمیها مانتوم رو م دکمه

 حالت خاص داشت... هی چشماش

 لبم گذاشت.... یلبش رو رو اروم
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 اندامت جذابه عشقم... یلیخ-

 کردم... شیهمراه اروم

 در باز شد ونور خورد تو چشممون... هوی

 ازش جداشدم... عیسر

 ....دیکش غیج الله

 ....نننننییییییییییییه-

 انداخت..... ریسرش رو ز مونیسا

 خجالت در حال مرگ بودم.... از

 :من برم...مونیسا

 :امان از دست شماها....من برم....الله

 ....رونیاز اتاق رفت ب عیوسر

 من رو نگاه کرد... مونیسا

 بمب منفجر شد... هیمثله  هوی یکرد نخنده ول یسع اولش

 نشد.... یکردم اخم کنم ول یسع من

 شد... یبود ط یبا هر زجر مونیبه قول سا کسالی

 دست الله.... میدادیم یبزرگ یگاف ها یگاه

 همون روز....خخخخخ مثل

 عادت کرده بود.... چارهیالله ب یول

 حنا بندونمه.... امشب
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 بودن شروع کردن به شعر خوندن واسم... نایا مونیسا یالیکه فام ییمجلس بود که خانم ها اواخر

 دلم گرفت... یلیخ

 ....امشب

 ....مونیداشتم ونه سا یبود نه من مادر وهمدم میزندگ یشب ها نیشب که بهتر وفردا

 کردن... هیشروع کردم به گر نیهم واسه

 ..هم بود. مونیسا

 گفت: واشیگوشم  در

 ...خخخخیشب اول شنیها....چشمات زشت م ینکن هیاز حاال تا فردا شب گر-

 ...میکه خودمون بفهم ینشگونش گرفتم جور اروم

 ؟؟؟یشیم یچرا وحش ای....درییییییییییآ-

 ...دمایفشار م شتریب-

 فشار بدم خخخخخ شتریمنم فردا شب بلدم ب-

 ....نیدر حال اب شدن بودم وبرم تو قعر زم رسما

 مشت حواله بازوش کردم... هی

 با خنده سمتمون اومد... الله

 د؟؟؟خخخخیاز حاال به جون هم افتاد-

 ....دهیکرد ورپر اهیدستمو س یابج نی:ببمونیسا

 خب.... گهیم یچ نیالله بب-

 ...دیوجلو همه اروم لبم رو بوس دیخند مونیسا



 کو مجنون؟ الیمن ل

 
444 

 

 پاش... مشت زدم رو با

 ....زدنیدست م همه

 خجالت مردم مردک جلف..... از

 ...مونیسا یجلف یلیخ-

 به؟؟؟یعشقمو همه بدونن ع خوامیم یرو به الله:خب ابج مونیسا

 :نه خخخخخخخخالله

 ....خوامی:پس بازم ممونیسا

 بچه نشسته... نجای...اشعوریب-

 ...رنیگیم ادیاشون خوبه...خخخخ.... ندهی:واسه امونیسا

 زدم رو پاش.... باز

 ...رنیبگ ادیرو  زایچ نیمردم نخوان بچه هاشون ا دی...شاشعوریب-

 ....خخخخخیفلج شد از بس زد یکیراستم بزن...اون  یرو پا میکیچپما....خب  یبه پا یداد ریگ یلیخ-

 با خنده ازمون دور شد.... الله

 اومد...بود ودر اخر عمو محمد که محرمم بود  مونیمرد سالن سا تنها

 بود.... شونیحال یخانواده اشون پولدار بودن محرم نامحرم نکهیا با

 ....دیرس یعروس روز

 چند بود.... دونمینم ساعت

 که باال سرم بودن... اریمنا والله اومد همراه ماز یصدا

 قرار کن.... ی....مجنونت رو پاشو بییعروس خانم....پاشو....عروس امشب تو-
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 ....خوندنیم باهم

 اروم باز کردم... چشممو

 رو تخت... دنیپر شونییتا سه

 صورتمو... دنیبوسیم

 سه شون رو بغل کردم.... هر

 :خانم ها منتظرنا....الله

 ؟؟؟یواسه چ-

 ....نیزم ریبردنش استخر ز نایرو هم بابا ا مونی.....ساتیحموم عروس-

 ...کشمیحموم؟؟؟با چند نفر؟؟؟من خجالت م-

 ...گهیرفت؟؟؟پاشو د ادتیگه من ور خجالت نداره که....م-

 هامو اماده گذاشتم... لباس

 قشنگ بود.... یلیسفارش داده بود نگاه کردم خ کایلباس عروسم که کارول زن خوزف واسم از امر به

 کاخ بودن.... نیمراسم هم در حال تزئ نیمسئول

سالن طبقه باال قرار  یبزرگ بود ودر انتها یلیخ یلیبود وخ ییا هیترک یکه به صورت سنت یسمت حمام میرفت

 داشت...

 بود..... دیمترپر از برگ گل رز قرمز وسف 2متر در  3استخر  یوتو نیرو که باز کردم رو زم در

 پارچه به خودشون بسته بودن... هی ایشتریب

 سلطان.... میحر لمیام گرفت درست مثه ف خنده

 ...میبه خودمون بست ییوپارچه ا میالله ومنا لباس هامون رو در اورد همراه
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 مشت ومالم داد... یاومد وحساب دالک

 بودن... دنیهمه در حال زدن ورقص کال

 جذاب باشه.... میجشن عروس نقدریا کردمیرو نم فکرش

 سمته اتاق ماساژ.... میاز اون رفت بعد

 بدنم رو ماساژ داد.... یکم یلندیاومد وطبق ماساژ تا یکی

 کرد.... ونیالسیهم هست اومد وبدم رو اپ شگرمیارا گفتیکه م یکیاز اون  وبعد

 سمته اتاقم.... میاز اون رفت بعد

 کارش رو شروع کرد.... شگریارا

 ظهر بود... 2 یحوال ساعت

 اماده شد... ناهارم

 که مهمون کاخ بودن همراهم ناهار خوردن.... ییطبقه باال کسا یناهار خور یتو

 ملکه ام.... کیمن بود که  نیمثل ا زیچ همه

 بود... ییایقشنگ ورو یلیخ

 تموم شده بود... بایخونه تغر نیتزئ

 تئاتر مردونه بود وسالن کاخ زنونه.... یسالن امف یبود که تو نیا شیخوب

 تموم شد... شمیارا

 ....رهیباغ کاخ ازمون عکس بگ یو از تو ادیب هیبود عکاس اتل قرار

 قشنگ بود... یلیداشت که خ کیبرکه کوچ هیکاخ خودش  باغ

 بود.... یدنج وخوشگل یجا واقعا
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 نگاه کردم... نهیا یخودم تو به

 ...دمیپر نییذوق چند بار باال وپا از

 پرنسس شده بودم.... هیمن بودم که مثه  شدینم باورم

 عکس انداخت.... ییچند تا شدمیم شیاز تو اتاقم که ارا عکاس

 دستمو گرفت... الله

  مجنون....مجنونت منتظرته..... ِیلیخانم پرنسس....ل-

 بهش زدم... یلبخند

 ...رونیب میورفت میهم قالب کرد یرو تو دستامون

 وعمووسهند وسامان اخر سالن منتظر بودن... مونیسا

 بودم... دهیکه از جنس خز بود رو پوش یکت میصورتم بود ون یرو طور

 سرش رو اورد باال... مونیسا

 ا عشق منو...خد یوا

 شده... پیخوشت چقدر

 زد... یلبخند

 بپرم بغلش... خواستیم دلم

 ....زدیاون طرف قلبم تاالپ تلوپ م از

 داشتم... جانیه

 نکنم حاال خخخخخخ سکته

 .....ای:اروم باش درالله
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 استرس دارم...-

 استرس که نداره...-

 بهش زدم... یلبخند

 ...مونیبه سا میدیرس

 ...گرفتیم لمیهمونجور ف لمبرداریف

 قالب کردم... مونیتو دست سا دستمو

 گوشم اروم گفت: در

 ....ژنمیاکس یشد یخوشگل یلیتا شب چجور تحمل کنم؟؟خ ایخدا-

 بهش زدم... یلبخند

 ....یجذاب شد یلیتوهم خ-

 سمت راه پله ها.... میافتاد راه

 نواخته شد... یتیال کیموز

 شده بود.... یها گل کار اژیتا دور راه پله ها واال دور

 شروع به دست زدن کردند.... همه

 ...نییبه پا میدیرس

 سمته باغ... میرفت

 ....شهیجدا م ایگو میما رفت نکهیمراسم مختلط بود بعد از ا اول

 داخل باغ... میرفت
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ول  یماه هیه خودتون رو مث دیتونیخانم لطفا تا م ای...شما هم درریکمر خانومت رو بگ مونی:خب اقا ساعکاس

 ...دیگردنشون قرار بد یولبتون رو رو دیشما هم به سمتشون خم بش مونی....اقاسادیکن

 ...دمیخجالت کش یکم

 از اون متوجه برکه شدم... بعد

 تو برکه... میافتیخب م یخانم سوف-

 مراقب باشه خخخخخخ دیبا مونی:اقا سایسوف

 داد... تیاز گرفتن چند پالن عکس باالخره رضا بعد

 شب شده بود.... 7 ساعت

 در گوشم گفت: مونیسا

همو  گفتیاز عزا در اورد خخخخخخ...خوب شد همه اش م یدل هیدستش درد نکنه فعال واسم  یخانوم سوف نیا-

 ...دیببوس

 کفش پاشنه بلندم زدم رو پاش... با

 :لگد نپرون...عه....دادزد

 کرد... یساختگ یواخم

 ...دیخند یسوف خانم

 ....رونیب میرفت مونیوهمراه سا دمیرو پوش کتم

 برگزار شد... یبه خوب مراسم

 ...یدر حد عال زیچند طبقه همه چ کیک

 پرنس ازدواج کردم.... هیواسم کم نذاشته بود درست مثه  یزیچ چیباب محمد ه شییخدا
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 کاخ... میاز عروس کشون برگشت بعد

 مستر... اتاق

 شهر هر کس ارزوشو داشت... نیکه تو ا یاتاق

 ...میروزامون رو توش بگذرون نیمن باعشقم قراره بهتر وحاال

 ....ی:باالخره انگار تموم شد خانممونیسا

 سمتم... واومد

 مون؟؟؟یسا-

 ژنم؟؟؟یجونه دلم اکس-

 ...گهیشب د هیمن امشب حال ندارم -

 سمتم اومد.... طونیوش دیخند

 ....یکن یتالف دیخوشگلت کردم واسه حاال....با نهمهیعه...ا-

 کرد.... دنمیوشروع به بوس واریرو چسبوند به د ومن

 ....رهیها تو سرم فرو م ییمو ریگ نیا ونهید گهیبسه د-

 درشون اورد... یکی یکیو نشست

 ...رفتیم یسمت هیهرکدوم به  موهام

 ...دیخندیرو گرفته بود وغش غش م دلش

 خخخخخ ایدر یشد الیگودز هینه به حاال که شب ینه به اون موقع که مثه هلو بود-

 به بازوش... زدم

 بهشون... دمیرو برداشتم وکش شونه
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 شد.... صاف

 موهام درد گرفته... مونی...خره ساششششششششیییاخ-

 ساعت ایستن؟؟؟؟بین چارهیب فکر داماد شگرایارا نیاز سرت در اوردما....ا ییمو ریچقدر گ نیخب واجب بود؟؟؟بب-

 ...خخخادیخوابم م گهیدو شد...االن خانم م

 خخخخخ شهیشب که م هیطوره بذار  نیهم-

 ...ایدر-

 خب پاشو...حاال سخت تره مونده....-

 یدز غیتار موت کنده شد وج هیکه  شیکیوبا هر  ارمیدر م ییمو ری....دوساعته دارم گه؟؟؟پوففففیچ گهیسخته د-

 حوصله خودمم رفت.... چیه

 لباسم.... یبندا-

 نگاه کرد... طونیش

 ....قسمت جذابشه...حاضر تا صب بند لباست رو باز کنم....یاونکه سخت ن-

 ...ستادیوا دیوخند

 به بازوش... زدم

 ...دهیوکبود شدم ورپر اهیکه س یعه انقدر تو منو کتک زد-

 جورم شد.... هی دیکه به بدنم رس دستش

 ...ومدیم نییانگار داشت پا سرش

 ...خوردینفس هاش به پوشت کمرم م حرم

 ...دیکشیم یکی یکی
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 ...دیبوسیکمرم و گردنم رو م یهر بند یاضا وبه

 شده بود... تموم

 انداخت... نیزم یرو رو بند

 ....افتهیرو به لباسم گرفتم که ن دستم

 ...ستادیوروبه روم ا اومد

 برداشت... دستم

 افتاد... لباس

 اشم در اورد ومن رو حول داد سمته تخت.... هیبق

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

 بعد..... کسالی

 ....گهید شهی....خب حالم بد میشعوریب یلیخ مونیعه سا-

 چته پس؟؟؟ شهیحالم بد م یگیم شمیم کیبهت نزد یبد عنق شد یچند روز حساب نیتو که ا-

 ....دونمینم-

 چشمارو دوست داشتم... نیشم دوختم چقدر امظلوم وخمارش چ یچشما یتو

 رو رو لبش گذاشتم.... لبم

 خورده بودم تو گلوم اومد.... یعطرش رو حس کردم هرچ یبو یوقت

 اتاق.... سیسمته سرو دمیدادم ودو حولش

 رو زد... در

 خو..... زمیتو سرم بر یچه خاک یدر رو...اگه قش کن نیباز کن ا-
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 حال باز کردم..... یرو ب در

 ؟؟؟یی...تو...تو حامله اایدر دهیرنگت پر-

 گرد بهش نگاه کردم... یاب چشما متعجب

 نه...-

 شدن... یجور هیچرا...حالت چشمات -

 گذاشتم رو شکمم وگفتم: دستمو

 ؟؟؟یگیم یعنی-

 ور گذاشت رو دستمو وگفت: دستش

 شکمت باشه.... یاز من وتو تو یاره عشقم....فکر کنم وجود-

 جلو.... واومد

 ؟؟؟یریاز الله تست بگ یبر شهیم-

 ...کشمیبگم اخه بش خجالت م یخودت برو من چ-

 من برو....من حال ندارم... ی...جونمونیسا-

 چشمام نگاه کرد... یتو

 با شوهرش باشه.... دیشا یگیها کجاست؟؟؟نم یشب برم دم در اتاقشون بگم تست باردار 11ساعت -

 فففففففف....خب نرو...اوفف-

 جعبه اش؟؟؟ هی...چجورکنمیم داریاقدس رو ب ای...نییاز پا جوریم رمیم-

 ...فهمهی....بهش بگو میکیپالست یزیچ هی...خب توش یلیدر ده مستط 5...هییببن مقوا-
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 گهینه....بعدشم خجالت بکش دختر خوب...من د یگیم ییحامله ا گمیپا تستم م هیپوففففففففففففف....من خودم -

 ....خخخخخواریباس سرمو بکوبم تو د یسالم تموم شد حامله نباش 36

 کردم خودمو... مظلوم

 رو اورد باال... دستاش

 ...ارمیم رمی...االن ممیباشه بابا تسل-

 گذشت که اومد... ییا قهیدق ده

 بود... دستش

 ....ایب-

 ...ییداخل دستشو رفتم

 ....کنمیم هیوگر کنمیبه تست دارم نگاه م هیساعت مین

 ....شهینم باورم

 دادش رفت هوا... مونیسا

 بگو؟؟؟ یزیچ هی یاون تو...مردم از نگران یکنیم یچه غلط یدار-

 رو باز کردم... سیسرو در

 من... مونیسا-

 خوبه؟؟؟ کنمیامشب حامله ات م یسیحالمه ن ؟؟خبیکنیم هیچرا گر-

 االغ حامله ام....-

 زده نگاه کرد.... بهت

 بغلش... دمیپر
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 خوشحال بود.... یلیخ

 از نه ماه باالخره اومد............ بعد

 یلیومن....ل                      

 بودم وبه دنبال مجنون.... یلیل               

 شد... دایتا پ دمیکردم مجنونمو...چقد زجر کش داشیباالخره پ       

 عشقم پاکه.... چقدر

 ...شتریبچه مون رو دوست دارم....وعشقمو ب چقدر

 مجنونم.... یالیل شدم

 ....شیزندگ یایدر شدم

 نفسم... شد

 ...ساحلم

 .....ژنمیقول خودش اکس به

 رنگه چشماشو دوست دارم.... چقدر

 ....شمینم ریپ مونیمثه سا یتا عمر دارم با بودن کس دونمیم

 ....ایاخر در جیپ                     

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

 :مونیسا

 اخر.... جیپ

 تو بغل گرفتم... دخترمو
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 ....ایدر هیدختر درست شب هی

 درسا.... میرو گذاشت اسمش

 رنگ... ییایدر یبا چشما یدختر

 ...کنهیچشمات منو غرق م یایدر

 ...کنهیچشمات منو مست م یایدر

 ....یمن باش یالیل شهیهم یتو قول بد اگه

 ...شمیوار مجنونت م وانهید من

 ....میزندگ نیریواست ش کنمیرو م یبگ یکوه هر

 ....یام بش ژهیمن نکهیبه شرط ا شمیم ژنتیب

 ...گذرونمیرو باتو م شاهنامه

 ...شمیوحافظ م شاعر

 فقط تو ورنگ چشمات باشن...... یول

 ....ژنمیکه منو عاشق خودش کرده االن شده اکس ییایدر اون

 زنده موندنم.... ریاکس شده

 خاصم.... یجادو شده

 کنم.... انتیبهش خ تونمیجوره نم چیه

 ...نمیبب ویاون کس رهیغ تونمینم هیجور چیه

 ....اشمیباز ونهید عاشقه

 ....میگل برد اریومه اریماز یسالش شده بود برا 6درسا که االن  همراه
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 ...دیکش اریور به نوشته سنگ قبر ماز کشیکوچ یدستا درسا

 دوست دالم.... الیماز اقا

 ....میزد ایالله  ودر تیریسرپرست به مد یب یکمک به کودکا یبرا یسازمان

 ....رهیم شیخوب پ زیچ همه

 به اسمون نگاه کرد... ایدر

 اسمون تو رنگه چشماشم..... ریانعکاس تصو عاشق

 اخر.... جیپ                                                                 

 مجد...... مونیسا                                                    

                                                     15/2/1395 

 حرف بزنم ینجوریاز ته دل با تو ا خواستیدلم م شهیهم من

  یکن از همه چ یکار هی تو

 خودت دل بکنم ریغ

 کنار دلم  یمونیم تـــــــــــــو

 بدشدنم یتو روزا یحت

 شدن ونهیتا مرز د رمیروزا به تو م یبعض

 ساده بزن یقلب شکسته ام رنگا واریدر ود رو

 پناه من تنها

 نلرزه پام یواســــاد تو

 از اون باال افتمین 
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 که بد شدم دمتیند

 عاشقتم حاال من

 عاشقونه با همه اشکاال یدار هوامو

 معرفت تر از خودم یب

 شرمنده ام دمویند 

 من  زیمن عز قیرف

 ام ندهیوا گذشته

 خندمیتو م یرو صورتم به رو یاشکا با

 ..اَاَم....خنـــــــــداَیتو م یرو به

  مــــــــــــن

 میاما خجالت شهیکه همش دلم تنگ م مییاونا از

 تــــــــو

 میتو چه حالت یدونیم قایدق قهیکه هر دق یهمون 

 میکه ک یاریم ادمی یتو که دوباره دار یعنی عشق

 معجزه هاش نهیروزا عشق ا نیعوض شده ا امیدن

 نباش بهیغر گهیبا من مثه اونروزا د یگفت

 دلم غم داشت یوقت

 از اون باال افتمینلرزه پام ن یواساد تو

 که بد شدم دمتیند
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 عاشقتم حاال من

 عاشقونه با همه اشکاال یدار هوامو

 شرمنده ام دمویمعرفت تر از خودم ند یب

 من  زیمن عز قیرف

 ام ندهیوا گذشته

 خندمیتو م یرو صورتم به رو یاشکا با

 ..اَاَم....خنـــــــــداَیتو م یرو به

 .......................خندمیاز گروه خوبه:پازل باند////م بایز یکار یانیپا تراژی............ت

 

 

 

 گل وگالبم.... یدوستا کیسام عل خب

 زود اومدما..... نیدید امیزود م گفتم

 ؟؟؟یبگم واستون از چ خب

 تموم شد.... نمیا باالخره

 از رمانم... ادیکه خوشتون ب دوارمیام خب

 ....کنمینم تیرمانم رو نقد شخص نباریا

 ...کنمیم تیبه بعد نقد شخص نیاز ا گهیرو د یطوالن یها رمان

 کو مجنون ؟؟؟ یلیمن ل رمان
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 از اب در اومد.... یخوب یلیدر کل رمان خ ینبود ول یطوالن

 ...شهیم یینمایس لمیبشه ف لمیکردم تقاص اگه ف یقبلم که معرف یدر مورد رمان ها نکهیوا

 ....الیاش سر هیوبق

 ....دیمخاطبم باش دوارمیام

 ....کنمیوقت فراموش نم چیدر گذشته کنارم بودن رو ه ایاالن که  یینایا میزندگ یتو

 ...رهینم ادمیوقت لطفاتون رو  چیه

 خوب بود... یلیخ یلیخ دیبرا رمانم کرد یغیتبل هی نکهیا

 ...دیپخش کرد یرو به خوب میقبل یها رمان

 دوسشون دارم.... یتیباشن با هر اقل یتو هر سن نمیمخاطب همه

 بگم واستون؟؟؟ یچ گهید خب

 ...یمرس

 ممنونم... واقعا

 مهمه.... یلیخ دیگذاریم ریبنده حق نیاز ا ییکار ها اریوقت با ارزشتون رو در اخت نکهیا

 برام... دیمهم واقعا

 برا گفتن ندارم به جز چندتا تشکر... ییا گهیخاص د زیچ

 که رمانم رو در رده اول پخش کردن... لیدوستان وفام از

 ...زمیخانواده عز واز

 وهمون قدر کنارمن... کننیراه اخم م نیچقدر تو ا که

 ...شنیم تیاذ چقدر
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 ازشون دور نباشم... کنمیم یهستن سع یکه دور هم ییها وقت

 ...زنمیم تیاوقات پاراز یبعض یول

 ...خوامیرمان هام ازشون عذر م یپا نمیشیوم

 چشمام... واز

 ...خوامیعذر م یلیضاعشون حاده خاو یلیهستن که خ یکه دوعضو چشمام

 در حدشون ظلم کنم... ادیز خوامیچند مدت نم هی نیهم یبرا

 ...کنمینم پیماه دوماه تا کی حدود

 کردم.... پیهم به سرم زد وتا دیشا

 مراقب خودم باشم... دیبا شتریب یول

 ...خوامیچشمام واقعا عذر م از

 خخخخ خوانیازم جواب م امتیپس فردا تو ق فردا

 ...خوامیاز شماهام عذر م نکهیوا

 حرفم... ریزدم ز باز

 بعد سورنا رمان دلمرده باشه که نشد... رسهیکه دستتون م یبود رمان قرار

 رمان رو نوشتم... نیوا واومدمو

 ...انیم رونیب ویارش هی یتو شترشیب ییرمان ورمان کجا اون

 ...واهان
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 ...دیشاد باش خب

 نظراتون رو بدونم... شمیم خوشحال

 خوبتون ممنونم.... یها تیباز هم از حما نکهیوا

 غم یواد نیدر ا گذرانمیرا م یروزگار

 ...ییسخت است تنها نیا دیشا

 ...میروزها نیبا ان خو گرفتم در ا من

 ....ییتلخ جدا یبه لحظه  رسدیکه م یروزها

 اما.... تیباشدبرا دیشا ییجدا

 در کار... ستین یدیمن شا یبرا

 ...ایدن نیاز تو دورم در ا من

 خدا.... رسدیکه اخرش به تو م ییایدن

 ....ینره مشت ادتیرو  خدا

 مطمئن باش.... ندازهیپات رو رد کارپت م ریز یبه سمتش قدم بردار اگه

 ...ندازهیم هیاسمون رو به گر یرینم یازتشنگ نکهیکه باال سرته وواسه ا یهمون اسمون یتو خدا

 ...یگذریپاهاته وتو هرروز ازش ساده م ریکه ز هینیتو همون زم خدا

 ...کنهیم ریکه توروس هیهمون نیاون زم یبدون یحت نکهیا بدونه

 نرسه... مونیکه تاحاال نذاشته خداروشکر روز یمهربون یدهنده  یهمون رقض وروز خدا

 ...کنهیم ریجور شده شکممون رو س هی
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 فقط دعاش کن وبخونش... تو

 ...کنهیچه کار ها که برات نم نیبب

 ...ارهیم نیرو به زم عرشش

 بهت نده حتما صالحته... یزیچ هیاگه  نکهیوا

 لگد نپرون... نقدریا

 برات رزرو کرده... بهترشو

 ...یدار کارشیچ

 ...تنهاس

 ...گهیم شوییتنها

 سمتم... ایحتما ب گهیبهت نم اما

 ...یگذریچه ساده ازش م تو

 ازش... نگذر

 کنه.... ییکه خدا واست خدا نگذر

 مارمولک : لمیقشنگ ف الوگیقول د به

 به خدا.... دنیرس یراه هست برا نیرو زم یبه تعداد ادم ها-

 ....نکهیوا

 بست که.... دی....خخخخ نبادیسیل دیرو با ی:در بستنیقول کاله قرمز به

 بالش شکسته بود....خخخخخخ یونکیامو به سر رسوندم کالغم گذاشتمش فرودگاه تا به خونه اش برسه ح قصه

 ...زیدلت رو شاد کنه عز شهیخدا هم



کو مجنون؟ الیمن ل

464

 گرم که االن رو لبته..... ییدم اون خنده ا         

 ....دهیوجاشو به تابستون م دهی......عجب بهارم داره جون م15/2/1395

 سرد نباشه.... شاهللیا تابستونتون

 چاره بکن ....خخخخخ یهم برا منه ب ییدعا هی یخدا رفت سمت

 گرم ... دمتون

 ....دیریهامو به دل نگ یشوخ

 دارم.... دوستون

 ....رمان دلمرده قشنگه...دیکه رمانم رو تا ته خوند ممنونم

 ...خخخخرسونمیبه دستت م یکامنت بگذار اگه

 ....زنمیحرفا رو م نیابا...من اصال نت ندارم که اکردم ب یشوخ

 ....خب

 خوند.... یلیرو با رمان ل یغزل خدافظ دیبا گهید

 ....یآمدنـــــ ـــــــــــاینه ساق                  

 ...ینفســـــــــــ حـــــــــــاینــــــــــــه مژده مس          

 اعتقـــــــــاد شـــــــــــــــــــــدمـــــ یشد که بــــــــهـ فال ب ـــــنیا

 ....دیشما جووناس که عاشق ییحرفا نمیا

 خخخخخ

 چند؟؟؟ لویک عشق

 بگه اعتقاد دارم خخخخ یحرفه بنده دربست هرچ نایحافظم هستم....ا ی...من چاکر الیخیب
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 ....برهیرو و دیزنده ومرده ام رو ببر دینزنم فوش کشم کن یادیحرف ز گهید بسه




